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 الطبعة األوىل

  م٢٠٠٢ –ا ه١٤٢٣



 
 احلمد هلل رب العاملني ، 

والصالة والسالم على سيد�ا حممد النيب األمـي ، وعلـى           
 . آله وصحبه أمجعني 

 :وبعد 
لقـــد ورد يف كتـــاب اهلل تبــــارك وتعـــاىل ذكـــر األمســــاء     

 :  احلسنى يف أربعة مواضع ، وهي 

٢ ١( . ) (ولِلَّهِ األَسْمَآءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ  بِهَا)  قوله :  

 
                                                           

 

 . َسمُّوه ، واذآروه ، واعبدوه بها :  أي -١
 .  من سورة األعراف  ) ١٨٠(  اآلية -٢

-٣-



 

ا        : عاىل   ت لوقا واْ الـرَّحْمَنَ أيـا مـَّ واْ اللَّـهَ أوِ ادْعـُ قُلِ ادْعـُ

( .) ١تدْعُواْ فَلَهُ األَسْمَآءُ الْحُسْنَى 


ــمَآءُ            ــ ــوَ لَـــــهُ األَسـْ ــ اللَّـــــه آل إِلَـــــهَ إِالَّ هـُ ــال :        وقـــ 

٢ (. ) الْحُسْنَى 

وَ       هُــــوَ اهللُ الَّــــذِي آل إِلَــــهَ إِالَّ هُــــ        :وقــــال ســــبحا�ه  

ـــيْمِنُ الْعَزِيــــزُ الْجبَّــــارُ        ـــؤْمِنُ الْمُهـَ ـــالَمُ الْمـُ الْمَلِــــكُ الْقُــــدُّوسُ السـَّ
ـــرِكُونَ     جالْمتَكَبِّــــرُ   ـــبْحَانَ اهللِ عَمَّــــا يُشـْ ـــوَ اهللُ الْخَــــالِقُ  سـُ  هـُ

ـــوِّرُ  ــارِئُ الْمُصـَ ــنَى  الْبــ ـــمَآءُ  الْحُسْــ  لَــــهُ األَسـْ
يُسَــــبِّحُ لَــــهُ مَــــا فِــــي      ج 

٣  . ) مَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَهُوَ  الْعَزِيزُ  الْحَكِيمُ السَّ )


                                                           

 

 . من سورة اإلسراء  ) ١١٠(  اآلية -١
 . من سورة طه  ) ٨(  اآلية -٢
 . من سورة الحشر  ) ٢٤ - ٢٣(  اآليتان -٣

-٤-



 

 : وأما يف السنة الشريفة 
:        قـال     فقد ورد عن أبي هريرة       عـن الـنيب        

 تســــعة وتســــعني امســــاً ، مائــــة إال واحــــداً ، مَــــن  هلل«
١  . )أحصاها دخل اجلنة ، إ�ه وتر حيب الوتر  )«

«النيب ويف رواية ثا�ية عنه كذلك عن      :  يقـول      إن هلل 
تسعة وتسعني امساً ، مائة إال واحداً ، وإ�ه وتر حيـب الـوتر ،            

هو اهلل الذي ال إلـه إال هـو الـرمحن            : مَن أحصاها دخل اجلنة     
»( . ) ٢وعدّ األمساء  .... الرحيم 

 
 
 

 

 

                                                           

 

  . رواه البخاري ومسلم والترمذي ، واللفظ لمسلم -١
 . ن حبان عن محمد بن سيرين ، والبيهقي عن األعرج  رواه الترمذي ، واب-٢

-٤-

-٥-



 أنَّ مَن حفظهـا ووعاهـا ، وذكـر          واملراد من قول النيب   
عا�يهــا ، واستشــعر آثارهــا مــن  ومواستحضــره اهلل هبــا ، 

الرجاء واخلوف واخلشية إىل غري ذلك ، دخـل اجلنـة إن شـاء       
 . اهلل تعاىل 

وليس املراد حَصْرَ أمساءِ اهلل تعـاىل يف هـذه  األمسـاء ،              
�ســألك اللــهم بكــل : ( فبعضُــهم أوصــلها إىل ألــف ، لــذا �قــول 

ــمَّيْتَ بـــه �فســـك ، واســـتأثرتَ بـــه يف علـــم الغيـــب      اســـم سَـ
 ) . ندك ع

  ، وكماالتهُ تعاىلفأمساءُ اهلل تعاىل عظيمة كعظم اهلل
كلّفنا إال مبـا  ولكنه تعاىل ما .  مِن أمساءٍ وصفاتٍ ال هناية هلا     

     . سـبحا�ه  ، فله مَزيدُ احلمدِ ووافـرُ الشـكرِ       يف وسعنا وطاقتنا  
  م

 

 

-٦- 



وهناك اسمٌ عظـيمٌ وكـريمٌ جـداً هـو اسـمُ اهللِ األعظـم ،        
ائة ، ال يعرفُـهُ إال الكبـار مـن عبـاد اهلل ، كاأل�بيـاء            وهو متام امل  

 . واألولياء الكبار 
ــيَ بــه   ــئلَ بــهِ  وهــذا االســم إذا دُعِ  أجــابَ ، وإذا سُ

ــه إ�ســانٌ عــارفٌ ، ذو قلــبٍ    . أعطــى  ــدعو ب ــذي ي حيــث ال
 . حاضرٍ ، ولسانٍ ذاكرٍ ، وحضورٍ دائمٍ 

 

زاً إنْ  وإليكم أذكر مـا ورد يف تفسـري هـذه األمسـاء مُـوجَ             
وتعاىل  ك  : شاء اهلل تبار

⇐ اُهللا-١  . عَلَمٌ على الذات الواجبِ الوجود دائماً  

 إ�ــه االســمُ األعظــم ، وفيــه: وقــد قــال بعضــهم 
 . مؤلفاتٌ لكثريٍ من العلماءِ 

 

-٧-



 

 .وهو املستحقُ جلميع احملامد ، مل يُتسَمَّ بـه سـواه          
ــاىل   ــال تعـ ــمِيا    ١( . ): قـ ــهُ سَـ ــمُ لَـ ــلْ تعْلَـ  هـَ 

هــل تعلــمُ أحــداً سُــمِّيَ اهللَ غــري اهللِ     : واملعنــى 
 .  تبارك وتعاىل 

وقـد تســمَّى بـه ســبحا�ه قبـل أن يُسَــمَّى ، وأ�زلــه    
 . على آدم يف مجلة األمساءِ 

ــة    ــريم يف ألفـــني وثالمثائـ ــرآن الكـ ــرَ يف القـ وقـــد ذكِـ
 . وستني موضعاً 

⇐  الرحمُن-٢ . املُنْعِمُ جبالئل النِّعَمِ سبحا�ه  

 
 

                                                           

 
 . من سورة مريم  ) ٦٥(  اآلية -١

والرمحن أبلغ من الرحيم ؛ ألن زيادة املبنى 
 .تدل على زيادة املعنى 

-٨-



 

⇐  الرحيُم-٣ . املُنْعِمُ بدقائق النِّعَم  
 

ــان ،         ــة مبعنـــى مُريـــد اإلحسـ ــان  يف الرمحـ فهـــذان االمسـ
فهمــا صــفةُ ذاتٍ علــى  . أو حمســن بالفعــل ، واألمــران واقعــان  

 . األول ، وصفةُ فعلٍ على الثا�ي 
 
 

ُك-٤ ذو املُلــك ، أو املتصــرفُ يف ملكــه باإلجيــاد   ⇐  الَمِل
 . ومها واإلعدام وحن

فهو صفةُ ذاتٍ على األول ، وصفةُ فعلٍ علـى    
  .  أي صفةٌ �شأ عنها الفعلُ والتأثري . الثا�ي 

    املُطَهَّــــرُ املُنــــزَّه عــــن سِــــمات الــــنقصِ     
.وثِ ، فهو الذي أوجد احلادث سبحا�ه 

دُّوُس-٥ ⇐  الق

واحلد            كك             
 
 

 

-٩-



 

رُ عـن كـل     بل هو مُبَرَّأ عـن الـنقص ، والطـاه         
عيــب ، ومُبَــرَّأ عــن أن يدركــه حِــسٌ ، أو     

 . يتصوّره خيال ، أو يُحيط به عقل 
 . فهو من أمساء التنزيه 

المُ -٦ ذو الســالم مِــن كـــل �قــص وآفــة يف ذاتـــه      ⇐  الس
 .  سبحا�ه ، ويف صفاته وأفعاله 

 . أو هو معطي السالمة واألمن ملن يشاء 
ـــ   ــؤمنني يف اجلنـ ــى املــ ــالم علــ ة ،   أو ذو الســ

ــاىل   ــه تعـــ ــــالَمٌ قَـــــوالً مِّـــــن رَّبٍّ               : لقولـــ سـَ

  رَّحِيمٍ
١(.   

)


 

                                                           

 
 . من سورة يس  ) ٥٨(  اآلية -١

-١٠-



 

ــلٍ     ــى األول ، وصــفةُ فع ــو صــفةُ ذاتٍ عل فه
 . على الثا�ي 

⇐  المؤمُن-٧ . املُصَدِّق لرسله خبَلْقِ املعجزات هلم  

أو املعطــي األمــانَ ، أو املــا�حُ الســكينةَ ملــن  
 .يشاء 

 األمــــن ، واإلميــــان ، واألمــــان ، �ســــأله تبــــارك وتعــــاىل
والســكينة لنــا وللمســلمني ، إ�ــه مسيــع جميــب ، ومَــن ســأله ال  

  . خييب 

يمُن-٨ ⇐  المه

 

 مـــأخوذ مِـــن هَـــيْمَنَ الطـــائر إذا �شـــر     
ــادةً يف    ــه ، زيـــ ــى فراخـــ ــه علـــ جناحيـــ

 . صيا�تهم وحِفْظِهم 

-١١-



 
 

ــيْمِنُ واهلل ــالغ يف :  املُهَـ أي الرقيـــب املبـ
و العـامل الشـاهد الـذي       الرقابة واحلفظ ، فه   

 . ال يغيب عنه تبارك وتعاىل مثقال ذرة 
هو الغالب ، فمرجعه للقـدرة املتعاليـة عـن           

 . املعارضة 
⇐  العزيزُ -٩

ــال  . أو مبعنــى القــوي الشــديد  أو عــديم املث
 . سبحا�ه 

 . فهو من أمساء التنزيه 
ــلُ       ــاده ، املُتكَفِّــ ــور عبــ ــلِحُ ألمــ املُصْــ اُر-١٠ ⇐  الجّب

 

 . هم مبصاحل
.أو املتعايل عن أن يناله كَيدُ كائدٍ 

-١٢-



فهو مِن أمساء األفعـال علـى القـول األول ،           
 . ومِن أمساء التنزيه على القول الثا�ي 

هــو مــن يــرى غــريه بالنســبة إليــه رؤيــة    ُر-١١ ⇐  المتكب

ــده   ــه ال  . مالـــكٍ لعبيـ ــى إطالقـ ــو علـ وهـ
ــوَّرُ إال هلل   ، فهــو إلــه وغــريه كلــهم يُتصَ

 . ه خَلْقٌ ل
 .  وهو مِن أمساء الذات 

⇐  الخالُق-١٢ .املُوجد للمخلوقات من غري أصل  

 .  وهو مِن أمساء األفعال 
ارُئ-١٣ ــن أصــل     ⇐  الب ــات م فهــو . املُوجــد للمخلوق

ــرْءِ       ءوهــو خُلــوصُ الشــي: مــأخوذ مــن البَ

 للل                 

 

-١٣-



مــن غــريه تفصــيّاً منــه ، كــربء املــريض مــن  
 .  دين من دينه مرضه ، واملَ

ــذي أحــدث ذاتَ الشــيء فظهــر    أو هــو ال
  .على حقيقته 

وِّر-١٤ ــدع لصــور األشــياء    ⇐ُ  الُمَص ــذي  . املب ــو ال فه
صوّره فكساه ، ولكل شيء صورة متيزه 

 .عن غريه وتناسبه 
 .  وهو مِن أمساء األفعال 

 

كلـها ألفـاظ   ) اخلـالق ، البـارئ ، املصـور       ( وهذه الثالثة   
واإلبـداع  وهو اإلجياد من العدم ،      :  واحد   معنىمرتادفة على   

 . كما يشاء 
 

 

-١٤-



ــا غَـــركَ بِربِّـــكَ              :قـــال تعـــاىل   ــا اإلِ�سَـــانُ مـَ ــآ أيُّهـَ يـَ  
  الذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ  فَعَدلَكَ      الْكَرِيمِ      ا  فِي أيِّ صُورةٍ مـَّ

   .)١ رَكَّبَكَ شَآءَ

)


اُر-١٥ ــرِ ، وسَــرت ⇐  الغف  القبــائح علــى عبــاده كــثريُ الغَفْ
 .بدون مؤاخذة فضالً منه تعاىل 

 .  وهو مِن أمساء األفعال 
⇐  القّهاُر-١٦ . الذي قهر اخلالئق باملوت  

أو الذي كُـلُّ خملـوق يف قبضـته ، ومُسَـخَّرٌ              
 . لقضائه ، ومقهورٌ بقدرته 
 . وهو مِن أمساء األفعال 

 
 

                                                           

 
 . من سورة االنفطار  ) ٨ - ٦(  اآليات -١

-١٥- 
-١٥-



⇐  الوّهاُب-١٧ . العطاءِ واهلبات كثريُ النِّعَم ، دائمُ  

  .وهو مِن أمساء األفعال 

ــبابِ     ــالقُ أســ ــالق األرزاق ، وخــ خــ رَّزاُق-١٨ ⇐  ال

 . األرزاق ، ومُفيضها على عباده 
 .وهو مِن أمساء األفعال 

⇐  الفتاُح-١٩ . احلاكم بني العباد  

 . أو الناصر ملن شاء سبحا�ه من عباده 
ــن يفــتح خــزائن رمحتــه لعبــاده ، قــال    أو مَ

ــةٍ     :عــاىل ت ــتحِ اهللُ لِلنــاسِ مِــن رَّحْمَ ــا يَفْ مَّ

(  .) ١ فَالَ مُمْسِكَ لَهَا


 

                                                           

 
  .من سورة فاطر  ) ٢(  اآلية -١

-١٦-



 

ــو اســمُ ذاتٍ علــى األول ، واســمُ فعــلٍ    فه
 . على ما بعده 

الذي عَلِمَ ما كان وما يكون أوالً وآخراً ،          ⇐  العليمُ -٢٠
ــوت    ــك وامللكـــ ــاً ، يف املُلـــ ــاهراً وباطنـــ ظـــ

لـها تبـارك    واجلربوت ؛ أل�ـه خلـق األشـياء ك        
نْ خَلَـقَ        : وتعاىل ، وهو القائل      أالَ يَعْلَـمُ مـَ

(   .)١وَهُوَ اللَّطِيفُ  الْخَبِريُ  


 . والعِلمُ صفةُ كَشْفٍ لِلذاتِ العَلية 
ــن        ــنْ يشــاءُ مِ ــرزقِ علــى مَ ــيِّقُ ال مُضَ ابُض-٢١ ⇐  الق

 . عباده 
                                                           

 
 . من سورة الملك  ) ١٤(  اآلية -١

-١٧-



 

ــباح     ــن األشـ ــبضُ األرواحَ مِـ ــذي يَقـ أو الـ
 . ملوهتا 
 . ذي يَقبض القلوبَ أحيا�اً أو هو ال

 . أو هو قابضٌ للقلوب بإضالهلا 
⇐  الباسط-٢٢ . مُوَسِّعُ الرزقِ على مَنْ يشاء  

 . أو هو �اشرُ األرواح يف األشباح حلياهتا 
 . أو هو باسطٌ للقلوب هبدايتها ورشدها 

 . والقابضُ والباسطُ مها مِن صفات األفعال 
⇐  الخافُض-٢٣ . سطَ ويرفعه مَن يَخفضُ الق 

فـر والفجـار بـاخلزي ،         أو مَنْ يَخفضُ الك   
  . والصغار ، وعذاب النار والذلِّ ،

 

 

-١٨-



 

⇐  الّرافُع-٢٤  .مَن يَرفعُ األبرارَ باإلجالل يف دارالسالم  

زُّ-٢٥ ــزُّ ملــن شــاء إعــزازهُ     ⇐  الُمِع ــزُّ املــؤمنني ، واملُعِ مُعِ
 . بتوفيقه للفعل املليح 

ذلُّ -٢٦ لُّ الكـافرين ، واملُـذِلُّ ملـن شـاءَ إذاللـه      مُـذِ  ⇐  الُم
 . هبديه للقبيح 

 املُعِـزُّ ملـن   فهـو  . واملُعِزُّ واملُـذِلُّ مِـن صـفاتِ األفعـال          
  .شاء إعزازه ، واملُذِلُّ ملن شاء إذالله 

ميُع-٢٧ ــن األصــوات    ⇐  السَّ ــلَّ شــيءٍ مِ الــذي يَســمعُ كُ
وغريهــا بــدون حاســـة ، فيَســمع دبيـــب    

داء علــى الصــخرة امللســاءِ يف النملــة الســو
 . الليلة الظلماء 

 

 

-١٩-



 

الذي يُبْصِرُ كُلَّ شـيءٍ ولـو صـوتاً بـدون              
  .حاسة 

⇐  البصيرُ -٢٨

فالســـميعُ والبصـــريُ صـــفتان ينكشـــف هبمـــا كُـــلُّ شـــيءٍ 
ا�كشــافاً تامــاً كصــفةِ العِلــم لــه ســبحا�ه ، فــيعلمُ مــا يكــون يف   

 ، ومـا  حـار  األرض ، وما يف السماء ، ومـا يف أعمـاق الب           
 . يف ذرات العوامل كلها 

 

احلاكمُ الذي ال مَـرَدَّ لقضـائه ، وال مُعَقِّـبَ            ⇐  الَحكمُ -٢٩
 . حلُكمه 

فمرجعه للقول الفاصـل بـني احلـق والباطـل ،        
 وبني الـربِّ والفـاجر ، اجملـازي كُـلَّ �فـسٍ                     

 . مبا عملت 
 

 

-٢٠-



 

دُل-٣٠ لُ مصــدرٌ وُصِــفَ بــه للمبالغــة ، أي العــاد  ⇐  الع
 . املبالغ يف العدل سبحا�ه 
 . وهو مِن صفات األفعال 

⇐  اللطيُف-٣١ . هو اللطيفُ بأوليائه ، اخلبريُ هبم  

 . أو هو العالِمُ خبفيّات األمور ودقائقها 
⇐  الخبيُر-٣٢ .العليمُ ببواطن األشياء  

 . فاللطيفُ واخلبريُ مِن صفات الكشف 
، املتعايل عـن أن يُمَـسَّ ،   أو اللطيفُ هو العالِمُ باخلفيّاتِ    

 .  فهو من صفات التنزيه 
يُم-٣٣ ⇐  الحل

 

الـــذي ال يَسْـــتفِزُّه غَضَـــبٌ ، وال يَحْمِلُـــهُ  
 . على استعجالِ عقوبةٍ 

-٢١-



 

 . فمرجعه أن �نَزِّهَ اهلل تعاىل عن العجلة 
وحِلْمُهُ تبارك وتعاىل منه تتفجر ما بالناس       

 . مِن حكمة ، ومن حِلْمٍ وتودة 
بالغ أقصى مراتب العظمةِ سبحا�ه ، فال        ⇐ لعظيُم ا -٣٤

 . يَتصَوَّرُهُ عقلٌ ، وال حتيطُ بكُنهِهِ بصريةٌ 
ومرجعُهُ التنزيهُ والتعايل عن إحاطـة العقـول       

 . بكُنهِ ذاتهِ جَلَّ شَأْ�ه 
⇐  الغفوُر-٣٥ . كثريُ الغفران  

 .فهو مِن صفات األفعال 
⇐  الشكوُر-٣٦

 

 . ى العمل القليل الذي يُعطي اجلزيلَ عل 
 . فهو مِن صفات األفعال 

-٢٢-



 

يُّ-٣٧ ــوِّ الرتبــةِ بــال هنايــة ، فمــا مِــن   ⇐  الَعِل البــالغ يف عُلُ
  . شيءٍ إال وهو منحط عنه 
 . وهو مِن األمساءِ اإلضافية 

ُر-٣٨ يف كـــل شـــيء ؛ أل�ـــه أزيل وغـــينٌ علـــى   ⇐  الكبي
 . اإلطالق 

و الكبري عن مشـاهدة احلـواس ، وإدراك         أ
 . لعقول ا

  .وهو مِن أمساءِ التنزيه 

يظ-٣٩ ⇐  الحف

 

الــــذي يَحفــــظُ األشــــياءَ مِــــن الــــزوالِ  
 . واالختاللِ ما شاءَ ذلك سبحا�ه 

ــاد أعمــاهلم ؛         ــى العب وحيفــظُ كــذلك عل

-٢٣-



 . حتى يَجزيهم عليها بفضله يوم القيامة 
 .فهو مِن صفات األفعال 

ُت-٤٠ ــواتِ ســواءٌ كا�ــت    ⇐  المقي ــةً أو خــالقُ األق بد�ي
ــباحِ   ــلها لألشـ ــةً ، وهـــو الـــذي يوصـ روحيـ

 . واألرواحِ 
 . فهو مِن صفاتِ األفعال 

يُب-٤١ ⇐  الحس

 

و  ــن أحســبين    ه ــده ، مِ : الكــايف لعب
أي كفـا�ي   : مبعنى كفا�ي ، وحسـيب اهلل       

 . اهلل 
 . أو الذي حياسب اخللق يوم القيامة 

 فهو صفةُ فعلٍ على القول األول والثا�ي

-٢٤-



ــت احمل ــأةً ، وإن  إن جُعلـــ ــبة مكافـــ اســـ
جُعلــت معاتبــةً وتعــداداً لألعمــال كــان     

 . مرجعه للقول 
⇐  الجليُل-٤٢ . املتصفُ بصفاتِ اجلاللِ والكربياءِ  

 . فهو مِن صفات التنزيه كالقُدُّوسِ 
هـــو الكـــبريُ الكامـــلُ يف   : وقـــال الـــرازي  

الـــذات ، واجلليـــلُ الكامـــلُ يف الصـــفات ،  
 . اً والعظيمُ الكاملُ فيهما مع

املُتفَضِّلُ املعطي مِن غري سؤال وال عـوضٍ ،          ⇐  الكريمُ -٤٣
 اللطيـــــفُ يف العِتـــــابِ ، واملُقَـــــدَّسُ عـــــن   

 .  واخلِالل سبحا�ه النقائصِ ، وكريمُ الفِعالِ
 

 
 . فهو يف األكثر صفةُ فعل 

-٢٥-



 

الـذي يُراقـب األشـياء ويالحظهـا ، فـال            ⇐  الرقيبُ -٤٤
يغيــبُ عنــه مِثقــالُ ذرة يف الكائنــات ، ويف 

 . املُلك ، وامللكوت ، واجلربوت 
وهو مُسَيِّرٌ للخلق ، يَسمعُ كُـلَّ خلقـه دون          
ــمعُ    ــع ، ويَســ ــن مســ ــمْعٌ عــ ــغِلَهُ سَــ       أن يُشْــ

ــاقِ    ــاقِ أعمـ ــةٍ وإن كا�ـــت يف أعمـ ــلَّ دابـ كُـ
 والقفـــار ،    األراضـــني ، ويف البحـــار ،  

 . ويف السماوات ، سبحا�ه عن النقائص 
: يُجيبُ الدّاعِيَ إذا دعاهُ ، قال تعـاىل           ⇐  الُمجيبُ -٤٥

١(.   )  ادْعُو�يِ أستَجِبْ لَكُمْ 

                                                           

 
 . من سورة غافر  ) ٦٠(  اآلية -١

-٢٦-



 

⇐  الواسُع-٤٦ . احمليطُ بكُلِّ شيءٍ عِلْماً  

ــلَّ مــؤمنٍ    ــتْ رمحتــه كُ ــذي عَمَّ أو اجلــوادُ ال
 . وكُلَّ فاجرٍ وكُلَّ كافرٍ ، وكُلَّ برٍّ 

 . أو الغينُّ الكاملُ 
الواسـعُ هـو مَـن            : وقال بعض العـارفني      

ــلطا�ه ،       ــة لسـ ــه ، وال غايـ ــة لربها�ـ ال هنايـ
وال حَــدَّ لذاتــه ، وأمسائــهِ ، وصــفاتهِ جــل 

 . شأ�ه وعال 
يُم-٤٦ ⇐  الحك

 

ــةِ   ــمِ ،  : ذو احلِكْمَــ ــالُ العِلْــ ــي كمــ وهــ
 . وإحسانُ الفعلِ وإتقا�هُ 

 .فةُ مبالغةٍ يف احلاكم أو هو ص

-٢٧-



 
 

فهو على الثا�ي مرجعه للقول ، وعلى ما    
  .رَكَّبٌ مِن صفة ذاتٍ وصفة فعلٍقبله مُ

َودوُد-٤٧ مبالغــةٌ يف الــودِّ ، أي الــذي يُحِــبُّ اخلــريَ   ⇐  ال
لكُــــلِّ خلقِــــهِ ، ويُحْسِــــنُ إلــــيهم يف كُــــلِّ      

 . األحوالِ ، وال سيّما أولياؤه 
 . ألفعال فهو مِن صفات الذات وا

⇐  المجيُد-٤٩ . املاجدُ البالغ يف املَجْدِ والشرف  

 . أو الرفيعُ العظيمُ القَدْر 
 . أو الذي يُجزل يف العطاء 

 .فهو صفة تنزيه ، أو صفةُ فعل 
 
 

 

-٢٨-



⇐  الباعُث-٥٠  .الباعثُ الرسلَ لألمم  

 اهلمـــــمِ للرتقـــــي يف ســـــاحات وباعـــــثُ 
التوحيد  . 

 . ر يوم القيامة أو باعثُ اخللقِ مِن القبو
 . فهو مِن صفات األفعال 

مِـن الشـهودِ واحلضـور ، أي العـالِمُ بكُـلِّ             ⇐  الشهيدُ -٥١
ــان      ــل مكـ ــه يف كـ ــرُ معـ ــوقٍ ، احلاضـ  خملـ

 . وزمان 
ـا         : قــال تعــاىل   ـنَ مـَ وَهُــوَ مَعَكُــمْ أيـْ 
١( .  

)  كُنتُمْ
 

                                                           

 
 . من سورة الحديد  ) ٤ ( اآلية -١

-٢٩-



 

ــة       ــة عــن املعيّ ــئِلَ ســيدُ الطائف ــدما سُ وعن
  .بدون مُالصقة إ�ه معنا : قال 

فهو أقربُ إلينا مِـن حبـل الوريـد ، وأقـربُ            
ــدون     ــن بــ ــنا ، ولكــ ــا إىل أ�فســ ــا منــ إلينــ

  .مالصقة 

 . أو هو مَن يَشهدُ على خلقه يوم القيامة 
فمرجعه على الثـا�ي للقـول ، وعلـى األول            

 . للعِلم 
⇐  الَحقُّ-٥٢ .الثابتُ الذي ال يَتحَوَّلُ  

 . أو املُظْهِرُ للحقِّ 
 .أو املُوجدُ للشيءِ كما تقتضيه احلكمةُ 

 

-٣٠-



 

ــلٍ     ــى األول ، وصــفةُ فع ــو صــفةُ ذاتٍ عل فه
 .  على ما بعده 

القائمُ بأمور عباده وتسخري مـا حيتـاجون       ⇐  الوآيلُ -٥٣
 .إليه 

 . أو املوكولُ إليه تدْبريُ اخلالئقِ 
 .  فهو صفةُ فعل 

⇐  القويُّ-٥٤  . ذو القدرة التامةِ البالغةِ للكمالِ 

يُن-٥٥ ــة    ⇐  المت ــن املتا� ــدَّةِ ، فهــو مِ ــالغ يف الشِّ أي  : الب
 . شِدَّةِ الشيءِ واستحكامِهُ 

 . فمرجعه لكمال القدرة وشِدَّتِها 
⇐  الوليُّ-٥٦

 

 . احملبُّ الناصرُ املتويل أمورَ خلقِهِ  
 .فهو من صفات الذات 

-٣١-



 

ُد-٥٧ احملمــودُ املســتحقُّ لكُــلِّ ثنــاءٍ ســبحا�ه ؛  ⇐  الحمي
ــه املوصــوفُ بكــلِّ   ــال أل�  املُــويل  ، كم

 . لكل �وال 
 . فهو مِن صفات الذات 

⇐  الُمْحِصي-٥٨ .الذي أحصى بعلمه كُلَّ شيءٍ  

 . أو القادرُ الذي ال يَشذ عنه شيءٌ 
 .  فهو صفةُ ذاتٍ ، أو صفةُ فعلٍ 

⇐  الُمبدُئ-٥٩ . الذي أظهرَ األشياءَ مِن العدم  

دُ -٦٠ : مِ ، قــال تعــاىل الــذي يُعيــدها بعـدَ العَــدَ   ⇐  الُمعي

١( .  )  كَمَا بَدَأ  كُمْ  تعُودُونَ    

                                                           

 
 . من سورة األعراف  ) ٢٩(  اآلية -١

-٣٢-



 

⇐  الُمْحي-٦١ . الذي خلق احلياةَ يف كُلِّ حَيٍّ  

الذي خَلَقَ املوتَ يف كل مَنْ أماته ، قال            ⇐  الُمميتُ -٦٢
ـــوْتَ وَالْحيَــــاةَ    :تعــــاىل  الــــذِي خَلَــــقَ الْمـَ

 لِيَبْلُوَكُمْ أيُّكُمْ أحْسَنُ عَمَالً
(  . ١ )


 

 .وهذه األمساء األربعة األخرية مِن أمساء األفعال 
  

⇐  الَحيُّ-٦٣ . ذو احلياةِ الدائمةِ ، ال بدايةَ لَهُ وال هنايةَ  

وهي صفةٌ قائمـةٌ بذاتـهِ سـبحا�ه ، تصَـحِّحُ           
  .له االتصاف بكُلِّ صفةٍ 

⇐  القّيوُم-٦٤ القائمُ بنفسه ال بغريه ، واملقيمُ لغريه ذاتاً   
 
 

                                                           

 
 .من سورة الملك  ) ٢(  اآلية -١

 .وتدبرياً 

-٣٣-



 

الذي يَجدُ كُلَّ ما أرادَه فـال يَعـوذهُ شـيء        ⇐  الواجدُ -٦٥
 . سبحا�ه 

 . أو يقال الغينُّ املطلق بدون حدود 
مِن اجملدِ والشرفِ كاجمليـد ، ولكنـه أبلـغ           ⇐  الماجدُ -٦٦

ــلُّ  . منــه  ــأتي ، وكُ ــن اهلل ي ــرَفٍ مِ ــلُّ شَ فكُ
 . مُشَرَّفٍ فاهلل يُشَرِّفُه سبحا�ه 

فهو واحدٌ   بذاته .  ال يَنقَسِمُ حبالٍالذي ⇐  الواحُد-٦٧
، واحــدٌ بصــفاته ، واحــدٌ بأفعالــه ، وكُــلُّ     

 . كالمٍ غري هذا مرفوضٌ عقالً وشرعاً
  .الواحد األوحد : ويقال 

ــزَعُ إليــه كــلُّ    السَّــيدُ الــذي يَصْــمُدُ ، ويَفْ َمُد-٦٨ ⇐  الصَّ

 

     

-٣٤-



 . خملوق ، ويُفْزَعُ إليه يف الشدائد كذلك 
 . و الذي يطعم أو ه

 . أو املنزهُ عن اآلفات 
 . أو الباقي الذي ال يزول 

 . وهو مِن أمساء الذات ، أو التنزيه 
⇐  القادُر-٦٩ .الذي ال يَشُذ عنه شيء  

ذو القـدرةِ البالغـةِ ، إال أنَّ املقتـدرَ أبلـغ             ⇐  الُمقتِدرُ -٧٠
 . مِن القادر لزيادة املبنى 

دُِّم-٧١ ⇐  الُمق

 

ــ  ــذي يُقَ دِّمُ بعــضَ األشــياءِ علــى بعــض    ال
كتقـــــديم األســـــبابِ علـــــى : يف الوجـــــودِ 

:       مســــــبّباهتا ، أو يف الشــــــرفِ والقربــــــة 

-٣٥-



 

كتقــــديم األ�بيــــاءِ والصــــاحلني علــــى مَــــن  
كتقـديمِ أجسـادٍ    : عداهم ، أو يف املكـان       

كتقـديم  :ةٍ على سُفليةٍ ، أو يف الزمان        عُلوي
 علـى   أطوارٍ علـى أطـوارٍ بعـدها ، وقـرونٍ         
  .بعضها كما اقتضت حكمته العلية 

 .   وهو مِن أمساء األفعال 
ؤخُر-٧٢ ــؤَخِّرُ بعــضَ األشــياء علــى           ⇐  الُم ــذي يُ هــو ال

 .اخل ... بعض ، 
   . وهو مِن أمساء األفعال 

⇐  األوُل-٧٣ . بال بداية ، القديمُ السابق على كل شيء  
 
 

 

-٣٦-



⇐  اآلِخُر-٧٤ .ءِ كُلِّ شيء الباقي وحده بعد فنا 

 .  فهو تعاىل أولُ بال بداية ، وآخرُ بال هناية 

اجلَلِيُّ وجوده بآياته البـاهرة ، كُـلُّ شـيءٍ           ⇐  الظاهرُ -٧٥
يف الكون يـدل علـى ظهـوره ، فلـيس فوقـه             

  .شيءٌ سبحا�ه 

⇐  الباطُن-٧٦ . اخلفي بكُنهِ ذاتِهِ عن بصر اخلالئق إليه  
 

 .  مِن أمساء الذات وهذه األمساء األربعة األخرية
⇐   الوالي-٧٧ . الذي تولَّى كل شيء ومَلَكَهُ  

 . فمرجعه هنا للقدرة 
الي-٧٨ ⇐  المتع

 

ــها ،      ــزهُ عن ــعُ عــن النقــائص واملن املرتف
 .  البالغ يف  العالءِ

-٣٧-



 

ــاىل   ــال تعــ ــا    : قــ ــالَى عَمَّــ ــبْحَا�هُ وتعَــ سُــ

( . ) ١ يَقُولُونَ عُلُوا  كَبِريًا


 .  نزيه ومرجعه هنا للت
⇐  الَبرُّ-٧٩  .احملسنُ العظيم  

⇐  التّواُب-٨٠  .الذي وَفَّقَ املُذ�بني للتوبة وقَبلَها منهم  

⇐  المنتقُم-٨١ . املُعاقبُ للظَّلمَةِ والعصاة الشاردين  

⇐  الَعفوُّ-٨٢ . الذي ميحو السيئات عمّن تاب إليه  

وهو أبلغ مِن الغفور ؛ ألن الغَفْرَ هـو السـرتُ ،            
  .وأما العَفْوُ فهو املَحْوُ التامُّ 

 
 
 

                                                           

 
   .من سورة اإلسراء  ) ٤٣(  اآلية -١

-٣٨-



نْ            :قال تعـاىل     وَ الـذِي يَقْبـلُ التَّوْبـةَ عـَ وَهـُ
 عِبَـــــادِهِ ويَعْفُـــــواْ عَـــــنِ السَّـــــيِّئاتِ ويَعْلَـــــمُ   مَـــــا   

(  . ١ )  تفْعَلُونَ

 .وهو مِن صفات األفعال 

⇐  الّرؤوُف-٨٣ . شديدُ الرأفةِ والرمحة  

 . والرحيم وهو أبلغ مِن صفيت الرمحن 
كِ   مالكُ -٨٤ الـذي يُجـري األمـور يف ملكـه كمـا            ⇐ الُمل

يشاءُ ، ال مَـرَدَّ لقضـائه ، وال مُعَقِّـبَ           
 . لِحُكمه سبحا�ه 

 . وهو مِن صفات األفعال 
 

                                                           

 
 . من سورة الشورى  ) ٢٥(  اآلية -١

-٣٩-



 

الذي ال شرفَ وال كمـال       ⇐  ذو الجالل واإلآرام   -٨٥
إال له وحده ، وال كرامـة وال مَكرمـة          

  .إال وهي منه تبارك وتعاىل 
  . وهو مِن صفات األفعال 

ط-٨٦ العـــادلُ الـــذي يُنصـــف املظلـــومني مِـــن  ⇐  الُمقِس
 . الظاملني ، ويَكسر شوكة الظاملني 

 .وهو مِن صفات األفعال 

⇐  الجامُع-٨٧  .الذي يُؤلِّفُ بني شتات حقائق خمتلفة  

 . وهو جامع الناس ليوم القصاص 
ــاىل   ــال تعـ ــامِعُ ال   : قـ ــكَ جَـ ــآ إِ�َّـ ــاسِربَّنـ نَّـ                   

   ل

 

-٤٠-



١ (.  )  لِيَوْمٍ   الَّ ريْبَ  فِيهِ
 . وهو مِن صفات األفعال 

املستغين بذاته وأمسائـه وصـفاته عـن كـل           ⇐  الغنيُّ -٨٨
 . ما عداه ، املُفتقرُ إليه كلُّ ما سواه 

 . فهو مِن صفات التنزيه 
⇐  الُمغني-٨٩ . الذي يُغين بفضله مَن شاء مِن عباده  

يدفعُ أسبابَ اهلالكِ والنقصـان عـن        الذي   
 . أبدانٍ ، وأموالٍ ، وأديان 

⇐  المانعُ -٩٠

⇐    النافُع-٩١
 

 ⇐  الضارُّ-٩٢
ــعَ ،     ــرَّ وال �فـ ــام القـــدرة ، فـــال ضـ ــا وصـــفان بتمـ         ومهـ

       ط
                                                           

 
 .  من سورة آل عمران  ) ٩(  اآلية -١

-٤١-



 

 . وال شرَّ وال خريَ ، إال وهو بإرادة اهلل تبارك وتعاىل 
( .  ١ )  دِ اهللِكُلٌّ مِّنْ عِنقُلْ    :قال تبارك تعاىل  

ــن األدب أن يُنســب الشــرُّ للعبــد ، واخلــريُ هللِ ،    ولكــن مِ
آ أصَـابَكَ مِـن       : لقوله تعاىل    مآ أصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اهللِ ومـَ

(  . )٢ سَيِّئةٍ  فَمِن �َّفسِكَ


⇐  النوُر-٩٣ . الذي يُنَوِّرُ الكائنات سبحا�ه  

   .أو الظاهر بنفسه املُظهر لغريه 

الذي أعطى كلَّ شـيءٍ خلقـه ثـم هـدى ،         ⇐  الهادي -٩٤
 .وأحبَّ مَن شاء مِن عباده فهداه لعبادته 

 
 

                                                           

 

 .من سورة النساء  ) ٧٨(  اآلية -١
  . اء من سورة النس ) ٧٩(  اآلية -٢

-٤٢-



  

⇐  البديُع-٩٥ . املبدعُ الذي يأتي مبا مل يُسبق إليه  

 . أو الذي ال �ظريَ له بوجه من الوجوه 
وهذه األمساء السبعة األخـرية مـن صـفات األفعـال ،                  

 . ثا�ي فمن صفات التنزيه إال البديع باملعنى ال
هو الـدائم الوجـود وكـلُّ مـا سـواه يفنـى ،         

 . فال يناله تبارك وتعاىل فناءٌ 
⇐  الباقي -٩٦

كُـــــلُّ شَـــــيْءٍ هَالِـــــكٌ إِالَّ             :قـــــال تعـــــاىل 

 وَجْهَهُ
( . 
١ )


الباقي بعـد فنـاءِ املوجـودات ، فتبقـى               ⇐  الوارثُ -٩٧
  مم

 
                                                           

 
 . من سورة القصص  ) ٨٨(  اآلية -١

-٤٣-



 

ــده األمــالك   ــا بي ــا   بعــد فن ــالّك كم ءِ املُ
 . كا�ت قبل خلقهم 

ــاىل   ــال تعـ ــوْمَ  لِلَّـــهِ    : قـ ــكُ الْيَـ لِّمَـــنِ الْمُلْـ

١ . ) الْقَهَّارِالْوَاحِدِ  )


يُد-٩٨ ــدابريه     ⇐  الّرش ــذي جتــري ت ــاده ، ال ــدُ لعب املُرْشِ
لغايتـــها وهنايتـــها علـــى ســـنن الســـداد ،   

  .بال استشارة وال إرشاد 

لُ بالقصاص مَـنْ عصـاه ،       الذي ال يعاج   ⇐  الّصبورُ -٩٩
 . فإنَّ اهلل يُمْهِلُ فال يُهْمِلُ 

 
 
 
 

                                                           

 
 . من سورة غافر  ) ١٦(  اآلية -١

-٤٤-



أو الـــذي ال يُسْـــرِعُ بشـــيء قبـــل أوا�ـــه ،   
 . وهذا أعَمُّ مما سبقه 

 

فهــذه تســعٌ وتســعون امســاً ، جعلتــها بــني أيــديكم مفســرة 
 .تفسرياً إمجالياً 

هـو  :  وهـو كمـالُ املائـة ، فقيـل       اسم اهللا األعظم  وأما  
الـرحيم ، وقيـل غـري    : الـرمحن ، وقيـل   :  وقيـل  اسم الـذات ،   

ــك  ــه      . ذل ــم ب ــني األمســاء ، اهلل أعل ــي ب ــة خف ــو يف احلقيق وه
 . سبحا�ه 

 

وإن هلذه األمساء الرفيعة معان وأسراراً ال يعلمها إال القهار ومَن 
وأولياءه على أسرار  ارتضاه من عباده ، فيطْلِعُ سبحا�ه أ�بياءه

  م         .ألمساء هذه ا
 

-٤٥-
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ــذِي ال   ــيمَ الَّ ــهَ العَظِ ــتغْفِرُ اللَّ ــارَ  أسْ ــومُ ، غَفَّ ــيُّ القيُّ ــوَ احلَ ــهَ إِالَّ هُ إِل
الذ�وبِ  ذا اجلَاللِ واإلِكْـرامِ ، وأتـوبُ إِلَيْـهِ مِـنْ جَمِيـعِ املَعَاصِـي                 
كُلِّها والـذ�وبِ واآلثـامِ ، ومِـنْ كُـلِّ ذ�ـبٍ أذ�بتـهُ عَمْـداً وخَطَـأً ،                   

ــكَنا  ــالً ، يف جَميــعِ حَرَكــاتي وسَ ــوْالً وفعْ تي ظــاهِراً وباطِنــاً ، قَ
ــنَ الــذ�بِ   ــرْمَداً ، مِ وخَطَراتــي وأ�فاســي كُلِّهــا ، دائِمــاً أبــداً سَ
الَّذي أعْلَمُ ، ومِنَ الذ�بِ الَّـذي ال أعْلَـمُ ، عَـدَدَ مـا أحـاطَ بـهِ                   
العِلْمُ ، وأحْصاهُ الكِتابُ ، وخَطَّـهُ القَلَـمُ ، وعَـدَدَ مـا أوْجَدَتـهُ                

ــتهُ اإلِرادةُ ، ومِــدادَ ــهِ كَمــا يَنبَغــيالقُــدْرَةُ ، وخَصَّصَ   كَلِمَــاتِ اللَّ
وَجْهِ ربِّنا وجَمالِهِ وكَمالِهِ ، وكَما يُحِبُّ ربُّن .ويَرْضىل ا   ِ   ن   جلَال

-٤٩-
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ــدَا         ــذي حتَمَّـ ــهِ الَّـ ــدُ لِلَّـ احلَمْـ
       ثمَّ الصَّـالةُ والسَّـالمُ هتْتـدَى      

 ف

ــ       ــدا                 كَلَّ ــطَفى مُحَمَّ ــى واصْ مَ مُوسَ
ــرِ مُرْسَــــلٍ هَــــدَى وسَــــدَّدا         لِخيْــ

ي
 

ــنْ يَهْـــــــــدينا    واآللِ والصَّـــــــــحْبِ ومَـــــــ
باسْــــمِ اإلِلــــهِ وبــــهِ بَـــــدينا                  

ــاً    ــبَّ دين ــاً وحَ ــذا رَب ــا حَبَّ         ي
      ب

ــقِ       ــرَهُ شَـ ــدْ�ا غَيْـ ــوْ عَبَـ ينا    ولَـ
           وحَبَّــــــــذا مُحَمَّــــــــدٌ هادينــــــــا

 بب

لَـــــــــــوْاله مـــــــــــا كُنـــــــــــا وال بَقِينـــــــــــا
اللَّهُمَّ لَوْال أ�ـتَ مـا اهْتـديْنا            

ــا   ــكِينةً عَلَيْنـــ ــأَ�زِلَنْ سَـــ         فَـــ
                     ب

    
ــلَّيْنا       ــدَّقْنا وال صَـــــــــ وال تصَـــــــــ

         وثبـــــــتِ األَقْـــــــدَامَ إِنْ ال قَيْنـــــــا
 بب

حنــــــنُ األُولَــــــى جــــــاءُوكَ مُسْــــــلِمِينا     

-٥٠-



إِذا أرادُوا فِتنـــــــــــــــةً أبَيْنـــــــــــــــا          
طِبْــــقَ األَحاديــــثِ الَّــــيت رَوَينــــا

واملُشْرِكونَ قدْ بَغَوْا عَلَيْنـا           
      وقدْ تداعَى جَمْعُهُمْ عَلَيْنا   

 ل

        
  تت

فَــــــــــــــارْدُدْهُمُ اللَّهُــــــــــــــمَّ خَاسِــــــــــــــرِينا 
ــا رَحْ ــهُ ي ــيمُ           اللَّ ــا رَحِ ــنُ ي مَ

        اللَّـــهُ يــــا قَـــوِيُّ يــــا قَــــديمُ   
         ا

ــومُ                   ــا قَيُّــــ ــيُّ ويــــ ــا حَــــ ــهُ يــــ اللّــــ
ــيمُ  ــا عَظِــــ ــيُّ يــــ ــا عَلِــــ ــهُ يــــ               اللَّــــ

 ب

ــا   ــمِ أنْ يَعْلُو�ــــــــــــ ال يَنبَغــــــــــــــي للظُّلــــــــــــ
     

     
اللَّــهُ يــا لَطيــفُ يــا عَلِــيمُ          

ــا  ــوَّابُ يـ ــا تـ ــهُ يـ ــيمُاللَّـ           حَلـ
           ب

اللَّــــــهُ يــــــا رَؤُوفُ يــــــا حَكِــــــيمُ         
ــريمُ  ــهُ يــــــا وَهَّــــــابُ يــــــا كَــــ               اللَّــــ

 بب

هَبْنـــــا العُـــــال واجْعَـــــلْ عِـــــدا�ا الـــــدُّو�ا    
     

    
ــنريُ           ــا مُـ ــكُ يـ ــا مَالِـ ــهُ يـ اللَّـ

ــريُ     ــا �صِ ــوْلَى وي ــا مَ ــهُ ي           اللَّ
          ا

ــ ــديرُ                اللَّــــ ــا قَــــ ــكُ يــــ ــا مَليــــ هُ يــــ
اللَّـــــــهُ أ�ـــــــتَ املَلِـــــــكُ الكَـــــــبريُ              

 اا

لـــــــــيس عِـــــــــدا�ا لَـــــــــكَ مُعْجزينـــــــــا 

-٥١-



               
       

ــورُ               ــا غَفُــــ ــوُّ يــــ ــا عَفُــــ ــهُ يــــ اللَّــــ
ــا  ــهُ يــــ ــريُ  اللّــــ ــا بَصــــ ــاحُ يــــ                 فتــــ

 ت

ــهُ يــا شــاكِرُ يــا شــكُورُ           اللَ
ــبريُ           ــا خَـ ــالِمُ يـ ــا عـ ــهُ يـ اللَّـ

 ب

ــا   ــكَ املُبينــــــــــــ ــا فَتحَــــــــــــ ال حتْرِمَنــــــــــــ
          

    
ــلُ               ــا وَكِيــــ ــاطِنُ يــــ ــا بــــ ــهُ يــــ اللَّــــ

اللَّـــــهُ يـــــا حـــــافِظُ يـــــا كَفِيـــــلُ    
ــلُ           ــا جَلي ــا ظــاهِرُ ي ــهُ ي اللَّ
اللَّـهُ يــا صــادِق يــا جَمِيــلُ          

      ت
 

ــاً  ــاً لَنــــــــا وكُــــــــنْ مُعِينــــــ  كُــــــــنْ حافِظــــــ
     

         
ــيدُ             ــا رَشـــ ــا مُغْـــــين ويـــ ــهُ يـــ اللَّـــ

اللّــــــهُ يــــــا عَزيــــــزُ يــــــا مَجيــــــدُ  
ــدُ           ــا حَمِي ــيُّ ي ــا غَنِ ــهُ ي اللَّ
ــدُ           ــا مُعِي ــدِئُ ي ــا مُبْ ــهُ ي اللَّ

   ا                  ل
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

ــا                    ــكُو اهلو�ـــــــ ــدُ يَشـــــــ ــزِّكَ التوْحِيـــــــ لِعِـــــــ
ــا مُ   ــادِرُ ي ــا ق ــهُ ي ــدِرُاللَّ           قْت

ــوِّرُ           ــا مُصَ ــاطِرُ ي ــا ف ــهُ ي اللَّ
       اا

          

     
اللَّــــــهُ يــــــا قــــــاهِرُ يــــــا مُــــــؤَخِّرُ             

ــا مُــــدَبرُ     ــا مُحْصِــــي ويــ ــهُ يــ                  اللَّــ
ل

ــا    ــرْ العادينــــــــــ ــا ودَمــــــــــ ــرْ لَنــــــــــ دَبــــــــــ

-٥٢-



    
      

اللَّــــــــهُ يــــــــا قــــــــائِمُ ال يَفُــــــــوتُ              
ــتُ                 ــا مُقِيـــ ــثُ يـــ ــا مُغِيـــ ــهُ يـــ اللَّـــ

 اا

ــوتُ           ــمُ ال يَمـ ــا دائـ ــهُ يـ اللَّـ
يي ويـا مُمِيـتُ          اللَّهُ يا مُحْ  

 �ن

ــينا   ــننا احلَصِـــــ ــا وحِصْـــــ ــنْ غَوْثنـــــ كُـــــ
اللَّهُ يا باسِطُ أ�تَ الواسِعُ            

اللَّهُ يـا خـالِقُ أ�ـتَ اجلـامِعُ          
 تتت

         
ــابضُ أ�ــــ    ــا قــ ــهُ يــ ــا�ِعُ          اللَّــ تَ املــ

ــعُ            ــافِضُ أ�ــــتَ الرَّافِــ ــا خــ ــهُ يــ اللَّــ
  �ن

ــا   ــا لِعِلِّيينـــــــــــــــ ــعْ مَعالِينـــــــــــــــ ارْفَـــــــــــــــ
  

        
ــريعُ                 ــا سَـــــ ــا وايف ويـــــ ــهُ يـــــ اللَّـــــ

ــورُ يــــا هــــادي ويــــا بَــــديعُ               يــــا �ــ
 تت

ــعُ           ــارجِ الرَّفيـ ــهُ ذو املَعـ اللَّـ
ــميعُ           ــا سَ ــايف وي ــا ك ــهُ ي اللَّ

 تت

ــا    ــرَى يَكْفِينـــــــــ ــا جَـــــــــ ــا مبـــــــــ أدَّبتنـــــــــ
ــرَامِ             ــاللِ واإلِكْ ــهُ ذو اجلَ اللَّ
اللَّهُ يا ذا الفَضْـلِ واإلِ�عـامِ          

 �ن

       
ــدَّوامِ       ــى الــ ــوْلِ علــ ــهُ ذو الطَّــ اللَّــ

ــامِ                 ــقُ لِألَ�ـــــــ ــيِّدِ املُطلـــــــ والسَّـــــــ
  �ن

ــمْ عبيــــــــــداً لَــــــــــكَ عابــــــــــدينا   ارْحَــــــــ

-٥٣-



ــا أوَّ ــهُ ي ــدُ          اللّ لُ أ�ــتَ الواحِ
يا وترُ يا مُتكَبِّرُ يـا وَاجـدُ          

 تت

  
        

ــدُ               ــتَ الرَّاشِــ ــرُ أ�ــ ــا آخِــ ــهُ يــ اللَّــ
يــــا بَــــرُّ يــــا مُتفَضِّــــلٌ يــــا ماجــــدُ           

  �ن
ــا     ــا فينـــــ ــى مـــــ ــا علـــــ ــلكَ اقْبَلْنـــــ بفَضْـــــ

     
      

ــهيدُ              ــهُ يـــــا مُحـــــيطُ يـــــا شـــ اللَّـــ
يــــا مَــــنْ هُــــوَ الفَعَّــــالُ مــــا يُريــــدُ  

اللَّـــهُ يــــا مُـــبنيُ يــــا وَدودُ          
 شـــديدُ          اللَّـــهُ يـــا مَـــتنيُ يـــا

 تت

ــا   ــدْ لَجينــــــ ــعافٌ لَــــــــكَ قــــــ ــا ضِــــــ إِ�ــــــ
ــدِّمُ              ــا مُقَـ ــزُّ يـ ــا مُعِـ ــهُ يـ اللَّـ

        البادِئُ البـاقي فـال يَنعَـدِمُ        
  كك

ــتقِمُ            ــا مُنــــ ــذِلُّ يــــ ــا مُــــ ــهُ يــــ اللَّــــ
ــرَمُ املُحْ           سِـــنُ الـــوايل احلَفـــيظُ األَكْـ

ط
 

 ) ٣( لــــيس لنــــا سِــــواكَ مَــــن يَحْمينـــــا     
ــدُ              ــتَ األَب ــا وارثُ أ� ــهُ ي اللَّ
يا مالِكَ املُلكِ اإلِلهُ الصَّـمَدُ           

    كك

ــدُ           ــهُ يــــا باعِــــثُ أ�ــــتَ األَحَــ اللَّــ
ال كُفُـــــــؤٌ  ال والـــــــدٌ  ال وَلَـــــــدُ                

  �ن
 ) ٣( كُــــفَّ العِــــدا عَنــــا فقــــدْ أوذينــــا     

-٥٤-



     
           

ــارُ          ــا قَهَّـ ــبُ يـ ــا غالِـ ــهُ يـ اللَّـ
اللَّـــهُ يـــا بـــارئُ يـــا غَفَّـــارُ        

 �ن

ــارُّ               ــتَ الضَّـــ ــافِعُ أ�ـــ ــا �ـــ ــهُ يـــ اللَّـــ
يـــــا رَبُّ يـــــا ذا القُـــــوَّة اجلَبَّـــــارُ              

 �ن

 قَـــــــــوِّمْ لَنـــــــــا الـــــــــدُّ�يا وقَـــــــــوِّ الـــــــــدِّينا
اللَّـــــهُ رَبُّ العِـــــزَّة السَّـــــالمُ                 

      ذو الرَّحْمَةِ األَعْلى األَعَزُّ التامُّ    
 ن

املُــــــــــؤْمنُ املُهَــــــــــيْمِنُ العَــــــــــالَّمُ             
مَــــنْ دينــــهُ احلَــــقُّ هُــــوَ اإلِسْــــالمُ 

قَـــــــــــيِّضْ لَـــــــــــهُ اللَّهُـــــــــــمَّ �اصِـــــــــــرينا    
اللَّــهُ أ�ــتَ املُتعــايل احلَكَــمُ          

فِرُ املُعْطِي اجلَوادُ املُنعِمُ            الغا
 تت

ــمُ     ــوَيلُّ األَحْكَ ــرْشِ ال ــرْدُ ذو العَ الفَ
العـــادِلُ العَـــدْلُ الصَّـــبورُ األَرْحَـــمُ      

          م
 ) ٣( مَكِّــــــنْ لَنــــــا يف أرْضِــــــنا متْكِينــــــا  

     
  
ــا بُرْهــانُ          ــدُّوسُ ي ــا قُ ــهُ ي اللَّ

        يا حَقُّ يـا مُقْسِـطُ يـا دَيـانُ          
 ن

يـــــا بَـــــرُّ يـــــا حنـــــانُ يـــــا منـــــانُ      
تبارَكَــــــتْ أسْــــــماؤُكَ احلِســــــانُ          

 �ن

هبـــــــــــا قَرَعْنـــــــــــا بابَـــــــــــكَ املَصُـــــــــــو�ا

-٥٥-



 

اللَّـــهُ يـــا خَـــالَّق يـــا مُنيـــبُ         
      اللَّـــهُ يـــا قَريـــبُ يـــا رَقيـــبُ   

 مم

 
     

 
 

 

 

اللَّـــــهُ يـــــا رَزَّاق يـــــا حَسِـــــيبُ      
ــبُ  ــامِعُ املُجيــــ ــتعانُ السَّــــ           املُسْــــ

 م

 ) ٣( إِ�ــــــا دَعَوْ�ــــــاكَ اسْــــــتجبْ آمينــــــا 
 

ــدٍ وعلــى آلــهِ            ــاركْ علــى سَــيِّدِ�ا مُحَمَّ ــمَّ صَــلِّ وسَــلِّمْ وب اللَّهُ
 عَدَدَ كَمـالِ اللَّـهِ ، وكَمـا يَليـقُ بكَمالِـهِ ، واجْـزِه عَنـا مـا هُـوَ               

 ) مرات ٣( أهْلُهُ 
 

تنبيه  :
إنَّ هذه املنظومة �ظمت ليستغيث العبـد هبـا يف قضـاء                  

 :    حوائجه ودفع الكـروب عنـه ، عمـالً بقولـه تعـاىل              
 .   ولِلَّهِ األَسْمَآءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ هبَا 

 

-٥٦-
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         يا مَنْ يُغيثُ املُسْـتغِيثْ     -١
ــثْ        ــا رَبٌّ مُغِيـــــ ــا لنـــــ ومـــــ

ــعُ        -٢ ــغارٌ رُضَّـــ ــا صِـــ  فينـــ
ــعُ        ــائِمُ رُتـــــــــ ــذا بَهـــــــــ كـــــــــ

 جُهْـــدُ الـــبَال حَـــلَّ بنـــا         -٣
وكُـــــــــلُّ ذا مِـــــــــنْ ذ�بنـــــــــا       

     إِنْ كُنتَ غَيْـثَ الطَّـائِعنيْ      -٤
رَحْمَــــــةُ خَيْــــــرِ الــــــرَّاحِمِنيْ

ــو عَ-٥ ــاكْ إِنْ كــان ال يَرْجُ   طَ
ــاكْ        ــنْ عَصَـــ ــوذ مَـــ ــنْ يَلُـــ        مبَـــ

     
     

        

    

        

       

ــثْ           ــنْ يُغيـــ ــا مَـــ إِنْ مل تغِثنـــ
سِــــــواكَ يــــــا رَبَّ العِبــــــادْ            

فينـــــــــا شُـــــــــيُوخٌ رُكَّـــــــــعُ              
وأ�ــــــــتَ لِلكُــــــــلِّ مُــــــــرادْ              
ضــــاق الفَــــال مِــــنْ كَرْبنــــا             

         فهــوَ الَّـــذي طَمَـــسَ الفُـــؤادْ 
ــذ�ِبنيْ ؟          ــثُ املُــ ــنْ يُغيــ فمَــ

مُطْلَقَـــــــــةٌ بـــــــــال قِيـــــــــادْ                
إِالَّ املُطِيــــــــعُ إىل هُــــــــداكْ           

ــادْ                 ــلَّ ه ــدْ ضَ ــنْ ق ــتَ لِمَ أ�
 مم

م

-٥٧-



 

ــا        -٦ ــا مبـــ ــا رَبِّ عامِلْنـــ  يـــ
ــا        ــذا كَرَمــــــ ــوَّدْتَ هــــــ عَــــــ

ــتَ اسْــتغفِرُوا  -٧ ــا رَبِّ قُلْ      ي
ــرُ          ــحابُ املُمْطِـــ ــأْتي السَّـــ يَـــ

ــا       -٨ ــيمَ الرُّحَمـــ ــا رَحـــ  فيـــ
أفِـــضْ أفِـــضْ غَيْـــثَ السَّـــما    

ــةُ رَبـــي وَسِـــعَتْ      -٩  رَحْمَـ
ــتْ ــا ا�قَطَعَــــ ــا مــــ عاداهتــــ

     باملُصْطَفى جُدْ يـا كَـريمْ      -١٠
مَـــنْ كـــان يف العِلْـــمِ القَـــديمْ         

      

      

          

ــا      ــلٌ كَمــــ ــهُ أهْــــ ــتَ لَــــ           أ�ــــ
ــوَّادْ             ــا جَـ ــودِكَ يـ ــدَ جُـ عَبيـ

ــرُ                 ــمُ فَيَغفِــــــــــــــ رَبكُــــــــــــــ
يَــــــرْوي العِبــــــادَ والــــــبالدْ             

ــا كَــــــــريمَ الكُرَمــــــــا                 ويــــــ
ــادْ            يف األَرْضِ فَهْـــيَ لنـــا مِهـ

لِكُــــــلِّ شَــــــيْءٍ جَمَعَــــــتْ              
          ومل تـــــــــــزَلْ باالزْديـــــــــــادْ      

ــرَّحيمْ              ــا ال ــرَّؤُوفُ بن ــوَ ال فَهْ
ــتفادْ                 ــودُ مُسْـــ ــهُ الوُجُـــ مِنـــ

ب  اا

-٥٨-



 

 صَــلَّى عَلَيْــهِ اللَّــهُ مــا      -١١
ــا         ــا فَعَمَّمـــــــ وقـــــــــدْ هَمـــــــ

ــحْبهِ        -١٢ ــهِ وصَـــــــ  وآلـــــــ
فهُـــــــمْ غُيُـــــــوثُ سُـــــــحْبهِ          

    فاغفِرْ للناظِمْ يـا تـوَّابْ      -١٣
 وَقيـــــعٌ يف األَعْتـــــابْ        عَبْـــــدٌ

  ن

    
   

ــجَما             ــماءِ ا�سَـ ــثُ السَّـ غَيْـ
ــادْ          ــاطِحِ والوِهـــ ــلَّ األَبـــ كُـــ

ــهِ وحِزْبــــــــــــهِ                ورَهْطِــــــــــ
لِلْخلْـــقِ يف هنْـــجِ السَّـــدادْ            
ــابْ          ــا وَهَّ ــرْ ي أيضــاً والناشِ

ــادْ            ــاةَ يف املَعــ ــو النجــ يَرْجُــ
  تت

 
 
 
 

-٥٩-
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اللَّهُـمَّ إِ�ـيِّ أسْـألُكَ بنـور وَجْـهِ اللَّـهِ العَظِـيم ، الَّـذي مَـألَ أرْكــانَ          
عَرْشِ اللَّهِ العَظِيم ، وقامَتْ بـهِ عَـواملُ اللَّـهِ العَظِـيم ، أنْ تصَـلِّيَ                 
ــهِ      ــيبِّ اللَّ ــى آلِ � ــيم ، وعل ــدْر العَظِ ــدٍ ذي القَ ــا مُحَمَّ ــى مَوْال� عل

 عَظَمَةِ ذاتِ اللَّهِ العَظيم ، يف كُـلِّ لَمْحَـةٍ و�فَـسٍ             العَظيم ، بقَدْر  
عَدَدَ ما يف عِلْمِ اللَّهِ العَظيم ، صَالةً دائِمَةً بدَوامِ اللَّهِ العَظِيم ،             
تعْظيماً لِحَقِّكَ يا مَوْال�ا يا مُحَمَّدُ يا ذا اخلُلُـقِ العَظـيم ، وسَـلِّمْ               

 وبَيْنـهُ كمـا جَمَعْـتَ        يْينعليهِ وعلى آلهِ مِثلَ ذلـك ، واجْمَـعْ بَـ          
يـا   بَيْنَ الرُّوحِ والنفْسِ ظاهِراً وباطِناً ، يَقَظَةً ومَناماً ، واجْعَلْـهُ     

رَبِّ رُوحاً لِـذاتي مِـنْ جَمِيـعِ الوُجـوه يف الـدُّ�يا قَبْـلَ اآلخِـرَة يـا                   
 . عَظيم 

-٦٠-
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ــدَمِ    ــنْ عَـــ ــهِ مُنشِـــــي اخلَلْـــــقِ مِـــ ــدُ لِلَّـــ                                  احلمـــ
ــمَّ الصَّــــــالةُ علــــــى املُختــــــار يف القِــــــدَمِ   ثــــ

مُحَمَّـــــــدٌ أشـــــــرَفُ األَعْـــــــرابِ والعَجَـــــــمِ  
ــي علــــى قَــــدَمِ      ــدٌ خَيْــــرُ مَــــنْ يَمْشــ مُحَمَّــ

مُحَمَّـــــــدٌ باسِـــــــطُ املَعْـــــــرُوفِ جامِعُـــــــهُ   
كَــــــرَمِ مُحَمَّــــــدٌ صــــــاحِبُ اإلِحْســــــانِ وال

ــةً     ــهِ قاطِبَـــــ ــلِ اللَّـــــ ــاجُ رُسْـــــ ــدٌ تـــــ مُحَمَّـــــ
ــمِ   ــوالِ والكَلِــــــ ــادِق األَقْــــــ ــدٌ صــــــ مُحَمَّــــــ

مُحَمَّـــــــــدٌ ثابـــــــــتُ املِيثـــــــــاقِ حافِظُـــــــــهُ 
مُحَمَّـــــــدٌ طَيِّـــــــبُ األخـــــــالقِ والشِّـــــــيَمِ           
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ــهُ   ــالنور طِينتــــــــ ــتْ بــــــــ ــدٌ جُبلَــــــــ مُحَمَّــــــــ
مُحَمَّــــــــدٌ مل يَــــــــزَلْ �ــــــــوراً مِــــــــنَ القِــــــــدَمِ 

ــا  ــدٌ حـــــ ــرَفٍ                                 مُحَمَّـــــ ــدْلِ ذو شَـــــ كِمٌ بالعَـــــ
مُحَمَّـــــــــدٌ مَعْـــــــــدِنُ اإلِ�عـــــــــامِ واحلِكَـــــــــمِ                  

ــرٍ    ــنْ مُضَـــ ــهِ مِـــ ــرُ خَلْـــــقِ اللَّـــ ــدٌ خَيْـــ مُحَمَّـــ
مُحَمَّـــــــدٌ خَيْـــــــرُ رُسْـــــــلِ اللَّـــــــهِ كُلِّهِـــــــمِ     

هُ حَـــــــــقٌّ �ـــــــــدينُ بـــــــــهِ                                 مُحَمَّـــــــــدٌ دينـــــــــ
مُحَمَّــــــدٌ مُشْــــــرقٌ حَقّــــــاً علــــــى عَلَــــــمِ                  

نا مُحَمَّـــــــــــــدٌ ذِكْـــــــــــــرُهُ رُوحٌ ألَ�فُسِـــــــــــــ  
ــمِ                   مُحَمَّــــــدٌ شُــــــكْرُهُ فَــــــرْضٌ علــــــى األُمَــــ
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مُحَمَّــــــــــدٌ زينــــــــــةُ الــــــــــدُّ�يا وبَهْجَتــــــــــها                                 

      مُحَمَّـــــــدٌ كاشِـــــــفُ الغمّـــــــاتِ والظُّلـــــــمِ               
مُحَمَّـــــــــدٌ سَـــــــــيِّدٌ طابَـــــــــتْ مَناقِبـــــــــهُ                                 
ــالنِّعَمِ                   ــرَّحْمَنُ بــــــ ــاغَهُ الــــــ ــدٌ صــــــ مُحَمَّــــــ

              مُحَمَّــــــــدٌ صَــــــــفْوَةُ البــــــــاري وخِريَتــــــــهُ                      
ــهَمِ                   ــائِرِ التـــــ ــنْ ســـــ ــاهِرٌ مِـــــ ــدٌ طـــــ مُحَمَّـــــ
مُحَمَّـــــــدٌ ضـــــــاحِكٌ لِلضَّـــــــيْفِ مُكْرِمُـــــــهُ                                 

ـــ  ــدٌ جـــــــ ــمِ  مُحَمَّــــــــ ــهِ مل يُضَــــــــ ارُهُ واللَّــــــــ
مُحَمَّـــــــــدٌ طابَــــــــــتِ الـــــــــدُّ�يا ببَعْثتِــــــــــهِ                                 
مُحَمَّـــــــــدٌ جـــــــــاءَ باآليـــــــــاتِ واحلِكَـــــــــمِ                  
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ــافِعُنا                        ــاسِ شــــ ــثِ النــــ ــوْمَ بَعْــــ ــدٌ يَــــ              مُحَمَّــــ

مُحَمَّـــــــدٌ �ـــــــورُهُ اهلـــــــادي مِـــــــنَ الظُّلـــــــمِ                  
ــمٍ                                  ــهِ ذو هِمَـــــــــ ــائِمٌ لِلَّـــــــــ ــدٌ قـــــــــ مُحَمَّـــــــــ

ــاتِمٌ لل  ــدٌ خــــــــ ــمِ                  مُحَمَّــــــــ ــلِ كلِّهِــــــــ رُّسْــــــــ
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