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 في القرآن الكريم 
 

َنى   ُسأ َاُء اْلأ َْسأ َلُه اْلأ  
 [ 24سورة الحشر ]

 

السنة النبوية في   
 

  َصل ى  للا  َرسولَ  أن  

:  قالَ  وسل مَ  عليه للُا

  تِْسَعة   لِل هِ  "إن  

ا وتِْسِعينَ   ِمَئة   اْسم 

ا، إّل     أْحَصاَها َمن واِحد 

 الَجن ةَ."  َدَخلَ 
 [ 2736صحيح البخاري ]

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

سماء  أ 
 للا 

 الحسنى 
 

تجميع  

ملصقات 

أسماء للا  

 الحسنى

للا   أسماء  بتجميع  قمنا  لقد  علينا  ومنته  للا  بفضل  العالمين،  رب  الحمدلله 

الحسنى. نسأل للا أن يجعلنا ممن احصا أسماءه، كما في الحديث المذكور. نسأل  

للا أن يتقبل من الجميع وأن يجعلنا من الشاكرين له. فمن وجد خيرا فهو من للا،  

 غفر لنا.  ومن وجد خطأ فهي منا. نسأل للا أن ي
 المصادر:  

 عبد الرزاق البدر -فقه األسماء الحسنى  •
 ماهر مقدم  -الجامع أسماء للا الحسنى  •



صفاته 
ى و للا تعال

سماء 
منزلة العلم بأ

 
 

•      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•      

 
 
 
 
 
 
 
 

 منزلة العلم بأسماء للا تعالى وصفاته 
 الفقه  هو  بل  العلم، من شممممري    باب  الحسممممنى  للا أسممممماء في   الفقه  إن   •

:  وسممممممملم  عليه للا  صممممممملى  قوله  في  ومقدما    أو ليا    دخوّل    يدخل  وهو األكبر،

 [ 71. ]صحيح البخاري " الدين في  يُفقِّهه خيرا   به للا يُرد من" 
ين اإليمانُ  •  :وكما أن  لكلِّ بناء أساسا  فإن  أساس بناء الدِّ

 بالله سبحانه  .1
 وبأسمائه وصفاته .2

لِم وثبات،  بقوة  البنيان  حمل  راسمممممخا    األسممممماس هذا  كان  وكل ما •  ِمنَ   وسمممممَ

 .والسقوط التداعي
  أسممممممماسمممممممه   بتوثيق  فعليه  بنيانه علو    أراد من: " للا رحمه  القيِّم  ابن  قال •

ة وإحكامه   األسممممماس  توثيق  قدر  على   البنيان  علو    فإن   به،  اّلعتناء  وشممممممد 

 اإليمان."  وأساسها بنيان   والدرجات  فاألعمال وإحكامه؛
ته  فالعارف •  عن  البناء في   يرفع  والجاهل وإحكامه،  األسمماس  تصممحيح هم 

 أساس.  غير
 : أمران األساس وهذا •

 وصفاته. وأسمائه وأمره بالله المعرفة صح ة .1
 .سواه ما )صلى للا عليه وسلم( دون ولرسوله له اّلنقياد وتجريد .2

  الدين علوم  أجل وأفعاله  وصممممممفاته  بأسمممممممائه والعلم سممممممبحانه  معرفته •

 عليه  والثناءُ   األعم،  أشمممممممرف وعبادته  المقاصمممممممد،  أجل وجهه  وإرادة  كلها،

  أسمممممممماس  وذلك  األقوال،  أشممممممممرُف   وتمجيُده ومدُحهُ   وصممممممممفاته  بأسمممممممممائه

  جميع  عليه  اجتمع  الذي  الدين وهو  السممم، عليه  إبراهيم مل ة  الحنيفية

  نصمممممممممحهم  وتوارد  مقممممالتهم  وتواطممممأت   كلمتهم  اتفقمممم   وعليممممه  النبيِّين،

 من  دعوتهم  ترتكز  عليهمما  التي  العظيمممة  المحمماور  أحممد  إنممه  بممل  وبيممانهم،

  .أجمعين عليهم وسممه للا صلوات  محمد خاتمهم إلى  أولهم
 و  وبمممارئهم  بفممماطرهم  معرفتهم  بمممدون  البشمممممممممريمممة  أمر  يسمممممممممتقيم  وكي   •

  العليا  وصمممممممفاته  الحسمممممممنى  بأسممممممممائه  معرفتهم ودون  ورازقهم،  خالقهم

  سمممممممممواه،  بحق  معبود  وّل  بحق  المعبود  أنممهعلى    الممدالممة  الكمماملممة  ونعوتممه

 له. ُخلِقوا عما لهم ُخلِق ما شغلهم الناس أكثر ولكن
 
 



صفاته 
ى و للا تعال

سماء 
ل العلم بأ

ض
ف

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فضل العلم بأسماء للا تعالى وصفاته

إن العلممممممم بأسممممممماء للا وصممممممفاته علممممممم مبممممممار ، كثيممممممر العوائممممممد، غ يممممممر  •

الفوائمممممممد، ومتنمممممممور الثممممممممار واهثمممممممار، ويتجلمممممممى لنممممممما فضمممممممل همممممممذا العلمممممممم 

 :وعظيم نفعه من خمل أمور عديدة، أهمها ما يلي 
أن  همممممممذا العلمممممممم أشمممممممرف العلممممممموم وأفضممممممملها وأعمهممممممما مكانمممممممة وأرفعهممممممما  •

منزلممممة، وشممممرف العلممممم مممممن شمممممرف معلومممممه، وّل أشممممرف وأفضممممل ممممممن 

 العلم بالله وأسمائه وصفاته.
تمممممممه وتعظيممممممممه وإجملمممممممه أن معرفمممممممة للا والع • لمممممممم بمممممممه تمممممممدعو إلمممممممى محب 

وخشممممميته وخوفمممممه ورجائمممممه وإخمصمممممه العممممممل لمممممه، وكلمممممما قويممممم  همممممذه 

المعرفمممممممة فمممممممي العبمممممممد عظمممممممم إقبالمممممممه علمممممممى للا واستسمممممممممه لشمممممممرعه 

 ولزوُمه ألمره وبُعُده عن نواهيه.
أن للا سممممممبحانه يحمممممما أسممممممماءه وصممممممفاته، ويحمممممما  هممممممور آثارهمممممما فممممممي  •

، فهممممو وتممممر يحممممما المممموتر، جميممممل يحممممما خلقممممه، وهممممذا مممممن لممممموازم كمالممممه

الجمممممال، علمممميم يحمممما العلممممماء، جممممواد يحمممما األجممممواد، قمممموي  والممممم من 

ي  يحمممما أهممممل الحيمممماء،  القممممويب أحمممما إليممممه مممممن الممممم من الضممممعي ، حممممَ

تممممممممو اب  يحمممممممما التمممممممموابين، شممممممممكور يحمممممممما الشمممممممماكرين، صممممممممادق يحمممممممماب 

الصممممادقين، محسممممن يحممممما المحسممممنين، رحمممميم يحممممما الرحممممماء، وإنمممممما 

ن عبمممماده الرحممممماء، سممممتِّير  يحمممماب مممممن يَسممممتر علممممى عبمممماده، عفممممو  يممممرحم ممممم 

ر  وأهلمممممه، عمممممدل  يحممممما العمممممدل،  ر  يحممممما البمممممِ يحممممماب ممممممن يعفمممممو عمممممنهم، بمممممَ

ويجمممممازي عبممممماده بحسممممما وجمممممود همممممذه الصمممممفات ُوجمممممودا  وعمممممدما ، وهمممممذا 

 .باب واسع يدل على شرف هذا العلم وفضله
ق وأوجممممممدهم مممممممن العممممممدم وسممممممخر لهمممممم  • ق الخلممممممْ م ممممممما فممممممي أن للا َخلممممممَ

السمممممماوات ومممممما فمممممي األرو ليعرفممممموه ويعبمممممدوه كمممممما قمممممال سمممممبحانه: 

ز ُل  ْثَلُهن  يََتنممممممممَ َن اأْلَْرِو مممممممممِ َماَواَت َومممممممممِ ْبَع سممممممممَ َق سممممممممَ ِذي َخلممممممممَ ُ المممممممم  )للا 

ْد  ِدير  َوأَن  للاَ قمممممَ ْيَء قمممممَ لِّ شمممممَ ى كمممممُ وا أَن  للاَ َعلمممممَ َنُهن  لَِتْعَلممممممُ ُر بَيمممممْ اأْلَممممممْ

ا( ]الطمق: أََحاَط بِكُلِّ َش   [12ْيَء ِعْلم 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فضل العلم بأسماء للا تعالى وصفاته
 

أحد أركان اإليمان السمممتة، بل أفضممملها وأجلها وأصممملها اإليمان بالله، ولي  اإليمان    اإليمان بالله .5

مجر د قول العبد: آمنُ  بالله من غير معرفته بربه، بل حقيقة اإليمان أن يعرف رب ه الذي ي من  

به ويبذل جهده في معرفة أسمممممممممائه وصممممممممفاته حتى يبلب درجة اليقين، وبحسمممممممما معرفته بربه  

ه، فكلما ازداد معرفة  بأسمائه وصفاته ازداد معرفة بربه، وازداد إيمانه، وكلما نقص  يكون إيمان

 .نقص، فمن عرف للا عرف ما سواه، ومن جهل به فهو لما سواه أجهل
أن العلم به تعالى أصمل األشمياء كلها، حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يسمتدلب بما عرف من  .6

لى ما يشمممممممممرعه من األحكام؛ ألنه سمممممممممبحانه ّل يفعل إّل ما هو  صمممممممممفاته وأفعاله على ما يفعله وع

فإذا تدبر العبد ذلك أورثه وّل ريا زيادة في اليقين وقوة في اإليمان   مقتضمممى أسممممائه وصمممفاته،

   .وتماما  في التوكل وحسن اإلقبال على للا
النف  وطمأنينة  أن معرفة للا ومعرفة أسمممممممائه وصممممممفاته تجارة رابحة، ومن أرباحها سممممممكوُن   .7

القلا وانشممممممممرا  الصممممممممدر، وسممممممممكنى الفردوس يوم القيامة، والنظر إلى وجه للا الكريم والفوز 

ه وإلهممه ومعبوده  برضمممممممممماه والنجمماة من سمممممممممخطممه وعممذابممه، والقلممُا إذا اطمممأن  بممأن  للا وحممده ربممب

َن إقبمالمه عليمه وجَمد  واجتهمد في نيمل محمابمِّه وا لر غبماِء إليمه والعممل  ومليكُمه وأن مرجعمه إليمه َحسمممممممممُ

 ه. بما يرضي
أن العلم بأسممممممماء للا وصممممممفاته هو الواوي من الزلل والمِقيل من العثرات والفاتح لباب األمل،   .8

ا في الطاعات والُقَرب، والمرها  والمعين على الصمممبر، والمبعد عن الخمول والكسمممل، والمرغِّ

لحرز الحامي من الشيطان، والجالا  من المعاصي والذنوب، والسلوان في المصائا واهّلم، وا

  للمحبة والتواد ، والدافع للسخاء والبذل واإلحسان، إلى غير ذلك من الثمار واهثار.

 

 البدر الرزاق عبد الشيخ - الحسنى األسماء فقه  ر:المصد
 



القرآن الكريم في   
 

َنى   ُسأ َاُء اْلأ َْسأ َوّلَِلَه اْلأ
 فَادأُعوُه َِبَا 

 [ 24سورة الحشر ]
 

 في السنة النبوية 
رسوَل للاِ صلى للا   أن  

 عليه وسلم سمع رجم
  أسألك إني اللهم :يقول 

أشهد أنك أن  للا ّل  أني 

إله إّل أن  األحد الصمد  

الذي لم يلد ولم يولد  

  .كفوا أحدولم يكن له 

»لقد سأل  للا   :فقال 

باّلسم الذي إذا سئل به  

أعطى وإذا دعي به  

 أجاب«. 
 [ 1493أبو داود ]

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العلم 
كثمممممممممممممر   اسممممممممممممم  عظمممممممممممميم ممممممممممممممن أسمممممممممممممماء للا الحسمممممممممممممنى، وهمممممممممممممو أ

كثمممممممر ممممممممن  موضمممممممع فمممممممي  2,200األسمممممممماء تكمممممممرارا فمممممممي القمممممممرآن، تمممممممم ذكمممممممره فمممممممي أ

القمممممممممرآن الكممممممممممريم. وهمممممممممو الجممممممممممامع لجميمممممممممع األسممممممممممماء الحسمممممممممنى والصممممممممممفات 

 العلى.

 فالله مشتق من )إله( بمعنى: 

 المعبود  •
 الملتجأ المفزور •
 المحبوب المعظم •
 صفاته.الذي تحتار العقول فيه، لكمال  •

 من هو للا؟
 ذو األلوهية والعبودية على خلقه أجمعين.  •
 هو المألوه الجامع لصفات الكمال والجمال والعظمة. •
 المنزه عن النقائص والعيوب والشوائا والمثال والشريك. •
 الذي ت لهه القلوب حبا وطمعا ورجاء وتعظيما وطاعة. •
 المحبوب حبا عظيما.وهو  •

 
 

(1) 

 للا 

 السلو 
 الحرية: فم تتعلق بناقص بل تعلق بالله الكامل الصفات.  •

سممم ال الواحد هو أيسمممر الطرق. هو قادر على أن يعطيك   ،ما تريد  اسمممأله كل •

 اإليمان والهداية والصحة والمال والقوة وحتى الشعور بالمحبة والفر . 

 المحبة الكاملة: ّل ألم فيها ألنه كامل.  •

  



 في القرآن الكريم 
 

ُد ّلَِلَه َربَ  الأَعاَلَميَ  َمأ  اْلأ
 [1سورة الفاتحة ]

 
 

 في السنة النبوية 
قال رسول للا صلى  

 للا عليه وسلم: 

ذاَق َطْعَم اإليماِن َمن  "

بًّا،   َرِضَي بالل ِه َر

َد   ا، وبُِمَحم  وباإلْسمِم ِدين 

 . "َرسوّل  

  34] ]صحيح مسلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العلم 
تكمممممممرر وروده فممممممممي القمممممممرآن الكممممممممريم فممممممممي  همممممممذا اّلسمممممممم العظممممممميم

كثر من   موضع.  500أ

 من هو الرب؟

الممممممممرب همممممممو القممممممممادر الخممممممممالق  المممممممرب ذو الربوبيممممممممة علمممممممى خلقممممممممه أجمعممممممممين.

وم العلمممممممممميم السممممممممممميع البصممممممممممير المحسممممممممممن  البممممممممممارا المصمممممممممموِّر الحمممممممممميب القيممممممممممب

م الممممممممممم خِّر،  المممممممممممنعم الجممممممممممواد، المعطممممممممممي المممممممممممانع، الضممممممممممار النممممممممممافع، المقممممممممممدِّ

الممممممممممذي يضممممممممممل مممممممممممن يشمممممممممماء ويهممممممممممدي مممممممممممن يشمممممممممماء، ويسممممممممممعد مممممممممممن يشمممممممممماء 

ويشممممممممممقي مممممممممممن يشمممممممممماء، ويعممممممممممزب مممممممممممن يشمممممممممماء ويممممممممممذلب مممممممممممن يشمممممممممماء، بحكمممممممممممة 

لممممممممذي يرعممممممممي الجميممممممممع بنعمممممممممه وأقممممممممداره، مممممممممن حممممممممال الممممممممنقص بالغمممممممة. الممممممممرب ا

 إلى حال التمام كي يصلحوا لجواره في الجنة إذا قبلوا تربيته.  

 أنوار التربية: 
ر ا  أو فممممممممماجرا ، م منممممممممما  أو كمممممممممافرا ، التربيمممممممممة العاممممممممممة:  تشممممممممممل كمممممممممل مخلممممممممموق بمممممممممَ

  .وهي تربيته لهم أجمعين بالخلق والرزق، والتدبير واإلنعام
ألوليائمممممممممممممه حيمممممممممممممث ربممممممممممممماهم فممممممممممممموف قهم ل يممممممممممممممان بمممممممممممممه التربيمممممممممممممة الخاصمممممممممممممة: 

اهم بمعرفتممممممممممه واإلنابممممممممممة إليممممممممممه، وأخممممممممممرجهم مممممممممممن  والقيممممممممممام بعبوديتممممممممممه، وغممممممممممذ 

 .الظلمات إلى النور

(2) 

ب   الر 

 السلو 
وّل نلممممموم اهخمممممرين ، ألنمممممه يريمممممد أن يصممممملحنا. نقبمممممل تربيمممممة للا ونرضمممممى بهممممما •

  يد مدة تربيتنا. تف

 سوى للا، فتجري عليه أقدار للا وتنزله.  شيءّل نعظم أمر أي  •

.  هندعوه بهذا اّلسم، فأدعية األصفياء الواردة في القرآن باسم •  الربِّ

  



 الكريم  في القرآن
 

ُُكمأ َإلَىٌه َواَحٌد ۖ َّله َإلَىَه  َوَإَلَى
َىُن   الرهَحيمُ َإَّله ُهَو الرهحأ

 
 [ 163البقرة سورة ]

 
 

 في السنة النبوية 
قال رسول للا صلى  

إن  لِل ِه  للا عليه وسلم: "

ِمَئَة رَْحَمَة، َفمنها رَْحَمة   

بَِها يََتَراَحُم الَخْلُق بْيَنُهْم 

َوتِْسَعة  َوتِْسُعوَن لَِيوِم 

 ." الِقَياَمةِ 

 [ 2752 صحيح مسلم]

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العلم
 من هو الرحمن الرحيم؟ 

والممممئمكمممممة والمجمن المرحمممن   اإلنم   المخممئمق،  واسممممممممممعمممممة لمجممميمع  ذو رحمممممممة  همو 

والحيوانممات. وهممذه الرحمممة في هممذه الممدنيمما تشممممممممممممل حوائ  البممدن من المممأكممل  

 . "الرحمة العامة"والمشرب والملب  والملجأ. وهذه هي 
هو ذو رحمممة واصممممممممملممة لعبمماده الم منين. وهممذه رحمممة خمماصممممممممممة مرتبطممة  الرحيم  

رة. فبرحمتممه يهممديهم إلى طمماعتممه، وبرحمتممه ييسمممممممممر لهم بمماإليمممان، والممدين، واهخ

الصمممممممممراط   اإليمممممان وبرحمتممممه يهممممديهم على  وبرحمتممممه يثبتهم على  طريق الخير، 

   ."الرحمة الخاصة" المستقيم. وهذه هي

 الرحمة هي جلا المنافع ودفع المضار.  

برحمته، سمممبحانه وتعالى أرسمممل إليهم رسممموله، وأنزل عليهم كتابه وعصممممهم   •

 .الجهالة، وهداهم من الضملةمن 
وبرحمتممه، عرفهم من أسممممممممممممائممه وصمممممممممفمماتممه وأفعممالممه ممما عرفهم بممه أنممه ربهم  •

وموّلهم. وبرحمته علمهم ما لم يكونوا يعلمون، وأرشمممممدهم لمصمممممالح دينهم 

 ودنياهم.

وبرحمته، أن نغص  عليهم الدنيا وكدرها، لئم يسممكنوا إليها، وّل يطمئنا إليها،   •

المقيم في داره وجواره، فسممماقهم إلى ذلك بسمممياط اّلبتمء   ويرغبوا في النعيم

 واّلمتحان، فمنعهم ليعطيهم، وابتمهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم.

 

(3) –  (4)  

الرحمن  

 الرحيم 

 السلو 
 كما هي ألنها مليئة بالرحمة.  حياتنانقبل  •
على   نمممارحم  تمن في السممممممممممممماء. كلمممما زاد  فيرحمنمممامن في األرو    نرحم •

 من رحمة الرحمن الرحيم.  ناالناس كلما زاد نصيب
جميعها أسممممباب نيل رحمة    هوالعمل ب ه، وتدبر ءتهوقراللقرآن سممممتمار  اّل •

 للا. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 العلم 
التي لم تسبق بعدم  الذي له الحياة الكاملةللا الحي،  

 وّل يلحقها زوال وفناء.  

 من هو الحي؟  
 للا الحي له الحياة الكاملة:  

ومن كمال حياته أنه يجمع كل صفات الكمال من العلم والسمع والبصر   •

 والقدرة. 
ومن كمال حياته وتمامها، أنه ّل تأخذه سنة وّل نوم وّل ضع  وّل عجز وّل   •

 سهو وّل غفلة وّل نهاية لحياته.  
 للا الحي واها الحياة:  

الجن،   • حياة  الممئكة،  حياة  تخصه.  حياة  مخلوق  لكل  جعل  الذي  الحي 

 والحيوانات والنباتات والجمادات.  
ون البدن حيا ولكن القلا ميتا،  الحي الذي يحيي القلوب واألبدان. قد يك •

 لي  فيه حياة.  
 الحي الذي يحيي القلوب بالعلم النافع، واإليمان والهداية.   •

 الحياة الكاملة في الجنة:  
الم من يكون له الحياة الكاملة في الجنة، حياة عافية وّل مرو، راحة وّل   •

 تعا، سعادة وّل حزن، الحياة الخالدة بم موت.  

(5) 

 الحي 

 الكريم  في القرآن
َيَ  الهَذي ََّل   َوتَ وَكهلأ َعَلى اْلأ

 ََيُوتُ 
  58]سورة الفرقان]

 في السنة النبوية 
  أن  َرسوَل للاِ َصل ى للا 

عليه َوَسل َم، كاَن يقوُل:  

الل ُهم  لَك أَْسَلْمُ ، َوبَِك  "

آَمْنُ ، َوَعَلْيَك تََوك ْلُ ، 

َوبَِك  وإَلْيَك أَنَْبُ ، 

ِّي أَُعوُذ  َخاَصْمُ ، الل ُهم  إن

بِعز تَِك، ّل إَلَه إّل  أَنَْ ، أَْن  

تُِضل نِي، أَنَْ  الَحيب الذي  

ّل يَُموُت، َواْلِجنب َواإلِنُْ   

 ." يَُموتُونَ 

  2717]]صحيح مسلم 

 السلو 
وعممممممد للا الممممممذين آمنمممممموا وعملمممممموا الصممممممالحات أن يحيمممممميهم حيمممممماة طيبممممممة فممممممي  •

هممممذه الممممدنيا وفممممي اهخممممرة. الحيمممماة الطيبممممة هممممي الحيمممماة الواضممممحة، الصممممادقة، 

 النقية واهمنة. 
 الحياة الطيبة.  ناسأل للا "الحي" أن يهبن •

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العلم 
فكل ما سواه محتاج إليه، في     القائم بنفسه المقيم لغيره.  للا القيوم

 كل األحوال واألوقات.  

 من هو القيوم؟  
 "للا القيوم" القائم بنفسه:  

فهو كامل في غناه، فلي  له أي حاجة لشريك، أو معين، أو ولد، أو طعام، أو   •

الطعام   يحتاج  الكثير،  الحاجات  من  له  سواه  من  فكل  النوم.  أو  شراب، 

للعيش.  والهواء  والنوم  وّل    والشراب  طاعتنا  وتعالى  سبحانه  يحتاج  وّل 

 عبادتنا بل نحن بحاجة لها.  
وهو الذي ّل يغيا، وّل ينام، وّل ينسى وّل تأخذه سنة وّل نوم وّل يموت فهو   •

 قائم على كل نف  بما كسب .  
 "للا القيوم" المقيم لغيره:  

واله • والحفظ،  والعناية،  والتدبير،  بالرعاية،  نف ،  كل  القائم على  داية،  وهو 

الرعاية ليس  كحاجة   الصغير من  واإلصم  كل  على حسا حاله. فحاجة 

 الكبير.  
كل الكون تح  تصرفه. جميع األقدار تكون حسا حكمته البالغة. بقدرته   •

 الكاملة كلما يريد يحصل "كُن فيكون".    

(6) 

 القيوم 

 الكريم  في القرآن
 

ُ ََّل َإلَىَه َإَّله ُهَو  َيُّ  اّلِله اْلأ
 الأَقيُّومُ 

  255]سورة البقرة ]
 

 في السنة النبوية 
  للاأن  َرسوَل للاِ َصل ى 

عليه َوَسل َم، كاَن يقوُل:  

يا حيب يا قيبوُم برحمِتِك  "

أستغيُث، أصلِْح لِي  

شأنِي كل ُه، وّل تِكْلنِي إلى  

 " نفِسي طْرفَة عْيَن. 

 – 5820صحيح الجامع ]

 [   األلبانيحسنه 

 

 السلو 
مممممممممن أراد أمممممممممور حياتممممممممه أن تسممممممممتقيم فليسممممممممأل للا القيمممممممموم. فهممممممممو الممممممممذي  •

 يحفظ إيماننا، وأهلنا، وصحتنا وأموالنا وعمقاتنا ومشاعرنا. 
نتوكمممممممل علمممممممى للا القيممممممموم وّل نثمممممممق بأنفسمممممممنا وخبراتنممممممما وخطتنممممممما. أحيانممممممما  •

نُحمممماول أن نصمممملح شمممميئا فممممي حياتنمممما ولكممممن قممممد نسممممبا فممممي خلممممل فممممي الجممممزء 

َم حياتنا. اهخر منها. فقط للا   القيوم يستطيع أن يَُقو 
 



 
 
 
 
 

 العلم
على  "العلي األعلى المتعال"،  تدل هذه األسممماء

 كمال العلو المطلق لله.

 

فوق جميع خلقه، مستو على عرشه، كما يليق بجمله، فهو لي   العلي: بذاته، 

 في كل مكان، بل معنا بسمعه وبصره وعلمه وعنايته. 

 

الذي له من الصمممفات الكمال أعمها،    األعلى: علو المكانة والقدر والشمممأن،

ّل يسمممممممممماميممه أحممد في ذلممك، لممه علو الغلبممة والقهر، فم ينممازعممه منممازر، وّل يغممالبممه  

     مغالا. فهو األعلى في محبته، وعلمه، ورحمته، وكرمه، وقدرته، وسلطانه وعزته.

 

فنمماصممممممممميممة الخلق بيممده، فم    المتعممال: فهو المتعممالي كمممال العلو ونهممايتممه،

  يتحر  متحر  وّل يسكن ساكن إّل بإذنه. وّل  غالا له.

(7)  –  (8)  –  (9) 

العلي  

األعلى  

 المتعال 
 الكريم  في القرآن

 َوُهَو الأَعَليُّ الأَعَظيمُ 
  255]سورة البقرة ]

 
َعأَلى  َم رَبَ َك اْلأ  َسبَ َح اسأ

 [  1سورة األعلى[

 

َعاِلُ الأَغيأَب َوالشهَهاَدَة 
 الأَكَبرُي الأُمتَ َعالَ 

 [ 9الرعد سورة [

 في السنة النبوية 
( كان  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي )

يقول في سجوده: 

"سبحان رعَي  

 " .األعلى
 

 [  1046]سنن النسائي

 السلو 
 اسأل للا العلى أن يرفع شأنك، فم حدود للرجاء مع للا األعلى.  •

من تواضممممممع لله رفعه. والعك  صممممممحيح، فاّلسممممممتكبار واّلسممممممتغناء عن للا  •

 سببا هوان العبد. 

 اسأل للا الفردوس األعلى، أفضل مكان فالجنة.  •
  

 



 الكريم  في القرآن
نَساُن َما َغرهَك   ََي أَي َُّها اْلأَ

 َبَربَ َك الأَكَريَ 
 [  6سورة اّلنفطار ]

 

َرمُ  َكأ  اق أَرأأ َورَبَُّك اْلأ
 [ 3 علقسورة ال]

 

 في السنة النبوية 
إن  رب كم َحِيي  كريم   » 

يستحيي ِمن عبِده   -

إذا رَفع يَدْيِه إليه أْن  

 يُرد هما ِصفر ا«. 
 

 [ 3865]سنن ابن ماجه 

 
 
 
 
 

 العلم 
 ُذكر في ثمثة مواضع في القرآن.  اسم للا الكريم،

 ُذكر فقط مرة واحدة في القرآن.  اسم للا األكرم،
 

 من هو الكريم األكرم؟ 
الذي ّل يوازيه أي كريم، وّل يعادله أي نظير، فهو تعالى البهي  الكثير الخير،   •

العظيم النفع، الذي لي  له حدود، وّل مقيد بقيود، وبيده مقاليد السماوات  

 واألرو.     
 من كرمه، أنه يعطي قبل الس ال، ويعطي ّل لعوو.  •
ظم ذنا أمام  ومن كرمه، أنه الصفو  عن ذنوب عباده الم منين، فم يستع •

 كرمه.  
بتوبتهم   • ويفر   حسنات.  لهم  ويبدلها  سيئاتهم  عن  يعفو  أنه  كرمه،  ومن 

 ورجوعهم إليه.  
 ومن كرمه، أنه يستحي أن يرد عبدا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا.    •
ومن كرمه، أنه ّل يبالي من أعطى وّل من يحسن، كان م منا  أو كافرا ، مقرا  أو   •

 جاحدا . 
 كرمه، أنه ّل يضيع من توسل إليه وّل يتر  من التجأ إليه. ومن  •

(10) –  (11) 

 الكريم  
 األكرم 

 السلو 
 إذا سأل  فاسأل للا، ألن الناس مهما بلغوا من الكرم ليسوا كاملين.  •
مممممما   • كثر  أ إعطممممائهم  زّلتهم،  النمممماس مغفرة  كرام  إ النمممماس يُكرمممممك للا. من  كرِم  أ

 يستحقون، وعدم تحقير عطاءهم. 
كرم الناس عند للا أتقاهم. ه ّلء الذين اختاروا رضوان للا على هوى أنفسهم.  •  أ

  
 



 
 
 الكريم  في القرآن

 
تَ غأَفُروا رَبهُكمأ ُثُه  َواسأ
ُتوبُوا َإلَيأَهۚ  َإنه َرّبَ  

 رََحيٌم َوُدودٌ 
 [  90 سورة هود ]

 
 

 َوُهَو الأَغُفوُر الأَوُدودُ 
 [  14سورة البروج ]

 

 
 
 
 
 

 العلم 
 ورد في القرآن مرتين.  اسم للا الودود،

 من هو الودود؟
 

   الذي يحا عباده والمحبوب الذي يحبه أولياءه.الودود 

الودود الذي يتودد إلى عباده بصفاته العليا، وفضله الواسع، وألطافه الخفية.   •

 الذي يُحا ويَُحا.  

 ود للا للم منين: 
يمرون   • أنهم  لهم  ويُحبونه. فمن وده  الطائعين  الم منين،  فإنه يحا عباده 

بأقدار تمأل قلوبهم محبة لربهم. فهو الذي يضع في قلبوهم محبته، فعندما  

كثر جزاء لهم لمحبتهم.    يحبونه، يحبهم أ

•  
 :  للمذنبينود للا 

قُصر في  ومن تودبده للمذنبين ان العبد يشرد عنه فيتجرأ على المحرمات، وي  •

الواجبات، وللا يستره ويحلم عنه ويمده بالنعم، وّل يقطع عنه منها شيئا ،  

ثم يُقيض له من األسباب والتذكيرات والمواعظ واإلرشادات ما يجلبه إليه،  

فيتوب إليه وينيا، فيغفر له تلك الجرائم، ويمحو عنه ما أسلفه من الذنوب  

 العظائم، ويعيد عليه وده وحبه. 

(12) 

 الودود 

 السلو 
نذوق حموة اإليمان والشوق إلى لقاء للا عندما نحبه. فمحبة للا، جنة القلا   •

 التي ّل تزول أبدا.  
 لن ندخل الجنة حتى ن من ولن ن من حتى نحا بعضنا بعضا.    •
القلوب بين اصبعين من أصابع للا، فم أحد يملك المحبة غيره. فمن أصلح   •

 بينه وبين للا أصلح للا بينه وبين الناس.  
  

 



 الكريم  في القرآن

رََه ۗ   َما َقَدُروا اّلِلهَ َحقه َقدأ
 َإنه اّلِلهَ لََقَويٌّ َعزَيزٌ 

 [74]سورة الح  
 

 في السنة النبوية 
َجاَء أَْعَراعِي  إلى َرسوِل  

عليه   للاِ َصل ى للا

وسل َم، َفقاَل: َعلِّْمنِي 

ا أَُقوُلُه، قاَل: ُقْل: ّل  " كََمم 

َوْحَدُه ّل   إَلَه إّل  للا

ْكَبُر   َشرِيَك له، للا أَ

ا،   ا، َواْلَحْمُد لِل ِه كَِثير  كَِبير 

ُسْبَحاَن للاِ َربِّ  

َة   الَعاَلِميَن، ّل َحْوَل َوَّل ُقو 

 ."يمِ إّل  بالل ِه الَع ِيزِ الَحكِ 
 

 [ 2696]صحيح مسلم 

 
 
 
 
 
 

 العلم 
كثممممر مممممن  اسممممم للا الع يممممز، مممممرة فممممي القممممرآن  100ُذكممممر أ

 الكريم.

 من هو الع يز؟
  الع يز الذي له جميع معاني العزة في أسمى وأجل معانيها:

 
  له عزة القوة:. 1

فهمممممممممي وصمممممممممفه العظممممممممميم المممممممممذي ّل تنسممممممممما إليمممممممممه قممممممممموة المخلوقمممممممممات وإن  •

 عظم .
   وله عزة اّلمتنار:. 2
وهممممو الغنممممي بذاتممممه، فممممم يحتمممماج إلممممى أحممممد وّل يبلممممب العبمممماد ضممممره فيضممممرونه،  •

 وّل نفعه فينفعونه، بل هو الضار النافع المعطي المانع.
  وله عزة القهر والغلبة:. 3
لكمممممممل الكائنممممممممات، فهمممممممي كلهمممممممما مقهمممممممورة للممممممممه خاضمممممممعة لعظمتممممممممه منقممممممممادة  •

 إلرادته، فجميع نواصي الخلق بيده. 
ّل يتحممممممر  منهممممممما متحمممممممر  وّل يتصمممممممرف منهمممممما متصمممممممرف إّل بحولمممممممه وقوتمممممممه  •

وإذنممممه، فممممما شممممماء للا كممممان وممممما لمممممم يشممممأ لممممم يكمممممن ّل حممممول وّل قمممموة إّل بمممممه. 

واألرو وممممما بينهممممما فممممي سممممتة فمممممن قوتممممه واقتممممداره أنممممه خلممممق السممممماوات 

 .  أيام، وأنه خلق الخلق ثم يميتهم ثم يحييهم ثم إليه يرجعون

(13) 
 الع يز  

 السلو 
بعزة للا كل شيء ممكن. فعزة للا ّل يغلبها وّل يمنعها حسابات البشر وّل   •

خططهم وّل احتماّلتهم. مثم: فرعون قتل األوّلد بسبا حلم رآه، ولكن الطفل  

 الذي كان يريد قتله رب اه في بيته. هذا هو عزة للا الع يز.  
ّل تأتي م • فالعزة  الع يز،  العزة فليطلبها من للا  أراد  والجاه،  من  األموال  ن 

 جمال، والذكاء. بل تأتي بتعظيم للا واّلستسمم إليه.    



 الكريم  في القرآن
َرفُوا  ُقلأ ََي َعبَاَدَي الهَذيَن َأسأ

َنطُوا َمن  َعَلىى أَنُفَسَهمأ ََّل  تَ قأ
َ يَ غأَفُر   ََة اّلِلَه ۚ َإنه اّلِله رهحأ

يًعا ۚ إَنهُه ُهَو الأَغُفوُر   نُوَب َجََ الذُّ
 الرهَحيمُ 

 [ 53]سورة الزمر 

 في السنة النبوية 

قال للاُ: يا ابَن آَدَم، إن ك  

ما َدَعْوتَني ورَجْوتَني 

غَفْرُت لك على ما كان 

آَدَم، فيك وّل أُبالي، يا ابَن 

لو بَلََغْ  ُذنوبُك َعناَن  

ماِء ثم  اسَتغَفْرتَني  الس 

َغَفْرُت لك وّل أُبالي، يا ابَن  

آَدَم، إن ك لو أَتَْيَتني بُقراِب  

األرِو َخطايا ثم  لَقيَتني ّل  

ا، أَلَتَْيُتك  تُشرُِ  عي َشيئ 

  .بُقرابِها َمغفرة  
 [ 3540]سنن الترمذي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العلم 
مرة   100ُذكر تقريبا    اسم للا الغفور، الغفار، الغافر،

 في القرآن الكريم.

 من هو الغفور الغفار الغافر؟ 

 الذي يغفر الذنوب مهما عظم ، كالشر  والنفاق والكفر. الغفور: 

 الذي يغفر الذنوب مهما تعددت وكثرت.  الغفار: 

 الذي يغفر ويستر الذنوب.   الغافر:

من مغفرته، أنه يستر الذنوب ويغطيها فم يطلع على ذنوب عباده غيره، إّل   •

 أن يُجاهر العبد بمعصيته.  

ومن مغفرته، أنه يحفظ العبد من شئم آثار الذنا، فلكل ذنا أثر سيء على  •

 المذنا.   

واألعمال،   • األقوال،  ويبدل  حسنات،  سيئاتهم  يبدل  أنه  مغفرته،  ومن 

 وال، وأعمال، وأخمق، الَحسنة.  واألخمق، السيئة إلى أق

ومن مغفرته، أنه ّل يُعج ل العقوبة على العاصي بل يمهله حتى يرجع ويتوب  •

 ويستغفر.

 

( 1 4 )  –  ( 1 5 )  –  ( 1 6 )  

الغفور  
ار   الغف 
 الغافر 

 السلو 
 يستغفر اإلنسان ربه مهما أسرف على نفسه.  •
 كلما زاد مغفرتنا لآلخرين، كلما زاد مغفرة للا لنا.  •
 علينا أّل نيأس وّل نُقنط الناس من مغفرة للا.   •
خمممممممممرين، فالمممممممممذين يجهمممممممممرون بمممممممممذنوب النممممممممماس علينممممممممما أن نسمممممممممتر ذنممممممممموب اه •

 يُفضحون. 
  

 



 في السنة النبوية 
 

قال النبي )صلى للا  

ّل  " :عليه وسلم(

َة َمن كاَن   يَْدُخُل الَجن 

في َقْلِبِه ِمْثقاُل َذر َة  

 ."ِكْبرَ ِمن 

: إن  الر ُجَل   قاَل رَُجل 

يُِحاب أْن يَكوَن ثَْوبُُه  

ا ونَْعُلُه َحَسَنة     .َحَسن 

إن  للَا َجِميل   "قاَل: 

يُِحاب الَجماَل، الِكْبُر  

، وَغْمُط   بََطُر الَحقِّ

اِس   ."الن 

 
 

 [ 91]صحيح مسلم 
 

 

 
 
 
 

 العلم 
  ثب  هذا اّلسم في سنة النبي صلى للا عليه وسلم.   اسم للا الجميل
 من هو الجميل؟ 

 . للا الجميل في أسمائه 1

جميع أسماء للا حسنى، بل هي أجمل األسماء على اإلطمق وأجملها. فهو  .3

تعالى يُحا أن ندعوه بأسمائه، وّل يجوز أن نسميه بأسماء لم يسمي نفسه  

 بها.  
 . للا الجميل في أفعاله 2

فُيعامل  .4 والعدل.  الفضل،  بين  دائرة  ألنها  الجمال  غاية  في  أفعاله  جميع 

كان  ولو  أبدا  أحدا  ربنا  يظلم  فيم  بَعدله.  المسيء  ويُعامل  بفضله  المحسن 

 أفجر الخلق. فُيحمد على أفعاله دائما أبدا.  
 . للا الجميل في صفاته 3

لم يبق ص .5 الذي  وأعظمها،  كملها،  وأ الصفات  أعلى  إّل  جميع صفاته  فة كمال 

صفات   من  البشر  وصل  فمهما  والكرم.  والرحمة،  المحبة  من  بها،  اتص  

 .الجميلة تكون ناقصة
 . للا الجميل في ذاته 4

للا:   .6 جمال  واصفا  وسلم(  عليه  للا  )صلى  النبي  قال  ذاتا،  الجميل  وللا 

"حجابه النور، لو كشفه ألحرق  ُسُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه".  

ولن يستحق رؤية وجهه الجميل في الجنة، إّل من آمن بجمال اسمائه وصفاته 

 وأفعاله في هذه الدنيا.  

 . للا الجميل واها الجمال 5
ل .7 الم منين به    كل جمال في الدنيا واهخرة منه سبحانه وتعالى. وهو الذي جم 

 ب ينة اإليمان وجعلهم يرون كل شيء منه جميل.  
 

 

(17) 
 الجميل 

 السلو  
بالصدق، وقلبه باإلخمص، وجوارحه  إن للا يحا من عبده أن يجمل لسانه   •

بالطاعة. ويُحا أن يرى آثار نعمه على عبده في لباسه وتطهيره من األنجاس  

 .واألوساخ وهذا يبين أيضا شكره لله
نسأل الجميل، إذا أردنا تجميل أي شيء في حياتنا مثم، إيماننا، أقوالنا،   •

  أخمقنا، بيوتنا، حتى وجوهنا.
 



 الكريم  في القرآن

 ُقلأ ُهَو الأَقاَدرُ 
 [ 65]سورة األنعام 

َوّلَِلَه ُملأُك السهَماَواَت  

ٍء   ُ َعَلىى ُكلَ  َشيأ َرأَض ۗ َواّلِله َواْلأ

 َقَديرٌ 
 [189]سورة آل عمران 

 

ٍق َعنَد َمَليٍك   ِف َمقأَعَد َصدأ
 مُّقأَتَدرٍ 
 [55]سورة القمر 

 في السنة النبوية 
قال رسول للا صلى للا  

الدعاِء،  عليه وسلم: "خيُر 

الدعاُء يوَم عرفَة ، وخيُر ما 

قلُ  أنا والن بيبوَن ِمن َقبلي: 

ّل إلَه إّل  للاُ ، وحَدُه ّل شريَك 

لُه ، لُه الُمْلُك ، ولُه الحمُد ، 

 ."   وهَو على كلِّ شيَء قدير  
 [ 1536]صحيح الترغيا 

 
 
 
 

 العلم 
جميع هذه األسماء   للا القادر القدير المقتدر،اسم  

كثر من  مذكورة في القرآن الكريم. عدد مرات ورود اّلسم القادر أ

 القدير والمقتدر .

 من هو القادر القدير المقتدر؟ 
 القادر: 

ر مقادير الخمئق.  •  هو المقدِّ
 القدير: 

 القادر على كل شيء، سلم  قدرته من اللغوب، واإلعياء والعجز، والتعا.   •
 المقتدر: 

 المتناهي في القدرة واّلقتدار، ّل يمتنع عليه شيء في كل األقطار.  •
 قدرة للا وقوته: 

في   • خلقهم  وبقدرته  أمورهم،  يدبر  وبقدرته  العدم،  من  الخلق  خلق  بقدرته، 

 ويرجعهم للحساب.  أحسن خلقهم، وبقدرته يحييهم ويميتهم
بقدرته يقلا القلوب، وبقدرته يعلم خلقه، ّل يعترضه عجز، وّل فتور، وّل يفوته   •

 شيء.  
 بقدرته المتناهي أمره نفذ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.   •

( 1 8 )  –  ( 1 9 )  –  ( 2 0 )  

القادر  
القدير  
 المقتدر 

 السلو 
 ن من بأقدار للا، من كفر بالقدر، كفر بقدرة للا )سبحانه وتعالى(.  •

 نرجوه، ونثق به ألنه على كل شيء قدير. فقط علينا أن نرجع بقلوبنا إليه.  •

ّلبمد أن نزكي ونطهر قلوبنما من الحسممممممممممد والحقمد. عنمدمما نعلم أنمه هو المذي   •

تجاه    يقدر كل شممممممميء سمممممممنسمممممممأله كلما نريد وّل نشمممممممعر بالحسمممممممد والكراهية

 اهخرين. 



 الكريم  في القرآن
ُ َأن   فَُأولَىَئَك َعَسى اّلِله
  ُ ُهمأ ۚ وََكاَن اّلِله يَ عأُفَو َعن أ

 َعُفوًّا َغُفورًا 
 [99 ]سورة النساء

 

 في السنة النبوية 
عن عائشة رضي للا  

يا رسوَل  عنها قال : 

للِا، إْن وافْقُ  ليلَة  

  "الَقْدرِ، فما أدعو؟

اللُهم   "قال: قولي: 

إنك َعُفو  تُِحاب الَعْفَو، 

 فاعُ  عني«. 
 

 [ 3850سنن ابن ماجه ]

 
 
 
 

 العلم 
 مرات في القرآن.  5ُذكر  اسم للا العفو، 

 من هو العفو؟ 
ولكن   • المغفرة،  الذنوب. والعفو قريا من  وي يل  ويتجاوز  الذي يصفح  هو 

 الغفور الذي يستر الذنوب، والعفو الذي يمحوها.  
المغفرة تكون للذنوب والعفو للتقصير في الطاعات. العفو يرفع من مستوى   •

األعمال الصالحة. فمبد أن يقع الم من في التقصير في العبادات وحتى في  

   شكره للنعم.
 :أنوار العفو
   العفو العام

من عفوه العام أنه يدفع عن المذنبين آثار ذنوبهم، وّل يقطع رزقه عنهم مهما   •

 اقترفوا من الذنوب.  
 العفو الخاص 

عفوه الخاص للتوابين، والمستغفرين، والعابدين، والراجين ثوابه. من تاب   •

 إليه بإخمص عفا عنه، مهما عظم ذنبه أو كثر.  
ة،    • بالكلي  عنهم  آثارها  وي يل  ذنوبهم  عن  يتجاوز  أنه  الخاص  عفوه  ومن 

فيمحوها من ديوان الكرام الكاتبين، وّل يطالبهم بها يوم الدين، وينسيها من  

 كيم يخجلوا عند تذكرها وثب  مكان كل سيئة حسنة.   قلوبهم،

(21) 
 العفو 

 السلو 
علينمما أن نحمما العفو عن اهخرين، ألن للا عفو يحمما العفو. كلممما زاد عفو  •

 العبد كلما زاده للا تعالى عزا. 
دائمما نسممممممممممأل للا العفو والعمافيمة، والعمافيمة ّل تكون فقط في البمدن، بمل في  •

 اإليمان والعقل واألهل. 



 الكريم  في القرآن
ُُكمأ َإلَىٌه َواَحٌد ۖ َّله َإلَىَه  َوَإَلَى

َىُن الرهَحيمُ   َإَّله ُهَو الرهحأ
 [ 163]سورة البقرة 

ُ َأَحدٌ   ُقلأ ُهَو اّلِله
 [ 1]سورة اإلخمص 

 النبوية في السنة 
بَنِي ابُن  قاَل للا" : كَذ 

آَدَم وَلْم يَكُْن له ذلَك،  

وَشَتَمنِي وَلْم يَكُْن له  

ا تَْكِذيُبُه إي ايَ   ذلَك، فأم 

َفَقْوُلُه: َلْن يُِعيَدنِي، كما  

ُل الَخْلِق   بََدأَنِي، وليَ  أو 

بأَْهَوَن َعَلي  ِمن إعاَدتِِه،  

ا َشْتُمُه إي ايَ  َفَقْوُلُه:  وأَم 

ا وأنا األَحُد   ُ وَلد  ات َخَذ للا 

َمُد، َلْم ألِْد وَلْم أُوَلْد،   الص 

ا أَحد    ." وَلْم يَكُْن لي كُْفئ 
 

 [ 4974 ]صحيح البخاري

 
 
 
 

 العلم 
مقامات في سياق    6تكر ر وروده في القرآن الكريم في    اسم للا الواحد،

 تقرير التوحيد وإبطال الشر  والتنديد. 
 ورد في موضع واحد من القرآن في سورة اإلخمص.  اسم للا األحد،

 من هو الواحد األحد؟ 
وهما اسمان داّل ن على أحديه للا ووحدانيته، أي أنه سبحانه هو المتفرد   •

 والجمل، المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال. بصفات المجد 
 فهو واحد في ذاته ّل شبيه له.   •
 وواحد في صفاته ّل مثيل له.  •
 وواحد في أفعاله ّل شريك له وّل  هير.  •
 وواحد في ألوهيته فلي  له ند في المحبة والتعظيم والذل والخضور.  •
وحيده تعالى  وهما اسمان يدّلن على أعظم خصائص الرب عز شأنه، وهو ت •

 الخالص في العبودية.  

(22) –  (23) 
الواحد  
 األحد 

 السلو 
"كُن واحدا لواحد في طريق واحد".  أي كُن واحدا ُمخلصا لله الواحد، في طريق   •

 واحد، وهو اإلسمم.  
على   • للا  حق  و"التوحيد"،  شيء،  كمثله  لي   ألنه  الواحد،  لله  اإلخمص 

بنا أحد وّل يرزقنا أحد كما يفعل الواحد األحد.  العباد. ّل يحبنا أحد وّل يهتم  

الشر    "إن  كثير. لذلك  إلى من مثلهم  ونتجه  الواحد  أن نتر   الظلم  فمن 

غيره.    عند  يعمل  ويجده  أحدا  يُو ِّ   أن  يقبل  ّل  فاإلنسان  عظيم"،  لظلم 

 فكي  يليق هذا بالله؟ 
رق النجاة أو حل  نسأل للا الواحد األحد أن يخلق لنا أمور ّل مثيل لها، من ط •

 لمشاكلنا. كما انفلق البحر لمرة واحدة لنجاة بنو إسرائيل.  



 

 الكريم  في القرآن
 

َوَإَذا َسأََلَك َعَباَدي َعّنَ   
فََإّن َ َقرَيٌب ۖ ُأَجيُب َدعأَوَة  

الدهاَع َإَذا َدَعاَن ۖ 
َمُنوا ّب   َتَجيُبوا ِل َولأيُ ؤأ فَ لأَيسأ

 لََعلهُهمأ يَ رأُشُدونَ 
 [ 186]سورة البقرة 

 
 

َا َأَضلُّ  ُقلأ َإن  َضَللأُت فََإَّنه
َتَديأُت  َعَلىى نَ فأَسي ۖ َوَإَن اهأ

فََبَما يُوَحي َإَِله َرّبَ  ۚ َإنهُه 
يٌع َقرَيبٌ   ْسََ
 [50]سورة سبأ 

 
 
 
 

 العلم 
 مرات.   3تكر ر وروده في القرآن الكريم  اسم للا القريا، 

 من هو القريا؟ 

قرب للا يكون بلطفه، ومحبته، ورحمته، ونفعه، وحفظه. فم يجبر قربه على  •

 أحد. 
قرب للا كامل ّل نقص وّل ضممممممر فيه. أحيانا ُقرب بعض الناس يزعجنا أو قد   •

 نحا قرب أحدهم ويخي ا أملنا. 
ّل صمممممممعوبة وّل تكل  في قرب للا القريا. مع الناس ّل نسمممممممتطيع أن نتقرب   •

 الجميع التقرب إلينا.  للجميع، وّل يستطيع
 أنوار قرب للا  

 القرب العام
قربممه العممام يكون لجميع الخلق بعلمممه، وخبرتممه، ومراقبتممه، ومشممممممممممماهممدتممه،   •

 وإحاطته بكل األشياء وهو فوق كل المخلوقات مستو على عرشه. 
 القرب الخاص

قربه من عابديه، وسمائليه، ومحبيه، وهو يقتضمي المحبة، والنصمرة، والتأييد    •

 في الحركات، والسكنات.
 تعلم آثاره من لطفه بعبده.  وهو ُقرب  ّل تدر  له حقيقة وإنما •

(24) 
 القريا 

 السلو 
كلما زاد طاعتنا لله وأوامره، كلما زاد قرب للا إلينا. من تقرب إلى للا بشبر   •

 تقرب إليه بذرار.  
والدينا   • من  علينا  حق   لهم  من  إلى  نتقرب  أن  علينا  ُقرب للا  نعلم  عندما 

 وأهلنا.  
نسأل للا القريا أن يُقرب لك ما نريد، من المحبة، والعافية، وحموة اإليمان   •

 والسعادة.  



 
 الكريم  في القرآن
 

َأَخاُهمأ َصاَْلًا ۚ  َوَإََلى ََثُوَد 
َم اعأُبُدوا اّلِلهَ َما   قَاَل ََي قَ وأ

ُُه ۖ ُهَو   َلُكم مَ نأ َإلَىٍه َغريأ
َرأَض  أَنَشَأُكم مَ َن اْلأ

تَ عأَمرَُكمأ َفيَها   َواسأ
تَ غأَفُروُه ُثُه تُوبُوا َإلَيأَه ۚ  فَاسأ

يبٌ   َإنه َرّبَ  َقرَيٌب ُّمَُّ
 [ 61]سورة هود 

 
 

 
 
 
 

 العلم 
 ورد في القرآن الكريم مرة واحدة.   اسم للا المجيا، 

 من هو المجيا؟ 
كانوا،  • السائلين، وعباده المستجيبين، مهما  الداعين، وس ال  الذي يجيا دعوة 

وأينما كانوا، وعلى أيِّ حاَل كانوا كما وعدهم بهذا الوعد المطلق الصادق الذي ّل  

 يتخل .   
 إجابة للا )سبحانه وتعالى( تتنور: 

 تارة يقع المطلوب بعينه على الفور.   •
 وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة.  •
وتارة تقع اإلجابة ولكن بغير عين المطلوب حيث ّل يكون في المطلوب مصلحة    •

 ناجزة وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح منها. 
 وقد تدخر له أجرا  ومثوبة يوم القيامة.  •

 أنوار اإلجابة:  

 اإلجابة العامة  •
تعالى  • فإنه  المشركين.  يجيا  وّل  كافرا،  أو  م منا  باإلخمص،  داعينه  يجيا 

البمء، وهم ما عرفوه قبل   الدعاء حال  له  إذا أخلصوا  الكافرين  يستجيا حتى 

 ذلك. 
 اإلجابة الخاصة •
والعبادة،  • الدعاء  في  له  المخلصين  لشرعه،  المنقادين  له،  للمستجيبين  وهي 

 فيجيبهم إجابة خاصة ولو لم يسألوه.  
 

(25) 

 المجيا 

 السلو 
رجاؤه من   • ويعظم  بالله،  العبد  يقيُن  يقوى  أن  "المجيا"  باسم للا  اإليمان  أثر 

وي يد إقباله عليه وطمعه فيما عنده، ويذها عنه داُء القنوط من رحمته أو اليأس  

 .من روحه
للا تعالى ّل يخيا من دعاه عك  الناس الذين قد يخيبون  ننا عند الس ال،   •

 وذلك كي نسأل للا المجيا.  
دائما   • بل  الحاجة  الوق   في  فقط  لي   الناس،  نُجيا  أن  يعلمنا  اّلسم  هذا 

 بالمشاعر المودة والشكر واّلهتمام.  
 



 الكريم  في القرآن
َقُّ  ُ الأَمَلُك اْلأ  فَ تَ َعاََل اّلِله

 [ 116]سورة الم منون 

َم الدَ ينَ   َماَلَك يَ وأ
 
 

 [ 4]سورة الفاتحة 
ٍق َعنَد َمَليٍك   ِف َمقأَعَد َصدأ

 مُّقأَتَدرٍ 
 [ 55-54]سورة القمر 
 

 في السنة النبوية 
يَْطِوي للاُ السماواِت يوَم  "

القيامِة، ثم يَأُْخُذُهن  بيِده 

الُيْمَنى، ثم يقوُل: أنا الَملُِك  

الَجب اُروَن؟ أين  أين 

ُروَن؟ ثم يَْطِوي   الُمَتكَبِّ

اأْلََرِضيَن، ثم يَأُْخُذهن  

بشمالِه، ثم يقوُل: أنا الَملُِك 

أين الَجب اُروَن؟ أين  

ُرونَ   ." الُمَتكَبِّ
 [ 8101]صحيح الجامع 

 

 
 
 
 

 العلم 
المليك المالك  الملك  في    اسم للا  األسماء  هذه  ورود  تكر ر 

كثر من المالك، وثم المليك.   8القرآن الكريم   مرات.  تكرر ذكر الملك أ
 من هو الملك المالك المليك؟ 

 الحقيقي، وُملك غيره باطل.   الملك

 لجميع األشياء المتص  فيها بم ممانعة وّل مدافعة.  المالك

 الذي له كمال الُملك والسلطة لم يرثها من أحد ولن يُورثها ألحد.   المليك

ثبوت صفات الملك له التي هي صفاته العظيمة من كمال القو ة، والعز ة،   •

 والقدرة، والعلم المحيط، والحكمة الواسعة. 
جميع   • في  إليه  رون  ومضط  إليه،  ومفتقرون  وعبيُدُه،  مماليكُُه  الخلق  جميع 

روج عن ملكه، وّل لمخلوق غنى  عن إيجاده وإمداده،  ش ونهم، لي  ألحد خ

 ونفعه ودفعه، ومنِّه وعطائه. 
له التدبيرات النافذة، يقضي في ملكه بما يشاء، ويحكم فيه بما يريد، ّل راد   •

 لقضائه، وّل معقا لحكمه، له الحكم فيه تقديرا  وشرعا  وجزاء.  
 ُملك للا

 إن ُملكه ّل نهاية له، وّل يُحاط به.   •
 أن ُملكه حق  على الدوام بم زوال وّل انتقال.   •
 ّل ينقص من ُملكه شيء مع كثرة اإلنفاق.   •
 وّل يُ يل ُملكه وّل يُعارضه فيه أحد  من األنام.   •

( 2 6 )  –  ( 2 7 )  –  ( 2 8 )  

الملك  
المالك  
 المليك 

 السلو 
 سنتحرر من عبودية من ُهم دون الملك، ولن نلجأ للعبيد عند الحاجات.    •
 من تعظيم الملك أن نسأله أمور عظيمة ألنه ملك الملو .    •



 
 
 
 

 العلم 
   ُذكر هذا اّلسم العظيم مرة واحدة في سورة اإلخمص. اسم للا الصمد 

 من هو الصمد؟ 
ومنها   • المعاني،  الكثير من  الجليل،  اّلسم  في  لهذا  كمل  قد  الذي  العظيم  يد  الس 

علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته، فهو واسع الصفات 

الكائنات بأسرها في   إليه جميع المخلوقات، وقصدته كل  عظيُمها، الذي صمدت 

جميع ش ونها، فلي  لها رب  سواه، وّل مقصود غيره تقصده وتلجأ إليه في إصم  

تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير  أمورها. وهو الذي  

 .فيه، وكثرة األوصاف الحميدة له
وهو الذي ّل جوف له، فم يأكل وّل يشرب، وهو الذي لم يلد ولم يولد، لكمال غناه،   •

 وعزته. وهو الباوي الذي ّل يزول أبدا.  
 الصمد له صفات مثبته له فقط ّل لغيره:   •

 . كُمل في ُملكهفهو الذي قد  •
 . وهو الذي قد كمل في علمه •
 . وهو الذي قد كمل في عظمته وجمله •
 .وهو الذي قد كمل في علوه •
 . وهو الذي قد كمل في سمعه وبصره •
   .وهو الذي قد كمل في عفوه ومغفرته •

(29) 

 الصمد 

 الكريم  في القرآن
 هللاُ الصهَمد 
 [ 2]سورة الفلق 

 
 
 
 
 
 
 

 في السنة النبوية 
َسِمَع النبيب صلى للا عليه  

وسلم رجم  يدعو وهو يقوُل: 

اللهم إني أسأُلك بأني أشهُد  

أنك أن  للاُ ّل إلَه إّل أنَ  

األحُد الصمُد الذي لم يلْد  

ا  ولم يولْد ولم يكن له كُُفو 

أحد . قال فقال والذي  

نفسي بيِده لقد سأَل للاُ  

باسِمه األعظِم الذي إذا 

وإذا ُسئَِل به   ُدعَي به أجاَب 

 أعطى.  

 [ 3475]سنن الترمذي 
 

 السلو 
علينا أن ّل نلجأ إّل  إليه، وّل نطلا حاجتنا إّل  منه، وّل نصرف العبادة إّل  له، وّل   •

 تكون استعانتنا إّل  به، وّل يكون توكلنا إّل عليه. 
 نسأل للا الصمد أن جعلنا نصمد أمام جميع الظروف.   •
 خدمة اهخرين والصمود أمام حوائجهم وطلباتهم من الصفات المحمودة.   •
محبة سورة اإلخمص، لكونها خالصة من ذكر أي أمر من أمور الدنيا واهخرة،   •

 إّل  ذكر للا سبحانه وتعالى.  



 الكريم  في القرآن
ََي أَي َُّها النهاُس أَنُتُم  

  ُ الأُفَقَراُء َإََل اّلِلَه ۖ َواّلِله
ََميدُ   ُهَو الأَغَّنُّ اْلأ

 [15]سورة فاطر 
 
 
 
 
 
 
 

 السنة النبوية في 
مُم   للاُقلنا يا رسوَل  الس 

عليَك قد عرفناُه َفكَيَ  

مُة عليَك قاَل قولوا :   الص 

َد  "الل هم  صلِّ على محم 

َد كما   وعلى آِل محم 

صل يَ  على إبراهيَم وعلى  

آِل إبراهيَم ، إن َك حميد   

َد  مجيد  ، وبارِْ  على محم 

َد كما باَرْكَ    وعلى آِل محم 

على إبراهيَم وآِل إبراهيَم ،  

 ن َك حميد  مجيد ". إ
 [1289]النسائي  

 

 
 
 
 

 العلم 
قد تكر ر ورود هذا اّلسم في القرآن الكريم سبع عشرة  و  اسم للا الحميد 

   مر ة.
 من هو الحميد؟ 

 للا تبار  وتعالى هو الحميد، المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.   •
 وحمد للا نوعان:

   . حمده سبحانه على إحسانه على عباده1
النعمة موجبة لحمد المنِعم، والنِّعم كلبها من للا، وهذا الن ور من الحمد مشممممهود   •

كرامه لعباده، للخليقة، م منها وكافرها من ج يل مواهبه، وكريم  أياديه، وحسممممن إ

وسمممممممممعة رحمته لهم، وبره ولطفه، وإجابته لدعوات المضمممممممممطرين، وكشممممممممم  كربات 

المكروبين، ورحمته للعالمين، وابتدائه بالن عم قبل السممم ال، ومن غير اسمممتحقاق، 

 .ودفع المحن والبميا بعد انعقاد أسبابها، وصرفها بعد وقوعها 
ار السممممممم، ومدافعته عنهم أحسمممممن الدفار،  وهدايته خاصمممممته وعباده إلى سمممممبيل د •

وحممايتهم من الوقور في اهثمام، وحبما إليهم اإليممان وزينمه في قلوبهم، وكره إليهم  

الكفر والفسممممممموق والعصممممممميان، وجعلهم من الراشمممممممدين، وفتح لهم أبواب الهداية، 

 وعرفهم األسباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه.
الحمد فضمممممم ، له الحمد باإلسممممممم، وله الحمد باإليمان، وله    فلله الحمد شمممممكرا ، وله •

الحممد بمالقرآن، ولمه الحممد بماألهمل والممال والمعمافماة، لمه الحممد بكمل نعممة أنعم بهما 

ة أو عامة، حمدا  كثيرا  طيبا  مباركا  فيه   في قديم أو حديث، أو سمر  أو عمنية، أو خاصم 

 كما يحاب رببنا ويرضى.
 لما له من األسماء والصفات . حمده سبحانه2

لمممممما يسمممممتحقه ممممممن كممممممال النبعممممموِت؛ فإنمممممه سمممممبحانه قمممممد حممممممد نفسمممممه فمممممي كتابمممممه  •

علممممممى ربوبيتممممممه للعممممممالمين، وحمممممممد نفسممممممه علممممممى تفممممممرده باإللهيممممممة، وحمممممممد نفسممممممه 

 على كمال أسمائه وعظمة صفاته.

(30) 
 الحميد 

 السلو  
 الحمد لله أفضل الدعاء.   •
 نسأل للا الحميد أن يجعلنا محمودين في أعمالنا وأخمقنا وأقوالنا.   •
 نحمده على جميع أقداره.   •



 
 
 
 

 العلم 
 وقد تكر ر ورود هذا اّلسم في القرآن الكريم مر تين.   اسم للا المجيد

 من هو المجيد؟ 
واسممممممع الصممممممفات عظيمهمممممما، كثيممممممر الن عمممممموت كريمهمممممما، فالمجيممممممد يرجممممممع إلممممممى  •

َعِتها، وإلممممممى عظمممممممة ملكممممممه وسمممممملطانه، وإلممممممى  عظمممممممة أوصممممممافه وكثرتهمممممما وسممممممَ

 تفرده بالكمال المطلق والجمل المطلق. 
ولممممه التعظمممميم واإلجمممممل فممممي قلمممموب أوليائممممه وأصممممفيائه، قممممد ملئمممم  قلمممموبهم  •

كبريائممممممممه. ّل مجممممممممَد إّل  مممممممممن تعظيمممممممممه وإجملممممممممه والخضممممممممور لممممممممه والتممممممممذلل ل

مجمممممممُده، وّل عظممممممممة إّل عظمتمممممممه، وّل جممممممممل وّل جممممممممال وّل كبريممممممماء إّل جملمممممممه 

وجمالممممه وكبريممممماؤه. أسمممممماؤه كلهممممما مجممممد ، وصمممممفاته مجمممممد ، وأفعالمممممه وأقوالمممممه 

 مجد ، الممج د في ذاته وصفاته.
د بمممممممه الممممممربب سمممممممبحانه حسممممممُن الثنمممممماء عليمممممممه تحميممممممدا  وتكبيمممممممرا   • ومممممممما يمجمممممم 

ِعد سمممممعادة  ّل شمممممقاء معهممممما، وفمممممماز وتسمممممبيحا   وتهلممممميم ، وممممممن ّلزم ذلمممممك سممممممِ

نيا واهخرة.  بخيري الدب
وتأممممممممل كيممممممم  جممممممماء همممممممذا اّلسمممممممم مقترنممممممما  بطلممممممما الصممممممممة ممممممممن للا علمممممممى  •

رسممممموله كمممممما علمنممممماه )صممممملى للا عليمممممه وسممممملم(، فمممممي الصممممممة اإلبراهيميمممممة. 

 محممممممممد )صممممممملى للا عليمممممممه وسممممممملم( وإبمممممممراهيم )عليمممممممه السممممممممم( خلممممممميم للا

)سممممممبحانه وتعممممممالى(. وقممممممد أعطمممممماهم للا صممممممفات مجيممممممدة. فكممممممان إلبممممممراهيم 

)عليممممه السمممممم( غمممممم  علمممميم، وبعممممده ذريممممة مممممن األنبيمممماء والعلممممماء. وكمممممذلك 

النبمممممي )صممممملى للا عليمممممه وسممممملم(، لمممممه أحسمممممن األتبمممممار وأفضممممملهم ممممممن غيمممممر 

 نقص وّل انقطار إلى يوم القيامة. 

(31) 

 المجيد 

 الكريم  في القرآن
أَتَ عأَجَبَي َمنأ أَمأَر اّلِلَه ۖ  قَالُوا 

َرحأَُت اّلِلَه َوبَ رََكاتُُه َعلَيأُكمأ  

يدٌ  َل الأبَ يأَت ۚ إَنهُه حََيٌد ُّمَه  َأهأ
 [ 73]سورة هود 

 
 
 
 
 
 
 

 في السنة النبوية 
 (: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول للا )

صلبوا علي  و اْجَتِهُدوا في  

الدعاِء و قولوا : اللهم  َصلِّ 

على آِل  على محمَد ، و 

محمَد و بارِْ  على محمَد  

و على آِل محمَد كما  

باَرْكَ  على إبراهيَم و آِل  

إبراهيَم ، إِن َك َحِميد   

 َمِجيد ". 
 – 3783]صحيح الجامع  

 صححه األلباني[ 
 

 السلو 
نصممممممممملي علمممممممممى النبمممممممممي )صممممممممملى للا عليمممممممممه وسممممممممملم(، فيصممممممممملي علينممممممممما للا  •

 مرات. 10 )سبحانه وتعالي( 
نسمممممأل للا الحميمممممد المجيمممممد أن يعطينممممما نعمممممم واسمممممعة، كثيمممممرة، ننتفمممممع بهممممما  •

 نحن وأهل بيتنا. 



 
 
 
 

 العلم 
 18وقممممممد تكممممممر ر ورود هممممممذا اّلسممممممم فممممممي القممممممرآن الكممممممريم  اسممممممم للا الغنممممممي

 مرة. 
 ؟غنيمن هو ال

 للا الغني بذاته

فهمممممو تبمممممار  وتعمممممالى الغنمممممي بذاتمممممه، المممممذي لمممممه الغنمممممى التمممممام المطلمممممق ممممممن  •

 جميع الوجوه واّلعتبارات، لكماله وكمال صفاته.
فممممممممن كممممممممال غنممممممماه أنمممممممه ّل تنفعمممممممه طاعمممممممة الطمممممممائعين، وّل تضمممممممره معصمممممممية  •

العاصممممممين، فلممممممو آمممممممن أهممممممل األرو كلهممممممم جميعمممممما  ممممممما زاد ذلممممممك فممممممي ملكممممممه 

 شيئا ، ولو كفروا جميعا  لم ينقص ذلك من ملكه شيئا .
وممممممن كممممممال غنممممماه تنز همممممه تبمممممار  وتعمممممالى عمممممن الشمممممركاء واألنمممممداد؛ إذ كيممممم   •

يسمممممو ى التمممممراب بمممممرب األربممممماب، وكيممممم  يسممممموى الفقيمممممر بالمممممذات، الضمممممعي  

 قادر بالذات؟بالذات، بالغني بالذات، وال
وممممممن كممممممال غنممممماه أنمممممه لمممممو اجتممممممع أهمممممل السمممممموات واألرو وأول الخلمممممق  •

وآخممممممممرهم فممممممممي صممممممممعيد واحممممممممد فسممممممممألوه كممممممممل ممممممممما تعلقمممممممم  بممممممممه مطممممممممالبهم 

 فأعطاهم س لهم لم ينقص ذلك مما عنده.
 للا الُمغني 

 الُمغني جميع خلقه للبقاء في هذه الحياة.  الغنى العام •
ممممممما أفمممممماو علممممممى قلمممممموبهم مممممممن الُمغنممممممي خممممممواص  خلقممممممه بالغنممممممى الخمممممماص  •

المعممممممارف الربانيمممممممة والحقمممممممائق اإليمانيمممممممة. وكلمممممممما زاد إيممممممممانهم زاد غنممممممماهم 

 بربهم. 

(32) 
 الغني 

 الكريم  في القرآن
 

َن لَتُنَفُقوا   َعوأ ُؤََّلَء تُدأ َها أَنُتمأ هَى

ِف َسبَيَل اّلِلَه َفَمنُكم مهن  

َا يَ بأَخُل ۖ َوَمن يَ بأَخلأ  فََإَّنه

ُ الأَغَّنُّ   َسَه ۚ َواّلِله يَ بأَخُل َعن ن هفأ

ا   َوأَنُتُم الأُفَقَراُء ۚ َوَإن تَ تَ َولهوأ
تَ بأَدلأ قَ وأًما َغريأَُكمأ ُثُه ََّل   َيسأ

 َيُكونُوا أَمأثَاَلُكم 
 [ 38 ]سورة محمد

 
 

ُكُر   َا َيشأ َوَمن َشَكَر فََإَّنه
َسَه ۖ َوَمن َكَفَر فََإنه  َرّبَ  لَنَ فأ

 َغَّنٌّ َكرَي 
 [40]سورة النمل 

 

 السلو  
ربه   • عرف  ومن  المطلق،  بالفقر  نفسه  عرف  المطلق  بالغنى  ربه  عرف  من 

بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف رب ه بالعزِّ التام عرف نفسه  

 بالمسكنة التامة، فمن ثمرات هذا اّلسم معرفة العبد افتقاره إلى ربه.  
  .  نسأل للا كل أنوار الغنى المادي والمعنوي ومنه غنى النف •



 
 
 
 

 العلم 
وقد ورد في القرآن الكريم ما يقرب من مائة اكم  اسم للا الحكيم، الح

   مرة. 

 من هو الحكيم الحاكم؟ 
وهمذه األسممممممممممماء العظيممة دالمة على ثبوت كممال الحكم للمه وكممال الحكممة. حيمث   •

 يضع األشياء مواضعها وينزلها منازلها.
فإن شممممرعه قد اشممممتمل على كل خير، فأخباره تمأل القلوب علما  وعقائد صممممحيحة،  •

وتسمتقيم بها القلوب ويزول انحرافها، ويحصمل لها أفضمل المعارف وأجل  العلوم، 

وأوامره كل ها منافع ومصممالح، وتثمر األخمق الجميلة والخصممال الكريمة واألعمال 

كيممة، والهممدي الكممامممل الزا ، ونواهيممه كلهمما موافقممة للعقول الصمممممممممممالحممة والطمماعممات 

الصممممممممحيحة والفطر السمممممممملمية، فلم ينَه إّل عما يضممممممممر الناس في عقولهم وأخمقهم  

 وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم. 
أن  الحكم للمه وحمده يحكم بين عبماده بمما يشمممممممممماء، ويقضمممممممممي فيهم بمما يريمد، ّل راد   •

، فحكمه في خلقه لحكمه، وّل معقا لقضمممممممائه، ولي  ألحد أن يراجع للا في حكمه

 .نافذ ّل راد  له. وّل يكون حكما  إّل سميعا  بصيرا  عليما  خبيرا  متكلِّما  مدبرا  
ا الحكمة في أمره وشممممممرعه فإنه تعالى شممممممرر الشممممممرائع، وأنزل الكتا، وأرسمممممل    • وأم 

 الرسل لَيعرَِفه العباد ويعبدوه. 
ا الحكمة في الخلق فإنه سمبحانه خلق الخلق   • بالحق، ومشمتمم  على الحق، وكان أم 

 نهايته وغايته الحق.
ومعرفته تعالى وعبادته وحده ّل شمممممريك له التي هي مقصمممممود الخلق هي أفضمممممل  •

العطمممايممما منمممه تعمممالى لعبممماده على اإلطمق، وهي السمممممممممبممما الوحيمممد للوصمممممممممول إلى 

 السعادة األبدية.

(33) –  (34) 
 الحكيم 
 الحاكم  

 الكريم  في القرآن
 

ٍَة   ُ لَلنهاَس َمن رهحأ َتَح اّلِله مها يَ فأ
َفََل ُُمأَسَك ََلَا ۖ َوَما َُيأَسكأ َفََل  

ُمرأَسَل لَُه َمن بَ عأَدَه ۚ َوُهَو  
ََكيمُ   الأَعزَيُز اْلأ
 [2 ]سورة فاطر

 
َاَكَميَ  َكَم اْلأ ُ ِبََحأ  أَلَيأَس اّلِله

 

 [8]سورة التين 
 

 

 السلو 
نعرف للا بهذه األسماء نعلم أن ّل ُصدفة في الحياة، وّل حظ وّل خطأ  عندما   •

 في األقدار، فكلما يحصل بحكمة بالغة. 
 نسأل للا أن يهبنا الحكمة والُحكم، وهذا ّل يأتي إّل باتبار القرآن والسنة.    •



 الكريم  في القرآن
لَُه َما ِف السهَماَواَت َوَما ِف  
َرأَض ۖ َوُهَو الأَعَليُّ الأَعَظيمُ   اْلأ

 [ 4 ]سورة الشعراء
 

 

 في السنة النبوية 
قال رسوُل للاِ صلى  

 للا عليه وسلم: 

ا لم   "َمن عاد مريض 

يحُضْره أَجُله فقال عنَده  

َسْبَع مر اَت: أسأَُل للاَ  

العظيَم رب  الَعْرِش  

العظيِم أن يَشِفَيك، 

عافاه للاُ ِمن ذلَك  

 ”المرَِو 
]رياو الصالحين، سنن أعي  

، 7داوود والترمذي، كتاب 
 [ 906حديث 

 

 
 
 
 

 العلم 
  مرات.وقد ورد في القرآن الكريم ستة  اسم للا العظيم

 من هو العظيم؟
   . العظيم بذاته1

المممممممذي لمممممممه جميمممممممع معممممممماني العظممممممممة فمممممممي أسممممممممائه وصمممممممفاته وأفعالمممممممه. فجمالمممممممه،  •

 ورحمته وقدرته، وعطائه كلها عظيمة. 
ومممممن عظمتممممه أن السممممماوات السممممبع واألرضمممممين السممممبع فممممي يممممد للا كخردلممممة فمممممي  •

مْلقمممماة فممممي أرو فمممممة، يممممد أحممممدنا. وممممما السمممممواُت السممممبُع فممممي الكرسممممي إّل كحلقممممة 

وفضممممل العممممرش علممممى الكرسممممي كفضممممل الفمممممة علممممى تلممممك الحلقممممة، فكيمممم  بمممممن 

 مستو على العرش؟ 
ه وانكسممممممر بممممممين يديممممممه، وصممممممرف لممممممه  • مممممممن علممممممم مممممممدلول هممممممذين اّلسمممممممين ذل  لربممممممِّ

أنمممموار العبممممادة، واعتقممممد أنممممه المسممممتحق لهمممما دون سممممواه، وعممممرف أن كممممل ُمشممممر  

 لم يقدر رب ه العظيم حق قدره.
  الذي يُعظم ما يشاء. 2

للا يعظممممممممم بعممممممممض األممممممممماكن، كمكممممممممة والمدينممممممممة، والمسمممممممماجد. ويعظممممممممم بعممممممممض  •

األزمنمممممة كشمممممهر رمضمممممان، واألشمممممهر الحمممممرام، والثلمممممث األخيمممممر ممممممن الليمممممل. ويعظمممممم 

 سبحانه بعض األجور لألعمال الصالحات. 
 تعظيم للا يشمل

ذكر فمممممم  • يُنسممممى، ويُشممممكر فمممممم ومممممن تعظيمممممه سممممبحانه أن يطمممممار فممممم يُعصممممى، ويممممُ

يُكفمممممممر، وممممممممن تعظيمممممممممه وإجملمممممممه أن يخضمممممممع ألوامممممممممره وشمممممممرعه وحكمممممممممه، وأن ّل 

يُعتممممممرو علممممممى شمممممميء مممممممن خلقممممممه أو علممممممى شمممممميء مممممممن شممممممرعه، ومممممممن تعظيمممممممه 

 تعظيم ما عظمه واحترمه من زمان ومكان وأشخاص وأعمال.

(35) 
 العظيم 

 السلو 
وأن نتواضمممممممممع للمممممممممه وّل نعظمممممممممم ، أن نرجممممممممموا أممممممممممورا عظيمممممممممما ممممممممممن العظممممممممميم •

 أنفسنا.  
 وأن نحبه ونعظمه وهذا هو تعري  العبودية والتعلق.  •
 وأن نعظم شعائر اإلسمم وّل نستهزا بها، مثل الحجاب والح .    •



 الكريم  في القرآن
 

رََه ۗ   َما َقَدُروا اّلِلهَ َحقه َقدأ

 َإنه اّلِلهَ لََقَويٌّ َعزَيزٌ 
 [74 ]سورة الح 

 
 

ُ َْلَغأَلََبه َأََن   َكَتَب اّلِله

َ َقَويٌّ    َوُرُسَلي ۚ َإنه اّلِله

 َعزَيزٌ 
 

 [21]سورة المجادلة 

 
ُ َمن   َولََينُصَرنه اّلِله

يَنُصُرُه ۗ َإنه اّلِلهَ لََقَويٌّ  
 َعزَيزٌ 

 
 

 [40 ]سورة الح 

 
 
 
 

 العلم 
ة مواضمممع ممممن القممممرآن  اسمممم للا القممموي  وقمممد جممماء هممممذا اّلسمممم فمممي عممممد 

 الكريم. 

 من هو القوي؟
المممممذي ّل يعجمممممزه شممممميء، وّل يغلبمممممه غالممممما، وّل يمممممرد قضممممماءه راد، ينفمممممذ أممممممره  •

 ويمضي قضاؤه في خلقه، فالقوة لله جميعا : 
  من شواهد قوته:

 نصره ألنبيائه وتأييده ألوليائه.  •
إهمكممممممممممه للظممممممممممالمين وانتقامممممممممممه مممممممممممن المجممممممممممرمين وإحملممممممممممه بهممممممممممم أنمممممممممموار  •

 العقوبات وصنوف الُممت.
واألرو بمممممممأمره وحفظمممممممه لهمممممممما ولمممممممما فيهمممممممما بقدرتمممممممه فمممممممم قيمممممممام السمممممممماء  •

 يعجزه شيء.
 أن الرزق بيده ي تيه من يشاء. •
 أنه ّل مفر  إّل إليه وّل ملجأ للعبد وّل منجا منه إّل  إليه. •
أنمممه الفعمممال لمممما يريمممد، ّل يقمممع شممميء  فمممي همممذا العمممالم ممممن حركمممة أو سمممكون،  •

 ّل بإذنه. أو خفض أو رفع، أو عز أو ذل، أو عطاء أو منع إ
: همممممممممي كلممممممممممُة إسممممممممممم واستسممممممممممم، وتفمممممممممويَض ّل حممممممممول وّل قمممممممموة إّل باللممممممممه

والتجممممماء، وتبمممممرَؤ ممممممن الحمممممول والقممممموة إّل باللمممممه، وأن العبمممممد ّل يملمممممك ممممممن أممممممره 

شمممميئا ، ولممممي  لممممه حيلممممة فممممي دفممممع شممممر، وّل قمممموة فممممي جلمممما خيممممر إّل بممممإذن للا، وّل 

صمممحة، وّل ممممن وهمممن تحمممول للعبمممد ممممن معصمممية إلمممى طاعمممة، وّل ممممن ممممرو إلمممى 

إلممممى قمممموة، وّل مممممن نقممممص إلممممى زيممممادة إّل باللممممه، وّل قمممموة للعبممممد علممممى القيممممام بممممأي  

 شأَن من ش ونه إّل بالله.

(36) 
 القوي 

 السلو 
كثممممر مممممن قممممول "ّل حممممول وّل قمممموة إّل باللممممه" فإنهمممما غممممراس الجنممممة، وكنممممز  مممممن  • أ

 كنوزها، وباب من أبوابها.   
 نسأل للا القوي أن يقوي إيماننا، وأبداننا وعقولنا ومشاعرنا.  •



 
 الكريم  في القرآن
 

نه   َوَما َخَلقأُت اْلَأ

نَس َإَّله لَيَ عأُبُدونَ   َواْلأَ
ُهم مَ ن رَ زأٍق   َما أُرَيُد َمن أ

 َوَما ُأرَيُد َأن يُطأَعُمونَ 
َإنه اّلِلهَ ُهَو الرهزهاُق ُذو  

 الأُقوهَة الأَمَتيُ 
 

 [56 - 58 ]سورة الذاريات
 

 
 
 
 

 العلم 
لم يرد إّل  في موضع واحد مقرونا  بوص  للا بأنه    اسم للا المتين 

 ذو القو ة.  
 من هو المتين؟ 

 شديد القوة، جميع أنوار القوة والقدرة يدخل في هذا اّلسم. •

 الشديد القوي الذي ّل تنقطع قو ته، فم تلحقه مشقة وّل تعا وّل كلفة.   •

د بمأن رزقمه  ، وهمذا يطمئن العبم ٫ذكر همذا اّلسمممممممممم في صممممممممميما  الرزق في القرآن، •

 سيصله.  

للا المتين يرزقنما بم انقطمار وسمممممممممهولمة، مما دام العبمد يفي بهمدفمه في الحيماة   •

 وهي العبادة. 

ذكر تعالى في موضممممممممعين في القرآن أن "كيده متين"، فمهما حاول الناس أن   •

 يكيدوا، كيد للا ضدهم متين، فم مفر منه وّل مرد له، وّل يمنعه شيء. 

 

(37) 
 المتين 

 السلو 
 أن نطمئن بأن رزقنا لن ينقطع.  •
 أن نركز على عبادة للا، فيكون رزقنا من أفضل أنوار الرزق.  •
نسمممممأل للا المتمممممين أن يرزقنممممما قممممموة وقمممممدرة بمممممم انقطمممممار، ّل نُريمممممد أن نكمممممون  •

 قادرين في بعض األيام ويأخذنا الكسل في باوي األيام. 
نسمممممممممأل للا أن يرزقنمممممممممما دوام الثبممممممممممات فممممممممممي اإليمممممممممممان، ودوام المحبممممممممممة فممممممممممي  •

 العمقات، ودوام العافية. 
 أن نتر  التعلق بمن دونه، ألنهم يتغيرون، وليسوا دائمين.  •
 ّل نخاف كيد الكائدين ألن كيد للا متين.   •



 الكريم  في القرآن
 

َوَإمها يَنَزغَنهَك َمَن الشهيأطَاَن 
يٌع   َتَعذأ َِبّلِلَه ۚ إَنهُه ْسََ نَ زأٌغ فَاسأ

 َعَليمٌ 
 [200 ]سورة األعراف 

 في السنة النبوية 
  (: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول للا )

َمن قال: بِْسِم للاِ  "

ال ذي ّل يُضرب مع اسِمِه  

َشيء  في األرِو وّل في  

ماِء وهو  ميُع  الس  الس 

العليُم، ثمَث مر اَت، لم  

تُِصْبُه فجأُة بمَء حت ى  

يُصِبَح، وَمن قالها حين  

يُصِبُح ثمَث مر اَت لم  

تُِصْبُه فجأُة بمَء حت ى  

 ." يُمِسيَ 
]رياو الصالحين، أبو داود  

، حديث 16والترمذي، كتاب 

1457] 
 

 
 
 
 

 العلم 
السميع خمسين    اسم للا  من  يقرب  فيما  القرآن  في  وروده  تكر ر 

 موضعا .  
 من هو السميع؟ 

 للا السميع الذي يسمع جميع األصوات على اختمف اللغات . 1
هو الذي يسمممممممع جميع األصمممممموات على اختمف اللغات وتفنن الحاجات، قد   •

 استوى في سمعه سرب القول وجهره، وسع سمعه األصوات كلها.
عليه األصممموات وّل تشمممتبه، وّل يشمممغله منها سممممع عن سممممع، وّل فم تختل   •

 يغلطه تنور المسائل، وّل يبرمه كثرة السائلين.
لو قممام الجن واإلن  كلهم من أولهم إلى أن يرث للا األرو ومن عليهمما في  •

صممممممعيد واحد، وسممممممألوا للا جميعا  في لحظة واحدة، وكل  عرو حاجته، وكل   

ث بلهجته ولغته   لسمممعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صمموت بصموت  تحد 

 أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة.
 . للا السميع الذي يجيا من دعاه2
والسممممع كصمممفة لله هو بمعنى اإلجابة منه للسمممائلين، والداعين، والعابدين،   •

 فيجيبهم ويثيبهم. 
"، أي: أجاب، ولي  المراد سمممممممعه  سمممممممع للا لمن حمدهوقول المصمممممملي: " •

 مجرد سمار فقط. 
 

(38) 
 السميع 

 السلو 
 نتحدث بصدق، ونحفظ لساننا، وّل نقول إّل ما يرضي ربنا.  •
 ندعوا للا باسمه السميع الذي يجيا الدعوات.  •
من الشمممممممممر  دعممماء من دون للا، وّل يجممما أن نعطيهم صمممممممممفمممات الكممممال      •

 كالسمع واإلجابة. 
 اّلستمار لآلخرين صفة محمودة، والم من يسمع ويطيع للا.   •
كلما تقربنا من للا بالفرائض والنوافل، كلما كان للا سمممممعنا الذي نسمممممع   •

 به أي لن نسمع إّل ما يرضيه. 



 
 الكريم  في القرآن
 

ٌءۖ   لَيأَس َكَمثأَلَه َشيأ

 َوُهَو السهَميُع الأَبَصريُ 
 [ 11 ]سورة الشورى

 
 

َوَجَعلأَنا بَ عأَضُكمأ 
َِبُوَنۗ  َنًة أََتصأ  لَبَ عأٍض َفت أ

 وََكاَن رَبَُّك َبَصريًا 
 [ 201]سورة الفرقان 

 

 

 
 
 
 

 العلم
تكممممر ر وروده فممممي القممممرآن الكممممريم فممممي مواضممممع ت يممممد  اسممممم للا البصممممير

 على األربعين. 

 من هو البصير؟

 . للا البصير، متص  بكمال البصر1

البصممممممير الممممممذي لممممممه كمممممممال البصممممممر. ومممممممما يجمممممما اإليمممممممان بممممممه أنممممممه تبممممممار   •

 وتعالى يبصر بعينين تليقان بجمله وكماله.
الممممممممذي يممممممممرى جميممممممممع المبصممممممممرات، ويبصممممممممر كممممممممل شمممممممميء وإن دق وصممممممممغر،  •

فيبصممممممممر دبيمممممممما النملممممممممة السمممممممموداء علممممممممى الصممممممممخرة الصممممممممماء فممممممممي الليلممممممممة 

الظلممممممماء، ويممممممرى مجمممممماري القمممممموت فممممممي أعضممممممائها، ويممممممرى جريممممممان الممممممدم فممممممي 

عروقهمممممممما، ويبصممممممممر ممممممممما تحمممممممم  األرضممممممممين السممممممممبع كممممممممما يبصممممممممر ممممممممما فمممممممموق 

 السموات السبع. 
 ألشياء. للا البصير ذو البصيرة با2

أنممممممه سممممممبحانه بصممممممير بمممممممأحوال عبمممممماده، خبيممممممر بهممممممما. ويممممممرى تبممممممار  وتعمممممممالى  •

تقلبمممممات األجفمممممان، وخيانمممممات العيمممممون. ّل يخفمممممى عليمممممه أعممممممال عبممممماده، فإنمممممه 

 يحيط بها ويحفظها. الغيا عنده كالعمنية والسر كالجهر. 

 

(39) 
 البصير 

 السلو 
أن نعبمممممد للا باإلحسمممممان )وهمممممو أعلمممممى درجمممممات المممممدين(، وهمممممو أن نعبمممممد للا  •

 كأننا نراه وإن لم نكن نراه فهو يرانا. 
ننظمممممممر، نفتكمممممممر، نمممممممرى المممممممدروس والممممممممواعظ وراء األقمممممممدار وآيمممممممات للا كمممممممي  •

 ن يد إيمانا به. 
أن نحفمممممظ بصمممممرنا ممممممن الحمممممرام، في يمممممد بصممممميرة قلوبنممممما، ونمممممرى أفعمممممال للا،  •

 دار والمواق . وأسمائه في األق
ا  • َك كُنممممممممَ  بِنممممممممَ نسممممممممأل للا البصممممممممير أن يرعانمممممممما بعينممممممممه التممممممممي ّل تنممممممممام )إِنمممممممم 

 بَِصير ا(. 



 الكريم  في القرآن
َق َعَباَدَه ۚ   َوُهَو الأَقاَهُر فَ وأ

ََبريُ  ََكيُم اْلأ  َوُهَو اْلأ
 [ 18]سورة األنعام 

 

َم ُهم َِبَرزُوَن ۖ ََّل ََيأَفىى   يَ وأ
ٌء ۚ  ُهمأ َشيأ لَ َمَن   َعَلى اّلِلَه َمن أ

َم ۖ ّلَِلَه الأَواَحَد   الأُملأُك الأيَ وأ
 الأَقههارَ 

 
 

 [16]سورة غافر 

 النبوية في السنة 
صلى   كان رسوُل للاِ

للا عليه وسلم إذا 

َر من الليل قال:    تََضو 

" ّل إله إّل للا الواحُد  

القهار، ربب السماوات  

واألرو وما بينهما  

 ”الع يز الغفار
، صححه  4693]صحيح الجامع 

 األلباني[
 

 
 
 
 

 العلم 
وقد ورد "القهار" في ستة مواضع من القرآن،    اسم للا القاهر القهار

 وورد "القاهر" في موضعين.  

 من هو القاهر القهار؟ 
 للا القاهر 

المممممممذي قهمممممممر جميمممممممع الكائنمممممممات، وذلممممممم   لمممممممه جميمممممممع المخلوقمممممممات، وبقهمممممممره  •

يضممممعه كممممل شمممميء فممممي المكممممان المناسمممما. قممممد يكممممون أحممممدهم قمممماهرا ولكممممن 

 يخطأ في وضع األمور أماكنها الصحيحة. 
   لقهار  للا ا

والقهمممممممار صمممممممميغة مبالغممممممممة ممممممممن القمممممممماهر، ومعناهممممممممما: المممممممذي قهممممممممر جميممممممممع  •

 الكائنات وذلْ  له جميع المخلوقات.
وقمممممممد ورد اسمممممممم للا "القهمممممممار" فمممممممي سمممممممتة مواضمممممممع ممممممممن القمممممممرآن الكمممممممريم،  •

 مضموما  في جميعها إلى اسمي "للا" و"الواحد". 
دّللمممة اسمممم قمممال ابمممن سمممعدي رحممممه للا فمممي تفسمممير همممذه اهيمممة مبينممما  وجمممه  •

للا القممممماهر علمممممى بطممممممن الشمممممر : "فإنمممممه ّل توجمممممد الوحمممممدة والقهمممممر إّل للمممممه 

وحمممممده، فالمخلوقمممممات كمممممل مخلممممموق فوقمممممه مخلممممموق يقهمممممره، ثمممممم فممممموق ذلمممممك 

 القاهر قاهر أعلى منه، حتى ينتهي القهر للواحد القهار.
وبهمممممذا يتبمممممين المممممتمزم بمممممين التوحيمممممد واإليممممممان باسمممممم للا القهمممممار، وأن ممممممن  •

قممممممرار بتفممممممرده بممممممالقهر أن يُفممممممرد وحممممممده بالعبممممممادة، وبممممممه يعلممممممم فسمممممماد ّلزم اإل

الشمممممر ؛ إذ كيممممم  يسممممموى المصمممممنور ممممممن التمممممراب بمممممرب األربممممماب؟  وكيممممم  

تسممممممموى المخلوقمممممممات المقهمممممممورة باللمممممممه الواحمممممممد القهمممممممار؟  تعمممممممالى للا عمممممممما 

 يشركون وسبحان للا عما يصفون.

(40) –  (41) 
القاهر  
 القهار 

 السلو 
 أن نعبد للا وحده ونبتعد عن الشر .  •
 نستسلم لله وحده، ألننا ضعفاء.  •
 نسأل للا القهار أن يقهر كل الوساوس واألمراو والمخاوف التي في حياتنا.  •
كراه في الدين فما بالك بما دونه.   •  ّل نقهر أحد. ّل ا



 الكريم  في القرآن
 

رَب هَنا ََّل تُزَغأ قُ ُلوبَ َنا بَ عأَد َإذأ 
َهَدي أتَ َنا َوَهبأ لََنا َمن  

ًَة ۚ َإنهَك أَنَت   لهُدنَك َرحأ
 الأَوههابُ 

 [8]سورة آل عمران  
 

 

ََة   َأمأ َعنَدُهمأ َخَزاَئُن َرحأ
 رَبَ َك الأَعزَيَز الأَوههابَ 

 [ 9]سورة ص 
 

قَاَل َربَ  اغأَفرأ ِل َوَهبأ ِل  
ُملأًكا َّله يَنَبَغي َْلََحٍد مَ ن  

 َإنهَك أَنَت الأَوههابُ  بَ عأَدي ۖ
 [ 35]سورة ص 

 

 
 

 
 

 العلم 
  تكر ر في القرآن الكريم في ثمثة مواضع. اسم للا الوه اب

اب؟   من هو الوه 
ع لهم  • اب الذي، يهُا لعباده من فضمممممله العظيم، ويوالي عليهم النِّعم، ويوسممممم  الوه 

في العطاء، ويجزل لهم في الن وال، وهو سمممممممممبحانه بيده خزائن كلِّ شممممممممميَء وملكوت 

 السماء واألرو ومقاليد األمور، يتصر ف في ملكه كي  شاء. 
أنبيمممائمممه وقمممد ذكر للا عز وجمممل في القرآن الكريم أنواعممما  من هبممما  • تمممه، وذكر توجمممه 

 والصالحين من عباده إليه في طلبها ونيلها.
 من هبات الوهاب:

 الثبات على اإليمان.  •
 الرحمة التي من نالها نال سعادة الدنيا واهخرة. •
 الحكم والملك. •
المن ة على العبد بالزوجة الصممممالحة، والذرية الطيبة ما يكون به قر ة عين اإلنسممممان.   •

للا أن يها لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين، الذين يعبدون والذين يسمممممألون  

 للا وّل يشركون به شيئا.  
اختيمماره للممذريممة، فمنهم َمن يُعطيممه البنممات، ومنهم َمن يُعطيممه البنين، ومنهم َمن   •

 يعطيه من النوعين ذكورا  وإناثا ، ومنهم من يمنعه هذا وهذا، وهو العليم القدير.  
لعبد على اإليمان والتقوى فهذه أشممممممممرف هبة، وإذا توفاه للا على إذا كان  حياة ا •

ه للا تعالى  ذلك نال من المواها أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا مما أعد 

 لعبماده الم منين المتقين، ممما ّل عين  رأت، وّل أذن  سممممممممممعم ، وّل خطَر على قلما
 بشر.

(42) 
 الوهاب 

 السلو 
نمممممممدعوا للا الوهممممممماب أن يهممممممما لنممممممما أزواجممممممما وذريمممممممة صمممممممالحين، وأن يثبتنممممممما علمممممممى  •

 اإليمان.
 ّل أحد يستطيع أن يمنعنا هبات للا، لذلك ّل داعي للخوف.  •
نرجمممممع ونتممممموب إلمممممى للا وسمممممنرى ممممممن هباتمممممه الكثيمممممر، كمممممما وهممممما للا لسمممممليمان  •

 بعد توبته ما لم يعطي أحدا من العالمين من الُملك. 
 "تهادوا تحابوا" كما أمرنا النبي )صلى للا عليه وسلم(.  •



 
 الكريم  في القرآن

 

 

 

ُ الهَذي ََّل َإلَىَه َإَّله   ُهَو اّلِله
ُهَو الأَمَلُك الأُقدُّوُس  

َمُن   السهََلُم الأُمؤأ
َبهاُر   الأُمَهيأَمُن الأَعزَيُز اْلأ
الأُمَتَكِبَ ُ ۚ ُسبأَحاَن اّلِلَه  

رَُكونَ َعمها   ُيشأ
 [ 23 ]سورة الحشر

 
 
 

 
 
 
 

 العلم 
   .وقد ورد هذا اّلسم في موضع واحَد من القرآن المتكبراسم للا 

 من هو المتكبر؟ 

"المتكبِّر" اسممم  يدل على وصممفه سممبحانه بالتكبر والكبرياء، فالكبرياء وصممفه   •

كثر   سمممبحانه الذي ّل يليق إّل به. لماذا يتكبر البعض؟ ألنهم قد يظنون أنهم أ

 .يظنون أنهم فوق الحقذكاء من اهخرين، أو ّل حد بمستواهم، أو 
ِمه سمممممممبحانه عن  • هذا اّلسمممممممم يدلب على تعالي للا عن صمممممممفات الخلق، وتعظب

مماثلتهم أو أن يماثلوه، ورفعته سمممممبحانه عن كل نقص وعيا، فهو المتكبر  

ن  ثبوت   لم وعن كل نقص، وهذا متضممممممممممِّ عن الشمممممممممر، وعن السممممممممموء وعن الظب

 .الكمال له سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله
والتكبر ّل يليق إّل بمه سمممممممممبحمانمه؛ ألنمه وحمده الملمك ومما سمممممممممواه مملو ، وهو   •

وحده الربب وما سمممممممممواه مربوب، وهو الخالق وحده وما سمممممممممواه مخلوق، وهو  

 وحده المتفرُد بصفات الكمال والجمال والعظمة والجمل.
إذا اسممممممممتكبر العبد وّل سمممممممميما عن الغاية التي أُوجد ألجلها وخلق لتحقيقها،  •

ي عبادة للا وإفراده وحده بالذل والخضمممممور واّلنكسمممممار؛ فإن للا يعاقبه  وه

 .بأعظم العقاب، ويخ يه في الدنيا واهخرة
فمممالمنز ه عن النقمممائص المممذي لمممه الملمممك والتصمممممممممربف والتمممدبير والعظممممة في  •

 أسمائه وصفاته وأفعاله هو وحده المتكبِّر ّل شريك له.
 

(43) 
 المتكبر 

 السلو 
 ّلبد أن نُعظم للا ألنه المتكبر.   •
هذا اّلسم يُ يل الشر  والكبر من القلا، ألن ذرة من الكبر يمنع صاحبه من   •

 دخول الجنة.  
 هذا اّلسم يعطينا األمان ألن ّل متكبر إّل للا.   •
 ّل نستكبر على اهخرين، وّل نستصغرهم.   •
تفكير يوصل صاحبه  ّل يقول المرء، ّل أحد يفهمني، ّل أحد بمستواي، هذا ال  •

 إلى اّلستكبار فلن يسمع إّل صوت نفسه.  



 
 الكريم  في القرآن

 

 

 

ُ الهَذي ََّل َإلَىَه َإَّله   ُهَو اّلِله
ُهَو الأَمَلُك الأُقدُّوُس  

َمُن   السهََلُم الأُمؤأ
َبهاُر   الأُمَهيأَمُن الأَعزَيُز اْلأ
الأُمَتَكِبَ ُ ۚ ُسبأَحاَن اّلِلَه  

رَُكونَ   َعمها ُيشأ
 [ 23 ]سورة الحشر

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العلم 
   .وقد ورد هذا اّلسم في موضع واحَد من القرآن اسم للا الم من

 من هو الم من؟ 

 اإليمان يرجع معناه إلى الت صديق واإلقرار. •
َو" وهمممممي شمممممهادة  • َه إِّل  همممممُ ُه َّل إِلمممممَ ِهَد للاَ أَنممممم  عظيممممممة كريممممممة ممممممن أعظمممممم "شمممممَ

شمممممماهد، وهممممممو للا رب العممممممالمين؛ ألعظممممممم مشممممممهود بممممممه، وهممممممو توحيممممممد للا، 

 وإخمص الدين له.
نمممممات بمممممأن مممممما قمممممالوه وبلغممممموه عمممممن  • ومنهممممما تصمممممديقه ألنبيائمممممه بمممممالحج  والبيِّ

 .للا حق ّل ريا فيه، وصدق ّل امتراء فيه
أن ومنهممممما تصمممممديقه سمممممبحانه للشممممماهدين لمممممه بالتوحيمممممد، والشمممممهادة لهمممممم بممممم  •

 .ما قالوه حق وصدق
ومنهمممممما أنممممممه يصممممممدق عبمممممماده ممممممما وعممممممدهم، إذا تصممممممدقوا يُضمممممماعفه لهمممممممم، إذا  •

 اتقوا يجعل لهم مخرجا، إذا أحسنوا يُحسن لهم. 
أنممممه ّل بممممد أن يممممري العبمممماد مممممن اهيممممات األفقيممممة والنفسممممية ممممما يبممممين لهممممم أن  •

 الوحي الذي بلغ  رسله حق.
ك بإعطائممممممه األمممممممان مممممممن دّلئممممممل اسمممممممه "الممممممم من" تممممممأمين الخممممممائ ، وذلمممممم  •

ن خلقه من أن يظلمهم.   وهو ضد اإلخافة، فأم 
 نحن في أمان مع اإليمان. من معاني اإليمان هو األمن واألمان.  •
أنمممممممه يممممممم من عبممممممماده المممممممم منين وأوليممممممماءه المتقمممممممين ممممممممن عذابمممممممه وعقابمممممممه،  •

 وينجزهم ما وعدهم من الفوز العظيم ودخول جن ات الن عيم.
 

(44) 
 الم من 

 السلو 
 كُن م منا حقيقيا، وّل تنشر الخوف واّلشاعات بين الناس.   •
 تكلم باإليمان، والبراهين، وّل تتكلم بالهوى.   •
 عند الخوف اسأل للا الم من أن يعطيك األمن.   •
 إذا اتهم  بالكذب، اسأل للا الم من أن يُظهر صدقك.   •



 
 الكريم  في القرآن
 

َوَأق أَبَل بَ عأُضُهمأ َعَلىى  
 بَ عأٍض يَ َتَساَءُلونَ 

 

قَاُلوا َإَنه ُكنها قَ بأُل ِف  
َفَقيَ  َلَنا ُمشأ  َأهأ

 

َنا َوَوقَاََن   ُ َعَلي أ َفَمنه اّلِله
 َعَذاَب السهُمومَ 

 

ُعوُه ۖ  َإَنه ُكنها َمن  قَ بأُل َندأ
 َإنهُه ُهَو الأَِبُّ الرهَحيمُ 

 [ 28 - 25 ]سورة الطور
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العلم 
  القرآن الكريم في موضع واحد.ورد في   اسم للا البر

 من هو البر؟ 
 الذي شمل الكائنات بأسرها ببره ومنِّه وعطائه، لي  لجوده وبره وكرمه مقدار.   •

  البر العام
 وِسَع الخلق كلهم، فما من شخص إّل وسعه من  للا تعالى وفاو عليه إحسانه. •
الحسنة والصورة الجميلة،  وهذا التكريم يدخل فيه خلق اإلنسان على هذه الهيئة  •

والقامة الطيبة، وجعل له سمعا  وبصرا  وف ادا ، وجعله يمشي قائما  منتصبا  على  

 رجليه، ويأكل بيده، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع، ويأكل بفمه.
 البر العام

من  • القليل  منهم  يتقبل  العسر،  بهم  يريد  وّل  اليسر،  بهم  يريد  أنه  بهم  برِّه  فِمن 

ي اخذهم  وّل  من سيئاتهم،  كثير  عن  ويعفو  الكثير،  الثواب  عليه  ويثيا  العمل، 

بجميع جناياتهم، ويج يهم بالحسنة عشر أمثالها، ويضاع  لمن يشاء، وّل يجزي 

 بالسيئة إّل مثلها. 
يُعرف بر ه   ومن برِِّه بهم معاملتهم بالصفح والعفو وستر الذنوب والتجاوز عنها.   •

ى عبده حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء  سبحانه في ستره عل 

 لفضحه بين خلقه فَحِذُروه، وهذا من كمال برِّه. 
الَبر  سبحانه يحا أهل البِرِّ، فيقرب قلوبهم منه بحسا ما قاموا به من البر، ويحا  •

أعمال البر، فيجازي عليها بالهدى والفم  والرفعة في الدنيا واهخرة، والبر أصله  

 التوسع في فعل الخيرات. 
 

(45) 
 البر 

 السلو 
الذين   • الخير.  بأعمال  قلوبهم  تغلي  الذين  األبرار  من  يجعلنا  أن  نسأل للا 

 يعطون بصدق، وكرم، ورحمة.  
بالصدقة   • موتهما  وبعد  حياتهما  في  والدينا،  وخصوصا  الناس  نبر  أن  ّلبد 

 والدعاء واإلحسان إلى من كانوا يحبون في هذه الدنيا.    



 
 الكريم  في القرآن
 

أَنَت َولَي َُّنا فَاغأَفرأ لََنا  
َوارأَحأَنا ۖ َوأَنَت َخريأُ  

 الأغَاَفرَينَ 
 

 [155 ]سورة األعراف
 

أَنَت َموأََّلََن فَانُصرأََن  
َم الأَكاَفرَينَ   َعَلى الأَقوأ

 

 [ 286 البقرة]سورة 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 العلم 
 مرة.  12السمان في القرآن الكريم  ورد هذان اسم للا الولي المولى

 من هو الولي المولى؟
نو، والنممماصمممممممممر ومتولي األمر، والمولى: يطلق على  • الولي: بمعنى القرب والمممدب

 المالك والمنعم والُمحا. 
 الوّلية العامة

وهي تصريفه سبحانه وتدبيره لجميع الكائنات، وتقديره على العباد ما يريد   •

وضممممممممر، وإثباُت معاني الملك كله لله تعالى، وأن العباد  من خير وشممممممممر، ونفع 

كلهم طور تمدبيره ّل خروج ألحمد منهم عن نفوذ مشممممممممميئتمه وشممممممممممول قمدرتمه، 

 وهذا أمر يشمل الم من والكافر.
الوّلية المنفية هنا هي وّلية المحبة والتوفيق والنصمر والتأييد، وهي خاصمة   •

 بالم منين، ولي  للكافرين منها نصيا.
 الوّلية الخاصة

فم تنممال وّليممة للا إّل بمماإليمممان الصمممممممممممادق وتقوى للا في السمممممممممر والعمنيممة،   •

 واّلجتهاد في التقرب إليه بفرائض اإلسمم ورغائا الدين.
وهممذا التولِّي الخمماص يقتضمممممممممي عنممايتممه ولطفممه بعبمماده الم منين، وتوفيقهم  •

 بالتربية على اإليمان والبعد عن سبل الضمل والخسران. 
وتقتضممممممي غفران ذنوبهم ورحمتهم، وتقتضممممممي التأييد والنصممممممر على األعداء،  •

ُه عليهم يوم القيامة بدخول الجنان والنجاة من النيران.   وتقتضي كذلك من 
 آذن تعالى عدو وليه بالحرب.  وقد •
 

(46) –  (47) 
الولي  
 المولى 

 السلو 
 ن يد إيمانا وتقوى كي ندخل في وّلية للا الخاصة.  •
 ّل أحد يعرف أولياء للا، لذلك أخذ أولياء من دون للا من الشر .  •
 إذا كنا متولين أمور أحد، ّلبد من التسهيل عليهم.  •
 إذا شعرت بالوحدة، تذكر أن للا الولي ّل يتر  أولياءه أبدا.  •



 الكريم  في القرآن
ُ الهَذي ََّل إَلَىَه َإَّله ُهَو   ُهَو اّلِله
الأَمَلُك الأُقدُّوُس السهََلُم  

َبهاُر   َمُن الأُمَهيأَمُن الأَعزَيُز اْلأ الأُمؤأ
الأُمَتَكِبَ ُ ۚ ُسبأَحاَن اّلِلَه َعمها  

رَُكونَ   ُيشأ
 [ 23 ]سورة الحشر
 

 في السنة النبوية 
قال رسول للا صلى  

يأخُذ  للا عليه وسلم: "

اُر سماواتِِه، وأرضيِه   الجب 

بيِدِه، وقبَض يَدُه فجعَل  

ثم   يقبُضها، ويبسُطه ،  

اُر، أنا   يقوُل : أنا الجب 

الملُِك، أيَن الجب اروَن؟  

 " أيَن المَتكَبِّروَن؟
، 37]سنن ابن ماجه، كتاب 

 [ 4416حديث 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 العلم 
ار   ورد في القرآن الكريم مرة واحدة. اسم للا الجب 

ار؟   من هو الجب 
 أوّل:  بمعنى القهار

المممممذي دان لمممممه كمممممل شممممميء، وخضمممممع لمممممه كمممممل شممممميء، فالعمممممالم العلممممموي والسمممممفلي  •

قمممممممممد خضمممممممممع  فمممممممممي حركتهممممممممما بممممممممما فيهمممممممممما ممممممممممن المخلوقمممممممممات العظيممممممممممة كلهممممممممما 

وسممممكناتها، وممممما تممممأتي وممممما تممممذر لمليكهمممما ومممممدبرها، فلممممي  لهمممما مممممن األمممممر شمممميء، 

وّل مممممن الحكممممم شمممميء، بممممل األمممممر كلممممه للممممه، والحكممممم كلممممه لممممه، ّل حمممماكم إّل هممممو، وّل 

 .رب غيره، وّل إله سواه
 الثاني: الذي يجبر الكسير

يغنمممممي الفقيمممممر، يرجمممممع إلمممممى لطممممم  الرحممممممة والرأفمممممة، فهمممممو المممممذي يجبمممممر الكسمممممير، و  •

وييسمممممممممر العسمممممممممير، ويجبمممممممممر الممممممممممريض والمصممممممممماب بتوفيقمممممممممه للصمممممممممبر وتيسمممممممممير 

المعافمممممماة لممممممه، مممممممع تعويضممممممه علممممممى مصممممممابه أعظممممممم األجممممممر، ويجبممممممر جبممممممرا  خاصمممممما  

قلممممممممموب الخاضمممممممممعين لعظمتمممممممممه وجملمممممممممه، وقلممممممممموب المحبمممممممممين لمممممممممه الخاضمممممممممعين 

لكمالممممه، الممممراجين لفضممممله ونوالممممه، بممممما يفيضممممه علممممى قلمممموبهم مممممن المحبممممة وأنمممموار 

 لمعارف والتوفيق اإللهي، والهداية والرشاد.ا
الممممذي يجبممممر القلمممموب، ممممممن غيممممر أي آثممممار سمممملبية، فالنممممماس قممممد يجبرونممممك فممممي أممممممر  •

 ويجرحونك في اهخر.  
 الثالث: العلي على كل شيء

العلمممي علمممى كمممل شممميء، المممذي لمممه جميمممع معممماني العلمممو: علمممو المممذات، وعلمممو القمممدر،  •

  .وعلو القهر
ومممممممن تجبمممممممر مممممممن الخلممممممق بممممممماء بسممممممخط للا، واسمممممممتحق والجبممممممروت للممممممه وحمممممممده،  •

وعيمممممده، وقممممممد توعممممممد مممممممن كممممممان كممممممذلك بالنكممممممال الشممممممديد والطبممممممع علممممممى القلمممممموب 

 ودخول النار يوم القيامة.

(48) 
ار   الجب 

 السلو 
القلوب   • يجبر  الذي  فهو  حياتنا.  في  ونقص  كسر  كل  يجبر  أن  الجبار  للا  نسأل 

 والعمقات، واألعمال، والعافية، والبيوت، والذرية. وّل يُسأل الجبر إّل منه.  
ار.  •  ّل نتجبر على الناس، ألن للا فقط الجب 



 
 

 
 

 العلم 
ورد همممممممذا اّلسمممممممم فمممممممي عشمممممممر آيمممممممات ممممممممن القمممممممرآن  اسمممممممم للا المممممممرؤوف

  الكريم.

 من هو الرؤوف؟ 
تكون،  • قد  والرحمة  الوجوه،  جميع  من  ملذة  نعمة  فهي  الرحمة،  من  أعم  الرأفة 

ة، والرحمة تكون في الكراهية للمصلحة، والرأفة   م لمة في الحال، ويكون عقباها لذ 

 .ّل تكون في الكراهة 
من رأفته أنه، يحفظ إيمان الم منين، فم يضيعه بل يحفظه من الضيار والبطمن،  •

ل يمان   بالهداية  ابتدأهم  فكما  إيمانهم،  به  يزداُد  لما  ويوفقهم  لهم،  ويتممه 

 فسيحفظه لهم ويتمه عليهم.   
مغبتها،  • من  ليسلموا  والفساد،  الغيِّ  عن  وزجرهم  العباد  خو ف  أنه،  رأفته  ومن 

 ن عواقبها.ولينجوا م
 ومن رأفته أنه، سهل لعباده الطرق التي ينالون بها الخيرات ورفيع الدرجات.   •
البيِّنات،  • آياته  وسلم(  عليه  )صلى للا  ورسوله  عبده  على  نزل  أنه،   رأفته  ومن 

وحججه الظاهرات؛ تدل أهل العقول على صحة جميع ما جاء به، وأنه الحق اليقين،  

عبا  من  شاء  من  سبحانه  اهيات  ليخرج  من  عليه  أنزل  وما  الرسول  بإرسال  ده 

 والحكمة من الظلمات إلى النور.  
ومن رأفته أنه، ّل يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم، وهم   •

 ي ذونه وي ذون أولياءه.
 ومن رأفته أنه، سخ ر لهم األرو وما فيها من حيوانات ونباتات وجمادات.   •
ووشاج   • ين  الدِّ ورابطة  اإليمان  عقد  بينهم  أوثق  أن  الم منين  بعباده  رأفته  ومن 

 التقوى، وجعل المحق منهم محبا  للسابق، داعيا  له بكل خير.  

(49) 
 الرؤوف 

 الكريم  في القرآن
 

َو الهَذي يُ نَ زَ ُل َعَلىى َعبأَدَه  هُ 

آََيٍت بَ يَ َناٍت ل َُيخأرََجُكم  

الظُُّلَماَت َإََل النُّوَر ۚ مَ َن 

 َوَإنه اّلِلهَ َبُكمأ َلَرُءوٌف رهَحيمٌ 

 [ 9 ]سورة الحديد
 

َوالهَذيَن َجاُءوا َمن بَ عأَدَهمأ  
يَ ُقوُلوَن رَب هَنا اغأَفرأ لََنا 

وَ  انََنا الهَذيَن َسبَ ُقوََن َوَْلَخأ
َيَاَن َوََّل ََتأَعلأ ِف قُ ُلوبََنا   َِبْلأَ

لَ لهَذيَن آَمُنوا رَب هَنا َإنهَك  َغَلًّ 
 رَُءوٌف رهَحيمٌ 
 [ 10]سورة الحشر 

 
 

 السلو 
 نسأل للا الرؤوف أن يعاملنا بالرأفة وبم ألم.  •
 نرأف باهخرين، وّل نسبا لهم األلم. •
كممممان النبممممي )صمممملى للا عليممممه وسمممملم( أرأف النمممماس، لممممذلك اتبممممار سممممنته يمنحنمممما  •

 حياة بم ألم، ومشقة. 



 الكريم  في القرآن
 

ُثُه ََتَب َعَليأَهمأ لَيَ ُتوبُوا ۚ َإنه  

 اّلِلهَ ُهَو الت هوهاُب الرهَحيمُ 
 [ 118 ]سورة التوبة

 

 في السنة النبوية 
ا   عِن ابِن عمَر، قاَل: إن كن 

صل ى   لنعدب لرسوِل للا

عَليِه وسل َم في  للا

الَمجلِِ  الواحِد مائَة  

ربِّ اغفر لي، وتُا  "مر َة: 

اُب   و  علي ، إن َك أنَ  الت 

 ."الر حيمُ 
  - 1516]صحيح أعي داود 

 صححه األلباني[ 

 

 
 
 
 

 العلم 
 مرة. 11ورد هذا اّلسم في القرآن الكريم  اسم للا التو اب

 من هو التو اب؟
لها.   • وبالقبول  للتوبة  بالتوفيق  عباده  من  يشاء  من  على  يتوب  الذي  هو 

للتوبة، ويتقب ل منه متابه، بل إنه سبحانه يفر  بتوبة عبده إذا  فيشر  صدره  

 .تاب مع أنه غني حميد، ّل تنفعه طاعُة َمن أطار، وّل تضر ه معصيُة َمْن عصى
بالن هارِ   • يَدُه  ، ويبُسُط  بالليِل ليتوَب ُمِسيُء النهارِ  يَدُه  إن  للاَ تعالى يَبسُط 

 الشمُ  من مغرِبِها.   ليتوَب ُمِسيُء الليِل ، حتى تطُلعَ 
توبة العبد محفوفة بتوبتين من ربه، تاب عليه أوّل فأقبل بقلبه على التوبة   •

 واإلنابة والرجور، ثُم تاب عليه ثانيا، بالقبول والجزاء واإلحسان.  
 يتوب للا عليه بأنه يفتح له بابا للعمل الصالح، ويبدل سيئاته حسنات.   •
 تخرج الشم  من مغربها، أو تغرر النف . باب التوبة ّل ينغلق حتى  •

 شروط التوبة:  
 اإلخمص في التوبة والرجور،    •
 اإلقمر عن الذنا،  •
 الندم على ما فات،   •
 العزم على عدم العودة إليه،   •
وإذا كان  التوبة من مظالم العباد في مال أو عرو أو نف ، فت يد شرطا،   •

 هو: التحلل من صاحا الحق، أو إعطاؤه حقه. 

(50) 
اب   التو 

 السلو 
 التوبة والرجور إلى للا دائما، من الذنوب والتقصير.  •

 ّل نقنط أبدا من رحمة للا وقبوله لتوبتنا، مهما عظم الذنا وكثر.  •

 أن نقبل أخطاء اهخرين، ونشجعهم على التوبة والرجور إلى للا.   •



 الكريم  في القرآن
 

َرأَض  َإنه اّلِلهَ َُيأَسُك السهَماَواَت َواْلأ

تَ ُزوََّل ۚ َوَلَئن زَاَلَتا َإنأ َأمأَسَكُهَما  َأن 

َمنأ َأَحٍد مَ ن بَ عأَدَه ۚ َإنهُه َكاَن َحَليًما  
 َغُفورًا 

 [41]سورة فاطر 

 

 في السنة النبوية 
 

  أن  نَِبي  للاِ َصل ى للا 

عليه َوَسل َم كاَن يقوُل 

ِعْنَد الكَْرِب: "ّل إَلَه إّل   

الَعِظيُم الَحلِيُم، ّل  للا

َربب الَعْرِش   إَلَه إّل  للا

َربب   الَعِظيِم، ّل إَلَه إّل  للا

َمَواِت َوَربب األْرِو  الس 

 َوَربب الَعْرِش الكَرِيِم." 
 [ 2730]صحيح مسلم 

 

 
 
 
 

 العلم 
موضممممممممع فممممممممي القممممممممرآن  11ورد هممممممممذا اّلسممممممممم فممممممممي  اسمممممممم للا الحلممممممميم

  الكريم.

 من هو الحليم؟ 
المذي ّل يعجمل على عبماده بعقوبتهم على ذنوبهم ومعماصممممممممميهم، يرى عبماده  •

وهم يكفرون به ويعصونه، وهو يحلم عليهم في خر وينظر وي جل وّل يعجل، 

ويوالي النعم عليهم مع معاصمميهم وكثرة ذنوبهم وزّلتهم، فيحلم عن مقابلة  

مهلهم كي يتوبوا، وّل يعاجلهم بالعقوبة كي يُنيبوا  العاصممممين بعصمممميانهم، وي

وحلمه سمممممممممبحانه عمن كفر به وعصممممممممماه عن علم وقوة وقدرة ّل عن  .ويرجعوا

 عجز.
في الحياة قد يقترف اإلنسان الكثير من الذنوب، وكل ذنا له أثر سيئ. كلما   •

ن كبر الممذنمما، كبر أثره وألمممه على العبممد. ولكن نرى أننمما قممد نقع في الكثير م

 الذنوب وّل نشعر بألمه، وهذا من آثار اسمه الحليم. 
وسممممع تعالى حلمه أهل الكفر، والفسمممموق والعصمممميان، فمنع عقوبته أن تحل  •

بهم عاجم مع كثرة الذنوب واهثام، فهو يمهلهم ليتوبوا. ويصبب عليهم نعمه  

  اهرة وباطنة. 
ن وممما يكون  وهو حليم  بممالم منين المقصمممممممممرين في عبممادتممه، وحليم  بممالكممافري •

منهم من شمممممممممر  بمه سمممممممممبحمانمه، ووقور في مسممممممممماخطمه واجتهماد في مخمالفتمه 

ومحاربة دينه، ومعاداة ألوليائه يحلم عليهم، ويسمممموق إليهم أنوار الطيبات،  

 ويرزقهم ويعافيهم. 

(51) 
 الحليم 

 السلو 
 عند الكرب ندعو للا باسمه الحليم.  •
ّلبمممممد ممممممن ضمممممبط المممممنف ، ومنعهممممما ممممممن الغضممممما، وعمممممدم تعجيمممممل الُحكممممممم  •

 على اهخرين. 
ّل نُعاجممممل عقوبممممة أطفالنمممما، بممممل نحلممممم علمممميهم. كلممممما زاد حلمنمممما مممممع اهخممممرين  •

 كلما عاملنا للا بالحلم. 



 الكريم  في القرآن
 

َِبُ   ٍء َأكأ َشَهاَدًة ۖ  ُقلأ َأيُّ َشيأ
َنُكمأ ۚ   ُ ۖ َشَهيٌد بَ يأَّن َوبَ ي أ ُقَل اّلِله

َذا الأُقرأآُن  َوُأوَحَي َإَِله هَى
َْلُنَذرَُكم بََه َوَمن بَ َلَغ ۚ أَئَنهُكمأ  
َهُدوَن َأنه َمَع اّلِلَه آََلًَة   لََتشأ

َا   َهُد ۚ ُقلأ َإَّنه َرىى ۚ ُقل َّله َأشأ ُأخأ
بََريٌء ُمَ ها    ُهَو إَلَىٌه َواَحٌد َوإَنهَّن 
رَُكونَ   ُتشأ
 [ 19 ]سورة األنعام
 

ُقلأ َكَفىى َِبّلِلَه َشَهيًدا بَ يأَّن  
َنُكمأ ۚ َإنهُه َكاَن بََعَباَدَه  َوبَ ي أ

 َخَبريًا َبَصريًا
 [96 ]سورة اإلسراء

 

 
 
 
 

 العلم 
  موضع في القرآن الكريم. 19ورد هذا اّلسم في  اسم للا الشهيد

 من هو الشهيد؟
 على كل شيءالمطلع  .1
المطلع على كلِّ شممممميَء الذي ّل يخفى عليه شممممميء ، سممممممع جميع األصممممموات   •

خفيها وجليها، وأبصمممر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صمممغيرها وكبيرها،  

 وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه.
 شهادته أصل الشهادات .2

 ّل إله إّل للا.  –أجل الشهادات هي شهادة للا لنفسه بالوحدانية  •
وشممهادته للم منين بصممدقهم إذا وح دوه. وهو تعالى الشمماهد للمظلوم الذي   •

 ّل شاهد له، وّل ناصر له على الظالم إّل هو تعالى. 
 الحكم  .3
الشمممممهيد على كل نف ، الذي يحكم ويبين الم من من الكافر، والمطيع من  •

 العاصي، والبريء من المجرم، والصادق من الكاذب. 
 للا يختار من يشاء ليشهدوا األمور. الشهادة تُظهر صدق أو كذب الشخص.  •
 

(52) 
 الشهيد 

 السلو 
للا تعممممالى يجعلنمممما نشممممهد أمممممورا فممممي الممممدنيا وهممممي أمثلممممة مممممما سمممميحدث فممممي  •

اهخممممرة، والغيمممما يصممممبح بمثابممممة الشممممهادة. مممممثم: إذا دخلنمممما فممممي مكممممان راوممممي 

وتمممممممممم اسمممممممممتقبالنا بحمممممممممرارة، نتمممممممممذكر دخمممممممممول النممممممممماس الجنمممممممممة، واسمممممممممتقبال 

الممئكممممممممة لهممممممممم. فنسممممممممأل للا أن يممممممممدخلنا الجنممممممممة. أو إذا احتممممممممرق اصممممممممبعنا 

 نتذكر النار، ونعوذ بالله منها. أثناء الطبخ 
نسمممممأل للا الشمممممهيد أن يحكمممممم بشمممممهادته فمممممي األممممممور الُمعلقمممممة فمممممي حياتنممممما،  •

 وينهيها. 
 من ُ لم فعليه بس ال الشهيد كي يُظهر براءته، بالبراهين.   •



 الكريم  في القرآن
نه  َواْلأَنَس َإَّله  َوَما َخَلقأُت اْلَأ

 َليَ عأُبُدونَ 
 [ 58 ]سورة الذاريات

 

ُقلأ َإنه َرّبَ  يَ بأُسُط الرَ زأَق َلَمن 
َدُر َلُه ۚ  َوَما   َيَشاُء َمنأ َعَباَدَه َويَ قأ
ٍء فَ ُهَو َُيأَلُفُه ۖ ُتم مَ ن َشيأ َوُهَو   أَنَفقأ

 َخريأُ الرهازََقيَ 
 [ 39 ]سورة سبأ

 في السنة النبوية 
عر على عهد  غم السِّ

رسول للا صلى للا عليه  

وسلم فقالوا: يا رسول  

رَت، فقال:  إن  "للا  لو سع 

للا هو الخالق القابض 

ر،   الباسط الرازق المسع 

وإني ألرجو أن ألقى للا وّل  

يطلبني أحد  بمظلمة 

 لمتها إي اه في دَم وّل 

 مال." 
 [ 3451  ]سنن أعي داود
 

 
 
 
 

 العلم 
 6ورد هذان اّلسمان في القرآن الكريم في    اسم للا الرازق الرزاق

  "خير الرازقين"، وورد "الرزاق" مرة واحدة.    مرات 5 مواضع. ورد "الرازق"  

 من هو الرازق الرزاق؟ 
من    • يقيمها  بما  نف   كل  على  القائم  العباد،  بأرزاق  المتكفِّل  هو،  الرازق 

 انقطار.   قوتها. الر زاق صيغة مبالغة، يدل على كثرة اّلرزاق من غير
 أنوار الرزق 

 

 الرزق العام .1
يشممممممل البمممممر  والفممممماجر، والمممممم من والكمممممافر، واألولمممممين واهخمممممرين، وهمممممو رزُق  •

األبممممممممدان، وّل يعنممممممممي رزقممممممممه سممممممممبحانه للكممممممممافر وتوسممممممممعته عليممممممممه بمممممممماألموال 

ْن يُحممممما  ه سمممممبحانه يعطمممممي المممممدنيا ممممممَ واألوّلد ونحمممممو ذلمممممك رضممممماه عنمممممه فإنممممم 

، ولمممممي  كثمممممرة  العطممممماء فمممممي المممممدنيا دلممممميم  علمممممى كراممممممة العبمممممد وممممممن ّل يُحممممما 

عنممممممد للا، كممممممما أن قل تممممممه لممممممي  دلمممممميم  علممممممى هوانممممممه عنممممممده. وإنممممممما الغنممممممى 

والفقممممر والسممممعة والضمممميق، ابممممتمء مممممن للا، وامتحممممان، لمممميعلم الشمممماكر مممممن 

 الكافر والصابر من الجازر.
 الرزق الخاص .2

ل المممممممذي وهمممممممو رزق القلممممممموب وتغمممممممذيتها بمممممممالعلم واإليممممممممان والمممممممرزق الحمممممممم •

يعمممممين علمممممى صمممممم  المممممدين، وهمممممذا خممممماص بمممممالم منين علمممممى ممممممراتبهم منمممممه 

ه  بحسمممما ممممما تقتضمممميه حكمتممممه ورحمتممممه، ويممممتم سممممبحانه كرامتممممه لهممممم، ومنمممم 

 عليهم بإدخالهم يوم القيامة جنات النعيم. 

(53) –  (54) 
الرازق  
 الرزاق 

 السلو 
 نسأل للا أن يرزقنا بغير حساب.  •
 كلما زاد تقوى العبد )عدم اتباعه للهوى(، كلما زاد رزقه من للا. •
 تر  الشح والُبخل، كلما زاد عطاء  للناس، زاد عطاء للا لك.  •
ّل نسممممممتكبر إذا حصمممممملنا علممممممى الممممممرزق، وّل نحسممممممد اهخممممممرين إذا كممممممان رزقهممممممم  •

كثر منا. بل نسأل للا الرازق من فضله أن يرزقنا.   أ



 الكريم  في القرآن
ُ الهَذي ََّل َإلَىَه َإَّله  ُهَو اّلِله

ُهَو الأَمَلُك الأُقدُّوُس 
الأُمؤأَمُن الأُمَهيأَمُن  السهََلُم 

َبهاُر الأُمَتَكِبَ ُ ۚ   الأَعزَيُز اْلأ
 ُسبأَحاَن اّلِلَه َعمها يُشأرَُكونَ 

 [ 23 ]سورة الحشر

 
 في السنة النبوية 

رسول للا صلى للا  أن 

عليه وسلم، كان يقول 

في ركوعه وسجوده:  

وس ربب   "ُسببو  ُقدب

 الممئكة والربو ". 
،   872 ]سنن أعي داود

 صححه األلباني[ 

 

 
 
 
 

 العلم 
 ورد في القرآن مرتين.   اسم للا القدوس

 من هو القدوس؟ 
القدسية خمصة التوحيد، فالتوحيد يقوم على ركنين، األول: إثبات الكمال   •

تعالى، والثاني: تن يه للا عن كل النقائص. ونحن نطهر أنفسنا له بالتوبة  لله 

 واّلستغفار ونسأله البركة. 
الولد   • من  وتن يه للا  وتطهيرها،  النف   تزكية  غير  من  تُنال  ّل  بركات للا 

 والشريك.  
إن للا يحا الطهارة والنظافة، وكلما هو متعلق بالدين ّلبد أن يكون طاهرا    •

أن  ونظيفا.   ّلبد  يزورونها  الذين  والناس  اسم للا  فيها  تذكر  التي  البيوت 

يتطهروا. كما أمر للا تعالى، موسى عليه السمم أن ينزر نعليه عندما دخول 

الوادي المقدس، للتحدث مع للا. إذا أردنا البركة في علمنا وعباداتنا وإيماننا  

 ّلبد من التطهير الداخلي والخارجي. 
ى للا )سبح • الُقُدس"  سم  السمم(، "رو   وتعالى(، جبريل )عليه  كُل    – انه 

 من يحمل كمم للا وكل من يتلقاه ّلبد أن يكون طاهرا.  
 . هو المنزه 1

هو الطاهر، المنزه عن كل العيوب والنقائص، وسوء، البليب في النزاهة عن    •

 كل ما يستقبح. 
 . هو المعظم2
 القدوس هو الُمعظم. فم يُعظم إّل للا القدوس.   •
 . هو الُمبار  3

 المبار  الذي عم  بركته أهل األرو والسموات، في كل األوقات.  •

(55) 
 القدوس 

 السلو 
 علينا أن نُطهر أنفسنا.   •
 ننظ  أجسامنا، وبيوتنا.  •
أن نطلا البركة من للا. البركة ّل تأتي من لم  األشياء. كلما تزكى الشخص   •

 من الشر  والذنوب، كلما زاد بركة في ماله، وولده، وحياته، وعلمه وإيمانه.   



 الكريم  في القرآن
 

ُ رَبُُّكمأ ۖ ََّل َإلَىَه َإَّله ُهَو ۖ   ذَىَلُكُم اّلِله
ٍء َفاعأُبُدوُه ۚ َوُهَو   َخاَلُق ُكلَ  َشيأ

ٍء   وََكيلٌ َعَلىى ُكلَ  َشيأ
 [102 ]سورة األنعام

َأَوَليأَس الهَذي َخَلَق السهَماَواَت 
َرأَض بََقاَدٍر َعَلىى َأن ََيأُلَق   َواْلأ

َلُهم ۚ ُق الأَعَليمُ  َمث أ  بَ َلىى َوُهَو اْلأََله
 [ 81 ]سورة ي 

 

 في السنة النبوية 
 

( كاَن إذا  ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسوَل للا ) 

قاَم مَن الل يِل يصلِّي 

ا قاَل إذا سجَد:   تطوبع 

"الل هم  لََك سجدُت وبَِك  

آمنُ  ولََك أسلمُ  الل هم  

أنَ  رعِّي سجَد وْجهي  

رَُه وشق   لل ذي خلَقُه وصو 

سمَعُه وبصرَُه تباَرَ  للاَ 

 أحسُن الخالقيَن". 
 [ 1127]سنن النسائي 

 

 
 
 
 

 العلم 
ق الخم  الخالق  هذان اّلسمان    اسم للا  القرآن    8ورد  في  مرات 

ق مرتين.   6الكريم، ورد الخالق   مرات والخم 

ق؟   من هو الخالق الخم 
ق يدل على كثرة  • الخالق الذي أوجد األشياء بعد أن لم تكن موجودة. والخم 

 الخلق، وجاء ذكره مع اسمه سبحانه وتعالى "العليم".
البري ات • جميع  بحكمته  وبرأ  المخلوقات،  جميع  بخلق  المنفرد  ر  هو  وصو   ،

الوق    في  وفطرها  وأبدعها  فَخَلقها  الكائنات،  بإحكامه وحسن خلقه جميع 

وهداها   صنع،  أتقن  وصنعها  تقدير،  أحسن  خلقها  وقدر  لها،  المناسا 

لمصالحها، وأعطى كل شيء خلقه المئق به، ثم هدى كل مخلوق لما هيئ  

 وخلق له. 
ا ، تنز ه الرب وتقد س عن إن خلق للا للمخلوقات لم يكن لهوا  أو عبثا  أو لعب  •

 .ذلك، بل خلق سبحانه الخلق ليعرفوه ويعبدوه
    الخلق يُراد به أمران:

 إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق.  •
 التقدير.  •

   خلق للا بعض الخلق:
 بيده: مثل آدم عليه السمم.   .1
 كلمته: يقول له "كن فيكون"، مثل عيسى )عليه السمم(.  .2
 مشيئته: يشاء فيخلق.   .3

(56) –  (57) 
الخالق  
ق   الخم 

 السلو 
 ما ُخلقنا ألجله وهو معرفة للا وعبادته.  لّلبد أن نعمل   •
اسأل للا أن يخلق لك كلما ينقصك في الحياة. للا خالق كل شيء، فهو   •

أن   اللحظات. يستطيع  وأفضل  والعمقات،  واألخمق،  األعمال،  الذي يخلق 

يخلق لنا مواها جديدة. يستطيع أن يخلق عمم صالحا يكون بينه وبيننا ّل  

 يعلمه إّل هو.   



 الكريم  القرآنفي 
 

َاَلُق الأَباَرُئ  ُ اْلأ ُهَو اّلِله
َاُء  َْسأ الأُمَصوَ ُر ۖ لَُه اْلأ

َنى ۚ يَُسبَ ُح لَُه َما ِف   ُسأ اْلأ
َرأَض ۖ َوُهَو   السهَماَواَت َواْلأ

ََكيمُ   الأَعزَيُز اْلأ
 [ 24 ]سورة الحشر

 

َمَه ََي  َوَإذأ قَاَل ُموَسىى لََقوأ
ُتمأ أَنُفَسُكم   َم َإنهُكمأ ظََلمأ قَ وأ
َل فَ ُتوبُوا َإََلى  َاَذُكُم الأَعجأ َِبّتَ 
َِبرََئُكمأ فَاق أتُ ُلوا أَنُفَسُكمأ  

َلُكمأ َخريأٌ لهُكمأ َعنَد   ذَى
َإنهُه  َِبرََئُكمأ فَ َتاَب َعَليأُكمأ ۚ 
 ُهَو الت هوهاُب الرهَحيمُ 

 [ 54 ورة البقرة]س

 

 
 
 
 

 العلم 
 ُذكر في ثمثة مواضع في القرآن الكريم.    اسم للا البارا 

 من هو البارا؟ 
للا البممممارا، المنممممزه مممممن كممممل عيمممما ونقممممص و لممممم. ولكممممن اإلنسممممان تمسممممه  •

أمممممور تمممم ثر علممممى براءتممممه. لممممذلك نحممممن نحتمممماج للا البممممارا كممممي يبرأنمممما دائممممما 

 كي نعيش حياة بريئة ونقية كفطرتنا. 
ّلبمممممد أن نُطهمممممر عمقتنممممما ممممممع للا، ممممممن الشمممممر  والعصممممميان. عنمممممدما نتزكمممممى  •

كملنا الهدف من خلقنا.  لله حينها قد أ
للا البمممممممارا يفصمممممممل بمممممممين الخيمممممممر والشمممممممر، حتمممممممى نمممممممرى حقيقمممممممة أنفسمممممممنا،  •

ونياتنمممما، وأهممممدافنا. عنممممدما تُ يممممل الشمممموائا الخارجيممممة سممممنعرف حقيقممممة ممممما 

 نحن عليه. 
 للا البارا الذي يبرا المظلوم ويُظهر براءته، ويبين  لم الظالم.   •
الخممممممالق هممممممو المقممممممدر لألشممممممياء علممممممى مقتضممممممى حكمتممممممه، والبممممممارا الموجممممممد  •

 بعد العدم.  لها
البمممممارا المممممذي يُ يمممممل جميمممممع أنممممموار الشمممممهوات، والشمممممبهات، والبمممممدر التمممممي  •

قمممممد تمممممم ثر علممممممى إيماننممممما. فالشممممممهوات تمنعنمممممما ممممممن طاعممممممة للا، والشممممممبهات 

تمنعنممما ممممن اإليممممان بكمممل مممما أخبمممر، والبمممدر تمنعنممما ممممن اتبمممار سمممنة النبمممي 

 )صلى للا عليه وسلم(. 
  

(58) 

 البارا 

 السلو 
اسأل للا البارا أن يُعيد لحياتك النقاء والبراءة، ولعمقاتك، ولجسد . فهو   •

قادر  على أن يُ يل جميع األمراو من أجسامنا، وأن يطهر عمقاتنا من كل  

 ما يشيبها.  
 إذا اتهمك أحد، اسأل للا البارا أن يُظهر براءتك.    •
 يسبا لنا الشوائا واهثام.    ماّلبد أن نبتعد عن كل  •



 

 الكريم  في القرآن

 
َاَلُق الأَباَرُئ   ُهَو هللاُ اْلأ

َنى   ُسأ َاُء اْلأ َْسأ الأُمَصوَ ُر لَُه اْلأ
يَُسبَ ُح لَُه َما ِف السهَماَواَت  

َرأَض َوُهَو الأَعزَيُز   َواْلأ
ََكيمُ   اْلأ
 [ 24 ]سورة الحشر

 
 

 

 

 
 
 
 

 العلم 
 ُذكر مرة واحده في القرآن الكريم.   اسم للا المصور

 من هو المصور؟ 
ذي صمممممو ر جميمممممع  • ر بإحكاممممممه وحسمممممن خلقمممممه جميمممممع الكائنمممممات. همممممو الممممم  صمممممو 

 اللحظات كي نرى الحقائق بصورة واضحة. 
وقمممممدر خلقهممممما أحسمممممن تقمممممدير، وصمممممنعها أتقمممممن صمممممنع، وهمممممداها لمصمممممالحها،  •

وأعطمممممى كمممممل شممممميء خلقمممممه المئمممممق بمممممه، ثمممممم همممممدى كمممممل مخلممممموق لمممممما هيمممممئ 

 وخلق له. 
ممممن زاويمممة أخمممرى، وهمممذا كلمممه أحيانممما نتصمممور األممممور ممممن زاويمممة وغيرنممما يراهممما  •

 يبين وسع للا في تصوير اهراء واألفكار. 
للا المصمممممور، المممممذي يصمممممور لنممممما األممممممور الغيبيمممممة مثمممممل اإليممممممان، والشمممممر ،  •

والكفممممممر، باألمثممممممال فممممممي القممممممرآن. مممممممثم الممممممذي عنممممممده العلممممممم الكثيممممممر ويتركممممممه 

للمممممدنيا، يكمممممون كالكلممممما، وحجمممممم القلممممموب التمممممي تسمممممتقبل العلمممممم كالوديمممممان 

 تنملي بالماء، والشر  كبي  العنكبوت. التي 
للا المصممممممممور يجعلنمممممممما نستسمممممممملم لممممممممه ألنممممممممه فمممممممموق جميممممممممع التصممممممممورات. ّل  •

 يُدركه األبصار وهو يُدر  األبصار. 

(59) 
 المصور 

 السلو 
 نسأل للا المصور، أن يُرينا الحق من الزاوية الصحيحة ويرزقنا إتباعه.  •
 نسأل للا أن يجعل لنا أحسن صورة، بشكل الذي يرضيه.   •
 ّلبد أن نتصور األمور بشكل إيجاعي وبحسن الظن، ونتر  السلبيات .   •
ّل نحكم على الناس، ألنهم يرون األمور من زاوية مختلفة. مثم المس ول يرى   •

 زاوية أوسع من غيره. واألم ترى األمور بشكل مختل  من أبناءها.  
ّل  • والحيوانات(،  الممئكة  كالبشر  األروا ،  )من ذوي  فيه صور  بيتا  يدخلون   

 فنمتنع عن تعليق الصور. 
على  • ست ثر  ألنها  والممئكة،  األنبياء  مثل  غيا،  هو  ما  تصوير  من  نمتنع 

 إيماننا.  
•  



 

 الكريم  في القرآن
 
 

ُ الهَذي ََّل َإلَ ىَه َإَّله  ُهَو اّلِله
الأَمَلُك الأُقدُّوُس ُهَو 

السهََلُم الأُمؤأَمُن الأُمَهيأَمُن  
َبهاُر الأُمَتَكِبَ ُ   الأَعزَيُز اْلأ

 ُسبأَحاَن اّلِلَه َعمها يُشأرَُكونَ 
 

 [ 23 ]سورة الحشر
 
 

 

 

 
 
 
 

 العلم 
 ورد في القرآن الكريم مرة واحدة.   اسم للا السمم

 من هو السمم؟ 
والنقائص، لكماله في ذاته وصممممفاته وأفعاله، فهو السمممممم من جميع العيوب  •

جممل وعم السممممممممممم الحق بكممل اعتبممار، سممممممممممم  في ذاتممه عن كممل عيمما ونقص 

يتخي له وهم، وسممممممم في صمممممفاته من كل عيا ونقص، وسممممممم في أفعاله من 

كل عيا ونقص وشر و لم وفعل واقع على غير وجه الحكمة، وهو سبحانه  

، والسممممممممممم من النظير والك ء والسممممممممممي   السممممممممممم من الصممممممممممماحبممة والولممد

 .والمماثل، والسمم من الند والشريك
قمال ابن القيم رحممه للا تعمالى: "ولمذلمك إذا نظرت إلى أفراد صمممممممممفمات كممالمه   •

 وجدت كل صفَة سمما  مما يضاد كمالها".
َنة والنوم. .1  حياته سمم من الموت ومن السِّ
 قيومي ته وقدرته سمم من التعا واللغوب.  .2
علمه سمممممممم من عزوب شمممممميء عنه أو عروو نسمممممميان أو حاجة إلى تذكر   .3

 وتفكر. 
 إرادته سمم  من خروجها عن الحكمة والمصلحة.  .4
 كلماته سمم من الكذب والظلم، بل تم  كلماته صدقا  وعدّل . .5
اه محتاج إليه،  غناه سممممممممم من الحاجة إلى غيره بوجه ما، بل كل ما سمممممممو .6

 وهو غني  عن كل ما سواه. 
وملكه سممممم من منازر فيه أو مشمممار  أو معاوَن مظاهر أو شمممافع عنده  .7

 بدون إذنه.
 إلهيته سمم من مشار  له فيها، بل هو للا الذي ّل إله إّل هو. .8
وحلمه وعفوه وصممممممفحه ومغفرته وتجاوزه سمممممممم من أن تكون عن حاجة   .9

ا يكون من غيره، بل هو محض جوده وإحسمانه  منه أو ذل  أو مصمانعَة كم

 وكرمه.

(60) 
مم   الس 



 
 
 
 

ا   أو   لما   يكون أن من سمم عقابه وسرعة بطشه  وشدة وانتقامه  عذابه .10   بل  قسوة، أو غلظة أو تشفي 

  كما والثناء  الحمد عليه يستحق مما وهو مواضعها، األشياء ووضعه  وعدله  حكمته محض هو

  لحكمته مناقضا   لكان  العقوبة  موضع الثواب وضع  لو بل  ونعمه، وثوابه إحسانه على يستحقه

 أعداؤه يتوهم  مما سمم فهو وعزته،  وحكمته  حمده من هو  موضعها العقوبة  فوضعه   ولعزته،

 .حكمته خمف من به والجاهلون
مِ  وِمنْ  والظلم والَجْور الَعبث من سمم   وقدره قضاؤه .11  .البالغة الحكمة خمف على ُوقوِعه تََوهب
  واإلحسمممان  ورحمتهم  العباد مصممملحة  وخمف  واّلضمممطراب  واّلختمف  التناقض من سممممم  وديُنه  شمممرعه .12

 .وعدل  ومصلحة ورحمة حكمة كله شرعه بل حكمته، وخمف إليهم
  بل اإلممق،  وخوف البخل من سمممممممم  ومنعه المعطى،  إلى   لحاجة  أو  معاوضممممممة  كونه من سمممممممم عطاؤه .13

 .عجز وّل بخل يشوبه ّل وحكمة محض عدل  ومنعه لحاجة، وّل لمعاوضة ّل محض إحسان عطاؤه
  العرش بل عليه، يسممممممتوي  أو  يحمله ما  إلى   محتاجا   يكون  أن من سمممممممم عرشممممممه  على  وعلُوه  اسممممممتواؤه .14

 فهو  سمممممممممواه،  ممما  كممل  وعن  حملتممه  وعن  العرش  عن  الغني  فهو  إليممه،  محتمماجون  وحملتممه  إليممه،  محتمماج

  كان  بل  وتعالى،  سممبحانه  به شمميء  إحاطة وّل غيره  وّل عرش إلى   حاجة    وّل  حصممر    يشمموبه ّل وعلو   اسممتواء  

 على واسممتيمؤه  عرشممه على اسممتواؤه  بل الحميد،  الغني  وهو  إليه  حاجة  به يكن  ولم عرش وّل  سممبحانه

 .ما بوجه غيره وّل عرش إلى  حاجة غير من وقهره ملكه موجبات من خلقه
  ما  كل من وسممم  وكماله،  غناه  يضماد  مما  وسممم  علو ه،  يضمادب   مما سممم    الدنيا  سمماء  إلى  ليلة  كل  نزوله .15

  كل  عن  ربنا للا  تعالى  شمميء في محصممورا    أو شمميءَ  تح   يصممير  أن من وسمممم ومشممبه،  معطل يتوهم

 .وغناه كماله يضاد ما
له أو مشبه يتخيله ما كل من سمم وبصره وسمعه .16  . معطل يتقو 
  وخير رحممة مواّلة هي بمل  المخلوَق،  المخلوُق   يوالي   كمما  ذل   عن تكون أن  من سممممممممممم  ألوليمائمه مواّلتمه .17

 .وبر وإحسان
  أو إليمه  حماجمةَ   محبمةَ   كونهما  من  للمخلوق  المخلوق محبمة  عوارو  من  سممممممممممم    وأوليمائمه لمحبِّيمه محبتمه .18

 .بقربه انتفار أو له تملق
له أو مشبِّه يتخي له عما سمم فإنه والوجه اليد من نفسه إلى  أضافه ما وكذلك .19 ل يتقو   ."معط 
ل: "بقوله الوافي  التقرير  هذا  تعالى  للا  رحمه ختم ثم • مم"  اسمه  تضمن  كي   فتأم    عنه نُزِّه  ما  كل"  الس 

 ()بدائع الفوائد ."والمعاني األسرار هذا من تضمنه ما يدري ّل اّلسم هذا حفظ ممن وكم وتعالى، تبار 
 



 مم الس  

 في السنة النبوية 
 
 

 

  كاَن النبيب َصل ى للا 

عليه وسل َم إَذا َسل َم 

َلْم يَْقُعْد إّل  ِمْقَداَر ما 

يقوُل: "الل ُهم  أَنَْ   

َمُم،   َمُم َوِمْنَك الس  الس 

تََباَرْكَ  َذا الَجَمِل  

 .َواإلِْكَراِم"
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 السلو 
 من استسلم لله واتبع هداه، ُسيسل م في هذه الدنيا وفي اهخرة.  •
ليلممممة القممممدر سمممممم  حتمممممى مطلممممع الفجممممر، نسمممممأل للا أن يبلغنمممما ليلممممة القمممممدر،  •

 وأن نكون ممن يعفو عنهم في تلك الليلة. 
 نسأل للا السمم أن يسلمنا في جميع مراحل الحياة وتنقمتها.  •
لخمممممارج بحفظنممممما ممممممن اهّلم واألسمممممقام نسمممممأل للا السممممممم أن يسممممملمنا ممممممن ا •

 واألحزان، ومن الداخل بحفظنا من الشر  والنفاق والكفر واهثام. 
 نسأل للا أن نرجع إليه بقلا سليم.  •
نفشممممي السمممممم بيننمممما، والسمممممم هممممو سمممم ال األمممممن واألمممممان واّلبتعمممماد عمممممن  •

 نا. الشرور والفتن في ديننا، ودنيانا، وأنفسنا، وأهلنا، وبيوتنا، وأموال

أنمممممه تبمممممار  وتعمممممالى ذو السممممممم، أي: المسممممملِّم علمممممى عبممممماده، فهمممممو المسممممملِّم  •

علممممممممى رسممممممممله وأنبيائممممممممه علمممممممميهم صمممممممممة للا وسممممممممممه؛ إليمممممممممانهم وكمممممممممال 

 . عبوديتهم وقيامهم بالبم  المبينة
جعممممممل تبممممممار  وتعممممممالى جنتممممممه دار السمممممممم لعبمممممماده مممممممن الممممممموت واألسممممممقام  •

 .ذلك من اهفاتواألحزان واهّلم والهموم وغير 
نيا سمممممببا  لمممممدخول دار  • وجعمممممل تبمممممار  وتعمممممالى إفشممممماء همممممذا اّلسمممممم فمممممي المممممد 

 .السمم في اهخرة
للا السممممممممم، المممممممذي يُسمممممممل ُم أوليممممممماءه فمممممممي تمممممممنقمت الحيممممممماة. عنمممممممد المممممممموت،  •

يرسمممممممل علممممممميهم ممئكمممممممة يبشمممممممروهم. عنمممممممد النشمممممممور، يبشمممممممرون بمممممممأّل خممممممموف  

بلهم الممئكممممممممة علمممممممميهم وّل هممممممممم يحزنممممممممون. وعنممممممممد دخممممممممولهم الجنممممممممة تسممممممممتق

تحيممممة وسمممممما. فلهممممم مخرجمممما سممممالما فممممي هممممذه الممممدنيا، ومممممدخم سممممالما إلممممى 

 اهخرة.  
 
 

 
 



 
 الكريم  في القرآن

 
آَمُنوا َمن يَ رأَتده  ََي أَي َُّها الهَذيَن 

َف َيَأِت  َمنُكمأ َعن َديَنَه َفَسوأ 
ٍم ُيَُب ُُّهمأ َوُيَُبُّونَهُ َأَذلهٍة   هللاُ بََقوأ
َمَنَي أََعزهٍة َعَلى   َعَلى الأُمؤأ

الأَكاَفرَيَن ُُيَاَهُدوَن ِف َسبَيَل  
َمَة ََّلئٍَم   هللَا َوََّل ََيَافُوَن َلوأ

َه َمن  َلَك َفضأُل هللَا يُ ؤأتَي ى ذَ 
 َيَشاُء َوهللاُ َواَسٌع َعَليمٌ 

 
 [ 54 ]سورة المائدة

 
 

 

 

 
 
 
 

 العلم 
 مرات في القرآن الكريم.  8ُذكر  اسم للا الواسع

 من هو الواسع؟
  . للا الواسع بنفسه1
فات والنعوت، ومتعلقاتها، بحيث ّل يحصي أحد  ثناء  عليه، بل هو كما   • الواسع الص 

الفضل   واسع  والملك،  والسلطان  العظمة  واسع  نفسه،  على  واإلحسان، أثنى 

 عظيم الجود والكرم.
 وهو تعالى الواسع المطلق، فم حدود لوسعه.   •
فإن نظر إلى علمه، فم ساحل لبحر معلوماته، بل تنفذ البحار لو كان  مدادا لكماته.   •

 وبعض البشر كلما زاد علمهم ضيقوا على أنفسهم.
ينقص   وهو الواسع الذي وسع غناه مفاقر عباده، ووسع رزقه جميع خلقه، ولم •

 من خزائنه شيء.  
 وهو الواسع في مغفرته، فمع كثرة الذنوب واألخطاء ، فعفوه وسع جميع العباد.    •
ع على عباده في دينهم فلم يكلفهم ما لي  في وسعهم.   •  وهو الواسع الذي وس 
 . للا الموسع على من يشاء2
للا يوسع على من يشاء من فضله، بعلمه وحكمته. فُيضاع  األجور لمن يشاء.   •

 ، ومنهم أضعافا مضاعفا.  700، ومنهم  10فمنهم من يُضاَع  له على كل حسنة 
 وهو الذي يوسع لمن يشاء ما يشاء في هذه الدنيا وفي اهخرة.   •

(61) 

 الواسع 

 السلو 
 نوسع مداركنا وّل نكون ضيقين. •
نكون مرنين وقابلين لجميع األمور، وّل نضممممميق على أنفسمممممنا بكثرة السممممم ال  •

 كما فعل بنو إسرائيل في قصة البقرة. 
اإليمان يرفعنا ويشر  ويوسع رجاءنا وأهدافنا، والكفر يضيقنا، ويغلق علينا  •

 أبواب الخير. 
  نسأل للا الواسع أن يوسع قلوبنا، وعقولنا، وعلمنا، وأموالنا، وبيوتنا.  •
 للا يبار  ويوسع في رزقنا عندما نكون راضين وقنوعين بما عندنا.  •

 



 

 الكريم  في القرآن

 
َرُك   َبأَصاُر َوُهَو يُدأ رَُكُه اْلأ َّله تُدأ
ََبري  َبأَصاَر َوُهَو اللهَطيُف اْلأ  اْلأ

 [ 103 ]سورة األنعام
 

َأََّل يَ عأَلُم َمنأ َخَلَق َوُهَو  
ََبريُ    اللهَطيُف اْلأ
 [ 14 ]سورة الُملك
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 العلم 
 مرات في القرآن الكريم.  7ُذكر  اسم للا اللطي 

 من هو اللطي ؟ 
 اللطي  له معنيان

 أدر  السرائر والضمائر والخفيات.علمه دق  ولُط  حتى  .1
المذي يوصممممممممممل إلى عبماده وأوليمائمه مصممممممممممالحهم بلطفمه وإحسممممممممممانمه من طرق ّل  .2

 يشعرون بها.
ة، بها تصلح أحواله الظاهرة والباطنة.  ,لََط  للا بعبده •  أي توّل ه وّلية  خاص 
ل له طرق الخير ويعينه عليها.  • ر أمور عبده ويسه   من ُلطفه، أنه ييس 
ومن لطفمه بعبماده الم منين، أنمه يتوّلهم بلطفمه فيخرجهم من الظلممات إلى النور،  •

 .من  لمات الجهل والكفر والبدر والمعاصي إلى نور العلم واإليمان والطاعة
وء التي هذا طبعها فيوفقهم ومن لطفه بهم أنه يقيهم طاعة أنفسمهم األمارة بالسم •

لنهي النف  عن الهوى، ويصمرف عنهم السموء والفحشماء مع توافر أسمباب الفتنة  

وجواذب المعاصمي والشمهوات، فيمنب عليهم ببرهان لطفه ونور إيمانهم الذي من   

 عليهم به، فيدعونها مطمئنة  لتركها نفوُسهم، منشرحة للبعد عنها صدوُرهم. 
ر عليهم أنواعا  من المصممممائا وضممممروبا  من البميا والمحن سمممموقا  من ُلطفه، أنه يقد •

 لهم إلى كمالهم وكمال نعيمهم.
ومن ُلطفه، أنه يجعل رزقه حمّل  في راحة وقناعة يحصمممل به المقصمممود، وّل يشمممغله  •

 عما خلق له من العبادة والعلم والعمل به، بل يعينه على ذلك.
ر له أن يترعى في   • وّلية أهل الصمممممممم  والعلم واإليمان، وبين أهل  ومن لطفه، أنه يقدِّ

الخير، ليكتسما من أدبهم وتأديبهم، وأن ينشمأ كذلك بين أبوين صمالحين، وأقارب  

 .أنقياء وفي مجتمع صالح 

(62) 
 اللطي  

 السلو 
 ّلبد من ُحسن الظن بالله، والتوكل عليه، ألن علمه أدر  أدق األمور.   •
 نسأل للا اللطي  أن يرزقنا كلما نريد بلط .  •
وكبار   • الوالدين،  والتعليم، خصوصا مع  الُنصح  ُمعاممتنا، من  في  لطفاء  أن نكون 

 السن واألطفال.  
 أن نصبر على تربية األبناء، ألن نتائ  التربية تأتي بلط .   •



 الكريم  في القرآن
َقُّ َوَأنه َما   ذَىَلَك ِبََنه هللَا ُهَو اْلأ

ُعوَن َمن ُدونََه ُهَو الأَباَطُل َوَأنه   َيدأ
  هللَا ُهَو الأَعَليُّ الأَكَبريُ 

 [62 ]سورة الح 
 

 النبوية في السنة 
من  (: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول للا ) 

كبُر   قال ّل إله إّل للاُ وللا أ

ّل إله إّل للاُ وحده ّل إله إّل  

للاُ وّل شريك له ّل إله إّل  

للاُ له الملك وله الحمُد ّل  

إله إّل للاُ وّل حوَل وّل قو َة  

ا   إّل باللِه يعقُدهن  خمس 

بأصابِعه ثم قال من قالهن  

لَة أو في  في يوَم أو في لي

شهرَ ثم مات في ذلك  

اليوِم أو في تلك الليلِة أو  

في ذلك الشهرِ ُغِفَر له  

 ." ذنُبه
 [ 3481 ]صحيح الترمذي
 
 
 

 
 
 

 

 العلم 
 مرات في القرآن الكريم.   7ُذكر  اسم للا الكبير

 من هو الكبير؟ 
المذي لمه الكبريماء نعتما  والعظممة وصمممممممممفما ، لمه جميع معماني العظممة والجمل،  •

والعزة، وكمممال القممدرة، وسمممممممممعممة العلم، وكمممال المجممد، وغيرهمما من كممالقوة،  

 .أوصاف العظمة والكبرياء
كبر من كل  شميء، وأن   • أن المسملم إذا اعتقد وآمن بأن للا سمبحانه وتعالى أ

كل  شمميء مهما كبر يصممغر عند كبرياء للا وعظمته، علم من خمل ذلك علم 

اله وسمائر أوصمافه ونعوته أمر ّل  اليقين أن كبرياء الرب وعظمته وجمله وجم

يمكن أن تحيط بمه العقول أو تتصممممممممموره األفهمام، أو تمدركمه األبصمممممممممار واألفكمار،  

كبر من ذلك  . فالله أعظم وأ
عندما الناس ّل يُعظمون ويكبرون للا، كل مشمممكلة في حياتهم تصمممبح كبيرة   •

كبر.   وضخمة، ولكن مشاكلنا تصغر عندما نشهد بأن للا أ
إن التكبير مصمماحا للمسمملم في عبادات عديدة وطاعات متنوعة، فالمسمملم    •

ة الصمممممممميام، ويكب ر للا في الح ، وأيضمممممممما في تنقمت   يكبِّر للا عندما يكمل عد 

كبر".  الصمة، وهكذا ّلبد أن نقبل تغيرات الحياة، ب"للا أ
ين، والتكبير   • وبهمذا تتبي ن مكمانمة التكبير وجملمة قمدره، وعظم شممممممممممأنمه من المد 

كبر من كل  شيء.   يراد به أن يكون للا عند العبد أ
لِم أن يُعطى حقه لغيره، أو يشممممممر  بينه وبين غيره فيه، ومن  • فمن أقبِح الظب

مه حق  تعظيمه.اتخذ الشرك  اء واألنداد له ما قدر للا حق  قدره، وّل عظ 

(63) 
 الكبير 

 السلو 
عنممممدما نخممممماف ممممممن أي شممممميء، أو ممممممن أي شممممخص، أو ممممممن األممممممراو، فمممممي حياتنممممما  •

كبمممممر، وإذا رغبنممممما فمممممي شممممميء كثيمممممرا، ّلبمممممد أن  نتمممممذكر أن للا ّلبمممممد أن نتمممممذكر أن للا أ

كبر منه.  أ
 أن نُكبر للا عند الصعود، وعند رؤية شيء قد يكون كبيرا في أعيننا.  •
كبر منا إذا كان عندنا سلطة وصمحيات.   •  أن نعلم أن للا أ



 
 الكريم  في القرآن

 
َعلُ  مها   َإن بََعَذاَبُكمأ  اّلِلهُ  يَ فأ

  اّلِلهُ  وََكانَ  َوآَمنُتمأ  َشَكرأُتأ 
 َعَليًما  َشاَكًرا

 
 [147 ]سورة النساء

 
  مَ ن  َويَزَيَدُهم  ُأُجورَُهمأ  لَيُ َوفَ يَ ُهمأ 

َلهَ   َشُكورٌ  َغُفورٌ  إَنههُ  َفضأ
 

 [30]سورة فاطر 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 العلم 
 مرات في القرآن الكريم.   6ُذكر  اسم للا الشاكر الشكور

 من هو الشاكر الشكور؟ 
هو الذي ّل يضيع عنده عمل عامل، بل يضاع  األجر بم حسبان، الذي يقبل   •

 اليسير من العمل، ويثيا عليه الثواب الكثير. ويشكر لعبده بأن يثني عليه.   
قال ابن القيم رحمه للا في بسط القول في معنى هذا اّلسم وذكر معانيه   •

أولى  العظ فهو  آخر،  تعالى فله شأن  الرب  "وأما شكر  الجليلة:  ودّلئله  يمة 

 بصفة الشكر من كلِّ شكور، بل هو الشكور على الحقيقة".  
 فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه.   •
 ويشكر القليل من العمل والعطاء فم يستقله أن يشكره.  •
 ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة.   •
شكر بفعله، فإذا تر  له شيئا  أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئا  رده  وي •

عليه أضعافا  مضاعفة، وهو الذي وفقه للتر  والبذل، وشكره على هذا. )عدة 

 الصابرين(.  
الدنيا،   • في  والمعروف  الخير  من  يفعله  بما  الكافر  يجازي  أنه  شكره،  ومن 

ما يعم عليه  فم يضيع  القيامة  يوم  عنه  له من اإلحسان، وهو من ويخف  

 .أبغض خلقه إليه 
ومن شكره، أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير وّل يضيع عليه   •

 .هذا القدر
ومن شكره،  أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره   •

 له، وينوه بذكره. 

(64) –  (65) 
الشاكر  
 الشكور 

 السلو 
ر  ويشكر ما تفعل،   • اسأل للا الشاكر الشكور أن يشكر  عندما تشعر أن ّل أحد يُقد 

 عملك، ويريح بالك، ويج يك عليه.
 الشكر هو اّلعتراف بأن النعم من للا، والتحدث عنها، وإ هارها.   •
 كلما زاد شكرنا، زادنا للا من فضله، وحفظ لنا النعم.   •
 من لم يشكر الناس، لن يشكر للا.   •



 الكريم  في القرآن

 
  َإَّله  لَنَا َعلأمَ  ََّل  ُسبأَحاَنكَ  قَالُوا
تَ نَا َما   الأَعَليمُ   أَنتَ  إَنهكَ  َعلهمأ

ََكيمُ   اْلأ
 [ 32 ]سورة البقرة
 

 في السنة النبوية 
كان رسول للاِ صلى للا  

الليل عليه وسلم إذا قام من 

سبحانك  "  :كبر ثم يقول

اللهم وبحمد  وتب ار   

اسمك وتعالى جد  وّل إله  

غير  ثم يقول ّل إله إّل للا  

كبر كبيرا  ثمثا ثم يقول للا أ

الله السميع بثمثا أعوذ 

العليم من الشيطان الرجيم  

من همزه ونفخه ونفثه ثم  

 ". يقرأ
 [775]سنن أعي داود 

 
 

 
 
 

 

 العلم 
 مرة.   152ورد هذا اّلسم في القرآن الكريم  اسم للا العليم

 من هو العليم؟ 
 الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن واإلسرار واإلعمن.  •
 أحاط علمه بالسرائر والمعلنات والغيا والشهادة.  •
العلممممممممممممممممميم، بالعمممممممممممممممممالم العلممممممممممممممممموي والسمممممممممممممممممفلي، بالماضمممممممممممممممممي والحاضمممممممممممممممممر  •

والمسممممممممتقبل، فممممممممم يخفممممممممى عليممممممممه شمممممممميء مممممممممن األشممممممممياء، علممممممممم ممممممممما كممممممممان 

مممممممما سمممممممميكون، ومممممممما لممممممممم يكمممممممن أن لممممممممو كمممممممان كيمممممممم  يكمممممممون، أحمممممممماط بكممممممممل و

 شيء علما ، وأحصى كل شيء عددا .
العلمممممممممميم بممممممممممما تخفممممممممممي الصممممممممممدور، مممممممممممن الكفممممممممممر واإليمممممممممممان، مممممممممممن الحممممممممممق  •

 والباطل، من الخير والشر. العالم بما أُخفي من جميع خلقه. 
هنمممممممما  الكثيمممممممممر ممممممممممن الفضمممممممممائل لعبمممممممممادة طلممممممممما العلمممممممممم، بكونهممممممممما عبمممممممممادة  •

ا أن الممئكممممممممممة تضممممممممممع أجنحتهمممممممممما لطالمممممممممما العلممممممممممم رضمممممممممما ُمكر مممممممممممة.  منهمممممممممم 

ل  بمممممممممما يصمممممممممنع. ومنهممممممممما ممممممممممن سممممممممملك طريقممممممممما يلمممممممممتم  بمممممممممه علمممممممممما، سمممممممممه 

 للا له  طريقا إلى الجنة. 
لممممممممم يسممممممممأل النبممممممممي )صمممممممملى للا عليممممممممه وسمممممممملم( زيممممممممادة أبممممممممدا فممممممممي الممممممممدنيا  •

 إّل زيادة في العلم.
العلممممممممممممم نمممممممممممممور والحيمممممممممممماة بمممممممممممممدون العلمممممممممممممم كلهمممممممممممما  لممممممممممممممات. كلمممممممممممممما زاد     •

 ( كما زادنا للا علما.لهوانادم اتباعنا التقوى )ع
 

(66) 
 العليم 

 السلو 
 العلم عن للا، أفضل العلوم، فم أشرف من العلم عنه.  •
 أن نُزكي مشاعرنا، وأفكارنا، وقلوبنا، وأعمالنا ألن للا عليم.  •
 أن نحترم أهل العلم، وكتا العلم، وحلق الذكر.  •
 أن ننشر العلم الذي عل منا للا، رجاء الثواب منه.  •
 أن نسأل للا العليم أن يُعلمنا.  •

 



 
 

 
 

 العلم 
الحفيظاسم   الحافظ  الكريم    للا  القرآن  في  اّلسمان  هذان  مرات،    4ورد 

 مرات.   3الحافظ ُذكر مرة واحدة، والحفيظ 
 من هو الحافظ الحفيظ؟ 

بعلمه جميع المعلومات؛ فم يغيا عنه شيء منها، وفي مقابل ذلك    الحفيظ، •

 النسيان، وقد نز ه عنه لكمال علمه وحفظه.  
يحفظ على الخلق أعمالهم، ويحصي عليهم أقوالهم، ويعلم نياتهم وما تكن   •

صدورهم، وّل تغيا عنه غائبة وّل تخفى عليه خافية، وكتا ذلك في اللو  

 مئكة كراما  كاتبين يحفظون على العباد أعمالهم.  المحفوظ، ووكل سبحانه م
أنه تعالى الحافظ للمخلوقات من سماء وأرو وما فيهما، لتبقى    الحافظ، •

 مدة بقائها، فم تزول وّل تَْدثُر ، ويحفظ سبحانه السماء أن تقع على األرو.  
ّل  وتكف ل سبحانه بحفظ كتابه الع يز، فم يطوله تحري ، وّل يلحقه تبديل، و  •

هو،   كما  القرآن  بقي  الزمان  وامتداد  األيام  تطاول  ومع  حرف،  فيه  ر  يغي 

 وسيظل  محفو ا  بحفظ للا عز وجل.  
حفظه لهم بتيسيره لهم الطعام والشراب والهواء. وهذا الحفظ   الحفظ العام: •

يشتر  فيه البر والفاجر، بل الحيوانات وغيرها، وقد وكل ببني آدم ممئكة  

 .  يحفظونهم بأمر للا
الخاص: • والفتن    الحفظ  المضلة  الشبه  من  إيمانهم  بحفظ  ألوليائه،  حفظه 

من   أعدائهم  من  ويحفظهم  منها،  فيعافيهم  المهلكة،  والشهوات  الجارفة 

 الجن واإلن  فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيد األعداء ومكرهم.  
ظك احفظ أوامره باّلمتثال، ونواهيه باّلجتناب، وحدوده بعدم تعديها، يحف •

 في نفسك ودينك ومالك وولد  وفي جميع ما آتا  للا من فضله. 
 

(67) –  (68) 
الحافظ  
 الحفيظ 

 
 الكريم  في القرآن
 

 َكَما  َإَّله  َعلَيأهَ  آَمُنُكمأ  َهلأ  قَالَ 
  قَ بألُ  َمن َأَخيهَ  َعَلىى  أََمنُتُكمأ 

  أَرأَحمُ  َوُهوَ  َحاَفظًا َخريأٌ  فَاّلِلهُ 
 الرهاَحَيَ 
 [ 64 ]سورة يوس 

 
  ُسلأطَانٍ  مَ ن  َعلَيأَهم لَهُ  َكانَ   َوَما
َمنُ  َمن  لَنَ عأَلمَ  َإَّله  َخَرةَ  يُ ؤأ   َِبْلأ
َها ُهوَ  ُمهنأ    َورَبُّكَ  َشكٍ   ِف  َمن أ

ءٍ  ُكلَ    َعَلىى   َحَفيظٌ  َشيأ
 [21 ]سورة سبأ

 السلو  
إّل   عليه  يُحافظ  )فم  وضوئك  احفظ  والشر ،  الشكو   من  توحيد   احفظ 

وجوارحك،   بصر ،  احفظ  العصر،  صمة  خصوصا  صلواتك  احفظ  الم من(، 

 وعرضك، واحفظ وعود .  

 اسأل للا أن يحفظ إيمانك، وقلبك، وعقلك ، وجسد ، وصحتك، وبيتك وأهلك. 



 الكريم  في القرآن
ِخرُ  اْلأ وَّلُ  ُهو    و الظَّاِهرُ  و اْلأ

ء   ِبُكلِ   و ُهو   و الأب اِطنُ   ع لِيم   ش يأ
 [3]سورة الحديد 

 في السنة النبوية 
( يَأُْمُرنَا، إَذا ملسو هيلع هللا ىلصكاَن النبي )

أََراَد أََحُدنَا أَْن يََناَم، أَْن 

ِه األْيَمِن،   يَْضَطِجَع عَلى ِشقِّ

"الل ُهم  َرب  ثُم  يقوُل: 

َمَواِت َوَرب  األْرِو َوَرب    الس 

ب َنا َوَرب   الَعْرِش الَعِظيِم، َر

كُلِّ شيَء، َفالَِق الَحاِّ 

ْوَراِة  َوالن َوى، َوُمْنزَِل الت 

َواإلِنِْجيِل َواْلُفْرَقاِن، أَُعوُذ بَك 

ِمن َشرِّ كُلِّ شيَء أَنَْ  آِخذ  

أَنَْ  األو ُل   بَناِصَيتِِه، الل ُهم  

فليَ  َقْبلََك شيء ، َوأَنَْ   

اهِخُر فليَ  بَْعَدَ  شيء ،  

اِهُر فليَ  َفْوَقَك   َوأَنَْ  الظ 

شيء ، َوأَنَْ  الَباِطُن فليَ   

ُدونََك شيء ، اْقِض َعن ا  

ْيَن، َوأَْغنَِنا ِمَن الَفْقرِ.  الد 
 [ 2713]سورة مسلم 

 
 

 
 
 
 

 العلم
ورد هذان اّلسممممم مقترنا باسمممممه اهخر مرة واحدة في   اسممممم للا األول

 القرآن. 

 من هو األول؟
مممما من أول إّل وللا قبلمممه، ومممما من آخر إّل وللا بعمممده، فهو جمممل وعم األول   •

 فلي  شيء قبله، واهخر فلي  شيء بعده، وهذه إحاطة زمانية.
هو أرحم الراحمين، قبمممل جميع الراحمين، وهو الكريم قبمممل جميع الكرمممماء،   •

 فهو سبق الجميع بصفاته وأفعاله. 
معرفة أولية للا لكل شمممممميء وسممممممبِقه بالفضممممممل واإلحسممممممان األسممممممباَب كل ها   •

تقتضمممممممممي إفراده وحمده بمالمذل واّللتجماء، وعمدم اّللتفمات إلى غيره أو التوكمل  

التعلق بماألسمممممممممبماب واّللتفمات إليهما إلى    على سمممممممممواه، وتقتضمممممممممي التجرد من

 التعلق بمن منه اإلمداد ومنه اإلعداد.
البشمممممممممر يحبون لقما "األول"، ولكن من المهم أن نفهم أن للا هو األول، في  •

كمممل شممممممممميء. فهو ّلبمممد أن يكون أول أولويممماتنممما، أول من نفكر فيمممه، أول من 

ثه، أول من نرجع إليه، حقه يأتي قبل جميع الحقو  ق. نُحد 
 "الكعبة"، بي  للا الحرام، هو أول بي  وضع للناس للعبادة على األرو. •
 النبي صلمي للا عليه وسلم أول من يشفع للجميع في يوم القيامة.  •
انا   • إبراهيم )عليه السممممممممم( أول من يُكسمممممممى يوم القيامة، وهو أول من سمممممممم 

 "مسلمين". 
 أول ما نُسأل عنه يوم القيامة "الصمة".   •
 

 السلو 
بالله قبل أي أحد، مثم: قال للا "العسل فيه شفاء للناس"  ّلبد أن ن من   •

 ّلبد أن ن من بالله أوّل وّل ننتظر العلماء أن يكتشفوا هذا وثم ن من  

 عندما يكون للا "األول" في حياتنا، باوي خطواتنا تكون متوازنة، وُمحكمة.   •

 نسأل للا األول أن يُرينا أولوياتنا.   •

 

(69) 
 األول 



 الكريم  في القرآن
ِخرُ  اْلأ وَّلُ  ُهو    و الظَّاِهرُ  و اْلأ

ء   ِبُكلِ   و ُهو   و الأب اِطنُ   ع لِيم   ش يأ
 [3]سورة الحديد 

 في السنة النبوية 
يَأُْمُرنَا، إَذا ( ملسو هيلع هللا ىلصكاَن النبي )

أََراَد أََحُدنَا أَْن يََناَم، أَْن 

ِه األْيَمِن،   يَْضَطِجَع عَلى ِشقِّ

ثُم  يقوُل: "الل ُهم  َرب  

َمَواِت َوَرب  األْرِو َوَرب    الس 

ب َنا َوَرب   الَعْرِش الَعِظيِم، َر

كُلِّ شيَء، َفالَِق الَحاِّ 

ْوَرا ِة َوالن َوى، َوُمْنزَِل الت 

َواإلِنِْجيِل َواْلُفْرَقاِن، أَُعوُذ بَك 

ِمن َشرِّ كُلِّ شيَء أَنَْ  آِخذ  

بَناِصَيتِِه، الل ُهم  أَنَْ  األو ُل  

فليَ  َقْبلََك شيء ، َوأَنَْ   

اهِخُر فليَ  بَْعَدَ  شيء ،  

اِهُر فليَ  َفْوَقَك   َوأَنَْ  الظ 

شيء ، َوأَنَْ  الَباِطُن فليَ   

، اْقِض َعن ا  ُدونََك شيء  

ْيَن، َوأَْغنَِنا ِمَن الَفْقرِ.  الد 
 [ 2713]سورة مسلم 

 
 

 
 

 
 

 العلم
ورد هذا اّلسممم مقترنا بأسمممائه األول والظاهر والباطن،    اسممم للا اهخر

 مرة واحدة في القرآن الكريم، وتدل على إحاطتان: زمانية ومكانية. 

 من هو اهخر؟
للا هو اهخر المذي لي  بعمده شممممممممميء، ومما من آخر إّل وللا بعمده، وآخريتمه   •

 سبحانه بقاؤه بعد كل شيء.
وحده غاية العبد التي ّل غاية له غيره، ومعرفة آخري ة للا تقتضمي أن يُجعل  •

بعممممده   إليممممه وحممممده المنتهى، ولي  وراءه مرمى وّل  لممممه وراءه،  وّل مطلوب 

مقصمممد، وتقتضمممي عدم الركون إلى األسمممباب؛ فإنها تنعدم ّل محالة وتنقضممي  

باهخرية، ويبقى الدائم الباوي بعدها، فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضمممي،  

 انه تعلق بالحي الذي ّل يموت، وبالباوي الذي ّل يزول.  والتعلق باهخر سبح
نحتماج همذا اّلسمممممممممم في حيماتنما ألن هنما  الكثير من األمور في حيماتنما، ُمعل قمة،  •

ولم تنتهي. إذا لم نجعمممل للا اهخر في جميع األمور، األلم لن يزول واألمور  

ذا ألننما لم تبقى معل قمة. أحيمانما بعض المشممممممممماكمل في حيماتنما تتكرر  دائمما، وهم 

 نرجع إلى للا اهخر كي يحكم لنا في هذا األمر، بل لجأنا إلى األسباب. 
تمنمتمفمع   • أن  أردت  اهخمر. إذا  إلمى للا  تمرجمع  األحمكمممممام،  جممميمع  المخملمق،  جممميمع 

 باألسباب، اجعله اهخر. 
 إذا حكم للا اهخر في أمر، لن يعود مرة أخرى، ألننا رديناه إلى للا ورسوله.  •
ي الحكم في يوم القيماممة، الكمافر، والم منين، والممئكمة جميعهم،  بعمدمما ينته •

 سيقولون: "الحمدلله رب العالمين".  
 

(70) 
 اهخر 

 السلو 
 نسأل اهخر ُحسن الخاتمة، ونسأله خاتمة طيبة لجميع أمورنا.  •
 عندما نقرر أمر نصلي صمة اّلستخارة ونرد األمر إلى للا.  •
 اجعل للا والدار اهخرة غايتك.   •
عنمممد المصمممائا نقمممول: وإنممما للمممه وإنممما إليمممه راجعمممون." ألن جميمممع األممممور تممممرد  •

 إلى للا. 



 الكريم  في القرآن
ِخرُ  اْلأ وَّلُ  ُهو    و الظَّاِهرُ  و اْلأ

ء   ِبُكلِ   و ُهو   و الأب اِطنُ   ع لِيم   ش يأ
 [ 3 ]سورة الحديد

 

 في السنة النبوية 
سألُ  ابَن عباَس  فقلُ : ما 

شيء  أجُده في صدري؟ قال:  

ما هو؟ قلُ : وللاِ ما أتكلُم  

به  قال: فقال لي: أشيء  من  

؟ قال: وضِحك، قال: ما   شكٍّ

، قال : حتى   نجا من ذلك أحد 

أنزل للاُ عز وجل } َفإِْن كُْنَ   

ا أَنَْزْلَنا إِلَْيَك   فِي َشكٍّ ِمم 

ْقَرُءوَن َفاْسأَِل ال ِذيَن يَ 

اْلِكَتاَب ِمْن َقْبلِك{ اهية، قال:  

فقال لي: إذا وجدَت في  

نفِسك شيئ ا فقْل: }ُهَو اأْلَو ُل 

اِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو   َواْهِخُر َوالظ 

 }  بِكُلِّ َشْيَء َعلِيم 

 [5110]سنن أعي داود 

 

 
 
 

 

 العلم 
وقد ورد اسم للا الظاهر، مع أسمائه، األول واهخر،    اسم للا الظاهر

والباطن في موضع واحد في القرآن الكريم. ومدار هذه األسماء األربعة على بيان  

 إحاطة الرب تبار  وتعالى بخلقه، وهي إحاطتان: زمانية ومكانية.  

 من هو الظاهر؟ 
علي األعلى مما من  ماهر إّل وللا فوقمه، فعم على كمل شممممممممميء بظهوره، فهو ال •

الذي لي  شممممممممميء فوقه، اسمممممممممتوى على عرشمممممممممه المجيد، والعرش سمممممممممق   

المخلوقممات وأعمهمما، وللا فوق العرش، فظمماهريتممه سمممممممممبحممانممه هي فوقيتممه  

 وعلوه على كل شيء.
تمه بكمل  ماهر وبماطن، فمما من  • اإلحماطمة المكمانيمة فقمد أحماطم   ماهريتمه وبماطني 

 دونه. اهر إّل وللا فوقه، وما من باطن إّل وللا 
 وهو  اهر بآياته، وأوامره وشرعه.   •
 ّلبد أن نجعل للا  اهرا في حياتنا، وّلبد أن نذكره، وّل ننساه ألنه الظاهر.  •
كره   • ولو  كلمممممه  المممممدين  دينمممممه، على  فُيظهر  لهمممممدف عظيم،  األمور  يُظهر  المممممذي 

 الكافرون، ويُظهر صدق الصادقين، وكذب الكاذبين.
 اهر مشتتة، ولي  لها غاية تتوجه لها. قلوب الذين ّل يتعلقون بالله الظ •

(71) 
 الظاهر 

 السلو 
 ّل نُعامل للا كأننا ّل نرى  هوره. •
إذا كنممممممم  تشمممممممعر بالضممممممميار، أو شمممممممك، اسمممممممأل للا الظممممممماهر أن يُظهمممممممر لمممممممك  •

 الحقيقة. 
أحيانمممممما ذنمممممما  قممممممديم، يُظهممممممر لنمممممما وهممممممذا كممممممي نتمممممموب ونرجممممممع إلممممممى للا مممممممرة  •

 أخرى. 
إذا أمممممر  ممممما أُخفممممي عنمممما، ّل نُحمممماول معرفتممممه، ألننمممما قممممد ّل نسممممتطيع تحملممممه إذا  •

 أُ هر. 

 
 



 الكريم  في القرآن
ِخرُ  اْلأ وَّلُ  ُهو    و الظَّاِهرُ  و اْلأ

ء   ِبُكلِ   و ُهو   و الأب اِطنُ   ع لِيم   ش يأ
 [ 3 ]سورة الحديد

 

 السنة النبوية في 
سألُ  ابَن عباَس  فقلُ : ما 

شيء  أجُده في صدري؟ قال:  

ما هو؟ قلُ : وللاِ ما أتكلُم  

به  قال: فقال لي: أشيء  من  

؟ قال: وضِحك، قال: ما   شكٍّ

، قال : حتى   نجا من ذلك أحد 

أنزل للاُ عز وجل } َفإِْن كُْنَ   

ا أَنَْزْلَنا إِلَْيَك   فِي َشكٍّ ِمم 

ِل ال ِذيَن يَْقَرُءوَن َفاْسأَ 

اْلِكَتاَب ِمْن َقْبلِك{ اهية، قال:  

فقال لي: إذا وجدَت في  

نفِسك شيئ ا فقْل: }ُهَو اأْلَو ُل 

اِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو   َواْهِخُر َوالظ 

 }  بِكُلِّ َشْيَء َعلِيم 

 [5110]سنن أعي داود 

 
 
 
 

 العلم 
وقد ورد اسم للا الباطن، مع أسمائه، األول، واهخر، والظاهر    اسم للا الباطن

في موضع واحد في القرآن الكريم. ومدار هذه األسماء األربعة على بيان إحاطة  

 الرب تبار  وتعالى بخلقه، وهي إحاطتان: زمانية ومكانية.  
 من هو الباطن؟ 

، فهو بطونه سمممممبحانه إحاطته بكل شممممميء بحيث يكون أقرب إليه من نفسمممممه •

يدل على كمال اطمعه على السمرائر والخفايا، ودقائق األشمياء وخبايا األمور،  

كما يدل على كمال قربه ودنوه، فمع علوه على عرشممممممه فهو قريا من خلقه 

، وّل أرو  أرضما ، وّل يحجا عنه  اهر    محيط بهم، فم تواري منه سمماء  سمماء 

دة، والبعيد منه قريا، والسممر  باطنا ، بل الباطن له  اهر، والغيا عنده شممها

كثر مممما نعلم عن أنفسمممممممممنمما، ولكن ّل   عنممده عمنيممة. البمماطن الممذي يعلم عنمما أ

 يُطلعنا على جميع أخطائنا مرة واحدة. 
وإذا عرف المسمممممملم هذه األسممممممماء العظيمة، وعرف ما تدل عليه من الكمال   •

والعظممة واإلحماطمة وجما عليمه أن يعماممل كمل اسمممممممممم بمما يقتضممممممممميمه من ذل 

 عبودية.و
ومعرفة باطني ته سمممبحانه وشمممهود إحاطته بالعوالم وقربه من العبيد وعلمه   •

بالبواطن والسممممممممرائر والخفيات تقتضممممممممي تزكية النف  وإصممممممممم  السممممممممريرة  

 وتطهير الباطن وتنقية القلا وعمارته باإليمان والتقى. 
  ففي هذه األسمممممممممماء األربعة جمار المعرفة بالله وجمار العبودية له، كما أن •

فيها قمعا  للوسمماوس المهلكة، والشممكو  المردية التي يلقيها الشمميطان في 

 قلا اإلنسان بُغية إهمكه وصرفه عن اإليمان.

(72) 
 الباطن 

 السلو 
 نياتهم.نُعامل الناس بظاهرهم، وّل ندخل في  •
السممممممحر والكهنممممممة كلهمممممما أمممممممور محرممممممممة، ّلبممممممد أن نبتعممممممد عنهمممممما، فممممممم يعلمممممممم  •

 الغيا إّل للا.
 من أصلح سريرته أصلح للا  اهره.  •
 العمل الصالح في السر أفضل من الجهر.   •

 
 



 
 

 الكريم  في القرآن
 

 َإَّله  َإلَ ىهَ  ََّل  الهَذي اّلِلهُ  ُهوَ 
 الأُقدُّوسُ  الأَمَلكُ  ُهوَ 

  الأُمَهيأَمنُ  الأُمؤأَمنُ  السهََلمُ 
َبهارُ  الأَعزَيزُ    الأُمَتَكِبَ ُ  اْلأ
يُشأرَُكونَ  َعمها اّلِلهَ  ُسبأَحانَ   

 [ 23 الحشر]سورة 
 

 

 
 

 
 

 العلم 
المهيمن واحد في    اسم للا  المهيمن، في موضع  وقد ورد اسم للا 

 القرآن الكريم.  

 من هو المهيمن؟ 
لع على خفمايما األمور، وخبمايما الصممممممممممدور، المذي أحماط بكمل شممممممممميء علمما ،  • المط 

الشممممماهد على الخلق بأعمالهم، الرقيا عليهم فيما يصمممممدر منهم من قول أو  

ذرة في األرو  فعل، ّل يغيا عنه من أفعالهم شممممممممميء، وّل يعزب عنه مثقال 

 وّل في السماء.
وللا مهيمن، في أسمممائه، وصممفاته، وأفعاله. فهو مهيمن  في رحمته، ومهيمن   •

 في حلمه، وهكذا.
فهو الذي يدبر أمور عباده، والصعوبات التي غلبتهم. فمن جعل للا مهيمنا   •

 في حياته، عاش حياة يسيرا. 
من لم يجعل للا مهيمنا في حياته، تسمممممممملط  عليه أمور  أخرى وتسممممممممبا في  •

 شقائه، ألنه لم يعمل بمقتضى العبودية. 
صممحيح، الهيمنة والسمميطرة، صممفة مذمومة للناس، ألنه قد يكون لهدف غير  •

 ولكن هيمنة للا للنفع، وتوصيل الخير لعباده. 
هيمنممة للا للكممافر يكون بمنعممه مممما يشمممممممممتهي، وللم من يكون بممالنبصمممممممممرة،   •

 والفتح، ورفع درجاته. 

(73) 
 المهيمن 

 السلو 
ّلبد أن نجعل للا مهيمنا في حياتنا، وّل نجعل األمور األخرى تسممممممميطر علينا،  •

 ألننا سنفقد هويتنا.
اسمممممممأل للا المهيمن أن يجعلك تتر  كل األمور التي تسممممممميطر عليك وعلى  •

حياتك بسممملبية، مثل بعض الوسممماوس، واألفكار والمشممماعر، وبعض الناس،  

 أو حتى كثرة استعمال الهات  قد يكون مهيمنا على البعض. 
 أن نجعل القرآن مهيمنا في حياتنا.  •
هيمنممة،  النشمممممممممعر أن لنمما    ّل يجمما أن نكون مسممممممممميطرين في حيمماة اهخرين، وّل •

 ونستطيع فعل كل شيء.   
 
 



 الكريم  في القرآن
ُ رَبُُّكُم  َلُكُم اّلِله اْلأَقُّ َفَماَذا َفذَى

َقَ  َإَّله الضهََلُل فََأَّنهى  بَ عأَد اْلأ
 ُتصأَرُفونَ 
 [ 32 ]سورة يون 

 

 في السنة النبوية 
كاَن النبيب َصل ى للاُ عليه 

وسل َم إَذا تََهج َد ِمَن الل ْيِل  

قاَل: "الل ُهم  َرب َنا لَك الَحْمُد  

َمَواِت   أنَْ  َقيُِّم الس 

واألْرِو، ولََك الَحْمُد أنَْ   

َمَواِت واألْرِو  َربب الس 

، ولََك الَحْمُد   وَمن ِفيِهن 

َمَواِت واألْرِو  أنَْ  نُوُر الس 

  ، ، أنَْ  الَحقب وَمن ِفيِهن 

، وَوْعُدَ   وَقْوُلَك الَحقب

  ، ، ولَِقاُؤَ  الَحقب الَحقب

  ، اُر َحق  ، والن  ُة َحق  والَجن 

اَعةُ  ."والس    َحق 
 [ 7499 ]صحيح البخاري

 

 
 
 

 

 العلم 
وقمممممد ورد اسمممممم للا الحمممممق، فمممممي القمممممرآن الكمممممريم فمممممي عشمممممرة  اسممممم للا الحممممق

 مواضع. 
 من هو الحق؟

"الحممممممق" هممممممو الممممممذي ّل شممممممك فيممممممه وّل ريمممممما، ّل فممممممي ذاتممممممه، وّل فممممممي أسمممممممائه  •

سممممممواه، وصممممممفاته، وّل فممممممي ألوهيتممممممه، فهممممممو المعبممممممود بحممممممق وّل معبممممممود بحممممممق 

فهممممو تبممممار  وتعممممالى حممممق، وأسممممماؤه وصممممفاته حممممق، وأفعالممممه وأقوالممممه حممممق، 

 ودينه وشرعه حق، وأخباره كلها حق، ووعده حق، ولقاؤه حق.
للا همممممممو الحمممممممق، وهمممممممو المممممممذي يُظهمممممممر الحمممممممق للجميمممممممع، ويُبمممممممين الباطمممممممل. وّل  •

 يبقى إّل الحق، وكان الباطل زهوقا، زائم.
للا هممممو الحممممق، وقولممممه الحممممق، ووعممممده الحممممق، ولقائممممه الحممممق، والجنممممة حممممق،  •

والنممممممار حممممممق، والنبيممممممون حممممممق، والسمممممماعة حممممممق. هممممممذا يجعلنمممممما نحمممممما الحممممممق، 

ونطلممممما الحمممممق، ونتبمممممع الحمممممق. ّل نريمممممد أي شممممميء باطمممممل فمممممي حياتنممممما، وهمممممذا 

 هو درجة الصديقين، الذين استوت بواطنهم و واهرهم. 
نمممه يضممممع كمممل شمممميء فمممي مكانممممه الصممممحيح، الحمممق يجعممممل اإلنسمممان متوازنمممما أل •

 والباطل يسبا عدم التوازن للحياة. 
 للا يُظهر الحق، لمن يشاء وكي  ما يشاء.  •
الحممممق  مممماهر فممممي اهيممممات الشممممرعية )القممممرآن والسممممنة(، وفممممي اهيممممات الكونيممممة  •

 )الخلق(. 

(74) 

 الحق 

 السلو 
أن نحمما الحق، ونطلمما الحق، ونقول الحق، ونعمممل بممالحق، وأن نكون مع   •

 الحق، وأن نُصاحا الصادقين.
 نسأل للا أن يجعلنا من الصديقين، الذين هم بعد األنبياء والمرسلين.  •
نسممممممممأل للا الحفظ من النفاق، والمنافقين الذين هم، في الدر  األسممممممممفل      •

 من النار ألنهم أ هروا اإلسمم وأخفوا الكفر. 
عندما تشعر بضيار في أمر ما، نسأل للا الحق أن يبينه لنا، وأن يعيننا على  •

 بالحق.  العمل

 



 
 
 الكريم  في القرآن
 

  ُ َمَئٍذ يُ َوفَ يَهُم اّلِله يَ وأ

َقه َويَ عأَلُموَن   َدينَ ُهُم اْلأ

َ ُهَو   َقُّ الأُمَبيُ َأنه اّلِله  اْلأ
 [ 25 ]سورة النور

 

 السلو 
اسأل للا المبين، أن يبين لك األمور الغامضة التي في حياتك كي تعيش   •

 حياة واضحة.  
 كن واضحا في نياتك، ومع اهخرين.   •
 ا هر وبي ن وانشر العلم عن للا لآلخرين. واسأل للا أن يبينه لهم.    •

 
 
 
 

 العلم 
 ورد هذا اّلسم، مرة واحدة في القرآن الكريم.   اسم للا المبين

 من هو المبين؟ 
المبين في وجوده، وفي أسمائه، وصفاته، وأفعاله. غناه مبين، رحمته مبينة،   •

 قدرته مبينة. 
التي ينالون بها  المبين لعباده سبيل الرشاد، الموضح لهم األعمال الصالحة   •

 الثواب، واألعمال السيئة التي ينالون عليها العقاب.
البين أمره في الوحدانية، فهو اإلله الحق المبين ّل شريك له، الذي بي ن لعباده   •

 هدفهم من الحياة، وهي عبادته وحده.  
من أنوار الدّلئل والحج  التي ذكر للا في القرآن لبيان أنه المعبود بحق وّل   •

 بحق سواه ما يلي:  معبود
تفربُده تبار  وتعالى بالربوبية ّل شريك له، فهو الخالق وحده، الرازق وحده،   •

المنعم وحده، المتصرِّف في هذا الكون وحده ّل شريك له في شيء من ذلك،  

 فهو الرب الحق ّل شريك له. 
وجمله   • كماله  على  الدالة  العلى  وصفاته  الحسنى،  ذكُره سبحانه ألسمائه 

 وعظمته، وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه.  
سبحانه   • ذكره  مننه.  وتوالي  العباد  على  نعمه  لتعدد  وتعالى  تبار   ذكره 

 إلجابته المضطرين وكشفه كربات المكروبين، وّل يقدر على ذلك أحد  سواه.  
من الدّلئل البيِّنات، التي سيق  في القرآن الكريم مبينة أن للا عز    إلى غير ذلك

 وجل هو اإلله الحق المبين، وأن ألوهية من سواه كفر وطغيان، وضمل وبهتان. 

 

(75) 

 المبين 



 
 الكريم  في القرآن

 
نَ َنا رَب َُّنا ُثُه   ُقلأ َُيأَمُع بَ ي أ
َقَ  َوُهَو   نَ َنا َِبْلأ َتُح بَ ي أ يَ فأ

 الأَفتهاُح الأَعَليمُ 
 [26 ]سورة سبأ

 

 
 
 

 

 العلم 
 قد ورد في موضع واحد في القرآن الكريم.   اسم للا الفتا 

 من هو الفتا ؟ 
الدنيوية   • المنافع  لهم  ويفتح  أبواب الرحمة، والرزق.  لعباده  الذي يفتح  هو 

والعدل،  بالحق  عباده  بين  الحاكم  اّلسم،  لهذا  اهخر  والمعنى  واألخروية. 

بأحكامه الشرعية، والقدرية، والجزائية. في اّلخرة يفتح بين الم من والكافر،  

 ر.  وفي هذه الحياة يحكم للم من بنصره، وخذّلن الكاف 
 الفتح العام:  

 وهذا الفتح يكون للم من والكافر، وهو فتح دنيوي.  •
 فيفتح لهم، أبواب األرزاق وطرق األسباب.   •

 الفتح الخاص:  
ين.   •  يفتح لعباده منافع الدنيا والدِّ
هم بلطفه وعنايته أقفال القلوب.   •  فيفتح لمن اختص 
ما • اإليمانية  والحقائق  الربانية  المعارف  من  عليها  أحوالها    ويدر  يصلح 

 وتستقيم به على الصراط المستقيم. 
وأخص من ذلك أنه يفتح ألرباب محبته واإلقبال عليه علوما  ربانية وأحواّل     •

 روحانية وأنوارا  ساطعة وفهوما  وأذواقا  صادقة.  
المتوكلين  • ويعطي  يحتسبون،  ّل  ما  وأسبابها  األرزاق  من  للمتقين  ويهيِّئ 

لون، ر لهم األمور العسيرة، ويفتح لهم األبواب   فوق ما يطلبون وي م  وييس 

 المغلقة.  

(76) 
 الفتا  

 السلو 
اسمممممأل للا الفتممممما  أن يفمممممتح أي أممممممر أغلمممممق فمممممي حياتمممممك. أن يفمممممتح قلبمممممك،  •

 رزقك، وفهمك. 
 اسأل للا الفتا  أن يجعلك مفتاحا للخير ومغمقا للشر.  •
 إذا هنا  أمر معلق في حياتك، اسأل للا الفتا  أن يحكم لك.  •

 
 



 الكريم  في القرآن
 

ُم  ََبريٌ َإنه َرِبه َمَئٍذ ْله  َِبَمأ يَ وأ
 [ 11 ]سورة العاديات 

 
 في السنة النبوية 

  صل ى للا أن  رسوَل للا

علَيِه وسل َم خطَا الن اَس  

يا أيبها "يوَم فتِح َمك َة، فقاَل: 

قد أذهَا  الن اُس، إن  للا

ِة   َة الجاهلي  عنكم ُعبِّي 

اُس   وتعا َمها بآبائِها فالن 

رجمِن: بر  تقي  كريم  على  

وفاجر  شقي  هيِّن  على  ، للا

، والن اُس بنو آدَم، وخلَق  للا

: آدَم من التراِب، قاَل للا للا

اُس إِن ا َخلَْقَناكُْم ِمْن   يَا أَيبَها الن 

َذكَرَ َوأُنَْثى َوَجَعْلَناكُْم ُشُعوب ا  

ْكَرَمكُ ْم َوَقَبائَِل لَِتَعارَُفوا إِن  أَ

َعلِيم    أَْتَقاكُْم إِن  للاَ ِعْنَد للاِ

 ." َخبِير  

 [ 3270]صحيح الترمذي 

 

 
 

 
 

 العلم 
 موضع في القرآن الكريم.    45وقد ورد اسم للا الخبير، في    اسم للا الخبير

 من هو الخبير؟ 
لع على مكنون الضمائر، وعلم خفيات البذور،   • الذي أدر  علُمه السرائر، واط 

رات، فهو اسم يرجع في مدلوله إلى العلم باألمور   ولطائ  األمور، ودقائق الذ 

الخفاء، ومن باب أولى    الخفية التي هي في غاية اللط  والصغر، وفي غاية

 وأحرى علمه بالظواهر والجليات. 
الذي انتهى علمه إلى اإلحاطة ببواطن األشياء وخفاياها، كما أحاط بظواهرها.   •

ينفعنا،   بما  العليم  بأحوالنا،  العليم  يُصلحنا،  بما  العليم  بنوايانا،  العليم 

 والعليم بما يضرنا. 
أفعال للا الخبير بمنتهى اللط ، فم يدركها العقول، وّل يشعر بها. فهي   •

بعلمه الشامل المحيط، الذي ّل يحيط به  أحد  من المخلوقات. أفعاله تمنع  

 العقول والقلا من اإلحاطة بها.  
والملكوت  • الملك  في  يجري  وّل  الباطنة،  األخبار  عنه  يعزب  ّل  الذي  الخبير 

ذرة   تتحر   وّل  بدقائق  شيء،  العالم  وأنه  عند خبره،  ويكون  إّل  تسكن  وّل 

 األمور المعقولة، والمحسوسة، والظاهرة، والباطنة.  
التي   • األقدار  ويعلم  ويصلحه.  فرد،  كل  يرعي  بما  عليم   أنه  كمال خبرته،  من 

 يحتاجها كي يصلح ويرفع قدره.  
 

(77) 
 الخبير 

 السلو 
نراقا أنفسنا، ألن للا عليم  بما نخفي وما نعلن. فهو يعلم خائنة األعين وما   •

 تخفي الصدور.  
 نسأل للا الخبير، أن يعطينا الخبرة في المجال الذي نحن فيه.  •
 نسأل للا الخبير أن يعطينا أقصر الطرق وأيسرها لجميع األمور.   •
 إذا كن  تريد تعلم أمر ما اسأل للا الخبير أن يعلمك بأيسر وأفضل الطرق.   •
وأن نعيش حياة   • األقوال واألعمال،  إلى أفضل  نسأل للا الخبير أن يهدينا 

 فعالة و مثمرة. 
 أن نغض بصرنا ألنها سبا في تزكية النف .    •
 
 



 
 الكريم  في القرآن
 

الهَذيَن قَاَل ََلُُم النهاُس َإنه  
النهاَس َقدأ ََجَُعوا َلُكمأ  

ُهمأ فَ َزاَدُهمأ َإَيَاًَن   َشوأ فَاخأ
ُ َونَعأَم  بُ َنا اّلِله َوقَالُوا َحسأ

 الأوََكيلُ 
 [ 173 ]سورة آل عمران  

 
 

َِبّلِلَه  َوتَ وَكهلأ َعَلى اّلِلَه وََكَفىى 
 وََكيًَل 

 [ 3]صحيح األحزاب 
 

 
 

 
 

 العلم
 موضع في القرآن الكريم.  13قد ورد هذا اّلسم، في  اسم للا الوكيل

 من هو الوكيل؟
ل إليممممه األمممممور بممممالحفظ والكفايممممة. يتوكممممل عليممممه فممممي جلمممما  • الوكيممممل هممممو الممممذي توكمممم 

حممممموائ  العبمممممد وحظو مممممه الدنيويمممممة أو دفمممممع مكروهاتمممممه ومصمممممائبه، وتوكمممممل عليمممممه 

فممممممي حصممممممول ممممممما يحبممممممه هممممممو ويرضمممممماه. والتوكممممممل ّل يصممممممح إّل علممممممى للا، وّل يجمممممموز 

 لغيره، ألن غيره ّل ينفع وّل يضر. 

 الوكالة العامة
ل بممممممممممأرزاق جميممممممممممع المخلوقممممممممممات وأقواتهمممممممممما، القممممممممممائم بتممممممممممدبير شمممممممممم ون  • المتكفممممممممممِّ

 الكائنات وتصري  أمورها.
 الوكالة الخاصة

الكمممممممافي لممممممممن التجمممممممأ إليمممممممه والحمممممممافظ لممممممممن اعتصمممممممم بمممممممه، وهمممممممو خممممممماص بعبممممممماده  •

 الم منين به المتوكلين عليه.
وقممممد دعمممما سممممبحانه عبمممماده إلممممى التوكممممل عليممممه وحممممده، وجعممممل ذلممممك دليممممل اإليمممممان،  •

ل ووعمممم د علممممى ذلممممك عظمممميم الثممممواب، وحسممممن المممممآب، وحممممذر سممممبحانه مممممن التوكممممب

 على سواه. 
التوكممممل علممممى للا وحممممده، وتفممممويض األمممممور كلهمممما إليممممه واّلعتممممماد عليممممه فممممي جلمممما  •

ين الجليلمممممممة،  النعمممممممماء ودفمممممممع الضمممممممر والمممممممبمء مقمممممممام عظممممممميم ممممممممن مقاممممممممات المممممممد 

ه، وفريضممممممة عظيمممممممة مممممممن فممممممرائض للا علممممممى عبمممممماده يجمممممما إخمصممممممها للممممممه وحممممممد

وهممممو مممممن أجمممممع أنمممموار العبممممادة وأهمهمممما لممممما ينشممممأ عنممممه مممممن األعمممممال الصممممالحة 

والطاعممممممممات الكثيممممممممرة، فإنممممممممه إذا اعتمممممممممد القلمممممممما علممممممممى للا فممممممممي األمممممممممور الدينيممممممممة 

والدنيويمممممة ثقمممممة بمممممه سمممممبحانه بأنمممممه الكفيمممممل الوكيمممممل ّل شمممممريك لمممممه صمممممح إخمصمممممه 

 كلها.وقوي  معاملته مع للا وحسن إسممه وزاد يقينه وصلح  أحواله 
 

(78) 
 الوكيل 

 السلو 
أل  الذين يدخلون الجنة بم حساب وّل سابق    70نسأل للا أن نكون من   •

كتمل توحيدهم وتوكلهم على ربهم.    عذاب، الذين ا
كلها   • ثقتنا  ونجعل  منها،  أملنا  نفقد  ولكن  األسباب  بأخذ  على للا،  نتوكل 

     بالله.
 
 



 
 الكريم  في القرآن

 
ُ َأعأَلُم ِبََعأَداَئُكمأ  َواّلِله
وََكَفىى َِبّلِلَه َولَيًّا وََكَفىى  

 َِبّلِلَه َنَصريًا
 [45 ]سورة النساء

 
 

َلَك َجَعلأَنا َلُكلَ  َنَبٍ    ى وََكذَ 
رََمَي   َعُدوًّا مَ َن الأُمجأ
وََكَفىى َبَربَ َك َهاَدًَي  

 َوَنَصريًا
 [31 ]سورة الفرقان

 

 
 

 
 

 العلم 
وقد ورد اسم للا الحق، في القرآن الكريم في عشرة    اسم للا النصير

 مواضع.  

 من هو النصير؟ 
َل بتأييمممممد أوليائممممه والمممممدفار عممممنهم، والنصمممممُر  • الممممذي تمممممولى نصممممر عبممممماده، وتكفمممم 

ه، فالمنصمممممممور ممممممممن نصمممممممره للا؛ إذ ّل  ّل يكمممممممون إّل منمممممممه، وّل يتحقمممممممق إّل بمنمممممممِّ

 ناصر للعباد سواه، وّل حافظ لهم إّل هو. 
قممممد ذكممممر للا سممممبحانه فممممي مواضممممع عديممممدة مممممن القممممرآن الكممممريم منتممممه علممممى  •

صمممممممر والتأييمممممممد، وأخبمممممممر أنهمممممممم ّل يطلبمممممممون نصمممممممرهم إّل أنبيائممممممه وأوليائمممممممه بالن

 منه، وّل يلج ون لنيله إّل إليه. 
وأخبمممممممر سمممممممبحانه أن الكفمممممممار ّل ناصمممممممر لهمممممممم، وكمممممممان حقممممممما علمممممممى للا نصممممممممر  •

 الم منين.  
الممممممممم منين هممممممممم المنصممممممممورون، وأن العاقبممممممممة الحميممممممممدة لهممممممممم فممممممممي الممممممممدنيا  •

تحقيمممممق  ولهمممممذا فمممممإن المممممم منين مممممما لمممممم يجاهمممممدوا أنفسمممممهم علمممممى واهخمممممرة.

اإليمممممان واإلتيممممان بمقومممممات النصممممر علممممى األعممممداء ّل يتحقممممق لهممممم نصممممر، بممممل 

 يتسلط عليهم أعداؤهم بسبا ذنوبهم وتقصيرهم.
فيحتمممممممماج العبممممممممماد لمنتصممممممممار علمممممممممى العمممممممممدو الظمممممممماهر أن يجاهمممممممممدوا العمممممممممدو  •

البمممماطن ممممممن الممممنف  األممممممارة بالسممممموء والشمممميطان، فمممممما لممممم ينتصمممممروا علمممممى 

 هذا العدو فم نصر لهم.
ينصمممممر للا فمممممم غالممممما لمممممه، وممممممن يخذلمممممه فممممممن ذي المممممذي ينصمممممره ممممممن ممممممن  •

 دونه؟

(79) 
 النصير 

 السلو 
 نسأل للا النصير أن ينصرنا بالعزة.  •
أن ننصمر بعضمنا بعضما، وأن ننصمر الظالم والمظلوم. ننصمر الظالم بمنعه من  •

 الظلم. 
 أن ننصر دين للا باتباعه وأن نكون قدوة حسنة.  •
 (، الصبر، واّلنكسار والتذلل لله من أسباب النصر. ملسو هيلع هللا ىلصطاعة للا والرسول ) •



 الكريم  في القرآن
ََي أَي َُّها النهاُس ات هُقوا رَبهُكُم الهَذي  
َخَلَقُكم مَ ن ن هفأٍس َواَحَدٍة َوَخَلَق  
ُهَما رََجاًَّل   َها َزوأَجَها َوَبثه َمن أ َمن أ
َكَثريًا َوَنَساًء َوات هُقوا اّلِلهَ الهَذي 

َرأ  َحاَم َإنه اّلِلهَ َكاَن  َتَساَءلُوَن بََه َواْلأ
 َعَليأُكمأ رََقيًبا
 [1 ]سورة النساء

 في السنة النبوية 
(: يُْ َخُذ برَِجاَل  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول للا )

ِمن أَْصَحاعِي َذاَت الَيِميِن َوَذاَت  

َماِل، فأُقوُل: أَْصَحاعِي، فُيَقاُل:  الشِّ

يَن عَلى   إن ُهْم لَْم يََزاُلوا ُمْرتَدِّ

أَْعَقابِِهْم ُمْنُذ َفاَرْقَتُهْم، فأُقوُل كما  

الُِح ِعيَسى ابُن   قاَل الَعْبُد الص 

ا ما   َمْريََم: }َوكُْنُ  عليهم َشِهيد 

ْيَتنِي كُْنَ    ا تََوف  ُدْمُ  فيهم، َفلَم 

أَنَْ  الر ِقيَا عليهم، َوأَنَْ  عَلى  

بُْهْم  كُلِّ شيَء َشِهيد ، إْن تَُعذِّ

َباُدَ ، وإْن تَْغِفْر لهْم فإن ُهْم عِ 

 فإن َك أَنَْ  الَع ِيُز الَحِكيُم{
 [118]المائدة: 

 [ 3447]صحيح البخاري 
 

 
 

 
 

 العلم 
وقد ورد اسم للا الرقيا في ثمثة مواضع في القرآن   اسم للا الرقيا

 الكريم.  

 من هو الرقيا؟ 
كن تمممممُه الصمممممدور، القمممممائم علمممممى كمممممل  • لمممممع علمممممى مممممما أ معنمممممى الرقيممممما أي: المط 

نفمممم  بممممما كسممممب ، الممممذي حفممممظ المخلوقممممات وأجراهمممما علممممى أحسممممن نظممممام 

كمممممممل تممممممدبير، رقيمممممما للمبصممممممرات ببصممممممره الممممممذي ّل يغيمممممما عنممممممه شمممممميء،  وأ

وعات بسمممممممعه الممممممذي وسممممممع كممممممل شمممممميء، ورقيمممممما علممممممى ورقيمممممما للمسممممممم

 جميع المخلوقات بعلمه المحيط بكل  شيء.
"المراقبممممممة"، فممممممي حياتنمممممما تسممممممتخدم فممممممي أمممممممور كثيممممممرة. مممممممثم، هنمممممما  أجهممممممزة  •

للمراقبممممممة، ونممممممماس مسممممممئولين عمممممممن المراقبممممممة. والمراقبمممممممة تكممممممون ألسمممممممباب 

عممممممممدة، مثممممممممل المراقبممممممممة لمنممممممممع الجممممممممرائم، وتنفيممممممممذ العقوبممممممممات، أو مراقبممممممممة 

المممممممريض لحفظممممممه مممممممن المضمممممماعفات، أو مراقبممممممة سمممممموق العمممممممل للتطمممممموير 

يمممممممممما، ورقابتممممممممممه تكممممممممممون لتربيتنمممممممممما، واصمممممممممممحنا، والتنميممممممممممة. وللا هممممممممممو الرق

 وحفظنا، ومحاسبتنا.  
ة مممممممن منممممممازل السممممممائرين إلممممممى للا والممممممدار اهخممممممرة،  • والمراقبممممممة منزلممممممة عليمممممم 

وحقيقتهممممما دوام علمممممم العبمممممد وتيقنمممممه بممممماطمر الحمممممق سمممممبحانه وتعمممممالى علمممممى 

 ممممماهره وباطنمممممه، فاسمممممتدامته لهمممممذا العلمممممم واليقمممممين همممممي المراقبمممممة، وهمممممي 

د أمممممره ليفعلمممه العبممممد علمممى أحسممممن حمممال، ومراقبممممة لمممه عنممممد مراقبمممة للممممه عنممم 

 نهيه ليجتنبه العبد وليحذر من الوقور فيه.
وهمممممذه المراقبمممممة تحتممممماج ممممممن العبمممممد إلمممممى حضمممممور القلممممما واجتنممممماب الغفلمممممة  •

كر، وهممممممذا يثمممممممر سممممممرور القلمممممما وانشممممممرا  الصممممممدر وقممممممر ة العممممممين  ودوام الممممممذِّ

 العبد في دنياه قبل أخراه.بالقرب من للا، وهو نعيم معج ل يناله 

(80) 
 الرقيا 

 السلو 
 مراقبة نياتنا، أقوالنا، وأفعالنا قبل ،وأثناء، وبعد العمل. •
أن نسممممممأل للا الرقيا أن يراقا أهلنا، وأحبائنا، وأموالنا، وصممممممحتنا، وكل ما   •

 نحا. وأن يراقا ويحفظ الصفات الحميدة التي فينا وسمعتنا الطيبة.  



 الكريم  القرآنفي 
 

ُن ُُنأَيي َوَُّنَيُت  َوَإَنه لََنحأ
 َوَُنأُن الأَوارَثُونَ 

 [23 ]سورة الحجر

 

َوزََكرَيه َإذأ ََنَدىى رَبهُه َربَ   
ََّل َتَذرأّن فَ رأًدا َوأَنَت  

 َخريأُ الأَوارََثيَ 
 [ 89 ]سورة األنبياء

 

َنا َمن قَ رأيٍَة   َلكأ وََكمأ َأهأ
َمَعيَشتَ َها فََتلأَك  َبَطَرتأ 

َكن مَ ن   َمَساَكنُ ُهمأ ِلَأ ُتسأ
بَ عأَدَهمأ َإَّله قََليًَل وَُكنها  

 َُنأُن الأَوارََثيَ 
 [ 58 ]سورة القصص

 

 
 

 
 

 العلم 
وقد ورد هذا اّلسم في القرآن الكريم في ثمثة مواضع   اسم للا الوارث

 كلها بصيغة الجمع.  

 من هو الوارث؟ 
ومعنمممممى "الممممموارث"، أي: البممممماوي بعمممممد فنممممماء الخلمممممق، فكممممملب ممممممن سمممممواه زائمممممل،  •

وكممملب ممممن عمممداه فمممان، وهمممو جمممل وعمممم الحممميب المممذي ّل يمممموت، البممماوي المممذي ّل 

يمممممزول، إليمممممه المرجمممممع والمنتهمممممى، وإليممممممه الممممممآل والمصمممممير، يفنمممممي المممممممم  

وأممكهممممم، ويمممممرث تبممممار  الخلمممممق أجمعمممممين؛ ألنممممه بممممماَق وهممممم فمممممانون، ودائمممممم  

 م زائلون. وه
للا يمممممممرث األرو وممممممممن عليهممممممما، بأنمممممممه يُميممممممم  جمممممممميعهم فمممممممم يبقمممممممى حمممممممي   •

سممممموانا إذا جممممماء ذلمممممك األجمممممل، إذ الجميمممممع يفنمممممى وكمممممل  يمممممموت، ويبقمممممى للا 

 .وحده الحي الذي ّل يموت
وفممممي يممممموم القياممممممة ينكشممممم  للنممممماس الغطمممماء، وتمممممذهُا أوهمممممام ممممممن تعل قممممم   •

أن ملكهممممممم فيهمممممما سمممممميبقى، قلمممممموبهم بالممممممدنيا، و نمممممموا أنهممممممم بمممممماقون فيهمممممما، و

وأنهممممممم إلمممممممى للا ّل يرجعمممممممون، فيوقنمممممممون حينئممممممذ بمممممممأن الملمممممممك للمممممممه الواحمممممممد 

القهممممممار، وأنممممممه سمممممممبحانه المممممموارث لممممممديارهم وأمممممممموالهم، وّل يممممممنفعهم حينئمممممممذ 

ع قلوبهم حسرات وامتمُؤها بالندم واألس .  تقطب
 والجنة دار كرامته يورثها من يشاء من عباده.  •
الهدايممممة والعممممز والفممممم ، يورثممممه سممممبحانه مممممن وكتابممممه عممممز وجممممل هممممو كتمممماب  •

 اصطفاهم لن ته واجتباهم لكرامته. 
عنممممممدما يممممممموت أحممممممدهم، يممممممرث للا أموالممممممه، ويوزعهمممممما علممممممى الورثممممممة كيفممممممما  •

 يشاء. 
أفضممممممل ورث هممممممو ممممممما تركممممممه األنبيمممممماء والمرسمممممملين مممممممن العلممممممم ، فممممممإنهم لممممممم  •

 يتركوا درهما وّل دينارا. 

(81) 
 الوارث 

 السلو 
 نسأل للا أن نكون من المتقين الذين يرثون هذه الدنيا واهخرة.  •
 ّل نكون من الذين يظلمون في توزيع الورث.  •

 
 



 الكريم  في القرآن

الهَذيَن يُ َبلَ غُوَن َرَساََّلَت اّلِلَه  
َن َأَحًدا  نَُه َوََّل ََيأَشوأ َوََيأَشوأ
 َإَّله اّلِلهَ وََكَفىى َِبّلِلَه َحَسيًبا 

 [39 ]سورة األحزاب
 

 في السنة النبوية 
َرُجَل ِعْنَد  أَْثَنى َرُجل  عَلى 

النبيِّ َصل ى للاُ عليه  

وسل َم، َفقاَل: "وْيلََك 

َقَطْعَ  ُعُنَق َصاِحبَِك،  

َقَطْعَ  ُعُنَق َصاِحبَِك 

ِمَرار ا، ثُم  قاَل: َمن كاَن  

ِمنكُم َماِدح ا أَخاُه ّل َمَحالََة، 

  َفْلَيُقْل أْحِسُا ُفَمن ا، وللاِ

  َحِسيُبُه، وَّل أَُزكِّي عَلى للاِ

ا أْحِسُبُه كََذا وكََذا، إْن   أَحد 

 كاَن يَْعلَُم ذلَك منه."
 [ 6162 ]صحيح البخاري
 

 
 
 

 

 العلم 
الحسيا ثمثة    اسم للا  في  الكريم  القرآن  في  اّلسم  هذا  ورد  وقد 

 مواضع.  

 من هو الحسيا؟ 
همممممم ممممممن أممممممور  • "الحسممممميا": همممممو الكمممممافي المممممذي كفمممممى عبممممماده جميمممممع مممممما أهم 

ر لهمممممم كمممممل مممممما يحتاجونمممممه، المممممدافع عمممممنهم كمممممل مممممما  ديممممنهم ودنيممممماهم، الميسمممممِّ

 يكرهونه. 
وأنممممممه الحفمممممميظ علممممممى عبمممممماده كممممممل ممممممما عملمممممموه، أحصمممممماه للا ونسمممممموه، وعلممممممم  •

ز للا صممممالح العمممممل مممممن فاسممممده، وحسممممنه مممممن قبيحممممه،  تعممممالى ذلممممك، وميمممم 

 .وعلم ما يستحقون من الجزاء ومقدار ما لهم من الثواب والعقاب
وقممممد دل القممممرآن أن تحقيممممق العبوديممممة للممممه وحسممممن التوكممممل عليممممه أمممممر  ّلبممممد  •

منممممه لنيممممل كفايممممة للا الخاصممممة بأوليائممممه الممممم منين وعبمممماده المتقممممين، قممممال 

ِ َفُهَو َحْسُبُه(، ]سورة الطم  [. 3ق تعالى: )َوَمْن يََتَوك ْل َعَلى للا 
وللا عمممز وجممممل كمممافي مممممن يثمممق بممممه ويحسمممن التوكممممل عليمممه ويحقممممق اّللتجمممماء  •

إليمممممه فمممممي نوائبمممممه ومهماتمممممه، وكلمممممما كمممممان العبمممممد حسمممممن الظمممممن باللمممممه عظممممميم 

الرجممممماء فيممممممما عنمممممده صممممممادق التوكممممممل عليمممممه فممممممإن للا ّل يخيممممما أملممممممه فيممممممه 

 البتة.
ب أممممممره وّل يسممممتطبئ العبممممد كفايممممة للا لممممه إذا بمممممذل أسممممبابها، فممممإن للا بممممال •

 في الوق  الذي قدره له. 
للا الحسمممممميا الممممممذي جعممممممل لكممممممل شمممممميء قممممممدره. ّلبممممممد أن نقممممممدر للا حممممممق  •

ره للا.  قدره، وّل نجعل حساباتنا فوق ما قد 

(82) 
 الحسيا 

 السلو 
 أن نُعامل للا بم حساب، فُيعاملنا بالمثل.  •
 أن نسأل للا رزقا بم حساب، وأن ندخل الجنة بم حساب.  •
محاسممممممممممبة النمممممممممماس ليسمممممممممم  مممممممممممن صمممممممممممحياتنا. فقممممممممممط للا قممممممممممادر علممممممممممى  •

 محاسبتهم لعلمه الشامل بأعمالهم ونياتهم. 

 
 



 
 في السنة النبوية 

 

عُر على َعهِد  غم السِّ

رسوِل للا صل ى للاُ 

علْيِه وسل َم فقالوا: يا  

ر لنا ،   ِ ، سعِّ رسوَل للا 

قاَل: "إن  للاَ هَو  

ُر، القابُِض،   المسعِّ

ِّي   الباسُط، الر ز اُق، وإن

ِّي   ألرجو أن ألقى رع

وليَ  أحد  مْنكم  

يطُلبني بمظلِمَة في دَم 

 وّل ماَل."  
 [ 1314]صحيح الترمذي 
 

 

 
 

 
 

 العلم 
 وقد ورد هذا اّلسم في السنة النبوية.   اسم للا القابض الباسط

 من هو القابض الباسط؟ 
"الباسمممممممممممممط" أي: المممممممممممممذي يبسمممممممممممممط رزقمممممممممممممه لممممممممممممممن شممممممممممممماء ممممممممممممممن عبممممممممممممماده،  •

و"القمممممممممممابض" أي: المممممممممممذي يضممممممممممميق أو يحمممممممممممرم ممممممممممممن شممممممممممماء ممممممممممممنهم ممممممممممممن 

 رزقه، لما يرى سبحانه في ذلك من المصلحة لهم.
فهمممممممممممممو القمممممممممممممابض الباسمممممممممممممط، الخمممممممممممممافض الرافمممممممممممممع، المعطمممممممممممممي الممممممممممممممانع،  •

 ّل شريك له. المعز المذل،
ممممممممن بسمممممممط للا لمممممممه فمممممممي مالمممممممه أو علممممممممه أو مكانتمممممممه أن ينفمممممممق ممممممممما آتممممممماه  •

للا، وأن يحسمممممممممممممن إلمممممممممممممى عبممممممممممممماد للا كمممممممممممممما أحسمممممممممممممن للا إليمممممممممممممه، وممممممممممممممن 

ضمممممممميق عليمممممممممه فممممممممي ذلمممممممممك فليلجمممممممممأ إلممممممممى للا وحمممممممممده طالبمممممممما  ممممممممممده وعونمممممممممه 

وفضمممممممممله، معتقمممممممممدا  أنمممممممممه ّل باسمممممممممط لمممممممممما قمممممممممبض وّل قمممممممممابض لمممممممممما بسمممممممممط، 

 ي لما منع. وّل مانع لما أعطى وّل معط
للا يبسممممممممممممممط الممممممممممممممرزق، والصممممممممممممممحة، والعمممممممممممممممر، والعلممممممممممممممم لمممممممممممممممن يشمممممممممممممماء،  •

ويقبضممممممممها بحكمممممممممة وعلممممممممم. قبضممممممممه نعمممممممممة  فممممممممي حممممممممق عبمممممممماده الممممممممم منين؛ 

 ألنه يمنعهم به من البغي والظلم والعدوان.
للا المممممممممممذي يقمممممممممممبض ويبسممممممممممممط المممممممممممرزق وفمممممممممممق علمممممممممممممه وحكمتمممممممممممه، فممممممممممممم  •

ر عليممممممممممه رزقممممممممممه، فمبممممممممممد أن يبسممممممممممط للا لمممممممممم  د  ه فممممممممممي يحممممممممممزن العبممممممممممد إذا قممممممممممُ

 أمور أخرى. 
للا يبسمممممممممممممط ويقمممممممممممممبض القلممممممممممممموب كيفمممممممممممممما يشممممممممممممماء. فيبسمممممممممممممط الهدايمممممممممممممة  •

 على قلوب التي تقبلها، ويقبضها عن التي يعرو عنها. 
 

(83) –  (84) 
القابض  
 الباسط 

 السلو 
 ّلبد أن نخاف أن يقبض عنا األعمال الصالحة بسبا عدم شكرنا. •
اسمممممأل للا القمممممابض الباسمممممط أن يقمممممبض عنمممممك كمممممل شمممممر ويبسمممممط عليممممممك  •

 كل خير. 
 كن من الذين يبسطون خيرهم على اهخرين ويمنعون شرهم عنهم.   •



 في السنة النبوية 
 

النبي صلى للا عليه  

وسلم كان يدعو بهذا  

الدعاء: "اللهم اغفر لي  

خطيئتي وجهلي، 

وإسرافي في أمري، وما  

أن  أعلم به مني، اللهم 

اغفر لي جدي وه لي،  

وخطأي وعمدي، وكل  

ذلك عندي، اللهم اغفر  

قدم  وما أخرت،  لي ما 

وما أسررت وما أعلن ،  

وما أن  أعلم به مني،  

أن  المقدم وأن   

الم خر، وأن  على كل  

 "  .شيء قدير
 [ 2719]صحيح مسلم 
 

 
 
 
 

 العلم 
 وقد ورد هذا اّلسم في السنة النبوية.    اسم للا المقدم الم خر

 من هو المقدم الم خر؟ 
وهذان اّلسممان من األسمماء المزدوجة المتقابلة التي ّل يطلق واحد بمفرده   •

على للا إّل مقرونمما  بمماهخر، فممإن الكمممال من اجتممماعهممما، والتقممديم والتممأخير  

 وصفان لله عز وجل داّلن على كمال قدرته ونفوذ مشيئته، وكمال حكمته. 
لوقممات على بعض  وهممذا التقممديم والتممأخير يكون كونيمما  كتقممديم بعض المخ •

وتأخير بعضممها عن بعض، وكتقديم األسممباب على مسممبباتها، والشممروط على 

 مشروطاتها، إلى غير ذلك من أنوار التقديم والتأخير في الخلق والتقدير. 
ويكون شمممممرعيا  كما فضمممممل األنبياء على الخلق وفضمممممل بعضمممممهم على بعض،  •

واإليمممممان و العلم  بعض، وقممممدمهم في  العمممممل  وفضممممممممممممل بعض عبمممماده على 

واألخمق وسائر األوصاف، وأخر من أخر منهم بشيء من ذلك، وكل هذا تبع  

لحكمته سمممممممممبحانه، يقدم من يشممممممممماء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه وفضمممممممممله،  

 وي خر من يشاء عن ذلك بعدله.
وقد ورد هذان اّلسمان في الثمثة أحاديث المتقدمة في سياق طلا الغفران   •

أخر، والسمممممممممر والعمنيمة، والخطمأ والعممد، وفي  للمذنوب جميعهما المتقمدم والمتم 

هذا أن الذنوب توبق العبد وت خره، وصمممممفح للا عن عبده وغفرانه له يقدمه  

 ويرفع. 
واألمر كلممه للممه وبيممده يخفض ويرفع، ويعز ويممذل، ويعطي ويمنع، من كتمما  •

للا لمه عزا  ورفعمة وتقمدمما  لم يسمممممممممتطع أحمد حرممانمه من ذلمك، ومن كتما للا 

 وخفضا  وتأخرا  لم يستطع أحد عونه للخمص من ذلك.  له ذّل  

(85) –  (86) 
المقدم  
 الم خر 

 السلو 
 داوم التوبة واّلستغفار وس ال العفو من للا ألن الذنوب سبا تأخرنا.   •
 اصبر واحسن الظن بالله، فكل تأخير يكون لوضع األمور في مكانها المناسا.    •
 اسأل للا أن تكون من السابقون السابقون المقربون منه.   •



 في السنة النبوية 
كنُ  مَع رسوِل للا صل ى  

ام  للا ُ عليِه وسل َم جالس 

ا   ورجل  قائم  يصلِّي، فلم 

َد دعا،  َركََع وسجَد وتَشه 

ِّي   فقاَل في دعائِِه: الل هم  إن

أسأُلَك بأن  لََك الحمَد ّل  

اُن بديُع  إلََه إّل  أنَ  المن 

ماواِت واألرِو، يا ذا  الس 

ا حيب يا  الجمِل واإلِْكراِم، ي

ِّي أسأُلَك  الجنَة ،  قيبوُم، إن

، َفقاَل  وأعوُذ بك من النارِ 

الن بيب صل ى للا عليِه  

وسل َم ألصحابِِه: "تَدروَن 

بما دعا؟" قالوا: للا 

ورسوُلُه أعلَُم، قاَل:  

"وال ذي نَفسي بيِدِه، لقد 

دعا للاَ باسِمِه العظيِم، 

ال ذي إذا ُدِعَي بِِه أجاَب، 

 إذا ُسئَِل بِِه أعطى."و
 [ 1299]صحيح النسائي 
 

 

 
 

 
 

 العلم 
 وقد ورد هذا اّلسم في السنة النبوية.   اسم للا المنان 

 من هو المنان؟ 
والمنان: هو كثير العطاء، عظيم المواها، واسع اإلحسان، الذي يدر العطاء   •

كراما ، وّل منان على اإلطمق   على عباده، ويوالي النعماء عليهم تفضم  منه وإ

بالنوال قبل الس ال، له المنة على عباده، وّل من ة   إّل للا وحده، الذي يبدأ 

 ألحد منهم عليه.  
هدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السمم،    – نه  سبحا  –ومن عظيم منِّه   •

ومدافعته عنهم أحسن الدفار، وحمايتهم من الوقور في اهثام، وحبا إليهم 

اإليمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من  

الراشدين، وكتا في قلوبهم اإليمان وأيدهم برو  منه، وسماهم المسلمين  

 أن يخلقهم.  من قبل
بأسمائه،   • إليهم  تعر ف  يسألوه،  أن  قبل  وأعطاهم  يذكروه،  أن  قبل  ذكرهم 

وأمرهم بما أمرهم به رحمة منه بهم وإحسانا ، ّل حاجة منه إليهم، ونهاهم عما  

 نهاهم عنه حماية وصيانة لهم.  
خاطبهم بألط  خطاب وأحمه، ونصحهم بأحسن النصائح، وأمرهم بأشرف   •

ونهاهم  به    الخصال،  العلم  طرق  لهم  ووسع  واألعمال،  األقوال  أقبح  عن 

 ومعرفته، وفتح لهم أبواب الهداية.  
كرامه هذه األمة   • وذكر سبحانه بمن ة بعث الرسل عليهم الصمة والسمم، وإ

 (.  ملسو هيلع هللا ىلصببعث صفوة رسله وخير أنبيائه محمد )
الم منين،   • ولعباده  السمم  عليهم  ألنبيائه  التمكين  بمنة  سبحانه  وذكر 

 المستضعفين.   و
النار،   • من  والنجاة  الجنة  بدخول  الم منين  عباده  على  بمنته  وذكر 

 واستشعارهم لهذه المنة العظيمة والفضل الكبير. 
 

(87) 
 المنان 

 السلو 
 نسأل للا المنان من فضله العظيم، أن يمن علينا.   •
 انظر إلى ماضيك، وتفكر في منن للا عليك، فت يد شكرا وي يد  من فضله.   •
 احسن لآلخرين، وّل تمن عليهم.  •
 للذين استضعفوا ّل تقنطوا، فالله المنان سيمن عليكم بالتمكين في األرو.   •



 

 السنة النبوية في 

عن عبدللا بن 

مغفل، قال رسوِل 

للاِ صلى للا عليه  

وسلم: "إن  للاَ تعالى 

رفيق  يحاب الرِّفَق، و  

يُعطي عليه ما ّل  

 يعطي على الُعنِ ." 
 

  -   4807]سنن أعي داود
 صححه األلباني[ 

 
 

 
 

 
 

 العلم 
 (.  ملسو هيلع هللا ىلصوهو اسم ثاب  لله عز وجل في سنة النبي ) اسم للا الرفيق

 من هو الرفيق؟
في الحديث التصممممريح بتسمممممية للا بالرفيق ووصممممفه بالرفق، وأن له من هذا   •

كمله وما يليق بجمله وكماله سبحانه.الوص  أعمه   وأ
والرِّفق: اللين والسمممممممممهولمة والتمأني في األمور والتمهمل فيهما، وضممممممممممده العن    •

والتشممممممممممديمد، فهو ممأخوذ من الرفق المذي هو التمأني في األمور والتمدرج فيهما، 

وللا سمممممممممبحمانمه رفيق في قمدره وقضمممممممممائمه وأفعمالمه، رفيق في أوامره وأحكماممه  

 ودينه وشرعه.
ومن رفقمه سمممممممممبحمانمه في أفعمالمه أنمه سمممممممممبحمانمه خلق المخلوقمات كلهما بمالتمدرج   •

شممممميئا  فشممممميئا ، بحسممممما حكمته ورفقه، مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة  

 وفي لحظة واحدة، وهو دليل على حلم للا وحكمته وعلمه ولطفه. 
ومن رفق للا بعباده رفقه سمممممممممبحانه بهم في أحكامه وأمره ونهيه، فم يكل    •

 عباده ما ّل يطيقون. 
كما الخطيئمة ومقترف المذنما وعمدُم معماجلتمه  • ومن رفقمه سمممممممممبحمانمه إمهمالُمه را

 بالعقوبة لينيا إلى ربه وليتوب من ذنبه وليعود إلى رشده.
فربنا سمممممممبحانه رفيق  يحاب الرفق، وديننا رفق ويسمممممممر كله، ونبينا صممممممملى للا  •

حلى بالرفق في شممممممممأنه  عليه وسمممممممملم إمام أهل الرفق وقدوتهم، وواجبنا أن نت

 .كله
 ما كان الرفق في شيء إّل زانه، وما نزر منه إّل شانه.  •
فالله هو الرفيق، الذي يرافقنا في كل مراحل حياتنا بعلمه، وسممعه، وبصمره،   •

 وهذا الرفق العام للجميع. 
 وأما رفقه الخاص للم منين به يكون بالمحبة التامة، والنصرة، وحفظ.  •
 

(88) 
 الرفيق 

 السلو 
 اسأل للا الرفيق، أن ي ين حياتك بالرفق.  •
 أن نكون رفيقين لينين مع أهلنا، أطفالنا، والدينا، والناس أجمعين.   •
 تر  العجلة والت ين بالرفق واألناة في جميع أفعالنا.    •



 في السنة النبوية 
سليمان الفارسي رضي  

للا عنه قال: قال رسول 

"إن ربكم   (:ملسو هيلع هللا ىلص)للا 

تبار  وتعالى حيي  

كريم، يستحي من عبده 

إذا رفع يديه إليه أن  

 يردهما صفرا ". 
 صححه األلباني[ ،3556]جامع الترمذي 

 

رأي   (ملسو هيلع هللا ىلص)أن رسول للا 

رجم  يغتسل بالبراز بم  

إزار، فصعد المنبر،  

فحمد للا وأثنى عليه،  

ثم قال صلى للا عليه  

وسلم: "إن للا عز وجل  

حيي  ستير يحاب الحياء  

والستر، فإذا اغتسل 

    ." أحدكم فليستتر
 صححه األلباني[ –  4012]سنن أعي داود 

 
 

 
 
 

 

 العلم 
 وقد ورد هذا اّلسم في حديثين.  اسم للا الحيي

 من هو الحيي؟ 
وجل على ما يليق  وفي هذا اّلسم الكريم دّللة على ثبوت الحياء صفة لله عز   •

بجمله وكماله، وهو سبحانه في صفاته كلها ّل يماثل أحدا  من خلقه، وّل يماثله  

 أحد  من خلقه.
وقال ابن القيم رحمه للا: "وأما حياء الرب تعالى من عبده فذا  نور آخر ّل   •

 تدركه األفهام، وّل تكيفه العقول؛ فإنه حياء كرم وبر وجود وجمل."  
آثارها في خلقه؛  • وتعالى يحا أسماءه وصفاته، ويحا  هور  وللا سبحانه 

كريم يحا    فإن ذلك من لوازم كماله، فهو سبحانه حيي يحا أهل الحياء،

 الكرماء، شكور يحا الشاكرين، محسن يحا المحسنين. 
بالمعصية، مع أنه   • فالعبد يجاهره  والستر،  الحياء  إن للا حي  ست ير يحا 

أفقر شيء إليه، وأضعفه لديه، ويستعين بنعمه على معصيته، ولكن الرب  

 مع كمال غناه، وتمام قدرته، يستحيي من هتك ستره، وفضيحته.  
حيائه ربنا تعالى: أنه يكني بالحسن عن القبيح. كما قال تعالى:    ومن جمل  •

 ، فكنى باللم  عن الجمار.  43}أَْو َّلَمْسُتُم النَِّساَء{، سورة النساء 
وللا ّل يستحيي من الحق، فقد أ هر لنا أخباره، وأحكامه، وشرعه وجميعها   •

 حق.  
ه من  وقد تكاثرت النصوص في األمر بالحياء والحث عليه والت • رغيا فيه، وعدِّ

شعا اإليمان، وبيان ثماره العظيمة وآثاره المباركة، وأنه خير كلبه. والحياء 

في العبد ُخلق جميل يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق  

 ذي الحق، وأعظم الحياء وأوجبه الحياء من للا عز وجل.  

(89) 
 الحيي 

 السلو 
 الملب ، بل أيضا في الكمم، واألفعال، والمعاممت.الحياء لي  فقط في  •
 ّل نسبا في احراج اهخرين.  •
 نبتعد عن األلفاظ البذيئة.   •
 ّل نستحي من اإلقدام والمسارعة في األعمال الصالحة.  •



 
 

 في القرآن الكريم 

 
َفعأ َشَفاَعًة َحَسَنًة   مهن َيشأ

َها   َيُكن لهُه َنَصيٌب مَ ن أ
َفعأ َشَفاَعًة َسيَ َئًة  َوَمن َيشأ
َها وََكاَن  َيُكن لهُه َكفأٌل مَ ن أ
ٍء مَُّقيتً  ُ َعَلىى ُكلَ  َشيأ ااّلِله  

 
 [   85]سورة النساء 
 

 

 
 

 
 

 العلم 
 وهو اسم ذكر في القرآن الكريم مرة واحدة.    اسم للا المقي 

 من هو المقي ؟ 
الممممممممذي أوصممممممممل إلممممممممى كممممممممل الموجممممممممودات ممممممممما بممممممممه تقتممممممممات، وأوصممممممممل إليهمممممممما  •

أرزاقهممممممممما، وصمممممممممر فها كيممممممممم  يشممممممممماء بحكمتمممممممممه وحممممممممممده، أي: أنمممممممممه سمممممممممبحانه 

همممممممممممو المممممممممممذي ينمممممممممممزل األقممممممممممموات للخلمممممممممممق ويقسمممممممممممم أرزاقهمممممممممممم صمممممممممممغيرهم 

 وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم.
هممممممممما مممممممممما يحتاجمممممممممه أهلهمممممممممما ممممممممممن األرزاق واألمممممممممماكن التمممممممممي تممممممممممزرر قمممممممممدر في •

وتغممممممممممممممرس ومممممممممممممممما يصممممممممممممممملح لمعاشممممممممممممممهم ممممممممممممممممن التجمممممممممممممممارات واألشمممممممممممممممجار 

 .والمنافع
الممممممممممممذي أحممممممممممممماط علمممممممممممممما  بالعبممممممممممممماد وأحممممممممممممموالهم، ومممممممممممممما يحتممممممممممممماجون إليمممممممممممممه،  •

وأحممممممممماط بهمممممممممم قمممممممممدرة، فهمممممممممو علمممممممممى كمممممممممل شممممممممميء قمممممممممدير، وتمممممممممولى حفظهمممممممممم 

، ورزقهممممممممممممممم وإمممممممممممممممدادهم، الممممممممممممممذي بقيمممممممممممممم  األبممممممممممممممدان باألطعمممممممممممممممة واألرزاق

 وبقي  قلوب من شاء من عباده بالعلم واإليمان. 
فمممممممممرزق كمممممممممل مخلممممممممموق مختلممممممممم  عمممممممممن اهخمممممممممر. رزق الحيوانمممممممممات مختلممممممممم   •

عممممممممممممن رزق البشممممممممممممر  والممئكممممممممممممة. فممممممممممممرزق الممئكممممممممممممة هممممممممممممو "التسممممممممممممبيح"، 

 وهو تن يه للا عن كل عيا ونقص. 
 جميع أرزاق للا تعطينا التوازن.  •
للا المقيممممممممم  يعلمممممممممم الجمممممممممزاء المناسممممممممما لكمممممممممل عممممممممممل ممممممممممن الحسمممممممممنات  •

 والسيئات.  

(90) 
 المقي  

 السلو 
أن نكمممممممممممون متممممممممممموازنين فمممممممممممي حياتنممممممممممما، ونسمممممممممممأل للا المقيممممممممممم  أن يرزقنممممممممممما  •

المقمممممممممممممدار الكمممممممممممممافي ممممممممممممممن المممممممممممممرزق، والكممممممممممممممم، واألعممممممممممممممال، والعبمممممممممممممادات، 

 والمشاعر. فم نريد أن نفقد توزنا باإلفراط أو التفريط. 
 نسأل للا الرزق المناسا لنا وألهلنا.    •



 في السنة النبوية 
(  ملسو هيلع هللا ىلصسمع  رسول للا ) 

يقول: " يَحُشُر للاُ الِعباَد  

أو قال:   –يوَم الِقيامِة 

ا  –الناَس  ُعراة  ُغرّل  بُهم 

ا (؟  قال: ُقْلنا وما ) بُْهم 

قال لي  َمَعُهم شيء  ،  

ثُم يناِديهم بصوَت يسمُعه 

َمْن بَُعَد كما يسمُعه َمن  

ياُن، أنَا   َقُرَب: أنَا الد 

الملُِك، ّليَنبِغي ألحَد من  

لنارِ أْن يدخَل الناَر  أهِل ا

ولُه عند أحَد من  

؛ حتى   أهل ِالجنِة حق 

ه ِمنه، وّلينبِغي ألحَد  أُقصب

من أهِل الجنِة أْن يدخَل 

الجنَة وأِلحَد من أهِل النارِ  

ُه ِمنه   ِعنَده حق  حتى أُقصب

، حتى اللْطمَة قال: ُقلنا:  

كيَ ، وإن ما نأتِي ُعراة  ُغرّل  

ا؟   قال: الحسن اُت بُهم 

 والسيئاُت."  
 [  970]األدب المفرد 

 

 
 
 
 السلو  

 محاسبة النف ، وتر  الظلم حتى للحيوانات. •
 أن نرد الحقوق إلى أصحابها.  •
ّل نريمممممممد أن و نسمممممممأل للا أن نمممممممدخل الجنمممممممة، ممممممممن غيمممممممر حسممممممماب وّل عمممممممذاب.  •

 نتوق  في القنطرة حيث يقتص الناس من بعض.  

 العلم 
 (.  ملسو هيلع هللا ىلصاسم ثاب  لله عز وجل في سنة النبي ) وهو  اسم للا الدي ان 

 من هو الدي ان؟ 
والممممممدي ان: معنمممممماه المجممممممازي المحاسمممممما، وللا جممممممل وعممممممم يجمممممممع األولممممممين  •

راة لمممممي  علممممميهم ثيممممماب، حفممممماة بمممممم نعمممممال، غمممممرّل  واهخمممممرين يممممموم القياممممممة عمممممُ

أي: غيمممممممر مختتنمممممممين، بُْهمممممممما لمممممممي  معهمممممممم شممممممميء ممممممممن متمممممممار المممممممدنيا، ثمممممممم 

ا قمممممدموا فمممممي حيممممماتهم المممممدنيا ممممممن أعممممممال، إن يجمممممازيهم ويحاسمممممبهم علمممممى مممممم 

 خيار  فخير، وإن شرا  فشر.
ان، وأن يممممموم القياممممممة يممممموُم جمممممزاَء  • وإذا عمممممرف العاقمممممل أن المممممرب سمممممبحانه ديممممم 

وحسممممماب، وأنمممممه سممممميلقى للا ذلمممممك اليممممموم ّل محالمممممة، وأنمممممه فمممممي ذلمممممك اليممممموم 

سمممممميجد أعمالممممممه كلهمممممما محضممممممرة خيرهمممممما وشممممممرها، حسممممممنها وسمممممميئها؛ فإنممممممه 

 اليوم حسابه ويعدب له عدته. سيحسا لذلك
عمممممممن الخليفمممممممة الراشمممممممد عممممممممر ابمممممممن الخطممممممماب رضمممممممي للا عنمممممممه أنمممممممه قمممممممال:  •

"حاسممممممبوا أنفسممممممكم قبممممممل أن تحاسممممممبوا، وزنمممممموا أعمممممممالكم قبممممممل أن توزنمممممموا، 

فإنمممممممه أهمممممممون علممممممميكم فمممممممي الحسممممممماب غمممممممدا  أن تحاسمممممممبوا أنفسمممممممكم اليممممممموم، 

]ابمممممن وت ينممممموا للعمممممرو األكبمممممر، يومئمممممذ تعرضمممممون ّل تخفمممممى ممممممنكم خافيمممممة". 

 أعي الدنيا، محاسبة النف [
أنمممممه سمممممبحانه يأخمممممذ للمظلممممموم ممممممن حسمممممنات  الممممممه، فمممممإن لمممممم يكمممممن عنمممممده  •

 حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرح  عليه ثم طر  في النار. 
فتفكممممممر أيهمممممما العبممممممد فممممممي هممممممذا اليمممممموم العظمممممميم، وتممممممذكر أن الممممممرب سممممممبحانه  •

ثمممممم فمممممي ديمممممان، وأن الحقممممموق سمممممت دي فمممممي ذلمممممك اليممممموم إلمممممى أهلهممممما، وأن مممممما 

 ذلك اليوم إّل الحسنات والسيئات.

(91) 
 الدي ان 



 

 في السنة النبوية 
 

قال رسول للا صلى  

للا عليه وسلم:"إن   

للاَ محسن  يُحاب  

اإلحساَن، فإذا قتلُتم  

فأْحِسنوا القْتلَة، و إذا  

ذبحُتم فأْحِسنوا  

الذبَْح، و ْلُيحد  أحُدكم  

شفرتَه، ثم لُِيرْ   

 ذبيحَته."
 

 [ 494]صحيح الجامع 
 

 

 
 
 

 

 العلم 
 (.  ملسو هيلع هللا ىلصوهو اسم ثاب  لله عز وجل في سنة النبي ) اسم للا المحسن

 من هو المحسن؟ 
واإلكرام   • والجود  واإلنعام  الفضل  إلى  يرجع  "المحسن"  للا  اسم  ومعنى 

يخلو موجود عن إحسانه  والمن والعطاء، واإلحساُن وص   ّلزم له سبحانه، ّل  

 طرفة عين باإليجاد واإلنعام واإلمداد. 
وأعظم اإلحسان التوفيق لهذا الدين وشر  الصدر للزوم طاعة رب العالمين،   •

والتثبي  على الحق والهدى إلى الممات، إلى أن يتوج ذلك بأعظم الكرامة  

سن وأجل اإلحسان بدخول الجنان يوم القيامة، ورؤية الكريم الرحمن المح

 المنان، نسأله سبحانه من فضله العظيم وإحسانه الج يل. 
إن للا سبحانه يحا من عباده أن يتقربوا إليه بمقتضى معاني أسمائه، فهو   •

 محسن يحا المحسنين.  
واإلحسان من العبد هو أعلى مقامات الدين وأرفعها كما جاء ذلك في حديث   •

حديث بأن يعبد ربه كأنه  جبريل المشهور عليه السمم، وفسر اإلحسان في ال 

يراه، فإن لم يكن يراه فإن للا جل وعم يراه ّل يخفى عليه منه شيء، وهذا  

 إحسان في عبادة للا.  
ومن اإلحسان أيضا  اإلحسان إلى عباد للا برا  بالوالدين، وصلة لألرحام، ووفاء   •

يصال  بالحقوق، وإعانة لذوي الحاجات، وك  األذى عن الناس، واّلجتهاد في إ 

 الخير لهم، إلى غير ذلك من اإلحسان لعباد للا. 
يقول العممة ابن القيم رحمه للا في كمم عظيم له عن أسباب شر  الصدر،   •

والجاه،   المال  من  يمكنه  بما  ونفعهم  الخلق،  إلى  اإلحسان  "ومنها:  قال: 

صدرا ،   الناس  أشر   المحسن  الكريم  فإن  اإلحسان،  وأنوار  بالبدن  والنفع 

بهم نفسا ، وأنعمهم قلبا ، والبخيل الذي لي  فيه إحسان أضيُق الناس  وأطي

 صدرا ، وأنكدهم عيشا ، وأعظمهم هما  وغما ." 

(92) 
 المحسن 

 السلو 
 اإلحسان في جميع أعمالنا. وأن نحسن كما أحسن للا إلينا.    •
 أن نحسن الظن بالله المحسن.  •



 
 في السنة النبوية 

 
أن رسوَل للاِ صلى للا  

عليه وسلم رأى رجم  

يَْغَتِسُل بالَبرازِ ، فَصِعَد  

المنبَر ، فَحِمَد للاَ وأثنى  

عليه ، وقال: إن  للاَ عز   

وجل  َحِيي  َسِتير ، يُِحاب  

ْتَر، فإذا  الحياَء  والس 

اغتَسل أَحُدكم 

 َفْليسَتِتْر."
  4012 ]سنن أعي داود،. الرقم

 صححه األلباني[  –

 
 

 
 
 
 

 العلم 
 ورد هذا اّلسم، في السنة النبوية.    اسم للا الستير

 من هو الستير؟ 
في   • يفضحهم  وّل  كثيرا ،  عباده  على  يستر  الذي  الساتر  أي:  و"الستِّير" 

المشاهد، الذي يحا من عباده الستر على أنفسهم ما يفضحهم ويخ يهم 

 ويشينهم وهذا فضل من للا ورحمة، وحلم منه سبحانه وكرم. 
 –ه عن الخلق كلهم وعن طاعتهم وعبادتهم  مع كمال غنا  –والرب سبحانه  •

يكرم عبد ويستر ويستحيي من هتكه وفضيحته وإحمل العقوبة به، ويقيض  

له من أسباب الستر، ويوفقه للندم والتوبة، ويعفو عنه ويغفر له، وهذا من 

 لطفه سبحانه بخلقه ورحمته بعبيده. 
يذيعها   • أن  معصية  في  وقع  إذا  عبده  من  يكره  بل  فإنه سبحانه  ويشهرها، 

يدعوه إلى أن يتوب إلى للا منها بينه وبينه، وستر للا مسبول عليه، ّل أن  

يظهرها ألحد من الناس، ومن أبغض الناس إليه من بات عاصيا  وللا يستره،  

 ثم يصبح يكش  ستر للا عليه. 
الذنوب ومقارفتها،   • البعد عن  أن يجاهد نفسه على  العبد  الواجا على  أن 

ألم   وجل    وإذا  عز  إلى للا  التوبة  إلى  ويبادر  نفسه  يستر  أن  فعليه  بشيء 

واإلنابة إليه، وليكثر من األعمال الصالحات. إذا ستر للا العبد في هذه الدنيا  

 لن يفضحه في اهخرة، ومن ستر مسلما ستره للا يوم القيامة.  
عز وجل،  وقوله في هذا الدعاء: "اللهم استر عوراتي" فيه طلا الستر من للا   •

انكشاُفه،   يسوؤه  ما  وكل  وتقصيره  اإلنسان  عيوب  بها:  المراد  والعورات 

ويدخل في ذلك الحفظ من انكشاف العورة، وهي في الرجل ما بين السرة  

إلى الربكبة، وفي المرأة جميع بدنها، وحري  بالمرأة المسلمة أن توا ا على 

على تضفي  وأن  بالستر،  نفسها  تصون  وأن  الدعاء،  جلباب    هذا  نفسها 

 الحشمة.  

(93) 

 الستير 



 في السنة النبوية 

عن مطرِّف بِن عبِد  

خِّيرِ، قال:   للاِ بِن الشِّ

قال أعي: انطلقُ  في  

وفِد بني عامرَ إلى  

رسوِل للاِ صلى للا  

عليه وسلم، فقلنا 

أن  سيُدنا .فقال: 

السيُد للُا تبار   "

قلنا:   "وتعالى.

  ، وأفضُلنا فضم 

. فقال:   وأعظُمنا طوّل 

قولوا بقولِكم، أو "

بعِض قولِكم، وّل  

يَْسَتْجريَن كم  

 الشيطاُن."
صححه  -   4806]سنن أعي داود

 األلباني[ 
 

 

 
 

 
 

 السلو 
 أن نستر على أنفسنا واهخرين، وّل نذكر ذنوبنا خصوصا بعد التوبة.   •
 نسأل للا الستير أن يسترنا في هذه الدنيا، وعند الموت، ويوم الحشر.   •

 العلم 
 (.  ملسو هيلع هللا ىلصوهو اسم ثاب  لله عز وجل في سنة النبي )  اسم للا السيد

 من هو السيد؟ 
المولى الرب،  "السيد للا" أي: أن السب دد حقيقة لله عز وجل، فهو المالك   •

والخلق كلهم عبيد له، مملوكون مقهورون لي  بهم غنية عنه في بدء أمرهم  

إليه في كل ش ونهم،  لم يوجدوا، محتاجون  يوجدهم  لم  لو  إذ  الوجود،  وهو 

 .مفتقرون إليه في جميع حاجاتهم، ّل غنى لهم عنه طرفة عين
وينهى،  يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، ويحيي ويمي ، ويأمر   •

ويغني   ويبكي،  ويضحك  ويضل،  ويهدي  ويهين،  ويكرم  ويبسط،  ويقبض 

 ويفقر. 
له، وهو   • ند  ّل  الكون  والتدبير في هذا  التصرف  له  الذي  السيِّد  فهو سبحانه 

سبحانه السيد الذي ينبغي أن تصرف له وحده الطاعة والذل والخضور ّل  

ند له، فكذلك يجا  شريك له، فكما أنه سبحانه السيد المتصرف في الخلق ّل  

 أن يكون السيد المعبود ّل شريك له. 
فيه   • يعتقدون  األحياء،  أو  المقبورين  الناس سيدا  غير للا سواء من  اتخاذ 

طلباتهم   به  ينزلون  أو  حاجاتهم،  به  يعلقون  أو  الضر،  دفع  أو  النفع  جلا 

ورغباتهم، أو يصرفون له لجوءهم ودعواتهم، أو يطلبون منه كش  غمومهم  

الجحيم، وكربا إلى  المفضية  للسبيل  واتباعا   العظيم،  بالله  يعد شركا  تهم؛ 

 وهذا غاية الجهل والظلم، إذ كي  يسوى التراب برب األرباب. 
معرفة هذا اّلسم يحمي مقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه   •

من الشر  ووسائله، بانصراف القلا إلى نور من التعلق بالمخلوقين والذل  

 لهم واّلنكسار الذي ّل يحل وّل يجوز صرفه إّل لله الواحد القهار. 

(94) 
 السيد 

 السلو 
 ن من أّل سي د لهذا الكون ومتصرف فيه إّل للا.  •
 اّلستسمم التام لله السيد في جميع ما يقدره لنا.    •
 نفع ومساعدة اهخرين في أمورهم.   •



 

 في السنة النبوية 

أن  النبي  َصل ى للُا  

عليه وسل َم كاَن يَُعوُِّذ  

بَْعَض أْهلِِه، يَْمَسُح  

بَيِدِه الُيْمَنى ويقوُل:  

اِس   "الل ُهم  َرب  الن 

أْذِهِا الَباَس، اْشِفِه 

افِي، ّل ِشَفاَء  وأَنَْ  الش 

إّل  ِشَفاُؤَ ، ِشَفاء  ّل 

ا."   يَُغاِدُر َسَقم 
 

 [ 5743]صحيح البخاري 
 

 

 
 

 
 

 العلم
 (. ملسو هيلع هللا ىلصوهو اسم ثاب  لله عز وجل في سنة النبي ) اسم للا الشافي

 من هو الشافي؟
هو وحده المتفرِّد بالشمممممممممفاء ّل شمممممممممريك له، ولذلك أوجا على كل مكل  أن   •

 شافي إّل للا.يعتقد عقيدة جازمة أنه ّل 
الذي منه الشممممفاء، شممممفاء الصممممدور من الشممممبه والشممممكو  والحسممممد والحقد   •

وغير ذلك من أمراو القلوب، وشمفاء األبدان من األسمقام واهفات، وّل يقدر  

 على ذلك غيره، فم شفاء إّل شفاؤه. 
فإن  من أحسممممممن الوسممممممائل إلى للا جل وعم في طلا الشممممممفاء من األسممممممقام   •

سممل إليه بتفربده وحده بالربوبية وأن الشممفاء بيده وحده، وأنه  واألمراو التو

ّل شمممممممممفماء ألحمد إّل بمإذنمه، فماألمر أمره، والخلق خلقمه، وكمل شممممممممميء بتصمممممممممريفه  

 وتدبيره، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وّل حول وّل قوة إّل بالله.
بد في حقيقة التوكل على للا اعتماُد القلا على للا في حصممممول ما ينفع الع •

دينممه ودنيمماه، ودفع ممما يضمممممممممره في دينممه ودنيمماه، وّلبممد مع هممذا اّلعتممماد من 

مباشمممرة األسمممباب النافعة، فكما أن دفع الجور والعطش باألكل والشمممرب ّل  

ينممافي اإليمممان، فكممذلممك دفع المرو بممالعمج النممافع والممدواء المفيممد ّل ينممافي  

 .اإليمان
 :يتعلق باألسباب أمورا  ثمثةإن الواجا على العبد أن يعرف فيما  •
 أن ّل يجعل منها سببا  إّل ما ثب  أنه سبا  شرعا  أو قدرا . .1
 أن ّل يعتمد العبد عليها، بل يعتمد على مسببها ومقدرها. .2
ثالثها: أن يعلم أن األسمممممباب مهما عظم  وقوي  فإنها مرتبطة بقضممممماء للا  .3

 .وليعلموا كمال قدرته لئم يعتمد العباد عليها، ,وقدره، ّل خروج لها عنه
 

(95) 
 الشافي 

 السلو 
 أن نعبد للا بالتوحيد، وّل نعطي األسباب القدرة.  •
 نسأل للا الشافي أن يشفينا من جميع األمراو الجسدية، والقلبية.   •
 أن ن من أن لكن داء دواء.    •



 

 في السنة النبوية 
 

عن معاوية رضي للا  

عنه، عن النبي صلى  

للا عليه وسلم قال:   

يُرِِد للاُ به َخْير ا  "َمن 

يِن،   ْهُه في الدِّ يَُفقِّ

وللاُ الُمْعِطي وأَنَا  

الَقاِسُم، وَّل تََزاُل هِذه  

ُة َ اِهرِيَن عَلى   األُم 

َمن َخاَلَفُهْم حت ى يَأْتَِي 

ِ، وُهْم   أَْمُر للا 

 َ اِهُروَن."
 

 [ 3116]صحيح البخاري 
 

 

 
 
 

 

 العلم 
(،  ملسو هيلع هللا ىلصاسم ثاب  لله عز وجل في سنة النبي )وهو    اسم للا المعطي

 وعطاء للا كفعل قد ذكر في القرآن في عدة مواضع.  

 من هو المعطي؟ 
والمعطي: المتفرِّد بالعطاء على الحقيقة، ّل مانع لما أعطى، وّل معطي لما منع،   •

عطاؤه سبحانه كمم، ومنعه كمم، إنما أمره إذا أراد شيئا  أن يقول له كن فيكون،  

ما بالعباد من نعمة فهي من منِّه وعطائه سبحانه، وسع عطاؤه العباد كلهم،    وكل

م منهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، هذا في الدنيا، أما يوم القيامة فخص به أولياءه  

 .الم منين
 العطاء العام

 في الدنيا 

للا يعطي الرزق، والخيرات بحكمة لكل شخص، م منا كان أم كافرا، صالحا كان  •

هذه   في  به  ينتفع  الذي  خلقه  خلق  كل  فأعطى  يصلحهم.  ما  يعطيهم  فاسقا.  أم 

 الدنيا. 
 العطاء الخاص 

 في الدنيا 

 يعطي الم منين به ما يعينهم لما ُخلقوا له من العبادة والوصول إلى الجنة.   •
إليمان، ومن عطاياه األخرى الرزق الحمل، الذرية الصالحة، وأن  أفضل عطاء هو ا •

 يكون رفيقا.  
 في اهخرة

 دخول الجنة، وأعظم من ذلك رضا للا. نسأل للا من فضله العظيم.  •
 

(96) 
 المعطي 

 السلو 
 نسأل للا خير الدنيا واهخرة. وأن نعطي مما آتانا للا، من العلم، والمال.   •
 ّل نحزن لعدم حصولنا على شيء ألن للا هو المعطي.     •



 في السنة النبوية 

قال رسول للا 

)صلى للا عليه  

اُس،  وسلم(:  أَيبها الن 

إن  للاَ َطيِّا  ّل يَْقَبُل  

ا، وإن  للاَ أَمَر   ب  إّل  َطيِّ

الُمْ ِمنِيَن بما أَمَر به  

الُمْرَسلِيَن، فقاَل: }يا 

أيبها الربُسُل كُُلوا ِمَن  

يِّباِت واْعَمُلوا  الط 

ِّي بما  ا، إن صالِح 

{ وقاَل:  تَْعَمُلوَن َعلِيم 

آَمُنوا  }يا أيبها ال ِذينَ 

كُُلوا ِمن َطيِّباِت ما  

 َرزَْقناكُْم{،..."

 [ 1015]صحيح مسلم 
 

 

 
 
 
 

 العلم 
 (.  ملسو هيلع هللا ىلصوهو اسم ثاب  لله عز وجل في سنة النبي ) اسم للا الطيا

 من هو الطيا؟ 
والعيوب   • النقائص  عن  ومنزه  مقد س  تعالى  الطهارة  أنه  الطيا  أصل  ألن  كلها؛ 

والسممة من الخبث، وللا جل وعم لم يزل وّل يزال كامم  بذاته وصفاته، وأفعاُله  

هنا   ومن  بكماله،  المئق  الفعل  ففعل  سبحانه  كمل  كماله،  عن  صادرة   وأقواله 

فأسماء للا الحسنى وصفاته العم دالة على ما يفعله ويقوله، وما ّل يفعله وّل  

ه، فإنه سبحانه يفعل ويقول ما هو موجا كماله وعظمته وّل يفعل وّل يقول يقول

 .ما يناقض ذلك
وينتظم تقرير هذا المعنى والدّللة عليه من اسمه الطيا قوُل المصلِّي في التشهد   •

 "والطيبات" أي: لله عز وجل. 
الموصوف  • صفة  فهي  "الطيبات"  قوله:  "وكذلك  للا:  رحمه  القيم  ابن  قال 

، أي: الطيبات من الكلمات واألفعال والصفات واألسماء؛ لله وحده، فهو  المحذوف 

واسمه   األسماء،  أطيا  وأسماؤه  شيء،  أطيا  وصفاته  طيبة،  وأفعاله  طيا، 

الطيا، ّل يصدر عنه إّل طيا، وّل يصعد إّل طيا، وّل يقرب منه إّل طيا، فكلمه  

الطيا والعمل  طيا،  وفعله  الطيا،  الكلم  يصعد  وإليه  إليه،    طيا،  يعرج 

فالطيبات كلها له، ومضافة إليه، صادرة عنه، ومنتهية إليه، فإذا كان هو سبحانه 

الطيبات  والصفات  الطيبات  واألفعال  الطيبات  فالكلمات  اإلطمق  على  الطيا 

واألسماء الطيبات كلها له سبحانه ّل يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط  

سواه من آثار طيبته، وّل تصلح هذه التحية الطيبة  إّل بطيبته سبحانه، فطيُا كل ما  

 [.  183- 182إّل له. ]كتاب الصمة وحكم تاركها ّلبن القيم ص 
أن للا سبحانه ّل يقبل من األعمال واألقوال إّل ما كان موصوفا  بالطيا، وهو عام    •

طيبا ، وّل   في جميع األعمال واألقوال، فم يعمل المرء الم من إّل صالحا ، وّل يقول إّل

يكتسا إّل طيبا ، وّل ينفق إّل من الطيا، فإن الطيا توص  به األعمال واألقوال 

 واّلعتقادات، فكل هذه تنقسم إلى طيا وخبيث.  
ين الحني  كله دين طيا في عقائده وأحكامه وآدابه، فعقائده التي ترجع إلى   • والدِّ

لقدر خيره وشره هي العقائد اإليمان بالله وممئكته وكتبه ورسله واليوم اهخر وا

معتقدها   وتوصل  النفوس،  بها  وتطيا  القلوب،  لها  تطمئن  التي  الصحيحة 

 والمتمسك بها إلى أجل غاية.
 

 

 

(97) 
ا   الطيِّ



 في السنة النبوية 
 

 )تكملة الحديث( 

ثُم  َذكََر الر ُجَل  "... 

َفَر أْشَعَث   يُِطيُل الس 

أْغَبَر، يَُمدب يََدْيِه إلى  

، يا  ماِء، يا َربِّ الس 

  ، ، وَمْطَعُمُه َحرام  َربِّ

  ، وَمْشَربُُه َحرام 

، وُغِذَي   وَمْلَبُسُه َحرام 

بالَحراِم، فأن ى  

 يُْسَتجاُب لذلَك؟" 
 [ 1015]صحيح مسلم 
 

 

 
 
 

 

 العلم )التكملة( 
 من هو الطيا؟ 

الممممممم من كلممممممه طيمممممما، قلبممممممه ولسممممممانه وجسممممممده، بممممممما سممممممكن فممممممي قلبممممممه مممممممن  •

كر، وعلمممممممى جوارحمممممممه ممممممممن األعممممممممال  اإليمممممممان و همممممممر علمممممممى لسمممممممانه ممممممممن المممممممذِّ

 وداخلة في اسمه.الصالحة التي هي ثمرة اإليمان 
كرممممممه  • ولمممممما طممممماب المممممم من فمممممي همممممذه المممممدار فمممممي عقائمممممده وأعمالمممممه وأقوالمممممه أ

 للا في دار القرار بدخول دار الطيبين التي ّل يدخلها إّل طيا. 
ور يوم القيامة ثمثة:   الدب

، وهمممممممم  • دار الطيممممممما المحمممممممض، وهمممممممي لممممممممن جممممممماء بطيممممممما ّل يشمممممممينه خبمممممممث 

ل.   الم منون الكم 

 وهي لمن يأتي بخبث ّل طيا فيه، وهم الكفار.  ودار الخبث المحض، •

ودار لممممممن معمممممه خبمممممث وطيممممما، وهمممممم عصممممماة الموحمممممدين، فهممممم ّلء إذا دخلممممموا  •

النمممممممار فمممممممإنهم ّل يخلمممممممدون فيهممممممما بمممممممل يعمممممممذبون فيهممممممما بقمممممممدر أعممممممممالهم، ثمممممممم 

 يخرجون منها ويدخلون الجنة. 

فممممممممممم يبقممممممممممى بعممممممممممد ذلممممممممممك إّل داران: دار الطيمممممممممما المحممممممممممض، ودار الخبممممممممممث  •

 المحض.
همممممممم اجعلنممممممما ممممممممن عبممممممماد  الطيبمممممممين المممممممذين يقمممممممال لهمممممممم يممممممموم القياممممممممة: الل •

َة ّل َخْوف  َعَلْيكُْم َوّل أَنُْتْم تَْحَزنُوَن( ]األعراف:   .[49)اْدُخُلوا اْلَجن 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 عبدالرزاق البدر.   –المصدر: فقه األسماء الحسنى 

ا   الطيِّ

 السلو 
أنفسممممنا مممممن الشممممر  وعبممممادة غيممممر للا بالتوحيممممد. الكلمممممة الطيبممممة هممممي أن نطهممممر  •

)ّل إلمممممه إّل للا( وهمممممي كشمممممجرة طيبمممممة التمممممي أصممممملها ثابممممم  وفرعهممممما فمممممي السمممممماء، 

كلها كل حين بإذن ربها. وهذا مثل الم من.  ت تي أ
 من أصلح سريرته أصلح للا عمنيته.  •
الطيبممممات، ونسمممممع أن نأكممممل مممممن الطيبممممات، ونشممممرب مممممن الطيبممممات،  وننظممممر إلممممى  •

 الطيبات، ونذها حيث الطيبات. 



 

 السنة النبوية في 
 

اُس يا رسوَل   قاَل: الن 

عُر   ِ، غم السِّ للا 

ر َلنا، فقاَل   فسعِّ

رسوُل للا ِ صل ى للا  

عَليِه وسل َم: "إن  للا  

ُر القابُض  هَو المسعِّ

ِّي  الباسُط الر ازُق، وإن

ألرجو أن ألقى للا  

وليَ  أحد  منكم  

يطالُبني بمظلمَة في  

 دَم وّل ماَل."
  ، 3451]صحيح أعي داود 

 صححه األلباني[ 
 

 

 
 

 
 

 العلم 
ر  (.  ملسو هيلع هللا ىلص وهو اسم ثاب  لله عز وجل في سنة النبي ) اسم للا المسع 

ر؟   من هو المسع 
 اسم للا المسعر له معنين:   •
عر األشياء:1    . الذي يس 
 الذي يرخص األشياء ويغليها، فم اعتراو ألحد عليه، لكمال حكمته ومشيئته.     •
وأهمية، وبعضها  • قيمة،  األمور  بعض  يعطي  الذي  وهو  وأقنى.  أغنى  الذي  وهو 

 اهخر ينزل قدرها وأهميتها. 
قد يظن البعض، أن فئة معينة من الناس لهم القدرة والتسلط في تغيير األسعار،   •

وهذا اّلسم ي يل هذا الشر  من القلوب. ألن ّل أحد له السلطة والقدرة على تغيير 

ر.   األسعار إّل   للا المسع 
اّلقتصاد،   • في  ذلك  ونرى  البشر،  حياة  في  اهثار  من  الكثير  لها  وتغيراتها  األسعار 

 والتجارة، واّلستثمارات.    
ر العذاب:2    . والذي يسع 
ر بعدله العذاب على أعدائه في النار وزادها سعيرا عليهم.   •  الذي يسع 

 من أسماء جهنم، "السعير".   •
ير أصلهم واحد "سعر"، وهذا يبين أن األسعار قد تسبا تدبر، أن األسعار والسع  •

 في اشعال قلوب الناس.  
 ومن أسبابها، التعامل مع الفوائد، والمعاممت الربوية.  •
ّل نعتقد أن أحدا غير للا له السلطة، أو القدرة على تغيير األسعار، بل ّلبد منا أن   •

 نحذر عذاب السعير.  

 

(98) 
ر   المسع 

 السلو 
 ّلبد أن نتقي للا، وّل نتبع هوانا خصوصا عند البيع والشراء، وّل نغش الناس.   •
للا  • أفعال  من  أنه  ن من  أن  ّلبد  معينة  سلعات  في  األسعار  زيادة  ّلحظنا  إذا 

 المسعر.   
 ّل نشتكي من تغييرات األسعار ألن للا هو المسعر الرزاق.   •



 

 في السنة النبوية 

 
عن أم الم منين  

عائشة رضي للا  

عنها، أن رسول للا 

صلى للا عليه وسلم  

كان يقول في ركوعه 

وسجوده: "ُسببو   

وس ربب الممئكة   ُقدب

 والربو ."
 [ 487]صحيح مسلم 
 

 

 
 

 
 

 العلم 
 (.  ملسو هيلع هللا ىلصوهو اسم ثاب  لله عز وجل في سنة النبي )  اسم للا السبو 

 من هو السبو ؟ 
صممممفات كماله، فإن له المنتهى في كل صممممفة كمال،  أنه منز ه  عن كلِّ ما ينافي   •

وكمممممال القممممدرة، منزه عممممما ينممممافي ذلممممك من  فهو الموصممممممممموف بكمممممال العلم 

ومنز ه عن العجز والتعا واإلعياء والل غوب، وموصممممممموف   .الن سممممممميان والغفلة

ة والنوم،   نمممَ ة، منزه عن ضمممممممممممدهممما من الموت والسمممممممممِّ بكممممال الحيممماة والقيوميممم 

التمام، منزه عن الظلم والحماجمة إلى أحمد بوجمه من   موصممممممممموف بمالعمدل والغنى

الوجوه، وموصمموف بكمال الحكمة والرحمة، منزه عما يضمماد  ذلك من العبث  

َفه.  والس 
أنمممه منز ه  عن ممممماثلمممة أحمممد من خلقمممه، أو أن يكون لمممه نمممد بوجمممه من الوجوه،  •

فالمخلوقات كلها وإن عظم  وشمممممرف  وبلغ  المنتهى الذي يليق بها من 

العظمة والكمال المئق بها؛ فلي  شممممميء منها يقارب أو يشمممممابه الباري، بل  

جميع أوصممافها تضمممحل إذا نسممب  إلى صممفات باريها وخالقها، بل جميع ما  

فيهمما من المعمماني والنعوت والكمممال هو الممذي أعطمماهمما إيمماه، فهو الممذي خلق 

ذي علمها فيها العقول والسمممممع واألبصممممار والقوى الظاهرة والباطنة، وهو ال

 .وألهمها، وهو الذي نماها  اهرا  وباطنا  وكملها
فهو المنزه عن كمل مما ينمافي صمممممممممفمات المجمد والعظممة والكممال، وهو المنزه    •

تسبيح للا وتقديسه إنما يكون بتبرئة للا   .عن الضد والند والكف  واألمثال 

نه  وتن يهه عن كل سوء وعيا، مع إثبات المحامد، وصفات الكمال له سبحا 

 .على الوجه المئق به

(99) 
 السبو  

 السلو 
 الظن به بل نُسب حه ونحسن الظن به.في األقدار وشرعه ّل نسيء  •
كلممممممممما زاد تسممممممممبيحنا كلممممممممما قممممممممل تفكيرنمممممممما السمممممممملبي، وزادت فعاليتنمممممممما فممممممممي  •

 الحياة. 
  نُسب ح للا خصوصا في بداية اليوم ونهايته.  •



 

 

 في السنة النبوية 

قال رسول للا صلى  

 للا عليه وسلم:  

"إِن  للا ُهَو اْلَحكَُم  

 َوإَِلْيِه اْلُحْكُم." 

 
، 4955]سنن أعي داود 

 صححه األلباني[
 

 

 
 
 
 

 العلم 
 (.  ملسو هيلع هللا ىلصوهو اسم ثاب  لله عز وجل في سنة النبي )  اسم للا الحكم

 من هو الحكم؟ 
دال   • العظيم  اّلسم  الحكم  وهذا  كمال  ا  أم  لله.  الحكم  كمال  ثبوت  على 

فبثبوت أن  الحكم لله وحده يحكم بين عباده بما يشاء، ويقضي فيهم بما  

 .يريد، ّل راد لحكمه، وّل معقا لقضائه 
ُحكمه يضع األشياء مواضعها وينزلها منازلها، فم  لم، وّل خطأ، وّل نقص في  •

 ُحكم للا. 
فإنه يحكم ما يشاء، وّل يتوجه إليه س ال وّل يقد  في حكمته مقال. وهذا   •

 خمف ما يحصل في ُحكم العبيد، قد تُقد  فيه أو يرجع عن ُحكمه.  
ن ثبوت جميع األ  • سماء الحسنى والصفات  وثبوت الحكم له سبحانه يتضم 

العليا؛ ألنه ّل يكون حكما  إّل سميعا  بصيرا  عليما  خبيرا  متكلِّما  مدبرا ، إلى غير  

ذلك من األسماء والصفات. أن الذي له هذه الصفات هو الذي يستحق  أن  

هو   شأنه  هذا  من  أن   على  دّللة  ذلك  في  أن   كما  ويحرم.  ويحلل  يشرر 

 لذل والخضور.  المستحق وحده أن يفرد با
وعقائد   • علما   القلوب  تمأل  فأخباره  خير،  كل  على  اشتمل  قد  شرعه  إن 

صحيحة، وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافها، ويحصل لها أفضل المعارف  

وأجل  العلوم، وأوامره كل ها منافع ومصالح، وتثمر األخمق الجميلة والخصال  

كية،   والهدي الكامل، ونواهيه كلها  الكريمة واألعمال الصالحة والطاعات الزا

موافقة للعقول الصحيحة والفطر السلمية، فلم ينَه إّل عما يضر الناس في  

 عقولهم وأخمقهم وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم.
 ومن حكمه وحكمته سبحانه مجازاة المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته.  •
 

(100) 
 الحكم 

 السلو 
 إن الُحكم لله، فعلينا أّل نحكُم على اهخرين.   •
كثر.   •  نسأل للا الَحكَم أن يحكم لنا في األمور الغير الواضحة، وما يرضيه أ
   نرجع الحقوق ألهلها ونسأل للا أن يجازينا باإلحسان.  •



 

 في السنة النبوية 
 

قال رسول للا صلى  

للا عليه وسلم : "إن  

للا عز وجل جواد  

كريم، يستحي من  

يمد  العبد المسلم أن 

يديه إليه ثم  

يقبضهما من قبل أن  

يجعل فيهما ما  

 سأله."
 [ 487]صحيح مسلم 
 

 

 
 

 
 

 العلم
وهمممممو اسمممممم ثابممممم  للمممممه عمممممز وجمممممل فمممممي سمممممنة النبمممممي  اسممممم للا الجممممواد

 (. ملسو هيلع هللا ىلص)

 من هو السبو ؟
كثيممممممر العطمممممماء، الممممممذي عممممممم بجمممممموده جميممممممع الكائنممممممات، ومألهمممممما مممممممن فضممممممله  •

 إحسانه طرفة عين.وكرمه ونعمه المتنوعة، فم يخلو مخلوق من 
ه أبمممدا  أقمممملب مممممن ذرَة  • وُد كمممل جممممواَد خلقمممه للا ويخلقممممُ فهمممو الجممممواد لذاتمممه، وجممممُ

وده، فلممممممي  الجممممممواد علممممممى اإلطمممممممق إّل هممممممو، وجمممممموُد كممممممل  بالقيمممممماس إلممممممى جممممممُ

ه للجمممممود واإلعطممممماء واإلحسمممممان والبمممممر واإلنعمممممام  جمممممواَد فممممممْن جممممموده، ومحبتمممممُ

وده واإلفضمممممال فممممموق مممممما يخطممممممر ببمممممال الخلمممممق أو يممممممدور فمممممي  أوهمممممامهم. فجممممممُ

العممممالي مممممن لمممموازم ذاتممممه، والعفممممُو أحمممماب إليممممه مممممن اّلنتقممممام، والرحمممممة أحمممماب 

إليممممه مممممن العقوبممممة، والفضممممل أحمممماب إليممممه مممممن العممممدل، والعطمممماء أحمممماب إليممممه 

 .من المنع
وأحممممممما مممممممما إليمممممممه أن يجمممممممود علمممممممى عبممممممماده ويُوسمممممممعهم فضمممممممم ، ويغممممممممرهم  •

ويضممممماع  لمممممديهم منتمممممه، ويتعمممممرف إحسمممممانا  وجممممموادا ، ويمممممتم علممممميهم نعمتمممممه، 

 إليهم بأوصافه وأسمائه، ويتحبا إليهم بنعمه وآّلئه.

لمممموه  • وقممممال ابممممن القمممميم رحمممممه للا: "وأنممممه سممممبحانه يحمممما مممممن عبمممماده أن يُ مِّ

ويرجمممممموه ويسممممممألوه مممممممن فضممممممله؛ ألنممممممه الملممممممك الحممممممق الجممممممواد، أجمممممموُد ممممممممن 

ئل، وأوسممممممع مممممممن أعطممممممى، وأحمممممماب ممممممما إلممممممى الجممممممواد أن يُرجممممممى وي مممممممل  سممممممُ

 [(50/2) –يُسأل." ]مدارج السالكين و 

 

(101) 
 الجواد 

 السلو 
نسمممممأل للا الجواد، أجود األخمق، واألعمال، والعمقات، والعلوم، والحياة في  •

 الدنيا واهخرة. 
 أن نعمل أحسن ما عندنا و بجودة عالية.  •
 أن نجود على الناس بأحسن ما عندنا.    •
 نسأل للا الجواد النوعية والكمية.  •



 

 في السنة النبوية 
 

عن أبو هريرة رضي  

للا عنه، عن النبي  

عليه وسلم  صلى للا 

قال:  "لِل ِه تِْسَعة   

ا، ِمَئة   وتِْسُعوَن اْسم 

ا، ّل يَْحَفُظها   إّل  واِحد 

َة،   أَحد  إّل  َدَخَل الَجن 

 وهو وْتر  يُِحاب الَوْتَر.."
 

 [ 6410]صحيح البخاري 
 

 

 
 
 

 

 العلم 
 وهو اسم ثاب   في السنة.   اسم للا الوتر

 من هو الوتر؟ 
و"الوتر": هو الفرد الذي ّل شمممممممممريك له وّل نظير، فهو اسمممممممممم  دال  على وحدانية للا  •

سممممبحانه، وتفرده بصممممفات الكمال، ونعوت الجمل، وأنه لي  له شممممريك وّل مثيل  

، والمثل والكف  في شمممممميء  منها، والنصمممممموص الكثيرة في القرآن الكريم في نفي الندِّ

في اإليمان بأن للا وتر  نفي   .والسممممي عن للا تدل على ذلك وتقرره أوضمممح تقرير

للشمممممممممريمك من كمل وجمه؛ في المذات والصمممممممممفمات واألفعمال، وإقرار  بتفربده سمممممممممبحمانمه 

كممذلممك فيممه إقرار  بتفرد للا بخلق بممالعظمممة والكمممال والمجممد والكبريمماء والجمل، و

الكائنات وإبدار البريات وإيجاد المخلوقات، والتصمممممرف فيها بما يشممممماء، فم ند له،  

 وّل شبيه، وّل نظير، وّل مثيل.
وفي القرآن آيات كثيرة يقرِّر فيها سممممممممبحانه تفرده بالرِّزق والملك والتدبير واإلحياء   •

هداية، وغير ذلك، وهذا اإلقرار موجا  أن يُفرد واإلماتة والبدء واإلعادة واإلرشاد وال

لِّ والخضور والحاِّ والرجاء والتوكل واإلنابة وسائر أنوار العبادة.   وحده بالذب
الم من المو حمد هو المتخمذ الرب وحمده إلهمه ومعبوده ومحبوبمه ومرجوه ومخوفمه   •

عاقبة  الذي يتقرب إليه وحده، ويطلا رضممممماه، ويتباعد عن سمممممخطه سمممممبحانه، له ال

 الحميدة والسعادة والفم  في الدنيا واهخرة.
إضمممممافة إلى أنه ينتظم في معناه حبه سمممممبحانه لكل وتر شمممممرعه، حيث أمر بالوتر في   •

الليمممل، وأعمممداد   كمممما في الصممممممممملوات الخم ، ووتر  كثير من األعممممال والطممماعمممات، 

 الطهارة، وتكفين الميِّ ، ونحو ذلك. 
ائر شمممم ونه، فجاء عنه اّلصممممطبا  بسممممبع تمرات،  ( يراعي الوتر في سممممملسو هيلع هللا ىلصوكان نبينا ) •

وشمممرب الماء في أنفاس ثمثة، واّلسمممتغفار ثمثا  أدبار الصممملوات المكتوبة، وفي كثير  

 من األذكار والدعوات يأتي بها وترا  إما مرة  أو ثمثا  أو سبعا . 
 

(102) 
 الوتر 

 السلو 
 أن نعبد للا وحده، ّل شريك له.  –التوحيد  •
نسأل للا أن يها لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ألننا ّل نستطيع العيش   •

 لوحدنا فإننا ُخلقنا أزوجا. وأّل نكون متكبرين، ونظن أننا ّل نحتاج أحدا.  



 
 في القرآن الكريم 

 

َوَإلَ ىُهُكمأ َإلَ ىٌه َواَحٌد ۖ َّله  
َ ىُن   َإلَ ىَه َإَّله ُهَو الرهحأ

 الرهَحيمُ 
 [ 163]سورة البقرة 

 
 

 
 
 
 

 العلم 
 مرة.    13ُذكر في القرآن الكريم تقريبا  اسم للا اإلله 

 من هو اإلله؟ 
 المستحق للعبادة بما له من األسماء والصفات واألفعال الكاملة.  •
ورازقا  ومدبرا    • يكون لعابده خالقا   إلها حتى يكون معبودا ، وحتى  يكون  وّل 

 وعليه مقتدرا . 
ومعنى وّله أن الخلق إليه ي لهون في حوائجهم ويفزعون إليه فيما ينوبهم   •

 كما يوله طفل إلى أمه.  
والصفات   • له من األسماء  بما  للعبادة  لله، تعني استحقاقه  األلوهية صفة 

عظيمة. البشر بطبيعتهم يحبون التأليه، الذي يمأل القلا إيمانا  والمحامد ال

 وتعلقا. فم أحد له صفات الكمال إّل للا، وهو المستحق للتعلق. 
لذلك قال ابن عباس رضي للا عنهما: "للا ذو األلوهية والعبودية على خلقه  •

 أجمعين."  
ه إليه لشدة محبته  وأما األلوهية فزر القلا إلى للا، وسكونه إليه، واتجاه •

  له، وافتقاره إليه ويجمعهما كون للا هو الغاية والمراد والمقصود مطلقا .  
إذا وقع العبد في عظمة للا وجمله وغير ذلك من صفات الربوبية وصرف  •

همه إليها أبغض الناس حتى ّل يميل قلبه إلى أحد. نريد أن نمأل قلوبنا معرفة  

 حدا أن يأخذ مكانه في قلوبنا. بالله اإلله ألننا ّل نريد أ
لكمال   • الخضور  غاية  له  والمخضور  الحا،  غاية  المحبوب  هو  اإلله  للا 

 صفاته.  
 

(103) 
 اإلله 

 السلو 
 أن نتعلق بالله محبة وتعظيما، وأن نعبده ألنه كامل.   •
 أن نرى كماله في أسمائه، وصفاته، وأفعاله.   •
 أن نحا ما يحا للا، وأن نكره ما يكره للا.   •



 

 في القرآن الكريم 
 

ُ َبَكاٍف  أَلَيأَس اّلِله
َعبأَدُه ۖ َوَُيَوَ ُفوَنَك 
َِبلهَذيَن َمن ُدونََه ۚ  

ُ َفَما   َلَل اّلِله َوَمن ُيضأ
 لَُه َمنأ َهادٍ 

 [ 36]سورة الزمر 
 

 

 
 
 
 

 العلم 
 مرة.    13ُذكر في القرآن الكريم تقريبا اسم للا الكافي 

 من هو الكافي؟ 
المممذي كفايمممة الخلمممق كمممل مممما أهمهمممم بيمممده سمممبحانه، والعبمممد ّل غنمممى لمممه عمممن  •

طرفممممة عممممين، بممممأن يكممممون لممممه حافظمممما  وكافيمممما  ومسممممددا  وهاديمممما . وكفايتممممه ربممممه 

 لهم عامة وخاصة.
 

 الكفاية العامة 
فقممممد كفممممى تعممممالى جميممممع المخلوقممممات وقممممام بإيجادهمممما وإمممممدادها وإعممممدادها  •

لكمممممممل مممممممما ُخلقممممممم  لمممممممه، وهيمممممممأ للعبممممممماد ممممممممن جميمممممممع األسمممممممباب مممممممما يغنممممممميهم 

 ويُقنيهم ويُطعمهم ويسقيهم.
 

 الكفاية الخاصة
فايتمممممممممه للمتممممممممموكلين، وقياممممممممممه بإصمممممممممم  أحممممممممموال عبممممممممماده المتقمممممممممين، أي: فك •

كافيمممممه كمممممل أمممممموره الدينيمممممة والدنيويمممممة، وإذا توكمممممل العبمممممد علمممممى ربمممممه حممممممق 

التوكمممممل بممممممأن اعتممممممد بقلبممممممه علمممممى ربممممممه اعتممممممادا  قويمممممما  كمممممامم  فممممممي تحصمممممميل 

ه بربمممممه؛ حصمممممل  لمممممه  َن  نمممممب مصمممممالحه ودفمممممع مضممممماره، وقويمممممْ  ثقتمممممه وحسمممممُ

م للا لممممه أحوالممممه وسممممدده فممممي أقوالممممه وأفعالممممه، وكفمممماه الكفايممممة التامممممة، وأتمممم 

همممممه وكشمممم  غمممممه. وهممممذه منممممة  عظيمممممة  وفضممممل كبيممممر ينبغممممي للمسمممملم أن 

يكمممممون علمممممى ذكمممممر لمممممه ليكمممممون حاممممممدا  لربمممممه علمممممى كفايتمممممه، شممممماكرا  لمممممه علمممممى 

 فضله ونعمته.
وّل يسممممتطبئ العبممممد كفايممممة للا لممممه إذا بمممممذل أسممممبابها، فممممإن للا بممممالب أممممممره  •

ذي قممممدره لمممممه. فمممممم يسمممممتعجل المتوكممممل ويقمممممول: قمممممد توكلمممممُ  فممممي الوقممممم  الممممم 

ودعممموُت فلمممم أر شممميئا  ولمممم تحصمممل لمممي الكفايمممة، فاللمممه بمممالُب أممممره فمممي وقتمممه 

 الذي قدره له. 
 

(104) 
 الكافي 



 في السنة النبوية 
 )من أفعال للا(

 
ا جاَءُه  َعن  عليٍّ ، أن  ُمكاتب 

ِّي قد َعجزُت َعن   فقاَل : إن

مكاتبتي فأعنِّي ، قاَل :  

أّل أعلُِّمَك كلِماَت  

عل َمنيهن  رسوُل للا 

صل ى للا عَليِه وسل َم لو 

كاَن َعليَك مثُل َجبِل  

ا أد اُه للا ُ َعنَك ،   صيرَ دين 

كفني   قاَل : ُقل : الل هم  ا

حراِمَك ،   بِحملَِك عن

وأغنِني بَِفضلَِك َعمن  

 سواَ ." 
]رياو الصالحين، الترمذي  

 [ 1486، حديث 16كتاب 
 

 

 
 
 
 السلو  

 نحسن الظن بالله، ونتوكل عليه، ألنه كاف عبده المتوكل.  •
 ّل نستعجل وّل نقلق ألن للا كافي.  •
 نقول أدعية الكفاية قبل الخروج من المنزل وقبل النوم.  •

 العلم )التكملة( 
وفمممممي مثمممممل همممممذا المقمممممام كثيمممممرا  مممممما يتنمممممازل بعمممممض النممممماس عمممممن مثمممممل همممممذه  •

المعممممماني الجليلمممممة إلمممممى اسمممممتخذاء للمخلممممموقين وتمممممذلل لهمممممم وانكسمممممار بمممممين 

مطامعممممه، غيممممر مبممممال بكممممون أيممممديهم لينممممال بعممممض مآربممممه ويحصممممل بعممممض 

ذلمممممك علمممممى حسممممماب دينمممممه ونيمممممل رضممممما ربمممممه عمممممز وجمممممل، فيخسمممممر كفايمممممة للا 

 ألوليائه.
وكلمممممما كمممممان العبمممممد حسمممممن الظمممممن باللمممممه عظممممميم الرجممممماء فيمممممما عنمممممده صمممممادق  •

 التوكل عليه فإن للا ّل يخيا أمله فيه البتة.
وممممممن اشمممممتغل باللمممممه عمممممن نفسمممممه كفممممماه للا م ونمممممة نفسمممممه، وممممممن اشمممممتغل  •

باللمممممه عمممممن النممممماس كفممممماه للا م ونمممممة النممممماس، وممممممن اشمممممتغل بنفسمممممه عمممممن 

للا وكلمممممممه للا إلمممممممى نفسمممممممه، وممممممممن اشمممممممتغل بالنممممممماس عمممممممن للا وكلمممممممه للا 

 إليهم. 
وروى ابمممممن أعمممممي شممممميبة، عمممممن أعمممممي عمممممون قمممممال: "كمممممان أهمممممل الخيمممممر إذا التقممممموا  •

ا  بمممممممثمث، وإذا غمممممممابوا كتممممممما بعضمممممممهم إلمممممممى بعمممممممض يوصمممممممي بعضمممممممهم بعضممممممم 

 بثمث: 
 من عمل هخرته كفاه للا دنياه،  .4
 ومن أصلح ما بينه وبني للا كفاه للا الناس،  .5
 ومن أصلح سريرته أصلح للا عمنيته". .6

 عبد الرزاق البدر   -المصدر: فقه األسماء الحسنى 
  

 الكافي 



 

 في القرآن الكريم 
 

َولَيَ عأَلَم الهَذيَن أُوُتوا  
َقُّ َمن رهبَ َك   الأَعلأَم أَنهُه اْلأ
َبَت َلُه   َمُنوا بََه فَ ُتخأ فَ يُ ؤأ
قُ ُلوُِبُمأ َوَإنه اّلِلهَ ََلَاَد  

الهَذيَن آَمُنوا َإََلى َصَراٍط  
َتَقيمٍ   مُّسأ
 [  54]سورة الح  
 

 

 
 
 
 

 العلم 
 وقد ذكر للا هذا اّلسم في موضعين من القرآن.   اسم للا الهادي 

 من هو الهادي؟
و"الهممممممادي": هممممممو الممممممذي يهممممممدي عبمممممماده ويرشممممممدهم ويممممممدلهم إلممممممى ممممممما فيممممممه  •

سممممعادتهم فممممي دنيمممماهم وأخممممراهم، وهممممو الممممذي بهدايتممممه اهتممممدى أهممممل وّليتممممه 

إلمممممى طاعتمممممه ورضممممماه، وهمممممو المممممذي بهدايتمممممه اهتمممممدى الحيممممموان لمممممما يصممممملحه 

 واتقى ما يضر ه. أنوار الهداية هي: 
 . الهداية العامة 1
ح معاشممممها وممممما يقيمهمممما، وهممممي هدايممممة وهممممي هدايممممة كمممملِّ نفمممم  إلممممى مصممممال •

شمممماملة  للحيممممموان كلمممممه ناطقمممممه وبهيمممممه، وطيمممممره ودوابمممممه، فصممممميحه وأعجممممممه، 

وممممممن ذلكممممممم هدايتممممممه سمممممبحانه الحيمممممموان البهمممممميم إلمممممى اْلِتقممممممام الثممممممدي عنممممممد 

ه.  خروجه من بطن أمِّ
 . الهداية الحجة والبيان2
والحمممممممممل أنممممممممزل الكتمممممممما وأرسممممممممل الرسممممممممل، وشممممممممرر الشممممممممرائع واألحكممممممممام،  •

والحممممرام، وبممممين أصممممول الممممدين وفروعممممه، وهممممدى وبممممي ن الصممممراط المسممممتقيم 

ح الطرق األخرى ليحذرها العباد.  الموصل إلى رضوانه وثوابه، ووض 
 . هداية التوفيق واإللهام وشر  الصدر لقبول الحق3
ق تعممممممممالى عبمممممممماده الممممممممم منين ل يمممممممممان والعبممممممممادة. وشممممممممر  صممممممممدورهم  • وفمممممممم 

 ه.لقبول الحق والرِّضى ب
 . الهداية إلى الجنة في يوم القيامة4
يهممممدي للا عبمممماده الممممم منين إلممممى بيمممموتهم فممممي الجنممممة، كممممما هممممداهم فممممي هممممذه   •

 الحياة إلى أسباب دخول الجنة. 
 

(105) 
 الهادي 

 السلو 
 أنفع األدعية للهداية: "اهدنا الصراط المستقيم." •
 نستهدي للا في جميع أمورنا الدنيوية واألخروية. مثل الشراء والسواقة.   •
 داوم س ال الهداية من للا، من الشر إلى الخير، ومن الخير إلى األفضل.    •



 في القرآن الكريم 
 

ُ نُوُر السهَماَواَت  اّلِله
َرأَض َمَثُل نُورََه   َواْلأ

َكاٍة َفيَها َمصأَباٌح   َكَمشأ
الأَمصأَباُح ِف زَُجاَجٍة  

َا َكوأَكٌب ُدرَ يٌّ   الزَُّجاَجُة َكَأَّنه
َشَجَرٍة مَُّبارََكٍة يُوَقُد َمن 

زَي أُتونٍَة َّله َشرأَقيهٍة َوََّل َغرأبَيهٍة  
َيَكاُد زَي أتُ َها ُيَضيُء َوَلوأ ِلَأ  

ُه ََنٌر نُّوٌر َعَلىى نُورٍ   ََتأَسسأ
ُ لَُنورََه َمن َيَشاُء  يَ هأَدي اّلِله

َمأثَاَل   ُ اْلأ َوَيضأَرُب اّلِله
ٍء   ُ َبُكلَ  َشيأ َللنهاَس َواّلِله

 َعَليمٌ 
 [  35]سورة النور
 

 

 
 
 
 

 العلم 
   وقد ذكر للا هذا اّلسم في موضع واحد من القرآن.اسم للا النور 

 من هو النور؟ 
وقد أفادت النصوص، تسمية الرب سبحانه نورا ، وبأن له نورا  مضافا  إليه،   •

 وبأنه نور السموات واألرو، وبأن حجابه نور، فهذه أربعة أنوار.  
 النبور من أوصافه تعالى على نوعين: •
 . النور الحسي:  1
وجهه   • عن  الحجاب  كش   لو  الذي  العظيم،  النور  من  به  اتص   ما  وهو 

وجميع  ألحرق    إليه بصره من خلقه،  انتهى  ما  ونور جمله  ُسبحاُت وجهه 

األنوار في السموات العلوية كلها من نوره، بل نور جنات النعيم من نوره، ونور  

كا.   العرش والكرسي من نوره، فضم  عن نور الشم  والقمر والكوا

 . النور المعنوي:  2
وأو • وأصفيائه  أنبيائه  قلوب  ر  نو  الذي  النور  أنوار  وهو  من  وممئكته،  ليائه 

معرفته وأنوار محبته، فإن لمعرفته في قلوب أوليائه الم منين أنوارا  بحسا 

ما عرفوه من نعوت جمله، وما اعتقدوه من صفات جماله، فكل وص  من  

أوصافه له تأثير في قلوبهم، فإن معرفة المولى أعظم المعارف كلها، والعلم 

 به أجل العلوم.
العظمة   • واإلجمل    :والكبرياءمعاني  والتعظيم  الهيبة  أنوار  قلوبهم من  تمأل 

والبر  الجمال  ومعاني  والشوق.    :والتكبير.  والود  المحبة  أنوار  من  تمألها 

واللط  والرأفة  الرحمة  النامي على    :ومعاني  الحا  أنوار  قلوبهم من  تمأل 

مألها من  اإلحسان، وأنوار الشكر والحمد بأنواعه والثناء. ومعاني األلوهية: ت 

 أنوار التعبد، وضياء التقربب، وحرية التعلق التام بالله رغبة ورهبة.  
ومتى امتأل القلا من هذا النور فاو على الوجه، فاستنار الوجه، وانقادت   •

 الجوار  بالطاعة راغبة.  
 عبدالرزاق البدر.  –لمصدر: فقه األسماء الحسنى ا

(106) 
 النور 

 السلو 
 ن يد إيماننا بالله ورسوله. ونسأل للا أن يجعل لنا نورا في الدنيا واهخرة.  •
 المتحابون في للا يكونون على منابر من النور في يوم القيامة.  •
•   



 

 في القرآن الكريم 
 

َوّلَِلَه َما ِف السهَماَواَت  
َرأَض وََكاَن  ُ  َوَما ِف اْلأ اّلِله
يطًا ٍء ُّمَُّ  َبُكلَ  َشيأ

 [ 126]سورة النساء
 

ُكمأ َحَسَنٌة   َإن ََتأَسسأ
ُهمأ َوَإن ُتَصبأُكمأ  َتُسؤأ
َسيَ َئٌة يَ فأَرُحوا َِبَا َوَإن 

َتصأَِبُوا َوتَ ت هُقوا ََّل  
ًئا َإنه  َيُضرُُّكمأ َكيأُدُهمأ َشي أ

 اّلِلهَ ِبَا يَ عأَمُلوَن ُّمَُيطٌ 
 [ 120]سورة آل عمران

 

 
 
 
 

 العلم 
    مواضع من القرآن. 8وقد ذكر للا هذا اّلسم في اسم للا المحيط 

 المحيط؟ من هو 
 وهو اسم دال على إحاطة للا بكلِّ شيء علما  وقدرة  وقهرا .  •
وإحاطتمممممممممممه سمممممممممممبحانه بالمخلوقمممممممممممات إحاطمممممممممممة علمممممممممممم، فمممممممممممم يعمممممممممممزب عنمممممممممممه  •

ممممممممممممن خلقمممممممممممه مثقمممممممممممال ذرة، وإحاطمممممممممممة قمممممممممممدرة فمممممممممممم يعجمممممممممممزه شممممممممممميء فمممممممممممي 

األرو وّل فممممممممممي السممممممممممماء، وإحاطممممممممممة قهممممممممممر فممممممممممم يقممممممممممدرون علممممممممممى فوتممممممممممه أو 

 الفرار منه. 
ره لنممممممما، وكمممممممل مممممممما يفعمممممممل  • إن للا قمممممممد أحممممممماط علمممممممما وقمممممممدرة بكمممممممل مممممممما يقمممممممد 

 اره. في هذا الكون. لذلك ّل مفر من أقد
مهمممممممممممممما حممممممممممممماول األعمممممممممممممداء أن يكيمممممممممممممدوا ويخططممممممممممممموا، للا المحممممممممممممميط قمممممممممممممد  •

أحممممممممماط بهمممممممممم علمممممممممما وقمممممممممدرة وقهمممممممممرا، وسيكشمممممممممفهم وسممممممممميجعل كيمممممممممدهم 

 في تضليل.  
 عبدالرزاق البدر.  –لمصدر: فقه األسماء الحسنى ا

(107) 
 المحيط 

 السلو 
 نتعلق بالله محبة وتعظيما ألننا ّل نستطيع اإلحاطة به.  •
أّل نحكممممممممممم علممممممممممى األمممممممممممور، وّل نممممممممممأتي باألخبممممممممممار وّل نممممممممممرفض أمممممممممممر إّل بعممممممممممد  •

 أن نحيط به علما. 
إذا واجهنمممممممممممما أمممممممممممممر ّل نفهمممممممممممممه، نسممممممممممممأل للا المحمممممممممممميط أن يحيطنمممممممممممما بممممممممممممه   •

 علما. 
 اّلعتراف بأننا ّل نحيط باألمور كلها يجعلنا متواضعين.  •
 أّل نخاف األعداء ألن للا قد أحاط بكيدهم، وأفعالهم.  •
 العلم يحتاج الصبر.  •



 في القرآن الكريم 
َد اّلِلَه َإَذا َعاَهدتُّأ  َوَأوأفُوا بََعهأ

َاَن بَ عأَد   َيأ َوََّل تَنُقُضوا اْلأ
َ  تَ وأَكيَدَها َوَقدأ  َجَعلأُتُم اّلِله

َ يَ عأَلُم َما   َعلَيأُكمأ َكَفيًَل َإنه اّلِله
َعُلونَ   تَ فأ
 [ 91]سورة النحل 

 

 في السنة النبوية 
(: "أن ُه  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرسوِل للا ) 

َذكََر َرُجم  ِمن بَنِي  

إْسَرائِيَل، َسأََل بَْعَض بَنِي  

إْسَرائِيَل أَْن يُْسلَِفُه أَْلَ   

ِديَنارَ، َفقاَل: اْئتِنِي 

َهَداِء أُْشِهُدُهْم، َفقاَل:  بالشب

ا، قاَل:   كََفى بالل ِه َشِهيد 

َفأْتِنِي بالكَِفيِل، قاَل: كََفى 

، قاَل: َصَدْقَ ،   بالل ِه كَِفيم 

َفَدَفَعَها إلَْيِه إلى أََجَل  

ى..."    ُمَسمًّ
 [2291]صحيح البخاري 

 
 

 
 
 
 

 العلم 
 وهو اسم ذكر في القرآن الكريم مرة واحدة.   اسم للا الكفيل

 من هو الكفيل؟
  و"الكفيل" معناه: القائم بأمور الخمئق المتكفِّل بأقواتهم وأرزاقهم. •
الجميع بحمماجممة لكفممالممة للا، وّل أحممد يسمممممممممتطيع كفممالممة كممل الخلق إّل هو، ألن   •

 كفالته ليس  ككفالة البشر المحدودة. 
 . الكفالة العامة: 1
 كفالته للخلق، وكل ما يحتاجون إليه.  •
المتكفِّل بأرزاق جميع المخلوقات وأقواتها، القائم بتدبير شممممممممم ون الكائنات   •

 وتصري  أمورها، وهدايتها، وحفظها. 
 . الكفالة الخاصة:2
نِْعَم الكممافي لمن التجممأ إليممه والحممافظ لمن اعتصمممممممممم بممه، وهو خمماص بعبمماده   •

 الم منين به المتوكلين عليه.

ر ومن صمممدق مع للا بذلك ورضمممي به سمممبحانه كفي • م  أعانه على الوفاء، ويسممم 

 له األمر من حيث ّل يحتسا.   
 عبدالرزاق البدر.  –المصدر: فقه األسماء الحسنى 

(108) 
 الكفيل 

 السلو 
 نتوكل على للا ونثق به. ونسأله كفالته الخاصة.  •
 نجعل للا كفيم على صحتنا، أبنائنا، بيوتنا، عقولنا، علمنا.  •
 نسأل للا كفالته الخاصة.  •
 نتوكل على للا الكفيل أن يوفي عنا ديوننا ومس ولياتنا.  •
 إذا كنا نكفل أحد ّلبد أن ن من بأن للا هو الكفيل فم نُشر  مع أنفسنا.  •
إذا كنم  فماقمد عملمك ولي  لمك أحمد يكفلمك اسمممممممممأل للا الكفيمل أن يتكفمل   •

 بأمور . 



 

 في القرآن الكريم 
ََتَاُه َمن   َوقَاَل الهَذي اشأ
رََمي   مَ صأَر ََّلمأَرأَتََه َأكأ
َواُه َعَسىى َأن يَنَفَعَنا   َمث أ

َلَك   ى َأوأ نَ تهَخَذُه َوَلًدا وََكذَ 
َرأَض   َمكهنها لَُيوُسَف ِف اْلأ

َولَنُ َعلَ َمُه َمن ََتأَويَل  
  ُ ََحاَديَث َواّلِله اْلأ
َغاَلٌب َعَلىى َأمأرََه  

ثَ َر النهاَس ََّل   َولَ ىَكنه َأكأ
 يَ عأَلُمونَ 

 [21]سورة اليوس  
 

 
 

 
 
 
 

 العلم 
 وهو اسم ذكر في القرآن الكريم مرة واحدة.    اسم للا الغالا

 من هو الغالا؟ 
و"الغالممممممما" معنممممممماه: المممممممذي يفعمممممممل مممممممما يشممممممماء، ّل يغلبمممممممه شممممممميء، وّل يمممممممردب  •

 حكمه راد ، وّل يملك أحد  رد ما قضاه، أو منع ما أمضاه.
الغالممممممما همممممممو القممممممموي، الع يمممممممز، القهمممممممار. فمممممممم غلبمممممممة إّل بمممممممالقوة، وّل نصمممممممر إّل  •

 بالعزة والقهر. 
ا علمممممى كمممممل مكلممممم  أن يعلمممممم أن للا سمممممبحانه وتعمممممالى همممممو الغالممممما فيجممممم  •

علممممممى اإلطمممممممق، فمممممممن تمسممممممك بممممممه فهممممممو الغالمممممما، ولممممممو أن جميممممممع مممممممن فممممممي 

 األرو ضده.
وممممممن أعمممممرو عمممممن للا تعمممممالى وتمسمممممك بغيمممممره كمممممان مغلوبممممما ، وفمممممي حبائمممممل  •

 الشيطان مقلوبا . 
هممممممممذا اّلسممممممممم يعيننمممممممما علممممممممى أن نتغلمممممممما علممممممممى نقمممممممماط ضممممممممعفنا، شممممممممهواتنا،  •

 ت حياتنا، وكيد الشيطان والناس. تحديا
الصمممممبر، اإليممممممان، والتعلمممممق باللمممممه وحمممممده، التوكمممممل علمممممى للا ووّليتمممممه كلهممممما  •

أسممممممباب الغلبممممممة علممممممى نقمممممماط ضممممممعفنا، شممممممهواتنا، أفكارنمممممما السمممممملبية، وكيممممممد 

 الشيطان والناس. 
والكفمممممر باللمممممه، وعمممممدم شمممممكر المممممنعم، والشمممممر ، ومنمممممع النممممماس عمممممن طريمممممق  •

  يمة. الهداية، أسباب الفشل واله
 

(109) 
 الغالا 

 السلو 
 نسأل للا الغالا أن يعيننا على غلبة تحدياتنا الداخلية والخارجية.  •
كمم للا يغلا جميع ما يُقال، لذلك نرجع إلى كمم للا ألنه تسمممملية وشممممفاء  •

 لما في الصدور. 
السملبيات تُغلا بالتسمبيح )تن يه للا من كل عيا ونقص(، وتزكية النف    •

 بحولنا وقوتنا. من الشر . وّل نظن أننا نستطيع الغلبة 
دائممما نرجع ونتوب إلى للا، ألن المكر وميول اإلنسممممممممممان ّل يغيران من إرادة  •

 للا شيء.  



 
 في القرآن الكريم 

 

  َهاُدوا   الهَذينَ  َوَعَلى
  ظُُفرٍ  َذي ُكله   َحرهمأَنا

  َحرهمأَنا َوالأغََنمَ  الأبَ َقرَ  َوَمنَ 
  َما  َإَّله  ُشُحوَمُهَما َعَليأَهمأ 

  َأوَ  ظُُهوُرُُهَا َحََلتأ 
ََواَيَ  تَ َلطَ  َما َأوأ  اْلأ   اخأ
  َجَزي أَناُهم َلكَ  ى ذَ  بََعظأمٍ 

 َلَصاَدُقوَن   َوَإَنه  بَبَ غأَيَهمأ 
 [ 146]سورة األنعام 

 

 
 

 
 
 
 

 العلم 
في   فقد ورد في آية واحدة من كتاب للا عز وجل  اسم للا الصادق

 سورة األنعام.   

 من هو الصادق؟ 
اإلسمممممم أي الصممممادق فيوعممممده ووعيممممده، وفممممي كممممل  ممممما يخبممممر بممممه، قممممال شمممميخ  •

ابممممن تيميممممة: "فممممم ريمممما أن للا تعممممالى وعممممد المطيعممممين بممممأن يثيممممبهم، ووعممممد 

 السائلين بأن يجيبهم، وهو الصادق الذي ّل يخل  الميعاد."
كثمممممممر وعممممممموده عمممممممن يممممممموم القياممممممممة، عنمممممممدما نُحاسممممممما،  • للا همممممممو الصمممممممادق، وأ

 ونُحشر، ونُبعث بعد الموت، للحياة األبدية إما إلى الجنة أو النار. 
الصممممادق يُصممممدق صممممدق كتابممممه ورسممممله. كلممممما يحصممممل اهن مممممذكور فمممممي للا  •

 القرآن، وعندما نعتصم بكتاب للا نرى حقيقة ما فيه من الوعود. 
للا الصممممممممادق يُظهممممممممر صممممممممدق الصممممممممادقين وكممممممممذب الكمممممممماذبين، مممممممممن خمممممممممل  •

 الفتن والمواق . 
وممممممممن آثمممممممار اإليممممممممان بهمممممممذا اّلسمممممممم أن  المحسمممممممن ّل يخممممممماف لديمممممممه سمممممممبحانه  •

ضمممممما ، وّل يخممممماف بخسممممما  وّل رهقممممما ، أو أن يضممممميع لمممممه مثقمممممال ذر ة؛  لمممممما  وّل ه

بتوفيتمممممممه العممممممماملين أجمممممممورهم،  -وهمممممممو الصمممممممادق -ألن للا عمممممممز وجمممممممل وعمممممممد

وإن كممممممان مثقممممممال ذرة جمممممممازاه بهمممممما وّل يضممممممميعها عليممممممه بمممممممل يضمممممماع  لممممممممن 

يشمممممماء ويمممممم تي مممممممن لدنممممممه أجممممممرا  عظيممممممما ، وأممممممما المسمممممميء فيجازيممممممه بسمممممميئة 

همممممممممممما عنممممممممممممه بالتو بممممممممممممة والنممممممممممممدم واّلسممممممممممممتغفار والحسممممممممممممنات مثلهمممممممممممما، ويحط 

 والمصائا.

(110) 
 الصادق 

 السلو 
 ن من بالله الصادق قبل أي فعل.   •
 لمن اتهم  لما، آمن بالله الصادق سُيصدق براءتك.   •
 آمن بالله ورسله تكن من الصديقين.   •
 كن مع الصادقين دائما، وصاحا القرآن.   •



 
 في القرآن الكريم 

َقىى  هُ  َويَ ب أ َََللَ  ُذو رَبَ كَ  َوجأ   اْلأ
َرامَ   َواْلأَكأ

 [ 27]سورة الرحمن 
 

مُ  تَ بَاَركَ  َََللَ  َذي  رَبَ كَ  اسأ   اْلأ
َرامَ   َواْلأَكأ

 [ 78]سورة الرحمن 
 

 في السنة النبوية 
عن أن  )رضي للا  

عنه( سمع  النبي  

)صلى للا عليه وسلم(  

وا بيا ذا   يقول: "أنظب

 الجمل واإلكرام."  
 [ 3525]جامع الترمذي 

 
 

 
 

 
 
 
 

 العلم
وهو اسمممممممم ذكر في القرآن الكريم   للا ذو الجمل واإلكراماسمممممممم 

 مرتين في سورة الرحمن.  

 من هو ذو الجمل واإلكرام؟
 ستحق  أن يُِجل ويكَرم فم يجحد وّل يكفر به. يللا جل وعز  •
فمممممالجمل واإلكمممممرام والرحممممممة والقممممموة كلهممممما صمممممفات للمممممه عمممممز وجمممممل مختصمممممة  •

 سبحانه.به، دالة على عظمته وكماله 
قممممممممال ابممممممممن القمممممممميِّم رحمممممممممه للا: "وأممممممممما المجممممممممد فهممممممممو مسممممممممتلزم للعظمممممممممة  •

والسمممممعة والجممممممل ...، والحممممممد يمممممدل علمممممى صمممممفات اإلكمممممرام، وللا سمممممبحانه 

كبمممممر،  ذو الجممممممل واإلكمممممرام، وهمممممذا معنمممممى قمممممول العبمممممد: ّل إلمممممه إّل للا، وللا أ

تلزم فممممممممم إلممممممممه إّل للا دال  علممممممممى ألوهيتممممممممه وتفممممممممرده فيهمممممممما، فألوهيتممممممممه تسمممممممم 

كبمممممممر دال علمممممممى مجمممممممده وعظمتمممممممه، وذلمممممممك يسمممممممتلزم  محبتمممممممه التاممممممممة، وللا أ

 (217-216تمجيده وتعظيمه وتكبيره." )جمء األفهام 
واإلجممممممممل ممممممممن جمممممممن  التعظممممممميم، واإلكمممممممرام ممممممممن جمممممممن  الحممممممما والحممممممممد،  •

 وهذا كقوله: فله اإلجمل والملك، وله اإلكرام والحمد. 
ء والصمممممممممفاء. أي عممممممممممل، اّلسمممممممممم ذو الجممممممممممل واإلكمممممممممرام يمممممممممدل علمممممممممى البقممممممممما •

مشمممممماعر، أو خطمممممموة تُعمممممممل للممممممه سمممممميبقى ولممممممن يممممممزول. والعكمممممم  صممممممحيح. 

 لذلك جميع األعمال التي تُعمل لله ّلبد أن تكون خالصة. 
للا تعمممممممالى يُكمممممممرِم أهمممممممل وّليتمممممممه ويرفمممممممع درجممممممماتهم بمممممممالتوفيق لطاعتمممممممه فمممممممي  •

 الدنيا. 
 

(111) 
ذو الجمل  
 واإلكرام 

 السلو 
 نذكره باسمه ذو الجمل واإلكرام.   •

 أن نُعظم ونحا للا.   •

 نُخلص العمل لله، كي يبقى العمل دائما.   •

 المتحابون في جمل للا يكونون على منابر من نور يوم القيامة.   •



صورة 
ح
للا غير م

سماء 
أ

  
 
 
 

 صورة ممممممممماء للا ليس  محممممممممممممأس
 
للا الحسممممنى ّل إن من القواعد المهمة في باب األسممممماء والصممممفات أن أسممممماء   •

تممدخممل تحمم  حصمممممممممر، وّل تحممدب بعممدد معين، وقممد ورد في السمممممممممنممة النبويممة دّلئممل 

 :واضحات تُقرِّر هذا األمر وتجلِّيه

 ّل نُحصي ثناء عيلك
اللهم إني أعوذ برضا  من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ّل  "

 "أحصي ثناء عليك أن  كما أثني  على نفسك
 [ 1430، حديث 15}رياو الصالحين، مسلم، كتاب 

فأخبر صلى للا عليه وسلم أنه ّل يحصي ثناء عليه ولو أحصى جميع أسمائه   •

 ألحصى الثناء عليه. 

 الشفاعة الكبرى في يوم القيامة 
ِّي َفُيْ َذُن لِي   .َفَيأْتُونِي َفأَُقوُل أَنَا َلَها  َويُْلِهُمنِي َمَحاِمَد أَْحَمُدُه بَِها ّلَ  َفأَْسَتأِْذُن َعَلى َرع

ُد اْرَفْع َرأَْسَك،  ا َفُيَقاُل يَا ُمَحم  تَْحُضُرنِي اهَن، َفأَْحَمُدُه بِِتْلَك اْلَمَحاِمِد َوأَِخرب َلُه َساِجد 

عْ  ِتي أُ  . َوُقْل يُْسَمْع َلَك، َوَسْل تُْعَط، َواْشَفْع تَُشف  ِتي َفأَُقوُل يَا َربِّ أُم   . م 

 [7510صحيح البخاري  –]جزء من حديث 

فمممممدل  الحمممممديث علمممممى أن هنممممما  محاممممممد ممممممن أسمممممماء للا وصمممممفاته يفمممممتح للا  •

بهممما علمممى رسممموله صممملى للا عليمممه وسممملم فمممي ذلمممك اليممموم، وهمممي بمممم شمممكٍّ غيمممر 

 المحامد المأثورة في الكتاب و السن ة.
 ثمثة أقسام:قال ابن القيِّم رحمه للا: "فجعل أسماء للا  •
قسممممممم سمممممممى بممممممه نفسممممممه، فممممممأ هره لمممممممن شمممممماء مممممممن ممئكتممممممه أو غيممممممرهم ولممممممم . 1

 ينزل به كتابه.
 وقسم أنزل به كتابه فتعر ف به إلى عباده.. 2
ع عليمممممه أحمممممدا  مممممن خلقمممممه، ولهمممممذا . 3 وقسممممم  اسمممممتأثر بممممه فمممممي علمممممم غيبممممه، فلمممممم يُطلممممِ

اسممممممممما مممممممممن أحصمممممممماها يممممممممدخل  99قمممممممال: "اسممممممممتأثرت بممممممممه" أي: تفممممممممر دَت بعلممممممممه"

كثر من   .  99الجنة، ولكن األسماء أ
 عبد الرزاق البدر  -فقه األسماء الحسنى  المصدر: 

 

•   




	أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب».
	قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
	"ذاقَ طَعْمَ الإيمانِ مَن رَضِيَ باللَّهِ رَبًّا، وبالإسْلامِ دِينًا، وبِمُحَمَّدٍ رَسولًا".
	"ذاقَ طَعْمَ الإيمانِ مَن رَضِيَ باللَّهِ رَبًّا، وبالإسْلامِ دِينًا، وبِمُحَمَّدٍ رَسولًا".
	"ذاقَ طَعْمَ الإيمانِ مَن رَضِيَ باللَّهِ رَبًّا، وبالإسْلامِ دِينًا، وبِمُحَمَّدٍ رَسولًا".
	في السنة النبوية
	قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ لِلَّهِ مِئَةَ رَحْمَةٍ، فَمنها رَحْمَةٌ بِهَا يَتَرَاحَمُ الخَلْقُ بيْنَهُمْ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ لِيَومِ القِيَامَةِ."
	في السنة النبوية
	أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ، كانَ يقولُ: "اللَّهُمَّ لكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بعِزَّتِكَ، لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ، أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الح...
	أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ، كانَ يقولُ: "اللَّهُمَّ لكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بعِزَّتِكَ، لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ، أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الح...
	[صحيح مسلم [2717
	في السنة النبوية
	أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ، كانَ يقولُ: "يا حيُّ يا قيُّومُ برحمتِكِ أستغيثُ، أصلِحْ لِي شأنِي كلَّهُ، ولا تكِلْنِي إلى نفسِي طرْفةَ عيْنٍ."
	[صحيح الجامع 5820 – حسنه الألباني  ]
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