
 أسماء اهلل الحسنى الواردة في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم

موضعه في القرآن أو في حديث النبي  رقم اآلية القرآنية مع شرح مبسط لمعنى االسم
 محمد

 االسم

 ﴿إن اهلل هو الرزاق ذو القوة املتني﴾ 58سورة الذاريات: 
وسلم: إن اهلل وقال النيب حممد صلى اهلل عليه 

 هو اخلالق القابض الباسط الرزاق ...

 الرزاق ، الرازق

املعطي معناها معروف ، واجلواد هو كثري العطاء الذي عمَّ 
 جبوده مجيع الكائنات.

ورد هذا يف قول النيب حممد صلى اهلل عليه 
 وسلم: واهلل املعطي ..

 وقوله: إن اهلل عز وجل جواد كرمي

 املعطي ، اجلواد

 9ة ص: سور 
 نن والعطايا الكثريةم  ـومعىن الوهاب أي ذو ال

﴿ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا 
 من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب﴾

 الوهاب



 

موضعه في القرآن أو في حديث النبي  رقم اآلية القرآنية مع شرح مبسط لمعنى االسم
 محمد

 االسم

ب ، وأعظم ما منَّ اهلل املنان هو  كثري العطاء ، عظيم املواه
به على البشرية هو إرسال حممد صلى اهلل عليه وسلم برسالة 

اإلسالم ، كما قال تعاىل ﴿لقد من اهلل على املؤمنني إذ 
بعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 

 الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني﴾.

رجال قال:  ورد هذا االسم يف حديث أن
اللهم إين أسألك بأن لك احلمد ، ال إلـٰه إال 

أنت وحدك ال شريك لك ، املنان بديع 
 السماوات واألرض ، ذو اجلالل واإلكرام.
فسمعه النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم 

فقال: لقد سألت اهلل بامسه األعظم الذي إذا 
 ُدعي به أجاب ، وإذا ُسئل به أعطى.

 املنان



 

موضعه في القرآن أو في حديث النبي  ية القرآنية مع شرح مبسط لمعنى االسمرقم اآل
 محمد

 االسم

 28سورة الطور: 
 ومعناها أي الذي مشل الكائنات بربه وعطائه ونعمه.

ومن أعظم بر اهلل بعبده توفيقه لدين اإلسالم ، الذي هو 
الدين املنزل جلميع البشر إىل قيام الساعة ، قال تعاىل ﴿إن 

 دين عند اهلل اإلسالم﴾.ال

 البـــــــــَـــر ﴿إنه هو الــبَــرُّ الرحيم﴾

 القيوم ﴿اهلل ال إلـٰه إال هو احلي القيوم﴾ يف أرزاقهم ومعاشهم قيم خللقهأي قائم بنفسه ، مُ 
 املصور ﴿هو اهلل اخلالق البارىء املصور﴾ أي املصور خللقه على الصورة اليت يريد



 

موضعه في القرآن أو في حديث النبي  ة مع شرح مبسط لمعنى االسمرقم اآلية القرآني
 محمد

 االسم

معىن الصمد أي السيد العظيم الذي قد َكــُمل يف صفاته  ، 
فهو واسع الصفات عظيمها ، فصمدت له املخلوقات ، 

 وقصدته مجيع الكائنات ، فليس هلا رب سواه للقيام بشؤوهنا

 الصمد ﴿قل هو اهلل أحد * اهلل الصمد﴾

 54سورة احلج: 
أي اهلادي عباده لشريعته السمحة الواضحة املوصلة إىل 

 جنته.

﴿وإن اهلل هلاد الذين آمنوا إىل صراط 
 مستقيم﴾

 اهلادي

 26سورة سبأ: 
ومعناه أي الذي حيكم بني عباده مبا يشاء ويقضي بينهم مبا 

 يريد ، ال راد حلكمه.

 الفتاح ﴿وهو الفتاح العليم﴾



 

موضعه في القرآن أو في حديث النبي  ية القرآنية مع شرح مبسط لمعنى االسمرقم اآل
 محمد

 االسم

ومعناها أي الذي يسمع مجيع األصوات .  1سورة اجملادلة: 
على اختالف اللغات وتنوع احلاجات ، يستوي بذلك من 

وقد تكرر هذا االسم يف القرآن  أسر القول ومن جهر به.
 مسني موضعا.الكرمي فيما يقرب من اخل

 السميع ﴿إن اهلل مسيع بصري﴾

 1سورة اجملادلة: 
ومعىن هذا االسم أي الذي يرى مجيع األشياء دقيقها 
)أي وجليلها ، فريى النملة السوداء على الصخرة الصمَّاء 

يف الليلة الظلماء ، مع كونه فوق السماء السابعة الصلبة( ، 
 على عرشه ، سبحانه وتعاىل.

 البصري ﴿إن اهلل مسيع بصري﴾



 

موضعه في القرآن أو في حديث النبي  رقم اآلية القرآنية مع شرح مبسط لمعنى االسم
 محمد

 االسم

 103سورة األنعام: 
ل إىل عباده مصاحلهم بلطفه  معىن اللطيف أي الذي يُوص 
وإحسانه. ومن لطفه بعباده أن بني هلم على لسان خامت 

لة إىل رسله وهو حممد صلى اهلل عليه وسلم الطريق املوص
اجلنة ، وكشف هلم ما أشكل عليهم مما حرفه الناس يف 
رساالت األنبياء قبله عرب القرون ، كما بني هلم سبيل 

 اخلالص من النار.
 ا يف الضمائر والنفوس.ممواخلبري أي اخلبري بسرائر اخللق 

وهو ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار ﴿
 اللطيف اخلبري﴾

 اللطيف ، اخلبري



 

موضعه في القرآن أو في حديث النبي  اآلية القرآنية مع شرح مبسط لمعنى االسمرقم 
 محمد

 االسم

 العفو أي الذي ميحو السيئات.
والغفار والغفور أي الذي يسرت السيئات فال تنكشف 

 للناس.
والتواب أي الذي يتوب على من يشاء من عباده كما قال 

فوا عن تعاىل ﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويع
 (25السيئات ويعلم ما تفعلون﴾ )سورة الشورى: 

﴿وإين لغفار ملن ﴿إن اهلل لعفو غفور﴾ ، 
، ﴿إنه  ﴾تاب وآمن وعمل صاحلا مث اهتدى

 هو التواب الرحيم﴾

العفو ، الغفار ، الغفور ، 
 التواب



 

 االسم حمدمموضعه في القرآن أو في حديث النبي  رقم اآلية القرآنية مع شرح مبسط لمعنى االسم
االمســان بينهمــا تــرادف ، واملعــىن أي املطلــع علــى كــل هـــٰذان 

ــــه شــــيء ممــــا فعلتــــه اجلــــوارح أو كنَّتــــه  شــــيء ، ال عفــــى علي
 الصدور.

 ﴿واهلل على كل شيء شهيد﴾
 ﴿إن اهلل كان عليكم رقيبا﴾

 الشهيد ، الرقيب

، ومعىن املهيمن أي املطلع على خفايا  23سورة احلشر: 
 األمور.
، واسم اهلل )احمليط( يدل على إحاطة  126النساء: سورة 

 اهلل بكل شيء علما وقدرة وقهرا.
، ومعىن ُمقيت أي شهيد ، وقيل أي  85سورة النساء: 

 ل للناس أقواهتم وأرزاقهم.الذي يُوص  
ال أحد فوصف اهلل نفسه بالواسع أي الواسع يف صفاته ، 

 ثىن عليه.ء على اهلل تعاىل مهما أيستطيع أن حيصي الثنا

﴿هو اهلل الذي ال إلـٰه إال هو امللك القدوس 
 .السالم املؤمن املهيمن﴾

 ﴿وكان اهلل بكل شيء حميطا﴾
 

 ﴿وكان اهلل على كل شيء ُمقيتا﴾
 

 ﴿واهلل واسع عليم﴾

املهيمن ، احمليط ، 
 املقيت ، الواسع



 

حديث النبي موضعه في القرآن أو في  رقم اآلية القرآنية مع شرح مبسط لمعنى االسم
 محمد

 االسم

: حفظ مجيع معلومات األولاحلفظ هنا يتناول ثالثة أمور: 
اخللق ، فال يغيب على اهلل شيء منها ، كما قال تعاىل ﴿ال 

 يضل ريب وال ينسى﴾ ، وقال ﴿أحصاه اهلل ونسوه﴾.
: حفظ خملوقاته من مساء وأرض وما بينهما أال حيصل الثاني

 تبارك وتعاىل.فيها شيء مل يُقدِّره الرب 
واملسلم ميكنه أن يستجلب حفظ اهلل له بأن حيفظ هو أوامر 

اهلل فال يضيعها وال يفرط فيها ، كما قال النيب حممد صلى 
 اهلل عليه وسلم البن عمه: احفظ اهلل حيفظك.

: حفظ كتابه العزيز وهو القرآن من التحريف والضياع الثالث
لنا الذكر وإنا له والتبديل ، كما قال تعاىل ﴿إنا حنن نز 

 حلافظون﴾.

 ﴿إن ريب على كل شيء حفيظ﴾
 ﴿فاهلل خرٌي حافظا﴾

 احلفيظ ، احلافظ



 

موضعه في القرآن أو في حديث النبي  رقم اآلية القرآنية مع شرح مبسط لمعنى االسم
 محمد

 االسم

 78، سورة احلج:  9سورة الشورى: 
جن ومعىن الويل أي املتويل لشئون خملوقاته من إنس و 

ومالئكة ومجادات وغريها ، وهذه اليت تسمى بالوالية 
 العامة.

وإذا وردت الوالية للمؤمنني فهذه تسمى الوالية اخلاصة ، 
وتعين كفايتهم ونصرهتم وحفظهم من الشرور ، ويف يوم 

 القيامة يدخلهم اجلنة.

﴿أم اختذوا من دونه أولياء فاهلل هو الويل وهو 
اهلل هو موالكم ، ﴿واعتصموا ب حييي املوتى﴾

 ﴾فنعم املوىل ونعم النصري

 الويل ، املوىل

  18سورة األنعام: 
وقد ورد اسم احلكيم يف القرآن ما يقرب من مئة مرة ، 
 واحلكمة هي حسن التصرف ووضع الشيء يف مكانه.

 احلكيم  ﴿وهو احلكيم اخلبري﴾



 

أو في حديث النبي  موضعه في القرآن رقم اآلية القرآنية مع شرح مبسط لمعنى االسم
 محمد

 االسم

 41، سورة الرعد:  8، سورة التني:  114سورة األنعام: 
والـَحـَكـم هو الذي حيكم بني الناس ، فاهلل حيكم يف كتابه 

وعلى ألسنة رسله باحلق ، وليس ألحد االعرتاض على 
ُحكمه ، ألن اهلل هو الـخالق احلكيم العليم بـمصاحل الناس ، 

 الرحيم هبم.

وهو الذي أنزل  أفغري اهلل أبتغي حكما﴿
﴿أليس اهلل ﴾ ، إليكم الكتاب مفصال
﴿واهلل حيكم ال معقب بأحكم احلاكمني﴾ ، 

 حلكمه﴾

 احلَكم

معىن كلمة اإلميان تتضمن التصديق ، ومعىن وصف اهلل 
نفسه باملؤمن أي الذي يُقيم الرباهني على صدق املؤمنني من 

هلل تعاىل أقام الدليل على الرسل وأتباعهم ، ومن ذلك أن ا
صدق نبيه حممد بإنزال القرآن عليه ، الذي هو معجزة 

خالدة ، مل يستطع البشر على أن يأتوا مبثله وال آية منه ، 
 فدل ذلك على صدقه ، فآمن به من أراد اهلل جناته.

﴿هو اهلل الذي ال إلـٰه إال هو امللك القدوس 
السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب 

 .﴾يشركونسبحان اهلل عما 
 

 املؤمن



ومن معاين اسم اهلل )املؤمن( أنه َيصُدق املؤمنني يوم القيامة 
 ، فيدخلهم اجلنة ، جعلنا اهلل منهم.  بإجناز ما وعدهم به

 146سورة األنعام: 
ومعناها أي الصادق يف وعده ووعيده ، فمن آمن برسل اهلل 

نة وجييب دعائه ويشرح صدره فإن اهلل َيصُدقه ويُدخله اجل
وينصره يف الدنيا واآلخرة ، ومن رد رسالة رسوله حممدا صلى 

اهلل عيه وسلم ومل ينقاد هلا فإن اهلل يصُدقه بدخول النار ، 
 عياذا باهلل من ذلك.

 الصادق ﴿وإنا لصادقون﴾

 133سورة األنعام: 
 15سورة فاطر: 

 ﴿وربك الغين ذو الرمحة﴾
م الفقراء إىل اهلل واهلل هو ﴿يا أيها الناس أنت

 الغين احلميد﴾

 الغين



 

موضعه في القرآن أو في حديث النبي  رقم اآلية القرآنية مع شرح مبسط لمعنى االسم
 محمد

 االسم

 40سورة النمل: 
 

 3سورة العلق: 
معىن الكرمي معلوم وهو كثري العطاء ، الذي يعطي من حيتاج 

 يسأله ، سبحانه وتعاىلومن ال حيتاج ، ومن يسأله ومن ال 
 

﴿ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه ومن كفر فإن 
 ريب غين كرمي﴾

 ﴿اقرأ وربك األكرم﴾

 الكرمي ، األكرم

 15سورة فاطر: 
معىن احلميد: أي له احلمد كله ، واحلمد هو الثناء ، فاهلل 

حممود يف ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله ، وله احلمد يف األوىل 
 واآلخرة

 احلميد أن اهلل غين محيد﴾ ﴿واعلموا

 اجمليد ﴿إنه محيد جميد﴾ معىن اجمليد أي واسع الصفات ، كثريها ، عظيمها



 

موضعه في القرآن أو في حديث النبي  رقم اآلية القرآنية مع شرح مبسط لمعنى االسم
 محمد

 االسم

 30سورة فاطر: 
 147سورة النساء: 

طاعه بأن يثيبه كال االمسني يدالن على أن اهلل يشكر من أ
ويزيده من فضله يف الدنيا واآلخرة ، وأنه ال يضيع عنده 
عمل عامل ، خبالف الناس ، فقد ُيضيِّع بعضهم عمل 

 بعض وال يشكره على إحسانه.

 ﴿إنه غفور شكور﴾
 ﴿وكان اهلل شاكرا عليما﴾

 الشكور ، الشاكر

 41سورة فاطر: 
يَنَسب  ومن أعظم املعاصي أذية اهلل سبحانه وتعاىل بأن

العبد إىل اهلل الولد ، فقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: 
ليس أحد أصرب على أذى مسعه من اهلل ، إهنم ليدعون له 

 ولدا ، وإنه ليعافيهم ويرزقهم.

  ﴿إنه كان حليما غفورا﴾
معناه الذي ال يَعجل على عباده بالعقوبة إذا 
عصوه ، بل حيلم عليهم لعلهم يتوبوا ، وهم 

قوعهم يف املعاصي وإصرارهم عليها ال مع و 
 حيبس عنهم نعمه ، وهذا من حلم اهلل ورمحته

 احلليم



 

موضعه في القرآن أو في حديث النبي  رقم اآلية القرآنية مع شرح مبسط لمعنى االسم
 محمد

 االسم

 284سورة البقرة: 
 65سورة األنعام: 

 
 45سورة الكهف: 

ى أن اهلل كامل القدرة مجيع هذا األمساء واألوصاف تدل عل
، فبقدرته أوجد الـمخلوقات ، وبقدرته دبَّرها  ، وبقدرته 

أفناها ، وبقدرته سيحيي املوتى وحياسبهم ، فمن أحسن فله 
 احلسىن ، ومن أساء فله النار عياذا باهلل.

 ﴿واهلل على كل شيء قدير﴾
﴿قل هو القادر على أن يبعث عليكم 

 كم﴾عذابا من فوقكم أو من أسفل من
 ﴿وكان اهلل على كل شيء مقتدرا﴾

 القدير ، القادر ، املقتدر



 

موضعه في القرآن أو في حديث النبي  رقم اآلية القرآنية مع شرح مبسط لمعنى االسم
 محمد

 االسم

 90سورة هود: 
 14سورة الربوج: 

ومعىن الودود أي الذي يُـحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ، وهم 
 أيضا حيبونه.

نيها أي الذي يتودد إىل خلقه بصفاته اجلميلة ومن معا
ن تَودُّده أن حيلم على عبده إذا عصاه ، وم   ونعمه العظيمة.

 فإذا تاب فرح اهلل بتوبته مع كونه غين عنه متام الغىن.

 ﴿إن ريب رحيم ودود﴾
 ﴿وهو الغفور الودود﴾

 

 الودود

 36، سورة الزمر:  6سورة النساء: 
سيب هو الكايف عباده ما أمهَّهم كالمها مبعىن واحد ، فاحل

من أمور دينهم ودنياهم ، الـُميسر هلم ما حيتاجونه ، الدافع 
 عنهم ما يكرهونه.

﴿وكفى باهلل حسيبا﴾ ، ﴿أليس اهلل بكاف 
 عبده﴾

 احلسيب ، الكايف



موضعه في القرآن أو في حديث النبي  رقم اآلية القرآنية مع شرح مبسط لمعنى االسم
 محمد

 االسم

 91ورة النحل: س
 

 132سورة النساء: 
وتأيت مبعىن لكفيل أي الشاهد واحلافظ والضامن ، معىن ا

القائم بأمور اخلالئق، املتكفل بأقواهتم وأرزاقهم ، وهو معىن 
الوكيل ، وقد أمر اهلل عباده بأن يتوكلوا عليه ، أي يُفوضوا 

األمور إليه ويعتمدوا عليه لتحصيل حاجاهتم ، كما قال 
لقومه ﴿وعلى اهلل فتوكلوا إن كنتم مؤمنني﴾ ، وحذَّر  موسى

 من التوكل على سواه فقال ﴿أال تتخذوا من دوين وكيال﴾.

﴿وال تنقضوا األميان بعد توكيدها وقد جعلتم 
 اهلل عليكم كفيال﴾

 ﴿وكفى باهلل وكيال﴾

 الكفيل ، الوكيل



 

رآن أو في حديث النبي موضعه في الق رقم اآلية القرآنية مع شرح مبسط لمعنى االسم
 محمد

 االسم

 21سورة يوسف: 
 78سورة احلج: 

معىن الغالب أي الذي يفعل ما يشاء ، ال يرده شيء ، وال 
 يغلبه شيء ، وال مينع قضاءه شيء.

والنصري أي الذي ينصر عباده املؤمنني ، قال تعاىل ﴿وكان 
 حقا علينا نصر املؤمنني﴾.

اعهم بالنصر وبشَّرهم به فقال وقد امنت اهلل على األنبياء وأتب
﴿إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم 

 األشهاد﴾.

﴿واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال 
 يعلمون﴾

﴿واعتصموا باهلل هو موالكم فنعم املوىل ونعم 
 النصري﴾

 الغالب ، النصري

ه مجيع عىن القاهر أي الذي قهر مجيع الكائنات وذلت لم
 املخلوقات ، والقهار صيغة مبالغة من الَقهر.

﴿وهو القاهر فوق عباده وهو احلكيم 
 اخلبري﴾

 القاهر ، القهار



 

موضعه في القرآن أو في حديث النبي  رقم اآلية القرآنية مع شرح مبسط لمعنى االسم
 محمد

 االسم

ورد اسم العزيز يف القرآن ما يقرب من مئة مرة ، ومعىن 
العزيز أي الغالب ، والقوي الذي ليس شيء أقوى منه ، 
والذي ال يقوى أحد على أن يضره بشيء ، والذي مجيع 

 املخلوقات حتت قهره وسلطانه.
واجلبار من اجلربوت ، أي القهار الذي ال يقهره أحد ، بل 

 من القوة. هو القاهر لغريه مهما بلغ

﴿هو اهلل الذي ال إلـٰه إال هو امللك القدوس 
السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب 

، ﴿إن العزة هلل  ﴾يشركونسبحان اهلل عما 
 مجيعا﴾

 العزيز ، اجلبار

 61سورة هود: 
معىن القريب أي القرب املعنوي لعباده املؤمنني ، بإجابة 

 داعائهم وتوفيقه هلم.
 أي اجمليب دعائهم. واجمليب

قال مثود لقومه ﴿فاستغفروه مث توبوا إليه إنه 
 ﴾قريب جميب

 القريب ، اجمليب



 

موضعه في القرآن أو في حديث النبي  رقم اآلية القرآنية مع شرح مبسط لمعنى االسم
 محمد

 االسم

رْفُض رسالة اإلسالم بعد بلوغها لإلنسان البالغ يعترب من 
 عليه يف اآلخرة ، ﴿إن الذين كذبوا التكرب الذي توعد اهلل

بآياتنا واستكربوا عنها ال تفتح هلم أبواب السماء وال 
يدخلون اجلنة حىت يلج احلمل يف سمِّ اخلياط وكذلك جنزي 

اجملرمني * هلم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك 
 جنزي الظاملني﴾.

 وَسمِّ اخلياط أي ثقب اإلبرة.

إال هو امللك القدوس  ﴿هو اهلل الذي ال إلـٰه
السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب 

. التكرب هو ﴾يشركونسبحان اهلل عما 
التعاظم ، وهو صفة خاصة باهلل تعاىل ، ال 
جيوز للمخلوقني أن يتصفوا هبا ، وهي من 

أوصاف إبليس اللعني ﴿إال إبليس أىب 
 واستكرب وكان من الكافرين﴾. 

 

 املتكرب

 89، سورة األنبياء:  23جر: سورة احل
ومعىن الوارث أي الباقي بعد فناء اخللق ، وكل من عداه زائل 

 ، هو باق وهم زائلون ، وهم دائم وهم يفنون.

﴿وإنا لنحن حنيي ومنيت وحنن الوارثون﴾ ، 
وأنت خري وزكريا إذ نادى ربه ال تذرين فردا ﴿

 الوارثني﴾

 الوارث



موضعه في القرآن أو في حديث النبي  ط لمعنى االسمرقم اآلية القرآنية مع شرح مبس
 محمد

 االسم

معىن )الطيب( أي مقدس عن النقائص والعيوب ، ألن 
 الطِّيب من الطهارة والسالمة من اخلبث

يف قول النيب صلى اهلل عليه  االسمورد هذا 
 وسلم: إن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا.

 الطيب

ى اهلل عليه يف قول النيب صلاالسم ورد هذا  
وسلم: اللهم رب الناس ، اذهب الباس )أي 
املرض( ، واشف أنت الشايف ، ال شفاء إال 

شفاؤك ، شفاء ال يغادر سقما )أي ال يُـــبقي 
 علة إال أزاهلا(.

 الشايف

يف قول النيب صلى اهلل عليه  االسمورد هذا  اهلل مجيل يف ذاته ويف صفاته ويف أفعاله ويف أمساءه
 اهلل مجيل حيب اجلمال. وسلم: إن

 اجلميل



 

موضعه في القرآن أو في حديث النبي  رقم اآلية القرآنية مع شرح مبسط لمعنى االسم
 محمد

 االسم

 الباسط أي الذي يبسط الرزق لعباده.
القابض هو الذي قدَّر تضييق الرزق على بعض عباده 

 حكمة منه جل وعال.
 ويدخل يف القبض قبض األرواح أيضا.

 ه قوله تعاىل ﴿واهلل يقبض ويبسط﴾.ومن

ورد هذا االسم يف قول النيب صلى اهلل عليه 
وسلم: إن اهلل هو اخلالق القابض الباسط 

 الرازق ....

 القابض ، الباسط

يف قول النيب صلى اهلل عليه  االسمورد هذا  يف هذين احلديثني داللة على صفة احلياء هلل عز وجل
ستري حيب وسلم: إن اهلل عز وجل حيي 

 احلياء والسرت ، فإذا اغتسل أحدكم فليسترت.
وقال صلى اهلل عليه وسلم: إن ربكم تبارك 
وتعاىل حيي كرمي ، يستحيي من عبده إذا 

 رفع يديه إليه أن يردمها صفرا.

 الـحـيــ ــي



موضعه في القرآن أو في حديث النبي  رقم اآلية القرآنية مع شرح مبسط لمعنى االسم
 محمد

 ماالس

الستري أي الساتر على عباده فال يفضحهم يف املشاهد ، 
 وهذا من رمحة اهلل هبم.

يف قول النيب صلى اهلل عليه  االسمورد هذا 
وسلم: إن اهلل عز وجل حيي ستري حيب 

 احلياء والسرت ، فإذا اغتسل أحدكم فليسترت.
 

ـــتري  الـــسِّ

 78سورة الرمحـٰن: 
 مل جليل ، وعمل جليل.اجلالل هو التعظيم ، يقال عا
 واإلكرام يتضمن احلمد واحملبة.

 ذو اجلالل واإلكرام ﴿تبارك اسم ربك ذي اجلالل واإلكرام﴾

معىن الديان أي الذي جيازي الناس وحياسبهم ، وهلذا مسي 
 يوم القيامة بيوم الدين أي يوم احلساب واجلزاء.

يف حديث عن النيب صلى اهلل  االسمورد هذا 
ن اهلل تعاىل يقول يوم القيامة: أنا عليه وسلم أ

 امللك ، أنا الدَّيان.

 الديان

 35سورة النور: 
 أن اهلل بذاته نور وحجابه نور واملعىن 

﴾  نور ﴿اللَُّه نُوُر السََّماَوات  َواأْلَْرض 



موضعه في القرآن أو في حديث النبي  رقم اآلية القرآنية مع شرح مبسط لمعنى االسم
 محمد

 االسم

 اأْلَمْسَاءُ  َلهُ ﴿ُهَو اللَُّه اخْلَال ُق اْلَبار ُئ اْلُمَصوُِّر  24ة احلشر: سور 
 َواأْلَْرض   السََّماَوات   يف   َما َلهُ  احلُْْسىَن ُيَسبِّحُ 

 ﴾ احلَْك يم اْلَعز يزُ  َوُهوَ 

 اخلالق

إن اهلل يعلم وأنتم ال  ﴿فال تضربوا هلل األمثال 74سورة النحل: 
 ﴾تعلمون

أي ،  اس خبلقهيقالرب ال 
 صفاتهال مثل له يف  هأن

 70سورة اإلسراء: 
 
 

 34سورة البقرة: 

﴿ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري 

 ممن خلقنا تفضيال﴾
وقد أمر اهلل املالئكة بالسجود ألبينا آدم عليه 

تعاىل  السالم  ، وهذا تكرمي له ولذريته ، قال
َدَم َفَسَجُدوا  ﴿ َوإ ْذ قـُْلَنا ل ْلَماَلئ َكة  اْسُجُدوا آل 

 ﴾إ الَّ إ ْبل يَس َأىَبٰ َواْسَتْكبَـَر وََكاَن م َن اْلَكاف ر ين

فوق أي  اإلنسانوضع اهلل 
بل وسلطه  ى ،خليقة أخر 

فوق مجيع املخلوقات 
 ىاألخر 



في القرآن أو في حديث النبي موضعه  رقم اآلية القرآنية مع شرح مبسط لمعنى االسم
 محمد

 االسم

، وقد ورد يف القرآن الكرمي وصف اهلل  19سورة الشورى: 
تعاىل بأنه املتني ، ومعناها شديد القوة ، كما يف قوله تعاىل 

 (58إن اهلل هو الرزاق ذو القوة املتني﴾ )سورة الذاريات: ﴿

َوُهَو اللَُّه َلط يٌف ب ع َباد ه  يـَْرُزُق َمن َيَشاُء ﴿
 ﴾اْلَقو يُّ اْلَعز يزُ 

 القوي

معناه أن السؤدد الكامل هلل عز وجل ، فهو املالك والرب ، 
 وغريه مربوب مملوك حمتاج إليه.

السيد قال النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم: 
 .اهلل تبارك وتعاىل

 السيد



 

رقم اآلية القرآنية مع شرح 
 مبسط لمعنى االسم

 االسم حديث النبي محمدموضعه في القرآن أو في 

 1سورة األعلى: 
وقد ورد وصف اهلل بالعلي 
واملتعال كما يف قوله تعاىل 
﴿وهو العلي العظيم﴾ ، 

وقوله ﴿عامل الغيب والشهادة 
 الكبري املتعال﴾.

 العلي األعلى ﴿سبح اسم ربك األعلى﴾

ٌد الَّ إ لََٰه إ الَّ  ﴿ 163سورة البقرة:  ُُكْم إ لٌَٰه َواح  يمَوإ هلَٰ  اإللـٰه ﴾ ُهَو الرَّمْحَُٰن الرَّح 



 

رقم اآلية القرآنية مع شرح 
 مبسط لمعنى االسم

 االسم موضعه في القرآن أو في حديث النبي محمد

معناها أن اهلل أكرب من كل 
شيء ، وهو وصف عظيم 

يردده املسلم كل يوم يف 
صالته حينما يقول )اهلل 

ب  أكرب( ، وهذا يوج 
والتذلل للمسلم االنكسار 

بني يدي اهلل أثناء صالته 
 وخارجها.

وأن اهلل هو العلي الكبري الكبري 

أي العظيم يف ذاته وأمسائه 
 وصفاته

 

 العظيم ﴿وهو العلي العظيم﴾



 

رقم اآلية القرآنية مع شرح 
 مبسط لمعنى االسم

 االسم موضعه في القرآن أو في حديث النبي محمد

يمَوإ هلَُٰ  ﴿ 163سورة البقرة:  ٌد الَّ إ لََٰه إ الَّ ُهَو الرَّمْحَُٰن الرَّح   اإللـٰه ﴾ُكْم إ لٌَٰه َواح 
 إال هو احلي القيوم﴾إ لٌَٰه  اهلل ال ﴿ 88سورة القصص: 

ًا آَخَر  ﴿  َلهُ ُكلُّ َشْيٍء َهال ٌك إ الَّ َوْجَهُه   ُهوَ  إ الَّ  إ لَٰهَ  اَل َواَل َتدُْع َمَع اللَّه  إ هلَٰ
 ﴾تـُْرَجُعونَ  ْيه  َوإ لَ  احلُْْكمُ 

 حي ال ميوت

هو األول  معىن اآلية الكرمية:
قبل كل شيء ، واآلخر بعد  

كل شيء ، والظاهر فوق  
رب ـــــأقكل شيء ، والباطن 

من كل شيء ، وإمنا قربه 
، وهو  بعلمه وهو فوق عرشه

 بكل شيء عليم

مبعين أنه مل  ، الرب أزيل ﴿هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم﴾
ه ووجود، يكن له بداية 
 ليس له هناية



رقم اآلية القرآنية مع شرح 
 مبسط لمعنى االسم

 االسم موضعه في القرآن أو في حديث النبي محمد

 60سورة النحل: 
 27سورة الروم: 

 ﴿وهلل املثل األعلى وهو العزيز احلكيم﴾
 احلَْك يُم﴾ اْلَعز يزُ  َوُهوَ اأْلَْرض  َوَلُه اْلَمَثُل اأْلَْعَلٰى يف  السََّماَوات  وَ  ﴿

 الرب كامل

َهٰى َعن  اْلَفْحَشاء   ﴿ 90سورة النحل:  ْحَسان  َوإ يَتاء  ذ ي اْلُقْرىَبٰ َويـَنـْ إ نَّ اللََّه يَْأُمُر ب اْلَعْدل  َواإْل 
 ﴾َتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ  يَع ُظُكمْ َواْلُمنَكر  َواْلبَـْغي  

 عادل

 قادر أن يفعل ما يشاء ﴿إن اهلل على كل شيء قدير﴾ 20سورة البقرة: 
اهلل موجود بذاته فوق السماء السابعة على عرشه كما قال تعاىل ﴿الرمحـٰن  5: طـٰه  سورة

 على العرش استوى﴾.
وبناء على هذا فال يقال إنه موجود يف كل مكان ، ألن اهلل مل يقل ذلك 

فصل عنهم ، ال ميازجهم وال عن نفسه ، وألن اهلل بائن عن خلقه أي من
 عالطهم

، وهو فوق  الرب موجود
 عرشه فوق السماء السابعة



 

رقم اآلية القرآنية مع شرح 
 مبسط لمعنى االسم

 االسم موضعه في القرآن أو في حديث النبي محمد

 255سورة البقرة: 
 29سورة البقرة: 

وقد ورد هذا االسم يف 
القرآن )العليم( يف أكثر من 

مخسني موضعا من مئة و 
 القرآن الكرمي.

 ﴿يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم﴾
 ﴿وهو بكل شيء عليم﴾

 الرب واسع العلم

﴿قل اللهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء وتعز  26سورة آل عمران: 
 من تشاء وتذل من تشاء بيدك اخلري إنك على كل شيء قدير﴾

 مالك امللك



 

ة القرآنية مع شرح رقم اآلي
 مبسط لمعنى االسم

 االسم موضعه في القرآن أو في حديث النبي محمد

 56سورة الذاريات: 
 
 
 
 

 117 - 116سورة املائدة: 

﴿وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون﴾ ، أي ليفردوه يف العبادة وال 
 يعبدوا معه غريه ، سواء كان نبيا أو مَلكا أو مجادا أو غري ذلك ، وهذه

 اعبدوا اهلل ما لكم من إلـٰه غريه﴾.﴿رسالة مجيع األنبياء ألقوامهم 
َوإ ْذ قَاَل اللَُّه يَا ع يَسى  ويف يوم القيامة سيسأل اهلل عيسى عليه السالم ﴿

نَْي  م ن ُدون  اللَّه    ُسْبَحاَنكَ  قَالَ اْبَن َمْرمَيَ أَأَنَت قـُْلَت ل لنَّاس  اختَّ ُذوين  َوأُمَِّي إ هلَٰ
َق   يل   لَْيسَ  َما أَُقولَ  َأنْ  يل   َيُكونُ  امَ   يف   َما تـَْعَلمُ  َعل ْمَتهُ  فـََقدْ  قـُْلُتهُ  ُكنتُ   إ ن ِب 

ي كَ  يف   َما أَْعَلمُ  َواَل  نـَْفس  مُ  أَنتَ  إ نَّكَ  نـَْفس  َما قـُْلُت هَلُْم إ الَّ *  اْلغُُيوب   َعالَّ
 ف يه مْ  ُدْمتُ  مَّا َشه يًدا َعلَْيه مْ  وَُكنتُ َورَبَُّكْم  َما أََمْرَتين  ب ه  َأن  اْعُبُدوا اللََّه َريبِّ 

 ﴾.َشه يدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ   َعَلىٰ  َوأَنتَ َلمَّا تـََوفَـّْيَتين  ُكنَت أَنَت الرَّق يَب َعَلْيه ْم فَـ 

وال  املستحق لعبادتنا
 يستحق العبادة غريه



 

رقم اآلية القرآنية مع شرح 
 مبسط لمعنى االسم

 االسم آن أو في حديث النبي محمدموضعه في القر 

 1سورة الفاحتة: 
 

: من الصفات املرادفة فائدة. ﴾* الرمحـٰن الرحيم ﴿احلمد هلل رب العاملني
لصفة الرمحة ما وصف اهلل به نفسه بأنه رؤوف كما يف قوله تعاىل ﴿واهلل 
رؤوف بالعباد﴾ ، والرأفة هي أعلى معاين الرمحة. ومن رأفة اهلل بعباده أن 

رسل إليهم رسوله حممدا صلى اهلل عليه وسلم بعد أن حصل التحريف يف أ
الكتب املنزلة وهي التوراة واإلجنيل ، ليتبني للناس الطريق احلق ، قال تعاىل 

﴿يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم كثريا مما كنتم ختفون من 
يهدي به الكتاب ويعفو عن كثري قد جاءكم من اهلل نور وكتاب مبني * 

اهلل من اتبع رضوانه سبل السالم وعرجهم من الظلمات إىل النور بإذنه 
ويهديهم إىل صراط مستقيم﴾. وقال تعاىل ﴿ يا أهل الكتاب قد جاءكم 

رسولنا يبني لكم على فرتة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشري وال 
 نذير فقد جاءكم بشري ونذير واهلل على كل شيء قدير﴾. 

 رحيمال الرب



 

رقم اآلية القرآنية مع شرح 
 مبسط لمعنى االسم

 االسم موضعه في القرآن أو في حديث النبي محمد

من الصفات املرادفة لصفة الرحيم أنه رفيق ، وقد ورد هذا يف قول النيب  
صلى اهلل عليه وسلم لزوجته عائشة: )يا عائشة ، إن اهلل رفيق حيب الرفق 

هو اللني والسهولة. ومن رفق اهلل بعباده أن شرع  يف األمر كله(. والرفق
هلم شرائع تناسب خلقتهم وقدرهتم كما قال تعاىل ﴿ال يكلف اهلل نفسا 

 إال وسعها﴾.

 رفيق

 62سورة احلج: 
 

ل َك ب َأنَّ اللََّه ُهَو احلَْقُّ  ﴿  وأن ما يدعون من دونه هو الباطل﴾ذَٰ
يف ذاته وال يف صفاته وال  معىن احلق أي الذي ال شك فيه وال ريب ، ال

يف أمسائه ، فهو املعبود ِبق وال معبود ِبق سواه ، وكل ما سواه فإن 
 عبادته باطلة ، سواء كان نبيا أو مَلكا ، غري ذلك.

وهو سبحانه حق ، وخامت رساالته حق وهي رسالة اإلسالم ، ومجيع 
 أنبياءه حق ، وأخباره حق ، ووعده حق ، ولقاؤه حق.

 قاحل



 

قم اآلية القرآنية مع شرح ر 
 مبسط لمعنى االسم

 االسم موضعه في القرآن أو في حديث النبي محمد

ُيَسبُِّح ل لَّه  َما يف  السََّماَوات  َوَما يف  اأْلَْرض  اْلَمل ك  اْلُقدُّوس  اْلَعز يز   ﴿ 1سورة اجلمعة: 
 ﴾ ، ومعىن ُقدوس أي ُمـنزَّه عن صفات النقص.احلَْك يم  
بُّوح( ، فإن التسبيح هو التنزيه ــــــالسم )قدوس( له مرادف وهو )سُ وهذا ا

عن صفات النقص أيضا ، وقد ورد االمسان يف قول النيب حممد صلى اهلل 
 عليه وسلم يف ركوعه:

 قدوس رب املالئكة والروح.ُســــــبُّوح 
﴿هو اهلل ولكلمة )قدوس( كلمة مرادفة وهي )السالم( كما يف قوله تعاىل 

لذي ال إلـٰه إال هو امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار ا
،  ومعىن السالم أي السامل من مجيع  ﴾يشركوناملتكرب سبحان اهلل عما 

العيوب والنقائص ، وهو سبحانه السالم من مشاهبة املخلوقني كاختاذ 
 الصاحبة والولد.

 قدوس



 على محمد وعلى سائر أنبياءه وصلى اهلل وسلم،  تم الكتاب بحمد اهلل
 هجرية. 1434رمضان  26كتبه: ماجد بن سليمان الرسي ، 


