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 ٢

  أسماء اهللا الحسنى 

الحمد هللا كما أمر والصالة والسالم على خير البشر 
  ....وعلى آله وذريته وأصحابه ومن سار على األثر

  :أما بعد

 واحِدا إِنَّ لِلَّهِ تِسعةً وتِسعِين اسما مِائَةً إِالَّ  «: >ول اهللاقال رس |
   ٢٦٧٧ ومسلم ٢٧٣٦صحيح البخاري  » .من أَحصاها دخلَ الْجنةَ

اهللا تعالى بفتحٍ عظيم هو إحصاء تسعة  ذنوقد أ |
  . صريحا مفردا من القرآن العظيمااسموتسعين 

 بفضل اهللا تعالى، وعظيم منه، وقد تم هذا الفتح |
وواسع كرمه، وجليل لطفه، وكريم عطائه، وعظيم 
إنعامه، ووافر عونه، وكثير بِره، فهو أهل الحمد 

 .ومستحقه

 ١٤٣٤ من سنة وقد كان هذا الفتح في أول المحرم |
 المبلِغ عن رب العالمين عليه لهجرة النبي المصطفى

 .أفضل الصالة وأزكى التسليم

 ٣

   أسماء اهللا تعالى التي جاءت :الًأو
  )ال (في القرآن صريحة بـ 

  

  الدليل    االسم  
وقد جاء اسم اهللا يف ٣٨: الكهف NMZ]     اهللا  ١

 .مرة٢٧٠٢القرآن 
  . أمجعت عليه األمةاهللاسم  |

 ٧١  الغفور  ٢
 
 
 
 
 

 مرة
 

 مرة
 مرتني

٤ 
 
 تنيمر

٣ 
 

  [IHGZ  ٩٨: يوسف   
 [zyxwZ ٢٠:املزمل   
 [ËÊÉZ  ٤٩: احلجر  

 [¿¾½Z ١١:النمل   
 [QPOZ  ٣٦:إبراهيم  

 [L    N  MZ  ٥٤: األنعام  

 [²±°Z  ١٤٥: األنعام  

 [210Z  ٥٣: يوسف  

 [¾FEZ  ٢: سبأ  

[¾¡�Z ١٤: الربوج   
 [¾65Z  ٢: امللك    

 [º¹¸Z  ٢ ٨:فاطر   
[onmZ  ٢٣٥: البقرة  

 [xwvuZ ٤٤: اإلرساء  

 [@?>Z  ٢٣: الشورى   



 ٤

٤ 
 

 مرة

 [ÓÕÔZ  ٣٠: فاطر  

 [  e   d  c  bZ     ٣٤:فاطر  

[fNMLZ  ٢: املجادلة  

[u7Z ١٥: سبأ  

  . أمجعت عليه األمة الغفوراسم  ❁
  ٥: الزمر  ÊÉÈZ]  ٣  الغفار  ٣

 . أمجعت عليه األمة الغفاراسم  ❁
 ٩  التواب  ٤

 
 
 
 مرة

[Û  Ú  Ù  Z  ٣٧: البقرة   
 [®  ¬  «  ª    ©Z  ١٠٤:التوبة    

  [É    ²             ³Z ١٦٠: البقرة   
 [@                      B  A   Z ١٢٨: البقرة   

[ Ü   Û  Ú  Ù Z  ١٠: النور  

  . أمجعت عليه األمة التواباسم  ❁
 ٦  الرحمن  ٥

 
 مرة

 [    Ø  ×    ÖZ  ١٦٣: البقرة    
 [}   |  {Z  ٣٠ :النمل   

 [¾      ½   ¼   Z ١١٢: األنبياء  

  . أمجعت عليه األمة حمنالراسم  ❁
 مرة  الرحيم  ٦

٧١ 
 
 
 

 [ÙFEZ  ٢: سبأ  
[        I      H  GZ  ١٠٧:نسيو   

[  Ë  Ê  ÉZ  ٤٩: احلجر    
 [O  QPZ  ٣٦:إبراهيم  
 [¿   ¾   ½    Z ١١:النمل  

 ٥

 
 
 
 

١٣ 
٩ 
 
 
٦ 
 

 مرة
 مرة
٩ 
 
 
 
 
 

 مرتني

[ ²  ±  °   ̄ Z  ١٤٥: األنعام    
 [  i     h  g       fZ  ٤١: هود  

 [ u jiZ   ١٦٧: األعراف    
 [zyxwZ   ٣٤: املائدة  

 [:98Z  ٤٢: الدخان   
[É  ³  ²Z  ١٦٠:البقرة      

 [B  A  @  Z  ١٢٨ :البقرة  

[L ÛÚÙZ  ١١٨:التوبة  

 [Ø×ÖZ ٢٢:احرش    
[    $   #   "   Z  ١:الفاحتة  

 [ÃÂÁZ  ٢٨: الطور   
 [BA@Z  ٩٠: هود  

 [f  ã  â  á  Z  ٢٠: النور    
 [  7  6   5Z  ١٠:احلرش  

 [ ̀ _  ̂    ]Z  ٤٧: النحل    
 [w  ¶  µ       ́   ³  Z  ٩ :احلديد  
[jihgfZ١٤٣:البقرة  
[ÆÅÄÃZ١١٧التوبة  

 [<;Z ٥٨: يس  

  . أمجعت عليه األمة يمالرحاسم  ❁
 ١٠  الحميد  ٧

 

[ÃÂÁÀZ  ٢٦: لقامن  
 [|{yxZ  ٦: التغابن   



 ٦

١ 
٣ 
١ 
١ 

 [Á»ºZ  ٢٨:رىشوال  
 [GFEZ  ٨: الربوج  
 [>=<Z  ٧٣: هود  
 [poZ ٤٢:فصلت  
  . أمجعت عليه األمةالحميداسم ❁

 ٤  الحكيم  ٨
٤٧ 
 
 
 
٧ 
 
 

٢٩ 
 
 
 

 مرة
 مرة
 مرة
 مرة
 

[Á ÛÚZ ١٨: األنعام    
 [ÁzyZ  ٤: إبراهيم    

 [T     S   R    Z  ١٢٩البقرة  
 [kjiZ  ١٢٦: آل عمران  

  [  D   C   BZ  ٦٣ :األنفال  

 [Á¢¡Z  ٨٤: الزخرف  

 [}|{Z ١٢٨: األنعام  
 [{zyZ  ١٣٩:  األنعام   

[Á >= Z  ٢: التحريم    
[\  [  Z    Z  ٣٢: بقرةال   
 [KJIZ ٢٨:التوبة     
 [KJIZ ٦: يوسف  

 [Ü    Û   Ú    Z  ١٠: النور  
 [áàßZ ٥١:الشورى  
 [poZ ٤٢:فصلت  
[ºfedZ  ١٣٠:النساء  
  .ه األمة أمجعت عليالحكيماسم ❁

 ٧

 ٢٩  العليم  ٩
 
 
 
٧ 
 
 
٤ 
 
 
٣ 
٤ 
 

٣٢ 
 
 
 
٦ 
 

 مرتني
 مرة
٧ 

 [¬«ªZ  ١٠٠: يوسف    
 [\[ZZ ٣٢: البقرة  

[dHGZ  ٧١: األنفال    
[ K   J  I  Z  ٦: يوسف   

 [èçæZ ٣٠: الذاريات   
 [{   z     y    Z   ٢٥:احلجر   
 [<;:Z  ٨٣: األنعام   

 [æa`Z  ٥٤: الروم  

 [ÈÇÆZ ٥٠:الشورى  

 [¸¶µZ  ٧٠:النحل  

 [HGF EZ  ٥١: األحزاب  

 [ØÚÙZ  ٣٤: لقامن    
 [   ̂     ]  \Z  ٣:التحريم   

 [ÐÏÎZ  ٧٦: املائدة  

 [/.-Z  ١٢٧: البقرة  

 [dONZ  ٦٠: النور    
 [  W  V  UZ  ٢٠٠:األعراف  

 [Î.-Z  ٧٨: النمل   
 [       ;   :   9Z ٢: غافر 

 [Îº¹Z  ٨١: يس  

 [ÎdcZ ٢٦: سبأ  

 [qpoZ  ١١٥: البقرة   



 ٨

 مرتني
 مرتني

 
 

 [nmlkZ  ١٥٨: البقرة  

 [RQPOZ  ٢٣١: البقرة   

 [dcbZ ٧٠: النساء  

 [DCBAZ  ٣٩: النساء    
 [×   Ö   Õ      ÔZ ٥: هود  

 [xwvuZ ٨: فاطر   
 [   h   g   f    eZ ٣٦: يونس  

 [dutsZ ١٩: يوسف  
 [|   {      z   yZ  ٥١ :املؤمنون    
 [hgfeZ  ٩٦: املؤمنون  

 [dÈÇZ ١١٥: آل عمران   
 [d±°Z  ٧: اجلمعة  

 [876Z  ٦٣: آل عمران  

  . أمجعت عليه األمةالعليم اسم ❁
 ٤٧  العزيز  ١٠

 
 
 

١٣ 
٦ 
 

 مرتني

 [edcZ  ٦: آل عمران    
 [kjiZ  ٩: النمل    

 [TSRZ  ١١٨: املائدة   

 [  D   C   BZ   ٦٣:األنفال  

 [ÄÃÂZ  ٥: الروم   
 [Ö.-Z  ٧٨: النمل    

 [      ;  :  9Z   ٢:غافر   
 [Ö65Z  ٢: امللك   

 ٩

 
٣ 
٣ 

 مرة
 مرة
 مرة
٧ 
 

 مرة
 مرة

 [º¹¸Z  ٢٨: فاطر  

[ÖÊÉZ  ٥: الزمر   
 [FEGZ  ٨: الربوج  
 [¡�~Z  ٩: ص  

 [«ªZ  ٢٣: احلرش   
 [®¬¯Z ٤٢: القمر 

 [jihZ ٦٦: هود  
 [>=<Z ٢٥: احلديد   

 [ª©Z  ٢٣: احلرش   
 [+*Z  ١: ةاجلمع  
  . أمجعت عليه األمة العزيزاسم  ❁

 مرتني  العظيم  ١١
 مرة

 [Ö:9Z  ٤: الشورى  

 [âáZ   ٣٣: حلاقةا   
 [ËÊZ ٧٤: الواقعة 

  . أمجعت عليه األمة العظيماسم  ❁
  ١٠٣: األنعام Z=<§]  ٥  اللطيف  ١٢

 [¼   »   º    Z ٦٣: احلج 
  . أمجعت عليه األمة اللطيفاسم  ❁

 ٥  الخبير  ١٣
 
٤ 
٤ 

 [§>=Z   ١٤:امللك    
[  ³  ²  ±  Z  ١٦ :لقامن  

 [§21Z ١:سبأ   
 [ÚÙØZ ٣٤: لقامن    



 ١٠

 
٥ 

 [   ̂     ]  \Z  ٣:التحريم   
 [©¨§ªZ ٢٧: الشورى 

 [^]\[Z ٣٠: النور   
 [å   ä   ã   âZ ٨٨: النمل 
 [BÄÃÂZ ١١: املنافقون   
 [B¿¾   ÀZ ٨: التغابن 

  . أمجعت عليه األمةالخبير اسم ❁
 ٣٢  السميع  ١٤

 
 
 

١١ 
 

 مرة

 [ÐÏÎZ  ١٣٧: البقرة  
 [/.-Z ٣٥: آل عمران  

 [BëêZ  ٢٥٦: البقرة    
 [  W  V  UZ  ٢٠٠:األعراف  

 [YXWZ ٢٠:غافر    
 [vutZ ٦١: احلج  

 [;:9Z  ٥٠: سبأ  
  . أمجعت عليه األمةالسميع اسم ❁

 ١١  البصير  ١٥
٥ 

 [654Z ١: اإلرساء   
 [vutZ  ٢٨: لقامن   

 [©¨§ªZ ٢٧: الشورى 

 [Bäã           åZ ١٨: احلجرات  
 [B32      4Z ٧١: املائدة 

 [`_^Z ٤٤: غافر  
 [ÉÈÇZ ٢٠: الفرقان 

  . أمجعت عليه األمةالبصير اسم ❁
 ١١

 ١٠  الغني  ١٦
٥ 
١ 
١ 

 ["ÃÂÁZ ٦: املمتحنة   
 [432Z   ١٢: لقامن   
 ["ÄZ ٤٧: حممد   
 [®¬«ª©Z ٩٧: آل عمران 

 ["°¯Z ٢٦٣: البقرة  
 [¥¤¦Z ٤٠: النمل  
 [± 0/.-Z ١٣٣: األنعام  

ُأنت الغني ونحن «: >ل رسول اهللا  قا❁ ْ ََ َ ُّْ ِ ْ َ َ
ُالفقراء َ َ ُ  ٩٩١وابن حبان ١١٧٣داود رواه أبو  :حسن » .ْ

 وحسنه األلباين يف صحيح ٣/٣٤٩ والبيهقي ١/٣٢٨واحلاكم 

   ٢٣١٠اجلامع 
  . أمجعت عليه األمةالغني اسم ❁

  ٢٨: ورىالش ºZ«§]  مرة  الولي  ١٧

 ['&%Z ٤٥: النساء 

  :جاء اسم الويل يف القرآن بخمس صيغ* 
 .وليهام/وليهم / وليكم/ولينا/وليي 

 [¿¾Z  ١٠١: يوسف    
 [/.Z ٤١: سبأ   

 [¹¸¶Z ٢٥: النور  
 [µSZ ١٢٧: األنعام 
 [<(  Z١٢٢: آل عمران 

  . أمجعت عليه األمة الولي اسم ❁



 ١٢

 ٢  العلي  ١٨
٥ 
 

 مرة

 [§ÏÎZ ٢٥٥: البقرة 

 [©¨§¦Z ٦٢: احلج   
 [§98Z ٢٣: سبأ 

 [àßáZ ٥١: الشورى 

  .األمة  أمجعت عليهالعلياسم  ❁
 مرة  الحق  ١٩

 مرة
 
 

 [©      ̈    §    Z ٢٥: النور 

 [$#" Z ١١٦: املؤمنون  
 [|{zZ ٦٢: احلج  

َاللهم أنت« : > قال رسول اهللا❁ ْ َ َّ ُ ُّ احلقَّ َْ. « 
   ٧٧٢ ومسلم ١١٢٠صحيح البخاري 

 . أمجعت عليه األمةالحقاسم ❁
 ٢٥: النور Z§¨©]  ١  المبين  ٢٠

أمجعت عليه  :قال القرطبي المبين اسم ❁
  .األمة

 ٤  القدير  ٢١
 
 

 مرة

 [Áa`Z ٥٤: الروم  
 [¸¶µZ ٧٠: النحل 

 [ÈÇÆZ ٥٠: الشورى  
[?>=<;Z ١٤٩: النساء 

 [jihgfeZ ٢٠: البقرة  
 [qponmZ ٢٦: آل عمران 

 [87654Z ٣٩: فصلت 

  . أمجعت عليه األمة لقديرااسم  ❁
 ١٣

 ٦٥: األنعام yxZ ]   القادر  ٢٢
 ['&Z ٤٠: املعارج [kjZ ٤: القيامة 

 أمجعت عليه :قال القرطبي القادراسم  ❁
  .األمة

   ١٦: الرعد   x{   |Z ] ٦  القهار  ٢٣
 [FEDZ   ٤ :الزمر   

  . أمجعت عليه األمةالقهاراسم ❁
  ١٨: األنعام xÕZ]    القاهر  ٢٤

 أمجعت عليه :قال القرطبي قاهرالاسم  ❁
 .األمة

   ١٩: الشورى  jihZ]  ٧  القوي  ٢٥
 [îíìZ  ٢١: املجادلة  

 . أمجعت عليه األمة القوياسم  ❁
 ٥٨: الذاريات ZYXZ]    المتين  ٢٦

 . أمجعت عليه األمة المتيناسم  ❁
 ٥  الكبير  ٢٧

 
١ 

 ["x98Z   ٣٠: لقامن     
[ LKJIHZ  ٣:النساء   

 [_^Z ٩ :الرعد 
  . أمجعت عليه األمةالكبيراسم  ❁

 ٢٨: الطور ÃÂÁZ]  ١  البر  ٢٨
ـــبراسم ❁  . أمجعت عليه األمةال

  ١٤: الربوج x¡�Z]  ١  الودود  ٢٩



 ١٤

١  [@      BAZ ٩٠: هود 
  . أمجعت عليه األمة الودوداسم  ❁

  ٢٥٥: البقرة  y   x    w Z]  ١  الحي  ٣٠
 [876Z ٥٨: الفرقان 

ُّنت احليَأ «:قال رسول اهللا❁ َْ َ صحيح البخاري  » ْ
  ٢٧١٧ ومسلم ٧٣٨٣

 . أمجعت عليه األمةالحي اسم ❁
 ٢: آل عمران y   x    w Z]  ١  القيوم  ٣١

  .أمجعت عليه األمة موالقي اسم ❁
 ٢٦: سبأÁdcZ] ١  الفتاح  ٣٢

 . أمجعت عليه األمة احتالفاسم  ❁
 ٨٦: احلجر ª©Z»]  ٢  الخالق  ٣٣

 يه األمةأمجعت عل الخالقاسم  ❁
 ٥٨: الذاريات ìWVZ]   الرزاق  ٣٤

 . أمجعت عليه األمةالرزاقاسم  ❁
 ٦  الواحد  ٣٥

 
١٢ 

 [FEDZ  ٣٩: يوسف     
 [Á  |  {  Z  ١٦: الرعد  

 [ÃÂÁZ ٥٢: إبراهيم  
 [,+*Z ٤: الصافات 

 . أمجعت عليه األمةالواحداسم  ❁
 ٢: اإلخالص Z&']   ١  الصمد  ٣٦

 .مة أمجعت عليه األالصمداسم  ❁
 ١٥

 ٣: احلديد ÇÆZ]     األول  ٣٧
 .أمجعت عليه األمةاألول  اسم ❁

 ٣: احلديد ÈÇÆZ ]     اآلخر  ٣٨
  . أمجعت عليه األمةاآلخراسم  ❁

 ٣: احلديد ÉÈÇÆZ ]     الظاهر  ٣٩
 . أمجعت عليه األمةالظاهراسم  ❁

 ٣: احلديدÈÇÆÊÉ  Z]     الباطن  ٤٠

أمجعت عليه  الباطنالظاهر  اسم ❁
 .األمة

أمجعت عليه  :قال القرطبي الباطنم اس ❁
 .األمة

 ١١٧: املائدة Z¶¸]     الرقيب  ٤١

أمجعت عليه : قال القرطبي الرقيباسم ❁ 
 .األمة

 ٩: ص Z~�¡]  مرة  الوهاب  ٤٢

 [ÌËZ ٨: آل عمران 

 . أمجعت عليه األمةالوهاباسم  ❁
   الكريم  ٤٣

١ 
 [;   <Z ٦: االنفطار  

 [¦¥¤Z ٤٠: النمل 

  . أمجعت عليه األمةالكريماسم  ❁
   المجيد  ٤٤

 مرة
 [¥¤£Z ١٥: الربوج  
 [>=<Z ٧٣: هود  



 ١٦

 . أمجعت عليه األمةالمجيد اسم ❁
 ٤٠: األنفال eÃZ]     النصير  ٤٥

 [½   ¼  ¿    ¾       Z ٣١: الفرقان 

 . أمجعت عليه األمة:قال القرطبي النصيراسم  ❁
   ١٧٣: آل عمران ÀØZ]     الوكيل  ٤٦

 [(¿¾Z ٦٥: ءاإلرسا  
 [[ZZ ٩: املزمل  
 [CBA@?Z ٢: اإلرساء 

[© ÒÑ ÐÏ Z ١٢: هود  
[©Ö × ÙØZ ٢٨: القصص 

 . أمجعت عليه األمة الوكيل اسم ❁
  ١: اجلمعة Z(   *   +]     الملك  ٤٧

 [§¦¥Z ٢٣: احلرش 

 [«ª©  Z١١٦: املؤمنون  
 . أمجعت عليه األمةالملك اسم ❁

  ٢٣: احلرش Z¥¦§]     القدوس  ٤٨
 [+*)Z ١: عةاجلم 

 . أمجعت عليه األمةالقدوساسم  ❁
 ٢٣: احلرش Z§¨ *]    السالم  ٤٩

 . أمجعت عليه األمةالسالماسم  ❁
 ٢٣: احلرش Z§¨©]    المؤمن  ٥٠

 . أمجعت عليه األمةالمؤمناسم  ❁
 ١٧

©ª]    المهيمن  ٥١  ̈Z ٢٣: احلرش 
 . أمجعت عليه األمةالمهيمن اسم ❁

 ٢٣: احلرشª  Z»¬]     الجبار  ٥٢
  . أمجعت عليه األمةجبارالاسم  ❁

  ٢٣: احلرشª  Z»¬]     المتكبر  ٥٣
 . أمجعت عليه األمةالمتكبراسم  ❁

 ٩: الرعدZ[^_ ]\]    المتعالي  ٥٤

 . أمجعت عليه األمةالمتعالي ❁
 ٢٤: احلرشµ´  Z¶¸¹]     الخالق  ٥٥

 [,+*)(Z ١٠٢: األنعام 

 . أمجعت عليه األمةالخالقاسم  ❁
 ٢٤: رشاحلµ´  Z¶¸¹]     البارئ  ٥٦

 [jihZ ٥٤: البقرة 

 . أمجعت عليه األمةالبارئاسم  ❁
 ٢٤: احلرشµ´  Z¶¸¹]     المصور  ٥٧

 . أمجعت عليه األمةالمصوراسم  ❁
 ١٨: يوسف Z^&]  مرة  المستعان  ٥٨

 [U¾½Z ١١٢: األنبياء 

 وجاء ،عند أكثر أهل العلم جاء المستعاناسم  ❁
، وابن واإلقلييش والقرطبي ، إحصاء ابن العريبيف

 .، وغريهم  وابن حجر،الوزير
 ٣: العلق XZ#]    األكرم  ٥٩



 ١٨

 أهل العلم، أكثر قال به األكرماسم  ❁
منهم رواية ابن احلصني، وإحصاء اخلطايب، 
والبيهقي، وابن حزم، والقرطبي، وابن 

، وابن  واإلقلييش،الوزير، وابن حجر
 .عثيمني، وغريهم

 ١: األعىل rqZ]     األعلى  ٦٠

 جاء عند أكثر أهل العلم، علىاألاسم  ❁
منهم رواية الوليد، وإحصاء ابن منده، وابن 
حزم، والقرطبي، وابن القيم، وابن الوزير، 

 .وابن حجر، وابن عثيمني، وغريهم
 ٤٠: األنفال ÃÂÁÀZ]     المولى  ٦١

[ßÞÝÜÛÚÙØ×Zحممد :

١١ 

 [¾½¼  Z٤٠: األنفال  
 [À¿  Z٧٨: احلج 

ع من العلامء إحصاء مج جاء يف المولىاسم  ❁
 ،ابن احلصني و،الوليد بن مسلمرواية : منهم

، ةجعفر الصادق، وسفيان ابن عيينويف إحصاء 
 والبيهقي، وابن ،واخلطايب، والزجاج، واحلليمي

، ابن حجر، وابن عثيمنيالعريب، والقرطبي، و
 .وغريهم 

 ١٩

صريحة  أسماء اهللا تعالى التي جاءت في القرآن:ثانيا
  )ال (بـغير 

 الدليل   االسم  

  ٥٢: إبراهيم ÃÂÁZ]   ١٢  اإلله  ١
 [KJI  Z١٧١: النساء 

 [Ñ ÐÏ  Z١٦٣: البقرة 

 [ÔÓÒZ ٩٨: طه 

 ['&%$Z ٢: آل عمران   
 [áàßÞZ ١٩: حممد 

 [onmlZ ٨٧: األنبياء   
 [-,+*Z ١٤: طه  

 .أمجعت عليه األمة :  قال القرطبي اإلله سما❁
 ١٥: سبأ 7654Z]  ١  الرب  ٢

    ٢  [;:98<Z ٥٨: يس 
 [ÁÁ À¿  Z١٦٤: األنعام 
ِفأما الركوع فعظموا فيه  «: >قال رسول اهللا  | ِ ُ ُّ َِّّ َ َُ َُ َ

َّالرب   ٤٧٩صحيح مسلم »  .َّ
ريب :  اسم الرب جاء بعرشة صيغ هي❁
رهبا /ربه /رهبام / رهبم /ربنا /رب /
  .ربك/ربكام /ربكم /



 ٢٠

 [210Z  ٥٣: يوسف    
 [  B  A    @Z ٩٠:  هود   
[«ª©¨Z ٢٥: طه  
[³²±°¯®¬

´Z ٢٠١: البقرة 
 [ÛÚÙZ ٤٢: النحل  
 [ÙØZ ٢٢: األعراف  
 [10     32Z  ٨٣: األنبياء   
 [<;:9Z ٦٩: الزمر  
 [ÅÄÃZ ٥٢: هود  
 [}|{zZ ١٣: الرمحن  

 [ÙØ×Z ٤٨: الطور  [  ±  °
  ²Z١٤٥:    األنعام  

 . أمجعت عليه األمةالرباسم  ❁
 ١: اإلخالص Z"#$]    األحد  ٣

ِّاللهم إين « : ًرجال يقول>اهللا سول ر سمع ❁ ُِ َّ َّ
َأسألك بأين أشهد أنك أنت اهللاَُّ ال إله إال أنت  َ ُْ ْ ََّ َ َ ََ َُ ََ ْ ِ َِ ْ
ُاألحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له  ْ َ َ َّ ََ َ َُّ َ ُ َ َْ ْ َْ َ َ ْْ ْ ُ ُِ ِ َ
َكفوا أحد فقال رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم َ ْ ُ ََّ َ ََّ َ َ َ ًِ ُ َ َ َ ٌ َ ُ ُ 

ِلقد سأل اهللاََّ باسمه األعظم الذي إذا سئل به  ِ ِ ِ ِِ َِ َ َّ َُ ْ َِ ِ َ ْ َ َْ َ ْ َ
َأعطى وإذا دعي به أجاب َ ُ َ َْ َِ ِِ َ َ ِ رواه أبو داود : صحيح » .َ

 ٣٨٥٧وحسنه، وابن ماجه  ٣٤٧٥ والرتمذي ١٤٣٩
  ١٣٤١وصححه األلباين يف صحيح أيب داود 

 ٢١

أمجعت عليه : قال القرطبي األحداسم  ❁
 .األمة

 

 ٤١: فاطر sr  utZ]  ٢  الحليم  ٤

    ٤  [¬«ªZ ١٥٥: آل عمران 

    ٣  [GFE    HZ ٥١: األحزاب 

    ١ [.°¯Z ٢٦٣: البقرة 
    ١ [.¸¶Z ١٧: التغابن 
  . أمجعت عليه األمة الحليماسم  ❁     
  ٢٣: الشورى Z<?@]  ٣  الشكور  ٥

 [ ÕÔÓZ ٣٠: فاطر 

 [edcbZ ٣٤: فاطر  
[.¸¶Z ١٧: التغابن 

  . أمجعت عليه األمة كورالشاسم  ❁
  ١٥٨: البقرة nmlZ]  ٢  الشاكر  ٦

أمجعت عليه : قال القرطبي الشاكراسم  ❁     
  .األمة

  ٦١: هود ÛÚÙZ]  ١  القريب  ٧
    ١  [;:9Z ٥٠: سبأ 

 [¿À  Z١٨٦: البقرة  
أمجعت عليه :    قال القرطبيالقريب  اسم❁     

  .األمة



 ٢٢

  ١١٤: ماألنعا c   b    a   `    Z]    الحكم  ٨
      [UTZ ٦٢: األنعام  
      [ÇÆ       È     ÊÉZ ٢٦: الكهف  

 [¢¡�~  Z٥٧: األنعام  
   ١: املائدة poZ]  صيغة الفعل     

 [^]  Z١٠٩: يونس  

ُإن اهللاََّ هو احلكم «: >رسول اهللا  قال ❁ َ َْ َ ُ َّ ِ. « 

 وصححه ٥٣٨٧ والنسائي ٤٩٥٥رواه أبو داود : صحيح

  ٢٦١٥اإلرواء  األلباين يف

أمجعت عليه :  قال القرطبي الحكم اسم ❁
  .األمة

  ٤٢: القمر Z¬®¯]  ١  المقتدر  ٩
    ١  [EDCZ ٥٥: القمر  
أمجعت عليه :  قال القرطبيالمقتدراسم  ❁     

  .األمة
    ٣٢: النور qpoZ]  ٧  الواسع  ١٠
    ١  [fedcZ ١٣٠: النساء  
  . أمجعت عليه األمةالواسع اسم ❁     
  ٩٩: النساء Z¥¦§¨]  ٤  العفو  ١١
    ١  [?>=<;Z ١٤٩: النساء  
      [f    e   d   c  Z ٦٠: احلج  

 ٢٣

  . أمجعت عليه األمة العفواسم  ❁     
   ٢٠:  النور f  ã  â  á  Z]  ٩  الرءوف  ١٢
      [  7  6   5Z ١٠: احلرش 
      [ ̀ _  ̂    ]Z ٤٧:  النحل   
      [  <  ;  :  9       8Z ٦٥:  احلج 
     [ÆÅÄÃZ١١٧التوبة  
      [w  ¶  µ       ́   ³  Z ٩ : احلديد  
  . أمجعت عليه األمة الرءوفاسم  ❁     
  ٦٤: يوسفZ  -./]    الحافظ  ١٣
      [,+    -Z ٨٢: األنبياء  
أمجعت عليه :  قال القرطبيالحافظ اسم ❁     

  .األمة
 ٥٧: هود gfedcZ]   الحفيظ  ١٤
     [ ±¿¾½¼Z ٢١: سبأ 

      [YXWZ ٦: لشورىا 

 أمجعت عليه : قال القرطبيالحفيظاسم  ❁     
 .األمة

 ٦١: هود ÛÚÙZ] ١  المجيب  ١٥

 . أمجعت عليه األمة المجيباسم  ❁     
 ١٢٦: النساء �Z  |{~]    المحيط  ١٦
      [áàßÞZ ٥٤: فصلت 



 ٢٤

      [ONMLKZ ١٠٨: النساء 
     [|MLZ ١٩: البقرة 
 عليه  وأمجع: قال القرطبيالمحيط اسم ❁     

 .العلامء
 ٨٥: النساء Ï    Î          Í   Ì   Ë   Ê  Z ]   المقيت  ١٧
 وقال  أمجعت عليه األمةالمقيتاسم  ❁     

 .متفق عليه: القرطبي
 ٤٦: يونس ZY Z]\[]   الشهيد  ١٨
     [W»º¹  ¼Z ٩٨: آل عمران 

      [,+*)(  Z١٩: األنعام 
      [A@?>=Z ١٧: احلج 
      [ÓÒ ÑÐÏZ ٥٣ :فصلت 
     [NÐÏZ ٢٨: الفتح  
      [PONZ ٨: األحقاف 

  . أمجعت عليه األمةالشهيد اسم ❁     
 ١٠١: األنعامÌËÊ  Z]    البديع  ١٩

  . أمجعت عليه األمة: قال القرطبيالبديعاسم  ❁     
 ٩: آل عمران ÑÐÏZ]    الجامع  ٢٠

 أمجعت عليه : قال القرطبي الجامعاسم ❁     
 .األمة

 ٣: غافر Z<?@=]    الغافر  ٢١
 ٢٥

 . جممع عليه: قال القرطبي الغافراسم  ❁     
 ٣١: الفرقان Z¿     ½¾�]    الهادي  ٢٢

 ٣٥: يونسA@?>  Z] صيغة الفعل      

ٍ إنك هتدي من تشاء إىل رصاط «: قال رسول اهللا ❁      ِ ِ
َ َْ ِ ُِ َ ََّ َْ َ َ

ٍمستقيم ِ َ ْ  ٧٧٠ صحيح مسلم » .ُ
 . أمجعت عليه األمةالهادي اسم ❁     
  ٣٩: حزاباأل µ´Z¶]    الحسيب  ٢٣

      [àßÞÝÜÛÚZ ٨٦: النساء 

أمجعت عليه :  قال القرطبيالحسيب اسم ❁     
 .األمة

 ٩١: النحلkjihg  Z]    الكفيل  ٢٤

أمجعت عليه : قال القرطبي الكفيل اسم ❁     
 . األمة

 ٣٥: النور zy  Z}|]    النور  ٢٥

مسلم،  ورد يف رواية الوليد بن النوراسم  ❁     
والصنعاين، وابن احلصني، ويف إحصاء سفيان 

 ، وابن منده، واألصبهاين،بن عيينة، واخلطايب
وابن العريب، والقرطبي، وابن القيم، وابن 

 .الوزير، وابن حجر، واحلليمي، والبيهقي
 ٤: الفاحتة Z./0]    المالك  ٢٦

 عند أكثر أهل العلم، ورد المالكاسم  ❁     



 ٢٦

صني، ومجع جعفر الصادق، منهم رواية ابن احل
وإحصاء ابن منده، وابن العريب، وابن القيم، 

 .وابن الوزير، وابن حجر وغريهم
 ٥٥: القمر EDCZ]  ١  المليك  ٢٧

 عند أكثر أهل العلم، ورد المليكاسم  ❁     
منهم رواية ابن احلصني، ومجع جعفر الصادق، 
واخلطايب، وابن منده، واحلليمي والبيهقي، 

 واألصبهاين، وابن العريب، وابن حزم،
والقرطبي، وابن القيم، وابن الوزير،وابن 

 .حجر، وابن عثيمني، وغريهم
 ٧٨: التوبة µ´³Z¶]    العالم  ٢٨
      [210Z ١٠٩: املائدة 

يف رواية ابن احلصني، ويف جاء  العالَّماسم  ❁     
إحصاء اخلطايب، وابن منده، واحلليمي، 

 . العريب، وغريهموالبيهقي، واألصبهاين، وابن
Î     Í   Ì    Ë   Ê   É  Z]    العالم  ٢٩

 ٣٨: فاطر
      [ÅÄÃÂZ ٨١: األنبياء 

 عند مجع من أهل العلم، منهم ورد العالماسم  ❁     
رواية الوليد، والصنعاين، ومجع جعفر الصادق، 
وابن منده، واحلليمي، والبيهقي، واألصبهاين، 

 حجر، والعثيمني، وابن العريب، وابن الوزير، وابن
  .وغريهم

 ٢٧

 ٢٦: الكهف Z±² ] ١١٩: األنعام Z<?]    األعلم  ٣٠
      [K×Z ٤٠: يونس 
 يف إحصاء ابن الوزيرورد  األعلماسم  ❁     

  .واإلقلييش
  ٤٥: هود ÝÜZ¨]    األحكم  ٣١
 جاء يف إحصاء ابن حزم، األحكماسم  ❁     

  .وابن الوزير
  ٨٥: الواقعة G    HZ «]    األقرب  ٣٢
  . ابن الوزير جاء يف إحصاء األقرب اسم ❁     
 ١٠١: يوسف Z«¼½]    الفاطر  ٣٣

  ٥١: اإلرساء 54Z]  صيغة الفاعل     
     [4 «  Z٧٢: طه [ ¥   ¦Z ٢٢: يس 

      [¯®¬  Z٣٠: الروم  
 جاء عند أكثر أهل العلم، منهم الفاطراسم  ❁     

رواية الصنعاين، وابن احلصني، ومجع جعفر 
 وإحصاء اخلطايب، وابن منده، واحلليمي، الصادق،

والبيهقي، واألصبهاين، وابن العريب، والقرطبي، 
 .وابن الوزير، وابن حجر، وغريهم

  ٣٦: الزمرWVUT  Z]    الكافي  ٣٤
،  أهل العلممجع من جاء عند الكافياسم ❁     

منهم رواية الوليد بن مسلم، والصنعاين، ومجع 
، وابن منده، جعفر الصادق، وإحصاء اخلطايب

واحلليمي، والبيهقي، واألصبهاين، وابن العريب، 



 ٢٨

  .والقرطبي، وابن الوزير، وابن حجر، وغريهم
 ٤٧: مريم Z¯°±²]    الحفي  ٣٥
 يف إحصاء ابن العريب،  جاءالحفياسم  ❁     

واحلليمي، والبيهقي، ، وابن الوزير، والقرطبي
 . وغريهم،وابن حجر، وابن عثيمني

 ٤: السجدةVUTSRQPO  Z ]   الشفيع  ٣٦
      [À¿¾½¼»ºZ ٥١: األنعام 

     [FEDCBA@?Z٧٠: األنعام 

ْبقيت «:   قال اهللا تعاىل يف احلديث القديس❁      َ ِ َ 
ِشفاعتي َ َ   ٧٤٤٠صحيح البخاري  » َ

 ،جاء يف إحصاء ابن العريب الشفيع اسم ❁     
  .والقرطبي 

 ١١: الرعد O¸¶µ´³Z]    الوالي  ٣٧
إحصاء مجع من العلامء يف ورد  اليالو اسم ❁     

ين، وإحصاء الصنعا و،رواية الوليد بن مسلم: منهم
، وابن واخلطايب، األصبهاين، والبيهقي، والقرطبي

 .وغريهم ، وابن القيم، منده
 ١٨: احلجdcba`_  Z.]   المكرم  ٣٨
 أحصاه الرشبايص شيخ المكرماسم  ❁     

 .األزهر

 ٢٩

  

  القرآن من  المأخوذة  أسماء اهللا الحسنى:ثالثًا
    الجمعصيغةمن 

  االسم   
١  
  
  

  ٢٣: احلجر jZ/]   الوارث
 ٤٠: مريم Z./3210] صيغة الفعل

  .أمجعت عليه األمة :قال القرطبي الوارث اسم ❁

  ١١٤: املائدة Ë 76Z]  الرازق  ٢
 ٣٨: النور BA@Z] صيغة الفعل

ـال رسـول اهللا ❁ َّإن :ق َهـو اهللاََّ ِ ُاملـسعر ُ َِّ ـابض ،ُْ ُالق ِ َ ُالباســط ْ ِ َ ْ 
ُالرازق ِ  وابـن ماجـه ٣٤٥١ وأبـو داود ١٣١٤صـحيح رواه الرتمـذي  َّ

  ٣٢٣وغاية املرام يف السنن   وصححه األلباين٣/١٥٦ وأمحد ٢٢٠٠

  .أمجعت عليه األمة :قال القرطبي الرازقاسم ❁

 ١٥٠: آل عمران 432Z]   الناصر  ٣

 [FEDCZ ١٣: حممد 

 .أمجعت عليه األمة :يقال القرطب الناصر اسم ❁

 ٤٧: الذاريات ÆÅ Z]  الموسع  ٤

  .أمجعت عليه األمة :قال القرطبي الموسعاسم  ❁



 ٣٠

٥  
  

 ١٤٦ :األنعام utZ]   الصادق

 Á  À  ¿  ¾  ½Z   ] : صيغة الفعل
 ٧٤: الزمر

 210/3Z] صيغة أفعل التفضيل 
 ٨٧: النساء

 [76543Z ١٢٢: النساء 
 رواية : العلم منهم عند مجع من أهلورد الصادق اسم ❁

والصنعاين، وابن احلصني، وإحصاء جعفر  الوليد
 وابن منده، واحلليمي،  والزجاجالصادق، واخلطايب،

والبيهقي، واألصبهاين، وابن العريب، والقرطبي، وابن 
 . وغريهم،الوزير، وابن تيمية

العفو   ٦
  المنتقم

  
  

 [765  8Z ٢٢: السجدة 

صاء اخلطــايب، جــاء يف إحــعفــو المنـتقم  الاســم  ❁
  .القيم، وابن حجر  وابن،والقرطبي

  .  ليس من أسامء اهللا تعاىلً مفرداواسم املنتقم ❁
  |||  
  

 ٣١

  القرآن من  شتقة أسماء اهللا الحسنى الم:رابعا
  .  وهي المصادرصفات اهللا تعالىمن 

   
 ٧٨: الرمحن ZYXWVZ]]   الجليل   ١

  .  عليه األمة أمجعت:قال القرطبي الجليلاسم ❁
 ١١٥: األنعامz   ~  Z}|{]   العدل  ٢

   أمجعت عليه األمة: قال القرطبيالعدلاسم  ❁
 ١٨: آل عمرانZ  <?]    المقسط  ٣

      [wvuts   x Z٤: يونس 
  .األمة أمجعت عليه :قال القرطبي المقسطاسم ❁

 ١٣: مريم Z*+, ]  الحنان  ٤
: امء منهم جاء يف إحصاء مجع من العلالحناناسم  ❁

رواية ابن احلصني، ويف إحصاء األصبهاين، واحلليمي، 
  .والبيهقي، والقرطبي، وغريهم

 ٥٣: النحلÑÐÏÎÍÌ  Z]   المنعم  ٥
 جاء يف مجع جعفر الصادق، المنعماسم  ❁

  .وإحصاء ابن منده
 ٧: الطالق Z[^_`a]   الميسر  ٦

  . جاء يف إحصاء الرشبايص الميسراسم  ❁
 ٢٩: األنفال Z^\[Û]   المتفضل   ٧

  . جاء يف مجع جعفر الصادقالمتفضلاسم  ❁
 ٦٥: يونسJIHG  Z]   األعز  ٨



 ٣٢

، يف إحصاء ابن حزمجاء  األعزاسم  ❁
 .وابن الوزير والقرطبي، 

 األقوى  [lkjponm  Z١٥: فصلت   
  . ابن الوزير أحصاه األقوىاسم  ❁

 النافع   []\[Z  Z١١: الفتح 
ابن العريب  يف إحصاءجاء  النافعاسم  ❁

  .والبيهقي
  ــضار الــــــــ

  النافع
  []\[ZYXWV  Z١١: الفتح 

 أمجعت عليه : قال القرطبيالضار النافعاسم  ❁
 .األمة

  ــادي الهــــــ
  المضل

 [lkjihgf  Z٣٧: الزمر 
 [ß   Þ   Ý   Ü    Û    Ú   Ù  Z ٣٣: غافر 

 e f g h i j k] صــيغة الفعــل 
l Z ٨: فاطر 

 القرطبي إحصاء  جاء يفالهادي المضلاسم  ❁
 . وابن العريب

  .مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي  ١٣
  [,+*)(  /.-  Z٩٥: األنعام 
 ½ ¼ « º ¹ ¸  ¶] :عـلصيغة الف 

¾Z ٣١: يونس 
مخرج الحي من الميت ومخـرج الميـت مـن          اسم  ❁

 .ابن الوزير  جاء يف إحصاءالحي

|||  
 ٣٣

  القرآن أسماء اهللا الحسنى المشتقة من : خامسا
  . من أفعال اهللا تعالى

   
١  
  

 ٢٧: الرمحن VUTZ]   الباقي

   أمجعت عليه األمة :قال القرطبي الباقي اسم ❁
 ١٨: املجادلة µZ¶¸]   الباعث  ٢

  .أمجعت عليه األمة :قال القرطبي الباعثاسم  ❁
   ٢٨: اجلن èçæZ]   المحصي  ٣

 [»º¹Z ١٢: يس 

 أمجعت عليه :قال القرطبي المحصياسم  ❁
 .األمة

 ٩: األنفال Z!"#]   المغيث  ٤

 قال ابن تيمية والقرطبي أمجعـت المغيثاسم  ❁
  .عليه األمة

 ١٧: األحقاف vutZ]   الغياث  ٥

قال ابن تيمية والقرطبي أمجعت  الغياث اسم ❁
  .عليه األمة 

 ٢٥: النور Z~�¡]   الوفي  ٦

 عىل وأجمع العلماء :قال القرطبي الوفياسم ❁
  .القه عىل اهللا تعاىلإط



 ٣٤

  ٢٣: املرسالت 0Z]   المقدر  ٧
 أمجعــت عليــه :قــال القرطبــي المقــدراســم ❁

  .األمة
  ٢: الرعد IJZ]   المدبر  ٨

 جاء يف إحصاء مجع مـن العلـامء  المدبر  اسم❁
صني، ويف إحصاء اخلطـايب، احلرواية ابن : منهم

وابن العريب، واحلليمي، والبيهقي، وابن القـيم، 
  .وغريهم

  ٣٣: النور Z;>]   المغني  ٩
 [dcbZ ٨: الضحى 

د بن مـسلم،   ورد يف رواية الوليالمغنـي اسم  ❁
منده ويف ، وابن ويف روايات الطرباين، وابن حبان

 .مجع اخلطايب، والبيهقي، والقرطبي
 ٥: الضحى VUT   WZ]   المعطي  ١٠

ابن حزم، وابن عثيمني،   نص عليهالمعطياسم  ❁
 .والقحطاين

  ١٤: األنعام wvZ]   طعمالم  ١١
 جاء يف إحصاء ابن منده، المطعماسم  ❁

 .والرشبايص
 ٢١: املجادلة çæåZ]   الغالب  ١٢

 أحصاه احلليمي، والبيهقي، الغالباسم  ❁
 ٣٥

 واإلقلييش، وابن الوزير، وابن حجر،والقرطبي
 .وغريهم

 ٩: غافر 9Z:;  876]   الواقي  ١٣

 ،سلمالوليـد بـن مـ جاء يف رواية الواقياسم  ❁
  . ويف إحصاء القرطبي، والرشبايص ،الصنعاينو

 ٦٤: األنعام nmlZ]   المنجي  ١٤

 . أحصاه الرشبايص المنجياسم  ❁
 ١١: األنفال MLZ]   المطهر  ١٥

  . أحصاه الرشبايصالمطهراسم  ❁
 ٨٨: املؤمنون ËÊZ]   المجير  ١٦

  . جاء يف إحصاء الرشبايص المجير اسم ❁
  ١: األنعامZ      ('   )      ]   المنير  ١٧

 [<;:9Z ٦٩: الزمر  

 جـاء يف روايـة الـصنعاين، ومجـع المنيراسم  ❁
  .األصبهاين

 ٦٠: غافر Z /10]   المستجيب ١٨ 

َّاللهم«: قال رسول اهللا لسعد بن أبى وقاص ❁ ُ َّ 
ْاستجب ِ َ ٍلسعد ْ ِْ َإذا َ َدعاك ِ َ  ٣٧٥١ رواه الرتمذي :صحيح   »َ

  ٣٧٥١ي وصححه األلباين يف صحيح الرتمذ
ــم  ❁ ــي،  المــستجيباس ــصاء القرطب ــاء يف إح ج

  .والرشبايص 



 ٣٦

 ٢٦: آل عمران edcZ]   المعز  ١٩

وابـن  ،ابـن منـدهيف إحـصاء جاء  المعـز  اسم ❁
 .  والبيهقي،العريب

 ٣٠: اإلرساء A@Z <?]   الباسط  ٢٠

،   ورد يف رواية الوليد بن مـسلمالباسطاسم  ❁
ن خزيمة، ن حبان، وابوالصنعاين  ويف روايات اب

، ومجـع جعفـر الـصادق وأيب نعـيم وابـن ماجـة
ويف إحصاء ابن منده، وسفيان بن عيينة واخلطايب 

واألصـــبهاين، وابـــن حـــزم، وابـــن العـــريب، 
، واحلليمي، والبيهقـي، والقرطبـي وابـن القـيم

 .وابن الوزير وابن عثيميني 
 ٥٠: الرومÕÔÓ  Ö  Z]   المحيي  ٢١

  .لقرطبي أحصاه اخلطايب واحيي الماسم  ❁
المعز   ٢٢

  المذل
 [hgfedc  Z٢٦: آل عمران 

أمجعـت : قـال القرطبـي المعـز المـذل  اسم  ❁
  .عليه األمة

القابض   ٢٣
  الباسط

 [ÃÂÁZ ٢٤٥: البقرة 

ُإن اهللاََّ هو املسعر القابض « : >ل رسول اهللا قا❁ ِ َ ْ ُ َِّ َ ُُْ َّ ِ
ُالباسط ِ َ  والرتمذي ٣٤٥١رواه أبو داود :  صحيح» .ْ

   وصححه األلباين٣/١٥٦أمحد و٢٢٠٠ماجه ابن  ،١٣١٤

  ٣٢٣يف غاية املرام 
 ٣٧

أمجعـت : قال القرطبـي الباسط القابضاسم  ❁
  .عليه األمة

المبدئ   ٢٤
  المعيد

 [|     {    z   yZ ١٣: الربوج 

 [BA@?>=Z ٢٧: الروم 

أمجعـت : قـال القرطبـي المبدئ المعيـد  اسم  ❁
  .عليه األمة

المحي   ٢٥
  المميت

 [ÐÏÎ  Z١٥٦: آل عمران  
 [[ZYXZ ٨٠: املؤمنون 

 [ONMLZ ٢٥٨: البقرة 

  ورد يف روايـة الوليـد المحيي المميـت  اسم  ❁
 والـصنعاين  وابـن احلـصني ويف مجـع ،بن مسلم

 واخلطايب  ويف ،جعفر الصادق وسفيان بن عيينة
ــي ــريب واحلليم ــن الع ــصاء اب ــي،إح  ، والبيهق

 .والقرطبي 
صاء كـل مـن ً منفـردا ورد يف إحـالمحييواسم 

  .سبق وزاد عليهم ابن منده وابن حجر 
المحل   ٢٦

  المحرم
 [;:987  Z٢٧٥: البقرة 

  .أحصاه الرشبايص حل المحرمالماسم  ❁

|||  



 ٣٨

  أسماء اهللا تعالى المشتقة من القرآن : سادسا
   . من صيغة أفعل التفضيل

   
  ٦٠: القصص Z *+,-.]  المبقي ١

 . القرطبي أحصاهالمبقياسم ❁

|||  

   من القرآن من اسم الفاعلالمأخوذةأسماء اهللا تعالى : سابعا

   
  ٥٥: آل عمران  9876Z]  الرافع ١

 ١١: املجادلة ÞÝÜÛÚZ]  : صيغة الفعل

  .زيروابن الو ،ابن منده هحصاأ الرافعاسم  ❁

  
|||  

 ٣٩

اهللا الحسنى المضافة أسماء  :اثامن  
  ة في القرآن صريحالتي جاءت 

  الدليل  االسم  
   ٥١: إبراهيم µZ¶¸]  سريع الحساب  ١

 [ÐÏÎZ ٤١: الرعد 
: قال القرطبي سريع الحساباسم ❁

  .أمجعت عليه األمة
 ٦٢: األنعام XWVZ]   أسرع الحاسبين  ٢

: قال القرطبي  أسرع الحاسبيناسم ❁
  .أمجعت عليه األمة

 ٤٥: هود ÝÜÛZ]   أحكم الحاكمين  ٣
 [IHGFZ ٨: التني 
 جاء يف إحصاء أحكم الحاكميناسم  ❁

  .والرشبايص ابن الوزير،
 ٨٧: األعراف Z«¼½]   خير الحاكمين  ٤

 جاء يف إحصاء خير الحاكميناسم  ❁
  .ابن الوزير

  ٥٧: األنعام Z§¨©]   خير الفاصلين  ٥
 جاء يف إحصاء خير الفاصليناسم  ❁

األصبهاين، وابن العريب، وابن الوزير، 
  .وغريهم

 ٨٩: األعراف fedZ]   خير الفاتحين  ٦



 ٤٠

 يف إحصاء خير الفاتحيناسم  ❁
  .األصبهاين

 ١٥٠: آل عمران 432Z]   خير الناصرين  ٧
 جاء يف إحصاء خير الناصريناسم ❁

  .وغريمهاوابن الوزير ، األصبهاين
 ٤٠: األنفال ÃÂÁÀZ]   المولى نعم  ٨

 جاء يف إحصاء ابن نعم المولى اسم ❁
  .الوزير

 ٧٨: احلج Å   Ä     Ã  Â    Z]   نصيرنعم ال  ٩
 جاء يف إحصاء ابن نعم النصيراسم  ❁

  .الوزير
: آل عمران Ø×ÖÕZ]   نعم الوكيل  ١٠

١٧٣ 
 ابن جاء يف إحصاء نعم الوكيلاسم  ❁

  .الوزير 
 ٦٨: آل عمران À¿¾Z]   ولي المؤمنين  ١١

 جاء يف إحصاء ابن ولي المؤمنيناسم  ❁
  .، والرشبايص الوزير

 ٥٦: املدثر VUTZ]   هل التقوىأ  ١٢
أمجعت : قال القرطبي أهل التقوىاسم  ❁

  .عليه األمة
 ٥٦: املدثر XWVUTZ]   أهل المغفرة  ١٣

 ٤١

أمجعت : قال القرطبي أهل المغفرة اسم ❁
  .عليه األمة

 ١٥٥: األعراف ÚÙØZ]   خير الغافرين  ١٤
 جاء يف إحصاء خير الغافرين اسم ❁

  .وزيرالن وابتيمية، ابن واألصبهاين، 
 ٣٢: النجمxwvu  Z]   واسع المغفرة  ١٥

 ابن جاء يف إحصاء واسع المغفرةاسم  ❁
  .الوزير 

 ٣: غافر Z=<?@]   غافر الذنب  ١٦
 جاء يف إحصاء ابن غافر الذنباسم  ❁

  .منده والرشبايص 
 ٣: غافر Z=<?@]   قابل التوب  ١٧

 ، جاء يف إحصاء ابن مندهقابل التوب  اسم ❁
  . وغريمها،وابن الوزير

 ٤٣: فصلتZ{~�¡¢£¤]  ذو المغفرة  ١٨

  .يف إحصاء الرشبايصجاء  ذو المغفرة اسم ❁
  ٢١:  احلديدzZ}|{]   ذو الفضل  ١٩

صاء مجع من ح جاء يف إذو الفضلاسم ❁
صني، ويف إحصاء احلرواية ابن : العلامء منهم

اخلطايب، وابن منده، واحلليمي، والبيهقي، وابن 
  .وابن الوزير، وغريهمالعريب، والقرطبي، 

 ١٠٩: املؤمنون dNMZ]   خير الراحمين  ٢٠
 جاء يف إحصاء خير الراحميناسم  ❁

  .األصبهاين، وابن الوزير



 ٤٢

 ١٥١: األعراف WVUZ]   أرحم الراحمين  ٢١
 أحصاء جاء يف أرحم الراحميناسم  ❁
صبهاين، وابن تيمية، وابن وزير، األ

  .وغريهم
  ١٣٣: عام األن Z ,-./]   ذو الرحمة  ٢٢

 جاء يف إحصاء ابن ذو الرحمةاسم  ❁
  .الوزير وابن منده 

 ١٥: الربوج Z£¤¥]   ذو العرش  ٢٣
 أحصاه ابن منده العرش ذواسم  ❁

  .واحلليمي والبيهقي وابن الوزير وغريهم
 ٣: املعارج Z±³²]  ذو المعارج  ٢٤

أمجعت  : قال القرطبي ذو المعارجاسم  ❁
  .عليه األمة

 ١٥: غافر Z¬®¯°]   اترفيع الدرج  ٢٥
: قال القرطبي رفيع الدرجاتاسم  ❁

  .أمجعت عليه األمة
 ٥٨: الذاريات YXWZ]   ذو القوة  ٢٦

  جاء يف رواية الصنعاين،القوة ذواسم  ❁
ومجع جعفر الصادق، وسفيان بن  ،والوليد

  .عيينة، وابن الوزير، وغريهم
 ٣: غافرDCBA  Z]   ذو الطول  ٢٧

 رواية ابن  جاء يف ذو الطولاسم ❁
احلصني، ويف إحصاء جعفر الصادق، 

 ٤٣

ة، وإحصاء اخلطايب، ينوسفيان بن عي
واحلليمي، والبيهقي، وابن العريب، وابن 

  .الوزير، وغريهم
  ذو الجالل   ٢٨

                                                                    واإلكرام
 [YXWVZ ٢٧: الرمحن  
 [[ZYXZ ٧٨: الرمحن  
َ ألظوا بيا «: >قال رسول اهللا  ❁ ِ ُّ ِ ِذا اجلالل َ َ ََْ

ِواإلكرام َ ْ ِ ْ وصححه ٤/١٧٧رواه أمحد : صحيح   ». َ
   ١٥٣٦األلباين يف الصحيحة 

  ورد يف ذو الجالل واإلكراماسم  ❁
 وابن احلصني ويف ،رواية الوليد بن مسلم

 وابن حبان، وابن ،روايات الطرباين
وسفيان بن  ومجع جعفر الصادق ،خزيمة

 ،عيينة واخلطايب  ويف إحصاء ابن منده
 ، واحلليمي، وابن الوزير،واألصبهاين

  .والبيهقي، والقرطبي 
  ٩٥: األنعامZ  $%&]   فالق الحب والنوى  ٢٩

: قال القرطبي فالق الحب والنوىاسم  ❁
  .متفق عليه

 ٩٦: األنعام 7Z   8       9   :   ;]   فالق اإلصباح  ٣٠

: قال القرطبي إلصباحفالق ااسم  ❁
  .متفق عليه

  فاطر السماوات  ٣١
       واألرض  

 [utsZ ١٤: األنعام  
 جاء يف فاطر السماوات واألرضاسم  ❁

  .   وغريهمإحصاء ابن منده، وابن العريب



 ٤٤

  بديع السماوات  ٣٢
           واألرض

 [ÌËÊ  Z١٠١: األنعام  
 جاء يف بديع السماوات واألرضاسم  ❁

  . والقحطاينإحصاء السعدي،
  نور السماوات  ٣٣

                واألرض
 [|    {   z   y Z٣: النور 

جاء يف    واألرض  السماواتنور    اسم ❁ 
والقحطاين وابن    ابن العريب وابن الوزيرإحصاء

  .تيمية وغريهم
 ٨: الصف ZYZ]]   المتم نوره  ٣٤

جاء يف إحصاء ابن   المتم لنورهاسم ❁
  .زير، وغريمهاالعريب، وابن الو

  ١٤: املؤمنون ª©¨Z]   أحسن الخالقين     ٣٥
 أثبته ابن تيمية أحسن الخالقيناسم  ❁

وجاء يف إحصاء ابن الوزير، وابن منده، 
  .وابن العريب، وغريهم

 ١١٤: املائدة Z 5    6   7]   خير الرازقين  ٣٦
 جاء يف إحصاء ابن خير الرازقيناسم  ❁

  .بايص والرش، وابن العريب،الوزير
 ٢٩: املؤمنون 8Z  7      6]   خير المنزلين  ٣٧

 جاء يف إحصاء خير المنزلينم سا ❁
  .ابن العريب، وابن الوزير

 ٨٩: األنبياء ª  «Z        5]  خير الوارثين  ٣٨
يف إحصاء ابن  جاء الوارثين خيراسم ❁

  .الوزير
 ٤٥

 ٩: آل عمران ÐÏ  ÑZ]   جامع الناس  ٣٩
د ابن تيمية،  جاء عن جامع الناساسم ❁

  .ويف إحصاء السعدي، والقحطاين، والرشبايص
 ٣ – ٢:الناس YXWVUZ]  إله الناس  ٤٠

  . أحصاه الرشبايصإله الناساسم  ❁
 ١: الناس SRQPZ]   رب الناس  ٤١

  . أحصاه الرشبايصرب الناساسم  ❁
 ٢: الفاحتة Z(  &') ]  رب العالمين  ٤٢

أحصاه ابن تيمية  رب العالمين اسم ❁
  .بايص الرشو

 ١٨٠: الصافات ÏÎÍÌZ]   رب العزة  ٤٣
  .أحصاه الرشبايص رب العزةاسم  ❁

 ٣: قريش Z(*+,]   رب البيت  ٤٤
  .أحصاه الرشبايص رب البيتاسم  ❁

  رب المشرق  ٤٥
             والمغرب

[  edcZ ٢٨: الشعراء  
أحصاه  رب المشرق والمغرباسم  ❁

  .الرشبايص
رب المشرقين ورب   ٤٦

              المغربين
 [$#"!Z ١٧: الرمحن  

 رب المشرقين والمغربيناسم  ❁ 
  .أحصاه الرشبايص

  رب المشارق  ٤٧
   والمغارب  

[ %$#"!Z ٤٠: املعارج  
 أحصاه رب المشارق والمغارباسم  ❁

  .الرشبايص
  ٤٩: النجم 987Z]   رب الشعري  ٤٨



 ٤٦

  . أحصاه الرشبايصرب الشعرىاسم  ❁
 ٢٦: انآل عمر ZYXWZ]   مالك الملك  ٤٩

 عند مجع من ورد مالك الملكاسم  ❁
الوليد بن مسلم، ويف : أهل العلم منهم

إحصاء اخلطايب، والبيهقي، وابن القيم، وابن 
  .الوزير، وغريهم

 ٤: الفاحتة Z./0]   مالك يوم الدين  ٥٠
أثبته ابن  مالك يوم الديناسم  ❁

  .الرشبايصوتيمية 
: الناس YXWVUZ]   ملك الناس  ٥١

٣– ٢ 
  .أحصاه الرشبايص ملك الناساسم  ❁  شديد المحال  ٥٢
     [ÖÕÔZ ١٣: الرعد 

  .  ابن العريبأحصاه شديد المحالاسم  ❁
 ١٦: الربوج Z§¨©]   الفعال لما يريد  ٥٣

 جعفر احصاه  الفعال لما يريداسم ❁
الصادق، واحلليمي، والبيهقي، وابن 

  .الوزير، وابن القيم، وغريهم
 ٣: الطالقZ  ~�¡¢]   البالغ أمره  ٥٤

  . ابن الوزيرأحصاه البالغ أمرهاسم  ❁
 ٢١: يوسف À¿¾½Z]   الغالب على أمره  ٥٥

 أحصاه ابن على أمره الغالباسم  ❁
  . والرشبايص،الوزير

  عالم الغيب  ٥٦
         والشهادة 

[[      ̂  ] \
_Z ٩:الرعد   

 ٤٧

 أحصاه ابن عالم الغيب والشهادةاسم  ❁ 
  .منده والرشبايص

 ٧٨: التوبة µ´³Z¶]   الغيوبعالم   ٥٧
 يف إحصاء ابن ورد عالم الغيوباسم ❁

  .منده، وابن الوزير
 Z!"#$%&']   كاشف الضر  ٥٨

 ١٠٧: يونس
 جاء يف إحصاء ابن كاشف الضر اسم ❁

 . والرشبايص،الوزير
  ٣٨:  آل عمران Z/10]   سميع الدعاء  ٥٩

يف إحصاء جاء  سميع الدعاء اسم ❁
  .الرشبايص

   ٦٤:  يوسف Z -./]   افظينخير الح  ٦٠
 [,+   -Z ٨٢: األنبياء   
 ابن يف إحصاءجاء  خير الحافظين اسم ❁

  .الرشبايصالوزير، و
  ٢٣:  املرسالت Z    2      1  0 ]   نعم القادر  ٦١

  . أحصاه ابن الوزيرنعم القادراسم ❁
  

|||  



 ٤٨

أسماء اهللا الحسنى التي جاءت في األحاديث  :تاسعا
  )ال(صريحة بـ 

   
َالسيد اهللاَُّ تبارك وتعاىل« : > رسول اهللا قال❁  السيد ١ َ َ ََ َ َُ َ ِّ َّ . « 

ابن القيم  وصححه ٤/٢٤ وأمحد ٤٨٠٦ داودرواه أبو: صحيح

 وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٤/٤٠٢ عون املعبود يف

٣٧٠٠  

منهم  : جاء يف إحصاء مجع من العلامءالسيداسم  ❁
 ، وابن حزم، والبيهقي،ليمي واحل،ابن منده

 ، وابن القيم، والقرطبي، وابن العريب،واألصبهاين
 . وغريهم ،والعيثمني

ِواشف أنت الشايف« : > رسول اهللا قال ❁  الشافي  ٢ َّ َْ َ ِ ْ صحيح  » .َ

   ٢١٩١ ومسلم ٥٧٥٠البخاري 
: الشعراء ÅÄÃÂZ]  صيغة الفعل

٨٠ 
  جاء يف إحصاء ابن منده، وابنالشافياسم  ❁

،  واحلليميحزم، وابن العريب، والقرطبي،
 .والبيهقي، وابن عثيمني، وغريهم

 ٤٩

  الطبيب  ٣
  

ُاهللاَُّ الطبيب «: >ل رسول اهللا اق ❁ ِ رواه  :صحيح ».َّ

 وصححه األلباين يف الصحيحة ٢/٢٢٦ وأمحد ٤٢٠٦أبو داود 

١٥٣٧   
العريب، جاء يف إحصاء ابن طبيب الاسم  ❁

  .وغريهمي والقرطبوالبيهقي،  واحلليمي
  المسعر  ٤

  
ُإن اهللاََّ هو املسعر «: >قال رسول اهللا  ❁ َِّ َ ُُْ َّ : صحيح » .ِ

 ٢٢٠٠ وابن ماجه ٣٤٥١ وأبو داود ١٣١٤رواه الرتمذي 

   ٣٢٣ يف غاية املرام وصححه األلباين٣/١٥٦وأمحد 
 ابن حزم، والقرطبي، أحصاه  المسعراسم ❁

 .والشوكاين، وابن باز
  الديان  ٥

  
ْحيرش اهللاُ العباد فينادهيم «: >ول اهللا رسقال  ❁ ُِ ِ َِ َ َُ َ ْْ ُ َ

ُبصوت يسمعه من بعد كام يسمعه من قرب أنا امللك  ِ ٍَْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُ ْ َُ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ َ ِ

ُأنا الديان َّ َّ َ ، واحلاكم ٣/٤٩٥رواه أمحد  :حسن » .َ

يب ه الذهبي وحسنه األلباين يف الرتغ،وصححه ووافق٤/٥٧٤

٣٦٠٨  

: يف إحصاء مجع من العلامء منهم جاء الدياناسم  ❁
، ي والبيهق،ي واحلليماخلطايب، وابن منده،

 .واألصبهاين، والقرطبي، وابن القيم، وغريهم
  ١١: إبراهيم Z*+,-.] صيغة الفعل   المنان  ٦



 ٥٠

ِّاللهم إين   «:رجال يقول >  رسول اهللاسمع ❁ ُِ َّ َّ
َأسألك بأن لك  ََ َُّ َ َِ ْ َاحلمدَ ْ َ َ ال إله إال أْ َّ َِ َِ َنت وحدك ال َ َ َ َْ َ ْ

ِرشيك لك املنان بديع السموات واألرض ذو اجلالل  َ ُ ََْ ِ ْ َْْ َ ََّ َ َ ُ َِ ِ ُ َّ َ َ ِ َ
َواإلكرام فقال لقد سأل اهللاََّ باسمه األعظم الذي إذا  َّ َِ ِ ِ ِِ َِ ْ ََ َْ ْْ َ َِ َ َْ َ َ َ ْ ِ

َسئل به أعطى وإذا دعي به أجاب َ ُ َ َْ َِ ِ ِ ِِ َِ َُ َِ رواه أبو : صحيح » .َ

 ٣٨٥٨ وابن ماجه ١٣٠٠ والنسائي ٣٥٤٤ي  والرتمذ١٤٩٥داود 

    ٣٤١١ وصححه األلباين يف الصحيحة ٣/١٢٠وأمحد 
:  جاء يف إحصاء مجع من العلامء منهمنلمناااسم  ❁

رواية ابن احلصني ومجع جعفر الصادق، وسفيان بن 
ابن منده، واحلليمي، والبيهقي، عيينة، وإحصاء 

ثمني والعيواألصبهاين، والقرطبي، وابن القيم، 
 .وغريهم

المقدم   ٧
  المؤخر 

ُأنت املقدم وأنت املؤخر «:  > رسول اهللاقال ❁ ُِّ َ ِّ ََ ُْ ُْْ َْ ََ َ .«  
  ٧٦٩ ومسلم ١١٢٠صحيح البخاري 

 أمجعت عليه :قال القرطبيلمقدم المؤخرااسم  ❁
 .األمة

ُأنت املقدم وأنت املؤخر «:  > رسول اهللاقال ❁  المقدم  ٨ ُِّ َ ِّ ََ ُْ ُْْ َْ ََ َ .«  
  ٧٦٩ ومسلم ١١٢٠يح البخاري صح

 ٥١

  جاء يف روايـة الوليـد بـن مـسلم،  المقـدم اسم  ❁
، ويف اين، والطربويف روايات ابن حبان، وابن خزيمة

 وابـن العـريب، ،ويف إحصاء ابـن حـزممجع اخلطايب 
واحلليمي، والبيهقي، والقرطبي وابن القـيم، وابـن 

 .عثيميني
َأنت  « : > رسول اهللاقال ❁  المؤخر  ٩ ْ ُاملقدم وأنت املؤخرَ ُِّ َ َِّ ُْ ُْْ َ َ َ.«  

  ٧٦٩ومسلم ١١٢٠صحيح البخاري 
يف رواية الوليد بن مسلم، ويف مجع جاء  المؤخراسم  ❁

اخلطايب، واحلليمي، والبيهقي، وابن حزم، وابن العريب، 
 .والقرطبي، وابن القيم، والعثيمني، وغريهم

ُاسم« : > قال رسول اهللا ❁  األعظم ١٠ ُألعظما اهللاَِّ ْ َ ْ َ ِالذي ْ َإذا َّ ِ 
َدعي ِ ِبه ُ َأجاب ِ َ ٍسور ِيف َ َ ٍثالث ُ َ ِالبقرة،: َ َ َ َ ِوآل ْ َعمران، َ َ ْ ِ 
 والطحاوي يف رشح مشكل ٣٨٥٦رواه ابن ماجه : حسن   »َوطه

 والطرباين يف الكبري ١/٥٠٥ واحلاكم ١/٦٣اآلثار 

 وابن كثري يف التفسري ١٩والبيهقي يف األسامء والصفات ٧٩٢٥

  ٧٤٦وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة  ١/٣٠٨

 .أحصاه ابن الوزيرعظم األاسم  ❁
  

|||  



 ٥٢

أسماء اهللا الحسنى التي جاءت في األحاديث  :عاشرا
  . )ال(صريحة بـدون

   
َإن اهللا «: >قال رسول اهللا  ❁  الوتر  ١ َ وتر حيب الوترِ ٌْ َْ ُّ َْ ِ ُ. « 

  ٢٦٧٧ ومسلم ٦٤١٠صحيح البخاري 
 يف فقد جاء: من أهل العلم  ورد عند مجعالوتر اسم ❁

 وإحصاء ، ومجع جعفر الصادق،والصنعاين ،درواية الولي
 ، وابن القيم،والقرطبي،  وابن حزم، منده وابن،اخلطايب

 . وغريهم،مني وابن عثي،والبيهقي ،واحلليمي
ِسبوح قدوس رب املالئ« : > رسول اهللا قال ❁  السبوح  ٢ َ َْ ُّ ٌ ٌ َُّ ُُّ ِكة ُ َ

ِوالروح ُّ   ٤٨٧صحيح مسلم  ».َ
منهم ابن  :من أهل العلامء  أحصاه مجعالسبوحاسم  ❁

 ،القرطبي و، وابن حزم، والبيهقي، واحلليمي،منده
 .وغريهمابن عثيمني،  و،وابن تيمية

َإن اهللاََّ مجيل حيب اجلامل« : >ل رسول اهللا اق ❁  الجميل  ٣ َ َْ ُّ ِ ُِ ٌ َ َّ ِ. « 
 . ٩١ صحيح مسلم

منهم :  من أهل العلمعند مجاعةورد  الجميل اسم ❁
 ، ومجع ابن منده،نيبن احلصوا،ىنرواية الصنعا

 ،  وابن العريب،واألصبهاين، ابن حزم و،والبيهقي
 . وغريهم ،وابن عثيمني

َ اهللاََّ طيب حيب الطيبإِنَّ «: >رسول اهللا  قال ❁  الطيب  ٤ ُّ ٌِّ َِّّ َِ ُ.«  
األلباين لغريه يف  وصححه ٢٧٩٩رواه الرتمذي  :صحيح

 ٥٣

   ١٦٢٧الصحيحة
: مجع من أهل العلميف إحصاء  ورد يبالطواسم  ❁

 ، وابن عثيمني ،ابن العريبووالبيهقي،  ،منهم ابن منده
 .وغريهم

َإن اهللاََّ رفيق حيب الرفق« : > رسول اهللا قال ❁  الرفيق  ٥ ٌْ ِّ َُّ ِ ُِ َّ ِ. « 
   ٢٥٩٣ صحيح مسلم

: من العلامء منهممجع  جاء يف إحصاء الرفيقاسم  ❁
 وابن ، وابن القيم، والقرطبي، وابن حزم،ابن منده

  . وغريهم ،عثيمني
ٌإن اهللاََّ حمسن«: > رسول اهللا قال ❁  المحسن  ٦ ِ ْ ُ َّ َحيب اإلحسان ِ َ ْ ُِّ ْ ِ ُ. « 

 وحسنه األلباين يف  ٢٣٠ابن أيب عاصم يف الديات  رواه :حسن
  ٤٦٩ والصحيحة ٧/٢٩٣إرواء الغليل 

  ٧٧: القصص  ËÊÉÈÇZ] علصيغة الف

، وجاء يف  وابن القيم، أثبته ابن تيميةالمحسناسم  ❁
 . وغريهم ،إحصاء القرطبي، وابن عثيمني

َّ إن«: > اهللا رسول قال ❁  الجواد  ٧ ٌطيب حيب الطيب نظيف  ِ ِ َِ َ ُّ ٌِّ َِّّ َُ
َحيب النظافة كريم حيب الكرم َ ٌَ ْ ُّ ُِّ ُِ َ ُِ َ َ َ َجواد حيب اجلود َّ ُّ ٌ َ َُْ ِ ُ. « 

 وصححه لغريه األلباين يف ٢٧٩٩رواه الرتمذي : يحصح
 . ١٦٢٧الصحيحة 

 رواية : منهم جاء عند مجع من أهل العلمالجواداسم  ❁
الصنعاين، وابن احلصني، وإحصاء ابن منده، والبيهقي، 

ابن و  والقرطبيوابن حزم، واألصبهاين، وابن العريب،
 .، وغريهمعثيمني



 ٥٤

َّإن« : > رسول اهللا  قال❁  الحيي  ٨ َّعز اهللاََّ ِ َّوجل َ َ ٌّحيي َ ِ ٌستري َ ِّ ِ. « 
  وصححه األلباين٤٠٦ والنسائي ٤٠١٢رواه أبو داود : صحيح

  ٤٠١٢ داود يف صحيح أيب
َّإن« : > رسول اهللا  قال❁ ٌّحيي اهللاََّ ِ ِ ٌكريم َ ِ : صحيح » .َ

 ١٤٨٨ وأبو داود ٣٨٦٥ وابن ماجة ٣٥٥٦الرتمذي رواه 
   ١٦٣٥غيب  يف الرتوصححه األلباين

: مجع من العلامء منهم جاء يف إحصاء الحيي اسم ❁
، وابن طبي، وابن القيم والقر،البيهقي و،احلليمي
 . وغريهم ،عثيمني

َّإن« : > رسول اهللا  قال❁  الستير  ٩ َّعز اهللاََّ ِ َّوجل َ َ ٌّحيي َ ِ ٌستري َ ِّ ِ. « 
  وصححه األلباين٤٠٦ والنسائي ٤٠١٢رواه أبو داود : صحيح

  ٤٠١٢حيح أيب داود يف ص
  واحلليمي، جاء يف إحصاء القرطبي،الستيراسم  ❁ 

 .، وغريهموابن القيم
ُاهللاَُّ أكرب «: > رسول اهللا  قال❁  األكبر  ١٠ َ ْ ُ أشهد أين عبد اهللاَِّ ،َ ُْ َ ِّ ََ َْ

ُورسوله َُ ُ   ١١١ ومسلم ٣٠٦٢صحيح البخاري   » َ
ْاهللاَُّ أكرب خربت « :> رسول اهللا  قال❁ ََ َِ ُ ْ ُ خيربَ َ ْ َ « 

  ١٣٦٥ومسلم    ٣٧١ صحيح البخاري
يف إحصاء ابن حزم، والقرطبي، جاء  األكبراسم  ❁

 . وغريهموابن الوزير
  

|||  

 ٥٥

التي جاءت  أسماء اهللا الحسنى المضافة :حادي عشر
  صريحة في األحاديث

   
َيا مقلب القلوب ث«: >قال رسول اهللا  ❁ القلوب مقلب  ١ ُ َِ ُ ْ َِّ ُ ْبت َ ِّ

َقلبي عىل دينك وطاعتك َِ ِ َِ َ ََ َ ِْ صحيح رواه أمحد  » .َ

  ٢٠٩١ وصححه األلباين يف الصحيحة ٦/٢٥٠

 أمجعت :قال القرطبي مقلب القلوب اسم ❁
 .عليه األمة

ْيا مثبت القلوب ثبت « : >ل رسول اهللا  قا❁ القلوب مثبت  ٢ َِّ َِّ ُ َِ ُ ْ ُ َ
ِقلوبنا عىل د َ َُ ََ َينكُ  ١٩٩ ماجه رواه ابن: صحيح » .ِ

  ٥٢٨ يف صحيح األدب املفرد وصححه األلباين

يف إحصاء  جاء مثبت القلوباسم  ❁
 .القرطبي

مصرف   ٣
  القلوب

َّاللهم « : يف دعائه> ل رسول اهللا اق ❁ ُ َّ

َمرصف القلوب رصف قلوبنا عىل طاعتك ِ َ َ ََ َ ُ ُ َْ ْ َُ ُِّ َِّ َِ ُ. « 

  ٢٦٥٤صحيح مسلم 
 . أحصاه القرطبيمصرف القلوب اسم ❁



 ٥٦

 منزل  ٤

 الكتاب

ِاللهم منزل الكتاب، «: >ل رسول اهللا  قا❁ َ ِْ َ ِ ُ َّ ُ َّ

ْرسيع احلساب، اللهم اهزم األحزاب، اللهم اهزمهم  ْ َّ َّ َ َُ ُ ُِ ِْ َ ْ ْ ََّ ََّ َ ِ ِ ِِ

ْوزلزهلم ُْ ِ ْ َ    ٢٩٣٣صحيح البخاري  » .َ

 جاء يف إحصاء ابن  الكتابمنزلاسم  ❁

 . والرشبايص،منده

ِسبحان ذي «: يف الركوع > ل رسول اهللااق ❁ الملكوت ذو  ٥ َ َ ْ ُ
ِاجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ْ َ َ َْ ْ َِ ُ َْ َُْ. « 

 وأمحد ١٠٤٩ والنسائي ٨٧٣داود رواه أبو : صحيح

   ٨٧٣ يف صحيح أيب داود  وصححه األلباين٦/٢٤

 .أحصاه ابن منده  ذو الملكوتاسم  ❁

ِسبحان ذي  «:يف الركوع > ل رسول اهللااق ❁ الجبروت ذو  ٦ َ َ ْ ُ
ِاجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ْ َ َ َْ ْ َِ ُ َْ َُْ. « 

/ ٦ وأمحد ١٠٤٩ والنسائي ٨٧٣رواه أبو داود : صحيح

  ٨٧٣ يف صحيح أيب داود  وصححه األلباين٢٤

 .يف إحصاء ابن منده جاءذو الجبروتاسم  ❁
  

|||  
 ٥٧

هللا أسماء اهللا الحسنى المشتقة من أفعال ا:ثاني عشر
  التي جاءت في األحاديث تعالى

  
   

ُإن اهللاََّ يغار « : > رسول اهللا قال ❁ الغيور ١ ََ َّ صحيح  » ِ

  ٢٧٦١ومسلم  ٥٢٢٣البخاري
 . جاء يف إحصاء ابن العريبالغيوراسم  ❁

 المعين  ٢
 
 

َاللهم أعني عىل ذكرك  «: >  رسول اهللالاق ❁ ِ ْ ِ َِ ََّ ِّ َ َّ ُ
ْوشكرك وحس ُ َ ََ ِ ْ َعبادتكِن ُ ِ َِ رواه أبو داود : صحيح » . َ

 يف  وصححه األلباين٥/٢٤٤ وأمحد ١٣٠٣ والنسائي ١٥٢٢

   ١٥٢٢صحيح أيب داود 
 وابن ، جاء يف مجع جعفر الصادقالمعين اسم ❁

 .منده 

َإن من عباد اهللاَِّ من لو أقسم «: >قال رسول اهللا  ❁ البار ٣ َ َْ َ ْ ْ َ َْ ِ ِ ِ َّ ِ
َّعىل اهللاَِّ ألبر َ ََ َ   ١٦٧٥  ومسلم٢٧٠٣البخاري صحيح  » .ُهَ

 جاء يف رواية الصنعاين، والوليد بن الباراسم  ❁
 .، ويف إحصاء ابن مندهمسلم عند أيب نعيم

َاللهم اهدين فيمن هديت « : >ل رسول اهللا اق ❁ المعافي  ٤ َْ َ ََّ ْ ِْ ِِ ُ َّ
َوعافني فيمن عافيت ْ ََ َ ْ َ َِ ِ  ١٤٢٥رواه أبو داود : صحيح » .ِ



 ٥٨

 يف صحيح  وصححه األلباين١٧٤٥ والنسائي ٤٦٤والرتمذي 

  ١٤٢٥أيب داود 
 . أثبته ابن مندهالمعافياسم  ❁

ِمن سرت مسلام سرته اهللا يف  «: > قال رسول اهللا ❁ الستار  ٥ ُ َْ ََ ََ ْ ُ َ ًَ
ِ

َالدنيا واآلخرة َِ ْ َ ْ   ٢٦٩٩صحيح مسلم  » . ُّ

 جاء يف إحصاء ابن منده والقرطبي الستاراسم  ❁
 .وغريمها 

 المعطي  ٦
 المانع

َاللهم ال مانع ملا « :  يف دعائه> قال رسول اهللا ❁ َِ َِ َ َّ ُ َّ
َأعطيت وال معطي ملا منعت َ َْ ْ َ َْ َ ُ َْ َِ ِ َ  ٨٤٤صحيح البخاري  » .َ

  ٥٩٣ومسلم 
أمجعت أثبته ابن تيمية و المعطي المانعاسم  ❁

 .عليه األمة
الخافض   ٧

 الرافع
َ َبيده امليز«: > رسول اهللا  قال❁ ِ ِ ِْ َ ُان خيفض ويرفعِ ََ ْ َ ُ ِ ْ َ ُ. « 

  ٤٦٨٤صحيح البخاري 

َ إن اهللاََّ خيفض القسط  «: > رسول اهللا  قال❁ ْ ِ ِْ ُ ْ َ َّ ِ
ُويرفعه ُ ََ ْ   ١٧٩مسلم صحيح  » .َ

 أمجعت :قال القرطبي الخافض الرافعاسم  ❁
 .عليه األمة

  
|||  
  

 ٥٩

  أسماء اهللا الحسنى المشتقة :ثالث عشر
  األحاديث التي جاءت في من أفعل التفضيل 

  

   

ًال أحد أصرب عىل أذى « : > رسول اهللا  قال❁ الصبور ١ ََ َ ََ َ ْ َُ َ َ

َّيسمعه من اهللاَِّ عز وجل َ َ َ ْ ُ َُّ ِ َ ْ  مسلم  و٧٣٧٨صحيح البخاري  » .َ

    واللفظ له٢٨٠٤

 : إحصاء مجع من العلامء منهم جاء يفالصبوراسم  ❁

 وابن ،اخلطايب ويف إحصاء ،رواية الوليد بن مسلم

 ، وابن الوزير، وابن القيم، والبيهقي، واحلليمي،منده

وابن منده وابن احلصار وابن فورك أمحد بن حنبل و

 . وغريهماألصبهاين والقشرييو

  

|||  



 ٦٠

 
     املقدر 

السالم احلافظ اهللا املقدم مللكا الغافر 
السميع احلفيظ اإلله املؤخر املليك الغفار 

 املوىل املالك الغفور السيد احلق األحد
 املعز املعايف الغيور الستري احلكم األول
 املقسط املتعايل الغني الستار احلكيم اآلخر

 املقتدر املتكرب الغالب السبوح احلليم األحكم
 املؤمن املتفضل الغياث  احلميد األعظم
 املهيمن املبني  الشهيد احلسيب األقوى
 املغني املتني الفاطر الشفيع احلنان األبقى
 املبقي املجيد الفتاح الشايف احلي األكرب

 املحيي املغيث  الشاكر احليي األعلم
 املوسع املنجي القادر الشكور احلفي األعىل

 املطهر املجري القدير   األقرب
  املنري القاهر الصمد اخلالق األعز

 النصري املجيب القهار الصادق اخلالق األكرم
 النارص املستجيب القوي الصبور اخلبري 

 النافع املعطي القدوس   الرب
 النور املحسن القريب الطيب الديان البار

  املنعم القيوم الطبيب  البارئ
 اهلادي املكرم   الرب البديع

  املطعم الكبري الظاهر الرمحن الباسط
 الواحد املقيت الكريم  الرحيم الباعث

 الواسع املحيص الكفيل العليم الرزاق الباقي
 الوارث املحيط الكايف العامل الرازق ريالبص

 العالم الرافع  الواقي املسعر 
 الوايل املصور اللطيف العدل الرقيب التواب
 العزيز الرفيق  الويل امليرس 
 الويف املعني ث العظيم الرؤوف اجلبار

 رالوت املستعان ذ العفو  اجلليل
 الودود املنان ز العيل  اجلميل
 الوكيل املدبر ض   اجلواد
ي   اجلامع  الوهاب 

 ٦١

  
   

 رب املرشق واملغرب املبدئ املعيد ذو اجلالل واإلكرام
 رب املرشقني ورب املغربني املحيي املميت ذو الرمحة
 املغاربرب املشارق و اهلادي املضل ذو املغفرة

 مالك امللك العفو املنتقم ذو الفضل
 ملك الناس املعطي املانع ذو الطول

 عالم الغيوب الضار النافع ذو القوة
 عامل الغيب والشهادة املعز املذل ذو العرش
 سميع الدعاء اخلافض الرافع ذو املعارج

 شديد املحال القابض الباسط ذو اجلربوت
 فيع الدرجاتر املحل املحرم ذو امللكوت

 منزل الكتاب الظاهر الباطن 
 رسيع احلساب املقدم املؤخر خري احلافظني
األول اآلخر خري احلاكمني غافر الذنب 
 خري الفاصلني قابل التوب 

 واسع املغفرة  الغالب عىل أمره خري الرامحني
 أهل املغفرة الفعال ملا يريد خري الغافرين
 أهل التقوى البالغ أمره خري الرازقني

 ويل املؤمنني املتم نوره خري املنزلني
 كاشف الرض  خري الفاحتني

 مرصف القلوب أرحم الرامحني خري النارصين
 مقلب القلوب أحسن اخلالقني خري الوارثني

 لوبمثبت الق أحكم احلاكمني 
 نور الساموات واألرض أرسع احلاسبني نعم املوىل

 بديع الساموات واألرض  نعم النصري
 فاطر الساموات واألرض إله الناس نعم القادر

 فالق احلب والنوى رب العاملني نعم الوكيل
 فالق اإلصباح رب الناس 
 جامع الناس رب البيت 
 يت خمرج احلي من امل رب العزة 
 خمرج امليت من احلي رب الشعرى 



 ٦٢

 

 ) مرات٩(اهللا العزيز  )مرتان(ًحليام غفورا  )مرة(الرمحن املستعان  ) مرة٤٧(العزيز احلكيم 

 )مرات٥(اهللا الغني  ) مرات٤(عفو غفور  ) مرات٦(الرمحن الرحيم  ) مرات٦(العزيز العليم 

ًعفوا قديرا  )مرة(لرب الرحيم ا ) مرة١٣(العزيز الرحيم   ) مرات٤(اهللا امللك  )مرة(ً

 ) مرات٣(اهللا الواحد  )مرة(غني كريم  ) مرة٩(التواب الرحيم  )مرات٣( العزيز احلميد 

 )مرة(اهللا الصمد  )مرة(غني حليم  ) مرات١٠(الغني احلميد  ) مرات٣(العزيز الغفار

 )مرة(اهللا اخلالق  )مرة(شكور حليم  )مرة(الويل احلميد  )مرتان(العزيز الغفور 

 )مرة(اهللا املستعان  )مرتان(شاكر عليم  )مرة(احلق املبني  )مرة(العزيز الوهاب 

 )مرة(اهللا العظيم  ) مرات٧(واسع عليم  )مرتان(اخلالق العليم  )مرة(العزيز اجلبار 

 ) مرة٢٥( غفور اهللا )مرة(واسع حكيم  )مرة(الفتاح العليم  ) مرات٧(القوي العزيز 

 ) مرة١١(اهللا عليم  )مرة(تواب حكيم  )مرتان(احلي القيوم  ) مرات٦(الواحد القهار 

 ) مرات٥(اهللا أعلم  )مرتان(عيل حكيم  )مرتان(امللك احلق  ) مرة٣٢(السميع العليم 

 )مرة(اهللا عامل  ) مرات٤(عليم خبري  )مرتان(امللك القدوس  ) مرة١١(السميع البصري 

 ) مرات١٠(اهللا سميع  ) مرات٣(عليم حليم  )مرة(القدوس العزيز  ) مرات٤(عليم اخلبري ال

 ) مرات٤(اهللا قوي  )مرة(حكيم محيد  )مرة(القدوس السالم  ) مرات٤(العليم القدير 

 ) مرات٣(اهللا لطيف  )مرة(محيد جميد  )مرة(السالم املؤمن  ) مرة٢٩(العليم احلكيم

ًخبريا بصريا  )مرة(املؤمن املهيمن  )ات مر٧(احلكيم العليم   )مرتان(اهللا شهيد  ) مرات٥(ً

 )مرتان(اهللا نور  )مرة(سميع قريب  )مرة(املهيمن العزيز  ) مرات٤(احلكيم اخلبري 

 )مرتان(اهللا تواب  )مرة(قريب جميب  )مرة(اجلبار املتكرب  ) مرات٥(اللطيف اخلبري

 )مرة(اهللا أحد  )مرة(عزيز مقتدر  )مرة(ئ اخلالق البار )مرتان(العيل العظيم 

 )مرة(اهللا واسع  )مرة(مليك مقتدر  )مرة(البارئ املصور  ) مرات٥(العيل الكبري 

 )مرة(اهللا شكور  ) مرة١٢(إله واحد  )مرتان(رب رحيم  )مرة(الكبري املتعال 

 )مرة(اهللا شاكر  ) مرات٩(رؤوف رحيم  )مرة(رب غفور  )مرة(الغفور الودود 

  )مرة(رحيم ودود  ) مرات٣(غفور شكور  ) مرة٧١(الغفور الرحيم 

   ) مرات٤(غفور حليم  )مرة(الرحيم الغفور 

  
 ٦٣

 
 ٢............................................أسامء اهللا احلسنى

 ٣....)ال (أسامء اهللا تعاىل التي جاءت يف القرآن رصحية بـ : ًأوال
 ١٩.. )ال(أسامء اهللا تعاىل التي جاءت يف القرآن رصحية بـغري :ًثانيا
 ٢٩...أسامء اهللا احلسنى املأخوذة من القرآن من صيغة اجلمع: ًثالثا

أسامء اهللا احلسنى املشتقة من القرآن من صفات اهللا تعاىل وهي : ًرابعا
 ٣١...........................................املصادر

 ٣٣أسامء اهللا احلسنى املشتقة من القرآن من أفعال اهللا تعاىل: ًخامسا
  مــن صــيغة أفعــل أســامء اهللا تعــاىل املــشتقة مــن القــرآن : ًسادســا

 ٣٨..........................................التفضيل
 ٣٨.....أسامء اهللا تعاىل املأخوذة من القرآن من اسم الفاعل: ًسابعا

 ٣٩.أسامء اهللا احلسنى املضافة التي جاءت  رصحية يف القرآن: ثامنًا
ــعا ــة : ًتاس ــث رصحي ــاءت يف األحادي ــي ج ــسنى الت ــامء اهللا احل   أس

 ٤٨............................................)ال(بـ 
ــارشا ــاءت يف ا: ًع ــي ج ــسنى الت ــامء اهللا احل ــة أس ــث رصحي ألحادي

 ٥٢.......................................)ال(بـدون
ـاءت رصحيـة يف : حادي عرش أسـامء اهللا احلـسنى املـضافة التـي ج

 ٥٥........................................األحاديث
أسامء اهللا احلسنى املشتقة من أفعال اهللا تعاىل التـي جـاءت :ثاين عرش

 ٥٧......................................يف األحاديث
أسامء اهللا احلسنى املشتقة من أفعل التفضيل التي جـاءت :ثالث عرش

 ٥٩......................................يف األحاديث
 ٦٠........................................... اهللا احلسنىامءـأس

 ٦٢..........................................أسـامء اهللا املزدوجة


