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خري البرش حممـد عىل احلمد هللا كام أمر والصالة والسالم 
ومـن سـار عـىل وصـحبه وذريتـه وعىل آله  >رسول اهللا 

 .األثر
 ,,,وبعد

ْإن هللاَِِّ تسعة وتسعني اسام من  «: >قال رسول اهللا  | َ ََ ً ْ ْ َْ ِ ِ ًِ َّ ِ
َأحصاها دخل اجلنَّة َْ َ َ َ َ َْ   ]٢٥٣١ البخاري صحيح[ ».َ

ٌوفيام ييل فهم لإلسالم ورشح لعقيدة  أهل السنة من 
َ من أحصاها دخل اجلنَّة « >خالل قوله  َْ ََ َ َ َ ْ َْ َ.«. 

فإحصاء أسامء اهللا تعاىل أصل إلحصاء الدين كله وعىل 
 . قدر إحصاء العبد للدين تكون منزلته يف جنة رب العاملني

 

 .جتميعها من الكتاب والسنة وحفظها: أوالً
اإليامن بأهنا أسامؤه تعاىل وأن معانيها هـي صـفاته : اثانيـ  

 .إليامن بام يرتتب عليها من اآلثار واألحكامتعاىل وا
––

––
 



  ٣

 اهللا هبا ودعاؤه بام يناسـب احلاجـة مـن التوسل إىل: اثالثًـ 
 .تعاىلأسامئه 

تتـضمنه مـن  اهللا هبا حلـسن معانيهـا ومـاالثناء عىل: ارابع 
 .تعاىلالتنزيه هللا 

 تعلم مجيع معانيها ومـدلوالهتا وترتيبهـا حـسب : اخامـس
 .ابجديتهمعانيها ال حسب أ

         . 
االستحضار الدائم ملعانيها: اسادس. 

    

فهم كل مسائل العقيدة من خالل أسامئه تعاىل: اسابع. 
 اهللا تعاىل بصفاته فراد ن خالل إوم

  
. 

وعـدم االتـصاف بـام ال ،االتصاف بام يسوغ منهـا: اثامن 
 .يسوغ

 

عبادة اهللا تعاىل بمقتىض أسامئه احلسنى: اتاسع. 
  ٤


 

اكتامل عقيدة أهل السنة الصحيحة: اعاشر. 
إحصاء أسامء اهللا احلسنى والعلـم :  القيمابنقال  ❁

 :هبا أصل للعلم بسائر العلوم
 مجيع أحىص,  أسامءه كام ينبغي للمخلوق أحىصفمن

 .إذ إحصاء أسامئه أصل إلحصاء كل معلوم, العلوم
تـه يف فعيل قدر إحـصاء العبـد ألسـامء اهللا تكـون منزل* 
 .اجلنة
 بــل هــو ،ا فقــط وإن اإلحــصاء لــيس علمــ*

  .أقوال وأعمال بالقلوب والجوارح



  ٥

  المعاني االصطالحية لمراتب اإلحصاء

  
       توحيد الربوبية واأللوهية هما بعض مراتب

  .مستقلين اإلحصاء وليسا توحيدين
  توحيد الربوبية هو بعض املرتبة اخلامسة مـن مراتـب

 . أسامء اهللا احلسنىإحصاء
 وهـو توحيـد املعرفـة ( أسامء امللك واخللق ىوهو معن

 ).واإلثبات
 مالـك – املالك – املليك –الرب امللك : فهو سبحانه 

 . ذو امللكوت– مالك امللك –يوم الدين 
 البارئ - أحسن اخلالقني – اخلالق –اخلالق : وهو – 

 . الفاطر– البديع –املصور 
  املقيت– خري الرازقني –  الرازق–وهو الرزاق  . 
  املعاىف–وهو الشايف . 
  املقدر–وهو املدبر . 
  مقلب القلوب– املؤمن –وهو اهلادي . 

  ٦

  ــب ــو الرقي ــشهيد –وه ــيمن – ال ــيص – امله  – املح
 .املحيط
  املقسط– العدل –وهو احلكم . 
  اجلـامع – الباعـث - خري الوارثني –وهو الوارث – 

 .د املبدىء املعي–املحي املميت 
    إن توحيد الربوبية هو مرتبة إحـصاء معـاني 

 .أسماء الملك والخلق هللا تعالى
 




 

 


 



  ٧

  
  توحيد األلوهية هي املرتبة التاسعة من مراتـب إحـصاء

 .أسامء اهللا احلسنى
 وهو عبادة اهللا بمقتىض أسامئه احلسنى) 

(. 
  فإن عبادة اهللا بمقتىض أسامئه هي أهم مقتضيات اإليامن

 .باألسامء والصفات
 وهي العمـل بعـد ،وهي أثر اإليامن باألسامء والصفات 

 . وهي حظ العبد من االسم،العلم
 وهي التعبد هللا بمقتىض االسم . 
  وهي العبادات القلبية التي هي أصل العبـادات وأصـل

 .األلوهيةتوحيد 
 إذا  والعبادات القلبية هي رشط اإليـامن وبـدوهنا ينتفـي

فقد حب اهللا أو اخلوف منه أو التوكل عليـه أو الـشكر لـه أو 
 وال توجـد ، وكلهـا مـن العبـادات القلبيـة،التوبة من الرشك

 .عبادة من عبادات اجلوارح تركها ينفي اإليامن
 يـروالعبادات القلبية هي رشط قبول العمـل وبـدوهنا َ د ُ

  ٨

 ، ألن اإلخالص عكسه الريـاء؛إذا فقد اإلخالص والتواضع
واإلخـالص والتواضـع مـن , املـنو ِ الكـربوالتواضع عكسه

 .العبادات القلبية التي هي رشط قبول عبادات اجلوارح
 إذا , والعبادات القلبية هي األساس لنيل درجات الـدين

 .حقق املراقبة واملحاسبة ورجاء اهللا وحسن الظن به
 إذا ، العبادات القلبية هي السبب لنيـل درجـات اجلنـةو

 .حقق املجاهدة والتقوى والورع والزهد و اليقني والرضا
  ُوإن عبادات اجلـوارح هـي الوعـاء الـذي متـارس فيـه

 .العبادات القلبية
           إن عبادة اهللا بمقتضى أسمائه هي أعلي مراتـب 

 .إحصاء أسماء اهللا تعالى
    توحيـد   أسـاس تـي هـي     وهي العبادات القلبية ال 

 .األلوهية
   يقتـيض ( الكـريم - احلفي -فإن اسم اهللا الودود ،

 ). عبادات القلبهموهو أ
  يقتـيض ( القهـار – املتني –واسمه تعاىل القوي

وعدم اخلوف من غريه (. 
  األخر – األول – األحد – الواحد –واسمه تعاىل اإلله 



  ٩

 .)رؤية غريه وعدم يقتيض ( الصمد –
  الغـافر – الغفـار – الغفـور –واسمه تعـاىل التـواب – 

 والتحلــل مـن املظــامل قبــل  يقتــيض دوام (العفـو 
 ).الورود عليه

  يقتــيض ( الكــايف – احلــسيب –واســمه تعــاىل الوكيــل
عليه وعدم التعلق بغريه (. 

  يقتـيض ( الرفيـق – الـرؤوف –واسمه تعـاىل الـصادق
اء ثوابه ورج(. 
  يقتــيض ( الوهــاب – املجيــب –واســمه تعــاىل احلكــيم

والثقة يف حسن عاقبته  .( 
  يقتــيض ( الفتــاح – النــصري –واســمه تعــاىل القــدوس

والشيطان واهلوى .( 
  يقتيض ( رسيع احلساب – اللطيف –واسمه تعاىل اخلبري

ليل هنار (. 
 العلـيم – القريـب – البـصري –ع واسـمه تعـاىل الـسمي 

 .) وزجرها عن املعايصيقتيض (
  يقتـيض ( احللـيم –واسمه تعـاىل الـصبور عـىل 

 .)طاعته وبالئه وعن معصيته
  ١٠  

  يقتــيض ( الــشاكر – الــشكور –واســمه تعــاىل احلميــد
بالقلب واللسان واجلوارح (. 

  اإليامن به يقتيض ( السبوح –واسمه تعاىل املؤمن 
 ). الفرائض ومتابعتها بالنوافلواملسارعة إىل

 ــ ــاىل الغن ــمه تع ــع – يواس ــي – الواس ــسالم – املغن  ال
 .) إليه واالستسالم بني يديهيقتيض (

  العظـيم – املتعـاىل – املتكـرب –واسمه تعـاىل الكبـري – 
 لعظمته وعدم الكـرب عـىل يقتيض ( املجيد –اجلليل 

 .)ؤمننيامل
  يقتـيض ( العزيـز – املبـني –واسمه تعاىل احلـق 

 ).بوجوده وجزائه ونرصته ألوليائه
              وإنما ذكـر العلمـاء توحيـد األلوهيـة فـي بـاب

مستقل لبيان أن من لم يأت به لم ينفعه مـا جـاء بـه                
 .من أنواع التوحيد غيره

ة فالنجاة يوم القيامة مدارها عىل عبادة اهللا ال عـىل معرفـ* 
 . وعبادة اهللا هي توحيد األلوهية،اهللا فحسب



  ١١  

  
      اإليمان بالقضاء والقدر من مراتب إحصاء أسماء

 وأن  ،م معـاني األسـماء    لُّـ ع وهي مرتبـة ت    ،اهللا الحسنى 
معانيها هي صفات اهللا تعالى واإليمان بآثـار األسـماء          

  .وأحكامها
  السابق بأعامل عبادهيقتيض علمه(فاسم اهللا العليم (. 
  يقتيض تقديره ألعامهلم(املدبر  -واسمه تعاىل املقدر(. 
  يقتـيض حفـظ تلـك األعـامل يف (واسمه تعاىل احلفـيظ

 .)اللوح املحفوظ
  يقتيض خلق أفعال العبـاد عـىل مـا (واسمه تعاىل اخلالق

 .)كان من سابق التقدير
  يقتيض أن كل هذه األفعـال متـت(واسمه تعاىل احلكيم 

 .)عن علم تام وحكمة بالغة
  يقتيض اإليامن أنه جيـرب عبـاده عـىل (واسمه تعاىل اجلبار

 .)فعل ما أراد بإرادهتم
  يقتـيض اإليـامن ( العدل - احلكم –واسمه تعاىل الديان

 وأهـل اإلعـراض عنـه ،بأنه سيحاسب أهل طاعتـه باجلنـان
  ١٢  

 ألهنـــم عملـــوا أعامهلـــم بـــإرادهتم ومـــشيئتهم ؛بـــالنريان
 .)مواختياره

  يقتـيض اإليـامن أنـه سيحاسـب (واسمه تعاىل الـرحيم
 .) وحياسب أعداءه بعدله،أولياءه بفضله

     ومـا خلـق   ،فهو تعالى ما خلق الـشر إال لحكمـة 
الكفار المعاندين إال لحكمـة ومـا خلـق إبلـيس إال            

 وهــي رفــع أوليائــه إلــى درجــات مــن  ،لحكمــة بالغــة
ــة أهـــ   ــالهم إال بمدافعـ ــا أعمـ ــن تبلغهـ ــة لـ ل الكرامـ

 .الباطل



  ١٣  

  
  نبذ الرشك هو املرتبـة الـسابعة مـن مراتـب إحـصاء

 .أسامء اهللا احلسنى
 . وهي فهم مسائل العقيدة من خالل أسامئه تعاىل

 

 فمـن ،الرشك هـو تـشبيه املخلـوق باخلـالق العظـيم 
لق تعاىل فقـد أرشك  املخلوق صفة ال تنبغي إال للخاىأعط

املخلوق مع خالقـه يف الـصفة وجعـل هللا تعـاىل رشيكـا يف 
 .صفاته
 وهو ،فالرشك هو أن جتعل هللا رشيكا يف صفاته العليا 

، قـال اهللا تعـاىل عـن أحـد أنـواع اإلحلـاد يف أسـامئه تعـاىل
v  u  t  s  r  q    p  o  n  m  ]: املــرشكني

  wZ ]٩٨ – ٩٧: الشعراء[ 
(يف أوسع مـن تعريـف الـرشك أنـه وهذا التعر

 ( ــذا ألن ه
 أو يشملها ولكن مـن ،التعريف ال يشمل كل أنواع الرشك

فليست كل أنواع الرشك منحرصة يف عبادة غري , طريق بعيد
  ١٤  

 وإنام انترش هذا التعريـف بـني النـاس ألنـه يـدل عـىل، اهللا
 وهـو ،هو دعـاء األمـوات وعبـادهتمأشهر أنواع الرشك و

 وهذا التعريف من قبيل توضيح ،اًأكثر أنواع الرشك انتشار
 .الكل بتوضيح اجلزء

  
       هو إعطـاء المخلـوق صـفات اسـتحقاق العبـادة 

 – اإللـه –اهللا (والتي ال حتق إال هللا تعـاىل بمقتـىض أسـامئه 
  )املعبود

 ،قاد أن امليت يتصف بالسمع وأن تباعدت البالدتواع* 
, وأنه جييـب عـىل البعـد فـيام ال يقـدر عليـه إال اهللا العظـيم

 ). الصمد– املجيب –السميع (إرشاك يف اسم اهللا 
واعتقاد أن امليت يتصف بالقدرة املطلقة فـيام ال يقـدر  *

 –  القـدير–القـادر (إرشاك يف اسـم ، عليه إال اهللا العظـيم
وما تتضمنه هذه األسامء من صفة القـدرة املطلقـة ) املقتدر

 .يف قضاء احلاجات وكشف الكربات
 أن ًفإن املوتى أعجز من أن يدفعوا عن أنفسهم فـضال 

 .ينفعوا غريهم



  ١٥  

  

  وهــو التحــاكم للقــوانني الوضــعية ولغــري رشع اهللا، 
ي ال وهو إعطاء املخلوق صفة احلاكمية وحق احلكـم الـذ

ــامئه  ــىض أس ــاىل بمقت ــق إال هللا تع ــم (حي ــدل –احلك  – الع
 ).املقسط
  نفسه هذه الصفة أو أعطاها لغـريه ىوعليه فمن أعط 

ا منـه أن احلكـم  غـري رشع اهللا ظنًـأو ريض هبا أو حتاكم إىل
جيوز لغري اهللا أو مـع اهللا فقـد شـبه املخلـوق بـاهللا العظـيم 

ُكـا أكـرب خموأحلد يف أسامئه تعاىل وأرشك باهللا رش ا مـن ًرجـً
 .امللة
   ُأما من علم حكم اهللا واعتقـد أنـه ال يـسعه اخلـروج َ ِ َ

َعنه ولكن حكم بغريه لشهوة عاجلة أو مداهنـة أو ملـال أو  َ َ
لقرابة فإنام هي معصية من املعايص وكبرية من أكرب الكبائر 

 وليـست رشكـا وال ،وليس فيها تشبيه للمخلـوق باخلـالق
 .خترج من اإلسالم

  عليه فال ينبغي للحاكم أن حيكـم إال بـام أنـزل اهللاو، 
وهو يف هذا السبيل ليس حاكام بإطالق وإنام هو ينفذ حكم 

 .العزيز احلكيم
  ١٦  

  
 أو مـواالة ، مـن املـرشكني ورشكهـمالتـربؤ وهو عـدم 

ــاعهم  ــرصهتم واتب ــبهم ون ــدين وح ــداء ال ــرشكني أع امل
 صـفة الواليـة التـي ال وهو إعطـاؤهم, وتصحيح مذهبهم

تصح إال هللا تعاىل وملن أمر اهللا بتوليهم من رسـله والطائفـة 
 .املتبعة لرسله

 – نعـم املـويل – املـويل –الويل ( تعاىل اسمهوهذا مقتىض 
 ).ويل املؤمنني

 زوجته النـرصانية أو غريهـا فهـذه شـهوة أحب أما من 
ست لكنهـا ليـ, فإن كانت معـصية فبقـدرها, مباحة أو حمرمة

 .اًرشك

 

  
 وهـو ،اخلـالقلنفع والرض ملخلوق من دون ا اعتقادهو   

 ،إرشاك بــصفة النفــع والــرض التــي ال تنبغــي إال هللا تعــاىل
 .)النافع الضار(: والتي هي مقتىض اسمه تعاىل

فمن أعطى الساحر صفة النفع والـرض فقـد أرشك بـه  -



  ١٧  

مع اهللا تعاىل يف هذه الصفة عنـدما شـبه املخلـوق باخلـالق 
 . وهذا من اإلحلاد يف أسامئه تعاىل،العظيم

  
  العلم املطلق ملخلوق مع اخلـالق العظـيماعتقادهو ، 

ــصفة ــذه ال ــوق باخلــالق يف ه ــشبيه للمخل ــو ت ــم ،وه  وه
 وهذا مـن الـرشك األكـرب املخـرج مـن ، والكهنةالعرافون

 – األعلم –العليم ( وهو من اإلحلاد يف اسم اهللا تعاىل ،امللة
 ). عالم الغيوب– العامل –العالم 

 وهناك أنواع أخرى من الشرك. 
  
وهو تشبيه النفس باهللا تعاىل يف صفة التكرب التـي هـي  - 

وهـي مـن ) ملتكـرب واملتعـايلا(من مقتضيات اسم اهللا تعاىل 
 .نوع رشك فرعون

 :وهو من الكفـر، اإلسالمضمن نواق ، 
 .نوع كفر إبليسهو و

 املخلوقني إن كان لشهوة الـنفس وإرادة  أما الكرب عىل-
 . فهو من أكرب الكبائرالتعايل

  ١٨  

 . فإن تكرب بالدنيا استحق العذاب وهو إىل مشيئة اهللا-
 عـىل العبـاد أو عـىل اهللا ُّهـو املـنو(دين   وإن تكرب بال-

 .حبط العمل الذي فيه الكرب) بالعمل
  
 كام قـال ،فمن أعرض عن عبادة اهللا عبد غريه وال بد 

ــة ــن تيمي ــن دون ،اب ــه م ــاملخلوق يف عبادت ــو إرشاك ب  وه
 وهو تشبيه للمخلوق باخلالق يف حق العبـادة التـي ،اخلالق

 ).اإلله املعبود(تضيات اسمه تعاىل هي من مق
 .  اإلسالم وهو من الكفرضاإلعراض من نواق -

 



 



  ١٩  

  
 تكن تراه فإنه  فإن مل،اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه 
 .يراك
 اإلسالم واإليامن مرتبة  مراتب الدين بعدوهو أعىل. 
املرتبة السادسة مـن مراتـب إحـصاء  واإلحسان هو 

 . وهي االستحضار الدائم ملعانيهاى،أسامء اهللا احلسن
  : معاني أسمائه تعالىفمن استحضر

   وجد أن معناها( الصمد – اإلله – األحد –الواحد: 
 ). عبده له  تعاىلهللاستحقاق ا

  وجـد ( اخلبري – العليم – البصري -السميع : وأسامئه
 ). ألعامل عباده التام اهللا: أن معناها

  وجــد أن ( املهــيمن – الــشهيد –الرقيــب : وأســامئه
 ). لعبده التامة اهللا: معناها
  وجـد ( األخر – األول – املحيط –املحيص : وأسامئه

 ). بعبده التامة اهللا: أن معناها

  ٢٠  

  
  أركــان اإليــامن الــستة مــن آثــار اإليــامن بأســامء اهللا

 .احلسنى
   اهللا( من مقتضيات اإليامن باسمه تعـاىل 

 .) الرب امللك– اإلله – الشهيد – الظاهر –احلق  -
   من مقتضيات اإليامن باسـمه تعـاىل 

 ). الباعث-  املؤمن– املبني –الشهيد (
   من مقتضيات اإليامن باسـمه تعـاىل 

 ). املهيمن– خري املنزلني –منزل الكتاب (
   من مقتضيات اإليامن باسمه تعـاىل 

 ). اخلالق– النصري –السبوح (
   من مقتضيات اإليـامن باسـمه 

 – اجلــامع املحيــي املميــت – الباعــث –الــوارث (تعــاىل 
 ). احلكم–املبديء املعيد 

   من مقتضيات اإليـامن باسـمه تعـاىل 
 – اجلبـار – احلكـيم – اخلالق – احلفيظ - املقدر –العليم (

 ). العفو املنتقم– رسيع احلساب –الديان 



  ٢١  

  
 أسـامء اهللا أركان اإلسالم اخلمسة مـن آثـار اإليـامن ب

 .احلسنى
  ــاىل ــمه تع ــامن باس ــضيات اإلي ــن مقت  م

 ). امللك– الرب – اهللا – اإلله - احلق–الشهيد (
  القدوس ( من مقتضيات اإليامن باسمه تعاىل

 ). الوتر–
  مـــن مقتـــضيات اإليـــامن باســـمه تعـــاىل 

 ).الصبور(
  ني الغ( من مقتضيات اإليامن باسمه تعاىل– 

 ). املتفضل– الرب – الكريم – الواسع –املغني 
  اجلـامع ( من مقتضيات اإليامن باسمه تعـاىل– 

 ). املحسن- املتني  – املجيب – الويف –السبوح 
 

  ٢٢  

  
  حسن اخللق هو االتصاف بـام يـسوغ مـن صـفات اهللا
 وهــي املرتبـة الثامنــة مـن مراتــب إحـصاء أســامء اهللا ،تعـاىل

 .سنىاحل
  الـسالم (عدم إيذاء اخللق من لوازم اإليامن باسمه تعاىل

 .) املؤمن–
  التزين عند إتيان املساجد من لوازم اإليامن باسمه تعـاىل

 .)اجلميل(
  الطيب(أكل احلالل من لوازم اإليامن باسمه تعاىل(. 
  الصادق(الصدق من لوازم اإليامن باسمه تعاىل(. 
 الويف( تعاىل الوفاء من لوازم اإليامن باسمه(. 

  احلميـد (نفع اخللق من لـوازم اإليـامن باسـمه تعـاىل– 
 .)النافع

  مناظرة املرشكني باحلسنى من لوازم اإليامن باسمه تعـاىل
 .)املبني(



  ٢٣  

  االجتهاد يف طلب العلم من لوازم اإليامن باسـمه تعـاىل
 .) العالم- العامل– األعلم –العليم (

 ــام ــوازم اإلي ــن ل ــاملؤمنني م ــة ب ــاىل الرمح ــمه تع ن باس
 .)الرحيم(

  الشدة عىل الكـافرين مـن لـوازم اإليـامن باسـمه تعـاىل
 .) املتني– األقوى –القوي (

 من لوازم اإليامن باسـمه تعـاىل  والضعفاءفة باأليتامأالر 
 .)الرؤوف(

  الرفيق(الرفق بالعجائز من لوازم اإليامن باسمه تعاىل(. 
 مه تعـاىل اإلحسان إىل الزوجة مـن لـوازم اإليـامن باسـ

 .)الودود(
  احلفي(إكرام الضيف من لوازم اإليامن باسمه تعاىل(. 
  شكر أصحاب املعروف من لوازم اإليامن باسـمه تعـاىل

 .) الشاكر–الشكور (
  الصرب عىل أذى املسلمني من لوازم اإليامن باسمه تعـاىل

 .)احلليم(

  ٢٤  

  الصرب عىل املـصائب مـن لـوازم اإليـامن باسـمه تعـاىل
 .)الصبور(

 سرت عـىل املـسلمني مـن لـوازم اإليـامن باسـمه تعـاىل ال
 .) الستار– الستري –احليي (

  الغرية عـىل النـساء مـن لـوازم اإليـامن باسـمه تعـاىل
 .)الغيور(

  العفـو (العفو عن املظامل من لوازم اإليامن باسمه تعاىل
 .) الغفار– الغفور – التواب –
 نرصة املستـضعفني مـن لـوازم اإليـامن باسـمه تعـاىل 

 .) خري النارصين– نعم النصري – النارص –النصري (
  ــمه تعــاىل ــامن باس ــوازم اإلي ــات مــن ل حفــظ األمان

 .) احلافظ–احلفيظ (
  ــة ــوازم اإليــامن باســمه تعــاىل الــإجاب دعوات مــن ل

 .)املجيب(
  املغيـث (إغاثة امللهوف من لوازم اإليامن باسمه تعاىل

 .) املعني– الغياث –



  ٢٥  

 وازم اإليـامن باسـمه تعـاىل السخاء عىل الفقراء من لـ
 .) املعطي– األكرم –الكريم (

  املقيـت (إطعام الطعام من لوازم اإليامن باسمه تعـاىل
 .) املطعم–

  العدل (العدل يف احلكم من لوازم اإليامن باسمه تعاىل
 .) املقسط–

  الرب(بر الوالدين من لوازم اإليامن باسمه تعاىل.( 

 الـرمحن  (سمه تعاىلصلة األرحام من لوازم اإليامن با
 .) املحسن– املتفضل – الوهاب -

  القيوم(القيام بالضعفاء من لوازم اإليامن باسمه تعاىل(. 

  ٢٦  

  

  أحكام الفقه واحلالل واحلرام والعبـادات واملعـامالت
 .مردها إىل أسامء اهللا احلسنى

  ــاىل ــمه تع ــا إىل اس ــصالة مرده ــارة وال ــام الطه أحك
 .)القدوس(

 األكرب–الكبري ( األذان مردها إىل اسمه تعاىل أحكام (. 
  الصبور(أحكام الصيام مردها إىل اسمه تعاىل.( 
  لغنيا(أحكام الزكاة مردها إىل اسمه تعاىل( 
  أحكام األطعمـة واألضـحية والعقيقـة مردهـا إىل اسـمه

 .)املقيت(تعاىل 
  ـا إىل اسـمه أحكام رشب اخلمر واملخدرات والـدخان مرده

 ). كيماحل(تعاىل 
  الطيب(أحكام الذبائح مردها إىل اسمه تعاىل(. 
  اجلميل(أحكام اللباس اللحية مردها إىل اسمه تعاىل(. 
  املتكرب(أحكام لبس الذهب مردها إىل اسمه تعاىل.( 
  املصور(أحكام التصوير مردها إىل اسمه تعاىل(. 



  ٢٧  

  القهار(أحكام اإلكراه مردها إىل اسمه تعاىل(. 
 الشهيد(دها إىل اسمه تعاىل أحكام الشهادة مر(. 
  العدل–احلكم (أحكام القضاء مردها إىل اسمه تعاىل (. 
  املحيـي (أحكام القتل واالنتحار مردها إىل اسمه تعـاىل

 .)املميت
  اهلادي–السالم (أحكام اجلهاد مردها إىل اسمه تعاىل (. 
  ــاىل ــمه تع ــا إىل اس ــاب مرده ــام احلج ــي (أحك  –احلي

 .)الستري
 العظيم( مردها إىل اسمه تعاىل أحكام احللف(. 
  الويف(أحكام النذور مردها إىل اسمه تعاىل(. 
  الوكيل(أحكام الوكالة مردها إىل اسمه تعاىل(. 
  الكفيل(أحكام الكفالة مردها إىل اسمه تعاىل(. 
  احلفيظ(أحكام التأمني مردها إىل اسمه تعاىل(. 

  ٢٨  

 

 تمها اهللا تعاىل بأسامئه وصـفاته ًكثريا من آيات القرآن خي
ــــل قولــــه تعــــاىل    e       d  c       b   a    `Z ]  :مث

m l k ji h g f ] : وقوله تعـاىل, ]٦آل عمران [ 
nZ  ] ١٥٨النساء[. 

وعلامء التفسري يفرسون املراد من اآلية عىل الوجه الـذي  -
 . اآليةختم اهللا هبايلزم من معاين أسامء اهللا وصفاته التي 

ــدره  - ــضائه وق ــه وق ــره وهني ــه وأم ــراد اهللا يف رشع ألن م
 اسـمه تعـاىل أو إخباره، إنام هو من مقتـضياتوخلقه وفعله 

ٌ ومتضمن فيهالذي ختم به اآلية َ َُ َ. 



  ٢٩  

 
  فضائل أعامل الصحابة هي من آثار اإليـامن بأسـامء اهللا

 .احلسنى
 إليــامن باســمه تعــاىل اإلخــالص يف العبــادة مــن آثــار ا

 .) األحد–الواحد (
  االجتهاد يف قراءة القرآن من آثار اإليـامن باسـمه تعـاىل

 .)السبوح(
  إطالة الصالة وقيام الليل من آثار اإليـامن باسـمه تعـاىل

 .)القدوس(
  الصادق(الصدق من آثار اإليامن باسمه تعاىل(. 
  الويف(الوفاء من آثار اإليامن باسمه تعاىل(. 
  الكفار باحلسنى مـن آثـار اإليـامن باسـمه تعـاىل جدال

 .)املبني(
  الغني (النفقة يف سبيل اهللا من آثار اإليامن باسمه تعاىل– 

 .)املغني
  احلكمة يف معاجلة األمور من آثار اإليـامن باسـمه تعـاىل

 .)احلكيم(
  االجتهاد يف طلب العلم من آثـار اإليـامن باسـمه تعـاىل

 .)العليم(
  ٣٠  

 العزيز(ثار اإليامن باسمه تعاىل عزة نفوسهم من آ(. 
  القوى(قوهتم عىل أعدائهم من آثار اإليامن باسمه تعاىل 

 .) القهار–
  جربهم ألخواهنم الضعفاء من آثار اإليامن باسمه تعـاىل

 .)اجلبار(
  العـيل (استعالؤهم بالدين من آثار اإليامن باسمه تعـاىل

 .)األعىل –
 الرحيم(ه تعاىل رمحتهم لبعضهم من آثار اإليامن باسم(. 
  الرؤوف(رأفتهم بالنساء من آثار اإليامن باسمه تعاىل(. 
  رفقهم يف كـل األمـور مـن آثـار اإليـامن باسـمه تعـاىل

 .)الرفيق(
  الودود(حمبتهم لبعضهم من آثار اإليامن باسمه تعاىل(. 
  احلفي(إكرامهم للضيف من آثار اإليامن باسمه تعاىل(. 
 الـشكور ( باسـمه تعـاىل شكرهم هللا من آثار اإليـامن– 

 .)الشاكر
  صربهم عىل املـصائب مـن آثـار اإليـامن باسـمه تعـاىل

 .)الصبور(
 تعـاىل  احتامهلم أذى إخـواهنم مـن آثـار اإليـامن باسـمه

 .)احلليم(
  احليي(حياؤهم من آثار اإليامن باسمه تعاىل(. 



  ٣١  

  غريهتم عىل أعراضـهم مـن آثـار اإليـامن باسـمه تعـاىل
 .)الغيور(

 بعــضهم مــن آثــار اإليــامن باســمه تعــاىل عفــوهم عــن 
 .)العفو(

  ــاىل ــمه تع ــامن باس ــار اإلي ــن آث ــوبتهم إىل اهللا م ــرة ت كث
 .)التواب(

  مداومتهم عىل االستغفار من آثار اإليـامن باسـمه تعـاىل
 .)الغافر – الغفار - الغفور(

  الـويل(مواالهتم لبعضهم من آثار اإليامن باسمه تعاىل – 
 .)املويل
 النصري( من آثار اإليامن باسمه تعاىل نرصهتم للدين(. 
  جهــادهم يف ســبيل اهللا مــن آثــار اإليــامن باســمه تعــاىل

 .)الفتاح(
  الوكيل(توكلهم عىل اهللا من آثار اإليامن باسمه تعاىل(. 
  حفظهم ألنفسهم عن املعايص من آثـار اإليـامن باسـمه

 .)احلافظ –احلفيظ (تعاىل 
  اإليامن باسـمه تعـاىل رسعة استجابتهم ألمر اهللا من آثار

 .)املجيب(
  املغيث (غوثهم إلخواهنم من آثار اإليامن باسمه تعاىل- 

 .)املستغاث –الغياث 
  ٣٢  

  الكريم(سخاؤهم من آثار اإليامن باسمه تعاىل(. 
  الرب(برهم للوالدين من آثار اإليامن باسمه تعاىل(. 
  الوهاب(كثرة إحساهنم من آثار اإليامن باسمه تعاىل(. 
 املقيت( للطعام من آثار اإليامن باسمه تعاىل إطعامهم(. 
  االجتهاد يف الدعوة إىل اهللا من آثار اإليامن باسـمه تعـاىل

 .)اهلادي(
  مقلـب (ثباهتم عىل أمر اهللا من آثار اإليامن باسمه تعـاىل

 .)القلوب
  حسن تربيتهم ألبنائهم مـن آثـار اإليـامن باسـمه تعـاىل

 .)الرقيب(
  يف سبيل اهللا من آثـار اإليـامن اجتهادهم يف طلب املوت

 .)الشهيد(باسمه تعاىل 
  مراقبتهم هللا يف كل أعامهلم من آثار اإليامن باسـمه تعـاىل

 .)املهيمن(
  املقسط–العدل (عدهلم من آثار اإليامن باسمه تعاىل (. 
  القيوم(قيامهم بالضعفاء من آثار اإليامن باسمه تعاىل(. 
 النافع(سمه تعاىل نفعهم إلخواهنم من آثار اإليامن با(. 

وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه 
ًوأزواجه وذريته وآل بيته وسلم تسليام كثريا ً 

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 


