
ين شروح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيم

لأسماء الل  ه تعالى الحسنى

جمع وترتيب
منى الشمري



مستقاة من المراجع أدناه

تفسير القرآن الكريم
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ 

أسماء اهلل وصفاته وموقف أهل السنه منهمحمد بن صالح العثيمين

القواعد المثلى في صفات اهلل وأسمائه 
الحسنى

رقة شرح الكافية الشافية في االنتصار للف
الناجية

ي الدرة المضية ف-شرح العقيدة السفارينية 
عقد أهل الفرقة المرضية

شرح رياض الصالحينشرح صحيح البخاريشرح عقيدة أهل السنة والجماعة

رسالة أسماء اهلل الحسنىشرح األربعين النووية
دروس صوتية قام ( لقاء الباب المفتوح)

بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية 



هِ اْلَأْسمَاءُ اْلحُْسنَى  فَاْدعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا ال َّذِ } ََْوََوَلِل َّ ْْ ُ ي ََ ْسمَاِِِِ    ََ ِِدُوََ ِِ   ْ ُْ {َُعْمَلُوََمَا كَانُوا نيَن ُ

[180:األعراف]



المقدمة

ومدادعرشه،وزنةنفسه،ورضاخلقه،عددوبحمده،اهللوسبحانبالعبودية،لهوأقر َّتمخلوقاته،جميعبربوبيتهشهدتال َّذيهللالحمد
.كثيًراتسليًماوسل ممحمدنبيهعلىخلقهوجميعورسلهومالئكتهاهللوصل ىكلماته،

لكحياةفيالعقديةالقضاياأعظممنومعرفتهالتوحيد،أركانمنركنالعلىوصفاتهالحسنىتعالىاهللبأسماءاإليمانأنالمعلوممن
بصيرة؛علىوتعالىسبحانهربهالمسلميتعب دحيثوأجلها؛العلومأشرفمنوتعلمهمسلم،

شرحهفي-تعالىاهللرحمه-قالحيثاهتمامهجل التوحيدمنالقسمهذاالعثيمينصالحبنمحمدالعالمةشيخنافضيلةأولىلذا
ماءاألستوحيدوهوالتوحيدهذافرقةوسبعينثالثإلىفيهوانقسمتاإلسالميةاألمةفيهضلتالذيهوالتوحيدهذا":(التوحيد)لكتاب

"والصفات
فيالعديدةوشروحهالعظيمللقرآنتفسيرهسيماالمؤلفاته؛معظمفيالعقدي الجانبلهذاواإليضاحوالتفصيلالشرحفيولتوسعه

ماعجماستدعىما(الحسنىوأسمائهاهللصفاتفيالمثلىالقواعد)بعنوانالقسمهذافيمؤلفاتهمنرسالةوتخصيصالنبويةاألحاديث
.وفتاواهكتبهثنايافيوتفر قالشيخشرحه
.مجيبسميعإنهعليين،فيمنزلتهورفعالجزاءخيروالمسلميناإلسالمعنتعالىاهللفجزاه



ُخطَّى الشيخ العالمة محمد بن صالح العثيمين في شرح 
{أسماء اهلل تعالى الحسنى وصفاته الُعلى}

.األساسيةوقواعدهاوصفاته،تعالىاهللأسماءإثباتفي(والجماعةالسنةأهل)الناجيةالفرقةعقيدةبيانعلىشيخنايؤكد

.والعقلالسمعبأدلةرد همؤيًداالتحريفأهلعلىوير دالتعطيل؛أهلمنمعانيهاتعالىاهللأسماءسلبوامنوبطالنضالليبين

.معانيهافيأوثبوتهافيوالسنةالكتابتجاوزلخطورةوُيشيراألسماءدالالتبتحليليهتم

."ةالجندخلأحصاهامن":لحديثالصحيحالمعنىويوضحوسلمعليهاهللصلىنبيهوسنةسبحانهاهللكتابفياألسماء-تعالىاهللرحمه-يتتبع

.الحسنىاألسماءتقتضيهمماالشرعيةاألحكامويستنبطحكم،أوصفةمنتضمنتهوماتعالى،اهللأسماءإثباتعلىيؤكد

.جديدمعنًىوإضافةآخربأسلوبموضعمنبأكثرالواحداالسممعنىيشرحوقدمعناها،فهمفيذلكوأثرواشتقاقهاالكلمةنوعُيبين

..وهكذا(الرحيمالرحمن)(العليمالسميع)مثلمًعااسممنأكثراقترنإذالألسماءاإلضافيالمعنىُيظهر



المحتويات

أسماء اهلل تعالى 
الحسنى 

قواعد أساسية

أسماء اهلل تعالى 
الحسنى 

من كتاب اهلل تعالى

أسماء اهلل تعالى 
الحسنى 

ملسو هيلع هللا ىلصمن سنة النبي 

كلمات ليست من
أسماء اهلل 
تعالى الحسنى



أسماء هللا تعاىل الحسن  

قواعد أساسية



تعريف أسماء اهلل تعالى الحسنى

أسماء اهلل تعالى كل ما سمى به نفسه في كتابة،
أو سماه به أعلم الخلق به رسوله محمد

صلى اهلل عليه وسلم

12ص 1ط -دار الشريعة : الناشر( أسماء اهلل وصفاته وموقف أهل السنه منها)كتاب 



عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء اهلل وصفاته

سماالثبوتمنيلزموهلوالصفة؟االسمبينالفرقوعنوصفاته؟اهللأسماءفيوالجماعةالسنةأهلعقيدةعن:الشيخفضيلةسئل(٥1])
[االسم؟ثبوتالصفةثبوتومنالصفة؟ثبوت

الوتحريف،غيرمنوالصفاتاألسماءمنلنفسهاهللأثبتهماإثباتهيوصفاتهاهللأسماءفيوالجماعةالسنةأهلعقيدة:بقولهفأجاب
.تمثيلوالتكييفوالتعطيل

.ظاهرفرقوبينهما.بهاهللوصفما:والصفةبه،اهللسميما:االسمأن:والصفةاالسمبينوالفرق
.للصفةمتضمنا-وجلعز-اهللعلىعلمايعتبرفاالسم

.الرحمةإثباتمنهيلزم(رحيم)والمغفرةمنهيلزماسم(غفور){رحيمغفوراهللإن}:مثاله.الصفةإثباتاالسمإثباتمنويلزم
اسمكلألنأوسع؛الصفاتتكونذلكعلىبناءالمتكلم،اسمهللنثبتأنيلزمالالكالممثلاالسم،إثباتالصفةإثباتمنيلزموال

.السممتضمنةصفةكلوليستلصفةمتضمن

121ص 1دار الثريا ط األخيرة ج-دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



موقف أهل السنة من أسماء اهلل تعالى الحسنى

األسماءهذهمنالسنةأهلموقف
وهلل}:تعالىقالكماالوجوهمنبوجهنقصفيهاليسحسنىأسماءوأنهاعزوجل،اهللبهاتسمىهللأسماءأنهاعلىبهايؤمنونأنهم

أسماءأنهاعلىاألسماءيثبتونفهم[180:األعراف]{يعملونكانواماسيجزونأسمائهفييلحدونالذينوذروابهافادعوهالحسنىاألسماء
.هلل

يا:قولونوي،-وتعالىسبحانه-هللاسماالعليمفيثبتون"العليم"اهللأسماءمنفمثال.الصفاتمناألسماءهذهتضمنتهماأيضاوبثبتون
معنىمنمشتقاسموكلالعلم،منمشتقاسمفالعليمالعليم،اسمعليهادللهصفةالعلمبأنويثبتونبالعليميسمىأنهفيثبتون.عليم

.جميًعاواللغاتالعربيةفيمعلومأمروهذامنه،أشتقالذيالمعنىذلكيتضمنأنفالبد

أنهعلىبالرحيميؤمنوناهللأسماءمن"الرحيم"فمثالمتعدي؛مصدرمنمشتقااالسمكانإناألثرمناالسمعليهدلماكذلكويثبتون
اإلحسانإرادةوليستالرحيم،اسمعليهادلهللثابتةحقيقيةصفةالرحمةوأنالرحمة،صفةمنتضمنهبماويؤمنونأسمائه،مناسم

:تعالىقالكما.يستحقهامنالرحمةهذهبأثريؤمنونكذلكالرحمة،هذهآثارمننفسهواإلحساناإلحسانإرادةوإنمانفسه،واإلحسان
.[21:العنكبوت]{تقلبونوإليهيشاءمنويرحميشاءمنيعذب}

13-12ص 1ط -دار الشريعة : الناشر( أسماء اهلل وصفاته وموقف أهل السنه منها)كتاب 



موقف أهل السنة من أسماء اهلل تعالى الحسنى

علىدل"الحي"و،"الحي"أسمائهمنتعالىفاهللالحياةمثلمسماهيتعدىالفإنهالزممصدرمنمشتقااالسمكانإذاأما
.غيرهإلىيتعدىالنفسهللحيوصفوالحياةالحياة،صفة
.غيرهإلىتتعديالنفسهللعظيموصفوالعظمةالوصف،هيوالعظمةاالسمفهذا"العظيم"ومثل

.والزممتعدي:قسمينعلىاألسماءتكونهذافعلى
:الثالثةباألمورإالبهاإليمانيتمالوالمتعدي

.باألثرثمبالصفةثمباالسم،اإليمان

:أمرينبإثباتإالاإليمانيتمالفإنهالالزموأما
.الصفة:والثاني.االسم:أحدهما

1٥-14ص 1ط -دار الشريعة : الناشر( أسماء اهلل وصفاته وموقف أهل السنه منها)كتاب 



جميع أسماء اهلل سبحانه وتعالى مشتقة

مشتقة؛اهللأسماءجميعأناعلم

هإنقاللمنخالفامشتقاهللاسمحتىأبدا،معنىعلىيدلالجامداسماهللأسماءفيفليسمعنى،علىدالة:يعني
دالةإنها:نقللمولومعنى،علىدالةاهللأسماءفكلمعنى،علىيدلمصدرواأللوهيةاأللوهية،منمشتقألنهجامد؛

.ثناءوالمدحفيهليسالجامدألنحسنى؛تكنلممعنىعلى

شتقتأنيمكنالالصفاتبعضاسم،منهايشتقصفةكلوليسلصفة،متضمنايكونأنبدالاسمكل:نقولولذلك
وصف،هذاألنالماكر؛اسمهللتثبتأنيمكنال،[30:األنفال]{اهللويمكرويمكرون}:تعالىقولهمثلاسمامنهاهلل

.بهقيدبمايتقيدوالوصف

٥0ص 2ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة المائدة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



أسماء اهلل تعالى ليست محصورة بعدد معين

[محصورة؟-تعالى-اهللأسماءهل:-خيرااهللجزاه-الشيخفضيلةسئل(٥2])

إنياللهم»:الصحيحالحديثفيوسلم،عليهاهللصلىقوله،ذلكعلىوالدليلمعين،بعددمحصورةليستاهللأسماء:بقولهفأجاب
خلقك،منأحداعملتهأوكتابك،فيأنزلتهأونفسك،بهسميتلكهواسمبكلأسألك»:قالأنإلى،«أمتكوابنعبدكوابنعبدك

.محصوراليسمعلوماليسومابه،يعلمأنيمكنالالغيبعلمفيبهاهللاستأثروما.«عندكالغيبعلمفيبهاستأثرتأو

لكناألسماء،هذهإاللهليسأنهمعناهفليس،«الجنةدخلأحصاهامناسماوتسعينتسعةهللإن»:وسلمعليهاهللصلىقوله،وأما
استئنافيةوليستاألولىللجملةتكميل"أحصاهامن":فقولهالجنة،يدخلفإنهوالتسعينالتسعةهذهأسمائهمنأحصىمنأنمعناه

المائةهذهبلالمائة،هذهإالعندهليسأنهمعناهفليس،اهللسبيلفيللجهادأعددتهافرسمائةعندي:العربقولهذاونظيرمنفصلة،
.الشيءلهذامعدة

122ص 1دار الثريا ط األخيرة  ج-دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



أسماء اهلل تعالى ليست محصورة بعدد معين

عليهاهللصلىالنبيعنيصحالوسردهاعدهاأنعلىالحديثفيالمعرفةأهلاتفاق-اهللرحمه-تيميةابناإلسالمشيخنقلوقد
إلىتوصلألنهاعظيمأمرهذاإن:قالالحديثهذاتصحيححاولفمنفيهاالكبيراالختالفبدليل-اهللرحمه-وصدق.هـ.اوسلم،
.وسلمعليهاهللصلىقبلهمنعينتقدأنهاعلىهذافدلتعيينها،عنوسلمعليهاهللصلىيسألوهأنالصحابةعلىيفوتفالالجنة

الصحيحينفيولنقلتالشمسعلممنأشدمعلومةوالتسعونالتسعةاألسماءهذهلكانتكذلككانولويلزمالبأنهذلكعنيجابلكن
لموسلمعليهاهللصلىفالنبي.مختلفةصوروعلىواهيةطريقعنإاليأتيالفكيفبحفظهوتلحإليهالحاجةتدعومماهذاألنوغيرهما؛

.حريصالغيرمنالحريصيتبينحتىوسلمعليهاهللصلىرسولهوسنةاهللكتابفيويتحروهاالناسيطلبهاأنوهيبالغة؛لحكمةيبينها

123ص 1دار الثريا ط األخيرة  ج-دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



أسماء اهلل تعالى ليست محصورة بعدد معين

:ذلكمعنىولكنتحفظحتىتكررثمرقاعفيتكتبأنإحصائهامعنىوليس

.لفظابهااإلحاطة:أوال

.معنىفهمها:ثانيا

:وجهانولذلكبمقتضاهاهللالتعبد:ثالثا

ؤالسفعندلمطلوبك،المناسباالسمفتختارمطلوبك،إلىوسيلةتجعلهابأن{بهافادعوه}:-تعالى-لقولهبهااهللتدعوأن:األولالوجه
منأجرني:تقولبلاالستهزاء،يشبههذابللي،اغفرالعقابشديديا:تقولأنالمناسبمنوليسلي،اغفرغفوريا:تقولالمغفرة
.عقابك
لرحمةجالبايكونالذيالصالحالعملفاعملالرحمة،الرحيمفمقتضىاألسماء،هذهتقتضيهلماعبادتكفيتتعرضأن:الثانيالوجه
.الجنةلدخولثمنايكونألنجديرفهوكذلككانفإذاإحصائها،معنىهوهذااهلل،

124ص 1دار الثريا ط األخيرة  ج-دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



حكم إنكار شيء من أسماء اهلل تعالى أو صفاته

[صفاته؟أوتعالىاهللأسماءمنشيءإنكارحكمعن:الشيخفضيلةسئل(8٧])

:نوعاناإلنكار:بقوله-اهللحفظه-فأجاب
مثلوالسنة،الكتابفيالثابتةصفاتهمنصفةأواهلل،أسماءمناسماأنكرأحداأنفلوشك،بالكفروهذاتكذيب،إنكار:األولالنوع

.الملةعنمخرجكفرورسولهاهللخبرتكذيبألنالمسلمين؛بإجماعكافرفهويد،هللليس:يقولأن

:نوعانوهذايؤولهاولكنيجحدها،الأنوهوتأويل،إنكار:الثانيالنوع
.الكفريوجبالفهذاالعربيةاللغةفيمسوغالتأويللهذايكونأن:األول

قيقة،حيدهللليس:يقولأنمثلتكذيبا،صارمسوغلهيكنلمإذاألنهللكفر،موجبفهذاالعربيةاللغةفيمسوغلهيكونالأن:الثاني
يديهبالمراد{مبسوطتانيداهبل}:تعالىقولهفيقالولوحقيقة،مكذبفهومطلقانفيانفاهاألنهكافر؛فهذاالقوة،أوالنعمة،بمعنىوال

.مكذبمنكرفهوالشرعيةالحقيقةمقتضىهووالالعربية،اللغةفييصحالألنهكافر،فهوواألرضالسماوات
:الشاعرقالالنعمةبمعنىتطلقاللغةفياليدألنيكفرفالالقوةأوالنعمةباليدالمراد:قالإنلكن
تكذبالمانويةأنتحدث...يدمنعندكالليللظالموكم
.الشرتحدثوإنماالخيرتحدثالالظلمةإن:يقولونالمانويةألننعمة؛من:أي"يد"من

1٧6ص 1دار الثريا ط األخيرة  ج-دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



قاعدة عامة

((  كل فعل أو وصف يكون عائًدا إلى اهلل تعالى فالمراد به ذات اهلل تعالى))

(  الصواعق)في مختصر -رحمه اهلل -هذه القاعدة ذكرها ابن القيم 

:  يقول

"كل فعل أو وصف تحمل ضميرا يعود إلى اهلل عز وجل فالمراد به ذات اهلل تعالى"

.لكن يجب أن يكون في ذهنك تنزه اهلل عز وجل عما ال يليق به

300ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية: الناشر( سبأسورة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



قواعد أساسية

[أسماء اهلل تعالى كلها حسنى: القاعدة األولى]

وهلل}:تعالىاهللقالغايته،الحسنفيبالغة:أي
لصفاتمتضمنةألنهاوذلك{الحسنىاألسماء

والاحتماالالالوجوه،منبوجهفيهانقصالكاملة
.تقديرا

سماكلباعتباريكونتعالىاهللأسماءفيوالحسن
غيره،إلىجمعهباعتبارويكونانفراده،على

.كمالفوقكمالاآلخرإلىاالسمبجمعفيحصل

8-6ص3ط -الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة : الناشر( القواعد المثلى في صفات اهلل وأسمائه الحسنى)كتاب 

[أسماء اهلل تعالى أعالم وأوصاف: القاعدة الثانية]

وأوصافالذات،علىداللتهاباعتبارأعالم
باالعتباروهىالمعاني،منعليهدلتماباعتبار

اهللوهوواحد،مسمىعلىلداللتهامترادفةاألول
احدوكللداللةمتباينة،الثانيوباالعتباروجل،عز

العليم،الحي،"ف.الخاصمعناهعلىمنهما
لمسمىأسماءكلها"البصيرالسميع،القدير،

معنىغيرالحيمعنىلكنسبحانه،اهللوهوواحد
.وهكذاالقدير،معنىغيرالعليمومعنىالعليم،



قواعد أساسية

أسماء اهلل تعالى إن دلت على : القاعدة الثالثة]
[وصف متعد تضمنت ثالثة أمور

.وجلعزهللاالسمذلكثبوت:أحدها
.وجلعزهللتضمنهاالتيالصفةثبوت:الثاني
أهلاستدلولهذا.ومقتضاهاحكمهاثبوت:الثالث
بالتوبة،الطريققطاععنالحدسقوطعلىالعلم

نمتابواالذينإال}:تعالىبقولهذلكعلىاستدلوا
{رحيمغفوراهللأنفاعلمواعليهمتقدرواأنقبل
قدتعالىاهلليكونأناالسمينهذينمقتضىألن

عنهمالحدبإسقاطورحمهمذنوبهم،لهمغفر

11-10ص3ط -الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة : الناشر( القواعد المثلى في صفات اهلل وأسمائه الحسنى)كتاب 

أسماء اهلل تعالى وإن دلت على : القاعدة الثالثة]
[وصف غير متعد تضمنت أمرين

:أمرينتضمنتمتعدغيروصفعلىدلتوإن
.وجلعزهللاالسمذلكثبوت:أحدهما

.وجلعزهللتضمنهاالتيالصفةثبوت:الثاني

هللاسماالحيإثباتيتضمن"الحي":ذلكمثال
.لهصفةالحياةوإثباتوجلعز



قواعد أساسية

داللة أسماء اهلل تعالى على ذاته : القاعدة الرابعة]
[زاموصفاته تكون بالمطابقة، وبالتضمن، وبااللت

يدل على ذات اهلل، وعلى صفة" الخالق: "مثال ذلك
الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى 
صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي 

.العلم والقدرة بااللتزام
:  ولهذا لما ذكر اهلل خلق السماوات واألرض قال

لتعلموا أن اهلل على كل شيء قدير وأن اهلل قد }
.{ أحاط بكل شيء علما

12-11ص3ط -الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة : الناشر( القواعد المثلى في صفات اهلل وأسمائه الحسنى)كتاب 

أسماء اهلل تعالى توقيفية ال : القاعدة الخامسة]
[مجال للعقل فيها

بهجاءماعلىفيهاالوقوففيجبهذاوعلى
ألنينقص،والفيهايزادفالوالسنة،الكتاب
منتعالىيستحقهماإدراكيمكنهالالعقل

هلقولالنص،علىذلكفيالوقوففوجباألسماء،
السمعإنعلمبهلكليسماتقفوال}:تعالى

{مسؤوالعنهكانأولئككلوالفؤادوالبصر



قواعد أساسية

أسماء اهلل تعالى غير محصورة : القاعدة السادسة]
[  بعدد معين

":المشهورالحديثفيوسلمعليهاهللصلىلقوله
أونفسك،بهسميتلك،هواسمبكلأسألك
أوخلقك،منأحداعلمتهأوكتابك،فيأنزلته

رواهالحديث،"عندكالغيبعلمفيبهاستأثرت
.صحيحوهووالحاكم،حبانوابنأحمد

يمكنالالغيبعلمفيبهتعالىاهللاستأثروما
.بهاإلحاطةوالحصرهأحدا

1٧-13ص3ط -الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة : الناشر( القواعد المثلى في صفات اهلل وأسمائه الحسنى)كتاب 

اإللحاد في أسماء اهلل تعالى هو : القاعدة السابعة]
[الميل بها عما يجب فيها

دلتمماأومنهاشيئاينكرأن:األول:أنواعوهو
التعطيلأهلفعلكماواألحكام،الصفاتمنعليه

تشابهصفاتعلىدالةيجعلهاأن:الثاني.وغيرهم
المخلوقينصفات
ه،نفسبهيسملمبماتعالىاهلليسمىأن:الثالث

(األب):لهالنصارىكتسمية
كمالألصنام،أسماءأسمائهمنيشتقأن:الرابع

العزيزمنالعزىاشتقاقفيالمشركونفعل



[قواعد في أدلة األسماء والصفات]

:القاعدة األولى

هيوصفاتهتعالىاهللأسماءبهاتثبتالتياألدلة
لم،وسعليهاهللصلىرسولهوسنةتعالىاهللكتاب

.بغيرهماوصفاتهاهللأسماءتثبتفال
فيذلكمنتعالىهللإثباتهوردفما:هذاوعلى

فيهمانفيهوردوما.إثباتهوجبوالسنةالكتاب
إثباتهيردلموما.ضدهكمالإثباتمعنفيهوجب

بتيثفاللفظه،فيالتوقفوجبفيهمانفيهوال
.فيهوالنفياإلثباتورودلعدمينفى،وال

33-29ص3ط -الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة : الناشر( القواعد المثلى في صفات اهلل وأسمائه الحسنى)كتاب 

: القاعدة الثانية
علىإجراؤهاوالسنةالقرآننصوصفيالواجب
الصفات،نصوصسيماالتحريف،دونظاهرها

السمع:ذلكودليل.فيهاللرأيمجالالحيث
الروحبهنزل}:تعالىفقوله:السمعأما.والعقل
يعرببلسانالمنذرينمنلتكونقلبكعلىاألمين

مأعلالنصوصبهذهالمتكلمفألنالعقلوأما{مبين
العربيباللسانخاطبناوقدغيره،منبمراده

الختلفتوإالظاهره،علىقبولهفوجبالمبين،
.األمةوتفرقتاآلراء



[قواعد في أدلة األسماء والصفات]

:  القاعدة الثالثة
ومجهولةباعتبارلنامعلومةالصفاتنصوصظواهر

.معلومةهيالمعنىفباعتبارآخر،باعتبارلنا
دلوقد.مجهولةعليهاهيالتيالكيفيةوباعتبار

قولهفمنه:السمعأما.والعقلالسمعذلكعلى
آياتهليدبروامباركإليكأنزلناهكتاب}:تعالى

المحالمنفألن:العقلوأما{األلبابأولووليتذكر
اهللصلىرسولهيتكلمأوكتابا،تعالىاهللينزلأن

وأشدهااألمورأعظمفيويبقىبكالموسلمعليه
.المعنىمجهولضرورة

3٧-34ص3ط -الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة : الناشر( القواعد المثلى في صفات اهلل وأسمائه الحسنى)كتاب 

: القاعدة الرابعة
منالذهنإلىمنهايتبادرماالنصوصظاهر

يضافوماالسياق،بحسبيختلفوهوالمعاني
فيمعنىلهايكونالواحدةفالكلمةالكالم،إليه

ديفيالكالموتركيبسياق،فيآخرومعنىسياق
.وجهعلىآخرومعنىوجهعلىمعنى

ومساكنتارة،القومبهيرادمثال(القرية)فلفظ
.أخرىتارةالقوم



[أقسام الصفات التي ُيسم ى اهلل تعالى بها]

:  القسم األول

الهذا:نقصعنهينتجقدلكنكمالصفةهوقسم
مثلبه،اهلليوصفولكنبه؛تعالىاهلليسمى

"المريد"و،"المتكلم"فـ؛"المريد"و،"المتكلم"
هبأناهلليوصفأنيصحلكناهلل؛أسماءمنليسا

منتكنولماإلطالق؛سبيلعلىومريدمتكلم،
ر؛بشيكونوقدبخير،يكونقدالكالمألنأسمائه؛

يكونوقدبكذب؛يكونوقدبصدق،يكونوقد
..اإلرادةوكذلكبظلم؛يكونوقدبعدل،

: القسم الثاني

يسمىفهذا:ينقسموالاإلطالق،علىكمالهوما
السميع،الغفور،الرحيم،الرحمن،:مثلبه،اهلل

للصفة؛متضمنوهوذلك؛أشبهوما...البصير
لهنحدثأن"بهاهلليسمى":قولنامعنىوليس
اهللأنمعناهلكنتوقيفية؛األسماءألنبذلك؛اسما

..بهتسمىوتعالىسبحانه

٥٥ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



[أقسام الصفات التي ُيسم ى اهلل تعالى بها]

: القسم الثالث

عندكمالهوولكناإلطالق؛عندكمااليكونالما
مقيدا،إالبهيوصفأنيجوزالفهذاالتقييد؛

فال.والكيدواالستهزاء،والمكر،الخداع،:مثل
اإلطالق،سبيلعلىماكراهللإن:تقولأنيصح
وبرسله،به،يمكربمنماكراهللإن:قلولكن
..ذلكونحو

:  القسم الرابع

فهذا:اإلطالقسبيلعلىالنقصيتضمنما
يسمىوالأبدا،بهوتعالىسبحانهاهلليوصفال

أشبهوما....األعورالضعيف؛العاجز؛:مثلبه،
وتعالىسبحانهاهلليوصفأنيجوزفالذلك؛

..مطلقاعيببصفة

٥٧-٥6ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



أسماء هللا تعاىل الحسن  

من كتاب هللا تعاىل



أسماء اهلل تعالى الحسنى من كتاب اهلل تعالى

اآلخراألولاإللهاألكرماألعلىاألحداهلل

رالبصيالباطنالظاهر الب ر البارئ

الحافظ

الجبار التواب

الحقالحفيظالحسيب الحكيمالحفي  المبين



أسماء اهلل تعالى الحسنى من كتاب اهلل تعالى

الخالقالخالقالخبيرالقيومالحي الحميدالحليم

الرقيبالرحمنالرؤوف الرزاق الرحيم

الشاكر

السميع السالم

العالمالشهيدالشكور العظيمالصمد العزيز



أسماء اهلل تعالى الحسنى من كتاب اهلل تعالى

الفتاحالغني الغفورالغفارالعلي العليمالعفو

القريبالقاهرالقادر القدير القدوس

الكبير

القهار القوي 

المتعالياللطيفالكريم المتينالمؤمن رالمتكب



أسماء اهلل تعالى الحسنى من كتاب اهلل تعالى

الملكالمقيتالمقتدرالمصورالمحيطالمجيدالمجيب

الواحدالمولىالمليك النصير المهيمن

الودود

الواسع الوارث

مالك الملكالولي الوكيل الوهاب ذو الجالل واإلكرام



اهلل



هللا

:ومعناه..لهتابعةاألسماءتأتيولهذااألسماء؛أصلوهوغيره؛بهيسمىالالعالمينرباهللاسم:{اهلل}
..وتعظيماحباالمعبودأي.المألوه

الهمزةوحذفتالمألوه،بمعنىاإللهوأصلهوجل،عزالربعلىعلمالمقدسة،الذاتعلىعلم{اهلل}
.تخفيفا

٥آل عمران ص -٥ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة الفاتحة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



هللا

:لفيقويعبراآلنالناسبعضبغيرها،التعبيرمنأحسنبهاوالتعبير،-وجلعز-اهللعلىعلمفهو(اهلل)
فهمالسلف،عبارةعلىعبارتكاجعللكنالمبين،الحقهواهللفإنصحيح،هذاوكذا،كذاالحققال

حيثاألذهان،يفتحأنألجلاإلنسانبهايأتيفهذه(الحققال)أماربنا،قال:يقولونأواهلل،قال:يقولون
لكنأحسن،والعبادةاأللوهيةعليهابنيتالتي(اهللقال):نقوللكنالحق؟هذامن:يقولالسامعاإلنسانإن
:أحياناألصحابهيقولوالسالمالصالةعليهالرسولكانكماربكم،قالأوربنا،قال:تقولأنبأسال
"ربكم؟قالماذاأتدرون"

:قالإذااإلنسانألنبعضهم؛زعمهكماتحيربمعنىوليستتعبد:بمعنيوأله،األلوهية،منمشتقة(اهلل)
الهمزةحذفتلكناإلله،أصلها:يقولونفيه،حيرةال،-وجلعز-معروفاربايجدبلتحيرايجدالاهلل،
:أصلها(شر)وأخير،:أصلها(خير)وكلمةاألناس،:وأصلها،(الناس)نظيرهاإن:وقالوااالستعمال،لكثرة
.أشر

13ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة األنعام-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



هللا

صلى-الرسولأسماءمنوالاهلل،أسماءمناسميوجدالوأنهمشتق،أنهالصوابجامد؟أومشتقهووهل
أبدا؛جامدايكونالقرآن،أسماءمنوال،-وسلمآلهوعلىعليهاهلل

:-اهللرحمه-مالكابنقالكماالعلمألنفقط؛المعينعلىالداللةإاللهمعنىالأنه:معناهالجامدألن
وخرنقاكجعفرعلمه...مطلقاالمسمىيعيناسم

علىإالتدلالأنها:ذلكفمعنيجامدةالعزيزالكتابأسماءأوالرسول،أسماءأواهلل،أسماءإن:قلنافلو
منه،اشتقتالذيالمعنىوعلىالمسمى،تعيينعلىتدلمشتقة،هينقولولكنفقط،المسمىتعيين

.-وجلعز-هللالتعبدوهياأللوهية،أواإللهمنمشتق"فاهلل"

13ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة األنعام-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



األحد



األحد

مثيللهليسوعظمته،بجاللهمتوحد:أي{أحد}عنهوتسألونعنهتتحدثونالذياهللهوأي{أحداهلل}
.وجلعزوالعظمةبالجاللمتفردهوبلشريك،لهوليس

349ص 2ط -دار الثريا للنشر : الناشر( سورة اإلخالص-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



األعلى



األعىل

هللالصفاتأكملفإن:الصفةعلوأماذات،وعلوصفة،علو:نوعانوجلعزاهللوعلوالعلو،من{األعلى}
.[60:النحل]{األعلىالمثلوهلل}:تعالىقالوجل،عز

إلىيتجهيتجه؟أيناهلليا:قالإذاواإلنسانعرشه،علىمستوعبادهفوقتعالىاهللأنفهو:الذاتعلووأما
أنبنفسكفاستشعرقرأتهاإذا{األعلى}إذن.عرشهعلىمستوشيءكلفوقوعالجلفاهللفوق،إلىالسماء

هو،بسفولهيتذكراألعلى،ربيسبحان:يقولسجدإذااإلنسانكانولهذابذاته،وعالبصفاته،عالاهلل
التياألرضفييجعلهذلكومعوجهههواإلنسانفيماوأعلىاإلنسانفيمافأشرفنزل،االنهوألنه

ألنيشيء،كلفوقهوالذيربيأنزهيعنياألعلى،ربيسبحان:تقولأنالحكمةمنفكانباألقدام،تداس
ربيسبحان:تقولعندماوتشعربذاته،واألعلىبصفاته،األعلىاهللفتسبحشيء،كلأسفلأنانزلت

.الصفاتفيشيءكلأكملوأنهشيء،كلفوقتعالىربكأناألعلى،

1٥9ص 2ط -دار الثريا للنشر : الناشر( سورة األعلى-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



األكرم



اإلله



اإلله

بمعنىغراس:مثلاللغةفيكثيًراتردمفعولبمعنىوفعالمفعول،بمعنىفعالفهوالمألوه،:بمعنىإله،
مفروش،:بمعنىوفراش،مبني،:بمعنىوبناء،مغروس،

.بةومحلهوتعبًداتذلاًلليسولكنالشيءاإلنسانيعبدفقدومحبة،تذلالالمعبودومعناهمألوه،بمعنىفإله

٥0ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( شرح عقيدة أهل السنة والجماعة)كتاب 



اإلله

تعلملماوتعظمهتحبهوتعظيما،محبةالمعبودهو:والمألوهآله،البمعنىوليسمألوه،ال:أيإله،ال:قوله
.الجليلةوأفعالهالعظيمةصفاتهمن

لشيءهذاإنواحداإلهااآللهةأجعل}:قولهمقريشعنحكيولهذااهلل،إالمألوهال:أياهلل،إال:قوله
؛[101:هود]{شيءمناهللدونمنيدعونالتيآلهتهمعنهمأغنتفما}:تعالىقولهأما[٥:ص]{عجاب

له،قرارفالوقوعا؛كالمنتفيفهوشرعا؛انتفىوإذاشرعا،منفيفهوحق،بغيرألنهباطل؛التألهفهذا
[26:ابراهيم]{قرارمنلهامااألرضفوقمناجتثتخبيثةكشجرةخبيثةكلمةومثل}

:قريشعنحكايةتعالىوقوله،[101:هود]{آلهتهمعنهمأغنتفما}تعالىقولهبينالجمعيحصلوبهذا
اآللهةفهذه؛[62:عمرانآل]{اهللإالإلهمنوما}:تعالىقولهوبين،[٥:ص]{واحداإلهااآللهةأجعل}

تضر،والتنفعالألنهاآلهة؛تسمىأنتستحقالشرعا،باطلةهيإذحقيقة؛واللهامعانيالأسماءمجرد
منبهااهللأنزلماوآباؤكمأنتمسميتموهاأسماءإالدونهمنتعبدونما}:تعالىقالكماترزق؛والتخلقوال

[40:يوسف]{سلطان

٥2ص 9ط األخيرة ج -دار الثريا -دار الوطن : الناشر( كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)كتاب 



األول



األول

.الخالقوجلعزوهومخلوقا،اهلللكانشيءقبلهكانلوألنهشيء،قبلهليسالذيأي{األول}

أحدمعهفليساهللبعدالموجوداتفكلشيء،قبلهليسالذي{األول}وسلمعليهاهللصلىالنبيفسرولهذا
قبلهوال

361ص 1ط -دار الثريا للنشر : الناشر( سورة الحديد-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



اآلخر



اآلخر

كلهاوالمخلوقاتهلل،مخلوقغيربعدهيأتيمالكانشيءبعدهكانلوألنهشيء،بعدهليسالذي{واألخر}
.وجلعزهللمخلوقة

.شيءبعدهليسله،انتهاءالواآلخرله،ابتداءالاألولفهو

361ص 1ط -دار الثريا للنشر : الناشر( سورة الحديد-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الظاهر



الظاهر

«شيءفوقهليسالذي»:تفسيرها:وسلمعليهاهللصلىالنبيقال،{والظاهر}

.شيءفوقهفليسوعال،جلتحتهالمخلوقاتفكل

361ص 1ط -دار الثريا للنشر : الناشر( سورة الحديد-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الباطن



الباطن

«شيءدونهليسالذي»وسلمعليهاهللصلىالنبيقال{والباطن}
ذلك،غيروالجدرانوالأشجار،والجبال،دونهيحولالشي،بكلعليمخبيرشيء،دونهيحولال:أي

شيء،دونهليس

الزمانعمومعلىاشتمال{واألخراألول}

.المكانعمومعلى{والباطنوالظاهر}

362ص 1ط -دار الثريا للنشر : الناشر( سورة الحديد-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



البارئ



البارئ

غيرمثالعلىيكونوقدسابقمثالعلىيكونقدالخالقألنسبقمثالغيرعلىالخالقأي((البارئ))
سابق

خالقهوبلآخرخلقايعيدأومثالغيرهيقلدخلقاخلقليسيعنيسبقمثالغيرعلىالذيهذاهووالبارئ
.ثانياوخلقاابتداءخلقا

102ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( شرح عقيدة أهل السنة والجماعة)كتاب 



الب ر



 ّ الب 

والرحمة،اإلحسانالواسع:بمعنىالبر

.والجودواإلحسانالعطاءواسعوعالجلأنه:المعنىاألبنية،منالخاليللمكانالبريةذلكومن

8ص 161ج -دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية ( لقاء الباب المفتوح)كتاب 



 ّ الب 

:الجنَّ ِةأهِلقولإلىوانظرتعالى،اهللأسماءمن«البر»
[۲۸:الطُ ور]الرَّ ِحيُم﴾اْلبَّرُ ُهوَِّإنَّ ُهنَّْدُعوُهقَّْبُلِمنُكنَّ اِإنَّ ا﴿

ومنهوسعتها،الخيراتكثرةهووالِبرُ 
:نوعانفالبرمنتشر،واسعألنَّ هوالمدن؛القرىعنخرجلما«البر»

ُموِصٌل:أي؛وجلَّ عزَّ  لهِفْعل:الثاني.العميمواإلحسانالعظيمالِبرِ  ذووهووجلَّ ،عز اهللوصف:األول
مناإلحسانألنَّ فعله؛باعتبارومحسنالوصف،باعتباِربَّرهوِإذَّْنخلقه،منشَّاءَِّلمَّْنواإلحساِنللفضل

فهوووصفه،اسمه«فَّعل»:وزنعلى«بر»وهناكالوالدين،ِبرُ ومنهاإلحسان،وهوبرهناكإذنالِبر،
.وفعلوصف

19٥ص3ج 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية)كتاب 



البصير



البصب  

فيجاءكماالمبصرات،بهيبصربصرتعالىفللهوجل،عزببصرهمدرك:أيمبصر،:بمعنىالبصير
."خلقهمنبصرهإليهانتهىماوجههسبحاتألحرقتكشفهلوالنورحجابه":الصحيحالحديث

.بهعليم:أي[26٥:البقرة]{بصيرتعملونبماواهلل}:تعالىقولهمثلالعلم،علىداالأيضاالبصيريكونوقد

.وخبرةبهاعلمعنده:يعنيباألشياء،بصيرفالن:قالواإذااآلنالناسوعند

1٧0ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة لقمان-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



البصب  

العمليعمحيثأشملألنهالعلم؛بمعنىالذيالبصرمنلكنالرؤية؛هوالذيالبصرمنليس{بصير}
.بالرؤيةيدركالالقلبيوالعملوالبدني؛القلبي،

عنهيعزبفالالعلمبصروأماشيء،نظرهعنيغيبفالالنظربصرأماعلم،وبصرنظربصربهمبصيرفهو
.أكبروالذلكمنأصغروالاألرض،فيوالالسمواتفيذرةمثقال

103آل عمران ص–364ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



التواب



التواب

اهلل،إالهميحصيالالذينالتائبينعلىتوبتهوكثرةالواحد،العبدعلىتوبتهلكثرة:التوبةكثيرأي{التواب}
.توبتهمتكثرالذينالكثيريناألشخاصعلىويتوبعبده،علىالمتعددةالمراتفييتوبفهو

التوفيق:معناهاالتوبةفعلقبلالتيفالتوبةبعدها؛وتوبةالتوبة،فعلقبلتوبة:نوعانالعبدعلىاهللوتوبة
كماالتوبة،قبول:هيالتوبةبعدالتيوالتوبة،[118:التوبة]{ليتوبواعليهمتابثم}:تعالىقالكماللتوبة،

[2٥:الشورى]{عبادهعنالتوبةيقبلالذيوهو}:تعالىقال

:أيوتواب؛عباده،منشاءلمنللتوبةمهيئ:أيتواب؛فهوالمعنى،وبهذاالمعنىبهذاتوابسبحانهواهلل
.للتوبةقابل

132ص 1النساء ج-188ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



التواب الرحيم

صفةمنتضمناهماوإثباتوالرحمة؛التوبة،:وهي.صفةمنتضمناهماإثبات؛{الرحيم}و،{التواب}
بينالجمع:وهي.ثالثةصفةاجتماعهمامنحصلاقترنالماألنهأحدهما؛انفرادعندتكونال.باقترانهما

..المطلوبحصولبهاالتيوالرحمةالمكروه،زوالبهاالتيالتوبة

يتوبفورحمته؛اهلل،لتوبةفيتعرضاهلل؛أسماءمناالسمانهذانيقتضيهلمايتعرضأنلإلنسانينبغيوأنه
الرحمة؛ويرجووتعالى،سبحانهربهإلى

التسعةاهللأسماءأي."أحصاهامن":وسلمعليهاهللصلىاهللرسولعنهاقالالتيالمعانيأحدهووهذا
.بمقتضاهااإلنسانيتعبدأنإحصائهامنفإن؛"الجنةدخل".والتسعين

190ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



التواب الرحيم

فهوبينهما؛اهللفجمعالعقوبة؛زواليكونوبالتوبةاإلحسان؛يكونبالرحمةألنوالرحمة؛التوبةبينجمع
الخيرعلىفحصلالخير؛أمورلهوسهللليسرى،ويسرهالتائب،رحموتعالىسبحانهتابوإذايتوب؛

.العظيم

{الرحيم}أذنب؛منعلى{التواب}؛{الرحيم}و{التواب}وهماوتعالى،سبحانهاهللأسماءمناسمينإثبات
.الشرتدفعوالتوبةالخير؛تجلبفالرحمةوعمل؛أخلص،منعلى

.والرحمةالتوبة،وهمااهلل؛صفاتمنصفتينوإثبات
.ويرحميتوب،اهللأن:االسمينهذينمنحكمينوإثبات

19٧ص 2ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الجب ار



الجّبار

[الجبار؟تعالىاهللاسمعن:الشيخفضيلةوسئل(69])

:معانثالثةلهالجبار:بقولهفأجاب
ارجبفكلوعظمته،بجبروتهويغلبهمالجبابرةيقهرالذيالجبار-وتعالىسبحانه-فهوالقوة،جبر:األول

.وقبضتهيدهوفيوجبروتهوجلعزاهللقهرتحتفهوعظموإن
كسرةالمنويجبربالسالمة،الكسيرويجبروالقوة،بالغنىالضعيفيجبرسبحانهفإنهالرحمة،جبر:الثاني
واصبرإذاالحميدةوالعاقبةالثوابمنلهميحصلومافيها،والطمأنينةالفرجوإحاللكسرها،بإزالةقلوبهم

.أجلهمنذلكعلى
ويرىأقوالهم،يسمعمنهمقريبعليهمعلوهمعوهوعليهم،عالخلقهفوقسبحانهفإنهالعلوجبر:الثالث

.نفوسهمبهتوسوسماويعلمأفعالهم،

1٥9ص 1دار الثريا ط األخيرة ج-دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



الحافظ



الحافظ

ي جملة تدل علي إن اإلنسان كلما حفظ دين اهلل حفظه اهلل تعالى في بدنه، وحفظه ف(( احفظ اهلل يحفظك))
ألن ماله وأهله، وفي دينه، وهذه أهم األشياء، إن يحفظك اهلل في دينك، وهو إن يسلمك من الزيغ والضالل، 

:اإلنسان كلما اهتدى زاده اهلل هدى، كما قال تعالى

فانه يزداد ضالال، _ والعياذ باهلل_ ، وكلما ضل ( 1٧: محمد( )والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم)
إن العبد فإذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فان هو نزع واستغفر وتاب: ))كما جاء في الحديث

: إذا. افيةنسأل اهلل الع. وان اذنب ثانية انضم إليها نكتة ثانية وثالثة ورابعة، حتى يطبع علي قلبه(( صقل قلبه
.يحفظك في دينك وفي بدنك ومالك واهلك، أهمها حفظ الدين

488ص 1ج 1ط -دار الوطن للنشر : الناشر( شرح رياض الصالحين)كتاب 



الحسيب



الحسيب

ذرةمثقاليعملفمن}حسيبه،فاهللشيءكلأحد،لكلمحاسبا:أي؛{حسيباشيءكلعلىكاناهللإن}
[8-٧:الزلزلة]{(8)يرهشراذرةمثقاليعملومن(٧)يرهخيرا

والمعنيان،[3:الطالق]{حسبهفهواهللعلىيتوكلومن}:تعالىلقولهكافيا،:أي؛{حسيبا}معنى:وقيل
.صحيحان

.بعلمإالحفظوالعلم،عنإالمحاسبةالفإنه،(الحفيظ):بمعنىأو(المحاسب):بمعنى(الحسيب)

31٥األحزاب ص-40ص 2ج1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة النساء -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الحسيب

أَّوَّاِنُكلَّ العَّْبِدكَّاِفيوَّالحَّْسُبوَِّكفَّايٌَّةِحمَّايًَّةالحَِّسيُبوَُّهوَّ-3330
فهوالكفاية،:يعنيالحَّْسُب؛»والحْسِب،ذو:أي؛«الحسيب»و«وَِّكفَّايٌَّةِحمَّايٌَّة»:بقولهفسرهالحسيب

:تعالىوقال،[3:الطالق]﴾حَّْسُبُهفَُّهوَّاللَّ ِهعَّلَّىيَّتَّوَّكَّ ْل﴿وَّمَّن:تعالىاهللقالعبده،يحميالذيالكافي
[39:األحزاب]﴾حَِّسيباِباهلِل﴿وَّكَّفَّى

قالولهذاوجلَّ ؛عز  اهللإلى:الجوابوملماته؟مهماتهعنداإلنساُنيرجُعأحد  أيفإلىالحسيبهوكانوإذا
تَّوَّكَّ لَّمَّْنُكلِ حَّْسُبتعالىفإنَّ هأوصافه،من«والحسيب[3:الطالق]﴾حَّْسُبُهفَُّهوَّاللَّ ِهعَّلَّىيَّتَّوَّكَّ ْل﴿وَّمَّن:تعالى
.عليه

18٧ص3ج 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية)كتاب 



الحفيظ



الحفيظ

الخلق،بفعليتعلقمماأوبفعلهيتعلقمماذلككانسواءشيء،كلعلىومهيمنومطلعمراقب:أيحفيظ؛
السماء،فيوالاألرضفيشيءعليهيخفىالشيء،كلعلىرقيبوعالجلفهو

-وتعالىسبحانه-اهللأنعلممتىاإلنسانألنالمخالفة؛منالتحذيروهوآخر،معنىيستلزمالمعنىهذا
.يشاءكمايعملسوففإنههذامنشكفيكانإذاأمايخالف،ولمخافشيءكلعلىحفيظ

1٥6ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة سبأ-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الحفي 



 ّ  
الحف 

ىصلاهللرسولسنةفياسماعشروثمانيةتعالىاهللكتابفياسماوثمانونواحدبالتتبعاخترناهماهذا
إنه}:إبراهيمعنتعالىقولهفيمقيداوردإنماألنه؛(الحفي)إدخالفيترددعندناكانوإنوسلمعليهاهلل
{حفيابيكان

2٧8ص 3دار الثريا ط األخيرة ج-دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



الحق 



 
ّ
الحق

لماالمستحقوهوحقاموجودوتعالىسبحانهفاهللأحكاما،وكذلكواستحقاقاوجوداذاتهفيالحقهو
كلهاوأفعالهأحكامه،يعنيالحقإالعنهيصدرالوتعالىسبحانهوهوفيه،أحديشاركهالحقابهيختص

.حق

:ثالثةوجوهمنوجلعزهللاألحقيةوجهإذن
العقولوكذلكبهتشهدالسليمةالفطرجميعولهذاوجودااألشياءأحقفهوحقوجودهفإنلوجوده:أوال

به،تشهدوالشهواتالشبهاتمنالخالصةيعنيالصريحة،
بهحكموماحقفهوبهأخبرفماأوحكمخبرمنعنهيصدرماحق،فهوعنهيصدرماأيضاوكذلك:ثانيا
.العبادبهيجازيماوهوجزائيةأوللعباد،يشرعهماوهوتشريعيةهذهاألحكامكانتسواءحقفهو

.حقكلهاأفعاله:والثالث

139ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة النور -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



 
ّ
الحق

فيحقوعالجلألنهالنظم؛هذهوتنظمتاألمورهذهصارتالحقهوجعلهولكونهالحق؛هوتعالىاهلل
حق،ووعدهحق،وكتابهحق،فرسلهوصفاته؛أسمائهفيوحقأحكامه،فيوحقأفعاله،فيوحقذاته،
.حقفهوعنهصدرماوكلحق،وعقابهحق،وثوابه

عزاهللعنصدرماكلأن:المعنىفيكونفيه؛خيرالالذيوالعبثاللغوهووالباطلالباطل،ضدهووالحق
.ثابتوخيرحقفإنهوجل

1٧8ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة لقمان -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



المبين



المبي   

فيأحدعلىيخفىالبينحقتعالىفاهللصحيحوكالهماأبانوالذيالبينمعنيانلهاهناالمبين"المبين"
"دليلإلىالنهاراحتاجإذاشيءاألذهانفييصحوكيف"واحدأنهعلىتدلآيةلهشيءكل

ملقو))أو((يعلمونلقوماآلياتبيناقد))متعددةآياتفيتعالىاهللقالكماالحقمبينمبينأيضاوهو
.ذلكأشبهماأو((يعقلون

لهذافوظهرالصبحبانبمعنىالصبحأبانقولهومنهبانبمعنىتأتيأبانألنبينبمعنىمبينإنقلناوإنما
.المبي نوالثانيالبينالمعنيينتحتملالمبينجعلنا

28ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( شرح عقيدة أهل السنة والجماعة)كتاب 



الحكيم



الحكيم

يتعلقمماأوبالقدر،يتعلقمماكانتسواءموضعه،فيالشيءوضعهي:والحكمةحكمة،ذا:أي{حكيم}
حكمة،كلهااهللومشروعاتاهللأقدارفإنبالشرع،

.واإلحكامالحكمةعلىدالهوبلالحكمة،علىداالكونهمنأوسع"حكيم"معنىولكن

.الحكمةهوالذياإلحكاممنمحكم،حاكم:أي"حكيم"فمعنىوالحكم،الحكمةعلىودال

204ص 1ج1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة النساء -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الحكيم

إلىينقسمتعالىاهللوحكم.حكملمامحكمحاكموجلعزفاهللحاكم،وبمعنىمحكمبمعنى(حكيم)
:قسمين

والوفاجر،وبروكافر،مؤمنمنأحدكللهيخضعوهذاكونا،عبادهعلىاهللقضاهماوهو:كونيحكم-1
.أبدامنهيهربأنأحديستطيع

ومنهمكافرفمنهمالناس،فيهاختلفالذيهووهذاشرعا،عبادهعلىاهللقضاهماوهو:شرعيحكم-2
ولمبه،وكذبعنه،استكبرمنومنهمنحوه،عليهيجببماوقامالشرعيالحكملهذاخضعمنمنهممؤمن،

.رأسابهيرفع

26ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة آل عمران -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الحكيم

فهوشرعيأوكونيحكممنبهاهللحكممافكل.بهحكممالكلمتقنأيالحكمةذيبمعنى(حكيم)ويكون
تفاوتمنالرحمنخلقفيترىماطباقاسماواتسبعخلقالذي}:تعالىقالوأحسنه،وأتقنهوجهأتمعلى

[4-3:الملك]{حسيروهوخاسئاالبصرإليكينقلبكرتينالبصرارجعثم*فطورمنترىهلالبصرفارجع

مطابقةصورةعلىالشيءيكونبأنصورية؛إماالشرعيالحكمفيأوالكونيالحكمفيسواءوالحكمة
حميدة،غايةمنهالغايةتكونبأنغائيةأوللحكمة،

والحج،والصياموالزكاةكالصالةللحكمةالمطابقةالصورةعلىشرعهماجميعفإنالشرعإلىنظرنافإذا
.للحكمةموافقأيضا-المجتمعوإصالحالفردوإصالحاألعمالوإصالحالقلوبإصالحوهو-منهاالغرضثم

26ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة آل عمران -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الحكيم

محبوب،فهوالشيءبفعلحكمفإذاومبغوض،محبوبإليه؟مبغوضأوهللمحبوبالشرعيالحكم:مسألة
وهوالشركبتحريموحكمله،مكروهوهومثالالزنابتحريمحكمتعالىفاهلل.مكروهفهوبتركهحكموإن

.لهمكروه
ونيالكالحكميقعكيف:فنقولذلكنعارضأنيمكنوالهلل،مكروهوفيهمحبوبفيهكذلك،الكونيوالحكم

فهليجبر،فاعلفيإاليكونماوهذايكرهه،وهوشيئايفعليعنييجبر،اهللأنمعناهإذنله؟مكروهوهو
يجبر؟تعالىاهلل

هلل؟مكروههوماالكونيالحكمفيإن:تقولكيفإذنال،:نقول
وتعالىسبحانههللمكروهذاتهحيثمنفهوآخر،وجهمنومحبوبوجهمنمكروههومعناه:نقول

الوجههذاويكونآخر،وجهمنإليهمحبوبلكنهيكرهها،أنهمعالمعاصييقدرتعالىفاهللكالمعاصي،
.الشيءهذافيقعاآلخرالوجهمنأقوى

39ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة النمل -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



إالشرعهماوأنهحكيم،اهللأننعلمألنناالعلة؛نعرفأنحاجةوالحكمة،ونواهيهالشرعأوامرجميعإن
،(وأطعناسمعنا):نقولأنإالوالنواهياألوامرمنموقفناومالحكمة،

القلبيطمئنحتىاهلل،منومعونةومساعدة-وجلعز-اهللمنمنةفهذاالحكمةمعرفةلناتيسرفإن
.-وجلعز-اهللحكمهذاأنيكفيهفالمؤمنتتبينلموإناإليمان،ويقوى

أمركيعقلكيكونقدعلتهعلمتإذاالشيءألنالتعبد؛فيأبلغحكمتهاتخفىالتيالعبادةتكونربماولذلك
.التذللفيأبلغإياهوعبادتكبههللتذللكفإنالعلةتعرفالكنتإذالكنبه،

91ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة األنعام -تفسير القرآن الكريم )كتاب 

الحكيم



الحكيم الخبب  

األمورببواطنوعلمخبرةعن-وجلعز-اهللحكمةأنالناسليعلموالخبير؛الحكيمبينهناتعالىاهللقرن
.خبيراكانمنإالالحكمةيدركالألنهالناس؛منكثيرعلىخفيةالحكمةتكونفقدهذاوعلى

.-وجلعز-اهللإاليعلمهاالخفيةتكونقدالخبرةأنوهيفائدةاالسمينهذينقرنففي

91ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة األنعام -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الحليم



الحليم

مستحقها؛عنالعقوبةتأخير«الحلم»؛{حليم}

:النونيةفيالقيمابنقال
(عصيانمنليتوببعقوبةعبدهيعاجلفالالحليموهو)

.المعصيةمنيتوبلعلهعبدهعلىيحلمحليماهلل

31٧ص 3ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الحميد



الحميد

منعلىالثناءأكثروماالحمد،يستحقمنحامدوتعالىسبحانهفهووالحامد،المحمود:بمعنىالحميد
لىعفيحمدإنعامه،وتمامصفاتهكمالعلىمحمودكذلكوهووتعالى،سبحانهاهللكتابفيالثناءيستحقون

.إنعامهتماموعلىصفاته،كمالعلى:أمرين

طريقاللخلقسنومنللعباد،وأنفعهاالشرائعأكملوجلعزشرعهفإنأيضا؛شرعهوفيصنعهفيمحمود
فإنكسفراتكمنواحدةسفرةفيبلدطريقعلىدلكأحداأنلوفاآلنللحمد؛أهلفهوأمورهمبهتستقيم
!إليه؟تحتاجماكلفياآلخرةطريقعلىدلكبمنفكيفتحمده؛

عليهيحمدالخلقهوالذيفصنعهشرعه؛وفيصنعهفيوحميدومحمود،حامدبمعنىحميدأن:فالصواب
منشرعهفيلماعليه؛يحمدشرعه،فيحميدأيضاوهوإمداده،وعلىإعدادهوعلىإيجاده،علىوجلعز

.لهانظيرالالتيوالرحمةوالحكمةالعدل

1٥8ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة لقمان-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الحي 



 ّ الح 

الحياة،الكاملأيلالستغراق،هنا(أل):{الحي}

تسبقلمحياته.لهنهايةوالله،أولالحيفهوزمنها،فيوكاملةوجودها،فيكاملةوجلعزاهللوحياة
زوال،يلحقهاوالبعدم،

وجميعوقدرتهوعلمهسمعهفيكاملفهوالوجوه،منبوجهنقصيدخلهاالوجودها،حالكاملةأيضاوهي
مسبوقةحياته.ووجودازمناحياتهفيناقصأنهوجدناوجلعزاهللغيررأيناإذابلاآلدميرأيناإذاصفاته،

القدرة،والالعلموالالبصروالالسمعكاملليسوجودها،فيناقصةأيضاوهيوفناء،بزوالملحوقةبعدم،
.ناقصاهللسوىحيفكل

٧ص 1ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة آل عمران -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



القيوم



القيوم

الفبنفسهالقائمغيره،علىالقائمبنفسه،القائم:ومعناهالقيام،منمأخوذوهوفيعول،وزنعلى{القيوم}
.إليهمحتاجأحدفكلغيرهعلىوالقائمأحد،إلىيحتاج

إلىمحتاجونفنحن:غيرهإلىمحتاجوهوإالمخلوقمنماألنهلمخلوق؛يكونالالوصفوهذا؛{القيوم}
إلىمحتاجونونحنإلينا؛محتاجةوالنساءالنساء،إلىمحتاجونونحنإلينا؛محتاجونوالعمالالعمال،
وتنميته؛حفظه،جهةمنإلينامحتاجوالمالالمال،إلىمحتاجونونحنإلينا؛يحتاجونواألوالداألوالد،

{الحميدالغنيهوواهللاهللإلىالفقراءأنتمالناسأيهايا}:تعالىلقولهوجل؛عزاهللإلىمحتاجوالكل
؛[1٥:فاطر]

هوأفمن}:تعالىاهللقالولهذاضيقة؛دائرةفيبلاألحوال؛جميعفيغيرهعلىقائمايكونأحدمنوما
.كسبتبمانفسكلعلىقائمسواهأحدفالاهلل؛يعني؛[33:الرعد]{كسبتبمانفسكلعلىقائم

٧آل عمران ص-2٥٧ص 3ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



ّ القيوم الح 

.الكماالتبجميعبهاهلليوصفمالجميعاستغراق{القيومالحي}الكريميناالسمينبينالجمع

األفعال،كمال"القيوم"وفيالصفات،كمال"الحي"ففي

.والذاتواألفعالالصفاتكاملفهوالذات،كمالجميعاوفيهما

٧ص 1ج1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة آل عمران -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



ّ القيوم الح 

[؟"القيومالحي":تعالىاهللأسماءمنهل:الشيخفضيلةسئل(٧0])

لتضمنهمااألعظم،اهللاسمأنهماوردبل"القيومالحي"الحسنىاهللأسماءمنأنشكال:بقولهفأجاب
:الكريمالقرآنمنآياتثالثفيمذكورانوهماوالفعلية،الذاتيةوصفاتهاهللأسماءمعاني

{القيومالحيهوإالإلهالاهلل}:عمرانآلسورةأولوفي.{القيومالحيهوإالإلهالاهلل}:الكرسيآيةفي
.{القيومللحيالوجوهوعنت}:طهسورةوفي

ىحتشيطانيقربهوالحافظ،اهللمنعليهيزللمليلةفيقرأهامناهلل،كتابفيآيةأعظمالكرسيوآية
.يصبح

160ص 1دار الثريا ط األخيرة ج-دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



الخبير



الخبب  

الذيالزرعخبيرمنمشتقةاألمور،ببواطنالعلمهيالخبرة:العلمأهلقالالخبرة،ذا:يعني،{الخبير}
عننهى-وسلمآلهوعلىعليهاهللصلى-النبيأنالحديثفيجاءولهذاخفيا،ويكوناألرضفييدفن

الغرر،علىتشتملالتيالمزارعة:يعنيالمخابرة
اإلنسانبهيحدثالذي[16:ق]{نفسهبهتوسوسماونعلماإلنسانخلقناولقد}:قالتعالىاهللإنحتى

.إخوانهبهيعلمأنوقبللسانه،بهيحدثأنقبل-وجلعز-اهلليعلمهنفسه

48٧ص2آل عمران ج –90ص1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة األنعام-تفسير القرآن الكريم )كتاب 

بابمنبظواهرهاعليماألمورببواطنالعليمأنالمعلومومناألمور،ببواطنالعلمهي:العلماءقالكماالخبرة
.أولى



خبب  بصب  

بةبالنسأحسنوهومشبهة،صفةإنه:فقلشئتوإنمبالغة،صيغةعلىفاعلاسم{لخبير}:{بصيرلخبير}
علىتدلالمشبهةالصفةألن؛(المشبهةالصفةبابمنإنه):نقولأنهذافياألحسنبالعلم،يتعلقلما

لمألنهمستحيل؛وجلعزاهللجانبفيالخبرةوحدوثالحدوث،علىتدلقدالمبالغةصيغةلكنالثبوت،
.خبيرايزالواليزل
موهمةلكانت(خابر)منمبالغةصيغةجعلناهالوألننامشبهة؛صفة{لخبير}نجعلأنيتعينإنه:نقولإذن

.وجلعزاهللجانبفيمستحيلشيءوهذاوالعلم،الخبرةلتجدد
قضيناالاألمرينوكالبالرؤية،اإلدراكبهايرادوقدالعلم،بهايرادقد{بصير}كلمة{بصير}:تعالىوقوله

ألن؛عليهماتحملفإنهايتناقضانالمعنييناحتملتإذااآليةأنالتفسيرقواعدفيتقدموقدبعضابعضهما
جانبفيالعلم؛حيثومنوالرؤية،النظرحيثمنبعبادهبصيروجلعزفاهللوأبلغ،معناهافيأوسعذلك

.العلميكونالمسموعاتجانبوفيأيضا،والعلمالرؤيةتكونالظاهرةالمفعوالتالمعموالت

221ص1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة فاطر-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الخالق



الخالق

.وجلعزاهللأرادهاالتيالصورةعلىموجده:معناها{شيءكلخالق}

ام،والنظواإلحكاموالتسويةبالتقديرالمقروناإليجادعلىيطلقولكنهالتقدير،:بمعنىاألصلفيوالخلق

.وتنظيمهوتسويتهبتقديرهكاملوجهعلىاإليجادبهيرادالخلقفهنا

428ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة الزمر-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الخالق

مطابقة؛:والخلقالذات،علىداللتهاهلل؛أسماءمن«الخالق»

تضمن؛:وحدهالخلقعلىأووحدها،الذاتعلىوداللته

التزام؛:والقدرةالعلم،علىوداللته

أنبدفاليعلم؛المنيخلقواليقدر؛المنيخلقالألنهقادرا؛عالمايكونأنإالخالقايكونأنيمكنفال
والتعلمبينهناألمريتنزلمثلهناألرضومنسمواتسبعخلقالذياهلل}:تعالىقالولهذاقادرا؛عالمايكون

ذكرأنبعدوالقدرةالعلم،فذكر؛[12:الطالق]{علماشيءبكلأحاطقداهللوأنقديرشيءكلعلىاهللأن
.ذلكعلىويقدريخلق،كيفيعلمأنإالخلقهناكيكونأنيمكنوالخلق؛أنه

16٥ص 3ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الخالق

عزاهللإاليوجدأحدفالألخرى؛عينمناألعيانوتبديلاإليجادهووجلعزاهللإلىننسبهالذيالخلق
وجل،عزاهللإالعين؛إلىعينايبدلأحدوالوجل،

نأمنبدالمثالفالخشبةصفة؛إلىصفةمنشيءتحويلعنعبارةفهوللمخلوق؛بالنسبةخلق؛إنه:قيلوما
بهيختصالذيالخلقليسلكنهخلقا،يسمىبابإلىفتحويلهاباب؛إلىبالنجارةتحولتالشجرة،فيكانت

.أخرىإلىعينمنالعينتبديلأوالعدم،مناإليجادوهوالخالق،

211ص 2ج 6ط -دار ابن الجوزي : الناشر( شرح العقيدة الواسطية)كتاب 



الخالق

.{شيءكلخالقاهلل}:تعالىلقولهشيء؛لكلوجلعزاهللخلقعموم

أفعاله؛خالقاإلنسانإن:قالواالذينالقدريةعلىالرد

.العمومفيداخلةفتكوناألشياء،منشيءفهيالعموم،فيداخلةالعبادأفعالأن:ذلكووجه
.ئاشيأيضاتسمىواألوصافشيئا،تسمى:يعنيشيءاألعيانألنواألوصاف؛لألعيانخالقتعالىاهللوأن

429ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة الزمر-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الخالق



الخالق

اهلل،أسماءمنوالخالقوالخالق[86:الحجر]{(86)العليمالخالقهوربكإن}الخالقتعالىاهللأسماءمن
والغفار؛الذنبوغافرالغفورمثل

فةوالصباالسموإيمانكالخالق،اسمتضمنهاالتيالخلقبصفةوتؤمناهلل،أسماءمناسمابالخالقفتؤمن
بأنهإيمانكثمالتضمن،بداللةإيمانوحدهابالصفةأووحدهباالسموإيمانكالمطابقة،بداللةإيمانهذا
كانإنألنهقادر،وهوإالخالقمنوماعليم،وهوإالخالقمنماألنهااللتزام؛بداللةإيمانقدير،عليم

!يخلق؟فكيفعاجزاكانوإنيخلق،فكيفجاهال
تاتفاوالناسفيهايتفاوت-االلتزامداللة:أعني-الداللةوهذه.التزامداللةوالقدرةالعلمعلىالخالقفداللة
هومنالناسومناالسم،هذاعلىتلزمالتياللوازمبهيدركفهماتعالىاهلليعطيهمنالناسفمنكثيرا،

منيؤتيهتعالىاهللوفضليقدر،الوآخرالنزول،بداللةعدةفوائديستنبطالناسبعضفتجدذلك،دون
.يشاء

326ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة غافر-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الخالق

نأينبغيلكنالخلق،كثيروجلعزاهللأنشكوالالمبالغة،صيغةمنفعاالفجعلالخلق،الكثير:الخالق
أوالخلق،بإيجادوصفهمنأبلغبالخلقووصفهبالخلق،موصوفأنه:أينسبة،هنافعاالإن:أيضانقول
الخلق،بفعل
منجعلناهإذايفيدوماذاالنسبة،بابمنجعلناهإذا(نجارإنه):قولنايفيدماذا.نجارفالن:قلنالوأننايعني
هوهلولكنالنجارة،كثيريعنيفنجارالنجارة،كثيرأنهفالمعنى:المبالغةبابمنجعلناهإذاالمبالغة؟باب

متقنحاذقأنهبمعنىوصفه،النجارةوهلنجار؟فيقالالمهنةبهذهيوصفألنمستحقهووهلمجيدها؟
.يكونالوقديكونقديلزماللها؟

302ص 1ط -دار الثريا للنشر : الناشر( سورة يس-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الخالق

المتقنالصنعةذو:أيوالنجار،الوصف،فيأبلغفهوصنعة،صاحب:أينسبة،أنهاعلى(نجار):قلتإذاأما
.متقننجارفهوقليالأوكثيرانجرسواءلها

:أيالعظيمة،الصفةبهذهوجلعزاهلللوصفالمفيدةالنسبةعلىنحملها{الخالقوهو}:نقولأنيمكنفهنا
كثرةيعنيوالفعلالوصفحقهفياجتمعوتعالىسبحانهاهللفإنهذاومعوجه،أكملعلىالمتقنالخلقذو

الذيذامناألفراد،عنفضالاألنواع،عنفضالأجناسا،يحصىالوجلعزاهللخلقأنشكفالالخلق،
يستطيعالاألنواع؟هذهأفراديحصيالذيومناألجناس؟هذهأنواعيحصيالذيذامنالخلق؟أجناسيحصي

.ذلكيحصيأنأحد
التيالكثرة:والثانيالوصف،كمالالوصفيةالنسبة:األمرانوتعالىسبحانهاهللحقفياجتمعفقدإذن

كثيروكذلكله،الالزمالخلقوصفهمن:أيخالقا،وتعالىسبحانهاهللكانفإذاالمبالغة،صيغةتفيدها
.الرميم؟وهيالعظاميحييأنعنيعجزهلالخلق،

302ص 1ط -دار الثريا للنشر : الناشر( سورة يس-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الخالق العليم

أنوإماللعجز،يكونأنإمااإلعادةعدمإن:قلناألننااإلعادة؛علىالقدرةعلىدليلالعلم(العليمالخالق)
.نشأيوكيفيخلق،كيفيجهلالألنهقادر؛أنهيعنيذلكفإنبالعليمنفسهاهللوصففكلماللجهل،يكون

موصوففهو{(81)العليمالخالقوهو}:لقولهوأبداأزالبهمتصفهوالذيوجلعزاهللوصفالخلقأن
إن:قلناولهذابالخلق،متصفوجلعزفهوحادث،والمخلوقأزليةالخلقصفةألنيخلق؛أنقبلمنبالخلق
.للمبالغةكونهامنأظهر{الخالقوهو}:قولهفيالنسبة

لمفإنهوأبدا،أزالبالعلمموصوفتعالىاهللأنشكوال{(81)العليم}:لقولهاألزلي؛بالعلمتعالىاهللوصف
علمها}:والسالمالصالةعليهموسىقالكمانسيان،يلحقهوالجهل،علمهيسبقلمعالما،يزالواليزل
{(٥2)ينسىوالربييضلالكتابفيربيعند

30٥ص 1ط -دار الثريا للنشر : الناشر( سورة يس-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الرؤوف



الرؤوف

.واوبدونرؤف:الثانيةوالقراءةرؤوف،:األولىالقراءة:قراءتانفيها

الرحمة؛وأرقالرحمة،أشدوهيالرأفةمنمفعول:والرؤوف

الرحمةفيمماأكثرواللينالرقةمنشيءفيهاالرأفةألن

18٥ص 1ج1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة آل عمران-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



رؤوف رحيم

وزيادةرحمةالمطلقة،الرحمةمنأخصأخهايعنيالبالغة،للرقةالمتضمنةالرحمةهيالرأفة

واألعم،المعنىحيثمناألخصبينفجمع{رحيم}:قالولهذا

فيزيادةتقتضيخاصنوعمنرحمةالرأفةأيألنهاعكسوالرحمةرأفةفكلالرأفةمنأعمفالرحمة
.بهوعنايةالرحمة

110ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة النور-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الرحمن



الرحمن

:معناهفيكونواالمتالء،السعةعلىتدلالصيغةوهذهفعالن،صيغةعلىولكنهالرحمة،منمشتق(الرحمن)
واسعة،رحمةذوأنه

العامة،الرحمةذوالرحمنبأن:بعضهمفسرهاولهذا

.الفعلعلىمنهاالوصفعلىأدلفهيوجل،عزشاءمنيرحمالواسعة،الرحمةذوأنه:الصوابولكن

9ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة األنعام-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الرحيم



الرحيم

الذاتيةوتعالىسبحانهاهللصفاتمنصفةوالرحمةالرحمة؛منمشبهةصفةأومبالغة،صيغة«الرحيم»
فعلية؛صفةاهلليرحمهمنتجددوباعتبارذاتية؛صفةهللثبوتهاأصلباعتبارفهيالفعلية؛

[21:العنكبوت]{يشاءمنويرحميشاءمنيعذب}:تعالىقولهفيبالمشيئةوتعالىسبحانهاهللعلقهاولهذا
ةالرحمإن:يقولونــالتحريفأهلنسميهمأنواألصحــالتأويلوأهلوجل؛عزهللثابتةحقيقيةصفةفهي
الوهذابالفعل؛وإماباإلرادة؛إمافيفسرونهااإلحسان؛إرادةأوإحسانه؛اهللبرحمةالمرادوأنحقيقية؛غير
خطأ؛أنهشك

فنقولوتعالى؛سبحانهالخالقعظمةتناسبانالواللينوالرقة،ولين؛رقة،الرحمةإن:يقولونأنهم:وحجتهم
ذوفهونقصا؛تتضمنوالوتعالى؛سبحانهبهتليقفإنهاالخالقرحمةأماالمخلوق؛رحمةالرحمةهذهإن:لهم

.المجرمينالقومعنبأسهيردفالتام؛وسلطانبالغة،رحمة

2٥2ص 2ج1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الرحمن الرحيم

علىيدلوالثاني؛{الرحمن}وهوــرحمتهسعةعلىيدلأحدهمااهلل؛أسماءمناسمان{الرحيمالرحمن}
تضمن؛وداللةمطابقة؛داللة:دالالتثالثلهاوتعالىسبحانهاهللوأسماء؛{الرحيم}وهوــالرحمةإيصال
وحدهاالصفةأووحدها،الذاتعلىوداللتهمطابقة؛داللةوالصفةالذات،علىاالسمفداللةالتزام؛وداللة
التزامداللةاألخرىالصفاتمنيستلزمهماعلىوداللتهتضمن؛داللة

.بالمؤمنينتختصوالخاصةالخلق؛جميعتشملالتيهيفالعامةوخاصة؛عامة،إلىتنقسم«الرحمة»و
.الرحمةبهذهيرحمأنه:والحكمــالرحمةوهوــالصفةمناالسمانهذانتضمنهماإثبات

لدلانفردلو{الرحمن}ألنغيره؛إلىانضمإذاومعنىانفرد؛إذامعنىاهللأسماءمنلالسميكونقدوأنه
.للفعل{الرحيم}وللوصف؛{الرحمن}جعل{الرحيم}معجمعوإذاوالحكم؛الصفة،على

209-20٧ص 2ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الرحمن الرحيم

أنمنهمزعمااإلنعام،إرادةأواإلنعام،إلىوحرفوهاالحقيقية،بالرحمةتعالىاهللوصفقومأنكروقدهذا
عزباهلليليقالوهذاورقة؛وخضوع،ولين،انعطاف،الرحمةألن":قالوابذلك؛اهللوصفيحيلالعقل
:.وجهينمنعليهموالرد؛"وجل

أندونرحمةاألقوياءالملوكمننجدألنناورقة؛وانكسار،خضوع،الرحمةفييكونأنمنع:األولالوجه
..وانكسارورقة،خضوع،منهميكون

الخالقرحمةأماالمخلوق؛رحمةهيفإنماومقتضياتهاالرحمة،لوازممنهذاكانلوأنه:الثانيالوجه
..الوجوهمنبوجهنقصاتقتضيوالوسلطانه؛وجالله،بعظمته،تليقفهيوتعالىسبحانه

الرحمةمنالمخلوقاتفينشاهدهمافإنوجل،عزهللالحقيقيةالرحمةثبوتعلىيدلالعقلإن:نقولثم
التيالرحمةمننشاهدهماإنثمبالكمال؛أحقواهللكمال؛الرحمةوألنوجل؛عزاهللرحمةعلىيدلبينها

..اهللرحمةعلىيدل.ذلكأشبهوماالجدب،وإزالةالمطر،كإنزال.بهااهلليختص

6-٥ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة الفاتحة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الرزاق



الرزاق

واليتامىالقربىأولوالقسمةحضروإذا}:تعالىقالالعطاء،وهوالرزق،منمبالغةصيغة:{الرزاق}
اللهم:ويقولصالته،فيتعالىاهلليسألواإلنسانأعطوهم،:أي،[8:النساء]{منهفارزقوهموالمساكين

.ارزقني

أجناسه،باعتباريحصىالوجلعزاهلليرزقهفالذييرزقه،منوكثرةرزقهلكثرةالرازق،:يقلولم{الرزاق}
ويعلمرزقهااهللعلىإالاألرضفيدابةمنوما}:يقولتعالىاهللألنآحاده،عنفضالأنواعه،عنفضال

.الحالبحسبالرزقاهللويعطي،[6:هود]{ومستودعهامستقرها

166ص 8دار الثريا ط األخيرة ج-دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



الرزاق

.والروحالقلبقوامبهورزقالبدن،قوامبهرزق:نوعانوجلعزاهللرزقأناعلم
الحرام؛فيهويدخل.البهائمحتىوالفاسق،والمطيعوالفاجر،والبروالكافر،المؤمنفيشمل:األولأما

.البدنبهيقومرزقلكنهرزق،اهللمنبرزقفهوحراما،إاليشربواليأكلالفالذي

الماءبمنزلةللقلبواإليمانفالعلم.والعلماإليمانبأهلخاصوهذاوالروح،القلببهيقومما:والثاني
.بدونهتنموأنيمكنالللشجرة،

166ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة آل عمران -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الرقيب



الرقيب

أحوالكمجميعفييراقبكم:أي

ورقابتهتعالىتباركاهللعلمإحاطة
واإلشكالالملك،والمراد،[18:ق]{(18)عتيدرقيبلديهإالقولمنيلفظما}:قالاهللإن:قائلقالفإن
نبينجمعفكيفالملكين،إلىأضافها"ق"سورةوفيالمائدة،سورةفيإليهالرقابةأضافوعالجلاهللأن

اآليتين؟
قالكماالرقيبهوفيكونوجل،عزاهللبأمرالملكينرقابةأن:أيبمالئكته،عليهمرقيباهللأن:الجواب

عليهجبريلالرسولعلىيقرأالذيأنالمعلومومن[18:القيامة]{(18)قرآنهفاتبعقرأناهفإذا}:تعالى
.بأمرهألنهإليهالرسولقراءةفأضافالسالم،

٥٥3ص2المائدة ج-16ص 1ج1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة النساء -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الرقيب

.ظاهراكانوماخفياكانمافيشملشيء،كلعلى{رقيبا}

األمة،وفيفيهعاماكانوما-وسلمعليهاهللصلى-بالرسولخاصاكانوما

ماونعلماإلنسانخلقناولقد}:تعالىقالكماالقلوبأعمالمنكانوماالجوارح،أعمالمنكانماويشمل
.[16:ق]{نفسهبهتوسوس

411ص1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة األحزاب-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



السالم



السالم

فالل،العقيتخيلهأوالذهنيتصورهعيبأونقصكلنفيبهيرادأنهأي:فسلبيسلبي،ثبوتياسمالسالم
.أحكامهأوأفعالهأوصفاتهأوذاتهفينقصيلحقه

.السالمةوهيتضمنهاالتيوالصفةله،االسمهذاثبوتبهيرادأي:وثبوتي

في-وسلمعليهاهللصلى-النبيمعكناإذاكنا:قال-عنهاهللرضي-مسعودابنعن»الصحيحفي
ال":-وسلمعليهاهللصلى-النبيفقالوفالنفالنعلىالسالمعباده،مناهللعلىالسالم:قلناالصالة،

«السالمهواهللفإناهلل،علىالسالم:تقولوا

910ص 1٥دار الثريا ط األخيرة ج -دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



السالم

:يليلمارب؛ياعليكمالسالم:تقلال:أي«اهللعلىالسالميقالال»

بالسالملشيءيدعىالإذذلك،مننفسهيسلمأناهللفتدعوحقه،فيالنقصيوهمالدعاءهذامثلأن-أ
.النقصصفاتعنمنزه-سبحانه-واهللبه،يتصفأنقابالكانإذاإالشيءمن

لكنعنا،غنيفهوله،يدعىواليدعىاهللألنالحقيقة؛خالفتفقدنفسه،يسلمأناهللدعوتإذا-ب
....عليمسميع،غفور،مثلالكمالبصفاتعليهيثنى

910ص 1٥دار الثريا ط األخيرة ج -دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



السميع



السميع

.يحدثصوتكليسمعاهللأنعلىويدلالسمع،صفةعلىيدل{السميع}

الفمثاإلجابة؛بمعنىوسمعاألصوات؛سماعبمعنىسمع:قسمينإلىالسمعوينقسموجل؛عزهللالسمعإثبات
قد}:تعالىوقوله،[80:الزخرف]{بلىونجواهمسرهمنسمعالأنايحسبونأم}:وتعالىتباركقولهاألول
{الدعاءلسميعربيإن}:تعالىقولهالثانيومثال؛[1:المجادلة]{زوجهافيتجادلكالتيقولاهللسمع

حمده؛لمناستجابيعني«حمدهلمناهللسمع»:المصليقولوكذلكالدعاء؛مستجيبأي[39:إبراهيم]

نألالفعلية؛صفاتهمناالستجابةبمعنىوالسمعالذاتية؛صفاتهمناألصواتسماعبمعنىهوالذيوالسمع
مالزمفإنهاألصواتسماعوأمايستجب؛لمشاءوإنحمده؛لمناستجابشاءإن:بمشيئتهتتعلقاالستجابة

عنمنزهوتعالىسبحانهواهللنقص؛والصممالصمم؛السمعخالفإنإذــ؛سميعايزالواليزل،لمــلذاته
.دعاءهويستجيبالداعي،صوتيسمعوتعالىسبحانهفهو:الدعاءيناسبالمعنيينوكالنقص؛كل

60-٥9ص 2ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



السميع

[٧:طه]{وأخفىالسريعلم}:تعالىقالكماخفي،وإنصوتكليسمعشيء،لكلسميعوتعالىسبحانهاهلل

.قولغيرأمقوالكانسواءخفي،صوتمنيكونماكليعلمفهو

364ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة العنكبوت-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



السميع

.تأييدايفيدوتارةوإحاطة؛إقرارا،يفيدوتارةتهديدا؛يفيدتارةــاألصواتسماعأعنيــوالسمع

الواقماسنكتبأغنياءونحنفقيراهللإنقالواالذينقولاهللسمعلقد}:تعالىقولهفيكماتهديدا،يفيد
[80:الزخرف]{بلىونجواهمسرهمنسمعالأنايحسبونأم}:تعالىوقولهاآلية،[181:عمرانآل]{...

؛[1:المجادلة]{زوجهافيتجادلكالتيقولاهللسمعقد}:تعالىقولهفيكماوإحاطة،إقرارا،ويفيد

.[46:طه]{وأرىأسمعمعكماإنني}:وهارونلموسىتعالىقولهفيكماتأييدا،ويفيد

60-٥9ص 2ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



السميع

األذن؟إثباتمنهيلزمهلسميعاتعالىكونه
اهللأنولوالآخر،بدليلثبتتالعينولكنالعين،إثباتمنهيلزمالبصيراكونهأنكمايلزم،ال:الجواب

ونهكمنيلزمالكماأذن،لهيكونأنسميعاكونهمنيلزم:نقولفالأثبتناها،ماآخربدليللنفسهأثبتها
بسماعإالتحدثوالأخبارها،محدثاألرضأننعلمفإنناذلك،أشبهوماوشفتانلسانلهيكونأنمتكلما
.ذناألإثباتالسمعإثباتمنيلزمال:نقولهذافعلىأيضا،لسانالهاأننعلموالنعلم،فيماأذنلهاوليس

"رآنبالقيتغنىالصوتحسنلنبيأذنمالشيءاهللأذنما":الصحيحالحديثفيثبتولكن:قائلقالفإذا
الصوتحسنلنبي":قالبصوت،معلقألنهقدر؛ما:المعنىوليسله،استمعما:أيله،أذنما:فالجواب

أعظمهومالهموأباحلهمفرخصالشرعي،اإلذنجهةمنللناسأذنوجلعزاهللفإنوإال،"بالقرآنيتغنى
والحاصلأكثر،بهيأذنوجلعزاهللأنشكالالقرآنقراءةمنأكبرهومماوغيرهالتوحيدفإنهذا،من
أندبفالباالحتمال،نثبتهاأنيمكنالوالصفاتبصريح،ليسألنهاألذن؛إثباتأيضاهذامنيلزمالأنه

.وصريحةواضحةالمسألةتكون

22ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة العنكبوت-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



سميع بصب  

باجتماعهماالكمالوإثباتصفات،منعليهدالماوإثباتتعالى،هلل(البصير)و(السميع)اسميإثبات
والبصر،السمع

سميعابصيركلوليسبصيرا،سميعكلليسإذ

16٧ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة لقمان-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الشاكر



الشاكر

وشكور؛شاكر،وتعالىسبحانهوهو

.رةكثيأضعافإلىضعفسبعمائةإلىأمثالهابعشرفالحسنةعمله؛منأكثرالعامليثيبأنهتعالىوشكره

18٥ص 2ج1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



شاكر عليم

ء؛شيمنهيضيعأنيمكنوالاهلل،عندمعلومفإنهيضيعلنعملهأنإلىالعبدالطمئنانبالشكرالعلمقرن
عالىوتسبحانهاهللأنإلىالطمأنينةغايةسيطمئنفإنهعليم،وأنهشاكر،تعالىاهللأنالعاملعلمإذا:يعني

.عملهمنأكثرويعطيهبه،وعدهبماعملهعلىسيجزيه

العلمعلىيدل{عليم}:تعالىفقولهمتعديا،كانإنالحكموعلىالصفة؛علىداالناسمان؛{عليمشاكر}
.شيءكليعلمبأنهالحكمعلىويدلالصفة؛هيوهذه

188-18٥ص  2ج1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الشكور



الشكور

ىوتعالسبحانهفهومشبهة،صفةوإمامبالغة،صيغةإماإنه:غفورفيقلناكماتصريفهفينقول{شكور}
ركثالعملكثركلماألنهمبالغة؛صيغةباعتبارهاشكورأيضاوهوالصالح،العملعملمنيشكر:أيشكور؛
.الشكر

وانظركثيرة،أضعافإلىضعفمئةسبعإلىأمثالهابعشرفالحسنةاألجر؛لهيضاعفأنهإياهشكرهومن
اإلحسانجزاءهل}عليهيشكركثمبالعمل،عليكيمنالذيهوأنهصفتهفيعليكوجلعزاهللكمالإلى
أحسنأنإالإحسانكمجزاءما):يقولثمإلينايحسنربنا!العظيماهللسبحان[60:الرحمن]{اإلحسانإال

أوال،بهتفضلالذيوهو(إليكم

.الكرمواسعوجلعزوأنههلل،والحمداهلل،كرمسعةعلىيدلوهذا

214ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة فاطر -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الشهيد



الشهيد

الحاضروتعالىسبحانهفهوشيء،عليهيخفىالالذيالمطلعيغيب،الالذيالحاضرهو:معناهالشهيد
يغيب،

.شيءعليهيخفىالمطلعوهوعرشه،علىالسماءفيهوبلاألرض،فيأنهبمعنىحاضراليسلكن

4٥٧ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة األحزاب-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الشهيد

عليهمطلع:يعني،(شهيد)

اإلنسان؟نفسفيماعلىشهيدوجلعزاهللوهل

.عليهشهيدتعالىفاهللأحد،عليهيطلعالماعلىحتىشهيدنعم،:الجواب

288ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة سبأ-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الصمد



الصمد

ابنعنرويفقد.مخلوقاتهجميعإليهافتقرتالذيصفاته،فيالكاملأنه:معناهفيقيلماأجمع{الصمد}
ماآخرإلىقدرته،فيالكاملعزته،فيالكاملحلمه،فيالكاملعلمه،فيالكاملهوالصمدأنعباس

كامل،ألنهالمخلوقاتجميععنمستغنأنهيعنيوهذا.األثرفيذكر

جميعأنيعنيوهذاحوائجها،فيالخالئقإليهتصمدالذيهوالصمدأنتفسيرهافيأيضاوورد
إليه،مفتقرةالمخلوقات

مخلوقاتهجميعإليهافتقرتالذيصفاتهفيالكامل:هوللصمدالجامعالمعنىفيكونهذاوعلى

349ص 2ط -دار الثريا للنشر : الناشر( سورة اإلخالص-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



العالم



العالم

.أحدكلعنمطلقاغيباواألرضالسمواتفيغابماأي{السماواتغيبعالماهللإن}

مهيعلبلوجل،عزباهللعلمهيختصالالنسبيالغيبفإنالنسبي؛الغيبمناحتراز(مطلقاغيبا):وقولنا
.اهللعبادمنعلمهومناهلل،

أيدينا،نبيمانعلمهنافنحنآلخرين،بالنسبةخفيالقومبالنسبةالظاهرالشيءيكونأن:النسبيالغيبمثال
وقالسفيأوالبيوتفيالذينألننسبيا؛غيبانسميهوهذاالبيوت،فيأوالسوقفيكانمانعلماللكن

.يعلمونه
عزيعلمهاالمستقبلةاألمورحتىمطلقا،الخلقعنغابمايعلموحده،وجلعزهللهذاالمطلقفالغيب
.تكونوكيفتكونوأينتكونمتىيعلمهاوجل،

269ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة فاطر-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



العالم

:اعتبارانللعلمبالنسبةيكونفيماوتعالىسبحانههلل
.سيكونماباعتبار:األولاالعتبار

ناس،المنكثيرويوردهالنفس،علىيردالذياإلشكاليزولالتقريروبهذا.كانماباعتبار:الثانيواالعتبار
عزاهللأليس:فيقول.[31:محمد]{والصابرينمنكمالمجاهديننعلمحتىولنبلونكم}:تعالىقولهمثلفي

بماعلماألزلفيعلمهلكنبلى؛:فالجواباألزل؟فيغيرهممنوالصابرينالمجاهدينعلمقدوجل
.وجهمنهذا.األمرينبينوفرقكائنا،بهعلمالشيءكونبعدوعلمهسيكون،

عليهيترتبالذيهوكونهبعدبالشيءوعلمهثواب،والعقابعليهيترتبالاألزليعلمهأن:آخروجهومن
.والعقابالثوابعليهيترتبعلما:أي{نعلمحتى}:معنىفيكونوالعقاب؛الثواب

1٧٧ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة آل عمران -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



العالم

بعالم؟اهللنسميأنيصحهل

العالم،منأبلغالعليمألنشيء،بكلعالموهوعليمنقوللكنال،:الجواب

.بهنسميهاللكنعالم،بأنهعنهنخبرلكن

٥3ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( شرح عقيدة أهل السنة والجماعة)كتاب 



العزيز



العزيز

:معانثالثةله«العزيز»أنالعلمأهلذكر
امتناع؛وعزةقهر؛وعزةقدر؛عزة

يومقبضتهجميعاواألرضقدرهحقاهللقدرواوما}:تعالىلقوله؛-القدرعظيموجلعزأنهأي-القدرفعزة
اآلية؛[6٧:الزمر]{...القيامة

معانيها؛أظهروهذا؛-شيءيغلبهالغالبوتعالىسبحانهأنهأي-الغلبةفمعناهاالقهرعزةأما

تؤثرالصلبةقويةأي«عزازأرض»:قولهممنمأخوذ-السوءينالهأنيمتنعأنهفمعناهااالمتناععزةوأما
.األقدامفيها

10ص 3ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



العزيز الحكيم

؛«الحكيم»و«العزيز»:االسمينهذينبينكثيرايقرنوتعالىسبحانهاهلل

رفويتصتصرفاته،فيفيتهورغالبا،عزيزانفسهيرى:لعزتهالحكمةتفوتهقدالمخلوقينمنالعزيزألن
حكمة؛بدون

عزيزا؛يكونالقدالمخلوقينمنوالحكيم

والحكمةالعزةبينلنفسهاهللفجمعاألمور؛تفتهولموقوة،سلطانلهصاربعزةحكمتهاقترنتفإذا

302ص 3ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



العزيز الحكيم

واإلحكام،الحكممنمشتقةالحكيم

أدتهحكمةلهيكنولمغلبإذاالعزيزألنوذلكعزته،كملتوالحكمالحكمةعزتهفياقترنإذاعزيزوكل
النفس،ضبطوعدمالطيشإليغلبته

.بهماالموصوفكملوالحكمةالعزةاجتمعتفإذا

361ص1ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة آل عمران -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



العزيز الرحيم

وذبعزتهفهوالكمال،يحصلاجتماعهمامنألنالبالغ؛للتناسبوالرحمةالعزةالصفتينهاتينبينهناالجمع
رحمة؛

ىيرالذيالعزيزوأنالغالب،فييجتمعانالأنهمالوجدناالمخلوقين،صفاتفيوالرحمةالعزةبينقارنافلو
رحمة،فيهتكونالالغالبفيقاهرانفسه

الرحيماالعزةمعفيكونكمال،اجتماعهماثمورحمة،عزة:الكمالعلىكمالبهمايحصلالصفتينفاجتماع
ملأخذهإذاحتىلهيمليبحكمتهولكنهللظالم،العقوبةوتعالىسبحانهاهلليعجللمولهذاينتقم،واليؤاخذ

.يفلته

3٧ص1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة الشعراء -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



العزيز العليم

حدة،علىوالعلمحدةعلىالعزةفائدةغيرمستقلةفائدةمنهيستفادالموضعهذافيالعلممعالعزةقرن
وهو}:لقولهينفذ،أنبدالوتعالىسبحانهاهللحكمأن:وهيمنهما،مكونةفائدةجمعهمامنيستفاديعني

العلمالحكمتماممنإن:سبقفيماقلناألننا{العزيز}:لقولهوصحيحا،مطابقايكونأنبدوال،{العزيز
منوإماالجهلمنإمايأتيالحكمخللوإنبه،حكممالينفذوالعزةبالصواب،ليحكمفالعلموالعزة،

.ينفذأنيستطيعفاللضعفهوإماالصواب،بغيرفيحكمالحاكملجهلإماالضعف؛

علىمبنياكانحيثاهلل،حكمتمام:الحكمذكرعقبوتعالىسبحانههللالوصفينهذينجمعمنيؤخذ:إذن
.الصوابيكونوبالعلمالتنفيذ،يكونفبالعزةوالعلم،العزة

43٥ص1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة النمل-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



العزيز العليم

األعم،علىاألوصافمناألخصتقديم

الحكمي؛الترتيبفيعليهاسابقالعلمأنمعالعلمعلىالعزةقدمفهناللقضية،األنسبمعناهفاألخص

.الذكريفالعلمعلىالعزةقدمهنالكن.ينفذثميحكمثميعلماإلنسانألنأسبق؛العلمالحكميالترتيبففي

43٥ص1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة النمل-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



العزيز الغفار

غفارذلكمعهووقهرهوغلبتهعزتهمعأنهوهووالمغفرة،العزةغيرثالثامعنىفاكسببالمغفرةالعزةقرن
ةبالمغفراتصفمنأومغفرته،تغلبعزتهتكونالغالبفيفإنهالمخلوقينمنبالعزةيتصفمنبخالف

عزة،عندهوليسضعفاعندهفتجد

والأحدهما،انفردلومماأكملوهواجتماعها،منمركبمعنىذلكمنحصلوالمغفرةالعزةاجتمعتفإذا
صارجميعااجتمعافإذانقص،فيهاالمغفرةعلىالعزةوغلبةنقص،فيهاالعزةعلىالمغفرةغلبةأنشك
.المغفرةمنتخلوالوقهرهوغلبتهعزتهأن:أيأكمل،هذا

22٧ص1ط -دار الثريا للنشر : الناشر( سورة ص-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



العظيم



العظيم

.وصفاتهوسلطانه،ذاته،فيالعظمةذوأي{العظيم}

مدلولمنمعروفهومماذلكأشبهوماوالكبرياءالقوةوهيالعظمة،ذو:ومعناهامشبهة،صفة{العظيم}
.الكلمةهذه

2٥6ص 3ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



العف و



و
ّ
العف

المحرم،وفعلالواجبتركفيعبادهعنالتجاوزهوالعفو

بخالف،[149:النساء]{قديراعفواكاناهللفإن}:تعالىلقولهبالقدرة،مقرونكاملعفووجلعزاهللوعفو
.بالثأراألخذعنالعجز:أيللعجز؛يكونفقدغيرهعفو

القدرةمععفوألنهالعفو؛أنواعأكملتعالىاهللعفو

2391النساء ج–349ص 1ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة النساء -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



و القدير
ّ
العف

الكمال،صفةوالقدرةالعفوبينالجمعمنويتولد،{قديراعفواكاناهللفإن}

الحقيقي،العفوهووهذااالنتقام،علىالقدرةمععفىسبحانهاهللأنوهو

.بعفوفليساالنتقامعنالعجزمعالعفوأما

391ص 2ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة النساء -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



العليم



العليم

.بالعلمالمتصفمعناهالعليم

.مطابقاجازماإدراكاعليههوماعلىالشيءإدراكهو:األصولأهلحدهكماوالعلم

ولمبجهليسبقلممطلقا،علماعليمفهووأعاله،أتمهالوصفهذامنلهوتعالىسبحانهاهللأنشكوال
وما}:تعالىقالأيضا،ومحدودبالنسيانوملحقبالجهلمسبوقالمخلوقوعلم.بحديحدوالبنسيان،يلحق

.وتعالىسبحانهاهللعلمبخالف،[8٥:اإلسراء]{قليالإالالعلممنأوتيتم

42ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة النمل-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



العليم

ياننسيلحقهالأبديبجهل،يسبقلمأزليأبدي؛أزلياهللعلمأنلناعنسبقوقدالواسع،العلمذو{العليم}
امينسىوالسيأتيمايجهلال:يعني،{ينسىوالربييضلالكتابفيربيعندعلمها}:تعالىاهللقال

.مضى

اليبالغمفاتحوعنده}:-وتعالىتبارك-اهللقالوتفصيال؛جملةشيءبكلمحيط-وتعالىسبحانه-اهللوعلم
والرطبوالاألرضظلماتفيحبةواليعلمهاإالورقةمنتسقطوماوالبحرالبرفيماويعلمهوإاليعلمها
.وتفصيالجملةبهعالمتعالىفاهللشيءفكل،[٥9:األنعام]{مبينكتابفيإاليابس

181ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة سبأ-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



العليم

.وماضياومستقبال،حاضرا،وتفصيال؛جملة،شيءلكلشاملوعلمه-فيهواسعوهو-علمذوأي{عليم}

مستحيال؛أوواجبا،أوممكنا،معدوما؛أوموجودا،وتفصيال؛جملة،ــوتعالىتباركــهللالعلمإثبات
{علماشيءبكلأحاطقداهللوأنقديرشيءكلعلىاهللأنلتعلموا}:تعالىقوله:بالجملةعلمهمثال

،[98:طه]{علماشيءكلوسعهوإالإلهالالذياهلل}:تعالىوقوله[12:الطالق]

سقطتوماوالبحرالبرفيماويعلمهوإاليعلمهاالالغيبمفاتحوعنده}:تعالىقوله:بالتفصيلعلمهومثال
؛[٥9:األنعام]{مبينكتابفيإاليابسوالرطبوالاألرضظلماتفيحبةواليعلمهاإالورقةمن

تختانونكنتمأنكماهللعلم}:تعالىاهللقولمثلكان،بماعلمهعنبهاهللأخبرما:بالموجودعلمهومثال
[18٧:البقرة]{أنفسكم

60ص 2ج -309ص 3ج1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



العليم

الماضين؛أحوالمناهللعلمهما:وجدقدالذيبالمعدومعلمهومثال

الخلق؛ومآلالقيامة،أحوالمنوجلعزاهللعلمهما:بعديوجدلمالذيبالمعدومعلمهومثال

اإلنسان؛منالواقعةالحوادثمنوجلعزاهللعلمهما:بالممكنعلمهومثال

صفاته؛كمالمنوجلعزاهللعلمهما:بالواجبعلمهومثال

خلقبماإلهكللذهبإذاإلهمنمعهكانوماولدمناهللاتخذما}:تعالىقوله:بالمستحيلعلمهومثال
.[22:األنبياء]{لفسدتااهللإالآلهةفيهماكانلو}:تعالىوقوله،[91:المؤمنون]{بعضعلىبعضهمولعال

60ص 2ج -309ص 3ج1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



العليم

بخلقه؛يتعلقفيماأوبفعله،يتعلقفيماأنكرهسواءكافرفهواهللعلمأنكرمنأنواعلم

بنفسه؛يفعلهمايعلمالاهللإن:قاللوكماكافر،فهوالعبديفعلهمايعلمالتعالىاهللإن:قالفلو

فالذيالعباد؛أفعاليعلمالوتعالىسبحانهاهللإن:قالواالذينالقدريةغالةوالجماعةالسنةأهلكفرولهذا
بهتوسوسماونعلماإلنسانخلقناولقد}:يقولتعالىاهللألنكافر؛أنهشكالالعبادبأفعالاهللعلمينكر

،[16:ق]{الوريدحبلمنإليهأقربونحننفسه
[80:الزخرف]{يكتبونلديهمورسلنابلىونجواهمسرهمنعلمالأنايحسبونأم}:وتعالىسبحانهويقول

61-60ص 2ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



العليم

نظر؛فيهباألفعالفتخصيصهأيضا،واألقوالباألفعاليتعلقالعلمأنالحقيقة

باألقوال،ويتعلقباألفعاليتعلقفهوأعم،فإنهالعلمأماباألفعال،تختصالتيهيالرؤيةألن

.شيءوبكلبالجهر،ويتعلقالنفسبحديثويتعلق

24ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة العنكبوت-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



عليم قدير

ضعف،بالالفعلمنالتمكنوالقوةعجز،بالالفعلمنالتمكنوالقدرةعليه،هوماعلىالشيءإدراكالعلم
.سنذكرهكماآخروجهمنمنهاوأعموجه،منالقدرةمنأخصفهي

شيء؟يعجزهالوقدرتهلعلمهوجلعزكونهوجههوفما

قدرته،لعدميكونأنوإمابه،يغيرهاالتيلألسبابعلمهلعدميكونأنإماالشيءعنالعاجزألن:الجواب
.يقدرالأنهوإمايعلمالأنهإماعجزهفيالسببلوجدتعاجزأيعجزتأملتفلو

316ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة فاطر-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



العلي 



 ّ العىل 

شيءكلفوقاالرتفاعوهوالمطلق،العلوذوأيالعلي؛
قسمين؛إلىينقسموالجماعةالسنةأهلعنداهللوعلوواالستمرار؛الثبوت،علىتدلمشبهةصفة{العلي}

،السلفوإجماعوالسنة،الكتاب،ذلكعلىدلوقدشيء؛كلفوقنفسهسبحانهأنهبمعنىالذات؛علو:األول
العقائد؛كتبفياألدلةهذهوتفصيلوالفطرة؛والعقل،

حلوليةوهؤالءواألرض؛السماء،فيمكانكلفينفسهإنه:قالوامن:األولىطائفتان؛ذلكفيوخالفهم
والفطرة؛والعقل،السلف،وإجماعوالسنة،بالكتاب،باطلوقولهموافقهم؛ومنالجهمية،

نعواليمين،عنوالتحته،والالعالم،فوقليسفهوغيره؛والبعلو،يوصفالإنه:قالوا:الثانيةالطائفة
ماإذالمحض؛بالعدمالقولإلىيؤولألنهرده؛فيتصورهيكفيقولوهذامنفصل؛والمتصل،والشمال،

هداناالذيهللفالحمدمنفصل؛أومتصل،أوشمال،أويمين،عنأوتحت،أوفوق،وهوإالموجودمن
.عليهيثبتناأناهللونسألللحق؛

262ص 3ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



 ّ العىل 

:الصفةعلو:الثانيوالقسم

ذلك؛فيأحديساميهالوجهكلمنالصفاتكاملأنهوهو

.الكمالتفسيرفياختلفواوإناألمة،فرقبينعليهمتفقوهذا

262ص 3ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



 ّ العىل 

واإلجماعوالفطرةالعقلعليهدلالذيهووهذاشيء،كلفوقبذاتهاهللبأنفيؤمنونوأتباعهمالرسلأما
.والسنةوالكتاب

.ظاهرا-هللالحمد-كانوإناألمر،لهذاولنستعرض

العليوهو}:مثلالعلوبذكرفتارة:متنوعةوجوهمنعرشه؛فوقبذاتهتعالىاهللأنعلىدلالكتابفظاهر
صعودبذكروتارة،[18:األنعام]{عبادهفوقالقاهروهو}:مثلالفوقيةبذكروتارة،[4:الشورى]{العظيم
:تعالىقولهمثلمنه،األشياءنزولبذكروتارة،[10:فاطر]{الطيبالكلميصعدإليه}:مثلإليهاألشياء

اهللعلوعلىتعالىاهللكتابمناألدلةتنوعتفقد،[٥:السجدة]{األرضإلىالسماءمناألمريدبر}
.وتعالىسبحانه

168ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة سبأ-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



 ّ العىل 

وفعله-وسلمعليهاهللصلى-الرسولقولمنبذاتهتعالىاهللعلوعلىالسنةدلتفكذلك،السنةوأما
نيتأمنوأال":-وسلمعليهاهللصلى-وقال،"السماءفيالذياهللربنا":والسالمالصالةعليهفقالوإقراره؛

"السماءفيمنأمينوأنا

-وسلمعليهاهللصلى-قالالعظيمةالخطبةتلكخطبعندماالناسيخطبوهوعرفةيومفيفإنهفعلهوأما
"اشهداللهم"الناس،إلىوينكتهاالسماءإلىأصبعهيرفع،"اشهداللهم:قال.نعم:قالوابلغت؟هلأال":لهم

تعالى،اهللذكرحينالسماءإلى-وسلمعليهاهللصلى-بإشارتهفعلية،سنةهذه
،"مؤمنةفإنهاأعتقها:قال.السماءفي:قالتاهلل؟أين":فقالفسألهابجاريةإليهأتيفإنهاإلقراريةوأما

.بذاتهتعالىاهللعلوعلىبالداللةالسنةتنوعتفقدإقرارا،هذاويعتبرقال،هكذا

168ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة سبأ-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



 ّ العىل 

ولمبذاته،السماءفيتعالىاهللأنعلىاألمةوأئمةوالتابعينالصحابةمنالسلفأجمعفقداإلجماعوأما
.بذاتهمكانكلفيتعالىاهللإن:أو.السماءفيليستعالىاهللإن:أبداواحدبحرفمنهمأحديقل

الذاتعلوشك،بالاألول:الجوابعنه؟العلونفيفيأوالذاتعلوفيالكمالهل:عقلكفاسألالعقلوأما
بالكمال،متصفالربأنعقالالمعلوممنفإنالكمال،هوالعلوكانفإذاالكمال،هيبلالكمال،علىتدل

.عقالالعلولهيثبتوحينئذ

والالمساجدفيحضرتوالدرستماأنكافرض-شيئاتعالىاهللتسألعندمافطرتكفاسألالفطرةأما
قلبك؟ينصرفأينشيئااهللسألتإذا-شيء

األعلى؛إلى:الجواب

168ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة سبأ-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



 ّ العىل 

بذاته،تعالىاهللعلوعلىاألدلةتطابقتفقدوعليه

قهر،أوقدرصفاتكانتسواءبصفاتهعلوهأما

علواعالتعالىاهللبأنيقرونوغيرهمواألشاعرةالجهميةحتىاإلسالم،إلىالمنتسبينجميعبهيقرفهذا
.الصفاتعلووهومعنويا،

168ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة سبأ-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الغفار



الغفار

دائمابالمغفرةموصوفأنه:أينسبة،نجعلهاأنولناالمغفرة،الكثير:أي{الغفار}

.وجلعزاهلليغفرهاالتيالذنوبأكثرومالهماهلليغفرمنأكثرفما

22٧ص 1ط -دار الثريا : الناشر( صسورة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الغفار

عنه،والتجاوزالذنبسترالغفرانأووالغفرنسبة،أوالغفر،منمبالغةصيغةالغفار:{الغفار}

رةفالمغفذلك،يأبىمنهالمشتقالمعنىألنالذنب؛عنالتجاوزهوالغفرانأوالمغفرةإن:نقولأنيكفيوال
ووقاية؛سترالمغفرهذاففياألعداء؛سهاممنيقيهالرأسعلىيوضعشيءوالمغفرالمغفر،منمشتقة

.عنهويتجاوزالذنبيسترالذي:أيالذنب؛غافرهو{الغفار}معنىفينقولولهذا

٥0ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية  : الناشر( سورة الزمر-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الغفور



الغفور

سبحانهمغفرتهلكثرة-«فعول»المبالغةصيغمنأنوردوقد-مبالغةصيغةتكونأنيحتمل{غفور}
لهم؛يغفرمنوكثرةوتعالى،

رالمغفوكثرة:المحلوفيعباده؛لذنوبغفرانهكثرة:الفعلفيالمحل؛وفيالفعل،فيواقعةهنافالكثرة
لهم؛

ومنهفقط؛الستروليسالوقاية؛معالستروهوالغفر؛منمأخوذ«الغفور»ومشبهة؛صفةتكونأنويحتمل
إذاتعالىقولهلذلكويدلوالوقاية؛الستر،يتضمنألنهالحرب؛عندالرأسبهيغطىالذي«المغفر»سمي
«اليوملكأغفرهاوأناالدنيافيعليكسترتهاقد»:وحاسبهالقيامة،يومالمؤمنبعبدهخال

2٥2ص 2ج1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الغفور الرحيم

والعناية،الوقايةبينالجمعوهي:عظيمةلفائدةوالرحيم،الغفوربينبينهما،الجمع

لليسرىكفييسربكاهلليعتنيبالرحمة،والعنايةالذنوب،شروتعالىسبحانهاهلليقيكبالمغفرةالوقايةبين
.العسرىويجنبك

:أشياءثالثةيتضمنالرحيم،الغفور
توإثباوتعالى،سبحانههللوالرحمةالمغفرةصفتيوإثباتاهلل،أسماءمنأنهماعلىالرحيمالغفورإثبات
.ويرحميغفروأنهذلك،علىالمترتباألثر

٧4ص-193ص 1ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( القصص -سورة آل عمران -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



غفور رحيم

.وصفاتهتعالىاهللأسماءمقتضىمناألحكامأخذأن

حكم،وهذاله،أغفر:أي{رحيمغفورفإني}:قولهفإن

.االستداللمنيكونماأحسنمنهذاوالصفاتاألسماءمقتضىمناألحكاموأخذ

٧4ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة النمل -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الغني 



 ّ  
الغن 

سبحانههللفهوشيءكلألنعنده،مالكثرةنفسه؛فيغنيفهوغيره؛عنغنينفسهفيغني:كذلكوهو
عنغنياهللفإن}:تعالىقولهوالدليلأحد؛إلىيحتاجفالخلقه؛عنغنيوهوالغنى،تماموهذاوتعالى،
شيء،كلقبلوجلعزاهللإلىمفتقرفإنهسواهمنأما[9٧:عمرانآل]{العالمين

عناورفالدنياالحياةفيمعيشتهمبينهمقسمنانحن}:تعالىقالكمابعض،إلىمفتقربعضهمالناسإنثم
حاجة،فيبعضإلىبعضهمفالناس؛[32:الزخرف]{سخريابعضابعضهمليتخذدرجاتبعضفوقبعضهم

.وضرورةحاجةفيتعالىاهللإلىوالجميعأحيانا،ضرورةفيبل

.أيضابنفسهغنيأنهكماغيره،عنغنىفيفإنهوجلعزالربأما
ملكه،فهوشيءكلإذوتعالىسبحانهيملكهماكثرة:بمعنىالذاتي،الغنى:شيئينيتضمنغناه:إذن

.إليهمحتاجوغيرهأحد،إلىيحتاجالبحيثالغير،عنالغنى:الثاني

1٥8ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( لقمانسورة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



 ّ  
الغن 

إليهم،يحتاجالعنهمغنيفهو:عبادتهموعنوالمالئكةوالجناإلنس{العالمينعنلغنياهللإن}

:الذاريات]{يطعمونأنأريدومارزقمنمنهمأريدما(٥6)ليعبدونإالواإلنسالجنخلقتوما}:تعالىقال
٥6-٥٧]،

نالطائعيطاعةينتفعالفإنهوجلعزاهللأمالهم،منفعتهاتكونإنماعبادتهمألنعبادتهم،عنغنيوكذلك
.العاصينبمعصيةيتضرروال

2٧ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة العنكبوت -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



ّ الحميد  
الغن 

المحمود،:بمعنىوالحميدغيره،عنبهيستغنيغنىعندهمنهو:الغني

ر؛الفقيمنأردأبلتماما،كالفقيرالبخيلفالغنيغناه،علىيحمدغنيكلوليسغناه،علىيحمدغنيفهو
يذم،الوالفقيريذم،البخيلالغنيألنالفقير؛منحاالوأسوأ

المحمود،هووهذابغناه،غيرهينفعالذي:بمعنىالحميدالغنيلكن
...النقمودفعوالنعمالخيراتمنبعبادهيفعلهبماحميدهوثممخلوقاته،جميععنبذاتهغنيسبحانهفاهلل
.ذلكوغير

311ص 2ج1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة النساء -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



ّ الحميد  
الغن 

المخلوق؛غنىبخالفعليه؛يحمدغنىوجلعزغناهأن«الغني»بعد«الحميد»ذكرفيالمناسبةوجه

بذله؛إذايحمدوإنمابخيال؛كانإذاغناهعلىالمخلوقيحمدفاليحمد؛الوقدعليه،يحمدفقد

.أنتملمصلحتكمولكنإليه؛لحاجتههذايسألكملمفهوحميد؛غنيوجلعزواهلل

340ص 3ج1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



ّ الحميد  
الغن 

الغنيهواهللإن}:تعالىقالالغنى؛هذامنخلقهعلىإحسانهلكمالبالحمد؛المقترنالغنىلهوجلعزاهلل
.{الحميد

وما.والحمدالغناء:وهيالصفة،منعليهدالوما.والحميدالغني:وهماتعالى،اهللأسماءمناسمينإثبات
أنهعلىفيدلمحمودا،بكونهمقرونوتعالىسبحانهاهللغنىأنوهوأيضا،الصفةمناجتماعهماعليهدل

.حميداغنيكلليسإذعنده،بمايجودجوادغنياكونهمعوتعالىسبحانهوأنهذاتي،غنى

160-1٥6ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة لقمان-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الفتاح



الفتاح

علىهفتوحاتلكثرهبالفتاح؛نفسهتعالىاهللسمىوإنمامبالغة،صيغة(الرزاق)مثلمبالغةصيغة{الفتاح}
.بينهموحكمهخلقه

السياق،بحسبمعانفلهوالفصل،الناسبينوالحكمالنصر:بمعنىيأتيوالفتح

ويفتحفهم،بالعبادةعلىويفتحبالعلم،عبادهعلىويفتحبالنصر،عبادهعلىيفتحالذيالفتاحهوتعالىفاهلل
.{الفتاح}المبالغةبصيغةجاءولهذاكثيرة؛ألشياءمتضمنفهووالقصد؛النيةبحسنعبادهعلى

181ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سبأسورة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الفتاح

،[26:سبأ]اْلعَِّليُماْلفَّتَّاُحوَُّهوَّ﴿:تعالىاهللقالكماوجلَّ ،عز اهللأسماءمن«الفت اُح»

،بالقَّدَِّروفتحبالشَّ رع،فتح:نوعانالفتحأنَّ وذكر

الحكمهوأوالعبد،يبلغهحيثلهمنتهىالالذيالنافعالعلممنعبادهعلىتعالىاهلليفتحهمابالشَّ رعالفتُح
ِمنَّاقَّْووَّبَّْينَّبَّْينَّنَّااْفتَّْح﴿رَّبَّ نَّا:تعالىقولهومنه،«ِإلَِّهنَّاشَّْرُعوَُّهوَِّبُحْكِمفَّْتٌح»:قالولهذابالشَّ رع؛عبادهبين

أيًضا،كوني ايكونَّأنيصحأنَّ همعبالحقِ ،بيننااحكم:يعنيشرعي؛فهذا،[۸۹:األعراف]﴾ِباْلحَّقِ 
الشَّ رعي،الفتحمنفهذا«قلبكعلىاهلُلفَّتَّحَّ»:النَّ اِسبينالمعروِفالدعاءفيُيقَّاُلما:أيًضاومنه

.ذلكأشبهومالإلسالم،وشرحههداه:يعنياإلغالق؛ضدوالفتح

196ص3ج 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية)كتاب 



الفتاح

،[1:الفتح]﴾مبينافَّْتًعالَّكَّفَّتَّْحنَّا﴿وَِّإنَّ ا:تعالىقولهومنهكوًنا،قَّدَّ رَّهماوهوالقَّدَِّريُ الفتُح:الثاني
.أيًضاكونيهذا،[1:النصر]وَّاْلفَّْتُحاللَّ ِهنَّْصُرجَّاءَّ﴿ِإذَّا:تعالىوقولهقَّدَّر،فتحهذا

«ِليافتْحاللَّ ُهمَّ »:قلالفتح،ربَّ كفاسأل،وهذابهذافتاحتعالىفاهللإذن

«فَّْضِلكَّأَّْبوَّابَِّلياْفتَّْحاللَّ ُهمَّ »خرجوِإذا،«رَّْحمَِّتكَّأَّْبوَّابَِّلياْفتَّْحاللَّ ُهمَّ »:قالالمسجداإلنساندخلإذا

196ص3ج 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية)كتاب 



القادر



القادر

منشيءيلحقهاالكاملةقدرةالقدرةوهذه،{آيةينزلأنعلىقادراهللإن}:لقوله-وجلعز-اهللقدرةإثبات
عليماكانإنهاألرضفيوالالسماواتفيشيءمنليعجزهاهللكانوما}:-وتعالىتبارك-اهلللقولالعجز،

[44:فاطر]{قديرا

وهذهقديرعليمفاهللالضعف،وإماالجهلإماسببهالشيءعنالعجزألنشيء؛يعجزهالوقدرتهعلمهفلكمال
علقتتهلالمتنطعونالمتعمقونالمتكلمونبحثكماتبحثوالقدير،شيءكلعلىفهوشيءبكلتتعلقالقدرة

المستحيل؟دونفقطوالواجببالممكنأموالمستحيل،والواجببالممكن

[20:البقرة]{قديرشيءكلعلىاهللإن}:فقالقدرتهأطلق-وجلعز-اهللألنمعنى؛ذاوليسفارغكالمهذا

200ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة األنعام -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



القادر

لدالعقلأن:يعنيفارغ،كالمباهلل،أعوذبقادر،عليهافليسذاتهالعقلخص:يقولونلبعضهمعبارةتوجد
أييفعلأنيقدرالألنه"فعلكلعن-وجلعز-اهللتعطيل:يعنيوهذانفسه،علىيقدرالاهللأنعلى

.{قديرشيءكلعلىاهللإن}نقولونحنبنفسه،يتعلقفيماشيء

؟-العافيةاهللنسأل-نفسهيهلكأنيقدراهللإنتقولهل:قائلقالفإذا
وهذايمكن،فالنقصوالهالكوجه،كلمنالكماللنفسهأثبت-وتعالىسبحانه-اهللإننقول:فالجواب

.بالمستحيلتتعلقالالقدرةأنإلىيصلواحتىيوردونهالمتكلمينلكنوارد،غيرالسؤال

200ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة األنعام -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



القاهر



القاهر

-وجلعز-اهللقهرلكنسلطة،لهيكونالقدالمطلقالغالبألنالسلطة؛يعنيالسلطانمعالغلبةهو:القهر
.تامةسلطةمعغلبة

{القاهروهو}:قالألنه؛-وجلعز-هلل(القاهر)اسمإثبات
،[16:غافر]{القهارالواحدهللاليومالملكلمن}:تعالىقالكما{القهار}:أخرىبصيغةوجاء

ألنهاأكثر؛أوواحدمعنىعلىدالةكلهااهللأسماءألنالقهر؛وهيالصفةإثباتاالسمإثباتمنفيستفاد
.أوصافالمعنىعلىداللتهاوباعتبارأسماء،الذاتتعيينباعتبارفهيوأوصاف؛أسماء

92-86ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة األنعام-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



القدوس



القدوس

تعالىألنهحقهفييمكنوالعليهيجوزالفالنقصوعيب،نقصكلعنوتعالىتقدسالذيفهوالقدوس
.للعبادةالمستحقالكاملالرب

السالمبمعنىوهونقصوكلعيبكلعنمطهروتعالىسبحانهفهووجلعزالمتطهرمعناه((القدوس))
منهقريباو

119ص8ج -1٧6ص 6دار الثريا ط األخيرة  ج -دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



القدير



القدير

.عجزبالالفعليفعلبحيثبالقادرتقومصفة«القدرة»
اهللكانوما}:تعالىاهللقالوقد؛{قديرشيءكلعلىاهللإن}:تعالىلقولهوجل؛عزاهللقدرةعمومإثبات

.[44:فاطر]{قديراعليماكانإنهاألرضفيوالالسمواتفيشيءمنليعجزه

:ينبغيالوهذا؛«قديريشاءماعلىاهللإن»:فيقولالناسبعضيقولهاكلمةوهناك
.مطلقفالنصالنص؛إطالقخالفألنه:أوال
الماوعلىيشاء،ماعلىقادرواهلليشأ؛لممادوناهلليشاءبماالقدرةتخصيصمنهيفهمقدألنه:ثانيا
.يشاء
غيرفهوالعبد؛أفعاليشاءالوجلعزاهللإن»:قالواالذينالقدريةالمعتزلةمذهبمنهيفهمقدأنه:ثالثا
.قديرشيءكلعلىاهللإن:فنقوللنفسه،اهللأطلقهمانطلقأنينبغيولهذا«عليهاقادر

148-146ص 2ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



القدير

جمعهمعلىوهو}:تعالىقولهفيكمابالمشيئة،تقيدأنبأسفالمعينفعلإلىمضافةالقدرةجاءتإذاأما
؛[29:الشورى]{قديريشاءإذا

جمعهلكنيشأه؛لمأمشاءه،الشيءعلىقديرفهو؛«القدرة»علىال؛«الجمع»علىعائدة{يشاءإذا}فإن
ماعلىولكني»:فقالوتعالى،سبحانهاهللأكرمهالذيالرجلقصةفيالحديثومنهبالمشيئة؛إاليقعال

معين؛فعلعنيتكلمألنه«قادرأشاء
علىالدالةـ«قدير»ـالمشبهةالصفةدونالفعلوقوععلىالدالالفاعلباسمأتى:«قادر»:قالولهذا

.بالقدرةاالتصاف

148-146ص 2ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



القدير

:{قديرشيءكلعلىواهلل}:وقوله
وماإيجاده،علىقادرواهللإالمعدوممنوماإعدامه،علىقادرواهللإالموجودمنفماشيء،كلفيعام
علىقادروهوقدير،شيءكلعلىهوإذنآخر،إلىشيءمنوتحويلهتغييرهعلىقادرواهللإالموجودمن

.ذاتهعلىقادروهويشاء،مايفعلأفعاله

أصال؛القدرةبهتتعلقالهذافإنمثال،إعدامهاعلىقادراهللأنقصدتإذاوجلعزاهللذاتإن:يقولون
:عقيدتهفياهللرحمهالسفارينيقالولهذاالمستحيلمنألنه

واقتدروعلمإرادةسمع...والبصروالكالمالحياةله
واستبنفعيإرادةكذا...بممكنتعلقتبقدرة

٥34ص 2ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة آل عمران -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



القدير

جاءتالتياآلياتألننفصل؛والونسكتقديرشيءكلعلىاهللإن:نقولأناألدبمنفإنذلكمعولكن
عامة،بهذا

كونالس:مثاليعنيالفعل،بهيتعلقالأصالالمستحيلألنالمستحيل؛الشيءعلىيقدرالاهللإن:تقلوال
اهللإذن،متحركا،يكنلمسكنوإنساكنا،يكنلمتحركإنألنهيمكن؛اليجتمعا؟أنيمكنهلوالحركة
.ساكناوالمتحركمتحركا،الساكنيجعلأنعلىقادروتعالىسبحانه

يجعلأوساكنإلىالمتحركيحولنعم:الجوابساكنا؟المتحركاهلليجعلأنيمكنهل:قائلقالفإذا
متحركامادامألنهأصال؛يمكنالفهذاواحدآنفيوساكنامتحركاالشيءيجعلأنلكنمتحركا،الساكن
ماوبمجردالسكون،عنهانتفىيتحركمافبمجردحركة،عدمفيساويساكناومادامسكون،عدمفيساوي

.الحركةعنهانتفتيسكن

٥34ص 2ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة آل عمران -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



القريب



القريب

معأنهتعلمأنيجبلكنبذاته،قريببأنهاهللرحمهالقيمابنصرحولهذاذاته؛:أيهو{قريب}:تعالىقوله
أحدكمإلىأقربتدعونالذيإن":والسالمالصالةعليهالنبيقالحتىعرشه،علىمستوفهوبذاتهقربه

العماوتعالىسبحانهاهللننزهأنيجبهذامعولكنرواحلهم،علىراكبونوهميقوله،"راحلتهعنقمن
.علوهمعبذاتهقريبهوبليمكن،الهذاالمكان،فيمعناأنهنتوهمبحيثبه،يليق

فيقريبدنوه،فيعليهو":قال(الواسطيةالعقيدة)فياهللرحمهتيميةابناإلسالمشيخهذاذكروقد
:متناقضالسمواتفوقوالعلوالقرببينالجمعأنتظنوال،"علوه

يدلأنيمكنالوجلعزاهللوكتابتعالى،اهللكتابعليهماودللنفسه،بينهماجمعتعالىاهللألن:أوال
.[82:النساء]{كثيرااختالفافيهلوجدوااهللغيرعندمنكانولو}:تعالىقالالمتناقض،على

300ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سبأسورة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



القريب

مخلوقالحقفيتناقضاوالعلوالقرببينأنفرضلو:يعنيشيء،كمثلهليسوتعالىسبحانهاهللأن:ثانيا
.شيءكمثلهليسوجلعزاهللألنالخالق؛حقفييلزمالذلكفإن

هذا:تقلالعرشه،علىمستوذلكمعوهوليلة،كلالدنياالسماءإلىينزلتعالىاهللإن:نقولولهذا
وهوصفاتهعنبهأخبرنابمانؤمنأنفيجبللخالقبالنسبةأما.للمخلوقبالنسبةمحالهذا:تقولمحال،

.الخالقحقفيممكنهذاإن:ونقولالدنيا،السماءإلىونزولهالعرشعلىاالستواء

القمر،مثل-المخلوقاتمنحتى-قريبوهوعالياالشيءيكونقدأنهوالعلوالقرببينفيهنجمعمما:ثالثا
السماء،فيوهواألرضإلىواصلوضوؤهفيهأنتالذيالمكانفيكأنهمعك،كأنهقريبلكنهعالفهو
:الشاعرقال
وضريبالندىفيندكلعن...وشاسعالعفاةأيديعلىدان

قريبجدالسارينللعصبة...وضوؤهالعلوفيأفرطكالبدر

300ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سبأسورة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



القريب

الشيءهذاتحويلعنالعدوللنايجوزالفإنهوصفاأوفعالكانسواءنفسهإلىالشيءأضافإذاأن:المهم
:وقالواواألشاعرةالمعتزلةمنالتأويلأهلعلينااحتجذلكسلكناإذاألنناآخر؛شيءإلىاهللإلىالمضاف

هذاإن:لهمقلتفإذا!أخرى؟نصوصفيأوأخرىآياتفيالتأويلعليناوتنكروناآليةهذهتؤولونكيف
.!العقليمنعهااألحاديثأواآلياتظواهرأننرىونحن:قالوا.العقليمنعه

فيسلمتبهيليقالعماتعالىاهللتنزيهمعداللتهاظاهرعلىعليههيماعلىالنصوصأبقيتإذالكن
عنأخرجتهوكيفكالمي؟فيتصرفتكيف:القيامةيوميسألكحين-وجلعز-اهللأماموسلمتدينك،

.التأويلأهلمعارضةمنأيضاوسلمتظاهره؟

302ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سبأسورة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



القريب

أشبهماأوسمعه،فيقريبأورحمته،فيقريبأوعلمه،فيقريب:نقولالهنا(القريب)أن:فالمهم
ذلكأشبهماأوعلمهأوبصرهأوسمعهأورحمتهفيقريب:قلتإذاألنكبشيء،فنخصصهاذلك،

.أعمفكانالصفات،منالذاتهذهتقتضيهماكلشمل.بذاتهقريب:قلتفإذاخصصته،

قريب-وتعالىسبحانه-بأنه(النزولحديثشرح)في-اهللرحمه-تيميةابناإلسالمشيخصرحوقد
ناليقيعلمنعلمأنعلينايجبذلكمعولكن.بذاتهقريبإنه:قال-اهللرحمه-القيمابنوتلميذهبنفسه،

.فيهتناقضالوهذاعرشه،علىالسماءفيولكنهقريب،بأنه

302ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سبأسورة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



القوي 



القويّ 

ضعف،يلحقهاوالضعف،قوتهيسبقفلموأبدا،أزالقوي

يةغاوبلغأشدهاإلنسانبلغوإنحتىبشيء،ليسأيضاقوتهمومنتهىونهاية،أوالضعفاءفإنهمالبشرأما
بشيء،ليسفإنهقوته،

.وأبداأزالقويفإنهوجلعزالربأما

213ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( غافرسورة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



القويّ 

ابهيتمكنصفةالقدرةألنالقدرة؛منأعلىوهيضعف،بدونيريدمافعلمنالقويبهايتمكنصفةالقوة
أعلى،فالقوةعجز،بدونيريدمافعلمنالقادر

بقوي،ليسولكنقادر،هذا:فنقولالمشقة،مننوعمعلكنحملهاأحدهماصخرة،حمالرجلينإلىوانظر
.قويهذا:نقولبسيطشيءوكأنهاحملهاواآلخر

من}:عادقالتلمااإلنسان،يتصورهمافوقهيبللها،مقياسوال،لهامنتهىالوتعالىسبحانهاهللوقوة
(1٥)يجحدونبآياتناوكانواقوةمنهمأشدهوخلقهمالذياهللأنيرواأولم}:وجلعزاهللقال{قوةمناأشد

أخزىاآلخرةولعذابالدنياالحياةفيالخزيعذابلنذيقهمنحساتأيامفيصرصراريحاعليهمفأرسلنا
.[16-1٥:فصلت]{ينصرونالوهم

190ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة األحزاب -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



القهار



القهار

مبالغة،غةصيفتكونللتكثيرفيهاالتضعيفيكونأنويجوزللنسبة،فيهاالتضعيفيكونأنيجوزهناالقهار
جميعا،لألمرينإنها:نقولأنويمكن

قهره،يكثرالجبابرةمنيقهرهممنولكثرةقهار،أنهلهالالزمةصفاتهمنتعالىفاهلل

.المبالغةيسمىالذيوللتكثيرللنسبةهذهفتكون

226ص 1ط -دار الثريا للنشر : الناشر( صسورة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الكبير



الكبب  

.ذاتهفيشيءيماثلهالتعالىاهللأنومعناهالكبرياء،ذو:معناهبلالعظيم،معناهليسالكبير

ظمهاععلىالسبعالسموات:يعنيأحدكم،كففيكخردلةتعالىكفهفيالسبعواألرضينالسبعفالسموات
اأيضوهذا-السمسمحبةبكبرالتيالخردلحبةوهي-خردلةيدهفياإلنسانوضعلومثلماالسبعواألرضين

.يءبشليستتعالىلهبالنسبةالمخلوقاتفكلوأجل،أعظمتعالىفاهللوإالالتقريب،سبيلعلىتمثيل

بينسالالذيوهوالكبرياء،لهالذيوهوآخر،معنىيفيدبل.العظيمهوليسالكبيرإن:نقولأنفينبغي
.أحدناكففيكخردلةكفهفيالسبعواألرضينالسبعفالسمواتخلقه،منشيءإليه

1٧1ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة سبأ-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الكريم



الكريم

،«يوسفالكريمابنالكريمابنالكريمإن»:وسلمعليهاهللصلىالنبيقال

ولغيره،تعالىهللتصحاألوصافهذهمثلأنعلىدليلفهذا

لوقالمخوصفاتبه،تليقالخالقصفاتفإنبها،المخلوقاتصافمنشيءيماثلهالبهااهللاتصافولكن
.بهتليق

69ص 3األخيرة جط -دار الثريا -دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



اللطيف



اللطيف

:اهللرحمهالقيمابنقالتعالى،اهللأسماءمناللطيف
نوعانأوصافهفيواللطف...ولعبدهبعبدهاللطيفوهو

:لعبدهولطيفبعبدهلطيفتعالىفاهلل
.األموروخفايااألمورأسرارإدراك:األولاللطف
لهيلطف-العبدإلىاإلحسانهوالذي-اإلحسانمواقععنداللطف:والثاني

ويتعدىبالباء،يتعدى{لطيف}:تعالىقولهفيكونبه،يعلمالماالسوءودفعاإلحسانمنلهيقدم:بمعنى
بجلباإلحسانبمعنىفهولهملطيفبالالمتعدىوإناألمور،بخفاياالعلم:بمعنىفهوبالباءتعدىفإنبالالم،

يوسفقولهذا[100:يوسف]{يشاءلمالطيفربيإن}:تعالىاهللقالالمخوف،أوالمكروهودفعالمطلوب،
.[100:يوسف]{الحكيمالعليمهوإنه}الفراقبعدبكماالجتماعيسرأنلطفهومن:يعنيالسالم،عليه

102ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( لقمانسورة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



اللطيف

.بالعلىلهيخطرالماالتيسيرمنلهفيقدربالعبد،يلطفالذيهواللطيفمعنى
القكما.اللطففيهيكونماالخارجيةاألمورمنلهيقدرلعبدهلطيفاألمر،لهوييسربهيرفقبه،لطيف

{يشاءلمالطيفربيإن}:وجلعز
لطيفبه،لطيفاهللالفاجرحتى.عبادهمنشاءلمناألمروتسهيلاألمرتيسيرعنكنايةتعتبراللطافة:إذن

.إلخ...الشرورعنهمويدفعالنبات،لهموينبتالمطر،عليهمينزلولهذا.العامبالمعنىبه

آلخرة،اوفيالدنيافيمستمرخاص،لطفبالبرلطفهلكنوالفاجر،البركلهم؛بالعبادلطيفوجلعزفاهلل
قالكمابه،اهلللطفبمافجوراالفاجربهيزدادوربماوامتحانا،ابتالءيكونعام،لطفبالفاجرولطفه
"يفلتهلمأخذهإذاحتىللظالمليملياهللإن":-وسلمعليهاهللصلى-النبي

191ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة الشورى-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



المؤمن



المؤمن

معنيانلهاالمؤمن((المؤمن))
مؤمنبمعنىفمؤمنالعذابيستحقالمنعذابهمنيؤمنأنهاألولالمعنى
بمصدقأي((لنابمؤمنأنتوما))تعالىاهللقاللرسلهالمصدقالمؤمنالثاني

وشاألمانمناألولالمعنىمعنىمااإليمانمنالثانيوالمعنىاألمانمناألولالمعنىمعنيانإذنفللمؤمن
انهسبحفهوأوطاننافيآمناأوطاننافيآمنااللهمتقولاهللتدعونوأنتمأم نهأيآمنهفيقاليؤمنأنهمعناها
أي((لنابمؤمنأنتوما))تعالىاهللقالالمصدقأيشيعنيالمؤمنعذابهمنشاءمنيؤمنمؤمنوتعالى

لنابمصدق
بهمصدقبالحقمؤمنوتعالىسبحانهوهوعبادهمنشاءمنيؤمنتعالىفهوهللحقكالهماالوصفانوهذان
.الباطلويبطلالحقيقرتعالىاهللألنوجلعزحقبكلومؤمنبرسلهمؤمن

96ص1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح عقيدة أهل السنة والجماعة)كتاب 



المتعالي



المتعاىل  

نقص؛كلعنترف عأي(اهللتعالى)

.نقصكلعنمترفع-وتعالىسبحانه-فهو؛ترف عالتعاليألن(عال)منأبلغتكونقد(تعالى)و

80ص 3ج 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية)كتاب 



المتكبر



المتكب  

كبرالاصطناعاالصطناعبمعنىتكونبأنيحتملتكبرألنالكبرمصطنعالمعنىوليسالكبرياءذويعني

ماكالكبرياءلهأيمتكبروتعالىسبحانهفهوالمرادهووالثانيالكبرياءوصفهأنبمعنىتكونأنويحتمل
((الحكيمالعزيزوهوواألرضالسماواتفيالكبرياءوله))تعالىقال

اولهذيتكبرأنمنوأضعفوأقلأذلالمخلوقألنباطلللمخلوقبالنسبةلكنحقهللبالنسبةالوصفوهذا
عزهللفالكبرياء(كبرمنخردلحبةمثقالقلبهفيمنالجنةيدخلال)وسلموآلهعليهاهللصلىالنبيقال

كبرياءلهفليسالمخلوقوأماوجل
ةصفوهيعليه،متعل أذًىوكلنقصكلعنمتكبرفهوالكبرياء؛لهالذييعنيالعظمةعلىتدلوالمتكبر

.الصفةهذهفياهللينازعأنيجوزالألنهلإلنسان،ذموصفةهلل،بالنسبةكمال

101ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( شرح عقيدة أهل السنة والجماعة)كتاب 



المتين



المتي   

،فيهالشدةالحكمةتقتضيماكلفيشديدعقابه،فيشديدقوته،فيشديدالشديد،يعني{المتين}

دينفيرأفةبهماتأخذكموالجلدةمائةمنهماواحدكلفاجلدواوالزانيالزانية}:تعالىاهللقولإلىانظر
-وجلعز-واهللشدة،هذه.{المؤمنينمنطآئفةعذابهماوليشهداألخرواليومباهللتؤمنونكنتمإناهلل

،{رأفةبهماتأخذكموال}والزانيالزانيةفيالرأفة،تأخذناأنينهاناذلكومعالراحمين،أرحم

ومنبخلقهن،يعيولمأيامستةفيواألرضالسمواتخلقأنه-وجلعز-قوتهومنالقوة،علىدليلوهذا
{بالساهرةهمفإذاواحدةزجرةهيفإنما}واحدةكنفسالناسيبعثوعالجلأنهوقدرتهقوته

.قوةأيتضاهيهاأنيمكنالالتيالبالغةالقوةلهوعالجلفهوكثيرة،هذاعلىواألمثلة

169ص 1ط -دار الثريا للنشر : الناشر( سورة الذاريات-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



المجيب



المجيب

فيجيبكيعطيكأنعلىقادروجلعزبأنهوإيمانوافتقار،بإخالصاهللفادعالدعوات؛مجيبوجلعزهو
اهللادعلكنُيجاب،الأوُيجابهليجر بأنيريديدعوالناسبعضألنالدعاء،صدقعلىالكالملكن

بينيحولالحرامأكلفإنالحرام؛اجتنابأهمهامنشروطلهااإلجابةلكنباإلجابة،موقنوأنتبإخالص
الدعاء،إجابةوبينالمرء

164ص 3ج 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية)كتاب 



المجيد



المجيد

الكاملوالسلطانالعظمةبذينفسرهابلبالكريمنفسرهاأنيصحفالوجلعزللربصفةالمجيد

(عبديمجدني):فيقولالقارئأوالقائليجيباهللكانحيث((الدينيوممالك)):تعالىقولهذلكودليل
وجلعزهللالملكتماميكونالدينيومفيألنه

كالملذوبهافالمرادللربالصفةكانإذاأماللعرشصفةكانإذابهاالمجيدنفسرمتىالكريماآلنفكان
.التامةوالسلطةالتام

3٥8ص 1ط -دار الكلم الطيب : الناشر( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)كتاب 



المحيط



المحيط

داخله،فيبمنالسوركإحاطةبهممحيطفهووالسلطان،والقدرةالعلمإحاطة

وقدرتهوسلطانهوعلمهوجلعزاهللقضاءمنيفرواأنيتمكنواالأي

106ص 2ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( آل عمرانسورة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



المحيط

قالالعباد،وأفعالبأفعالهشيءبكلمحيطذلك؛وغيروتدبيرا،وسلطاناوقدرة،علما:شيءبكلاهللإحاطة
.[12:الطالق]{(12)علماشيءبكلأحاطقداهللوأنقديرشيءكلعلىاهللأنلتعلموا}:وتعالىتباركاهلل

كيفتقدالبحيثالتامة،المراقبةتراقبهفسوفمحيطشيءبكلاهللأنآمنتإذاألنكاهلل؛مراقبةتحقيق
.نهاكحيثيراكوالأمرك،حيث

342ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة فصلت-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



المص ور



المصّور

اهللإالعليهيقدرالأيضاوهذامعينةصورةعلىالشيءجاعليعني((المصور))

الشكل؟هذاعلىآدمبنيصورالذيمن
اهلل

جراوهلمشكلعلىالفرسوصورشكلعلىالبعيروصور

أحديستطيعالولهذا((يشاءكيفاألرحامفييصوركمالذيهو))تعالىاهللقالالمصورهوتعالىفاهلل
.وجلعزاهللهوفالمصورقصيراالطويلوالطويالالقصيريجعلان

102ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( شرح عقيدة أهل السنة والجماعة)كتاب 



المصّور

أظلمومن):فقالكخلقهويخلقيصورمنعلىوجلعزاهللأنكرولهذاوجلعزباهللخاصالتصويركذلك
ينازعاهلليصوركمايصورالذيالربوبيةفيينازعنيألنهأحد،اليعنيأظلممن(كخلقهيخلقذهبممن
.صوركماوأصورفعلتكماأفعلأنأقدرأناحالهبلسانيقولكأنماالربوبيةفيتعالىاهلل

إلىوجلعزاهللصورهاصورةيغيرواأنالخلقيستطيعالوجلعزباهللخاصالتصويرأنالمعلومومن
يمكنشبههأوبعيبتكميلإلىالصوربعضاحتاجإذاغيارقطعهناكيكونوإنماأبدًا،أسوأإلىوالأحسن

نلكذلكأشبهماأواألنفهذافيهيصورماالبدناألجزاءبقيةمنيجمعأنللبشريمكنمثاًلانقطعإذاأنف
يكونقدقبحإلىربماقبحأوحسنإلىاهللصورهاصورةيغيرأنألحديمكنالأبدًايمكنالكاملتصوير
.يمكنالتصويرأنهعلىلكنمثاًلوجههمالمحتغييرجنايةالرجلهذاعلىيجني

281ص 1ط -دار الكلم الطيب : الناشر( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)كتاب 



المقتدر



المقتدر

.القادرمنأبلغفهوالمعنى،زيادةعلىتدلالمبنىزيادةفإنالقادر،منأبلغالمقتدر

.أحدكلعلىالغالبالعزيزهوبلقدرته،تمانعقدرةوال-وجلعز-اهللقوةتمانعقوةفال

162ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة الزخرف-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



المقتدر

القادرهوقل)):تعالىقولهمثلمقيدةجاءتالقادرلكنوالمقتدروالقديرالقادروجلعزاهللأسماءمن
مقيدةوجاءت((القديرالعليموهو)):مثلمطلقةفجاءتوالمقتدرالقديرأما((عذاباعليكميبعثأنعلى

((مقتدرمليكعندصدقمقعدفي)):مطلقةجاءتوالمقتدر((قديرشيءكلعلى)):بالعموملكنها

هوالقدرةيقابلفالذيعجزبدونالفاعلفعلهيوالقدرةالقدرةوهوأالواحدمعنىإلىتعودكلهاوهذه
إنهاألرضفيوالالسماواتفيشيءمنليعجزهاهللكانوما)):تعالىاهللقولهذاعلىوالدليلالعجز

ضدهوالقديرالجاهلضدهوالعليمقديرعليمأنهذلكوعلل((ليعجزهكانوما)):قال((قديراعليماكان
يستطيعالبالشيءلجهلهلكنعاجزغيرقادرايكونقداإلنسانفإنالشيءيعجزهأنهمعلوموالجاهلالعاجز

.يفعلأنيستطيعفالعاجزلكنهعالمااإلنسانيكونوقديفعلهأن

شيءكلفيعامةشيءبكلمتعلقةالقدرةثمقديرعليمألنهشيءيعجزهوالشيءيمنعهالوجلعزفاهلل
((قديراشيءكلعلىاهللوكان)):وتعالىتباركاهللكقول

18٧ص 1ط -دار الكلم الطيب : الناشر( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)كتاب 



المقيت



المقيت

حفيظا،وإمامقتدراإما:معناها،{مقيتا}

صحيح،وكالهماالمقتدر،:المقيتمعنى:بعضهموقالالحفيظ،:يعنيالمقيت:بعضهمفقال

.بينهمامنافاةوالبالمعنيينالعربيةاللغةفيالكلمةهذهجاءتوقد

38ص 2ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة النساء -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الملك



الملك

المالكمنأقوى((الملك))كانتولهذاالكاملةللسيطرةالمتضمنالملكذو((الملك))

ملكبليسلكنمالكفهوالمالكأماملكبالملكايكونقدلكنمالكايكونأنالملكفيالمالكفيواألصل
ظاهرواضح

الكاملةللسيطرةالمتضمنالملكذوأيملكتعالىواهللملكايكونوالمالكايكوناإلنسانحالكلعلى
.التاموالسلطان

9٧ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( شرح عقيدة أهل السنة والجماعة)كتاب 



الملك

وأماوالعلو،السلطةوجهعلىيملكفيماالمتصرفهوبلالمتصرف،مجردوليسالسلطان،ذو:أي.الملك
ذلك،فدون(المالك)

(ومالكملك،):قراءتانفيها[4:الفاتحة]{الدينيوممالك}:تعالىوقولهالملك،بأنهتعالىنفسهيمتدحولهذا
.مالكملكأنهبذلكليتبين؛

لكاميكونمنالدنياملوكمنفإنغيره،بخالفوالملك،والتدبيرالسلطانلكمالمتضمنتعالىاهللفملك
.بملكوليسالمالكومنهمالتصرف،يملكال

1114ص 10ط األخيرة ج -دار الثريا -دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



المليك



المليك

شيء،كلمليكوهوشيءكلربتعالىاهلل

الذيهووالمليكلها،الخالقلألشياءالموجدهوالربأنالحديثهذافيوالمالكالرببينوالفرق
.يشاءكمافيهايتصرف

٥41ص ٥ج 1ط -دار الوطن للنشر : الناشر( شرح رياض الصالحين)كتاب 



المولى



الموىل

اهللبل}:قالثم{آمنواالذينأيهايا}:قالألنهللمؤمنينتعالىاهللواليةإثباتوجل،عزهللالواليةإثبات
:نوعانللخلقاهللواليةألنخاصة؛واليةوهذه{موالكم

جاءإذاحتى}:تعالىقولهومنهذلك،غيرأوبخذالنأوبنصرسواءاألمورتوليمعناهاوهذهأحد،لكلعامة
.[61،62:األنعام]{الحقموالهماهللإلىردواثم(61)يفرطونالوهمرسلناتوفتهالموتأحدكم

[2٥٧:البقرة]{النورإلىالظلماتمنيخرجهمآمنواالذينولياهلل}بالمؤمنينخاصةفهيالخاصةالواليةأما
أنمقتضاهاأوومعناهاخاصةهذهفالواليةالمتقين،وليوجلعزوهو[68:عمرانآل]{المؤمنينوليواهلل}

يرض-هريرةأبيحديثهذاويفسرويوفقه،والعنايةباللطفاستحقهاالذيهذايتولىوتعالىسبحانهاهلل
آذنتهفقدولياليعادىمن":وجلعزربهعنيرويهفيماقال-وسلمعليهاهللصلى-النبيأن-عنهاهلل

ىحتبالنوافلإلييتقربعبدييزالوالعليه،افترضتهمماإليأحببشيءعبديإليتقربومابالحرب،
يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويدهبه،يبصرالذيوبصرهبه،يسمعالذىسمعهكنتأحببتهفإذاأحبه؛

ينالمتقالمؤمنينمنيستحقهابمنتختصخاصةواليةهذهإذنتصرفاته،جميعفييسددهاهللأنيعني"بها

290ص 2ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( آل عمرانسورة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



المهيمن



المهيمن

شيءكلعلىمهيمنفهوعداهمنكلعلىوالحكمالسيطرةذويعنيالمهيمن

((عليهومهيمنا))((الكتابمنيديهبينلمامصدقابالحقالكتابعليكونزلنا))تعالىقولهذلكومن

.الكتبمنسبقهمالكلناسخاكانالقرآنعزيزوجلعزاهللكتابكانولهذا

9٧ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( شرح عقيدة أهل السنة والجماعة)كتاب 



النصير



النصب  

ينصرك،فهوعليك،يعتديممنعنكيدافعمنهوالنصيرأن:والنصيرالوليبينالفرق

.مرهوبكودفعمطلوبكوبتحصيلبالعناية،يتوالكالذيفهوالوليوأما

٥8ص 2ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة النساء-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الواحد



الواحد

.وتعالىسبحانهوصفاتهوأسمائهوربوبيتهألوهيتهفيواحدتعالىاهلل

متعددة؟آلهةللمشركينأنهذاعلىويرد

الحقهواهللبأنذلك}:تعالىقولهباطلةأنهاعلىوالدليلباطلة،آلهةلكنهاآلهةلهمنعم:نقولأن:والجواب
أنزلماوآباؤكمأنتمسميتموهاأسماءإالهيإن}:وتعالىسبحانهوقوله[30:لقمان]{دونهمنيدعونماوأن
.[23:النجم].{سلطانمنبهااهلل

1٧ص 1ط -دار الثريا للنشر : الناشر( سورة الصافات-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الوارث



الوارث

ومناألرضنرثنحنإنا):تعالىقالوبالفعل؛الجمعبصيغةالكريمالقرآنفيجاءاالسمهذا(الوارث)
(40:القصص)(الوارثيننحنوكنا):تعالىوقال(40اآلية:مريم)(عليها

الذياآلخركانفإذاشيء،بعدهليسالذياآلخرهواهللأنشكوالقبله،منيرثالذي:معناهفالوارث
فإنسواهمنكل.شيءلكلالوارثهووتعالىسبحانهفاهللشيء،لكلالوارثيكونأنلزمشيءبعدهليس
.شيءبعدهليسالذياآلخرفهوبعده،وتعالىسبحانهاهلل

٥0ص 1ج 1ط -دار الوطن للنشر : الناشر( الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية-شرح العقيدة السفارينية )كتاب 



الواسع



الواسع

وغيروبصره،وسمعه،قدرته،وفيعلمه،فيواسعفهوالصفات؛وواسعاإلحاطة،واسعيعني«الواسع»
صفاتهمنذلك

.[٧:غافر]{وعلمارحمةشيءكلوسعتربنا}:قالكماعلمهفيواسع

[20:الطالق]{علماشيءبكلأحاطقداهللوأنقديرشيءكلعلىاهللأن}:قالكماقدرتهفيواسع

وجل،عزصفاتهكلوفيوبصره،سمعهفيواسعبه،الحكمةقرنولهذاحكمته،فيواسع

معليواسعاهللإناهللوجهفثمتولوافأينماوالمغربالمشرقوهلل}:شيءبكلمحيطفهوإحاطتهفيوواسع
.يكونماأوسععلىالكلمةبمعنىواسعوعالجلأنه:المهم[11٥:البقرة]{(11٥)

2303النساء ج–14ص -2ج -1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



واسع عليم

النهأبمعنىواسعاهللعلمأنإلىلإلشارةوالعلم؛السعةجمعمنثالثةصفةونستفيدوعلمه؛اهلل،سعةإثبات
.السماءفيوالاألرض،فيالمعلومكلمنشيءيفوته

ينوالصفتاالسمينمنويستفادصفة؛منتضمناهوما؛{عليم}و،{واسع}:وهمااهلل؛أسماءمناسمينإثبات
كانإذاماعلىزائدامعنىتضمنبغيرهقرنإذااهللأسماءمناالسمألنباجتماعهما؛ثالثةصفةإثبات

أن:ميزةلهاوالقدرةالعفوبينفالجمع؛[149:النساء]{قديراعفواكاناهللفإن}:تعالىقولهمثلمنفردا
ةالثالثفالصفة:{عليمواسع}:تعالىفقولهلعجز؛يعفوقدالناسبعضألنإطالقا؛بعجزمشوبغيرعفوه
.واسععلمهأن:باجتماعهماتحصلالتي
.واسعةصفاتهوكلوقدرته،وبصره،وسمعه،فعلمه،؛«الواسع»اسمهمنمأخوذوهذاواسعة؛صفاتهوكل

3٥0ص3ج–1٥ص -2ج -1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الودود



الودود

حاب،وأنهمحبوبأنهودودومعنىودود،وعالجلفهوالمحبةخالصهووالودالود،منمأخوذة{الودود}
يأتيفسوفدينهعنمنكميرتدمنآمنواالذينأيهايا}:وتعالىتباركاهللقالجميعا،الوجهينيشملفهو
.[٥4:المائدة]{ويحبونهيحبهمبقوماهلل

األمكنةويحباألشخاص،ويحباألعمال،يحبوادوعالجلفهو

فكلما.[31:عمرانآل]{اهلليحببكمفاتبعونياهللتحبونكنتمإنقل}أولياؤهيحبهمحبوبأيضاكذلكوهو
اهلل،إلىأحبكانوسلمعليهاهللصلىاهلللرسولأتبعاإلنسانكان

ويحبالعاملين،ويحباألعمالوتعالىسبحانهيحبويحب،يحبأنهأيمودود،أيضاوهووادوعالجلفهو
معين،بشخصتتعلققداهللمحبةأنيعنياألشخاص

138ص 2ط -دار الثريا للنشر : الناشر( سورة البروج-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الودود

اهللويحبهورسوله،اهلليحبرجالغداالرايةألعطين»:خيبريومفيوالسالمالصالةعليهالرسولقولمثل
نبعليأين»:فقاليعطاهاأنيرجواكلهموسلمعليهاهللصلىاهللرسولإلىغدواثمالناسفبات«ورسوله

ثمالحال،فيوجعبهيكنلمكأنفبرأعينهفيفبصقفأتىبهفدعاعينيهيشتكي:قالوا؟«طالبأبي
.«اإلسالمإلىادعهمثمبساحتهمتنزلحتىرسلكعلىانفذ»:وقالالرايةأعطاه

أبيبنعليبعينهالرجلهذايحباهللأنأثبتفهنا(ورسولهاهللويحبهورسولهاهلليحب):قولهالشاهد
طالب،

اهللهوقل}بـالقراءةويختمالصالةفيلهميقرأصارسريةعلىرجالوسلمعليهاهللصلىالنبيبعثولما
قل}بـالقراءةيختمأنهوهوهذاعملهألنبذلك،أخبروهوسلمعليهاهللصلىالنبيإلىرجعوافلما{أحد
أحبوأنااهللصفةإنها:فقالفسألوه؟«ذلكيصنعكانشيءأليسلوه»:فقالمعروف،غير{أحداهللهو
يحبهمعينبشخصعلقتالمحبةفهنا«يحبهاهللأنأخبروه»:وسلمعليهاهللصلىالنبيفقال.أقرأهاأن

.اهلل

138ص 2ط -دار الثريا للنشر : الناشر( سورة البروج-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الودود

{المحسنينيحباهللإن}{المتقينيحباهللإن}:مثلبأوصافهمبمعينيناهللمحبةتكونوقد
.[4:الصف]{مرصوصبنيانكأنهمصفاسبيلهفييقاتلونالذينيحباهللإن}

بصفة،موصوفشخصفيلكنمعينشخصفيليستهذه

،«مساجدهااهللإلىالبقاعأحب»األماكنوتعالىسبحانهاهلليحبكذلك

حبيتعالىفاهللباألماكنمتعلقةالمحبةهذه"اهللإلىالبقاعأحبمكةأنوالسالمالصالةعليهالنبيوأخبر
ويحب

140ص 2ط -دار الثريا للنشر : الناشر( سورة البروج-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الوكيل



الوكيل

.أعمالهمعليهمويحصيالعباد،جميعيراقبسبحانهألنهالمتصرفالمراقبهوالوكيل

يلالوكفأمابالموكل؛نفسهوصف:يعنيالموكل،نفسهعلىوأطلقالوكيلنفسهعلىأطلقتعالىاهللأناعلم
ذلك،أشبهوماالحافظ،الكافي:ومعناهتعالى،اهللكتابفيفكثير

[89:اماألنع]{قومابهاوكلنافقدهؤالءبهايكفرفإن}:تعالىقولهففيموكل،أنهبالتوكيلتعالىاهللوصفوأما
،{بكافرينبهاليسواقومابهاوكلنا}:قالثم

كلفاككعليهتوكلتإذاأنكمناسبتها{اهللعلىوتوكل}:تعالىلقوله؛{وكيالباهللوكفى}:تعالىقولهومناسبة
.عليكرقيباوصاروحفظك،شيء،

3٥2األحزاب ص–314ص 2ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة النساء -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الولي 



 ّ الوىل 

وعامة؛خاصة:نوعاناهللوالية

{النورإلىالظلماتمنيخرجهمآمنواالذينولياهلل}:تعالىكقولهللمؤمنين،اهللواليةالخاصةفالوالية
يتولىوهوالكتابنزلالذياهللوليإن}:تعالىوقوله،{المؤمنينوليواهلل}:تعالىوقوله،[2٥٧:البقرة]

؛[196:األعراف]{الصالحين

قولهمثالهالخلق؛أمورجميعيتولىأنهبمعنىأحدلكلوليوتعالىسبحانهفاهللأحد؛لكلواليته:والعامة
[30:يونس]{يفترونكانواماعنهموضلالحقموالهماهللإلىردواثم}:تعالى

461ص 3ج1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الوهاب



الوهاب

.يحصونالكثيروناهلليعطيهموالذينله،الزمةصفةوهذهالعطاء،الكثيريعني{الوهاب}

السمواتخلقمنذأنفقماأرأيتموالنهار،الليلسحاءمألى،اهلليد":-وسلمعليهاهللصلى-النبيقال
."يمينهفيمايغضلمفإنهواألرض،

صعيدفيقامواوجنكم،وإنسكموآخركم،أولكمأنلوعبادي،يا":القدسيالحديثفيتعالىاهللوقال
فيغمسإذاالمخيطينقصكماإالعنديمماذلكنقصمامسألته،إنسانكلفأعطيتفسألوني،واحد
!شيئاالبحرينقصالوهذا."البحر
:ىتعالقاللك،اهللهباتتحصيالبنفسكأنتلكبالنسبةحتىأبداهباتهأحديحصيالوجلعزفاهلل

.[34:إبراهيم]{تحصوهاالاهللنعمتتعدواوإن}

٥4ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( آل عمرانسورة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



مالك الملك



مالك الملك

.كلهاالمملوكاتمالك:أيالمملوك؛بمعنىيكونأنيحتمل:والملكفاعل،اسم:مالك.{الملكمالك}

.كلهاالخالئقتدبيرمالكأيالتدبير؛:بهالمراديكونأنويحتمل

فييشاركهال،فيهاالتصرفمالكوهوبأعيانها،كلهاالمملوكاتمالكفهووجل،عزهللثابتانواألمران
.المأمورويملكاألمريدبرالذيهوأحد،ذلك

1٥٥ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( آل عمرانسورة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



ذو الجالل 
واإلكرام



ذو الجالل واإلكرام

واإلكرام،العظمةذي:أي

يكرم،وهويكرمهويعنيواإلكرامصاحب،بمعنى:{واإلكرامالجاللذي}

جناتفيأولئك}الجنةأصحابفيتعالىاهللقاليكرم،أيضاوهو-وجلعز-ويعظمويحترميكرمفهو
جعلناالصالحونعباده-وجلعز-يكرمهوهواإلكرام،يستحقمنيكرمواإلكرامالجاللذوفهو{مكرمون

.وكرمهبمنهمنهماهلل

32٥ص 1ط -دار الثريا للنشر : الناشر( سورة الرحمن-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



أسماء هللا تعاىل الحسن  

من سنة الرسول صىل هللا عليه وسلم



أسماء اهلل تعالى الحسنى من سنة النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم 

الرفيقالربالحييالحكمالجوادالجميل

الباسطالشافيالسيدالسب وح القابض الطيب

المحسن المؤخر الوترالمنانالمعطيالمقدم



الجميل



الجميل

ثَّْوُبهُ يَُّكونَّأَّنْ ُيِحبُ الرَّ ُجلَِّإنَّ :رجلقالالكْبرعنالنَّ ِبيُ تحدَّ ثلماالجمال،وصفتهاهلل،أسماءمنالجميل
صحيح،وهذا«حَّسَّنٌَّةوَّنَّْعُلُهحَّسًَّنا

الخياشالبس:يقولُ والمتصوفةالزُ هَّاِدوبعُضحسنة،ونعالهمحسنًةثيابهمتكونَّأنيحبونفالصَّ حابة
ىصلَّ  -النَّ ِبيُ  قالشك ،بالالصَّ حابةُ :الجوابأهدى؟وأيهماحسنًة،نعلكوالحسنٌةثيابكتكنال،والصُ وفَّ

اإلنسان،يتجملأنيحبُ  :يعني؛«الجَّمالُيِحبُ جَِّميٌلاهللَِّإنَّ »:لسؤاِلِهمجواًبا-وسلمآلهوعلىعليهاهلل
حدإلىتصلوااللكنالجمال،يحبجميلاهللَّفإنَّ بكم،يتصلماوُكلوسياراتكم،ونعالكمبثيابكمفتجملوا

.اإلسراف
فكلالمصنوعاتفيحت ىالجماليبتغيُكلُ مطلوب،محمودوصفوالجمالاهلل،أسماءمن«الجميل»ِإذَّْن

والبقراإلبل،المركوباتفيحت ىمرادفالجمالجميل،كتابجميل،قلمجميلة،ساعةمعهيكونأنيحبُ 
.والغنم

8٥ص3ج 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية)كتاب 



الجميل

أنيمكنوالبالخيال،يدورالشيءأعظم،هوبلالمخلوقين،كجمالليسجمالهولكن،جميٌلوجلَّ عز فهو
الفكر؛يدركه

ألهليكونماأنعمتجدولهذاالفكُر؛يدركهأنيمكنوالبالخيال،يدورالشيءألهليكونماأنعمتجدولهذا
نعيم،فيوهمفيه،كانواالذيالنَّ عيميفوُقهذاوجلَّ ،عز اهللوجهإلىينظرواأنالجنَّ ِة

:القدسيالحديثفيوقال،[1٧:السَّ جدة]أَّْعُيِن﴾ُقرَّ ة مِ نلَُّهمُأْخِفيَّمَّ انَّْفٌستَّْعلَُّمفَّلَّا﴿:عنهتعالىاهللقال
«بشر قلِبعلىخطرَّوالسمعتأذٌنوالرأتعيٌنالماالصالحينَّلعباديأأعددُت»

8٥ص3ج 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية)كتاب 



الجواد



الجواد

جَّوَّاٌدِبأَّنِ يذَِّلكَّ»:قالالطُ ويلالغفاريذرأبيحديثالقدسيالحديثفيجاءكمااهللأسماءمن«الجَّوَّاُد»
.والكرمالجودكثيُر:أيجَّوَّاٌد؛وجلَّ عزَّ فهو،(كَّلَّاُموعَّذَّاِبكَّلَّاٌمعَّطَّاِئيمَّاِجٌد

.تعداًدالهاُنحصيالالتيالعظيمةالنعممننراهماجودهومن

جودنجدولهذالجوده؛يجيبهفَِّإنَّ هيسألهبإخالصوجلَّ عزَّ اهللقَّصدمْنُكلُ ،آخروجِهمنجوادهوأيًضا
تجدأحد،ُكلَّ يشملوإنَّ مامعارفهم،علىأوأقاربهمعلىيَّنحصرال-األعلىالمثلوهلل-آدمبنيمناألجواِد
.أعظمتعالىاهللوجودُوِجد،مَّْنُكلِ علىيجوُدالجوادالكريمالرَّ ُجل

166ص3ج 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية)كتاب 



الحكم



الحكم

.«الحكموإليهالحكمهواهللإن»

.«الحكموإليه»):قولهلهيدلبالفعل،حاكماعباده،علىحاكمايكونأنالمستحق:أي؛(الحكمهو)

846ص 1٥دار الثريا ط األخيرة  ج-دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



الحيي



الحن   

علىتشتبه«ومحييوحَِّييٌ حيٌ وهناالحياة،منوليسالحياءمنوهو،«الحَّيُ »وجلَّ عز اهللأسماءمن
هو«المحيي»فـخطأ،وهذا(الحيي )هو«الحَّي»وأنَّ «الحي»هوالمحيي»أنَّ  فيظنُ ونالنَّ اس؛بعض
غيره،فيالحياةيخلقالذي

فمن«الحَّيُ »وأمَّ ا،«حَّيَّ »:الثَّ انيومن،«أحيا»األو لمنالفعُلولهذابالحياة؛المتصفهو«الحي»و
.الحياةمنوالاإلحياءمنوليسالحياء

كَِّريمٌ حَِّبيٌ وَّتَّعَّالَّىتَّبَّارَّكَّرَّبَّ ُكْمِإنَّ »:وسلمعليهاهللصلىالنَّ ِبيِ لقوِلاهلل،أسماءمناسمٌ :«الحَّيُ »:قَّْوُلُه
إليهيديكرَّفَّْعتَّإذاوجلَّ عزَّ اهلليستحي:يعني؛«ِصْفًرايَُّردَّ ُهمَّاأَّنْ ِإلَّْيِهيَّدَّْيِهرَّفَّعَِّإذَّاعَّْبِدِهِمْنيَّْستَّْحِيي

أنوإمامطلوب،حصولوإماأجًرا،ِإمَّ االدُ عاِءهذاعلىيجزيكيستحييأنُبدَّ  الصفرا،يردهماأنتسأله
لَّااللَّ هَّوِإنَّ :الكريمالقرآنوفيحَِّبي،فهوفائدة،بالالدَّ عاُءيفوُتفالأعظم،هوماالشَّ رمنعنكيدفع

فَّيَّْستَّْحِيالنَّ ِبيُيْؤِذيكَّانَّذَِّلُكْموِإن:أيًضاوفيه،[26:البقرة]﴾فَّْوقَّهَّافَّمَّابَُّعوضَّةً مَّامَّثًَّلايَّْضِربَّأَّن:يَّْستَّْحي
.وجلَّ عزَّ اهللثابتفالحياء،[٥3:األحزاب]اْلحَّقِ ِمنَّيَّْستَّْحِيلَّاوَّاللَّ ُهِمنُكْم

143ص3ج 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية)كتاب 



الرب



الرب

المتصرف،المالكالرب؟معنىما

متصرفا؛خالقامدبراكونهمعيربيفهوالتربية،وهوأدقلمعنىمتضمنةأيضالكنها
قةالخلفيكونهباإلنسان،مثاللهانضربالحسيةفالتربيةومعنوية،حسيةتربيةعبادهيربيأنهومعناها

يركالكبعقلهالصغيرالطفلهذاأنفرضناولوتربية،فهذهوفكرا،وجسماعقالشيءإلىشيءمنيتطور
وبدأأبدا،يستقرالعنهوذهبتأمهتركتهلومثالتقابله،التياألشياءيتحملالألنهيعيش؛أنيمكنفال

يئاشيعملأناستطاعماالصغيربعقلالكبيركانلوبالعكسوكذلككذا،وافعلواكذاافعلوا:ويقوليدبر
.الحسيةالتربيةمنفهذافشيئا،شيئااإلنسانإلىيأتيالطعامأيضاوهكذا

وحدانيةإثباتف.فشيئاشيئاالنافعبالعلمعبادهيربيوتعالىسبحانهاهللأنفظاهرالمعنويةللتربيةوبالنسبة
قرونيكانوا-وسلمعليهاهللصلى-الرسولعهدفيالمشركونحتىمعلوم،ربوبيتهفيوتعالىسبحانهاهلل

.الربوبيةفيبوحدانيته

٥9ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة النمل -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الرب

وخاصة،عامةكذلكالعبوديةوأنوخاصة،عامةالربوبية

{وهارونموسىرب(4٧)العالمينبربآمناقالوا}:وتعالىسبحانهقالأخص،هومافيهاالخاصةوأن
،[4٧،48:الشعراء]

.اآلخرينالصالحينلعبادهاهللربوبيةغيروهارونلموسىوتعالىسبحانهاهللفربوبية

218ص -1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية  : الناشر( سورة الفاتحة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الرب

المدبرشيءلكلالمالكالخالقفهووالتدبير؛والملك،الخلق،:أوصافثالثةفيهاجتمعمنهو:"الرب"
األمورلجميع

منالدعاءإجابةألن؛{رب}:تعالىلقولهالرسل؛بهايتوسلالتيالدعاءآدابمنبربوبيتهاهللإلىالتوسل
اهللرسولقالولهذاالربوبية؛مقتضياتمنفهوالرببأفعاليتعلقماوكلفعل؛إنهإذالربوبية؛مقتضيات

؛«!ربيا!ربيا:يقول»:السماءإلىيديهيمدالسفريطيلالرجلذكرحينوسلمعليهاهللصلى

.الربوبيةمقتضياتمنالدعاءإجابةألن؛«الرب»بـمصدرةلوجدتهاالقرآنأدعيةأكثرتأملتولو

303ص 3ج-9ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة الفاتحة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الرفيق



الرفيق

؟«األَّْعلَّىالرَّ ِفيِقِفياللَّ ُهمَّ »:النَّ ِبيِ قولمنمأخوذاالسمهذاهللكناهلل،أسماءمناسم:«الرفيق»
النبيونبهيرادأيضاوردهكذا(األعلىالرفيق...اللهماألعلىالرفيقفياللهم)حديثمنالظاهر

عليهماهللأنعمالذينمعفأولئكوالرسولاهلليطعومن)):تعالىلقولهوالصالحونوالشهداءوالصديقون
((رفيقاأولئكوحسنوالصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمن

أسماءمناسمغفورأن((غفوراهللإن)):تعالىقولهفيقلناكمااسمإنهايقالقدفهذهرفيقاهللإنأما
مرحيغفوراهللإن))نكرةوردتغفورألناسماوليستبالرفقلهوصفأنهابمعنىصفةإنهايقالوقداهلل
اسممعروفأنهشكوال((الرحيمالغفورهوإنه))معرفةووردت((

يقولهل(رفيقاهللإن)((غفوراهللإن))مثلمنكراكانإذاالناسبعضعلىيشكلالذيالمشكللكن
هذاأنأورفيقبأنهاهللعنمخبرأنهأيمتكلماهللإنكقولناوهوفقطفاعلاسمأنهيعنيوصفهذاإن
اهلل؟أسماءمن

1٥6ص3ج 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية)كتاب 



الرفيق

بألعرفومااألسماءمنفليسبأليعرفلمماأنهيرىمنفمنهممحتملهذافياهللرحمهمالعلماءكالم
صفةفهوالفعلعليهغلبومااسمفهوالوصفعليهغلبماقالمنومنهماسمفهو

اسما-اهللرحمه-النوويجعلهوقدالرفقوصفهمنوأنرفيقبأنهاهللعنتخبرأنكشكالحالكلعلى
قبالر فاإلنسانَّويعطيكله،األمِرفيالرِ فقَُّيِحبُ بلالرِ فق،أهلَّوُيِحبُ بعباده،رفيق-وعالجلَّ -وهووصفًة

.أمانيهفوقيعطيه:يعنييتمناه؛مافوق:أيأماِن؛فوقَّ

علىيدلالرفقإنبلباطلظنهذاولكنالغيرةعدمعلىدليلوأنهالمقصوديفوِ تأنهالناسبعضيظن
الماالرفقعلىيعطياهللإن):والسَّ الُمالصالُةعليهالنَّ ِبيِ عنثبتولهذاالسرعةوعدموالترويالحكمة

بالعنفعاملتهموإذاالكثير،الخيرلكحصلبالر فقالنَّ اسعامَّلتإذامشاهَّدشيءوهذا(العنفعلىيعطي
وماوالر قةباللينومعالجتهااألمور،فيالثانيهووالرفق.فائدةتحصلولموأبغضوكوكرهوكعنكشردوا

.والصَّ لفوالشدُةالعنف:الرفقوضدذلك،أشبه

1٥6ص3ج 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية)كتاب 



السب وح



السّبوح

سبوح قدوس وهذه مبالغة في التنزيه وأنه جل وعال سبوح قدوس 

9ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة الفاتحة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



السي د



السّيد

«اهللالسَّ يِ د»:-وسلَّ معليهاهللصلَّ ى-النَّ ِبيفقالالوجوه،ُكلمنالمطلقةالسيادِةذو:أي

:فقال،«سَّيِ ُدنَّاأَّْنتَّ »:لهقالوالماالمطلقةالسيادةَّلهيجعلواأن-والسالمالصَّ الةعليهالرَّ سولخافولذلك
(الشيطانيستجرينكموالقولكمبعضأوبقولكمقولوا)

وإنماوسلم،عليهاهللصلىالنَّ ِبِيعلىالسَّ يدُيْطلقأالفاألولىولذا.شك الفهذاالبشِرعلىالسَّ ِيدأنهوأما
.والسَّ المالصَّ الةعليه-النَّ ِبيقالكما«آدَّمَّوَّلَِّدسَّيِ ُد»:فَّيقالُيقَّيد
والسَّ يِ داُت؟السَّ ادُةأوفالن،السَّ ي د:البعضقولحكمما:قائلقالفإن

.فقطتبجيلكلمةوأنهاالمعنىمسلوبةهذهأنَّ الظَّ اهر:الجواب

180ص3ج 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية)كتاب 



الشافي



  
 
الشاف

؛ قال النبي صلى اهلل عليه ( الشافي)هناك أسماء مما سمى به الرسول ربه لم تكن موجودة في القرآن؛ مثل 
«واشف أنت الشافي، ال شفاء إال شفاؤك»: وسلم

396ص 8دار الثريا ط األخيرة ج-دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



الطيب



الطيب

األحوال،منحالبأيالخبثيعتريهالالنقائص،عنمنزهطاهربمعنىطيبكلمة"طيبتعالىاهللإن"

(100اآلية:المائدة)(والطيبالخبيثيستويالقل):وجلعزاهللقالكماالخبيث،هوالطيبضدألن
(26آليةا:النور)(للطيباتوالطيبونللطيبينوالطيباتللخبيثاتوالخبيثونللخبيثينالخبيثات):وقال

وفيأسمائه،وفيذاته،فيطيبوجلعزفهو.والنقصالعيبمنشيءوعالجليلحقهالأنههذاومعنى
.وجهبأيرديءفيهاوليسمنه،يصدرماكلوفيأفعاله،وفيأحكامه،وفيصفاته،

ودمردفهورديءوكلوغيرها،واألعمالاألقوال،منالطيبإاليقبلالوتعالى،سبحانهفهوطيباإاليقبلال
.الطيبإالاهلليقبلفالوجل،عزاهللعند

141دار الثريا  ص : الناشر( شرح األربعين النووية)كتاب 



القابض الباسط



القابض الباسط

هذا أيًضا من أوصافه وهي من أسمائه؛ ألنه جاء في حديث التسعير ، قال النَّ ِبيُ  « ُهوَّ قَّاِبُض ُهوَّ بَّاِسٌط»قوله 
«ِإنَّ  اللَّ هَّ ُهوَّ اْلُمسَّعُر القَّاِبُض البَّاِسُط»: عليه الصَّ الة والسَّ الُم

[  26:الرعد]﴿ اللَّ ُه يَّْبُسُط الرِ ْزقَّ ِلمَّن يَّشَّاُء وَّيَّْقِدُر﴾ : التَّ وسعة، قال اهلل تعالى: والقبض ضد البسط، والبسط 
ُيضَّيِ ُق، : ﴿وَّيَّْقِدُر ؛ أي

:  ، هذا غير صحيح، بسيط، أي«إنَّ ه بسيط»: وبهذا نعرف خطأ التعبير الذي يقول في الشيء اليسير يقول
.يسير، أو قليل، أو ما أشبه ذلك: واسع، فإذا أردت أن ُتقلل الشَّ يءَّ قل 

206ص3ج 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية)كتاب 



القابض الباسط

؛«الباسطالقابض»:قلبلنقص،القبضألنَّ قابض؛اهللِإنَّ :تقلال،«البَّاِسُطالقَّاِبُض»

وجلَّ ،عزَّ تصرفهكمالعلىداالاجتماعهمايكونحتَّ ى

.كمالألنَّ ه؛وذلكالجواز،فالظاهروحده«الباسط»:قلتلولكن

23٧ص3ج 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية)كتاب 



المقدم 
والمؤخر



المقدم والمؤخر

،«الُمؤَّخِ ُر»و«الُمقَّدِ ُم»:أوصافهمنأو،«الُمؤَّخِ ُر»و«الُمقَّدِ ُم»:اهللأسماءمن:اهللرحمهالمؤلفيقول
«اْلُمؤَّخِ ُروَّأَّْنتَّالُمقَّدِ ُمأَّْنتَّ»:فقال-والسالمالصَّ الةعليه-النَّ ِبيُ سماهقدفهو

يتوالممفالمحييوالمميت،كالمحييبأفعاله،متعلقتانوجلَّ ،عز  اهللثابتتانصفتانوالتَّ أخيروالتَّ قديم
ِتالذَّ اصفاِتمنوهمااألفعال،صفاِتمنفهمابأفعاله،متعلقتانواإلماتةواإلحياءاهلل،صفاتمنصفتان

وجهمن

.األفعالصفاِتمنهماالحادثبالمخلوِقتعلقهاوجهومنالذَّ اِت،صفاِتمنهماباهللقيامهماوجهفِمن
.أفعالوصفاتذاتصفاتفهما

226ص3ج 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية)كتاب 



ومعنويانحسياننوعانوالتأخيرالتقديمأنواعلم

كلكثيروهوهذاقبلهذاومرضهذاقبلهذاوموتهذاقبلهذاوالدةاهلليقدمجدًافكثيرالحسيانأما
وتأخيرتقديمفيهااهللأفعال

قوميزالال):المسجدفيمتأخرينرجاالرأىحينوالسالمالصالةعليهالرسولقولفمثلالمعنىوأما
حساً متقدمفهومؤخراهللعندوهوالصالةفياألولالصففيشخصوُرب(اهلليؤخرهمحتىيتأخرون

معنًىمتأخرلكن
الذاتصفاتومنبالمخلوقتعلقهماباعتباراألفعالصفاتمنوهماومعنويحسينوعانوالتأخيرفالتقديم

.بالخالقتعلقهماباعتبار

226ص3ج 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية)كتاب 

المقدم والمؤخر



المحسن



المحسن

ىصلاهللرسولسنةفياسماعشروثمانيةتعالىاهللكتابفياسماوثمانونواحدبالتتبعاخترناهماهذا
إنه}:إبراهيمعنتعالىقولهفيمقيداوردإنماألنه؛(الحفي)إدخالفيترددعندناكانوإنوسلمعليهاهلل
.األسماءمناإلسالمشيخذكرهوقدالطبرانيفيرواتهعلىنطلعلمألننا(المحسن)وكذلك{حفيابيكان

2٧8ص 3دار الثريا ط األخيرة ج-دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



المعطي



المانع المعط  

منأنالنقصيوهمفهذاكذا؛مانعاهللإن:تقلفلمتقيده،ولممانعاهللإن:قلتفلو"المعطيالمانع"
ذلكعنمنَّزَّ هوجلَّ عز واهللوشح،بخلالمنعألنَّ دائًما،يمنعبليعطيوليس:يعنيالمانع،أسمائه

التصرفتماموهو.منهماكلبإفرادالحاصلغيرمعنىبينهماالجمعمنحصلبالمعطيالمانعقرنتفإذا
معطيامانعاكانوسلطانهتصرفهلكمالأنه

قال.المانعتفردأنهونقصايوهمالذينقصا،يوهمالوحدهالمعطيألنيجوز؛أفردناهلو((المعطي))
:ولنقوحينئذخطر،فقطالنَّ قصيقتضيمافإفراد«ُمْعِطوَّاللَّ هُ قَّاِسٌمأَّنَّاِإنَّ مَّا»:وسلمعليهاهللصلىالنَّ ِبيُ 
.الكمالعلىيدُلمامنهاُيْفردأَّنوِإمَّ اجميًعا،ُتقالأَّنِإمَّاهذه

236ص3ج 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية)كتاب 



المنان



المنان

[عن حكم التسمي بعبد المنان أو عبد المنتقم؟: -رحمه اهلل-سئل فضيلة الشيخ: 203س]

لهم ال: "أنه قال-صلى اهلل عليه وسلم -أما التسمي بعبد المنان فجائز؛ ألنه قد صح عن النبي : فأجاب بقوله
،... " إني أسألك بأن لك الحمد، ال إله إال أنت يا منان 

.وأما عبد المنتقم فليس بصحيح؛ ألن المنتقم ليس من أسماء اهلل تعالى

2٧0ص 2٥دار الثريا ط األخيرة ج-دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



المنان

[؟"المعين "، "الهادي"، "المنتقم"، "المنان"هل من أسماء اهلل عز وجل : سئل فضيلة الشيخ( ٧2])

.أما المنان فقد صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم: فأجاب بقوله

162ص 1دار الثريا ط األخيرة ج-دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



الوتر



الوتر

يكون؛أالويحتملاهلل،أسماءمناسمًايكونأنيحتمل

منصفةفهومعرفاً يأتلمومااهلل،أسماءمنفهوبألمعرفاً جاءما:قالقاعدة،ذكرالعلماءبعضألن
اهلل،صفات

نبأقلناإنيتنزل؛هذاوعلىاسمفإنهاربهبهاالرسولوصفاهللصفاتمنصفةكل:يقولالعلماءوبعض
بأل،مقرونًاجاءأعلمهالفالوتربأل،المقرونةهياهللأسماء

ماءأسمنالوترإن:قلنااسم،فهوألبغيرأوبألسواءالرسوللهأثبتهأولنفسهاهللأثبتهماكل:قلناوإن
.أعلمواهللاهلل

(62)الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم 



كلمات ليست من أسماء هللا تعاىل الحسن  



كلمات ليست من أسماء اهلل تعالى الحسنى

المريدالمعينهو، أنا مالمتكل الدهرالمنتقم

الهاديالحن انالستارالواهبالشيءالواعظ

الجليل



قاعدة عامة

الصفاتأنعرفناوبهذاالسم،متضمنةصفةكلوليستلصفة،متضمناهللأسماءمناسمكل
منبلاسم،منهايشتقصفةكلوليسصفة،يتضمنأنبدالاسمكلألناألسماء؛منأوسع

يةخبرصفاتفهيمعنوية،ليستفهذهوالعين،واليد،الوجه،مثلأصالمعنوياليسماالصفات
.بهاعلمناوالاعتقدناهامابهااهللإخبارلوال

122ص 2ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة النساء -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الضمائر
أنا-هو 



أنا-هو 

{لذنبكواستغفراهللإالإلهالأنهفاعلم}:تعالىقولهبخالفتعالى،هللاسماوليسضمير(هو)،{هو}
إلهالأنهإليهنوحيإالرسولمنقبلكمنأرسلناوما}:تعالىقولهوأماعلم،هنا{اهلل}فلفظ.[19:محمد]

.ضميرهنا(أنا)فـ.[2٥:األنبياء]{فاعبدونأناإال

فكما.منفصلرفعضميركالهما{هوإالإلهال}:وقوله{أناإالإلهال}:قولهفي(هو)و(أنا):نقولهذافعلى
الذينالصوفيةذكربطالننعرفوبهذاهلل،اسما(هو)يجعلأنيجوزفالهلل،اسما(أنا)يجعلالالذاكرأن

.باطلذكروهواألذكار،أفضلالذكرهذاأنويرون.هوهو:بلفظاهلليذكرون

6ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( آل عمرانسورة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



المعين



المعي   

.عبادهمنشاءمنيعينالذيهوفإنهصفاتهمنولكنهاهلل،أسماءمنليس"المعين

.الوجوهمنبوجهنقصفيهوليسحسنمعنىعلىدالألنهأسمائهمنإنه:قالمنالعلماءومن

.{بهافادعوهالحسنىاألسماءوهلل}:يقولوتعالىسبحانهواهلل

162ص 1دار الثريا ط األخيرة ج-دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



المنتقم



المنتقم

.المنتقماهللأسماءمنوليسالمطلقة،اهللأوصافمنليساالنتقام

المجرمينمنإنا}:تعالىقالكماالمجرمين،منالمنتقم:فيقالمقيدا؛إالبهاهلليوصفال(المنتقم)فـ
تعطيفالنكرة،(انتقام)ألنالمطلق؛االنتقاممعنىتعطيالفهي{انتقامذو}أما.[22:السجدة]{منتقمون

.ونحوهمبالمجرمين،مقيدانتقاملهبلاإلطالق،علىالمعنى

-وسلمعليهاهللصلى-النبيعنتصحالالترمذيرواهالذيالحديثفيالمسرودةاألسماءأننعرفوبهذا
يذكرفلماألحاديثبهثبتتمااهللأسماءمنوحذفيصح،الوهذاالمنتقم،اهللأسماءمنفيهاذكرألنها
.والربالشافي،:مثلفيها

16ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( آل عمرانسورة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



المنتقم

بهيوصفوإنمااإلفراد،سبيلعلىبهيوصفالاهللإن:يقولمنمنهمالعلماء؛فيهااختلف"المنتقم"مسألة
رنقإذاإالمدحصفةليساإلطالقسبيلعلى"المنتقم"ألن؛"المنتقمالعفو":فيقال؛"العفو"بـاقترنإذا
قرنإذاإالاإلفرادسبيلعلىبهوتعالىسبحانهاهلليوصفال:قالوا:المذلأيضاومثله؛"العفو"بـ
لسبيعلىبهوتعالىسبحانهاهلليوصفال:قالوا:"الضار"أيضاومثله؛"المذلالمعز":فيقال؛"المعز"بـ

..المزدوجةاألسماء:هذهويسمون؛"الضارالنافع":فيقال؛"بالنافع"قرنإذاإالاإلفراد

قمالمنتالعفو:تقولالإنكأي.يقابلهبمامقروناولو.اإلطالقوجهعلىبهيوصفالأنهالعلماءبعضويرى
بمنمقيدةكانتإذاإالبذاتهاكمالصفةوليست؛"المنتقم"وتعالىسبحانهاهللأوصافمنيردلمألنه

واهلل}:وجلعزوقال،[22:السجدة]{منتقمونالمجرمينمنإنا}:وجلعزيقولولهذااالنتقام؛يستحق
.تيميةابناإلسالمشيخيرجحهالذيهووهذا؛[4:عمرانآل]{انتقامذوعزيز

٥6ص 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة البقرة -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



المنتقم

المقيدة؟تعالىاهللأسماءمنالمنتقميكونأنيجوزهل:قائلقالفإن
:نقولوهناقيده،الفاعلباسمنفسهوصفلمااالنتقامقيدتعالىاهللألنال،:قلنا

لكوليسصفة،منأكثرأولصفة،متضمنفهواسمفكللصفات،متضمنةكلهاتعالىاهللأسماءإن:أوال
.األسماءمنأوسعصارتالصفات:إذن.اسماتتضمنصفة
علىهبتعالىاهللنصفولكنناجائز،أنهفيشكالفهذانفسهبهاتعالىاهللوصفمامنهاالصفات:ثانيا

اهللإن:نقولالهنا[4٧:إبراهيم]{انتقامذوعزيزاهللإن}:وجلعزاهللفقالنفسه؛بهوصفماحسب
.انتقامله:أيانتقامذو:نقولبلمنتقم،تعالى

26٥ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة الزمر -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



المنتقم

إلىالحاجةدعتإنينجر:يعني.نجارةله:أقولأوالنجارة،مهنتهألنبالنجار؛الرجلأسميأنبينوفرق
لمومانفسه،بهيصفماحسبعلىالصفات؛مننفسهبهتعالىاهللوصفبماتعالىاهللفيوصفذلك؛

المعنىعلىداالكانوإنتعالى،اهللعنبهيخبرأنجازباهلليليقمعنىعلىداالكانإننفسهبهيصف
.الزماوصفاوالخبراالتعالىاهللبهيوصفأنحرمتعالىباهلليليق

سبيلعلىوالالفعلسبيلعلىالبهنصفهأنيجوزالتعالىباهلليليقالما:يعنيمهمة،مسألةوهذه
اهللرحمهاإلسالمشيخذكروقدعنه،بهنخبرأنجازتعالىباهلليليقمايخالفالكانوماالالزم،الوصف

.التوحيدقسمفي(الفتاوى)كتابفيالتقسيمهذا

26٥ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( سورة الزمر -تفسير القرآن الكريم )كتاب 



المتكلم



المتكلم

متكلم؟بأنهاهلليوصفهلقائلقالإذا
لماذا؟متكلمبأنهيسمىاللكنيوصفنعممتكلمبأنهيوصفهل

وقدربخييتكلمقدالمتكلمالناسمايكونأنيصحالاسماباعتبارهلكنعلياصفةذاتهحدفيالكالمألن
.اهللأسماءمناسمايأتلملذلكذلكعنمنزهتعالىاهللوكالمخيراليسبماأوبشريتكلم

ىعلبالمتكلماهلليوصفلمفلذلكحسن،وغيروحسًنابليغ،وغيربليًغاقوًيايكونقدالمطلقوالكالم
.متكلمبأنهعنهيخبربلاإلطالق،

٥3ص1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح عقيدة أهل السنة والجماعة)كتاب 



المريد



المريد

اهللمرادفهوالكونفيمافكلعباده،وأفعالأفعالهمنالكونفيمالكلمريدفهواإلرادة؛لهيعنيالمريد
وجلعزيجبرهأحدواليكرهه،أحدالإذإرادةعنصادرةأنهاشكالأفعالهالكونية،باإلرادةوجلعز

[30:اإلنسان]((اهلليشاءأنإالتشاؤونوما))تعالىلقولهإرادتهعنأيًضاالعبادوأفعال

اهلل؟عنبهُيخبرمماالمريدأواهلل؟أسماءمنالمريدهل
سمفتنقاإلرادةوأماانقسام،فيهاليسحسنى،فكلهااألسماءفأماتنقسم،اإلرادةألنوذلكالثاني؛الجواب

.شروإرادةخيرإرادةإلى

٧3ص3ج 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية)كتاب 



المريد

هطسورةوفياألعرافسورةفيالقرآن،منمواضعثالثةفيحسنىبأنهاتعالىاهللوصفهااهللأسماءوألن
[180:األعراف]((بهافادعوهالحسنىاألسماءوهلل))األعرافسورةفيوجلعزفقالالحشر،سورةوفي
الذياهللهو))الحشرسورةفيوقال[8:طه]((الحسنىاألسماءلههوإالإلهالاهلل))طهسورةفيوقال

[24:الحشر]((السماواتفيمالهيسبحالحسنىاألسماءله)):قالأنإلى[22:الحشر]((هوإالإلهال

أسمائهمنالمريديكنلمولذلكوجه؛بأيالنقصاحتمالأسمائهفييكونأنيمكنوال
.مريًدابمدلولهاُيسمىالولكناهلل،عنبهااهلليخبرالصفةاالسم،منأوسعوالصفةصفاته،منلكن

٧3ص3ج 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية)كتاب 



المريد

أنمعوالمريد،بالمتكلمعنهويخبربالشيءعنهيخبراهللألناهلل؛بهيسمىمماأوسعاهللعنبهيخبروما
مدحايتضمنالالشيء

والبالشيءيسمىفالبذلك،اهلليسمىوالوجه،منمدحوغيروجهمنمدحايتضمنانوالمريدوالمتكلم
.عنهبذلكيخبرلكنبالمريد،والبالمتكلم

900ص 10ط األخيرة  ج-دار الثريا -دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



الدهر



الدهر

اسموألنهالحسنى،باألسماءيلحقهمعنىيتضمنالجامداسمألنهتعالى،اهللأسماءمنليس"الدهر"
إاليهلكناوماونحيانموتالدنياحياتناإالهيماوقالوا}:البعثمنكريعنتعالىاهللقالوالزمن،للوقت
.واألياماللياليمرور:يريدون{الدهر

أقلباألمربيديالدهروأناالدهريسبآدمابنيؤذيني":وجلعزاهللقال:وسلمعليهاهللصلىقولهفأما
الزمانيريدونإماالدهريسبونالذينأنوذلكتعالى،اهللأسماءمنالدهرأنعلىيدلفال"والنهارالليل
األمربيدي":بقولهفسرهما"الدهروأنا":قولهمعنىفيكونتعالى،اهلليريدونالالحوادث،محلهوالذي
،"والنهارالليلأقلب
المقلبيكونأنيمكنوالالدهر،وهماوالنهارالليليقلبأنهبينوقدفيه،وماالدهرخالقسبحانهفهو

.لىتعااهللبهمراداالحديثهذافيالدهريكونأنيمتنعأنهتبينوبهذا،(بفتحها)المقلبهو(الالمبكسر)

10-9ص 3ط -الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة : الناشر( القواعد المثلى في صفات اهلل وأسمائه الحسنى)كتاب 



الواعظ



الواعظ

له،أسماءمنهايشتقالوصفاتهأفعالهألن؟{بهيعظكمنعمااهللإن}:قالأنهمعبالواعظاهللنسميال

.الصفاتتتضمنفإنهاأسماؤهأما

44٥ص 1ج 1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة النساء-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الشيء



ء  
الش 

إلىأضيفإذااالستفهاماسمألن؛{اهللقلشهادةأكبرشيءأيقل}:لقولهاهللعلى(الشيء)اسمإطالق
ا،شيئتعالىاهللفيكون،{اهلل}االستفهامجوابوهنااالستفهام،جوابعلىصادقةالكلمةهذهصارتكلمة،

(شيئانفسهاهللوسمى):-اهللرحمه-البخاريقالوقدشيئا،نسميهأنيصدقيعني

األسماءلهتعالىاهللأنهذادليلبه،يسمىالولكناهلل،عنشيءبكلمةيخبرأنهنعلمأنيجبولكن
.المعنىهذاعلىتدلال(شيء)وكلمةالحسنى،

104ص1ط -دار ابن الجوزي : الناشر( سورة األنعام-تفسير القرآن الكريم )كتاب 



الواهب



الواهب

الواهبهواهللإن:تقولكأنبالواهب؟تعالىاهللُيسم ىهل

.الوهاباالسمبلاسًماوليساهللعنخبرهوبل،ال:الجواب

112ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( شرح عقيدة أهل السنة والجماعة)كتاب 



الستار



الستار

اهلل؟أسماءمناسمالستارهل

له،وصفلكنهأسمائه،منليسالستار:الجواب

ساتريا:يقولونالناسذلكمعلكنترد،فلم(ساتر)وأما
له،وصفأنهعلىلكنفينادونه

112ص 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية : الناشر( شرح عقيدة أهل السنة والجماعة)كتاب 



الستار

أوصافه،منوالسَّ ائراهلل،أسماءمن«وَّالسِ تير»

وجلَّ ،عزَّ اهللعلىِإالتنطبقالالتياألوصافمنلكنَّ هاللفظ،بهذاوردأنَّ هأعلمفلم«السَّ ت ار»وأمَّ ا

ىحتكذايومِفيكذافعْلت:ويقولويحاسبه،المؤمنبعبدهيخلواهللفإنَّ القيامةيومالسترهذاأثرويظهر
«اليوملكأغفرهاوأناالدنيا،فيعليكسترتهاقدفإني»:وَّجَّلَّ عَّزَّ اهلُليقوُلُثمَّ ُيقرَّ ،

144ص3ج 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية)كتاب 



الحن ان



ان
ّ
الحن

النبيمر»:قالعنهاهللرضيمالكبنأنسعنوالترهيبالترغيبفيجاءعما:الشيخفضيلةسئل(٧1)
ن،حناياأنتإالإلهالالحمد،لكبأنأسالكإنياللهم":ويقوليصليوهوعياشبأبيوسلمعليهاهللصلى

ماجه،وابنوالنسائيداودأبوورواهله،واللفظأحمد،اإلمامرواه"..«واألرضالسماواتبديعيامنان،يا
تعالى؟اهللأسماءمنالحنانفهل

اإلمامأوردهفقدماجه،وابنوالنسائي،داود،وأبيأحمد،مسنداألصولراجعتلقد:بقولهفضيلتهفأجاب
الجزءفيداودأبووأورده،26٥-24٥-1٥8-120صالثالث،الجزءمنمواضععدةفيالمسندفيأحمد
ماجهابنوأورده،44صالذكربعدالدعاءبابالثالثالجزءفيالنسائيوأورده،343صالدعاءباباألول

واحدةطريقسوىالحنانذكرفيهنوليس،1268صاألعظماهللاسمبابالدعاءكتابالثانيالجزءفي
الترغيب،فيالمذكورباللفظوليست،1٥8صفيالتيوهيالمناندونالحنانفيهاأحمداإلمامعند

-يةتيمابناإلسالملشيخكالمارأيتوقدالمنانذكرسوىأحمدعندفيهليسالترغيبفيالمذكورواللفظ
أرىفالذيإثباته،بعدمأكثرهاالرواياتكانتفإذاتعالىاهللأسماءمنالحنانيكونأنفيهأنكر-اهللرحمه

.أعلمواهلل.فيهيتوقفأن

162ص 1دار الثريا ط األخيرة ج-دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



الهادي



الهادي

اهللأسماءمنأثبتهالعلماءبعض"الهادي"

.اسماوليساهللأوصافمنهذابل:قالوبعضهم

162ص 1دار الثريا ط األخيرة ج-دار الوطن : الناشر( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)كتاب 



الجليل



الجليل

أعظمه،:يعنيأجله،فالن:الناسيقولولهذاالمعظ م،يعني:الجليل

الجليل؟اهللأسماءمنهللكنالتعظيم،بمعنىفالجالل

عليم،علمذيكلفوقولكنشيًئا،أجدفلمبحثت

((وَّاْلِإْكرَّامِ اْلجَّلَّاِلُذورَّبِ كَّوَّْجُهوَّيَّْبقَّى))تعالىقالالجاللذوهووالسنةالقرآنفيجاءالذيإنما
[2٧:الرحمن]

84ص3ج 1ط -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية)كتاب 



قبل الختام

واألرضالسمواتوبديعوالشهادة،الغيبوعالمالعالمين،رب:مثلالمضافةاألسماءنذكرلم"
"-تعالى-اهللعندوالعلممرادة،أنهالنايتبينلمألنهكثيرة؛وهي

4٧ص 1ط -ار التدمرية : الناشر( التعليق على القواعد المثلى لعبد الرحمن البراك)كتاب 



إلى وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا، وفوق كل ذي علم عْيم، حتى ُصل ذلك"
"عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عْيم

ُة -العلامة ابن عثيمين رحمِ الل  ه تعالى ) (َسماء الل  ه الحسنى من الكتاب والسنة/ مطو
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