
 أسماء هللا الحسنى 
 

 المعنى االسم

 اسم اإلله الواحد األحد هللا

 الرحمة كثير الرحيم

 الُمنعم الرحمن

 ملك الملوك وخالق الخلق الملك

 الطاهر القدوس

 من ينشر األمان والسالم بين البرية السالم

 يُصدق ما يوعد به المؤمن

 والرقيب الحافظ الُمهيمن

 بالعزة ينفردالذي  العزيز

 من تُنفذ مشيئته في كل شيء الجبار

 الُمتعالي عن صفات البشر الُمتكبر

 الُمبدع الذي خلق كل شيء الخالق

 القادر البارئ

 من أعطى لكل المخلوقات صورة ُمميزة الُمصور

 الذي يغفر الذنوب مهما كانت الغفار

 االنتصار عليهالذي ال يُمكن  القهار

 الُمنعم على البشر الوهاب

 من يهب الرزق لمن يشاء الرزاق

 بيده مقاليد األمور الفتاح

 يعلم كافة األمور العليم

 من يشاء بعدله وحكمتهيمنع الرزق ع القابض

 يوسع الرزق الباسط

 يُقلل كل من طغى الخافض

 يرفع من يشاء بعزته وجالله الرافع

 القوةواهب  الُمعز

 ينزع القوة ممن يشاء الُمذل

 يسمع جميع الخلق السميع

 يرى ما هو ظاهر وما هو مخفي البصير

 يفصل بين الحق والباطل الحكم



 ناصر المظلوم العدل

 الرفيق بعباده اللطيف

 من يعلم كل شيء الخبير

 يُمهل وال يُهملالصبور الذي  الحليم

 ال شيء يفوق عظمته العظيم

 يغفر لمن يشاء الغفور

 يُضاعف األجور الشكور

 الرفيع العلي

 العظيم الذي ال يعجز عن شيء الكبير

 ةمثقال الذرعنه شيء حتى وإن كان  يغفلال  الحفيظ

 القدير والُمقدر المقيت

 الكافي الحسيب

 العظيم الجليل

 الخير والجليل الكريم

 جميع أحوال العبادمن يراقب  الرقيب

 يُجيب دعوات العباد الُمجيب

 من وسعت رحمته كل شيء الواسع

 في التدبير الُمحق الحكيم

 الُمحب لجميع البشر الودود

 واسع الكرم المجيد

 ُمعيد األرواح يوم القيامة الباعث

 الذي ال يغيب  الحاضر الشهيد

 من يحق الحق بكلماته الحق

 بالخلق  الكفيل الوكيل

 العظيمةصاحب القدرة  القوي

 الشديد المتين

 من يتولى عباده ويكون حليفهم الولي

 الُمستحق للحمد والشكر الحميد

  من أحصى كل شيء بعلمه الُمحصي

 الناشئ لشيء ال وجود له المبدئ

 من يُعيد الخلق إلى الحياة في البعث الُمعيد

 خالق الحياة الُمحيي



 الذي يُقدر الموت لمن يشاء المميت

 الخالد واألبدي الحي

 القائم بذاته القيوم

 الذي ال إله إال هو  الواحد

 الكامل  الماجد

 والُمدرك لكل شيء يريده المفرد األحد

 الذي يقصده الناس لقضاء الحوائج الصمد

 القادر على إيجاد المعدوم القادر

 القادر على اإلصالح الُمقتدر

 يُقدم الشيء ليكون في موضعه الُمقدم

 يؤخر الشيء للخير المؤخر

 لم يسبقه شيء األول

 ، فهو الباقي األزليال يأتي بعده شيء اآلخر

 كل أمرب العالم الظاهر

 العالم بالباطن والمكشوف الباطن

 األزليالمالك  الوالي

 التنزه أو الترفع الُمتعال

 العاطف على البشر البر

 الذي يقبل التوبة  التواب

 يأخذ باألثر للضعفاءمن  الُمنتقم

 ماحي السيئات العفو

 اللطيف فوالرؤ

 القادر على التصرف في ملكه مالك الملك

 الُمنفرد بصفات الكمال ذو الجالل واإلكرام

  في حكمه العادل الُمقسط

 من يجمع الكماالت كلها الجامع

 ال يحتاج ألي شيء الغني

 عاطي الرزق لعباده الُمغني

 على منع الرزق لمن يشاءالقادر  المانع

 الُمقدم للضر  الضار

  للخير والنفعُمقدم  النافع

 الُمرشد  النور



 ُمبين طريق الحق لعباده الهادي

 البديع
، الذي يخلق كل ما في الكون بأحسن صورة

 ومن ال يماثله أحد في صفاته

 الدائم والخالد الباقي

 الخالئق بعد فناء الخلقالذي يرث  الوراث

  هيُسعد بإرشادالذي  الرشيد

 الحليم الصبور
 


