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الحمد هللا الخالق، الباريُ، المصوّر ، له االسماء الحسنی یُسبِّح  له ما فی السموات واالرض و هو العزیز  

الحکیم، والصالة والسالم علی المبعوث رحمۀ لِلعالمین، سیدنا و حبیبنا محمدٍ و علی آله الطیبین  

 ن.  الطاهرین و اصحابه الکرام المیامین و اتباعه باحسان الی یوم الّدی

      ----------------------- 

ازمظاهر رحمت بی پایان پروردگار جهان ها بیان بهترین نام هاي اهللا(عزّوجل) به منظور هدایت  

بندگان به سوي شناسائی اهللا( جلّ جالله) و ایمان به اوتعالی و ایجاد پیوند راسخ میان بنده و خالق او 

ماء اهللا أس -ویا -رین نامها در تحت عنوان( االسماء الحُسنیاست،  این بهترین و زیبا ترین ونیکو ت

د و ذکر شده شناسائی و اعتقا -صلی اهللا علیه و سلّم -الحُسنی) در قرآن کریم و سُنت مبارك نبوي

 تفکر در معانی این نامها بخش مهمی از ارکان ایمان و عقیدة مؤمن را تشکیل میدهد.

طریق حمد و ستایش خود را به بندگان خود تعلیم داده وفرموده اهللا(عزّوجل) آسانترین و بهترین  

همه ستایش خاص براي اهللا است، پروردگار عالم ها) این کلمات  -است:         (الحمدهللا ربِ العالمین

قدسی از کالم ّرب العالمین تا چه حد مؤجز، معجز، خفیف و لطیف که نطق آن آسان و زبان مؤمن را 

ه آن لذت و حالوت  می بخشد و قلب مؤمن را روشن و آرام می سازد،  در عین پاك می نماید و ب

) و پهناي -عزّوجل -حال این کلمات بکدام پیمانه با اعجاز و حاوِي عظمت و مقام الوهیت( اهللا

ربوبیت رب العالمین است، در همین ایجاز و اعجاز الهی اسم اعظم پروردگار (اهللا) ذکر شده و ( ّربِ 

ن) بیان ربوبیت پروردگار با ذکر اسم( ّرب) اولین نام پروردگار جهان ها است که به سمع بنی العالمی

 172"آدم رسیده و نسل آدم در عالم ارواح  به آن آشنایی یافته است،  رّب العالمین  در آیه کریمه 

ِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلواْ رِّيـَّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنفُ َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبِين آَدَم ِمن ُظُهورِِهْم ذُ "سورة اعراف میفرماید: 

 ) -صلی اهللا علیه وسلم -و(بیاد آور اي پیغمبر .بـََلى َشِهْدَ� َأن تـَُقوُلواْ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإ�َّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلَني 
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ن آدم ذریه(فرزندان) آنهارا بر گرفت( پدید آورد) و هنگامیکه پروردگارت از ُپشت هاي فرزندا

ایشانرا برخود شان گواه ساخت (وفرمود:آیا من(ّرب) پروردگار شما نیستم؟  گفتند: بلی، گواهی 

میدهیم( که تو پروردگار ما هستی،  این گواهی در عالم حقیقت و یا ارواح بخاطر آن بود تا مبادا) در 

  "ازین امر( پیمان و گواهی توحید) غافل بودیم "عاروز قیامت بگوئید که ما واق

ق...) ( اِقرأ باسم ربک الذي خل-صلی اهللا علیه وسلم -در اولین وحی الهی و نخستین پیام نبوت محمد مصطفی 

کلمه مبارك( رّب) دو بار ذکر شده و با اضافت آن به ( کاف) خطاب پروردگار مهربان مخاطب محبوب خود 

را مورد نوازش و محبت الهی قرار میدهد، و چون( ربوبیت) رّب العالمین  -الصاله والسالم علیه -محمد مصطفی

تربیه و نوازش ، خلقت و انعام ، اکرام و احسان وسائر مظاهر رحمت و عطاي پروردگار را احتوا می کند، ذِکر آن 

اهللا و عظمت و قدرت و کبریائی قبل از اسم مبارك و اعظم( اهللا) وارد شده و ( الوهیت) یعنی معبودیت برحق 

اوتعالی در نتیجه ربوبیت و نیز در اثر ایمان بذات معبود برحق( اهللا عزّوجل) بنده را که با فطرت ایمان خلق شده 

جلّ جالله) وامیدارد و بنده احساس می کند که به ( رّب  -است در حالت عقل و ِادراك و رُشد به عبادت ( اهللا

ل) ایمان راسخ دارد، و رسیدن به چنین مرتبۀ ایمان  از طریق معرفت و آشنائی به مفهوم نام هاي العالمین و اهللا عزوجّ

اهللا) میسر میگردد.  نام ها و صِفات جالل و جمال و کمال پروردگار(عّزوجل) که تجلّیء معانی  -و -مبارك( رّب

ده از نورمعرفت اسماء و صفات اهللا( جّل آن خطاب و نیاز بنده را به مقام پروردگارش آسان و روشن می سازد، بن

جالله)، خالق و رازق و پروردگار خود را می شناسد، و به هرآنچه که پروردگارش از وي خواسته است معرفت 

نام ها)  نیکو ترین -االسماء الحُسنی -به عنوان (أسماء اهللا الحُسنی -تبارك و تعالی -حاصل می نماید.  نام هاي اهللا

ه(أسماء) جمع( اسم) است و اسم همان لفظی است که برمُسمّی ویا به معنی و مفهومی داللت می کند یاد شده  کلم

وکلمۀ ( الحُسنی)مؤنث(االحسن) بمعنی بهترین یا نیکو ترین است،  زیبائی و نیکو بودن اسماء ویا عدم آن بسته به 

والت اسماء می باشد، اسماي خوب و بَد به حُسن معانی و جمال مفاهیم آن و یا به عدم حسن و جمال معانی و مدل

اساس حُسن و قبح معانی آن وجود دارد، اما به ارتباط نام هاي مبارك( اهللا) از آنجا که نام ها و صفات اوتعالی 

حاوي معانی و صفات جمال و کمال مطلق رب العالمین است و آثار آن در کائنات پروردگارآشکارا دیده می شود، 

-درمورد اسماء و صفات ( اهللا "یع و زیبا دلیل کمال و جمال صفات آفریدگار مُبدع است، بناءطبیعت وخلقت بد

 زیباترین و نیکوترین) وصف دگري وارد شده نمیتواند. -عّزوجل) بجز وصف( احسن و حُسنی
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 در قرآن کریم: األسماء الحسنی

عّزوجل)در چهار سورة قرآن کریم به این شرح ذکر  -عنوان(األسماء الحسنی) به وصف نام ها وصفات ( اهللا 

 شده است:

َزْوَن َما  َوهللَِِّ اَألْمسَاء اْحلُْسَىن فَاْدُعوُه هِبَا َوَذُرواْ الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن ِيف َأْمسَائِِه َسُيجْ  )180آیۀ -(سورة اعراف-1
، پس(هنگام ندا و تضرع و دعا) اوتعالی را به نیکوترین نام ها است -عزّوجل -وخاص براي اهللا -َكانُواْ يـَْعَمُلونَ 

همان نام ها یادکنید، و کسانی را که در نام هاي او(جل جالله) انحراف و تحریف می کنند ترك بگوئید، بزودي 

 آنها بجزاي اعمال شان  خواهند رسید.

 ازین آیۀ مبارکه چند مطلب قابل درك است:

 می باشد. -عزّوجل -ها مخصوص اهللابهترین و زیباترین و نیکوترین نام  -الف 

 نام هاي اهللا بهترین معانی و نیکو ترین مفاهیم را احتوا می کند. -ب 

بنده درحالت حّمد و ستایش و یا راز و نیاز می تواند بهریک یا چند نام از اسماي حسنی پروردگار خود             -ج  

 را یاد کند.  

 و یا از صدق و حق  انحراف نموده اند چنانکه مشرکین نام هاي    کسانیکه در نام هاي خداوند تحریف -د

 خدایان باطل و بُت هایشانرا از نام هاي مبارك اهللا با تحریف و انحراف مشتق نموده اند و نام هاي (الت       

ؤمن ن موعُزي و منات را از اهللا و عزیز و منان) گرفته بودند، اینچنین کجروان و منحرفین از توجه بندگا 

 بدور  رانده شوند و به جزاي اعمال شان رسیدنی هستند.

 –بگو( اي پیغمبر   .ُقِل اْدُعواْ اهللََّ َأِو اْدُعواْ الرَّْمحََن َأ�ًّ مَّا َتْدُعواْ فـََلُه اَألْمسَاء اْحلُْسَىن  )110آیه  -(سورة إسراء-2

!) اهللا را بخواهید یا رحمان را ،( هردو مخصوص ذات پاك اهللا است) بهرکدام او تعالی را-صلی اهللا علیه وسلم

بخوانید و بخواهید(مانعی ندارد) و او( جل جالله) داراي نام هاي نیکو و بهترین نام ها است. دعا به پیشگاه  

 -سنی صورت گرفته می تواند.  در میان اسماي حسنی نام ( اهللاپروردگار و یاد اهللا  به ذکر یک یا چند نام از اسماء ح

    رحمان) که در آیه مبارکه مقارن یکدیگر ذکر شده است خصوصیت خاص دارد؛ -و
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نیه از نظر قواعد صرف عربی تث (اهللا اسم علم ذات اقدس متعال معبود بحق و مختص بذات اهللا است و لفظ(اهللا) 

و جمع ندارد و همیشه مفرد و به جز اهللا به غیر اهللا تعلق نمی گیرد. و ( رحمان) صیغه مبالغه در رحمت بمعنی رحمت 

بزرگ و اسم عام جمیع انواع رحمت و اسم مختص به اهللا سبحانه وتعالی است وتسمیه هیچ مخلوق به اسم(رحمان) 

 ان لفظ مفرد و غیر قابل تثنیه و جمع است، سائر اسماي حسنی این خصوصیت راندارند.جواز ندارد، و نیز رحم

نیست معبودي بحق بجز او(تعالی) خاص براي او است   -اهللا -) اهللا الإله إلّاهُو لهُ األسماء الحسنی8(سورة طه آیۀ    -3

طاها) از رموز  -فقط همین دو حرف( طهبهترین و نیکوترین نام ها، از آغاز این سورة مبارکه  که آیۀ اول آن  

اعجاز قرآن کریم است تا ختم آیه مبارکه هشتم که به (له األسماء الحسنی) خاتمه میابد مطالب معجز به ارتباط 

قدسیت و مقام  و اهداف نزول قرآن کریم و نیز عظمت و کمال قدرت مطلق خالق زمین و آسمان ها و مالک 

را با  –) توحید اهللا عزوجل 8ها، اهللا( جلت عظمته) بیان شده است، آیه مبارکه شماره(کائنات و دارنده بهترین نام

 وصف یگانه معبود بحق و داراي نیکوترین نام ها ثابت می سازد.

هشت آیه اول "اعجاز لفظی و روحی وقدسیت وعظمت مفاهیم کلمات و آیات این سورة مبارکه(مخصوصا 

علیه  صلی اهللا -از دشمن ترین حالت بدوست ترین و بازوي نیرومند رسول اکرم را -رضی اهللا عنه -آن) عمر فاروق

وسلم) تبدیل نمود و در روزیکه عمر بن الخطاب رض  به قصد قتل پیامبر اکرم(ص) برامده بود همین آیات معجز 

 شد. رضی اهللا عنه، –سورة (طه) قلب سنگ و تاریک عمر را نرم و روشن ساخت و عمر دشمن، عمر فاروق 

ُ اْخلَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصّوُِر لَُه اَألْمسَاء اْحلُْسَىن ُيَسبُِّح َلُه مَ ختم سوره)  24آیه -(سورة حشر    -4 ا ِيف ُهَو اهللَّ
 .السََّماَواِت َواَألْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم 

تعالی) آفریدگار کائنات، صورتگر و نقش او اهللا است، خالق( اندازه گیرندة همه چیز بر وفق اراده و مشیت او 

آفرین جهان، دارنده زیبا ترین و نیکو ترین نام ها، هر آنچه که در آسمان ها و زمین است تسبیح و تقدیس اوتعالی 

 را میگویند، و او( جلّت قدرته) غالب مقتدر( در همه احوال) با حکمت و تدبیر( درهمه امور) است.

و عظمت یاد نمودن اهللا( تبارك و تعالی) در قرآن کریم با ذکر کلمۀ(اسم) اهللا و بدون تسبیح و تقدیس و به پاکی 

 ذکر آن وارد شده است. 
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اداي تسبیح و تعظیم اوتعالی را   -) سوره حشر لفظ ( یسّبح له) بدون ذکر اسم4چنانکه در همین آیه کریمه(

) خداوند بر پیامبر اکرم امر 96و 74الواقعه -َربَِّك اْلَعِظيمِ  َفَسبِّْح اِبْسمِ افاده می کند، اما در آیۀ کریمه(

) 1-ة (اعلیو در سور  -میفرماید  که : تسبیح و تعظیم پروردگارت را که بزرگ است با ذکر نام او تعالی ادا نما

ه کخداوند کریم بر پیغمبر(ص) امر میفرماید( سبح اسم ربک األعلی )تسبیح و تقدیس نام پروردگارت را 

 اعلی و بزرگ است انجام بده.

در رکوع خود  فرمودند: آنرا -صلی اهللا علیه وسلم -) رسول اکرمَفَسبِّْح اِبْسِم َربَِّك اْلَعِظيمِ بانزول آیه(

قراردهید، وبا نزول آیۀ( سبح اسم ربک األعلی) فرمودند : آنرا در سجود خود قرار دهید، از همین رو اُمت 

هنگام رکوع در نماز( سبحان ربی العظیم) و در سجود نماز( سبحان ربی  -وسلمصلی اهللا علیه  –محمدي 

األعلی) میگویند. در هردو صورت کلمه(اسم) در تسبیحات رکوع و سجود ذکر نمی شود، و این میرساند که 

  مراد  از اسم در چنین موارد و معانی اسماي حسنی ذات مسمی است چنانکه(اهللا) هم اسم است و هم مسمی،

ما) رحی "غفورا -و -حکیما "در بارة( وکان اهللا عزیزا -رضی اهللا عنهما -بروایت امام بخاري(رح)از ابن عباس

پرسیده شد فرمود: اوتعالی خود را به آن( نام ها) مسمّی ساخت و اوتعالی چنان هست، پس نامهاي خداوند از 

ه صلی اهللا علی -وحی خفی در سنت نبوي جانب خداوند وضع شده و بما از طریق وحی جلی در قرآن کریم و

رسیده است و اطالق هیچ نام براي اهللا تعالی در خارج از آنچه که در قرآن و سنت ذکر شده است  –وسلم 

جواز ندارد، و این دلیل آنست که نام هاي اهللا ومعانی األسماء الحسنی قدیم است و توقیفی یعنی متوقف به 

نت نبوي است، شناسائی و دانستن نام هاي اهللا بخشی از عقیده اسالمی و ورود آن در نصوص قرآنکریم و س

ضرورت ایمان به اهللا  در هر سه شعبه ایمان (الوهیت و ربوبیت وایمان به اسما وصفات اهللا) است . ذکر اهللا ، 

خطاب اهللا  گیرد وعبادت اهللا و محبت اهللا و دُعا و تضرع ببارگاه اهللا از طریق همین اسماء اهللا الحسنی صورت می

بکدام اسم خارج از اسماي مذکور در نصوص قرآن کریم و سنت نبوي (ص) ولو از لحاظ معنی مرادف یکی 

ما می توانیم در دعا به پروردگار خود: یاکریم یاجواد! بگوئیم  مگر  "از اسماي حسنی باشد جواز ندارد مثال

 نمیتوانیم بگوئیم:  یا سخی، یاسخاوتمند !
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 :األسماء الحسنیترجمه معانی 

از آنجا که بهترین نام هاي اهللا کلمات قرآنی و الفاظ مربوط به وحی الهی است و داراي خصوصیت اعجاز  

و اشکال فنی لغوي خاص می باشد ترجمۀ کامل آن بزبان هاي غیر عربی ممکن نیست و اگر این کار ممکن 

قرآن و اعجاز لفظی و معنوي آن از بین میرفت.  هرگاه  می بود بالغت و فصاحت و قدسیت و عظمت الفاظ

خواسته باشیم( بسم اهللا الرحمن الرحیم ) را که حاوي سه نام بزرگ اهللا است به فارسی ترجمه کنیم و بگوئیم 

(بنام خداوند بخشندة مهربان) این ترجمه، معنی کامل الفاظ و نظم کلمات( بسم اهللا الرحمن الرحیم) را  افاده 

کلمه(خداوند) معادل( اهللا) شده نمیتواند و نیز( بخشاینده مهربان) مفهوم کامل (الرحمن الرحیم) را  -کند نمی

ُقِل -سورة اسراء -110در شرح مختصر(آیۀ  "در خصوصیت و اعجاز لفظ( اهللا و رحمان) قبال -افاده نمی کند
اما( رحیم) با رحمان فرق دارد و رحیم هم به معنی راحم و ) تذکر به عمل آمد -اْدُعواْ اهللََّ َأِو اْدُعواْ الرَّْمحَنَ 

صاحب رحمت دائمی و هم به معنی مرحوم(رحمت شده) و هم به معنی(رحم) یعنی قرابت وارد شده و قابلیت 

تثنیه و جمع را دارد و در حالیکه از نام هاي خداوند است اما تسمیه مخلوق هم بنام رحیم جواز دارد با فهم 

ند رحیم به معنی کامل و مطلق بوده و بنده به مفهوم محدود رحیم یا مرحوم یا داراي رحم یا قرابت اینکه خداو

توضیح شده است بکلی فرق دارند و تسمیه هیچ  "شده می تواند ، اما نام هاي ( اهللا و رحمان) طوریکه قبال

یر قابل تثنیه و جمع و هردو نام مخلوق به این دو نام جواز ندارد و لفظ ( اهللا و رحمان) هرکدام مفرد و غ

 مخصوص اهللا (عزّ وجل) می باشد.

نبوده بل به خاطر  )ِبْسِم اهللَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ ترجمۀ کامل( وند بخشاینده مهربان)عبارت( بنام خدا  "بناء 

) لرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  اِبْسِم اهللَِّ ضرورت وتسهیل استفادة ناطقین بزبان هاي غیر عربی ترجمۀ برخی از اجزاي معانی(

ودیگر الفاظ قرآنی جواز دارد و عبارت( بنام خداوند بخشاینده مهربان) از همین قبیل است، پس ترجمۀ قرآن 

که اسماء اهللا الحسنی نیز از الفاظ قرآنی است عبارت از تعبیر برخی ازمعانی الفاظ قرآن در حدود درك و فهم 

میشودو ترجمه به هیچ صورت قرآن گفته نمیشود و حتی اگر آن تعبیرمعانی مترجم است که بزبان دیگرافاده 

ث قرآن بحی "قرآن  بزبان عربی  به غیر الفاظ قرآن باشد آنهم قرآن نیست و اگر کسی یک ترجمه را قصدا

 بشناسد این خود نوعی از تحریف مفهوم قرآن است و قرآن در چنین موارد  وعید بسیار شدید دارد.
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 ( بهترین نام هاي اهللا)تحقیق تعداد و تحدید أسماء اهللا الحسنی

 -ذکر شداسماي نیکوي اهللا(عزّوجل) در نصوص قرآن کریم و احادیث صحیح رسول اکرم "طوریکه قبال 

وارد شده و از آنجا که اکثر اسما صبغۀ صفت اهللا(سبحانه و تعالی)را دارندو نیز از بیان  -صلی اهللا علیه وسلم

قدرت، فعل، خلقت و تقدیر الهی برخی اسما و صفات اوتعالی متجلی میگردد و این مفاهیم درسرتاسر  مظاهر

نصوص قرآن وسنت منتشر و شایع گردیده است از آنرو در تحدید نام ها وتعداد مجموعی آن نظریات علمی 

 مختلف وجود دارد.

" مافرموده اند:( انّ هللا تسعه وتسعین اس -وسلمصلی اهللا علیه  -رسول اکرم -رضی اهللا عنه -بروایت ابوهریره 

). به تحقیق اهللا (عزّوجل) نود و نه  نام دارد، 2736، من احصأها دخل الجنه) صحیح البخاري("، مائه الّا واحدا

 یک کمتر از یکصد نام، هرکسی که به شمار و حفظ و تفکر در معانی آن بپردازد داخل بهشت گردد.

رك ترمذي و حاکم از طریق الولید بن مسلم از شعیب نود و نه اسم از اسماء الحسنی را درانجام این حدیث مبا

) هریک 99بعد از بیان تعداد اسماء و رقم( -صلی اهللا علیه وسلم -ذکر نموده اند و این میرساند که رسول اکرم

ث صحیح وجود دارد آن نام هارا تحدید و تعیین نفرموده اند و چون نام ها در نصوص قرآن کریم و احادی

ترمذي  و سائر علماء به جمع و تحدید اسماء هرکدام به اساس برداشت و استفاضه و استفادة خود از نصوص 

قرآن و سنت فهرستی از بهترین نام هاي الهی را ترتیب داده اند و به اینصورت از یکسو فهرست نام ها  به  

 فاظ نامها نیز تفاوت دیده می شود.نودونه منحصر نمانده و از جانب دیگر در اصل و ال

اکثر دانشمندان و مفسرین در مورد هشتاد نام که در قرآن کریم به صورت مکرر و با وضاحت تمام  وارد شده 

اند اتفاق کامل دارند و تفاوت در اشتقاق نام ها از الفاظ قرآن کریم و یا ورود آن در احادیث نبوي به عمل 

) تفاوت در نام ها 99) نیز موافقت دارند اما در فهرست آن(99وم قرآن در عدد(آمده است، برخی از علماي عل

 دیده می شود.
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(رب العالمین) در یک جدول اسماء وجود دارد و در دیگري موجود نیست و یا در یک فهرست اسم  "مثال 

است،  در یک جدول نام  مالک یوم الدین) آمده -الملیک -(الملک) وارد شده و در فهرست دیگر( الملک

 وقدیر)هرسه نام -مقتدر -هاي(قادر، مقتدر) ذکر شده اما(قدیر)ثبت نشده  ولی در یک فهرست دیگر( قادر

) اتفاق دارند اما برخی از علما و 99ذکر شده است، این دانشمندان باوجود تفاوت در ایراد نام ها در مجموع (

 ) نام از الفاظ قرآن کریم استخراج نموده اند.290ی از علماي معاصر تا() نام و برخ176ازجمله    (ابن العربی)تا(

) براي تحدید و انحصار نبوده بل به منظور تشویق در حفظ وتفکر در مفاهیم 99ازین مطالعه بر میآید که عدد(

) نام را 99آن ذکر شده است، و مراد حدیث چنین است که : اگر کسی از میان نام هاي زیاد اهللا تبارك و تعالی(

 حفظ کند داخل بهشت میگردد.

وسعت ساحۀ األسماء الحسنی(نیکوترین نام هاي اهللا عز وجل) در دعاي رفع غم و اندوه که بروایت امام احمد 

ه به نقل نمود -صلی اهللا علیه وسلم –از رسول اکرم  -رضی اهللا عنه -وصحیح ابن حبان  عبداهللا بن مسعود

 وضاحت منعکس شده است:

دعاي رفع غم و اندوه:  اللهم انی عبدك ، ابن عبدك ، ابن امتک ، ناصیتی بیدك، ما ض فیّ حکمک، متن 

من  "عدل فیّ قضاؤك، أسألک  بکل اسم هولک، سمّیت به نفسک، او انزلته فی کتابک، او علّمتهُ احدا

زنی و صدري، وجالء ح خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندك، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، و نور

 -ذهاب همّی

الهی: من بندة توام، فرزند بندة تو، فرزند کنیز تو، سرمن(زندگی و سرنوشت من) در دست قدرت تو است،  

فرمان تو درحق من قطعی و نافذ است، حکم و امر تو در حق من عدالت است، از تو مسئلت دارم، به (حُرمت) 

ده اي، یا آنرا درکتاب خود نازل کرده اي، یا آنرا به یکی از مخلوق خود هرنام تو که خود را به آن مسمی فرمو

تعلیم داده اي، یا آنرا در علم غیب نزد خود برگزیده اي( ازتو میخواهم) که قرآن عظیم را بهار قلب من و نور 

 سینۀ من و دوري غم و نابودي اندوه من بگردانی.
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اهللا) درحالیکه از لحاظ تعداد ، محدود نمی باشد اما در تشخیص نامها ضوابط  أسماءاهللا الحسنی( نام هاي نیکوي

و قواعدي وجود دارد، و از جمله وجوب موصوف بودن( اسم اهللا) به صفت حسن و جمال و کمال است و هر 

 و هللاسمی که در مسمی صفت کمال و جالل و جمال را افاده نه نماید نام اهللا بوده نمیتواند و آیه کریمه( 

األسماءالحسنی) همین وصف و کمال را مخصوص نام هاي اهللا میداند و مفهوم حسن و کمال در نام هاي اهللا 

ذکر صفات کمال و اوصاف جالل و عظمت و حمد وثنا و تعظیم اهللا است و مطابق آن اهللا(عزوجل) از همه چیز 

 لی است.و همه مخلوق بی نیاز است و همه چیز وهمه مخلوق نیاز مند اوتعا

از خصوصیت نام هاي نیکوي اهللا تعبیر بندگی و عبادت بندگان و اضافت کلمه(عبد) به نام هاي اهللا است مانند: 

ت نیست درس "عبدالقیوم.... و این نوع تعبیر در غیر نام هاي نیکوي اهللا جواز ندارد مثال -عبدالرحمان -عبداهللا

ندس.....  همچنان دعا و تضرع به بارگاه اهللا که بذکر اسماي اهللا عبدالقاضی، عبدالمه -اگرگفته شود:  عبدالقائم

وصفات کمال و جالل اوتعالی صورت می گیرد ایجاب همین ضوابط و قواعد را می نماید.  در ذکر نام هاي 

 نیکوي اهللا از طریق اشتقاق از الفاظ قرآن کریم، علماي علوم قرآن این ضوابط را درنظرگرفته اند.

داخل اسماء اهللا  -صلی اهللا علیه وسلم -از طریق احادیث صحیح رسول اکرم -عزوجل –م هاي اهللا برخی از نا

السبوح،  ازان جمله می باشند، این اسماء -المعطی-المحسن-الشافی-الدّیان-الحسنی گردیده و نام هاي:  المنان

 می تواند. به نظر بعضی از مفسرین از روي اشتقاق از الفاظ قرآن کریم نیز تثبیت شده

شمار و شناخت و تفکر در مفاهیم اسماء اهللا الحسنی ایمان بنده را به پروردگارش قوي و راسخ میگرداند، بنده، 

خالق خود را می شناسد و ذکر و حفظ و فهم معانی اسما و صفات اهللا(جل جالله)بنده مؤمن را به حمد و 

ل و جمال و عظمت پروردگار در دل بندة مومن ستایش وتعظیم وتمجید و محبت پروردگارش وامیدارد و جال

 همواره ثابت و راسخ و پایدار میماند.

را   -عز وجل –با این بیان مختصر از جمله چند جدول اسماء اهللا الحسنی  دو فهرست نام هاي نیکوي اهللا 

مه مشهورتر ) نام ازخالل همین دو جدول وبیشتر مطابق  روایت ترمذي که ازه99انتخاب و در شرح مختصر(

 است، به توفیق الهی می پردازیم:
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 اسماء اهللا الحسنی

 نیکوترین نام هاي اهللا

 -جل جالله-

 



 



     

    السبوح-99   المعطی -98  المحسن  -97  
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 هواهللا الذي ال اله االهو

 (جل جالله)اهللا              
              )1( 

بزرگترین و معروف ترین و یگانه اسمی که اهللا تبارك و تعالی آنرا بذات اقدس خود تخصیص داده واولین  

اسمی که سائر اسماي زیباي اهللا به همین اسم اعظم( اهللا) حیثیت صفت آنرا دارند، اهللا اسم علّم ذات رب العالمین 

ت اقدس الهی کدام مسماي دیگر داشته باشد، است، هیچ شک و اختالفی وجود ندارد که این اسم مبارك بجز ذا

اهللا مخصوص ذات اهللا است، شعار ایمان و کلید داخل شدن در دائرة توحید همین اسم اعظم( اهللا) است، در ذکر و 

دعاي بنده به بارگاه پروردگار بلندترین مقام به همین اسم (اهللا) تعلق دارد، انتقال از کُفر به شرف اسالم از طریق 

رسول اهللا)صورت میگیرد و هیچ اسم دیگر از اسماي  "و اشهد ان الاله اال اهللا و اشهد ان محمدا –ه اال اهللا (الال

نیکوي اهللا  به عوض اسم( اهللا) در توحید و شهادت توحید مقام ذکر یافته نمیتواند چنانکه ممکن نیست بجاي( ال اله 

الرحمن) نزدیکترین نام به (اهللا) است وبجز اهللا نام هیچ مخلوق بوده  ال اله االالرحمن) گفته شود، در حالیکه( -اال اهللا

نمیتواند اما نسبت به( اهللا) حیثیت صفت خاص( اهللا) را دارد و تمام اسماي حسنی هم نام و هم صفت براي اهللا جل 

 است و اهللا یگانه اسم علم ذات واجب الوجود و رب العالمین است. -جالله

شود که: اهللا کریم است رحیم است و علیم است اما گفته نمیشود که: کریم اهللا است یا دروصف اهللا گفته می 

به جز( اهللا و رحمان) سائر اسماي حسنی به مخلوق  اهللا نیز به معناي محدود اطالق شده می تواند و  -رحیم اهللا است

 له اسماي حسنی شامل است البتهخطاب کریم و رحیم و بصیر براي انسان جواز دارد  درحالیکه عین کلمات در جم

 به ارتباط نام هاي اهللا معانی این کلمات مطلق و کامل و در مورد مخلوق محدود و ناقص می باشد.

اسم (اهللا) در اصل از کلمۀ ( االله) مشتق گردیده است، همزّة وسط کلمه بخاطر تخفیف حذف شده و دو  

 فظ جالله(اهللا) تلفظ گردید. الم بهم جمع و الم اول به الم دوم ادغام شد و ل
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کلمه(اله) از نظر لغت به معنی( مألوه) یعنی معبود و قابل عبادت و پرستش وارد شده و چون کلمه از لحاظ  

صرف عربی تثنیه و جمع دارد( الهین و آلهه) از آنرو( آلهه) به معبودان باطل بت پرستان و مشرکین اطالق گردید و 

 واحد ذات اقدس( اهللا) عزوجل می باشد.(اله) بر حق و 

ومعبود  -وَإِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ الَّ إِلَهَ إِالَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمسورة بقره ذکر شده( 163این مطلب در آیه 

شمامعبود یکتااست، نیست معبودي بجز اوتعالی که بخشایندة مهربان است) اسم اعظم (اهللا) که اسم علم مفرد و 

 -آنرا خودش بخود تخصیص داده است، اهللا سبحانه و تعالی -عزوجل -مختص به معبود بحق (اهللا)است و اهللا

ُ ال إَِلَه ِإالَّ َأ�َ معرفی مینمود فرمود: ( -علیه السالم -هنگامیکه ذات اقدس خود را به موسی  - فَاْعُبْدِين ِإنَِّين َأَ� اهللَّ

معبودي بحق جز من نیست پس مرا عبادت کن) وخطاب به رسول اکرم محمد  به تحقیق من اهللا هستم، هیچ -14طه 

ُ َأَحدٌ فرمود(-صلی اهللا علیه وسلم -مصطفی  است) بگو او اهللا، یکتا و یگانه و الشریک -اخالص - ُقْل ُهَو اهللَّ

انه معبود یگاسم(اهللا) لفظ مفرد و مختص بذات رب العالمین است و قابلیت تثنیه و جمع ندارد و مفهوم آن  

بحق و تنها مستحق عبادت است و هیچ معبودي غیر اوتعالی نیست و هر عبادت به غیر اوتعالی باطل است، این مفهوم 

 اهللا ال اله االهو الحی القیوم) به صورت مکرر تاکید شده است. -و -در آیات کریمه( اهللا ال اله االهو

سم به نحوي بسته به مفهوم ا -عزوجل–هاي زیباي اهللا  تخصیص مقام الوهیت و ربوبیت و مفاهیم تمام نام 

 اعظم(اهللا) است و اهللا، اساس اسماء و اوصاف و افعال خالق آسمان ها و زمین و کائنات است. 

در اسم ( اهللا) برخی از علماء خصوصیات لطیفی ذکر نموده اند، ازقبیل: هرگاه حرف(الف) از اسم (اهللا)   

اشد که آنهم مفهوم( خاص براي اهللا) را افاده می کند چنانچه در آیه کریمه( هللا مافی حذف شود، بقیه(هللا) می ب

السموات وما فی االرض) این مفهوم آشکار است، و اگر از لفظ باقیمانده الم اول(ادغام شده) حذف شود به 

د(له ملک السموات واالرض) صورت( له) باقی میماند و آنهم مفهوم( خاص براي او یعنی (اهللا) را افاده می کند مانن

وهرگاه الم دوم هم حذف شود آنگاه (هو) با اضافت (واو) زائد بدست میآید و آنهم ضمیر راجع به( اهللا) است مانند 

 (قل هو اهللا احد).
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 (جل جالله):اهللادعا و تضرع به بارگاه  

الفاظ قرآن کریم و احادیث نبوي(ص) لفظ (اللهم) در  -عز وجل -در دعاو تضرع و عجز و نیاز ببارگاه اهللا  

مکرر ذکر شده است ومعنی(اللهم) یا اهللا ! است که هنگام طلب و آرزو و اظهار عجز و بندگی و اقرار قدرت و 

 )26...  آل عمران/اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاء قل بکار برده می شود( -عزوجل-عظمت اهللا

اسم (اهللا) در رأس اسماء اهللا الحسنی و اساس تمام اسماء اهللا بیشتر از هر اسم دیگر در قرآنکریم ذکر شده و  

 )بار در کالم اهللا مجید  وارد شده است.2724(

ر را هرکدام د -صلی اهللا علیه وسلم -با بیان مختصر اسم اعظم( اهللا) و دعاي( اللهم) این دعاي رسول اکرم 

 رگاه پروردگار مهربان عرضه میداریم:حق خود ببا

، واجعل "، و أمامی نورا"، و تحتی نورا"، و عن یساري نورا"، وعن یمینی نورا"اللهم اجعل فی قلبی نورا" 

 "3116صحیح البخاري/ -"لی نورا

 الهی ! یا اهللا! در قلب من نور بیفروز( قلب مرا روشن بساز) و از جانب راست من نور و از طرف چپ من 

نور( عنایت بفرما) در زیر(پاي) من نور وپیش روي من نور و براي خودم نور ارزانی بفرما ( مرا از هر جهت در پناه 

 امن و نور رحمت خود نگهدار) آمین

 برحمتک یا ارحم الراحمین  
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 (جل جالله)  اهللا

 الرحمن ، الرحیم

)2        -    3( 

می باشد، در بارة  -عزوجل -رحمن و رحیم دو اسم از اسماء اهللا الحسنی و در عین حال دو صفت از صفات اهللا    

) ونیز در بحث (ترجمۀ معانی قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنسورة اسراء:  110در شرح ایه( "این دو اسم و صفت قبال

د گردید، رحمن و رحیم هردو از اصل( رحمت)اشتقاق یافته و مفهوم رحمت در االسماء الحسنی) بیان مختصري ایرا

ساحۀ مخلوق همدردي و دلسوزي و رقت قلب و ترحم بر یکدیگر را افاده می کند اما پهناي رحمت خالق شامل 

 جزاي کائناتبه تمام مخلوق  اعم از مؤمن و کافر و خوب و بد و سائر ا -جل جالله -ساحۀ وسیع انعام و احسان اهللا

در دنیا بوده و در آخرت رحمت الهی نصیب مؤمنان می باشد، از آنجا که در اسم ( رحمن) مفهوم مبالغه در رحمت 

به معنی رحمت بزرگ و اسم عام جمیع انواع رحمت و انعام و احسان الهی وجود دارد، این اسم( رحمن) مختص به 

ی بنام( رحمان) جواز ندارد، اما وصف واسم( رحیم) با رحمان فرق اهللا سبحانه و تعالی گردیده و تسمیه هیچ مخلوق

دارد، اهللا رحیم مطلق و کامل است و بنده نیز رحیم به معنی راحم یا مرحوم و یاداراي رحم یعنی قرابت بوده می 

 تواند.

عالی انه و تدر وصف اهللا به( رحمن و رحیم) مراتب تعظیم و تمجید و ستایش اهللا به عمل می آید و اهللا سبح

 اْحلَْمُد هللَِِّ برحمت خود طریق آسان و جامع حمد و ستایش خود را به بندگانش تعلیم داده و فرموده است:( 
: هنگامیکه در حدیث صحیح فرموده است -صلی اهللا علیه وسلم -) رسول اهللا َربِّ اْلَعاَلِمَني الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ 

میفرماید: بندة من حمد و ثناي مرا گفت، و هنگامیکه  -جل جالله -د، اهللابنده( الحمد هللا رب العالمین) بگوی
 بنده( الرحمن الرحیم) گفت، اهللا کریم و رحیم میفرماید: بندة من مرا ستایش کرد، ثنا و صفت مرا ادا نمود.

د وارد شده ) بار در کالم اهللا مجی90)بار ذکر شده اما اسم( رحیم) بیش از (57اسم(الرحمن) در قرآن عظیم( 

 است.
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 (جل جالله)اهللا  

 الملک
)4( 

ملک به معنی پادشاه و فرمانروا و مالک همه چیز و متصرف و مقتدر در همه امور از جمله نامهاي نیکوي  

در قرآن کریم به صورت مکرر خویشتن را به همین نام و وصف  -عّز وجل -می باشد و اهللا -سبحانه و تعالی -اهللا

 فرموده است:ذکر 

اهللا بزرگ و واال مقام، پادشاه -116-المؤمنون - فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ ال إِلَهَ إِالَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْکَرِیمِ -

 حقیقی و راستین است، هیچ معبودي(بحق) جز او نیست، صاحب عرش کریم است.

بگو ( اي پیغمبر!) پناه می برم به پروردگار مردمان، به -2-1-الناس -ُقْل أَُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس َمِلِك النَّاِس  -
صفت پادشاهی موقت و غیر واقعی در حیات دنیا نیز مشاهده      -پادشاه، مالک و فرمانرواي مردمان

موال و جاه و فرمان میگردند اما دو سرنوشت در میگردد و افرادي بنام پادشاه، امیر و رئیس مالک قصر هاو ا
انتظار شان است یا آن قصرهاو اموال و جاه و فرمان به زوال مواجه می شوند و یا خود شان ازمیان میروند و 

به  -جل جالله -ملک و فرمان بدست دیگران میرسد و در آنجا نیز پایدار نخواهد بود.پادشاهی و فرمان اهللا
وَلِلَّهِ مُلْکُ سمان ها و زمین و همه اجزاي کائنات باقدرت و تصرف کامل است(صورت مطلق شامل آ

)  فرمانروائی آسمان ها و 17-المائده - یرالسَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا یَخْلُقُ مَا یَشَاء وَاللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِ 
 هرچه بخواهد می آفریند، و اهللا بر همه چیز توانا است.زمین و آنچه میان آن دو است خاص براي اهللا است، 

و  مالک -ملیک –به الفاظ : ملک  -عز وجل -این وصف پادشاهی راستین و فرمانروائی مطلق براي اهللا
فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ ) و(26آل عمران  ...لِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکقمالک الملک یاد شده از جمله در آیات کریمه(

الفاتحه)هرکدام این الفاظ به ارتباط عین مفهوم ذکر - الِکِ یَوْمِ الدِّینِ) و م55َ-القمر -◌ٍ دَ مَلِیکٍ مُّقْتَدِرعِن
شده است ، البته پادشاهی روز جزا مخصوص ذات کبریائی اهللا بوده و هیچ فرمانروائی دیگر در(یوم الدین) 

الملک الیوم؟) وخود مالک الملک جواب میدهد( هللا وجود ندارد و در روز قیامت اهللا ندا میفرماید(لمن 
 )17-غافر -الواحد القهار

)بار و ( ملیک ) 3) دوبار، مالک و مالک الملک(")بار و ( ملکا11کلمه(ملک) در قرآن کریم( 

 16         یکبار ذکر شده است.



 (جل جالله)اهللا 

 القدوس
)5( 

 

ه خویشتن را ب -سبحانه و تعالی -است که اهللا (القدوس) از جمله اسماي حسنی و نام هاي مبارکی

ُ الَِّذي ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس بندگان  خود به آن معرفی فرموده است: (  )23-.. الحشر .ُهَو اهللَّ

 صاو اهللا ، ذاتی است که هیچ معبودي بحق جز او وجود ندارد، اوتعالی فرمانروا، پاك ، منزه، بی عیب و نق

 است.

القدوس:  به معنی مبارك، پاك از همه انواع نقص و عیب، و منزه از داشتن قرین و اوالد و امثال، 

 و ممدوح به محاسن و فضائل و موصوف به صفات کمال و جالل است.

قدس  به مفهوم طهارت و پاکی وارد شده و نام بیت المقدس به معنی، خانه و مکانی که مردم 

 عبادت دران و به یمن قدسیت آن پاك می سازند از همین کلمه گرفته شده است.خویشتن را  ازطریق 

) بخاطریکه پاك خلق 87-البقره -َوأَيَّْدَ�ُه ِبُروِح اْلُقُدسِ بنام( روح القدس) یاد شده( -علیه السالم -جبرئیل

صلی  -سول اکرمبه قلب پاك ر -تبارك و تعالی -شده و فرشته نورانی است و قرآن پاك را از جانب اهللا

 میرساند. -اهللا علیه وسلم

در انتخاب نام و وصف( قدوس) از جانب خداوند دعوت مخلوق و بندگان به تقدیس و تسبیح و 

است و این تقدیس و تسبیح و تمجید از جمله مقدسترین عبادتی است که  -سبحانه و تعالی -تمجید  اهللا

سیله آن به تعظیم و تقدیس پروردگار شان می پردازند، اهل زمین و آسمان ها و تمام اجزاي کائنات به و

 )-1-الجمعه -ُيَسبُِّح هللَِِّ َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اَألْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّوِس اْلَعزِيِز احلَِْكيِم (

آنچه که در آسمان ها و زمین است به تسبیح و تقدیس اهللا مشغول اند، آن ذاتی که پادشاه حقیقی 

 فرمانروا، پاك و منزه، غالب و با حکمت است. و

کلمۀ( القدوس ) در قرآن کریم دوبار، و(المقدّس) دوبار، و (روح القدس) چهار بار ذکر شده 

 است.
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 (جل جالله) اهللا    

 السّالم   
           )6( 

الَّذِي ال إِلَهَ إِالَّ هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ هُوَ اللَّهُ السالم است( -جل جالله -از نام هاي مبارك و نیکوي اهللا 

 )23... الحشرالسَّالمُ

معنی سالم از نظر لغت: امان، اطمینان ، ارامش ، سالمت، نجات و صلح است، و اهللا السالم مفهوم  سالمت  

دة امن م یعنی بخشایناز هر عیب و نقص، و صفت کمال اوتعالی را در ذات وصفات وافعال افاده می کند، و اهللا السال

از که بعد از سالم نم -صلی اهللا علیه وسلم -و سالمتی براي بندگان و مخلوق در دنیا و آخرت می باشد.  رسول اهللا

شعار برامدن از شعائر نماز است همواره می گفتند:  (اللهم انت السالم، و منک السالم، تبارکت یاذاالجالل واالکرام 

 )591 -صحیح مسلم –

الهی! تو سالم هستی، و سالم از جانب تو است. تو اي صاحب جالل و احسان( بر بندگان و مخلوق) چه  

سالم  به مفهوم  -سبحانه و تعالی -بزرگ و بزرگوار و داراي برکات زیاد هستی، السالم بحیث نام و صفت اهللا

ربوبیت و در اسماء و صفات حقیقی و کامل و سالمت از هر نوع شریک و شبیه و نقص و عیب در الوهیت و 

اوتعالی است، اما سالمت در مورد مخلوق و بندگان و حتی پیامبران به مفهوم نسبی و غیر کامل است و چون انسان 

محتاج است و همه احتیاجات خود بخود بدست نمی آید و انسان در روابط فامیلی و اجتماعی  و اقتصادي به  "طبیعتا

دارالسالم نیست بلکه دار عمل  "آنرو سالمت و آرامش کامل در حیات دنیا که اصالسعی و تالش ضرورت دارد، از 

و امتحان است میسر نخواهد بود و البته سالمت حقیقی براي انسان مؤمن در جنت  نصیب خواهد شد و یکی از نام 

امن و سالمت بهشت) هاي بهشت( دارالسالم) است و پروردگار مهربان بندگان مؤمن خود را به دارالسالم ( خانه 

ُ َيْدُعو ِإَىل َداِر السَّالمِ دعوت میفرماید( )  کالم الهی و نظام و احکام اهللا و هر آنچه از جانب 25-یونس -َواهللَّ

      اوتعالی رسیده است و میرسد سالم و کامل و بی عیب است، اهللا السالم  دین مقدس و کامل و خاتم خود را بنام

 ) بار در قرآن کریم تکرار شده است. 113.  کلمه (السالم) با مشتقات آن(( اسالم) پسندیده است
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 (جل جالله) اهللا

 المؤمن 

)7( 

در جمله اسماي حسنی و نیکوترین نام هاي خود  اسم و وصف (مؤمن) را پسندیده  -سبحانه و تعالی -اهللا 

 )23-الحشر - الْقُدُّوسُ السَّالمُ الْمُؤْمِنُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي ال إِلَهَ إِالَّ هُوَ الْمَلِکُاست (

او اهللا ، آن ذاتی که هیچ معبودي بحق جز او نیست، او پادشاه حقیقی، پاك و منزه، سالم و مؤمن است.  

مؤمن از نظر لغت به امن و امان و تصدیق ارتباط دارد، مفهوم اهللا المؤمن پروردگار امان بخش و امن دهنده است، 

ْن َخْوٍف خوف و آمن شخص داراي امن و راحت می باشد، و آیه کریمۀ(امن  ضد  ) مفهوم 4-قریش-َوآَمنَـُهم مِّ

 امن بخشیدن پروردگار را افاده می کند.

معنی دیگر(المؤمن) تصدیق کننده و دارندة ایمان است و ایمان در تمام تعریفات و مباحث خود از مفهوم  

 تصدیق دور نخواهد بود.

 : -جل جالله -( المؤمن) و برخی از وجوه تصدیق اهللامفهوم اهللا 

 أَنَُّه الَ إِلََه َشِهَد اهللَُّ سبحانه و تعالی توحید وصفات خود را تصدیق فرموده است ، چنانچه میفرماید:  –اهللا -1
 )  اهللا گواهی داده است به اینکه نیست معبودي بحق جز اوتعالی.18-... آل عمران ِإالَّ ُهوَ 

رسالت پیامبران اهللا به وسیله آیات کریمه قرآن کریم و اظهار معجزات آنها و تأیید و نصرت  تصدیق-2

 پیامبران و عقوبت دشمنان و  مخالفین و مجرمین رسالت ایشان.

د. عمر سلیمان)  لفظ (المؤمن) بحیث نام -أ-( اسماء الحسنی -تصدیق بندگان مؤمن اهللا در روز قیامت-3

سوره حشر ذکر گردیده اما مؤمن و ایمان و آمنوا و مؤمنین و مؤمنات وسائر مشتقات ایمان  نیکوي اهللا یکبار در

  بیش از چهارصد بار در قرآن کریم تکرار شده است.
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 (جل جالله) اهللا

 اْلُمَهْيِمنُ 

     )8( 

باشد المُهیمن)  میدرجمله نام هاي نیکوي اهللا و أسماء الحسنی که اهللا( جل جالله) آنرا بخود پسندیده است(  

ُ الَِّذي ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن (  )23-الحشر  -ُهَو اهللَّ

او اهللا ، ذاتی که هیچ معبود بحق جز او نیست، پادشاه و فرمانروا، پاك و منزه، سالم از هر عیب و نقص،  

 الت پیامبران و اعمال بندگان، حافظ، ناظر و مراقب امور خلق و کائنات است.امان بخش و تصدیق کنندة رس

مهیمن به معنی داراي هیبت ، قدرت و رقابت و تصرف در امور است، اما مهیمن بحیث یکی از اسماء  و   

رف و ت تصچنین تفسیر شده است که تمام اعمال، اقوال ، ارزاق و آمال خلق در دس -سبحانه و تعالی -اوصاف اهللا

می باشد و این وصف و این کمال قدرت و علم به جز پروردگار و  -جلت قدرته -مراقبت و قدرت کامل اهللا

 آفریدگار جهان هادر شخص یا مقام دیگري سراغ شده نمیتواند.

 ) به "لفظ ( المهیمن) یکبار در قرآنکریم در جمله اسماء الحسنی ذکر شده و یکبار دیگر به شکل (مهیمنا 

ا لَِّما َبْنيَ َيَدْيِه َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب اِبحلَْقِّ ُمَصدِّقً رتباط جامعیت و حقانیت و امتیاز قرآن کریم وارد شده است: (ا
 )48-... المائده ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيهِ 

شاهد  پیشین را تصدیق می کند ووبرتو( اي پیغمبر!) کتاب(قرآن) را بحق نازل کردیم، در حالیکه کتب  

 ونگهبان( اصول و حقائق) آنها است.

شاهد و حافظ و مراقب احوال و امور خلق و کائنات است و کتاب اهللا (قرآن کریم) شاهد  -جل جالله -اهللا 

 و حافظ حقائق و اصول اصلی کتب آسمانی پیشین است.
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 (جل جالله)اهللا                      

      اْلَعزِيز

   )9( 

 َعزِيُز احلَِْكيُم الَ إِلََه ِإالَّ ُهَو الْ  اهللا تبارك و تعالی در سلسلۀ اسماءالحسنی ذات اقدس خود را چنین معرفی میفرماید:

 )  نیست معبود بحق بجز اوتعالی که عزیز( غالب ، قوي) باحکمت است.18آل عمران  –

) و به تحقیق پروردگار تو بدون شک عزیز(مقتدر، وتوانا)مهربان است.    9-الشعراء -الرَِّحيُم َوِإنَّ َربََّك َهلَُو اْلَعزِيُز (

 پس بدانید که اهللا غالب با حکمت است.  )209-البقره -فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌحَکِیمٌ و اهللا به صیغه امر فرموده است: (

است معنی دارنده قوت، غلبه و رفعت و اقتدار و امتناع را افاده  که نام مبارك و زیباي اهللا تعالی اْلَعزِيز 

میکند، این اوصاف مخصوص مقام پروردگار است و آن بندگان که اهللا خواسته باشد بخشی ازین عزت را به آنها 

)  عزت 8-قونالمناف -نَّ الْمُنَافِقِینَ ال یَعْلَمُونَوَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَکِعنایت فرماید، مانند این آیه کریمه:  (  

و رفعت خاص براي اهللا است و براي رسول او و براي مؤمنان، و لکن منافقین نمیدانند)  درین آیه مبارکه تردید قاطع  

قیقی م حآن منافقین که عزت را به مال و جاه و اعتبارات دنیوي نسبت میدادند وارد شده و اختصاص عزت به مفهو

 به اهللا و اعطاي عزت به رسول خدا و مؤمنان صالحان تأکید گردیده است.

عزت و عزت النفس با تکبر و غرور فرق دارد در عزت احساس به کرامت و مقام گرامی انسانیت است با  

 ت.ی اسفهم حقیقت نفس انسانی، اما در کبر و غرور انکار حقوق و ارزش ها و جهل انسان در حقیقت نفس انسان

اهللا العزیز این نام مبارك خود را در کالم مجید مقارن( الحکیم) و یا مقارن( الرحیم) ذکر فرموده مانند آیه  

الشعراء  - وَإِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ) و آیه کریمه(118المائده  - إِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّکَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُوکریمه(

 مقرون به حکمت و عدالت  و همچنان رحمت اوتعالی است. -عز وجل–) و این میرساند که عزت و قدرت اهللا 9 –

 ) و مشتقات آن بیش از یکصد بار در قرآن کریم تکرار شده است.اْلَعزِيزلفظ ( 
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 (جل جالله)اهللا      

 الجبّار 

         )10( 

ُ الَِّذي ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس ) سورة حشر(23شماره(درهمان آیه کریمه   اْجلَبَّاُر  ..ُ .ُهَو اهللَّ
 ُ  ، نام و وصف جبار را بخود پسندیده است.-عز وجل-)  اهللا اْلُمَتَكربِّ

نوایان  یجبار مبالغۀ صاحب جبر است و جبر مقابل کسر به مفهوم اصالح و جبران کسر و کمبود ضعفاء و ب 

 و مظلومان و مریضان و محتاجان می باشد.

الجبار به اصل االجبار نیز ارتباط دارد، و در اجبار خصوصیت قهر و شکوه و جبروت محسوس است و اهللا  

الجبار صاحب کبریاء و عظمت و قدرت مطلق تنفیذ اراده و تقدیر خود است و امر اهللا  جبار فقط بیک کلمه مرکب 

 )  در سرتاسر نظام هستی و خلق جهانها قابل تنفیذ می باشد.از دو حرف( کُن

نظام و شریعتی را که به بندگان خود پسندیده است  -عز وجل -درساحۀ مکلفیت هاي شرعی و دینی، اهللا 

در آن موارد  اوامر و نواهی دارد و اطاعت اوامر پاداش و ترك آن عقوبت خواهد داشت. اما در فعل یا ترك  یک 

همه اجزاي کائنات را به شمول آسمان   -عز وجل -ی اجبار وجود ندارد، عظمت و شکوه و کبریائی اهللا جبارامر دین

أَالَ لَهُ الْخَلْقُ وَاألَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ ها و زمین و آنچه که در میان آنها است در قبضۀ قدرت جبار خود قرار داده است(

ه باشید که آفرینش و تدبیر(جهان هستی) خاص براي او( بفرمان اوتعالی) است، آگا )54-االعراف - رَبُّ الْعَالَمِینَ

 پاك و با عظمت و داراي برکات فراوان است اهللا( الجبار) که پروردگار جهان ها است.

کلمۀ( جبار)  نام و وصف بنده به مفهوم جبار بر نفس و شهوت و جبار بر شیطان در محل مدح واقع شده  

 می تواند اما جبار به معنی متکبر و مغرور براي بنده صفت مذموم است.

 کلمۀ (جبار) بحیث یکی از اسماء حسنی یکبار و به صورت عام ده بار در قرآن کریم ذکر شده است. 
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 (جل جالله) اهللا     

 ربّتکّ المُ 

            )11(  

المتکّبر به معنی العظیم و ذوالکبریاء یعنی بزرگ و صاحب کبریاء و عظمت و برتر از صفات  
مخلوق و بندگان است و مفهوم کمال ذات و کمال وجود را افاده می کند و این وصف بجز ذات اقدس اهللا 

افعال  و صفات و یگانه کامل و بزرگ در ذات  -سبحانه و تعالی –متعال به احدي سراغ شده نمیتواند، اهللا 
خود بوده نام متکبّر و صاحب کبریاء تنها سزاوار اوتعالی است،  او جلّ جالله  یکتا  و یگانه است، شریک 

ُ َأَحٌد اهللَُّ و مثال ندارد، او بی نیاز است   و همه به او نیاز دارند، اوتعالی فرموده است:(  ُقْل ُهَو اهللَّ
) و خاص براي او 37-لجاثیها -ء ِيف السََّماَواِت َواَألْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ َوَلُه اْلِكْربِ�َ ...) و(الصََّمدُ 

 تعالی است عظمت و کبرائی در آسمان ها و زمین و او غالب  توانا، باحکمت است. 

در   به احدي غیر از ذات اهللا متعال جواز ندارد که خود را متکبّر بداند زیرا صفت کمال در ذات و وجود  

حق مخلوق وجود ندارد و انسان که در حقوق و کرامت انسانی باهم مساوات دارند،  نمیتوانند بر یکدیگر اعمال     

تکبّر نمایند و یا خود را شریک اهللا متکبّر بدانند،  در غیر آن و عید شدیدي درکتاب اهللا متعال در حق متکبّرین    

ِينَ أَلَْيَس ِيف َجَهنََّم َمثْـ وارد شده : (  )  آیا در جهنم جایگاهی براي متکبّرین نیست؟60-الزمر -ًوى لِّْلُمَتَكربِّ

 ) سورة حشر ذکر شده است:23کلمه ( المتکبّر)  در ردیف برخی از اسماء  اهللا الحسنی در آیه( 

ُ الَِّذي ال إِلََه ِإالَّ ُهَو ( ُ  ...ُ ُهَو اهللَّ  ).اْجلَبَّاُر اْلُمَتَكربِّ

ث نام و وصف اهللا متعال یکبار  و در حق بندگان متکبّر در مقام ذم و نکوهش  شش بار  در  المتکبّر بحی 

 قرآن کریم تکرار شده است.
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 (جل جالله)اهللا      

 الخالق،الباريء،المصّور        

              )12)     (13)       (14( 

پروردگار مفهوم بهم نزدیک دارند،  خلق اشیاء تقدیر و در آفرینش هستی و کائنات این سه نام و وصف  

اندازه گیري و طرح ایجاد مطابق اراده و مشیت خالق است، تنفیذ تقدیر خالق و ایجاد آنچه که خالق اشیا   اراده 

فرموده است به اسم و وصف الباريء  تعلق می گیرد، صورت بخشیدن و نقش آفرینی و نظام تفصیلی جهان هستی    

 جزاي کائنات به قدرت اهللا المصّور  صورت می گیرد.وا

 ُهَو اهللَُّ ) سورة حشر به همین ترتیب ذکر شده،(24در آیه کریمه(  -تبارك و تعالی -هرسه نام و وصف  اهللا 
را اراده و تقدیر ا...)  او اهللا ، ذاتی است که خلقت اشیا و جهان هاْخلَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصّوُِر لَُه اَألْمسَاء اْحلُْسَىن 

فرموده، آفریدگار جهان هستی از حالت نیستی، شکل دهنده و صورت بخش جهان خلقت است،  نیکو ترین  نامها  

 ازان  اوتعالی است.

دو نام دیگر در برخی از فهرست هاي اسماء حسنی در ردیف همین سه نام فوق ذکر شده و عبارت اند از:   

لق است و داللت به کثرت مظاهر خلقت و قدرت خالق می نماید و در آیه کریمه     خالق و فاطر،  خالق مبالغۀ خا

 )  وصف خالق ذکر شده است.86-الحجر-ِإنَّ َربََّك ُهَو اخلَْالَُّق اْلَعِليُم (

اِت َماوَ اْحلَْمُد هللَِِّ فَاِطِر السَّ فاطر نیز به معنی خالق است و در آغاز سورة فاطر این کلمه ذکر شده است ( 
 ... ) َواَألْرضِ 

جهان خلقت و مظاهر آفرینش آفریدگار بزرگ پهناي غیر قابل حساب و باالتر از توان انسان است و با تمام   

ُ َأْحَسُن اْخلَالِِقنيَ عجز و تضُرع و ایمان راسخ به این کالم معجز الهی پناه می بریم:(   ).14-المؤمنون –فـَتَـَباَرَك اهللَّ
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 (جل جالله)اهللا                  

 الغفار الغافر، الغفور،

          )15(  )16)          (17( 

در کتاب کریم خود در سلسله نام هاي نیکو و اوصاف کامله اوتعالی سه نام   -جل جالله -رب العالمین 

یش و پوشانیدن گناهان  و بخشا غفار) را از مادة( غفر و غفران) ذکر فرموده است، غُفران به معنی ستر -غفور -(غافر

آن بوده(غافر الذنوب) بخشاینده گناهان می باشد. مفهوم ستر و بخشیدن گناهان در(غفور) بیشتر از  (غافر) ودر 

(غفار) بیشتر از غفور خواهد بود و ( الغفار)  مبالغه در غفران و بخشایش است و غفور و غفار هردو بسیار بخشاینده و 

باشد و چنین وصف ستر و عفو گناهان بندگان به جز اهللا متعال در قدرت هیچ مخلوق نخواهد بود    کثیر الغفران می 

نُوَب ِإالَّ اهللَُّ (  )  و کیست که گناهان را بیامرزد بجز اهللا متعال؟135-آل عمران– َوَمن يـَْغِفُر الذُّ

َغاِفِر الذَّنِب َوقَاِبِل د شده(هرسه نام ( غافر، غفور و غفار) به صورت مکرر در آیات قرآن کریم وار 
)  اهللا، که بخشندة گناه و قبول کننده توبه، داراي عذاب سخت ، 3-سورة غافر -التـَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْولِ 

 صاحب احسان و انعام است.

 )  به تحقیق اهللا بخشاینده مهربان است.199 -البقره -ِإنَّ اهللََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم  ( 

که اوتعالی  ")  از پروردگار خویش طلب آمرزش کنید، یقینا10 -نوح  -اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا ( 

 بسیار آمرزنده است.

بنده گناهکار را وامیدارد تا از طریق توبه و استغفار و  "استفاده از دروس این نامهاي مبارك بنده و خاصتا 

پروردگار بسیار آمرزنده طلب آمرزش کند و خصلت پوشانیدن گناه و عفو و گذشت را در  اعمال صالحه از بارگاه

 روابط اجتماعی میان بندگان نیز رعایت نماید.

 

      25 



 (جل جالله)اهللا      

 القهّار 

         )18( 

 

غلبه و سلطه و قدرت بزرگ  القاهر و القهار از اسماء اهللا الحسنی است، القهار مبالغۀ القاهر و ماخوذ از قهر و 

می باشد،  القاهر صاحب قهر و القهار داراي بسیار قهر به معنی استیالء و قدرت مطلق بر همه چیز از صفات اهللا متعال 

 بوده و در آیات مبارکه قرآن کریم بارها تکرار شده است:

) و او است اهللا، غالب و مقتدر بر بندگان خود 18-ألنعاما -َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه َوُهَو احلَِْكيُم اْخلَِبُري ( 

 و  او  است حکیم( در تدبیر امور) و آگاه( به همه احوال).

ُ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّارُ (  اهللا  -صلی اهللا علیه وسلم -) بگو( اي محمّد16 -الرعد -ُقِل اهللَّ

 ا(و) صاحب قهر و قدرت بزرگ است.آفریننده همه چیز و اوتعالی یکت

وصف قاهر و قهار اهللا تعالی طغیان و تجاوز ستمگاران و پادشاهان و رؤساي مستبد را درهم می شکند   و    

قدرت  انتقام و ظلم آنهارا از بین می برد ، استعمال قهر و غلبه از جانب بندگان می باید که به ضد نفس اماره بالسوء  

فس خود شان بکار برده شود  نه در مقابل ضعفاء و بیچارگان و مظلومان، که در آن صورت قهر و شهوت و طغیان ن

 اهللا قهار  بسروقت شان رسیده سر ظلم شانرا به ذلت خم و دست تجاوز شانرا یکباره کوتاه خواهد ساخت.

 کلمه(القاهر) دو بار و القهار) شش بار در قرآن کریم ذکر شده است. 
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 (جل جالله)اهللا       

 الوهّاب

            )19( 

 -ز وجلع -الوهاب مبالغۀ الواهب به معنی بخشنده و بسیار بخشاینده از جمله اسماء اهللا الحسنی است و اهللا 

           - ْلَوهَّابُ اَوَهْب لََنا ِمن لَُّدنَك َرْمحًَة إِنََّك أَنَت آنرابخود پسندیده و در کتاب کریم خود ذکر فرموده است: (

 ) و بما از بارگاه خویش رحمت عنایت فرما، همانا توئی بسیار بخشنده. 8-آل عمران

بخشش یا(هبه) در روابط بشري اعطاي چیزي بدون عوض و تملیک آن به موهوب له است، اما عطایا  و  

زمین است و خزائن و گنجینه هاي آسمان مواهب اهللا الوهاب حدود و قیود ندارد و او تعالی که مالک آسمان ها و 

ها و زمین در دست تصرف او است بهر پیمانه که می بخشد در برابر رحمت و کبریائی او ناچیز است و هر اندازه از 

 عطایا و مواهب او تعالی از خزانه ملک او کم نسازد.

شراب، فامیل و اوالد وسائر از مواهب الهی براي بندگانش موهبت حیات، عقل، قلب، سمع و بصر، طعام و  

نعمت هاِي اهللا الوهاب است، ذریه صالحه از مواهب بزرگ اوتعالی است و پروردگار بزرگ بر انبیاء علیهم السالم 

َنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َوَجَعْلَنا ِيف ذُ در برابر موهبت ذریه صالحه منت گذاشته و فرموده است ( َة رِّيَِّتِه النـُّبـُوَّ َوَوَهبـْ
را عطاکردیم و در اوالد    -علیهما السالم -علیه السالم، اسحاق و یعقوب -) وما به ابراهیم27-العنکبوت -َواْلِكَتابَ 

 -) ما به داؤد30-ص  -سُلَیْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ود وَهَبْنَا لِدَاوُوو خانواده او نبوت و کتاب( آسمانی) قرار دادیم.  (

ود. به که او بسیار توبه کننده ب "را عطا کردیم، او بنده بسیار خوب بود، واقعا -علیه السالم -سلیمان -السالم علیه

َنا َلُه َحيَْىي را عنایت فرمود(  -علیه السالم -یحی -علیه السالم –زکریا   )  90-األنبیاء -َوَوَهبـْ

ْذ َهَديـْتَـَنا َوَهْب َربـََّنا الَ تُزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد إِ یم است: (از کالم پروردگار این دعا و نیاز به بارگاه بی نیاز تقد 
)   اي پروردگار ما!  دلهاي مارا به باطل میل مده بعد از 8-آل عمران -لََنا ِمن لَُّدنَك َرْمحًَة إِنََّك أَنَت اْلَوهَّابُ 

 ا توئی بسیار بخشنده.آنکه مارا هدایت فرمودي و بما از بارگاه خویش رحمت عنایت فرما، همان
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 (جل جالله)اهللا      

 الرزاق 

           )20( 

الرزاق مبالغۀ الرازق  به معنی روزي دهنده و بسیار روزي بخش که نام وصفت اهللا متعال است ودر قرآن  

)  به تحقیق 58-الذاریاتو  -الْقُوَّةِ الْمَتِینُوإِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُکریم بارها با مشتقات کلمه( رزق) ذکر شده است: (

اهللا، اوخود بسیار روزي رسان، صاحب نیروي کامل و قدرت مطلق می باشد، اهللا الرزاق که خالق تمام مخلوقات و 

رْضِ األَمَا مِن دَابَّۀٍ فِی وسائر اجزاي کائنات است متکفل رزق  و روزي تمام مخلوق زنده جان بوده و فرموده است: (

)  و هیچ جانور و زنده جانی در زمین نیست مگر اینکه رزق و روزي او بر عهده اهللا 6-هود -إِالَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

 )3-فاطر - هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ یَرْزُقُکُم مِّنَ السَّمَاء وَاألَرْضِ ال إِلَهَ إِالَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَکُونَ روزي رسان است. (

 آیا غیر از اهللا متعال کدام آفریدگاري وجود دارد که به شما از آسمان و زمین روزي برساند؟

 موجود نیست)  هیچ معبودي بحق جز او تعالی وجود ندارد، پس چگونه منحرف می شوید؟ "(ابدا

غیر او تعالی احدي مستحق  "درحالیکه اهللا متعال هم خلق نموده و هم رزق میدهد، آیا سزاوار عبادت نیست؟ یقینا

 عبادت نمیباشد.

وسعت رزق و ضیقی آن هردو در دست قدرت اهللا است، و سعت رزق دلیل محبوبیت انسان نزد پروردگار   

وضیقی رزق عالمۀ عدم رضائیت اوتعالی از بنده نمیباشد،  بل هردو حالت براي امتحان بنده است، دارائی زیاد   و 

و تکبر گردیده و نعمت خداوند سبب مصیبت میگردد و نیز ممکن است ضیقی رزق  وسعت رزق گاهی سبب غرور

ُ يـَْبُسُط الّرِْزَق ِلَمْن َيَشاء َويـَْقدِ باصبر و تالش مشروع بانجامد و خوشنودي اهللا رزاق حاصل شود (  )26-الرعد-رُ اهللَّ

الش  باشد ضیق و کم میگرداند.  اندازة تاهللا متعال روزي را براي هرکس که بخواهد فراوان و براي کسیکیه خواسته 

ومساعی هرکس از طریق کار بستن به اسباب و لوازم و عدم چنین تالش و مساعی و پیمانه  اعتماد به توفیق خداوند   

 ازجملۀ اسباب وسعت وضیقی رزق خواهد بود.

                      28 



 (جل جالله)اهللا      

 الفتاح 

          )21( 

 الفتاح مبالغۀ فاتح و از ماده فتح به معنی گشایش، پیروزي، حکم و داوري میان مردم است.  

نام و وصف( فتاح) را بخود پسندیده و در کالم مقدس خود آنرا ذکر فرموده است،  در سورة  -سبحانه و تعالی -اهللا

نَـَنا َربـَُّنا ُمثَّ يـَْفتَ می فرماید: ( -26آیه -سبا نَـَنا اِبحلَْقِّ َوُهَو اْلَفتَّ ُقْل َجيَْمُع بـَيـْ صلی اهللا  -( اي پیغمبر )اُح اْلَعِليُم ُح بـَيـْ

به کسانیکه درمورد حق باتو مجادله می کنند) بگو:  پروردگار ما( در روز رستاخیز) مارا گردهم جمع  -علیه وسلم

 است.می کند، سپس در میان ما بحق حکم میفرماید و او تعالی یگانه داور و حاکم دانا 

ازمعانی اسم مبارك( الفتاح) چنانکه (الخطابی) می گوید:  ذاتی که ابواب رحمت و رزق و روزي رابراي  

بندگان خود می گشاید و دروازه هاي بسته از امور و احوال شانرا باز می کند و دلها و چشمان بصیرت شانرا براي 

 پذیرش حق کشوده و روشن میدارد.

 کریم و رحیم بروي بندگان و سائر اجزاي کائنات اسباب حیات، عزت و  فتح ابواب رزق و رحمت اهللا 

 کرامت و صالح و سعادت و هدایت و توفیق بندگان را فراهم می سازد.

داخل شدن ایمان در قلوب مؤمنان و صدور طاعت رحمان و اعمال صالحه از جانب بندگان از آثار فتح   

پروردگار( الفتاح العلیم)  سینه ها و قلوب بندگان خود را به نوردانش  و  ابواب رحمت الهی است، با فتح ابواب علم

 علم روشن می سازد و رهنمائی مردم را براي آنها آسان می گرداند.

یَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَۀٍ فَال مُمْسِکَ لَهَا وَمَا یُمْسِکْ فَال مُرْسِلَ  میفرماید: ( ما -2-اهللا( الفتاح) در سوره فاطر 

. اهللا(الفتاح) هر (دروازه) رحمتی را که براي مردم بگشاید هیچکس نمیتواند آنرا  لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ

کند هیچکس جز اوتعالی نمیتواند آنرا رها کند، و او (جل جالله) توانا و با ببندد، و آنچه که اهللا آنراباز  دارد و منع 

 ) بار تکرار شده است.30حکمت است. کلمۀ(الفتاح) در قرآن کریم یکبار و مشتقات لفظ(الفتح) بیش از (
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 (جل جالله)اهللا                

 العلیم

        )22( 

   -(العلیم) در برخی از تفاسیر و فهرست هاي اسماء اهللا الحسنی سه نام (العالمبه ارتباط نام و وصف  
خویشتن را بهرکدام این نام ها و اوصاف معرفی  -سبحانه و تعالی -العلّام) ذکر شده است، و اهللا -العلیم

اهللا داناي پنهان و عیان،  -مُتَعَالِعَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْکَبِیرُ الْمیفرماید: ( -9-فرموده  است: درسورة رعد

يٌع َعِليٌم فرموده است: ( -244 -بزرگ و برتر و واال و منزه است. در سورة بقره َ مسَِ و  -َواْعَلُمواْ َأنَّ اهللَّ

 َوَجنَْواُهْم َوَأنَّ مْ أَملَْ يـَْعَلُمواْ َأنَّ اهللََّ يـَْعَلُم ِسرَّهُ میفرماید:  -78-بدانید که اهللا شنوا، دانا است).  در سوره توبه
را میداند؟ و بدون  "قینمناف"آیا ندانسته بودند که اهللا به یقین اسرار و سخنان پنهانی آن  -اهللََّ َعالَُّم اْلغُُيوبِ 

بسیار دانا است.) اهللا (العلیم) در پهناي علم الهی و احاطه  "اسرار و امور نهانی "شک اهللا به همه غیب ها 
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِکُلِّ آنچه که در آسمان ها و زمین و در اعماق سینه ها است میفرماید: ( کامل آن به تمام

و بدون شک آگاهی وعلم اهللا همه چیز را فرا گرفته است)  و همچنان فرموده  -12-الطالق  -شَیْءٍ عِلْمًا
یَعْلَمْهُ اللَّهُ وَیَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی األَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى  لْ إِن تُخْفُواْ مَا فِی صُدُورِکُمْ أَوْ تُبْدُوهُاست:  ( قُ

اگر پنهان دارید آنچه که در   "-صلی اهللا علیه وسلم -اي پیغمبر "بگو  -29-آل عمران-کُلِّ شَیْءٍ قَدِیر
و در زمین است خداوند به آن دلهاي شما است یا آشکار سازید اهللا آنرا میداند و هر آنچه در آسمان ها 

آگاه است، و اهللا بر همه چیز توانا است)  اهللا کریم و علیم  انسان و بندگان خود را نیز از نعمت (علم) بهره 

 -الرحمن -الرَّْمحَُن َعلََّم اْلُقْرآَن َخَلَق اِإلنَساَن َعلََّمُه اْلبَـَياَن مند ساخته و بر آنها چنین منت میگذارد:   (
اهللا بسیار مهربان، قرآن را تعلیم داد، انسان را بیافرید، به او بیان و سخن گفتن را آموخت) درجات  -1-4

علم و دانش بشري مشهود است و همیشه  در توسعه دیده میشود اما در مقایسه با علم اهللا العلیم نسبت قطره 
و جز اندکی از علم به   -85-االسراء -إِالَّ قَلِیالً  أُوتِیتُم مِّن الْعِلْمِ ومابه بحر خواهد بود و اهللا فرموده است: (

ایمان به علم اهللا و احاطه آن به جهان نهان و عیان و زمین و آسمان از یکسو در دل  شما داده نشده است)
بنده خوف مراقبت و نظارت اهللا دانا و توانا را ایجاد می نماید در عین حال امید و اطمینان پروردگار حامی 

ظ خود را در هر حال و هر امر در دل می پروراند وبه آن اتکاء میکند.  سبحانک العلم لنا االّ ماعّلمتنا و حاف
   30   انک أنت العلیم الحکیم.    



 (جل جالله)اهللا       

 القابض، الباسط             

                   )23)      (24( 

 اق یافته، قبض و بسط دو مفهوم متضاد دارد.قو الباسط  از مصدر القبض و البسط  اشت ضالقاب 
ن و بدست آوردن و بسط، دست گشودن و باز کردن و امتداد و نشر اشیا است. قبض به معنی گرفتن و قبضه کرد

مفهوم  در وصف قابض القابض و الباسط دو اسم از اسماء اهللا الحسنی است که از احادیث مبارك نبوي گرفته شده
گرفتن و حِرمان ودر وصف باسط معنی گشایش و عطا نهفته است، اهللا القابض به قهر و حکمت و عدالت خود در 

قبض ارواح و ارزاق و قلوب بندگان می پردازد، اهللا الباسط به رحمت و کرم خود توسعه ارزاق و نشر فرحت و 
ماٌ هردو وصف قابض و باسط باهم ذکر می گردند و هریک به سعادت در دلهاي بندگان را میسر می سازد، عمو

خود  قبض وبسط اشیا و کائننات را در دست قدرت -جل جالله–تنهائی وصف اهللا گفته نمیشود، عقیده به اینکه اهللا 
 –سط اقابض و ب –دارد بنده را وا میدارد تا در نهایت تالش و مساعی زندگی، خویشتن را تسلیم اراده وتقدیر اهللا 

بنماید، و هرگاه گشایش در امور و ارزاق و احوال خود به بیند به شکران و اداي حقوق نعمت و عطاي پروردگار 
بپردازد و اگر ضیق و تنگنائی در حیات خود احساس کند آنگاه با تمام توجه و حواس ببارگاه لطف و رحمت 

نوشت انسان درین دنیا و آن جهان بدست قدرت اهللا پروردگار پناه می برد و این ایمان در وي تقویه میابد که سر
 رحمان است.

 از مواردي که وصف( قبض و بسط) در قرآن کریم ذکر گردیده این آیات کریمه است: 
ُ يـَْقِبُض َويـَْبُسُط َوإِ ( َ قـَْرًضا َحَسًنا فـَُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريًَة َواهللَّ کیست که براي  -۲۴۵-. البقرهْيِه تـُْرَجُعونَ لَ مَّن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اهللَّ

اهللا قرض دهد قرض حسن(درراه اهللا انفاق نماید) پس خداوند آنرا بیفزاید  دوبرابر و چندین برابر، واهللا ضیق میسازد 
 و میگشاید (روزي بندگان را) و به سوي او باز گردانیده شوید)

سبحانه و  -اهللا -26الرعد -یَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا فِی اآلخِرَةِ إِالَّ مَتَاعٌ اللَّهُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاء وَ(
روزي کسانی را که خواسته باشد وسعت می بخشد و از کسانی را که بخواهد ضیق سازد، و( کافران به  -تعالی

 آسایش) در زندگانی دنیا خوشنود شوند درحالیکه حیات دنیا نسبت به آخرت  جز متاع ناچیزي نیست.)
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 (جل جالله)  اهللا             

 لخافض  الرافعا           
              )25)   (26( 

ایین خفض به معنی پ -الخافض و الرافع از مصدر( الخفض و الرفع) گرفته شده مفهوم هرکدام ضد دیگر است    
کردن و نرمی و انکسار و ذلیل ساختن، و رفع بلند ساختن و اعزاز و اکرام و تقدیر مقام و منزلت مؤمنان و اهل تقوي 

 ت.و احترام اس
خفض ورفع در خصوصیات بشري و اخالق مؤمن در معامله و برخورد با نفس و شیطان  و اهل معصیت از    

خصوصیت( رفض) و با مؤمنان و صاحبان حقوق و احترام از مفهوم( رفع) استفاده می شود، در تعبیر قرآنی (خفض) 
کلف است در برابر والدین بال تواضع به معنی تواضع و نرمی به رحمت به مقام پدر و مادر امر شده و فرزند م

 مَۀِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْوانکسار خود را فرود بیاورد و مقام خود را پایین کند تا منزلت والدین بلند شود(
نیز امر شده قرآن کریم  -صلی اهللا علیه وسلم –) نرمی و رحمت در برابر مؤمنان به رسول اکرم -االسراء-24...

به پیروان خود از جملۀ مؤمنان  بال (رحمت و  -215-الشعراء- وَاخْفِضْ جَنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَمیفرماید: (
ده، رافعۀ) یاد شتواضع) خود را فرود آور)  واقعۀ قیامت که حتماٌ  واقع شدنی است در سورة واقعه به وصف(خافضۀ 

 گروهی در آن روز به ذلت و پایین برده شوند و گروهی بدرجات بلند ارتقا یابند.
الخافض و الرافع به معنی کامل و مطلق دو اسم از االسماءالحسنی و دو وصف اهللا متعال است.  اهللا الخافض  

اهللا الرافع مقام مؤمنان و اهل حق و تقوي اقوام و عناصر ستمگر و متجاوز و اهل معصیت را ذلیل و زبون میگرداند و 
  -جل جالله–) اهللا 11المجادله  - یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ و دانش را بلند می سازد(

نها علم داده شده است( مقام مقام و منزلت کسانی را که از جمله شما ایمان آورده اند و درجات کسانی را که به آ
همان ذاتی است  -متعال -اهللا -2-... الرعد  اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَادانشمندان را) بلند می سازد. (

 که آسمانها را بدون پایه ها که شما آنهارا می بینید بر افراشته و بلند ساخته است).
آل -تعالی خطاب به عیسی علیه السالم فرموده است: (یاعیسی انی متوفیک ورافعک الی... اهللا سبحانه و 

 اي عیسی! همانا من برگیرنده تو ام وبردارنده تو ام بسوي خودم...) – 55عمران 
است و عزت و ذلت براي اهل هرکدام از  -جل جالله -عقیده به اینکه رافع و خافض حقیقی و کامل اهللا 

رسیدنی است  ایمان بنده را به قدرت مطلق خالق توانا و اینکه سرنوشت انسان به اساس عقیده و عمل   جانب اهللا 
 هرکس در دست قدرت و عدالت الهی است تقویه می بخشد.
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 (جل جالله)اهللا               

 المعزّ    المذلّ                
              )27)      (28( 

(المُعزّ)  به معنی عزت بخش و عزیز سازنده و نصرت و یاري دهنده و (المذلّ) ذلت بخش و ذلیل گرداننده و     
العزّ و الذلّ) گرفته شده و به اسماي  –خوار کننده است، المعزّ  و المذلّ  دو اسم فاعل از مصدر( العزة و الذلۀ 

..)ارتباط دارد، و مشتقات(عزة و عزیز)  در قرآن کریم بیش از الوهاب. -الرحیم -القدیر -القوي -الحکیم -(العزیز
یکصد بار و مشتقات( ذلۀ و ذلّ)  بیست و سه بار تکرار شده است، مفهوم معز و مذل بحیث دو اسم از اسماء حسنی 

ند شکه غالباٌ باهم ذکر می شوند اینست که عزت و ذلت هردو براي کسانیکه بروي عقیده و عمل مستحق هرکدام با
ا به عزت را به طاعت، و ذلت ر -سبحانه وتعالی -از جانب اهللا(جل جالله) و نیز بهرکه خواسته باشد داده میشود،  اهللا

معصیت مربوط ساخته طاعت و عبادت اهللا بحیث نوري که حجاب میان بنده و پروردگارش  را از بین می برد و بنده 
گناه بنده را از اهللا (عز وجل) دور ساخته و در نتیجه بذلت و را به خالقش نزدیک می سازد، بالعکس معصیت و 

 خواري گرفتار میگرداند
سورة آل  26این مطلب که عزت و ذلت از جانب اهللا بهرکه خواسته باشد رسیدنی است، در آیۀ مبارکه(       

مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْکَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء لِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ قُ  "عمران) چنین افاده میگردد:
... بگو(ایپیغمبر!) اي اهللا!  اي مالک ملک! تو هرکه را خواهی ملک و قدرت بخشی و از وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِیَدِكَ الْخَیْرُ

بخشی و هرکه را خواهی هرکه خواهی ملک و قدرت را باز پس میگیري، و هرکه را خواهی عزت و سر فرازي 
 "ذلت و خواري دهی، همه خیر و نیکویی در دست قدرت تو است.

اهللا متعال پروردگار عزیز است،  اوتعالی قدرت مطلق دارد که بندگانی از مخلوق خود را تا مقام نبوت  و  
عالی نماید، اوترسالت و کرامت عزت بخشد و اقوامی را به سبب کفر و نافرمانی شان گرفتار غضب و خشم خود 

پاك و منزه است پروردگار تو، پروردگار عزت،  -180-الصافات – سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَمیفرماید: (
 -61-... البقرهوَضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّۀُاز آنچه (مشرکان) توصیف می کنند) و در موارد غضب و خشم فرموده است: (

عزت و   -8-المنافقون -وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ   ذلت و خواري بر آنها مقرر شده است) -112-آل عمران
 مقام بلند خاص  براي اهللا وپیامبر او ومؤمنان است. 
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 (جل جالله)اهللا        

 السمیع  البصیر      
        )29)   (30( 

سمع و بصر یا شنیدن و دیدن (شنوائی و بینائی) به ارتباط مخلوق دو حاسه از جملۀ حواس بوده و انسان و مخلوق     
زنده از طریق گوش و چشم می شنود و می بیند و حدود  شنیدن و دیدن مربوط به سالمت و قدرت این حواس و 

ت. مطلق و کامل اس -وتعالی است، حدود و قیود نداردوسائل است، اما سمع و بصر اهللا  متعال دو وصف قائم بذات ا
سمیع و بصیر دو اسم جلیل و مبارك و معروف از اسماء اهللا الحسنی است،  هیچ صدا،  هیچ ندا،  هیچ دعا وهیچ راز 

ا دو نیاز و هیچ نالش و فریاد از احاطه شنوائی اهللا سمیع بیرون نیست  و اهللا سمیع همه را می شنود و شنیدن  یک ص
صداي دیگر را اخالل نمی کند و همچنان همه مخلوقات وسائر اجزاي کائنات و هر عمل و هر حرکت در دائره 

 بینائی مطلق اهللا بصیر داخل و هیچ ذره اي در وجود ازان بیرون بوده نمیتواند.
صف سمیع در پهلوي آنکه بارها و بارها ذات اقدس خود را در قرآن کریم متصف به و -جل جالله –اهللا  

وبصیر  یادنموده است  به بندگان خود امر میفرماید تا پروردگار شانرا به همین اوصاف بشناسند در غیر آن بنده در 
 شناسائی پروردگار خود مقصر خواهد بود.

لَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا وَاتَّقُواْ ال   وبدانیدکه اهللا شنوا، دانا است)  -244البقره -وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ( 
 واز اهللا بترسید وبدانید که اهللا به همه کردار شما بینا است). -233-البقره -تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ

هنگام بیان قدرت و عظمت و تمجید و ستایش ذات کبریاپی خود وصف سمیع و  -سبحانه و تعالی–اهللا  
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْالً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ األَقْصَى الَّذِي بَارَکْنَا بصیر خویشتن را ذکر میفرماید (

صلی اهللا  –پاك ومنزه است آن ذاتی که بنده اش(محمد  -1-االسراء-  حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ 
یه وسلم) را در وقتی از شب از مسجد الحرام به مسجد االقصی که ماحول آن را مبارك و با برکت ساخته ایم برد عل

 تا برخی از آیات و نشانه هاي قدرت خود را به او نشان بدهیم، به تحقیق که او تعالی شنوا، بینا است).
رسول اکرم صلی اهللا علیه وسلم در امر در سورة مجادله ماجراي مناقشه و مجادلۀ( خوله بنت ثعلبه) با  

که ازجانب شوهرش( اوس بن الصامت) صادرشده بود، هنوز مجادله و صحبت خاتمه نیافته بودکه  سوگند (ظهار)
ى اللَّهِ وَاللَّهُ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجَادِلُکَ فِی زَوْجِهَا وَتَشْتَکِی إِلَ اهللا السمیع البصیر این آیه کریمه را نازل فرمود:

سخن زنی را که در بارة  -سبحانه و تعالی -به راستی  اهللا -1-المجادله - ا إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیریَسْمَعُ تَحَاوُرَکُمَ
شوهرش باتو(اي پیغمبر) مجادله می کرد و به سوي اهللا شکایت مینمود شنید و اهللا گفتگوي شمارا می شنید، به 

 34که اهللا شنوا،  بینا است.                    تحقیق و بی شک 



ایمان به وصف سمیع و بصیر  اهللا سبحانه وتعالی و اسماي مبارك السمیع البصیر پهناي احاطه و کمال  
را در اذهان و قلوب مؤمنان ترسیخ و تثبیت می نماید و هنگامیکه اوتعالی  همه  -عزوجل –قدرت و عظمت اهللا 

ا می شنود و همه احوال و اعمال مارا می بیند و هیچ ذره و اشاره اي از قدرت سمع وبصر الهی اقوال و اسرار مار
پوشیده نیست، چگونه ممکن است که در غفلت ازان سمع و بصر  و بصیرت و اعمال ما مغایر ایمان راسخ ما به اهللا 

 السمیع  البصیر باشد؟ 
) فرموده اند: (ان تعبداهللا کانک تراه فان لم تکن تراه در تعریف(احسان -صلی اهللا علیه وسلم -رسول اکرم 

ناٌ را چنان عبادت کنی گویا که او تعالی را می بینی و اگر تو نتوانی به بینی پس یقی -سبحانه و تعالی -فانه یراك) اهللا
 که اوتعالی ترا می بیند. 

مارا متوجه اعمال و اقوال ما می سازد  شنوا و بینا است، همچنانکه  -سبحانه و تعالی -یقین ما به اینکه اهللا
توکل و اعتماد مارا به پروردگار ما تقویه می نماید، در برابر مصیبت و ظلم  اطمینان داریم که یاري اوتعالی باما است 

    )-61-الاالنف- لْعَلِیمُوَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ او دعاي مارا می شنود و قبول میفرماید.  اوتعالی فرموده است(
 دانا است. -براهللا  توکل کنُ یقیناٌ که او(تعالی) شنواُ

 نت السمیع العلیم.أربنا علیک توکلنا، انک 
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 (جل جاللھ) هللا 

 الحکم -الحکیم  
)۳۱)     (۳۲( 

الحکم  است، هردو  -و -فرموده است: الحکیمکه خویشتن را به آن مسمّی ازجملۀ نام هاي مبارك اهللا(عزوجل)   
) سورة آل عمران خداوند 18اسم در آیات کریمه قرآن کریم بارها وارد گردیده، به ارتباط (الحکیم) در آیۀ (

) سورة 62(ودرآیه نیست معبودي  بحق بجز اوتعالی، او غالب باحکمت است) -الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ میفرماید:

ونیست هیچ معبودي بحق جز اهللا و بی  -مَا مِنْ إِلَهٍ إِالَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُو  آل عمران فرموده است:
وَ الْحَکِیمُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُ ) سورة انعام فرموده است:18شک که او تعالی غالب  باحکمت است)، درآیه(

 واو است غالب و مقتدر بر بندگان خود و او است حکیم( در تدبیر امور) و آگاه( به همه احوال)  -الْخَبِیرُ
لفظ (حکیم) تدبیر اوضاع و احوال و اجراي امور و ایجاد اشیا را به کاملترین صورت و به حد اعلی کمال و  

کند، کلمه(حکمت) که وضع هرچیز در محل مناسب آن گفته شده اتقان و بدون هیچنوع عیب و نقصان افاده می 
نسبت آن به حکیم مطلق(عز وجل) به معنیء بهترین صورت خلقت و کامل ترین مفهوم تدبیر و تقدیر امور و اشیا 

 ازجانب آن خالق حکیم خواهد بود.
ود پروردگار حکیم مشهصفت کمال مطلق  همچنانکه در ساحۀ خلقت اشیا و تدبیر و تقدیر امور از جانب  

است کالم الهی و آیات کتاب اهللا متعال نیز داراي همان وصف احکام و اتقان و اعجاز می باشد و از همین رو اهللا 

یونس  –ِم الر تِْلَك آَ�ُت اْلِكَتاِب احلَِْكيحکیم کتاب خود را بنام( کتاب حکیم و قرآن حکیم) ذکر نموده است(
-1-یس -و القرآن الحکیم -ت کتاب حکیم( محکم و داراي حکمت) است) و (یساین آیا -را -الم -الف -1-
 قسم به قرآن حکیم) -یاسین -2
معنی دیگر (حکیم) حکم وحاکم است یعنی اهللا حکیم مالک حکم میان بندگان خود بوده و اوتعالی حاکم  

اختصاص داده است هیچ قدرت وهیچ مطلق در امور خلق و بندگان خویش می باشد و در اموریکه حکم آنرا بخود 
آگاه باشید که حکم  -62-االنعام-الَ لَهُ الْحُکْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِینَکس نمیتواند در آن تصمیم بگیرد وحکم کند.  اَ

    إِیَّاهُ تَعْبُدُواْ إِالَّإِنِ الْحُکْمُ إِالَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَالَّ (  –و فرمان مخصوص خداوند است و اوتعالی سریع ترین حسابگران است) 
فرمانروائی و حکم مخصوص اهللا است امر فرموده است که جز اوتعالی را نه پرستید)  حاکمیت   و  -40-یوسف-

تحقق  - علیه وسلمصلی اهللا -فرمانروائی اهللا حکیم از طریق تطبیق شریعت اوتعالی و تحکیم قرآن کریم و سنت نبوي
  میابد.
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أَفَغَیْرَ اللَّهِ أَبْتَغِی حَکَمًا وَهُوَ ) سورة انعام وارد شده: (114(حکم) به معنی صاحب حکم و داور در آیه(اسم 
داوري  آیا من غیر از اهللا "به مشرکین بگو:! -صلی اهللا علیه وسلم -اي محمد" – الَّذِي أَنزَلَ إِلَیْکُمُ الْکِتَابَ مُفَصَّالً

که کتاب (قرآن) را که در آن همه چیز به تفصیل بیان شده به سوي شمانازل فرموده  بخواهم؟  وحال آنکه او است
 است).

ایمان و عقیده به هردو اسم(حکیم وحکم) در حالیکه قنا عت و آرامش روحی و فکري بنده را فراهم می  
و  حکیم باشد سازد و خالق وپروردگار بنده و کائنات با چنین دالئل آشکار قدرت و عظمت سزاوار آنست که

حاکم باشد و حکم و داور باشد و بنده به حکم و عدالت اوتعالی  پابند و قانع و راضی باشد و در عین حال 
فرمانروائی و حاکمیت و عدالت( احکم الحاکمین و اسرع الحاسبین) خوف و بیم تجاوز از حدود  احکام الهی و 

ایجاد می نماید، و همه میدانند که عدالت اهللا حکیم وحساب حساب سریع اعمال بندگان را در اذهان و افکار آنان 
 روز جزا آمدنی است.

) پس هرکس به اندازه و وزن 8-7-الزلزله -فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرا یَرَهُ ( 
ا می بیند، و هرکس به اندازه و وزن یک ذره عمل شرکرده یک ذره عمل خیر انجام داده باشد( پاداش نیک) آن ر

 باشد(جزاي)آن را می بیند. 
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 (جل جاللھ) هللا

 العدل
)۳۳( 

لغت به معنی انصاف و وضع شی در موضع آن و ضد مفهوم(ظلم) وارد شده و(ظلم) البته کلمه(عدل) از نظر       

 حد انصاف و عدالت است.وضع شی در غیر موضع آن و تجاوز از 

در قرآن کریم بارها در تحقیق عدالت و جلوگیري از ظلم امر شده و بیشترین تأکید در نکوهش و نفرین از         

ظلم به عمل آمده است،  چنانچه بزرگترین و بد ترین گناه (شرك) به ظلم عظیم تعبیر شده. خداوند در سورة لقمان 

 -19-ة فرقانبدون شک که شرك واقعاٌ ظلم بزرگ است) و در سور -كَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌإِنَّ الشِّرْمیفرماید:( -13-

وهرکس از شما ظلم کند عذاب بزرگی به او می چشانیم).    -وَمَن یَظْلِم مِّنکُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا کَبِیرًا فرموده است:(

وهنگامیکه میان مردم -58-النساء- النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِوَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ  درامرعدالت، اهللا متعال میفرماید: (

 به عدالت حکم کنید). "درمقام حاکم قرار داشتید"حکم نمودید

 به تحقیق اهللا متعال به عدل واحسان... امر میفرماید). -90-النحل– إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاإلِحْسَانِ(       

خلقت و شریعت الهی مفهوم عدالت به وضاحت متجلی است و خداوند عادل ظلم را بخود وبندگان  درنظام      

 خود تحریم نموده و اوتعالی در احکام و افعال خود از ظلم منزه و پاك است.

وَإِنْ  ) فرموده است:(-42-کلمۀ(عدل) در قرآن کریم لفظ( قسط)وارد شده، خداوند درسورة (مائده مرادف       

واگر میان آنها حکم نمودي پس به عدالت حکم کن، حقا  -کَمْتَ فَاحْکُم بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَحَ

 که خداوند عادالن را دوست میدارد).

ه رد شدکلمه(عدل) به معنی (عادل) ولفظ(قسط) به معنی(مقسط) هم از نظر لغت و هم از فحواي آیات قرآنی وا     

و از همین لحاظ در فهرست( االسماء الحسنی) بروایت ترمذي هردو اسم( عدل و مقسط)  از جملۀ نامهاي زیباي اهللا 

-ذکر شده است، اسم(عدل) به معنی عادل به وصف کالم الهی در قرآن کریم نیزذکر شده و خداوند در سورة(انعام

قانه و ) وکالم پروردگارتو صادقًا وَعَدْالً الَّ مُبَدِّلِ لِکَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیموَتَمَّتْ کَلَِمتُ رَبِّکَ صِدْمیفرماید: ( -115

  عادالنه بحد تمام رسید، هیچکس نمیتواند کلمات اورا تبدیل نماید، و او است شنوا(به گفتار) دانا(به احوال).
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 ( جل جالله)اهللا

 الّلطیف

)34( 

اشد، یا لطیف) میب-درسلسلۀ بهترین نام هاي پروردگارما که خویشتن را به آن مسمی فرموده است( اللطیف       

لطیف یا صاحب لطف بحیث نام و وصف اهللا(عزّوجل) مفهوم نیکی و احسان و توفیق و تحقیق مصالح و منافع 

سم مبارك لطیف آگاهی بر ابعاد و دقائق و اسرار بندگان و مخلوق را با لطف و مهربانی زیاد افاده می کند، و نیز ا

امور و مصالح بندگان را احتوا می کند و فقط پروردگار لطیف میداند که بنده به چه محتاج است و خیر او در کجا 

است؟ به لطف و احسان و توفیق الهی آنرا براورده می سازد و بنده به آثار رحمت و لطف پروردگارش دست میابد 

  عَزِیزُاللَّهُ لَطِیفٌ بِعِبَادِهِ یَرْزُقُ مَن یَشَاء وَهُوَ الْقَوِيُّ الْ(اسباب و اسرار آنرا دانسته باشد، این مفهوم از آیۀ مبارکه بی آنکه 

) بخوبی درك میگردد،  اهللا به بندگان خویش لطیف و مهربان است، هرکه را خواسته باشد روزي -19-الشوري-

غالب است.   مظاهر لطف و مهربانی اهللا(عزّ وجل) در خلقت انسان از مرحلۀ جنین در رحم  (و)میدهد و اوتعالی توانا 

مادر تا تمام ادوار زندگی و در تمام اجزاي خلقت و کائنات روشن و آشکار است و با اندك تفکر در دالئل قدرت 

تفکر و دقت عمیق تر و  و عالئم حکمت قادر حکیم نشانه هاي لطف و احسان پروردگار درك میگردد و هر قدر

آموزش علمی بیشتر با ایمان راستین به وحدانیت و قدرت خداوند صورت بگیرد دالئل عظمت و قدرت و مراتب 

نَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ (  اِ:لطف و مرحمت الهی اضافه تر روشن میگردد، به ارتباط این امر خداوند کریم میفرماید

به تحقیق که در آفرینش آسمان ها و زمین  -190-آل عمران - یْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِّأُولِی األَلْبَابِوَاألَرْضِ وَاخْتِالفِ اللَّ

 و اختالف شب و روز نشانه هاي روشنی است براي خردمندان).

وي لقا -العلیم الحکیم -صفت لطف خداوند و نام مبارك( لطیف) غالباٌ با اسما و اوصاف( اللطیف الخبیر       

العزیز) مقارن بوده و این میرساند که لطف و مهربانی اهللا متعال توام با آگاهی مطلق و علم کامل و حکمت و قدرت 

بی نهایت اوتعالی است و ایمان به هریک این اسما و صفات در حالیکه امید و اطمینان بنده را به لطف و مهربانی 

و علم و حکمت مطلق اوتعالی در ذهن و نهاد بنده رسوخ  پروردگار تقویه می بخشد در عین حال قدرت و عظمت

 میابد و بنده در همه احوال پروردگارش را حاضر و ناظر میداند.
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 (جل جالله) اهللا

 الخبیر

)35( 

پروردگار ما(جل جالله) در موارد زیادي در قرآن کریم خویشتن را بنام مبارك( خبیر) مسمی فرموده مانند        

ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد و اهللا به همه کردار تان آگاه است) و آیۀ مبارکه(-234-البقره-وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌارکه( آیۀمب
یقیناٌ گرامی ترین شما نزد اهللا  با تقوي ترین شما است، بدون شک -13-الحجرات-اهللَِّ أَتْـَقاُكْم ِإنَّ اهللََّ َعِليٌم َخِبريٌ 

 دانا(بهمه احوال) آگاه( به همه اسرار) است).اهللا 

دربرخی از آیات قرآن کریم نام هاي مبارك( علیم  خبیر) باهم وقرین همدیگر ذکرشده است، هرگاه یکی         

ازین دو نام و دو وصف به تنهائی ذکر شود معنی هردو را افاده می کند و آن علم محیط و کامل خداوند در همه 

وال است، اما ذکر هردو نام( علیم خبیر) باهم هرکدام تفسیر جداگانه دارد و(علیم) به معنی وسیع علم و همه احامور 

 خداوندو(خبیر) نوع خاص علم یعنی آگاهی در حقائق و اسرار نهانی امور و احوال بندگان است. مطلق

-فاطر-  رٌ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِیرٌ بَصِینام و وصف(خبیر) با اسم وصفت(بصیر) نیز باهم ذکر شده مانند آیۀ مبارکه(      

یقیناٌ اهللا به( امور و احوال و اعمال) بندگانش خوب آگاه (و) بینا است). این اوصاف و اسماء بخوبی میرساند که  -31

لقت و کائنات و بندگان اهللا متعال اعم از ملک و جن و انسان از احاطه نظر و علم خداوند هیچ ذره اي در قلمرو خ

بیرون و پوشیده نیست و هرگاه نیازي در دل بنده خطور کند قبل از آنکه آنرا بر زبان بیاورد اهللا( عالم مافی الصدور) 

 آنرا میداند و اگر خواسته باشد آنرا بر آورده سازد.

به این اسماء مبارك و عقیده به اینکه اهللا متعال علیم و خبیر است، خبیر و بصیر است اعمال و احوال و   ایمان        

اقوال بندگان در دائره همین عقیده تنظیم خواهد شد و هیچ بنده فکر نخواهد کرد که ذره اي از امور و احوال او در 

 ظاهر و باطن از علم و حساب خداوند پوشیده بماند.

واز اهللا بترسید(خویشتن را از عذاب خداوند نجات دهید) یقیناٌ  -18-الحشر- وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ(       

      40 که اهللا به آنچه انجام میدهید آگاه است).



  (جل جالله) اهللا 

 الحلیم           

             )36( 

صفت( حلم )به معنی ضبط نفس و قدرت عفو و گذشت و فروبردن قهر و غضب است در برابر هر عامل خشم و     

موجب برآشفتگی و عدم تحمل می گردد، شخص درحالت ضعف که از  "گناه و یا جهالت و سرکشی که عموما

بر درت مجازات،  عفوکند وناتوانی گذشت نماید به صفت(حلم)  نایل نمی گردد و (حلیم) آنست که باداشتن ق

 خشم وغضب غالب آید.

َ َواْعَلُمواْ أَ  اهللا(جل جالله) درجمله بهترین نام ها و اوصاف مبارك خود میفرماید که او تعالی، حلیم است.(      نَّ اهللَّ
عفو و  آمرزنده حلیم است). صفت(حلم) درمورد پروردگار مهربانبدانید که اهللا و-۲۳۵-البقره -َغُفوٌر َحِليمٌ 

رحمت اوتعالی را افاده می کند، همین صفت عفو و رحمت اهللا متعال سبب شده است که با وجود فساد و گناه 

بندگان خداوند به آنها روزي و نعمت میدهد و در جزاي اعمال شان در دنیا شتاب نمی ورزد، چنانچه  اوتعالی می 

اگرپروردگار منکران آیات خود را بخاطر  -58-الکهف-َهلُُم اْلَعَذابَ  َلْو يـَُؤاِخُذُهم ِمبَا َكَسُبوا َلَعجَّلَ  فرماید:(

بزودي وبدون تأخیر عذاب الهی را بر آنها نازل می نمود) حلم وصبر  "آنچه  که انجام داده اند مؤاخذه میکرد حتما

ریک می هللا یگانه شو سترخداوند حتی شامل دشمنان او تعالی گردیده و در حالیکه آن دشمنان کفر می ورزند و به ا

آورند و آیات او(عزوجل) را قبول ندارند بازهم به آنها مهلت میدهد و ندامت شانرا می پسندد و دروازة رحمت 

 خداوند دربرابر توبه و مراجعت آنها باز است.

انچه ندر قرآن کریم به اسم و صفت( غفور، غنی، علیم و شکور) وصل شده چ -سبحانه و تعالی -صفت حلم اهللا     

ُ َغُفوٌر َحِليمٌ میفرماید: ( ُ َغِينٌّ َحِليمٌ  -225 -البقره-َواهللَّ ُ َعِليٌم َحِليمٌ  ۲۶۳البقره -َواهللَّ ُ -۱۲-النساء -َواهللَّ َواهللَّ
، بخشایش و حلم داراي یک هریک این صفات به مفهوم حلیم ارتباط مستقیم دارد ) 17-التغابن -َشُكوٌر َحِليمٌ 

اصل است، و وصف(غنی) میرساند که حلم خداوند از احتیاج و ضرورت  نیست و خداوند بی نیاز است، و پیوند 

 حلیم و علیم از آنست که حلم و عفو خداوند از بی خبري و عدم آگاهی نیست، بل علم خداوند علیم برهمه مخلوق 
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دارد،   انفاق در راه خدا و اعمال خیر از نظر اهللا پوشیده نیست و اهللا شکر گزار و بندگان اوتعالی احاطه کامل 

صاحبان این اعمال است. و خداوند علیم از احوال بندگان آگاه است،  و اهللا بصیر اعمال بندگان را می بیند،  و اهللا 

و بی نیاز است و همه به او نیازدارند.  سمیع اقوال و دعاي بندگان را می شنود،  اوتعالی حلیم و غفور است،  او غنی 

اهللا حلیم(عزوجل)  طوریکه اسم و وصف حلیم را بخود پسندیده است  بر بندگان صالح و برگزیدة خود نیز این 

رَاِهيَم ِإنَّ ِإبْـ  علیه السالم)  می فرماید:( -وصف را می پسندد، چنانچه  در وصف یک پیامبر بزرگ خود( ابراهیم
ابراهیم بسیار حلیم و بردبار و بسیار آه و تضرع کننده به پیشگاه پروردگار، توبه  "واقعا -75-هود-اٌه مُِّنيبٌ َحلَِليٌم َأوَّ 

 گارو روي آورنده به سوي آفریدگار بود).

را  بلندترین مقام حلم و عفو و گذشت -صلی اهللا علیه وسلم -پیامبر عظیم و معظم ما رسول اکرم محمد مصطفی     

حتی در برابر کفر و اذیت و دشمنی و قتال  دشمنان خود به عوض قهر و غضب و انتقام و مجازات در حق داشتند و 

الهی قوم مرا(دشمنان مرا) ببخش  -آنها دعاي مغفرت  میکردند و می گفتند: (اللهم اغفر لقومی فانهم ال یعلمون

 بخاطریکه آنها نمیدانند).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 4  



 (جل جالله) اهللا 

 العظیم  

  )37( 

در جمله بهترین نامهاي اوتعالی نام و وصف(العظیم) رابخودپسندیده است.ترجمه معناي(العظیم) به  -عزوجل-اهللا    

کلمه(بزرگ) مفهوم کامل(العظیم) را افاده نمی کند اما به منظورسهولت تعبیر آنرا به(بسیار بزرگ) یاد می کنیم و 

هاي خود ما استفاده می شودو میتوانیم بگوئیم که اهللا بسیار بزرگ است و یا اهللا  نیز خوشبختانه کلمه(عظیم) در زبان

 عظیم است.   اهللا عظیم میفرماید: 

بنام پروردگارت که عظیم است  -صلی اهللا علیه وسلم -پس اي پیامبر -96-الواقعه-َفَسبِّْح اِبْسِم َربَِّك اْلَعِظيمِ (

را بپاکی و تقدیس یاد کن) هنگامیکه این آیه کریم درختم سورة  پروردگار بسیار بزرگ خود -تسبیح بگوي

لی اهللا ص –به تقدیس و تعظیم و تسبیح ذات عظیم خود امر فرمود، رسول اکرم  -عز وجل -(الواقعه) نازل شد و اهللا

مین رو اصحاب شانرا هدایت دادند تا این دستور الهی را در رکوع نماز هایشان قرار دهند و از ه  -علیه وسلم

مسلمانان جهان از قرن ها به اینطرف هنگامیکه در رکوع میروند(سبحان ربی العظیم) میگویند.   خداوند بزرگ در 

 آیۀ الکرسی فرموده است:

احاطه کرسی و پهناي  -255-البقره-َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواَألْرَض َوالَ يـَُؤوُدُه ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ (

علم اوتعالی آسمان ها و زمین را فرا گرفته و نگهبانیء آنها براو آسان و بدون مشقت است و او تعالی از همه باالتر و 

باصفت عظمت و جالل و کمال و کبریائی خود بسیار بزرگ وعظیم است، اوتعالی  -عزوجل -باعظمت است).   اهللا

ست، در ذات خود و در اسما و صفات خود، در قدرت خود، در رحمت خود، در عطا درهمه چیز وهمه حال عظیم ا

و انعام خود، در عفو و بخشایش خود، در ایجاد  و خلقت خود، در جبروت و کبریائی خود عظیم است و عظیم 

 مطلق که هیچ عظمت وبزرگی مانند عظمت اوتعالی نیست. 

میشه تسبیح و تعظیم و تقدیس پروردگار شانرا به اسم عظیم اوتعالی ه -صلی اهللا علیه وسلم –رسول اکرم         

 هنگامیکه ناراحت می بودند و یا به مشکلی مواجه می شدند میگفتند: ال اله اال اهللا العظیم  "مینمودند و مخصوصا
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  خود      ه پیامبر محبوبال اله اال اهللا رب العرش العظیم. وصف(عظیم) را پروردگار بزرگ به اخالق برگزید -الحلیم

وبه تحقیق  – 4قلمال-َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم  عنایت فرموده و میفرماید:( -صلی اهللا علیه وسلم -محمدمصطفی

لی اهللا ص -) واین میرساند که تعظیم رسول اکرم-داراي خلق عظیم هستی -صلی اهللا علیه وسلم -که تو اي محمد

 روردگار است. جزء تعظیم پ -علیه وسلم

 سبحان اهللا و بحمده    سبحان اهللا العظیم                                     

  وصلی اهللا وسلم علی النبی الکریم  وعلی آله وصحبه  اجمعین. 
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 (جل جالله)    اهللا 

 الشکور  -الشاکر  

   )38)           (39( 

 است،  مصدر هردو اسم کلمۀ(شکر)است -سبحانه و تعالی -الشکور مبالغۀ الشاکر و هردو از بهترین نام هاي اهللا     

ن را به در قرآن کریم در حالیکه خویشت  -عزوجل -و شاکریعنی شکر گزار و شکور بسیار شکر گزار می باشد،  اهللا

را به اداي شکر( در برابر نعمت هاي خود، امر می نماید:    نام و وصف( شاکر و شکور) ذکر میفرماید، بندگان خود

پس مرا یادکنید تا شمارا یاد کنم و شکر نعمت مرا  -152- البقره-فَاذُْكُروِين َأذُْكرُْكْم َواْشُكُرواْ ِيل َوالَ َتْكُفُرونِ (

 بجا آرید و کفران نعمت نه نمائید).

بندة شکر گزار شکر پروردگار خود را به زبان و به قلب و به عمل بجا می آورد، عقیده و احساس قلبی مؤمن      

وذکر آن بزبان و تمثیل آن در عمل در دائره ایمان و عبادت بنده را در برابر آفریدگارش شکر گزار می سازد، و 

 ده را قبول بفرماید و دربرابر قول و فعل اندك پاداششکر اهللا شاکر و شکور در آنست که شکر و ذکر و عبادت بن

بزرگ عنایت نماید، خطا و گناه بنده را ببخشاید، نعمت هاي فراوان خود را براي بندگان شکر گزار افزایش 

 نعمت هاي خود را به شما افزون کنم.) "شکرگزار باشید حتمااگر -7 -ابراهیم -لَِئن َشَكْرُمتْ َألزِيَدنَُّكمْ بخشد(

ِإنَّ فَ اهللا شاکر و شکور این نام و صفت مبارك خود را قرین نامها و صفات( علیم، غفور، حلیم) ذکر می فرماید:(     
ُ َشُكوٌر َحِليمٌ  -۲۳-الشوري-ِإنَّ اهللََّ َغُفوٌر َشُكورٌ -158-البقره-اهللََّ َشاِكٌر َعِليمٌ  معانی این  )۱۷التغابن -َواهللَّ

هیچ  قول و عمل انسان  -عزوجل -اسماء و اصول آن بهم پیوند بسیار نزدیک دارند  از احاطه علم کامل و مطلق اهللا

پوشیده نمانده، به خیرآن اهللا شاکر و شکور پاداش نیک ووافر میدهد و از شر آن اهللا غفور و حلیم(اگربخواهد) عفو 

 میفرماید. 

ین اسماء و صفات خداوند پیوند بنده و پروردگارش را راسخ تر وقوي تر می سازد،  و قلب و ایمان و عقیده به ا       

 زبان و عمل بنده سپاسگزار نعمت ها و الطاف اهللا شاکر و شکور خواهد بود. 
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 (جل جالله) اهللا        

 المتعال -االعلی -العلی 

 )40)     (41)     (42( 

ر المتعال) ذک -االعلی -محفوظ و جلیل خود خویشتن را بهرسه نام و وصف( العلی درکتاب -جل جالله–اهللا     

فرموده است،  معانی این اسماء و صفات بهم نزدیک بوده و از مصدر( عُلو و عالء) به معنی بلندي و رفعت و جالل 

 وعظمت اشتقاق یافته اند،  از آیات کریمه که این اسماء دران وارد شده است:

آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است  -4-الشوري-ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اَألْرِض َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ  َلُه َما(

به تعظیم و  -1-االعلی-َسبِِّح اْسَم َربَِّك اَألْعَلىملک او است و او بلندتر و باالتر از همه و بسیار بزرگ است).  (

صلی  –بسیار باالتر از همه چیز و از هر مقام است)  با نزول این امر، رسول اکرم  پاکی یادکن نام پروردگارت را که

ْلَكِبُري َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اتسبیح( سبحان ربی االعلی) را در سجدة نماز مقرر فرمودند. ( -اهللا علیه وسلم
 گ، برتر و واال و منزه است).اوتعالی  داناو آگاه جهان غیب و آشکار، بزر -9-الرعد-اْلُمتَـَعالِ 

ک المتعالی) برمی آید هری -یا -مفهوم عظمت و جالل و کبریاپی و برتري که از نام هاي( العلیُ االعلیُ المتعال      

در قدرت و قهر قادر مطلق صدق  ،این اوصاف واال در ذات اقدس اهللا( تبارك و تعالی) در اسما و صفات اوتعالی

تر و باالتر و بلندمرتبه  و بسیار بزرگ از همه و هرچیز است و هیچ مثال و شباهتی به جالل و می کند،  اوتعالی بر

 عظمت ذات وصفات اوتعالی وجود ندارد .

 وازهرچه گفته اند و شنیده ایم وخوانده ایم)–( اي برتر ازخیال و قیاس و گمان ووهم 

المتعال) مؤمن را وا میدارد تا تسبیح و تعظیم و عبادت   -االعلی -عقیده و ایمان به این اسماء و صفات( العلی     

خود را خاص به اهللا(جل جالله) ادا نماید،  خاص به او تعالی اتکاء و توکل کند،  تنها از او بخواهد و تنها از او 

ال( جلت هللا المتعبترسد،  باالتر و برتر ار مقام و قدرت او  مقام و قدرتی نیست و او است  اهللا العلی، اهللا االعلی، ا

 عظمته).
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 (جل جالله) اهللا 

 الکبیر        

         )43( 

پروردگار جلیل و عظیم خویشتن را به اسم ووصف مبارك( الکبیر) یادفرموده و به پیامبر برگزیدة خود محمد     

ثُِّر ُقْم امر نموده است: ( -صلی اهللا علیه وسلم -مصطفی اي  جامه  -3-1المدثر-َفأَنِذْر َوَربََّك َفَكربِّْ َ� أَيـَُّها اْلُمدَّ
بسر کشیده!(اي پیامبر بحالت خواب آرمیده!) برخیز، پس( مردم را از عذاب الهی) برحذر کن و بیم بده، و 

 پروردگارت را به عظمت و کبریائی یاد کن).

العظیم...)بارها در قرآن کریم قرین همدیگر ذکر شده و معانی آن عظمت  -المتعال -العلی -اسماي مبارك( الکبیر   
وجالل وکبریائی و عّلو شأن ومقام مالک الملک و رب العالمین را افاده می کند، پروردگارجهان ها میفرماید: 

 پس حکم وداوري و فرمان فقط از اهللا واال مقام وعظیم الشأن وبزرگ است.  -12-غافر-فَاْحلُْكُم هللَِِّ اْلَعِليِّ اْلَكِبريِ (

به تحقیق اهللا بلند مرتبه و بزرگ است). تکبیر(اهللا اکبر) ایمان به عظمت و  -34-النساء-ِإنَّ اهللََّ َكاَن َعِليًّا َكِبريًا(
بان مؤمن است، هنگامیکه مؤمن(اهللا جالل وکبریائی پروردگار و یاد آن عظمت و بزرگی شأن و مقام به قلب و ز

اکبر) میگوید قلب او پر از احساس قدرت و عظمت و مقام واالي پروردگارش گردیده هر بزرگ و قدرت دیگر در 
ر و یگانه اتکاي او پروردگا ،نظرش خورد و کوچک میگردد، از هیچکس نمی ترسد و یگانه بیم او از اهللا بزرگ

 جالل و عظمت اهللا متعال یعنی تکبیر( اهللا اکبر) برجسته ترین شعار اسالمی است.  تواناي او است.  یاد بزرگی و 

درآذان، درنماز، در روز و در شب،  درجهاد و غزا، در صلح و صفا، در سفر و حضر، در حج و عمره و درهمه    
احوال و اوضاع شعار(اهللا اکبر) از قلب مؤمن بر میخیزد و بر زبان او جاري میگردد، قلب مؤمن را نیرو می بخشد، 

 نماید . عزم اورا راسخ می سازد،  اتکاء و اطمینان اورا تقویه می

) بر افغانستان و موج قیام ملت مجاهد افغان یک 1980( به خاطر دارم در دهۀ تجاوز عسکري اتحاد شوروي دهۀ(
افسر روس گفته بود: ما از هر حیث نسبت به افغان ها نیرومند هستیم و انواع اسلحۀ مارا آنها ندارند اما آنها یک 

 47         ت) اهللا اکبر وهللا الحمد.اس "اهللا اکبر"سالح دارند که ما نداریم و آن



 (جل جالله)اهللا 

 الحفیظ -الحافظ 

   )44)          (45( 

درکتاب کریم خود خویشتن را به نام ووصف( حافظ و حفیظ) ذکر فرموده است. اوتعالی میفرماید:  -اهللا(عزوجل   

ُ َخْريٌ َحاِفظًا َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِمحِنيَ ( س اهللا بهترین حافظ و نگهبان است و او تعالی مهربان تر از پ -64-یوسف-فَاهللَّ

به تحقیق پروردگارمن بر همه چیزنگهبان، ناظر و  -57-هود-ِإنَّ َريبِّ َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َحِفيظٌ همه مهربانان است). (
افاده می کند و(حافظ) آگاه است).   کلمۀ(حفظ) معنی نگهداشت و حمایت  شیء یا اشیاء را از ضیاع و زوال 

مفهوم حامی و نگه دارنده و مواظب را میرساند اما(حفیظ) مبالغۀ حافظ است و معنیء حفظ در حفیظ بحد کمال و 
زیادت حفظ است، حفظ و حافظ در اوصاف بشري به مفاهیم زیادي از قبیل حفظ اموال، حفظ اسرار، حفظ حقوق، 

مالك و حافظ قرآن و حافظ امانات و غیره بکار برده میشود،  اما حفظ ناموس و حفظ استقالل و همچنان حافظ ا
حافظ و حفیظ بحیث اسما و صفات اهللا متعال مفهوم کامل و مطلق حفاظت و حمایت و نظارت رب العالمین را از 

ذره  اي همۀ کائنات و از کافه اجزاي خلقت افاده می نماید، ذره اي از آسمان ها و زمین و آنچه در آنهااست و هیچ 
از اعمال بندگان و حیات آنها از قلمرو حفاظت و مراقبت و آگاهیء پروردگار حفیظ بیرون نیست، به ارتباط حفظ 

ونگهبانی آسمان ها  -255-البقره-َوالَ يـَُؤوُدُه ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ اسمان ها و زمین خداوند میفرماید: (
 ون مشقت است و او است از همه باالتر، واالمقام و با عظمت).وزمین بر اوتعالی آسان و بد

ازمعانی حفظ و حمایت پروردگار حفیظ، حفظ تمام ساحه هاي خلقت و کائنات از تباهی وزوال است تاوقتی که 

ْلَنا الذِّْكَر ُن نـَزَّ ِإ�َّ حنَْ  اوتعالی حافظ کتاب خود از هرنوع تغییر و تبدیل است، و میفرماید:( -اوتعالی خواسته باشد
ماخود نگهبان آن هستیم) خداوند حفیظ حافظ  "ماخود قرآن را نازل کردیم و حتما -9-الحجر-َوِإ�َّ َلُه َحلَاِفظُونَ 

اعمال بندگان و آگاه افعال و احوال و مافی الصدور آنها است. حفاظت و حمایت خداوند حفیظ شامل بندگان 
از گمراهی و تباهی و از رفتن براه شیطان باز میدارد، و این مصداق حدیث  صالح و مقرب درگاه الهی است و آنهارا

اهللا را حفظ کن ترا حفظ می کند) حفظ اهللا از جانب بنده  -مبارك نبوي است که میفرماید: (احفظ اهللا یحفظک
 حفظ اوامر و اطاعت اوتعالی است و آنگاه بنده در ساحه حفظ و حمایت پروردگار قرار می گیرد.
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 (جل جالله)اهللا  

 المُقیت     

      )46( 

المُقیت یکی از اسماء اهللا الحسنی است که اهللا متعال خویشتن را در کتاب کریم خود به آن معرفی فرموده است.      
معنی(المُقیت) آفریننده و بخشنده( قوت و اقوات) یعنی رزق و ارزاق مخلوفات است، اقوات یا ارزاق که به قدرت و 

ت غذا و نیاز هاي بدنی سالمت جسمی و رمق حیات آنهارا رحمت پروردگار  به بندگان و خالئق میرسد به صور
تأمین می نماید، درعین حال اقوات و ارزاق  نیاز هاي روحی و معنوي مخلوق را از قبیل معرفت و سالمت فکري 

 انسان برآورده می سازد.

د،  یر الهی می باشالمُقیت به معنی صاحب قدرت کامل در خلق و اعطاي قوت و توزیع آن مطابق حکمت و تدب      
ازخصوصیت اقوات قابلیت حفظ آن بر اساس احتیاج مخلوق است و ازین لحاظ  اسم(المُقیت) مانند(الحفیظ) مفهوم  

 نگهبان و ناظر توانا را افاده می کند.

 کلمۀ (مُقیت) بحیث نام وصفت اهللا( جل جالله) درین آیه کریمه ذکر شده است:    

َها َوَمن َيْشَفْع َشَفاَعًة َسيَِّئًة َيُكن لَُّه ِكفْ مَّن َيْشَفْع َشَفاَعًة ( نـْ ُ َعَلى  َحَسَنًة َيُكن لَُّه َنِصيٌب مِّ َها وََكاَن اهللَّ نـْ ٌل مِّ
کسیکه در امر نیکوئی شفاعت( سفارش و کمک) می نماید از(پاداش) آن بهره اي  -85-النساء -ُكلِّ َشْيٍء مُِّقيًتا

شایسته اي وساطت و سفارش نماید در(گناه) آن سهم می گیرد و اهللا( متعال) بر هر خواهد داشت و کسیکه در امر نا
 چیز  ناظر و توانا است)

ایمان و عقیده به این نام و وصف پروردگار بنده را به قدرت و ربوبیت رب العالمین بیشتر معتقد می سازد و        
ت و حدود حرام وحالل آن در نظر و عمل رعایت قدرت و نظارت الهی را در کسب و جمع و صرف ارزاق و اقوا

 می نماید.
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 (جل جالله) اهللا 

 الحسیب    

       )47( 

الحسیب بحیث یکی از بهترین نام هاي اهللا متعال در قرآن کریم به دو معنی وارد شده است:  یکی به مفهوم ناظر و   
محاسب و مراقب اعمال بندگان درهمه احوال بوده و  -عزوجل -محاسب و دیگر به معنی کافی و بسنده،  یعنی اهللا

اهللا  ۀ محاسبه و نظارتی از اندیشه و تفکر بندگان از احاطهیچ ذره اي از کردار و هیچ حرفی از گفتار و هیچ حالت
سبحانه و  –متعال بیرون نیست.  معنی دوم(الحسیب)  که کافی و بسنده و کفایت کننده است به این مفهوم که اهللا 

به قدرت و عظمت و کبریائی خود به حمایت و رعایت و نصرت بندگان مؤمن در برابر هرحادثه وهردشمن  -تعالی
هر مشکل کافی است و بنده مؤمن با ایمان و اعتماد کامل به قدرت و حمایت پروردگار مانع و مشکلی در ایفاي  و

وجائب و مسئولیت هاي خود نمی بیندو از هیچ قدرت دیگرهراسی ندارد و به هیچ قدرتی غیر از پروردگارش اتکا 
ل) می باشد( اهللا به من کافی است و او است بهترین نمی کند، وشعار بنده مؤمن در هر حالت (حسبی اهللا ونعم الوکی

 -6-النساء-وََكَفى اِبهللَِّ َحِسيًباحامی و کار ساز).   درمورد(الحسیب) به معنی ناظر و محاسب، خداوند میفرماید(

حقیق که اهللا حساب به ت -86-النساء-ِإنَّ اهللََّ َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِسيًباواهللا براي محاسبه(خلق) کافی است).  (
گیرندة همه چیز است) حساب خداوند در روز حساب، دقیق و کامل و سریع به عدالت مطلق و علم مطلق اهللا متعال 

امروز (روزجزا و روز حساب) هیچ ظلم و  -17-غافر-ال ظُْلَم اْليَـْوَم ِإنَّ اهللََّ َسرِيُع احلَِْسابِ صورت می گیرد (
اهللا سریع الحساب و زود شمار است).  الحسیب به مفهوم کافی وبسنده در آیات ستم و جود ندارد، بدون شک 

ُ َونِْعَم اْلوَِكيلُ  کریمه به صورت متعدد وارد شده و از جمله خداوند متعال میفرماید:(  -173-آل عمران-َحْسبـَُنا اهللَّ
ه اینکه اهللا عز وجل ناظر و محاسب اهللا بما کافی است و او تعالی بهترین حامی و کارساز است)  ایمان وعقیده ب

اعمال و احوال بندگان است  پهناي علم مطلق و عدالت کامل و حقیقت روز جزا و روز حساب را بخاطر میدهد و 
بنده را به سوي تقوي و بیم عذاب سوق میدهد و همچنان اتکاء و اعتماد به اینکه اهللا متعال یگانه حامی و کارساز 

به غیر اهللا تسلیم نخواهد شد و یگانه اتکاء و امید و یگانه بیم و هراس او از خالق بینا و توانا  بندگان خود است  بنده
 خواهد بود و بس.
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 (جل جالله)  اهللا 

 الجلیل       

         )48( 

اسم (الجلیل) به همین لفظ درجمله اسماء اهللا الحسنی در قرآن کریم وارد نشده اما در حدیث معروف ترمذي      
الجلیل اسم موصوف به صفات جالل است و لفظ(جالل)  ،بحیث یکی از بهترین نام هاي اهللا متعال ذکر شده است

َها فَانٍ ُكلُّ دوبار در سوره (الرحمن) به صورت ذیل وارد شده است: ( اجلَْالِل  َويـَبـَْقى َوْجُه َربَِّك ُذو.َمْن َعَليـْ
هرآنچه و هرکس که بر روي زمین است فنا و نابود میگردد و تنها ذات باعظمت  -27-26-الرحمن-َواِإلْكرَامِ 

نام پروردگار   -78-الرحمن-تـََباَرَك اْسُم َربَِّك ِذي اجلَْالِل َواِإلْكرَامِ وگرامی پروردگار تو باقی میماند و بس) (
باعظمت و بزرگوار تو مبارك و گرامی است) (جالل) به معنی بزرگی مقام و عظمت شأن  وقدرت اهللا متعال درین 

دو آیه مبارکه ذکر شده و هنگامیکه در برخی از احادیث قدسی خداوند سوگند یاد مینماید میفرماید: (فبعزتی و 
 سوگند به عزت من و جالل من). -جاللی

مقارن اسم مبارك( اهللا) عبارت(جل جالله)  "در ادب ذکر نام( اهللا) که خود لفظ (جالله) گفته میشود عموما     
عالوه میگردد.   اسم (الجلیل) که صفت مشبهه بمعنی فاعل است از مصدر( جالل وجالله) گرفته شده مفهوم 

لیل : ( عظیم القدر بجالله و کماله فی ذاته و صاحب جالل و بزرگی و عظمت قدر و شأن را افاده می کند، و اهللا الج
 اهللا بزرگ مقام و داراي عظمت در جالل و کمال و در ذات و جمیع صفات او تعالی است) -جمیع صفاته

اسم(الجلیل) در حالیکه در برخی از مطالعات علمی( اسماء اهللا الحسنی) شامل فهرست آن اسما نیست و همچنان       
اق مصدر آن در مورد (االسماء الحسنی) بخاطر توقیفی بودن این اسماء متعارف نیست اما در تشخیص اسم از اشتق

مورد (الجلیل) که مفهوم آن مرادف (ذي الجالل) است و آن در متن آیه کریمه سوره (الرحمن)  وارد شده و نیز به 
 ث روایت ترمذي می باشد.دالئل خصوصیت ذکر و مقام لفظ(جالل و جالله)  اسم( الجلیل) وارد فهرست حدی

بهرصورت عقیده به اسم( الجلیل) بنده را به استحضار عظمت مقام و شأن و قدرت بزرگ اهللا جلیل وامیدارد و       
 بنده به آن اتکاء می کند و (جل جالله) را با نام اهللا از دل بر زبان میراند.
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 (جل جالله) اهللا      

 االکرم  -  الکریم                  

          )49(           )50( 

 –و  -ازجمله (اسماء اهللا الحسنی) که اهللا متعال خویشتن را در کتاب کریم خود به آن معرفی میفرماید:( الکریم

فریفته و در برابر اي انسان! چه چیز ترا  -6-االنفطار؟ َ� أَيـَُّها اِإلنَساُن َما َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكرِميِ کرم) می باشد.  (اال

بخوان و  -4-3-العلق-الَِّذي َعلََّم اِبْلَقَلمِ . اقـْرَْأ َورَبَُّك اَألْكَرُم پروردگار بزرگ و مهربانت مغرور ساخته است؟)  (
پروردگار تو از همه بزرگوارتر و بخشنده تر است، آن پروردگاري که انسان را به وسیله قلم نوشتن آموخت) کریم 

بخشنده، کریم به معنی عزیز و غالب و کریم به معنی بزرگ ومهربان، و هریک این اوصاف به  به معنی جواد و
کاملترین و بزرگترین مفهوم بنام اهللا کریم صدق می کند، اهللا کریم است و اهللا اکرم است و اکرم بخشنده تر و 

زرگتر است.  خداوند کریم این وصف مهربان تر و بزرگوارتر که مثال او و برتر از او وجودندارد وازهمه برتر و ب

همانا  -78-77-الواقعه-ِيف ِكَتاٍب مَّْكُنونٍ  -ِإنَُّه َلُقْرآٌن َكرٌِمي کریم را به کتاب خود قرآن کریم داده و میفرماید: (
قرآن کریم(قرآن گرانقدر وبزرگ مقام) است، در کتابی پنهان و محفوظ ( لوح محفوظ) قرار  "این کتاب واقعا

نیز عنایت شده است:         -صلی اهللا علیه وسلم –وصف کریم  به عرش الهی و جبرئیل امین و رسول اکرم   دارد). 

ِإنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكرٍِمي  -19-التکویر -ِإنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكرِميٍ  -116-المؤمنون-ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكرِميِ (
)  ترجمه معانی آیات کریم: هیچ معبودي بحق جز اوتعالی 41-40-لحاقها -ْوِل َشاِعٍر قَِليال َما تـُْؤِمُنونَ َوَما ُهَو ِبقَ 

نیست، پروردگار عرش کریم( عرش عظیم) است. به تحقیق این کتاب( کالم خداوند و) تبلیغ رسول کریم(جبرئیل) 
شک این قرآن( کالم خدا است و به) گفتار رسول صلی اهللا علیه وسلم است. بدون  -علیه السالم به محمد مصطفی

صلی اهللا علیه وسلم) تبلیغ میشود و هیچ گاه گفتار کدام شاعر نیست و شما کمتر ایمان  -کریم( محمد مصطفی
ی شامل همه مخلوق او کرم وجود و بخشایش اهللا کریم حدود و نهایت ندارد، عطا و احسان و انعام اوتعال.  مباورید

ار و بی حق، به خواسته و نا خواسته، به گناهکار و آراسته  به همه می بخشد، عفو می کند، انعام و است  به حقد
احسان مینماید،  اوتعالی کریم و اکرم مطلق است، ایمان و عقیده به اهللا کریم  امید راسخ و اتکاي کامل را در قلوب  

  م خود میخواهد.بندگان تقویه می کند و بنده آنچه میخواهد از پروردگار کری
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 (جل جالله) اهللا      

 الرقیب            

             )51( 

(الرقیب) یکی از بهترین نام هاي اهللا متعال است و در کتاب کریم خداوند بحیث نام و وصف اوتعالی ذکر شده     

اهللا(متعال) مراقب( اعمال و احوال) شما است.)                     بدون شک  -1-النساء -ِإنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبااست:  (

ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء رَِّقيًبا(  و اهللا بر همه چیز مراقب و نگهبان است)  -52-االحزاب -وََكاَن اهللَّ

پهناي  -یتعال ، ناظر، شاهد، و نگهبان وارد شده و مفهوم آن بحیث نام و وصف اهللا سبحانه ورقیب به معنی حافظ      
علم محیط اهللا متعال را در همه اشیا و همه اعمال و همه احوال و نظارت ومراقبت شامل و کامل و دقیق اوتعالی را بر 

 بیرون نیست، -عزوجل -تمام خلقت و کائنات افاده می کند،  هیچ ذره اي از خیرو شر از دائره رقابت و علم اهللا
 و از اعماق سینه ها و دلها آگاه است.خداوند می بیند، می شنود، میداند 

غرس صفت( رقیب) و رقابت و نظارت خداوند بر اعمال و احوال بندگان در قلوب مؤمنان و عقیده و ایمان به      
اینکه اهللا رقیب است،  بینا، شنوا و آگاه است جرأت  گناه را از بنده سلب می کند و احساس بیم و حیا از خداوند 

 ده می شود و بنده را به طرف تقوي سوق میدهد.رقیب در دلش زن

ازطریق تکنالوژي معلومات در عصر حاضر که متأسفانه به عوامل فساد تبدیل  "وسائل گناه و انحراف مخصوصا       
شده است و به همان اندازه که سرعت و سهولت معلومات و اوضاع را فراهم می کند، خطر انحراف و شیوع فحشاء 

ماده ساخته است،  استفاده از خیر و محاسن این وسائل و جلوگیري از شر و فساد آن فقط ازطریق غرس  و گناه را  آ
 "مبادي اخالق وترسیخ عقیدة رقابت ونظارت خداوند بر اعمال  احوال بندگان در اذهان و افکار مؤمنان و مخصوصا

 طبقه جوان آنها ممکن شده می تواند.

ُ َخْريٌ َحاِفظً       -64 -یوسف-. ا َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِمحِنيَ فَاهللَّ
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 (جل جالله) هللا        

 المجیب  -القریب         
         )52    (           )53( 

نام هاي زیبا و دلنشین (القریب و المجیب) هردو از اسماء اهللا الحسنی بوده و در قرآن کریم در جوار همدیگر ذکر 

يبٌ  متعال میفرماید:(شده اندُ اهللا  (هنگامیکه پیامبرخدا صالح -61-هود -فَاْستَـْغِفُروُه ُمثَّ ُتوبُواْ إِلَْيِه ِإنَّ َريبِّ َقرِيٌب جمُِّ
قوم خود(قوم ثمود)را به عبادت و توحید اهللا واحد دعوت می نماید و از شرك و نافرمانی خداوند باز  -علیه السالم

پس از اهللا طلب آمرزش کنید و سپس به سوي او برگردید( توبه کنید) به تحقیق میدارد و به آنها چنین تعلیم میدهد: 
به بندگان خود) نزدیک و اجابت کننده است).   اهللا متعال به بندگان خود قریب است، نزدیک که پروردگار من( 

است و دور نیست، دعا و تضرع و آه و ناله بنده را می شنود و آنرا می پذیرد و اجابت میفرماید، قربت و اجابت بهم 

رِيٌب ُأِجيُب َذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإّينِ قَ َوإِ رابطه مستقیم دارند و این رابطه درین آیۀ کریمه منعکس شده است: (
اِع ِإَذا َدَعانِ  صلی اهللا علیه وسلم)در بارة من بپرسند پس  -وچون بندگان من ازتو( اي پیامبر -186-البقره-َدْعَوَة الدَّ

خش مجیب دو نام امید ببه تحقیق که من به آنها نزدیکم، اجابت نمایم دعاي دعاکننده را اگر مرا بخواند).   قریب و 
و دو منبع اتکا و اطمینان که قلوب بندگان را نیرو می بخشد و بنده را از اسارت یأس ونا امیدي رهائی می بخشد.       

قربت و اجابت و یانزدیکی پرردگار به بندگانش و پذیرفتن دعاي آنها، نزدیکی و احاطۀ علم خداوند،  احاطه 
ن صدا  و دعاي بندگان و قبول و پذیرفتن آنرا افاده می کند.  اهللا قریب و مجیب  رحمت و بخشایش خداوند و شنید

اعمال و احوال بندگان خود را می بیند، صدا و دعاي آنهارا می شنود و از خواطر و افکار درون دلهاي آنها باخبر 
قرار می گیرد و دعاوتوبه   است،  دعا و نیایش  که ناشی از ایمان و اخالص بنده باشد طرف اجابت و پذیرش الهی

 هربندة مؤمن و حتی بنده گنه گاربه نزد پروردگار مهربان از صداي تسبیح مالئک محبوبتر است.
درحالت اضطرار و یأس که بنده همه چیز را از  "دعاونیاز پروردگار، یگانه پناه وامید بندة مؤمن است و خاصتا      

بندگان ناتوان و فقیر فقط به دعا و نیایش خداوند پناه می برند.   ابراهیم   دست داده باشد از بزرگترین انسان ها تا
هنگامیکه در میان آتش انداخته می شد(حسبی اهللا ونعم الوکیل) گفت و آتش سرد و آرام شد.       –علیه السالم 

یار درحاالت بس -صلی اهللا علیه وسلم -حضرات نوح و یونس و زکریا علیهم السالم و سید انبیا محمد مصطفی
مشکل و اضطراربدعا واتکاء برحمت پروردگار بزرگ و مهربان پرداختندو اهللا قریب و مجیب، دانا و بینا وشنواي 

احوال ودعاي آنها بود و بهریک اجابت فرمود و هرکدام در محل نوازش و پذیرش اهللا متعال قرار گرفتند، این قربت 
پیامبران و برگزیده گان نیست  بل شامل تمام بندگان مؤمن و حتی اهل  و اجابت اهللا( القریب و المجیب) مخصوص
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 (جل جالله)اهللا       

 الواسع                           
                         )54( 

 .هاي نیکوي پروردگاراستالواسع به معنی گشایشگر و فراگیرنده و صاحب پهناي وسیع و فراخ یکی از نام 
علم، حکمت، مغفرت و رحمت خداوند ذکر شده واین میرساند  قرین "م ووصف(الواسع) در قرآنکریم عموماسا

 که مفهوم وسعت و احاطه در هریک این اوصاف؛ بی پایان و فراگیر است.  

 به تحقیق خداوند( به رحمت خود) به همه جا محیط  -۱۱۵ -البقره– ِإنَّ اهللََّ َواِسٌع َعِليمٌ اهللا متعال میفرماید: (

ُ َواِسًعا َحِكيًماوبه هرچیز دانا است).  ( پایان(و در  خداوند صاحب نعمت و رحمت بیو-۱۳۰-النساء-وََكاَن اهللَّ

رت و بدون شک که پروردگارتو مغف-۳۲-النجم-ِإنَّ َربََّك َواِسُع اْلَمْغِفَرةِ تدبیر امور بندگانش) حکیم است). (

پهناي رحمت من همه چیز را فرا و -۱۵۶-االعراف-َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ آمرزش گسترده و فراخ دارد). (
 گرفته است.

مثال هاي وسعت و گشایش مربوط به نام مبارك اهللا( الواسع) در قرآن کریم و در پهناي بی پایان خلقت و  
وسعت درجود  وکرم و رزق و روزي پروردگار به بندگان و مخلوق اندازه و حدود ندارد،   -عزوجل-قدرت اهللا

زنده جان و حتی به زمین و هوا و نبات همواره مشهود است،  از پهناي علم خداوند هیچ ذره اي در عالم خلقت 
 اوتعالی پوشیده نیست، خداوند همه را می بیند و هرچیز را میداند و از هر بیان و نهان آگاه است.

ام و شریعت الهی بر مبناي حکمت و رحمت خداوند همان وسعت و قواعد روشنی دارد که نیاز ساحۀ احک 
 حیات مسعود دنیا و آخرت بندگانش را تأمین می نماید.

نام و صفت(الواسع) درجمله( اسماء الحسنی) وعقیده و ایمان به آن دروازه هاي وسیع اُمید واطمینان واتکاء  
 -هنگامیکه بنده درمشکل ومصیبت واقع شود، مورد ظلم وستم قرار بگیرد "و مخصوصارابروي بندگان باز می کند 

فقر و ذلت اورا تهدید نماید، روي به پروردگار گشاده رحمت می نماید و دست نیاز بدرگاه بی نیاز بلند میکند، به  

ْؤتِيِه َمن اْلَفْضَل بَِيِد اهللَِّ يُـ ُقْل ِإنَّ رحمت اوتعالی پناه می برد، و یقین دارد که دست رحمت اورا نجات بخشد(
ُ َواِسٌع َعِليمٌ  (اي محمد ص) بزرگی و فضل(هدایت و توفیق و مدد) به ید قدرت و بگو-۷۳-آل عمران -َيَشاء َواهللَّ

اراده و حکمت خداوند است، بهرکه خواسته باشد آنرا عنایت فرماید، ساحه نعمت و عطاي خداوند نهایت وسیع 
 از احوال بندگان خود بخوبی آگاه است. است و اوتعالی
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 (جل جالله)اهللا         

 الودود    
     )55( 

الودود نام دلنشین و امید بخش از ( اسماء اهللا الحسنی) به معنی بسیار دوستدار و مهربان و دارنده محبت و لطف وافر 
متعال بندگان خود را دوست دارد،  به اوالد آدم( انسان) نسبت به اکثر به بندگان مؤمن وصالح پروردگار است،  اهللا 

 و به  -۷۰-االسراء...َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين آَدمَ مخلوقات برتري داده و آنرا در محل اعزاز و تکریم قرار داده است: (
 ي نعمت عقل، دانش، اراده، نیرويتحقیق ما فرزندان آدم را  گرامی داشته ایم)  تکریم و گرامی داشت انسان با اعطا

کار و ابتکار و قدرت بیان و نگارش و سائر عوامل برتري انسان بر همه مخلوقات( به استثناي فرشتگان) فراهم 
گردیده و با این همه پروردگار ودود  قامت رسا و بهترین شکل و صورت زیبا را نصیب انسان فرموده است، اوتعالی 

 میفرماید: 

شک ما انسان را در بهترین شکل و زیباترین نظام    بدون-۴-التني-ْقَنا اِإلنَساَن ِيف َأْحَسِن تـَْقِوميٍ َلَقْد َخلَ (
 (ازلحاظ جسم و روح) آفریده ایم).

از مظاهر محبت و لطف پروردگار به بندگانش بر گزیدن پیامبران عظام و فرستادن کُتب و هدایات آسمانی  
و تباهی است،  بندگان صالح و مقرب درگاه الهی در دنیا و آخرت فضیلت و مقام  و عوامل نجات انسان از گمراهی

خاص دارند،  اما دروازه رحمت و بخشایش پروردگار  به بندگان گنه کار و گمراه نیز باز است اگر به سوي خالق   
 ودود  برگردند،  خداوند دوست دارد توبه و نیایش بنده اش را بپذیرد.

 ۹۰-هود-ِإنَّ َريبِّ َرِحيٌم َوُدودٌ ) در قرآن کریم یکبار مقارن وصف( رحیم) ذکر شده(صفت و نام(ودود 
 بدون شک پروردگار من بسیار مهربان،  بسیار دوستدار بندگان مؤمن و برگشته به سوي خالق شان است.)

واوتعالی بسیار آمرزنده  -۱۴-لربوجا -َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدودُ باردیگر( الودود) با( الغفور) یکجا وارد شده( 
 براي بندگانی که از گناه توبه کنند و بسیار دوستدار مؤمنان است).

عقیده به این نام هاي مبارك  دروازه هاي اُمید و اطمینان دلهاي مؤمنان را همواره باز نگه میدارد و یأس و  
 ناامیدي را از ساحۀ حیات بندة مؤ من از بین می برد.
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 (جل جالله) اهللا

 المجید      
        )56( 

المجید مبالغۀ الماجد یعنی داراي مجد و بزرگواري وفضل و کرم وافر است، کلمه( مجد) در لغت عربی به معنی  
مروت و سخاء، کرم و شرف و وسعت عطا و احسان وارد شده و(ماجد)  دارنده این صفات گفته میشود، اما (مجید) 

 در مجد و عطا و بزرگواري و سخا و انعام و احسان وافر را افاده می کند. مفهوم مبالغه
اهللا متعال درجمله اسماء اهللا الحسنی  نام مبارك (المجید) را که از نظر معنی مانند نام هاي(جلیل وکریم و  

 ه است.وهاب) است بخود پسندیده و آنرا وسیلۀ تعظیم و اجالل مقام ستوده و بزرگواريء خویش گردانید
اهللا عزوجل نام و وصف( مجید) را در قرآن براي خود و کتاب جلیل خود و عرش عظیم خود تخصیص  

 داده است.

يدٌ اوتعالی میفرماید: (  يٌد جمَِّ     رحمت وبرکات -73-هود-َرْمحَُت اهللَِّ َوبـَرََكاتُُه َعَلْيُكْم أَْهَل اْلبَـْيِت ِإنَُّه محَِ
احب اهللا شایستۀ ستایش وثنا، بزرگوار و ص "اهللا بر شما و شامل حال شما اهل بیت( ابراهیم علیه السالم) است یقینا

 فضل و احسان بزرگ است.

 -ق ازحروف مقطعه و از اسرار قرآن کریم است و علم آن فقط نزدپروردگاراست-۱-ق-ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجيدِ ( 
 ی قرآن شریف و داراي مجد و عظمت و اعجاز بزرگ).سوگند به قرآن مجید یعن

بسیار آمرزنده و بسیار دوستدار و مهربان  و اوتعالی -15-14-البروج-ُذواْلَعْرِش اْلَمِجيدُ ، َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدودُ (
 براي بندگان مؤمن است، صاحب عرش مجید و داراي مجد وعظمت و مقام بلند است).

وبیت اهللا متعال و رب العالمین مستلزم تعظیم و تمجید و تسبیح و تهلیل و تکبیر اوتعالی است و ایمان به الوهیت و رب
از کمال لطف و رحمت الهی وسائل و الفاظ و آداب این امور ایمانی از جانب پروردگار مهربان تشخیص و تحدید  

یکند ظیم و تمجید اهللا متعال را احتوا مگردیده است،  اسماء اهللا الحسنی و صفات خداوند هرکدام فصلی از فصول تع
درحدیث صحیح واردشده است: هنگامیکه بنده مؤمن درنماز خود(الحمد هللا رب العالمین ) میگوید، رب العالمین 
میفرماید: بنده ام حمد مرا گفت، و چون (الرحمن الرحیم) بگوید، اهللا مهربان میگوید: بنده ام مرا ستایش نمود، و 

ک یوم الدین) بگوید، اهللا مجید میفرماید: بنده ام مرا تمجید کرد، حقا اوتعالی شایان بزرگترین تمجید هنگامیکه( مال
  و تعظیم و ستایش است.
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 (جل جالله) اهللا      

 الباعث            
             )57( 
 

کریم وارد نشده اما در حدیث معروف  (الباعث) به همین صیغۀ اسم فاعل در جمله اسماء اهللا الحسنی در قرآن
ترمذي ذکر یافته است و از همین رو در برخی از فهرست هاي مرتبه در بهترین نام هاي اهللا متعال اسم(الباعث) 

 وجود دارد اما در بعضی دیگر این اسم درج نشده است.
زنده  ساختن، فرستادن و ارسال ومصدر این اسم کلمۀ ( بعث) است و بعث از نظر لغت به معنی بر انگیختن و برپا 

از  زندگی دوباره بعد -ساختن در روز قیامت است و عبارات:  یوم البعث یعنی روز رستاخیز و البعث  بعدالموت
 مرگ، و بعث الرُسُل یعنی فرستادن پیامبران به همین معانی کلمه( بعث) ارتباط دارد.

به کافۀ   -صلی اهللا علیه وسلم -و ارسال خاتم النبیین  رسول اکرمبرگزیدن پیامبران و ارسال آنان به سوي اقوام شان 
به امر و  و -سبحانه و تعالی -بشریت، وقوع رستاخیز و قیام قیامت، زندگانی دوباره بعد از مرگ همه از جانب اهللا

ه این آیصورت می گیرد و این امور در قرآن کریم به وضاحت بیان و ثابت شده است، مانند  -عزوجل–قدرت او 

 -33-لتوبها-ونَ ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه اِبْهلَُدى َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرِكُ کریمه: (
) را با هدایت و دین حق ( اسالم) فرستاد تا -صلی اهللا علیه وسلم –عزوجل)  است که رسول خویش(محمد –(اهللا او

 ۀ ادیان پیروز گرداند و برتري دهد، اگرچه مشرکان ناخوشنود باشند).آنرا بر هم

َ يـَبـَْعُث َمن ِيف اْلُقُبورِ و آیۀ کریمه( ه قیامت ک وبه یقین -7-الحج -َوَأنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة ّال َرْيَب ِفيَها َوَأنَّ اهللَّ
آمدنی است، هیچ شک و تردیدي در آن نیست و بدون شک اهللا( متعال) تمام کسانی را که در قبرها آرمیده اند 

 دوباره زنده میگرداند)
 -ؤمن  محسوب میگردد به مفهوم( بعث) وقدرت و امر اهللا (الباعثاین حقایق ایمانی که از ارکان ایمان بندگان م

ارد و از همین رو اسم و وصف( الباعث) در فهرست اسماء اهللا الحسنی وارد شده  و جل جالله)  ارتباط مستقیم د
 عقیده بر آن در حقیقت مفاهیم ایمانی گذشته را تقویه می بخشد.
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 (جل جالله) اهللا      

 الشهید            
                 )58( 
 

ازجمله اسماء اهللا الحسنی است و بارها در قرآن کریم درحاالت (الشهید) مبالغۀ ( الشاهد) یکی از نامهاي مبارك 
 لفظی مختلف (ازلحاظ اعراب و صرف) وارد شده است.

شهید به معنِی شاهد و شاهد یعنی حاضر و ناظر(ضد غائب) است و نیز شاهد به معنی گواه و باخبر از حقیقت امر 
د صدق می کند و بنده نیز حاضر و ناظرو شاهد وگواه  میباشد،  این مفاهیم در حق بنده و مخلوق در ساحۀ محدو

بوده می تواند اما در حاالت خاص و به شکل محدود و مقید،  درحالیکه معنی شهید و شاهد درحق خالق بنده و 
مخلوق فرق می کند، اهللا متعال برهمه چیز شهید و شاهد است به این معنی که هیچ ذره اي در ساحۀ خلقت و 

و مشاهدة اوتعالی پوشیده نیست، در همه احوال و همه امور حاضر و ناظر است، هرچیز را می بیند و  کائنات از نظر
هر امر را میداند.مفهوم شهادت و گواهی از اسم و وصف(شهید) در مورد اهللا تبارك و تعالی بازهم به صورت مطلق 

مان و مکان و احوال خاص تعلق ندارد بل وکامل و غیر محدود است، در گواهی اهللا هیچ شک و شبهه  نیست و به ز
 مطلق و کامل و دائم می باشد.

 برخی ازدالئل و اثبات این امور در قرآن کریم چنین وارد شده است:

نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اهللََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ ( ؤمنان و درمیان آنها(م اهللا "قطعا -17-جالح-ِإنَّ اهللََّ يـَْفِصُل بـَيـْ
غیر مؤمنان مذکور در آیه کریمه) در روز قیامت داوري و حکم می کند، بدون شک اهللا(متعال) برهمه چیزگواه 

َتِين ُكنَت أَنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوأَنَت عَ است).( َلى ُكلِّ َشْيٍء وَُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا مَّا ُدْمُت ِفيِهْم فـََلمَّا تـََوفـَّيـْ
عیسی علیه السالم درمورد آنچه که به قوم خود گفته بود ببارگاه پروردگار معروض میدارد  "-117-المائده- َشِهيدٌ 

وتاوقتی که من در میان آنها بودم شاهد و مراقب احوال شان بودم، اما هنگامیکه مرا از میان آنها بر   "و می گوید:
 واهی)گرفتی، تو خود مراقب آنها بودي و تو بر هر چیز ناظر و گ

عقیده و ایمان به اینکه اهللا متعال ناظر و گواه همه اعمال در همه احوال بندگان خود است بنده را وامیدارد که از 
حساب و حکم اهللا غافل نباشد و هر لحظه بیاد بیاورد که پروردگارش مراقب احوال و ناظر اعمال او است. ( وکفی 

 باهللا شهیدا).
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 له)(جل جال اهللا      

 الحق            
             )59( 

(الحق) از نظر لغت ضد(الباطل) به معنی (ثابت بالشک و موجود ثابت که در وجود و ثبوت آن هیچ شک و شبهه 
 وجود نداشته باشد) وارد شده است.

 مبارك خود و وصف(الحق) یکی از اسماء اهللا الحسنی است و اهللا(جل جالله) این کلمه را بحیث یکی از نام هاي 

َ ُهَو احلَْقُّ وَ برخی از حقاپق ثابت در قرآن کریم ذکر فرموده است، چنانچه میفرماید: ( َأنَّ َما َيْدُعوَن َذِلَك أبَِنَّ اهللَّ
 حق است ، به اینکه بدون شک اهللاست این همچنان -62-الحج-ِمن ُدونِِه ُهَو اْلَباِطُل َوَأنَّ اهللََّ ُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبريُ 

 و آنچه را که جز او(تعالی)  میخوانند و پرستش می کنند باطل است و به یقین که اهللا بلند مقام بزرگ است)
اهللا تبارك و تعالی حق است در الوهیت خود که معبود بر حق است  در ربوبیت خود که خالق و رازق و مدبر امور 

حق است، در هیچ یک این امور بر حق و حقانیت وجود و خلق برحق است، او تعالی حق است اسماء و صفات او 
 اسماء و صفات اهللا متعال هیچ شک و شبهه وجود ندارد.

اهللا سبحانه و تعالی کتاب خود را به حق و ارسال پیامبر برگزیده خود را به حق و دین خود را به حق و خلق آسمان 
 ها و زمین را بحق وصف و ذکر میفرماید:

 آن همه از آنست که اهللا کتاب را بحق نازل فرموده است.) -176-لبقرها -اهللََّ نـَزََّل اْلِكَتاَب اِبحلَْقِّ  َذِلَك أبَِنَّ (

ؤمنان) بیم دهنده پیامبر ماترا بحق فرستاده ایم، مژده دهنده(به م اي -119لبقره ا-ِإ�َّ أَْرَسْلَناَك اِبحلَْقِّ َبِشريًا َونَِذيرًا(
 )-(به کافران)

(اهللا) است که پیامبر خود را با هدایت ودین حق او -33-التوبه-لَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه اِبْهلَُدى َوِديِن احلَْقِّ ُهَو ا(
 فرستاد)

 (اهللا) است که آسمانها و زمین را به حق آفرید)و او-73-االنعام -َوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض اِبحلَْقِّ (
این کلمات وارد شده است: (اللهم انت الحق و قولک الحق و  –صلی اهللا علیه وسلم  -أثور از رسول اهللادر دعاهاي م

 وعدك الحق، و لقاؤك الحق، و الجنه حق، و النار حق و الساعۀ حق...)
و  ایمان به حقانیت وجود و اسماء و صفات اهللا و هر آنچه اوتعالی حق فرموده است از ارکان ایمان است. عقیده

 -ایمان به این حقائق بندة مؤمن را در موقف حق وراست و مستقیم قرار میدهد و ماوراي آن ساحه باطل گفته میشود
 60 .  وارزقنا اجتنابه"وارزقنا اتباعه   وارناالباطل باطال "اللهم ارنا الحق حقا



 (جل جالله) اهللا      

 الوکیل          
             )60( 

(الوکیل) ازنظر لغت به معنی کفیل و حامی و کار ساز و مرجع اتکا و اعتماد است، و اهللا متعال لفظ (الوکیل) را 
بحیث یکی از نام هاي نیکو و اسماء الحسنی پسندیده و در قرآن کریم بارها به همین صفت ذکر گردیده است، 

 میفرماید: -عزوجل –چنانچه  اهللا 

معبودي بحق جز او  هیچ-102-االنعام -َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيلٌ ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو (
 ، آفریدگار همه چیز است، پس اورا پرستش کنید و او نگهبان و مدبر همه چیز است)نیست

 توکل نما و اهللا کافی است کار ساز و مددگار) وبه اهللا -81-النساء -َوتـَوَكَّْل َعَلى اهللَِّ وََكَفى اِبهللَِّ وَِكيالً (

ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيلٌ ( برهمه چیز وکیل است) یعنی همه چیز و همه مخلوق در حمایت و  واهللا -12-هود -َواهللَّ
 تدبیر و تصرف اهللا است.

اي ل حرکت و سعی در اجردر خال -عز وجل -پردن امر به هدایت و توفیق اهللاتوکل بخداوند اعتماد به اوتعالی و س 
وجائب و وظائف اسالمی است، توکل که اعتماد به اهللا وکیل است، با تواکل که حالت عجز و ضعف و عدم 

حرکت می باشد فرق دارد، در توکل مؤمن متوکل در استقامت حق و تمسک به ارکان و مبادي و تحمل مشقات 
ال به مدد و توفیق اهللا و کیل اعتماد دارد و به آن اتکاء می وصبر در برابر باطل حرکت و عمل  می کند و در عین ح

نماید، اما در تواکل ثبات و حرکت نیست عجز و ضعف و ناتوانی و اهمال است و این حالت از جانب بندة مؤمن 
 مکلف قابل قبول نیست.

اء به مفهوم   که اعتماد و اتک ایمان به اسم مبارك( الوکیل) بحیث یکی از اسماء اهللا الحسنی و کار بستن به( توکل) 
( الوکیل) یعنی حمایت و سرپرستی اهللا( الوکیل) می باشد، بنده متوکل را به نتیجۀ حرکت و عمل او مطمئن می 

ُ َونِعْ سازد و همواره احساس می کند که کفالت و حمایت و توفیق اهللا( الوکیل) با اوست( آل  -َم اْلوَِكيلُ َحْسبـَُنا اهللَّ
 بما کافی است و او است بهترین حامی و کار ساز). اهللا -173 -عمران
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 (جل وجالله) اهللا      

 القوي              
               )61( 

پسندیده است نام مبارك( القوي) می باشد. این اسم در جمله اسماء اهللا  بخود 0عز وجل -از بهترین نام هایی که اهللا

 به تحقیق -66-هود-ِإنَّ َربََّك ُهَو اْلَقِويُّ اْلَعزِيزُ الحسنی  بارها در قرآن کریم ذکر شده چنانچه خداوند میفرماید: (
 پروردگارتو( اي پیامبر) او خود قوي (توانا، نیرومند، مقتدر) غالب است).

 بدون شک اهللاُ قوي و نیرومند غالب است) -21-المجادله -ِإنَّ اهللََّ َقِويٌّ َعزِيزٌ (
، ندرا افاده می ک -صفت و نام (قوي و عزیز) براي اهللا قوت و قدرت و غلبه و کبریایی مطلق و کامل اهللا عز وجل

ی عزیز و غالب است و هیچ قوتی بر او هیچ قوت و قدرتی در برابر نیرو و تواناپی اهللا( القوي) وجود ندارد، اوتعال
 غلبه ندارد.

اهللا قوي که قدرت و قوت مطلق دارد به بندگان مؤمن خود در برابر کُفر و ظلم قوت می بخشد و قوت و قدرت 
، اوتعالی قوي است اگر خواسته باشد قوت بخش است و اگر بخواهد قوت استکبار و ظلم و کفر را در هم می شکند

، امر او نافذ است،  حکم او قاطع است، رحم و بخشایش او بی پایان است، عذاب و عقاب او شدید شکن خواهد بود
است،  اقوام و گروه هاي متمرد و مستکبر مورد قهر و غضب اهللا( قوي و عزیز) واقع شدند و از میان رفتند،  فرعون 

ب مقاومت نداشت، مثال هاي تمرد و غرور و ها هالك شدند، و هیچ قدرت وقوتی در برابر نیرو و قوت اهللا متعال تا
تکبر برخی از اقوام مانند قوم نوح(ع) و قوم لوط(ع) و اقوام عاد و ثمود وفرعون و درهم کوبیدن وهالك این اقوام 
در قرآن کریم وارد شده مراجعه به آن ها دروس عبرت بزرگ و ایمان کامل به قدرت و عظمت و نیروي مطلق اهللا 

 اده می کند.(القوي) را اف
 برخی از انسان هارا از قدرت و مراقبت و احاطۀ غلبه و توانائی اهللا( القوي)  "تکبر و غرور و خاصیت شیطانی احیانا

  -اي پیامبر -بدون شک پروردگار تو -14-الفجر-ِإنَّ َربََّك لَِباْلِمْرَصاِد غافل می سازد و فراموش می کنند که: (
 در کمین گاه( ناظر و مراقب اعمال هر ظالم و مفسد است) "حتما
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 (جل جالله)اهللا      

 المتین           
            62 

 (المتین) به معنی قوي و شدید و محکم یکی از اسماء اهللا الحسنی است، در مفهوم( المتین) تأکید (القوي) وجود 
 دارد و اهللا متعال در حالیکه خویشتن را (صاحب قوت و توانائی) ذکر فرموده است، وصف(المتین) را به آن می 

 به تحقیق  اهللا خود (یگانه) روزي رسان صاحب  -58-الذاریات -ِإنَّ اهللََّ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتنيُ افزاید: (
 قدرت و نیروي استوار است)

  -نام و وصف(المتین) که اسم و وصف( القوي و ذوالقوة) را مؤکد می سازد به این معنی که قدرت و توانائی اهللا
 نهایت محکم و الینقطع و استوار است و صاحب قدرت متین در اجراي توانائی و افعال خود هیچ  -سبحانه و تعالی

 قادر مطلق و اهللا (القوي المتین)  داراي چنین وصف  نوع مشقت و خستگی نمی بیند، و هیچ قدرت و نیرو بجز قدرت
 مستحکم و استوار و دائم و خستگی ناپذیر بوده نمیتواند.

 آنرا به اُمت شان تعلیم داده اند و خود شان  -صلی اهللا علیه وسلم -از کلمات جامع و معجز و موجز که رسول اکرم
 العلی العظیم)  بود. نیزآنرا بکار می بردند: ( الحول والقوة اال باهللا 

 هیچ قدرت و هیچ توانائی نیست مگر به یاري اهللا بلند مرتبه و بزرگ.
 ایمان و عقیده به این اسم و وصف اهللا متعال (القوي المتین) جلو تکبر و غُرور انسان را می گیرد و با احساس ضُعف 

 طریق( الحول وال قوة اال باهللا) به یاري    بشري انسان مؤمن به قدرت و متانت نیروي الهی اعتماد می نماید و از
 –جل جالله  -پروردگارش اطمینان و اتکاء می نماید و مساعی و اعمال او قرین مؤفقیت و مورد قبول پروردگار

 خواهد بود.
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 (جل جالله) اهللا      

 الولی             
               )63( 

  (الولی) به معنی دوست، دوستدار و سرپرست، مددگار و متولی امور خالئق و کاینات از جملۀ اسماء اهللا الحسنی 

  َوِيلُّ اهللَُّ است و اهللا تبارك و تعالی در کتاب کریم خود خویشتن را به همین اسم و صفت ذکر فرموده است:(
َن الظُُّلَماِت إِ   اهللا متعال مددگار و عهده دار امور مؤمنان است، -257-لبقرها-َىل النُّورِ الَِّذيَن آَمُنواْ ُخيْرُِجُهم مِّ

 آنهارا از تاریکی ها به سوي نور بیرون می آورد). ساحۀ والیت اهللا( الولی) به مفهوم متولی امور خالئق و مدیر
 لوقی از احاطه تدبیرمقتدر اوضاع و احوال جهان شامل مؤمنان وغیر مؤمنان و سائر مخلوقات می باشد و هیچ مخ

 و تصرف امور ولی حقیقی بیرون نخواهد بود اما والیت اهللا به معنی دوستی و نصرت و مدد اوتعالی مخصوص
 مؤمنان است و کافران بخاطر ارتکاب کُفر و شرك و طُغیان، نعمت انعام و احسان و دوستی اهللا(الولی) را ازدست

 َوالَِّذيَن َكَفُرواْ َأْولَِياُؤُهُم ) سوره البقره فرموده است: (257مین آیه مبارکه(داده اند، چنانکه  اهللا متعال در ادامۀ ه
َن النُّوِر ِإَىل الظُُّلَماتِ   طان و عاملوآنانکه کفر اختیار نموده اند یاران شان طاغوت(شی -الطَّاُغوُت ُخيْرُِجوَ�ُم مِّ

 معصیت است، آنهارا از نور به طرف تاریکی ها می کشانند)
 دوستی ومدد و نصرت اهللا متعال به ارتباط بندگان مؤمن مستلزم شکر و طاعت و توحید پروردگار است و بنده مؤمن

 دوست میدارد، اهللا متعال  -صلی اهللا علیه وسلم –پروردگارمهربان را با اطاعت از اوتعالی و رسول بر گزیدة او  
 اهللا  که در حقیقت اطاعت -صلی اهللا علیه وسلم -سول اکرمدوستی و محبت میان بنده و پروردگارش را به اطاعت ر

ُ َويـَْغِفْر لَ متعال است مربوط میفرماید: ( ُ َغُفوٌر رَِّحيمٌ ُقْل ِإن ُكنُتْم حتُِبُّوَن اهللََّ فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اهللَّ  ُكْم ُذنُوَبُكْم َواهللَّ
 ت داریدپس مرا پیروي کنید تا خدا شمارا دوست بدارد     وبگو( اي پیغمبر!) اگر اهللا را دوس -31-آل عمران-

 واهللا آمرزنده مهربان است) -گناهان شمارا بیامرزد
 صلی اهللا  –پیروان راستین اهللا متعال و رسول او کلمه (ولی و اولیاء) در مورد بندگان فقط به بندگان داراي تقوي و 

 هستند و بس. اطالق میگردد و همین بندگان اولیاء -علیه وسلم
 عقیده و ایمان به والیت و عهده داري پروردگار و یاري و مدد اوتعالی بندة مؤمن را از حیرت و یأس و خوف و 

 اضطراب میرهاند و با تمام آرامی و راحت به بندگی و اطاعت پروردگارش می پردازد، و همواره اطمینان دارد
 ست.که قدرت بزرگی،  عهده دار سرنوشت و حمایت او ا
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 (جل جالله) اهللا      

 الحمید              
               )64( 

 اسم مبارك را در جملۀ اسمأ  این  (حمید) به معنی(محمود)یعنی ستوده شده وشایسته حمد و ستایش است، اهللا متعال

يٌد إِ ولی) ذکر فرموده است: (اهللا الحسنی پسندیده و بارها آنرا قرین اسماي دیگر از قبیل (مجید، حکیم، غنی،   نَُّه محَِ
يدٌ   امور و احوال است) به تحقیق که او سبحانه و تعالی ستوده و سزاوار ستایش در همه -73-هود -جمَِّ

يدٍ ( ْن َحِكيٍم محَِ  قرآن کریم فرو فرستاده شده از جانب پروردگار باحکمت در تدبیر  این -42-فصلت -تَنزِيٌل مِّ
 امور خالیق و ستوده و شایسته ستایش در هر حالت و هر صفت است)  نه فقط پروردگار مهربان خویشتن را به نام و 
 وصف مبارك(حمید) ذکر میفرماید بل آموزش و دانستن این اسم را امر میفرماید و از اینرو علم و آموختن(حمید) 

ي ستفاد میگردد:(بربندة مؤمن واجب است، این وجوب ازین جزء آیه کریمه م   -البقره -دٌ َواْعَلُمواْ َأنَّ اهللََّ َغِينٌّ محَِ
 وبدانید به یقین اهللا متعال بی نیاز از همه چیزو محمود و سزاوار ستایش درهمه احوال است) -267

 گیرد  یاسم مبارك(الحمید) مفهوم آن عده از اسماءاهللا الحسنی را احتوا می کند که به ربوبیت رب العالمین تعلق م
 ازقبیل (جواد، کریم، رحیم، لطیف، خالق و رازق...)  عقیده به این اسماء و مفاهیم آن بخوبی میرساند که اهللا متعال 

 مستحق وشایان حمد و ستایش است و بنده باید پروردگار خود را ستایش نماید و در هر حالت، در عیان و پنهان، در 
 شی و غم و در همه احوال به حمد و ستایش پروردگار بپردازد.نعمت و مصیبت، در فقر و دارائی، درخو

 ازمظاهر لطف و انعام اهللا متعال آنست که طریق ستایش و حمد اوتعالی را خود بیان فرموده و درحالیکه خود حامد 
 دیذات محمود خود است و خویشتن را ستایش می کند بندگان خود را نیز به حمد و ستایش تعلیم میدهد و میفرما

 (الحمد هللا رب العالمین).  بنده در ایمان به توحید اهللا، حمد او تعالی را بجا می آورد، در آفرینش آسمان ها و زمین
 وکائنات اوتعالی را ستایش می نماید، در برابر نعمت ها و عطایاي پروردگار حمد میگوید و ستایش می کند، در

 الامور و همه احو همهد و ستایش اهللا( الحمید) را انجام میدهد، در فرستادن پیامبران و نازل نمودن کتب آسمانی حم
 بنده حامد حمد اهللا متعال است و ایمان به اهللا( الحمید) بنده را به انعام و احسان و نعمات پروردگارش مطمئن میسازد

 ویأس ودرد و غم را از قلوب بندگان دور می کند و حمد وستایش رب العالمین همواره زبان و دلهاي مؤمنان را 
 پاك و روشن می سازد. و الحمد هللا رب العالمین.
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 (جل جالله) اهللا     

 المُمیت –المحیی      
     )65)         (66( 

 بخش بحیث یکی ازاسمأاهللا الحسنی در قرآن کریم به همین لفظ (محی)وارد (المحیی)به معنی زنده کننده و زندگی
 شده و رسم الخط امالئی آن(محیی) می باشد، اما (المُمیت) به معنی مرگ دهنده و گیرنده زندگی به همین لفظ

 که د، درحالی(المُمیت) در قرآن کریم ذکر نشده و البته در فهرست نام هاي نیکوي اهللا در حدیث ترمذي وجود دار
 الموت خلق -دربیان افعال وقدرت اهللا متعال بارها مرگ و زندگی و زنده ساختن و میراندن به عبارات( یحی ویمیت

 – ُميِيتُ ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو ُحيِْيي وَ ثم یمیتهم، ثم یحییهم...) قرین همدیگر در قرآن کریم وارد شده است( -والحیات
 ق جزاوتعالی نیست، اوتعالی زنده می کند و میمیراند)هیچ معبودي بح -158-االعراف

 به تحقیق آن ذات(توانا که این زمین  -39-فصلت-ِإنَّ الَِّذي َأْحَياَها َلُمْحِيي اْلَمْوَتى ِإنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ (
 که او(تعالی) برهمه چیز توانا است) "خشک را)زنده کرده است بی شک که او زنده کنندة مردگان است، واقعا

 آن ذات(توانا که زمین مرده را با نزول باران  -50-الروم-ِإنَّ َذِلَك َلُمْحِيي اْلَمْوَتى َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ (
 رحمت زنده می سازد) زنده کننده مردگان(درآخرت) است و او تعالی بر همه چیز توانا است)

 ، تمام خالئق وهر موجود خلوق اهللا و هردو بزرگترین نشانه قدرت و عظمت رب العالمین استزندگی و مرگ دو م
 زنده از هرنوع وجنسی که باشد از مسیر زندگی و مرگ گذشتنی است و هیچ قدرتی نمیتواند درین مسیر و 

 س می ات می بخشد سپاهللا متعال خالق مرگ و زندگی است، اوتعالی زنده می کند و حی -سرنوشت تغییر وارد کند
 میراند و در رستاخیز دوباره زنده میسازد، بنده مؤمن به همین پدیده خلقت وسیر زندگی و مرگ ونشانه قدرت مطلق

 اهللا متعال عقیدة کامل دارد و این عقیده میرساند که زندگی مال وملک بنده نیست و مرگ هم از جانب بنده نمی  
 انتحار گناه بزرگ و تجاوز در حریم حدود خداوند محسوب می گردد،آید و به همین سبب است که قتل و 

 فرمان رواپی و حاکمیت  -2-الحدید -َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواَألْرِض ُحيِْيي َوُميِيُت َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ (
 آسمان ها و زمین از آن اهللا است، و او تعالی برهمه چیز توانا است)
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 (جل جالله) اهللا     

 القیوم -الحی       
     )67)     (68( 

 عزوجل) در معرفی ذات ذي الجالل خود پسندیده و خویشتن را به آن معرفی  -بزرگترین وجامع ترین عنوانی که اهللا

ُ الَ إَِلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّومُ  میفرماید، این آیه کریمه است :(  اهللا، نیست  معبودي  -2-آل عمران -255-البقره-اهللَّ
 بحق جز او (تعالی) زنده(جاوید) و قائم(پاینده)  است)

 (الحی) به معنی زنده و صاحب حیات درمورد مخلوق زنده مفهوم زندگی داراي آغاز و انجام  ویا زندگی بعداز
 ت و اسم اهللا متعال معنی زندة پایدار وباقیمرگ ومرگ بعد از زندگی را افاده می کند، اما(الحی)  نام مبارك وصف

 و بل حیات ازلی و ابدي مرگ بعد از حیات در آن متصور است نه آغاز بعد از مرگ داشته و نه   پذیراست،وپایان نا

 همه چیزفانی -88-القصص-ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَههُ حیات ذاتی مخصوص ذات کبریائی اهللا متعال  می باشد( 

 (در روز رستاخیز) چهره ها دربرابر -111-طه-َوَعَنِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقيُّومِ (-ونابود می گردد بجز ذات اوتعالی)
 ة کائنات  حالت خشوع و فروتنی دارند)اهللا باقی وپایدار و قاپم و گردانند

 است، قائم بذات خود و دائم الیزال، بی نیاز (القیوم) مبالغۀ قائم به معنی نگه دارنده و گرداننده مخلوقات و امور آنها
 اهللا متعال هنگامیکه ذات کبریائی خود را با اسم اعظم( الحی القیوم)معرفی میفرماید به   از همه و همه نیازمند او است.
 حیات وقیومیت اوتعالی و پهناي قدرت و علم وبلندي مقام و عظمت اهللا عزوجل  منظور بیان خصوصیت وکمال

ُ الَ إَِلَه ِإالَّ ُهَواحلَْيُّ الْ  کریم (ایه الکرسی) را نازل میفرماید:( رین آیه کریمه معجز قرآنبزرگت  َقيُّوُم الَ أَتُْخُذُه اهللَّ
 اهللا، نیست معبودي بحق جز او(تعالی) زنده(و)  -البقره -255-... السََّماَواِتَوَما ِيف اَألْرضِ يفِسَنٌة َوالَ نـَْوٌم لَُّه َما

 خواب گیرد ونه خواب، او است مالک آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است... پاینده است، هرگزاورا نه کسالت
 امام(طحاوي) در عقیدة معروف خود بنام( عقیدة طحاوي) گفته است: (ان اهللا حی الیموت،  الی ختم آیه مبارکه) 

 خواب ندارد)  مرگ و خواب هردو از خصوصیت  اهللا زنده است نمی میرد، قیوم است بدون شک -قیوم الینام
 زندگی مخلوق است، زنده جاوید و پایدار وذاتی و ازلی مرگ و فنا ندارد و همچنان قائم بذات و گرداننده و مدبر 

 کائنات نه خواب دارد و نه مقدمات خواب در شأن او است، هردو اسم مبارك( الحی القیوم) که در سه سورة قرآن 
 یکجا ذکر شده اند محور تمام اسماء اهللا الحسنی و حاوي جمیع صفات کمال اهللا متعال است و هر نام و کریم باهم 

 مستقیم دارد، و از همین لحاظ این دو اسم از نظر علما، بزرگترین نام هاي اسماء اهللا  صفت به(حی، قیوم)ارتباط
 الحسنی گفته شده و حتی گفته اند که اسم (اعظم)  اهللا همین دو اسم(الحی القیوم) است. 
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 (جل جالله)  اهللا     

 االحد  -الواحد       
     )69)        (70( 

 ک،األحد)یاست. مفهوم(الواحد،  -تبارك وتعالی -الواحدُ األحد دو اسم از اسماء اهللا الحسنی و دو صفت ذاتی اهللا
 یکتا، یگانه، بافهم اینکه یک، دو ندارد و قبل ازان هم چیزي نیست، یکتا و یگانه یعنی: بی مثال، بی نظیر و بدون 

 (الواحد) در بیش از بیست مرتبه در قرآن کریم ذکر گردیده وحدانیت اهللا متعال را در ذات و صفات   شریک است.

 وخداي شما خداي یکتا است) -۱۶۳-البقره -ُكْم إَِلٌه َواِحدٌ َوِإهلَُ وتأکید می نماید: ( اوتعالی تثبیت
 ده اند:فرمو -صلی اهللا علیه وسلم -ایمان به وحدانیت اهللا متعال و شهادت توحید رکن اول اسالم است، رسول اهللا

 وصوم رمضان هو ایتاء الزکا ه( بنی االسالم علی خمس، شهادت ان ال اله اال اهللا و ان محمد رسول اهللا، واقام الصال
 صلی اهللاو اینکه محمد( -والحج... اسالم بر پنج رکن بنا شده است: شهادت اینکه هیچ معبودي بحق نیست مگر اهللا

 علیه وسلم)فرستادة اهللا است، و بر پا داشتن نماز، و اداي زکات، و روزه رمضان و حج بیت اهللا)سورة مبارکه 

ُ َأَحدٌ  ثابت میسازد:( -جل جالله-را در ذات وصفات او-عزوجل -(اخالص)  توحید خالص اهللا   ،ُقْل ُهَو اهللَّ
ُ الصََّمدُ ا  ! به کسانی-صلی اهللا علیه وسلم -ترجمۀ معنی:  اي محمد.  َوملَْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحدٌ ، ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلدْ ، هللَّ

  یگانه و یکتا است( در الوهیت خود، در ذات خود و در صفات که ازتو صفت پروردگارترا می پرسند بگو: او اهللا
 خود و هیچ شریک ومانند ندارد)  اهللا بزرگ و بی نیاز است و همه نیازمندان تنها به او روي آورند، هرگز فرزندي

 .استنزاد و هرگز زاده نشد( نه فرزند بود و نه پدر) وهیچگاه و هیچکس براي او تعالی شبیه و مانندي نبوده 
 زرگب ،صفت خاص الوهیت اوتعالی است و ایمان و تصدیق وحدانیت وتوحید خداوند -جل جالله -وحدانیت اهللا

 ترین عبادتی است که بنده از طریق آن به خالقش تقرب میجوید، و البته نقیض توحید شرك بخداوند است که در 
 شده است. در ربوبیت رب العالمین و قدرت وخلقتقرآن کریم از آن به( ظلم عظیم و گناه غیر قابل بخشش) تعبیر 

 :خداوند میفرماید -وپهناي ملک و فرمان او تعالی وحدانیت و یگانگی اهللا واحد و احد به وضاحت متجلی است

ُ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّارُ (    بگو ( اي پیامبر!) اهللا آفریننده همه چیز است و  -16-سوره رعد-ُقِل اهللَّ
  متعالهنگام ذکر و تمجید اهللا -صلی اهللا علیه وسلم –اوتعالی واحد، یگانه و بسیار توانا و غالب است).  رسول اکرم 

 ه توحید است،مبیشتر اسماء مبارك( الحی، القیوم، الواحد، األحد) را ذکر میکردند. و بهترین ذکراهللا توحید اهللا و کل
 الهی آخرین گفتاري که در حیات دنیا بر زبان ما جاري -محمد رسول اهللا -اللهم اجعل آخرکالمنا: ال اله اال اهللا

 محمد رسول اهللا.     -بفرمائی کلمه توحید باشد:  الاله اال اهللا
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 (جل جالله)   اهللا     

 الصمد            
             )71( 

 به معنی بزرگ، غنی و بی نیاز و مرجع نیاز مندي و حواپج جمیع خالپق  یکی از اسماء اهللا الحسنی است(الصمد) 

ُ َأَحدٌ (   ُ الصََّمدُ ، اُقْل ُهَو اهللَّ  بگو اي پیغمبر! اوتعالی اهللا یکتا و یگانه است، اهللا بزرگ وبی -2-1-االخالص  - هللَّ
 احتیاج دارند.نیاز است، او احتیاجی ندارد و همه به او 

 اصل کلمه (الصمد) از نظر لغت به معنی(قصد)  وارد شده و چون مرجع قصد و اعتماد مخلوق در برآورده شدن
 حوایج و مطالب شان اهللا متعال است، خداوند بزرگ وبی نیاز نام و صفت (الصمد) را بخودپسندیده است.

 مد  بهمیفرماید: الص "صفت) را عالوه می کند، مثال ابن عباس( رضی اهللا عنهما)در تفسیر( الصمد) و صفت( کمال
 معنی بزرگ در کمال بزرگی، شریف درکمال شرف، حلیم در کمال حلم، وعلیم در کمال علم، و حکیم در 

 )17-مجموع الفتاوي -8 -یرثکمال حکمت، گویا صفت(الصمد) شامل تمام صفات کمال اهللا متعال است(ابن ک

ُ  ُقْل ُهوَ لفظی(الصمد) به این مطلب اشاره می کنند که در آغاز سوره مبارکۀ اخالص(دانشمندان در تحقیق   اهللَّ
ُ الصََّمدُ ، اَأَحدٌ   بدون الم تعریف  اما(الصمد) معۀ الم تعریف ذکر شده بخاطر اینکه(احد) وصف کلمه(احد)  )هللَّ

 بدون الم تعریف در اصطالح عربی گاهی براياثبات براي مخلوق شده نمیتواند و فقط اهللا احد است، اما(صمد) 
 است وارد شده )آقا و بادار استعمال شده و ازین لحاظ جهت تخصیص آن بحیث نام و صفت خداوند به لفظ(الصمد

 )17-ابن تیمیه -(مجموع الفتاوي
 ه مؤمنتاج هستند بندپروردگار  بی نیازي که هیچ احتیاج ندارد و همه خالئق به او محایمان و عقیده به اهللا(الصمد) 

 ازطریق اعتماد و اطمینان به پروردگارش به دربار اوتعالی روي می آورد وحاجت و نیاز خود را از او میخواهد، نه 
 فقط بندگان بل همۀ خالئق در زمین و در آسمان ها محتاج خالق خود هستند و اوتعالی به علم وحکمت وقدرت 

  -  ْأنٍ َيْسأَلُُه َمن ِيف السََّماَواِت َواَألْرِض ُكلَّ يـَْوٍم ُهَو ِيف شَ وق می پردازد(کامل خود در تدبیر امور و احوال مخل
 همه کس وهمه چیز که در آسمان ها وزمین اند از اوتعالی در خواست می کنند واو(عزوجل) هر روز -29-الرحمن

 (هرلحظه و هر آن) در تدبیر و نظارت مخلوق خود است)
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 (جل جالله)  اهللا                

 المقتدر   -القادر  -القدیر         
        )72)       (73)       (74( 

 هرسه نام و وصف مبارك( القدیر، القادر، المقتدر) بحیث اسماء اهللا الحسنی به صورت مکرر در قرآن کریم ذکر 
 معنی هرکدام این الفاظ به مصدر( قوت و قدرت) ارتباط داشته  اهللا قدیر  -سندیده استو اهللا متعال آنرا بخود پ شده

 آن ذات توانا و فعال مایشاء است که آنچه خواسته باشد مطابق حکمت و اراده خود انجام میدهد و هیچ قدرتی آنرا
 ر ان ها و در تمام کاپنات قدرتی باالتکم یا زیاد ساخته نمیتواند، و قادر آن ذات قوي و توانا است که در زمین و آسم

 ازان وجود ندارد. در میان این دو اسم(قدیر و قادر) مفهوم صاحب قدرت و قوت در قدیر نسبت به قادر مبالغه بیشتر 
 دارد.اما(مقتدر) در عین مفهوم صاحب قدرت کامل و توانائی بزرگ نسبت به هردو اسم و وصف(قدیر و قادر) 

 ر می باشد. برخی از موارد ذکر این اسماء اهللا الحسنی در کتاب جلیل خداوند:داراي بالغت  بیشت

 رکه اهللا ب -صلی اهللا علیه وسلم –آیا ندانسته اي (اي پیغمبر  -106-البقره- أَملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اهللََّ َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ (
 همه چیز توانا است)

َعَث َعَلْيُكْم َعَذااًب مِّن فـَْوِقُكْم َأْو ِمن َحتِْت أَْرُجِلُكمْ ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأن (  بگو( اي محمد -65-االنعام-  يـَبـْ
 او(جل جالله) قادر است که از باالي سر شما(ازهوا وآسمان) یا از زیرپاي شما( از زمین) -صلی اهللا علیه وسلم!

 عذابی بر شما(خطاب به مشرکین) بفرستد.

 بر همه چیزاقتدارو تواناپی کامل دارد) -جل جالله –واهللا  -45-الکهف-  َعَلى ُكلِّ َشْيٍء مُّْقَتِدرًا وََكاَن اهللَُّ (

 بدون شک پرهیزگاران و -55-54-القمر-  ِيف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍك مُّْقَتِدرٍ  ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف َجنَّاٍت َوَ�َر(
 (درکنار) جویبار هاي آن قرار دارند، درجایگاه راستین و حق درپیشگاه پاد شاهاهل تقوي در باغهاي بهشت و 

 بزرگ و بسیار باقدرت و توانا)اجراي قدرت کامل اهللا قدیر در آفرینش کائنات وخالئق و در ازبین بردن آن فقط 
 حرف(کُن) یعنی (موجودشو)  باشد تنها دو هتابع امر و فرمان اوتعالی است، امر اوقادر توانا  در ایجاد آنچه خواست

َا يـَُقوُل َلُه ُكن فـََيُكونُ می باشد و آن معدوم موجود میگردد(  وچون اراده  -117-البقره -َوِإَذا َقَضى أَْمرًا فَِإمنَّ
 ایمان به قدرت مطلق وکامل اهللا متعال  –آفریدن چیزي نماید فقط امرفرماید که موجود شو، و آن چیز موجود شود) 

 امیدارد تا به جزقدرت پروردگارش به هیچ قدرتی اتکا نکند و صاحبان قدرت هاي محدود بشري نیز به بنده را و
 چنان قدرت هاي زوال پذیر و ناقص مغرور نشوند و آنرا در ستم و آزار بیچارگان استعمال نکنند. اهللا مقتدر و توانا 

 ندگان مؤمن با اظهار عجز و بندگی همیشه بگویند: ارشاد فرموده اند تا ب -صلی اهللا علیه وسلم –ورسول برحق او 
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 (جل جالله)  اهللا      

 الباطن -الظاهر    -اآلخر  –االول      
     )75)     (76)       (77)       (78( 

این چهار نام مبارك از اسماء اهللا الحسنی( االول، االخر، الظاهر، الباطن) باهم یکجا در یک آیه مبارکه قرآنکریم 

ُكلِّ َشْيٍء ُهَو اَألوَُّل َواآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو بِ ذکر شده و اهللا متعال خویشتن را به آن معرفی میفرماید:(  
جل جالله) اول است(قبل از اوتعالی هیچ چیزي وجود نداشت)آخراست( هیچ  -او (اهللا  -3-الحدید - َعِليمٌ 

موجودي بعد از اوتعالی وجود ندارد) ظاهر است( پیدا ونمودار است به دالیل قدرت ومظاهر آفرینش و خلقت 
یچ مخلوقی توان کائنات به قدرت و ارادة اوتعالی) باطن است( پوشیده از انظار و حواس خالئق در دنیااست و ه

دیدار اوتعالی راندارد)   یعنی (اول و آخر) در حق خداوند ابتدا و انتهاء نیست بل وجود ازلی و ابدي یعنی وجود 
قدیم بدون ابتدا و بقاي دائم بدون انتها است، آغاز و انجام صفت مخلوق است و فنا وزوال به جهان آفرینش تعلق 

همه چیزبه جز   -88-القصص - َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه َلُه اْحلُْكُم َوإِلَْيِه تـُْرَجُعونَ  ُكلُّ دارد، اهللا متعال میفرماید: (
 ذات اوتعالی فناونابود شدنی است. فرمانروائی وحکم مخصوص اوتعالی است و همه به سوي او برگردانده میشوید)

 ار نام مبارك نظر لطیفی دارد، و آن اینکه:از امامان مذهب حنبلی در تفسیر این چه -اهللا  رحمهُ  -ابن القیم
نام هاي چهار گانه اهللا متعال( اول، آخر، ظاهر، باطن) مفهوم احاطۀ کامل زمانی و مکانی را افاده می کند. هرقدر 

گذشته و(قبل)  در احاطه اولیت خداوند است وهراندازه آینده و(بعد) توسط آخریت اهللا احاطه می شود، همه 
در اولیت پروردگار ختم میشود وهمه آینده و آخر در اخریت خداوند انجام میابد، همچنان هرظاهر و گذشته وسابق 

هر باطن در دائره خالئق و کائنات در احاطه کامل ظاهریت و باطنیت پروردگار قرار دارد، هیچ ظاهر باالتر از ظهور 
یم با ابن الق -اطن خداوند نیست.(معارج القبولو علو مقام الهی نیست و هیچ باطن نزدیکتر و آگاه تر از احاطه ب

 اختصار).
بروایت صحیح مسلم این هرچهار نام اهللا متعال ذکر  -صلی اهللا علیه وسلم –در قسمتی از دعاي مفصل رسول اکرم 

نت أشده و آنحضرت(علیه السالم) پروردگار خود را چنین خطاب می کنند: اللهم أنت االول فلیس قبلک شیء، و 
غننا ین و أعنا الد نت الباطن فلیس دونک شیء، اقضر فلیس بعدك شیء، و أنت الظاهر فلیس فوقک شیء، وأاآلخ

الهی! تو اول هستی، قبل از تو هیچ چیزي نیست، وتو آخر هستی، بعد ازتو چیزي نیست، و تو ظاهر  –من الفقر) 
ین مارا اداکن،  الهی! د -غیر از تو چیزي نیست هستی پس باالتر از تو چیزي نیست، و تو باطن هستی و در پایان باطن

 و مارا از فقر نجات بده.
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 (جل جالله)  اهللا      

 البّر                 
             )79( 

 -الرحیم-) به معنی(العطوف1ج/ -(البّر) از نظر لغت عربی در بزرگترین و معروف ترین قاموس  عربی( لسان العرب
 الکریم) ذکر شده است، یعنی (البّر) صاحب عطف و شفقت،  مهربان، وصاحب لطف و احسان وکرم، که -اللطیف

در دائره محدود صفات اشخاص نیکو کار و با عاطفه نیز شده می تواند و درین صورت کلمه(بر) به (ابرار)  هاینهم
ر و صاحب اخالق خجسته و اوصاف   جمع میشود و لفظ دیگر به همین معنی( بار) نیز وارد شده و آنهم نیکو کا

پسندیده  را افاده می کند و کلمه( بار) به (برره)  جمع شده است،  ازین دو اسم قریب در لفظ و معنی( بّر و بار) 
تنها(بّر) در جمله اسماء اهللا الحسنی وارد شده. اهللا متعال به حکایت از زبان اهل بهشت بعد از وارد شدن در جنت 

مادرگذشته( دردنیا) فقط اوتعالی را  "واقعا-28-الطور-�َّ ُكنَّا ِمن قـَْبُل َنْدُعوُه ِإنَُّه ُهَو اْلَربُّ الرَِّحيُم إِ میفرماید: (
 میخواندیم( از او میخواستیم و اورا عبادت می کردیم) بدون شک که او خود نیکو کار مهربان است)

مفهوم این اوصاف خجسته را به صورت مطلق و کمال (البّر) صاحب احسان ولطف و کرم بحیث نام مبارك اهللا 
افاده می کند، ساحۀ لطف و احسان اهللا متعال به بندگانش حدود و نهایت ندارد ، اوتعالی ( بّر و رحیم) است به تمام 

مخلوق، به بندگان نیکوکار اجر و ثواب مضاعف و به بندگان گناهکار عفو وآمرزش عنایت میفرماید، رزق و روزي 
ال و اوالد و نعمت هاي بی شماري که از آسمان و زمین و فضا و ابحار به مخلوق خدا رسیده است و خوب وبد و م

ازان استفاده می کند، همه از آثار( بّر و رحمت و لطف) پروردگار کریم و رحیم است، بنده با حسن استفاده از آن 
و احسان در دنیا یک شمۀ کوچک ازبّر و رحمت اهللا  شکران و عبادت پروردگار خود را بجا می نماید و اینهمه بّر

متعال در آخرت است و بندگان مؤمن و نیکو کار در سایه آن رحمت بی پایان وارد بهشت میگردند  و مانند آن اهل 

) -28-الطور-لرَِّحيُم ا ِإ�َّ ُكنَّا ِمن قـَْبُل َنْدُعوُه ِإنَُّه ُهَو اْلَربُّ بهشت که اهللا متعال از زبان آنان در قرآن کریم فرمود: (
ان می بینند و میدانند که پروردگار ش "آنها نیزنتیجه اعمال صالحه و ایمان و عبادت شانرا که در دنیا داشته اند عمال

 همانا( انه هو البر الرحیم) است. 
 الهی قطره اي ازان بحر رحمت بما هم عنایت بفرما،  یا ارحم الراحمین! 
 
 
        
      ۷۲ 
 



 (جل جالله) هللا      

 التواب            
             )80 ( 

ب) به معنی بسیار توبه پذیر از جمله اسماء اهللا الحسنی است، توبه آنست که بندة گناهکار بعد از ئ(التواب) مبالغۀ (التا
ارتکاب گناه از عمل معصیت ندامت میابد و از طریق طاعت و عبادت به سوي پروردگارش رجوع می کندوآمرزش 

 ده ه بارها می تواند تکرار شود، هربار بنمیخواهد، پروردگار تواب آنرا می پذیرد و گناه بنده ازبین میرود، این عملی
گناه کرد و با پشیمانی از آن روي به پروردگارش به عذر و توبه آورد، اهللا توبه پذیر آنرا می پذیرد، پس بنده، تائب 

 و اهللا، تواب است و او تعالی بارها در کالم مبارك خود خویشتن را به همین نام و وصف ذکر فرموده است:

سپس آدم( بعد از لغزش و اشتباه)  -37-قرهالب - آَدُم ِمن رَّبِِّه َكِلَماٍت فـََتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ  فـَتَـَلقَّى(
ازپروردگار خود کلماتی چند فرا گرفت، پس خداوند توبه وي را پذیرفت و بی شک که او تعالی توبه پذیر مهربان 

-التوبه- تـَّوَّاُب الرَِّحيمُ اهللََّ ُهَو يـَْقَبُل التـَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه َوَ�ُْخُذ الصََّدقَاِت َوَأنَّ اهللََّ ُهَو ال أَملَْ يـَْعَلُمواْ َأنَّ است. (
 "آیا ندانسته اند که همانا اهللا، خود توبه بندگان خود را می پذیرد و زکات و صدقات را قبول می کند ویقینا-104

 بان است)توبه پذیر مهر اهللا، خود
 اهللا مهربان نه فقط توبه بندگان خود را می پذیرد  بل توبه کنندگان را دوست میدارد و وصف توبه پذیري خود را

 بخشاینده گناه و توبه پذیر) -3-غافر - َغاِفِر الذَّنِب َوقَاِبِل التـَّْوبِ می پسندد، اوتعالی درحالیکه خویشتن را به(

رِينَ ِإنَّ اوصف می کند، میفرماید: ( به تحقیق  اهللا توبه کنندگان و  -222-البقره - هللََّ حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِّ
 پاکیزگان رادوست میدارد)

خداوند کریم میداند که بندگانش از قصور و اشتباه بدور نبوده و به همین سرشت خلق شده اند تا مظهر رحمت و 
دار گردد و عامل توبه و رجوع آنها به بارگاه رحمت پروردگار به وجود آید، اهللا بخشایش اهللا در حیات بندگان نمو

تواب و رحیم  دوست دارد تا بنده مقصر و گناهگار برحمت و بخشایش پروردگارش  پناه برده و ازان مقام واال عفو 
 بخواهد و اهللا مهربان  آنرا قبول بفرماید.

 -صلی اهللا علیه وسلم -روایت شده رسول اکرم -رضی اهللا عنه -انصاري) صحیح مسلم از ابی ایوب 2748درحدیث(
یچ گناه اگر شما ه -فرموده اند: ( لو انکم لم تکن لکم ذنوب، یغفرها اهللا لکم، لجاء اهللا بقوم لهم ذنوب یغفر هالهم

شایش اهللا داشتند تا بخخداوند قوم دگري را می آورد که گناه می "نمیداشتید که اهللا آنرا براي شما می بخشید حتما
 نصیب آنها میگردید.
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 -فرموده اند: (کل ابن آدم خطاء و خیرالخطائین التوابون -صلی اهللا علیه وسلم -درحدیث صحیح ترمذي رسول اهللا
 فرزندان آدم همه خطاکاراند وبهترین خطاکاران  توبه کنندگان اند)

 میدارد بل بندگان مومن را به توبه امر میفرماید و کسیکه مرتکب نه فقط پروردگار تواب، توبه کنندگان را دوست
 گناه شده و توبه نکند در جمله ستمگاران محسوب شده است:

اي مومنان! بدرگاه اهللا برگردید و توبه صادق   -8-التحریم-  ...َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوبُوا ِإَىل اهللَِّ تـَْوبًَة نَُّصوًحا(

 وکسیکه (گناه کرده و) توبه نکرد -11-الحجرات- َوَمن ملَّْ يـَُتْب َفُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ ا آورید.  (و خالص بج
 . س آنها خود ستمگاران اندپ

 توبه(نصوح) یا توبه خالص و صادق وجازم که درجه بلند توبه می باشد مستلزم آنست که: 
ده و احساس ندامت می کند و میخواهد د ر روش بندة گناهگار درك کند که مرتکب گناه و خطا ش-1

 زندگی و تصرفات خود تغییر وارد نماید.
در اصالح احوال اقدام نموده و به عزم توبه بدرگاه رحمت و بخشایش پروردگار روي میآورد و از  "عمال -2

 گذشته آمرزش میخواهد،
روزه و زکات باشد در قضا و اداي آن درعناصر تقصیر و گناه هرگاه ترك فرائض دینی از قبیل نماز و  -3

مطابق احکام فقهی اسالمی اقدام می کند و متباقی تخلفات مربوط به حدود و نواهی شرعی در اثر توبه مؤمن و 
 رحمت الهی بخشیده می شود.

 گناهان مربوط به حقوق العباد کسب رضا و قناعت صاحبان حقوق را ایجاب می کند. -4
ه ببارگاه اهللا تواب عزم عدم بازگشت به گناهانی که ازان احساس ندامت کرده است بندة تائب هنگام توب -5

می نماید، اما بازهم هرگاه در اثر قصور و ضعف انسانی گناهی از وي صادر شد، نباید مأیوس گردد و بداند 
یش بخشاکه   دروازة توبه باز است،  یکبار، دوبار و هر بار که توبه شکست بازهم توبه کند و رحمت 

 پروردگار توبه پذیر  توبه اورا می پذیرد.

 وتنها اوتعالی است که توبه را از بندگانش می پذیرد. -25-الشوري - َوُهَوالَِّذي يـَْقَبُل التـَّْوبََة َعْن ِعَباِدهِ (  
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 (جل جالله)  اهللا      

 المنتقم            
              )81( 

اسماء اهللا الحسنی یا نام هاي مبارك و نیکوي اهللا متعال به صورت کل مفهوم تعظیم و تمجید و تقدیس وتوحید اهللا 
را احتوا می کند، و بنده مؤمن از طریق همین نام هاي مبارك پروردگار خود را یاد می کند،  از  -سبحانه و تعالی –

و مطلق او تعالی پناه می برد.  در پهلوي اکثر نام ها و اوصافی که بارگاه اوتعالی میخواهد و به عظمت و قدرت کامل 
دران رحمت و بخشایش و لطف بی پایان الهی متجلی میگردد و بنده را در حیات دنیا و آخرت امیدوار می سازد، 

 -ددخداوند بزرگ و مقتدر نام هائی دارد که دران وصف عدالت و عظمت و قدرت کبریائی  اوتعالی نمودار میگر
بندة مقصر در بندگی و هر بنده که وصف( سریع الحساب و شدید العقاب) و نام هاي (الجبار، المتکبر، الحسیب، 
الرقیب) را بخاطر می آورد بیم عذاب و خوف حساب اهللا مقتدر اورا تکان میدهد و از راه توبه و اطاعت و کسب 

ل قرار بگیرد، در غیر آن و در صورت دوام تخلف و رضاي خداوند می تواند در سایه رحمت و بخشایش اهللا متعا
گناه حساب و عدالت اهللا در کمین است و بنده مجرم ازان خالصی ندارد. یک نامی از نامهاي اهللا متعال که انسان 

مجرم و ظالم از قید آن رهائی ندارد نام (المنتقم)  است، معنی المنتقم یا انتقام گیرنده در مورد خداوند مجازات 
به همین ارتباط( مجازات منکران آیات   -عز وجل -ننده و جزا دهندة مجرمین و ستمگاران را افاده می کند، اهللاک

 َأْظَلُم َوَمنْ  خداوند و مجرمان و ستمگاران)  سه بار در قرآن کریم خویشتن را به وصف (منتقم) ذکر فرموده است:(
َها ِإ�َّ ِمَن اْلُمْجرِِمَني ُمنَتِقُمونَ ِممَّن ذُكَِّر آِبَ�ِت َربِِّه ُمثَّ أَْعَرَض  وچه کسی ستمگارتر ازان  -22-السجده- َعنـْ

 مجرمان را "شخصی است که به آیات پروردگارش پند داده شود سپس ازان روي گرداند و انکار نماید، ما حتما

ُهم ( .    مجازات خواهیم کرد)  -پس هرگاه ترا( اي رسول اهللا  -41-الزخرف- مُّنَتِقُمونَ فَِإمَّاَنْذَهَنبَّ ِبَك فَِإ�َّ ِمنـْ
ازان مجرمان (که در گمراهی آشکار هدایات ترا قبول  "صلی اهللا علیه وسلم) ازمیان ببریم( بعد ازحیات تو) ما حتما

روزي که به هجوم  -16-انالدخ -يـَْوَم نـَْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكْربَى ِإ�َّ ُمنَتِقُمونَ نکرده اند) انتقام خواهیم گرفت).    (
با مجازات سنگین از آنها انتقام خواهیم  "بزرگ و یورش سخت برآنها( مشرکین ودشمنان اسالم) می تازیم، ما حتما

گرفت).انتقام نهائی و مجازات سخت کافران و منکران آیات الهی در قیامت صورت می گیرد ویک مثال بارز انتقام 
سالم در دنیا شکست کفار و مشرکین در غزوه(بدر) بود که در اولین برخورد حق و خداوند از دشمنان سرسخت ا

باطل درحالیکه لشکر مشرکین بیشتر از سه چند مسلمانان بود، به نصرت الهی فتح بزرگ نصیب لشکر کوچک 
 اسالم شد و هفتاد نفر از سران مشرکین مکه به شمول ابوجهل دران کشته شدند.  
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 (جل جالله)  هللا      

 العفو              
             )82( 

یرالعفو یا بسیار عفو کننده است، العفو از آن نام هاي مبارك پروردگارمهربان ثالعفو صیغه مبالغه به معنی ک
 بنده گنه کار به اتکاي این نام ها از قید یأس خارج شده "است که بنده را همیشه امیدوار می سازد و مخصوصا

 با اطمینان اطاعت و عبادت اهللا متعال را سر از نو آغاز می نماید. و
(عفو) ازلحاظ لفظ ومعنی به(غفور) نزدیک است، اما مفهوم مبالغه در(عفو) بیشتر از(غفور) بوده، غفور به معنی 

خشیده ببسیار آموزنده و عفو بسیار عفو کننده و بخشنده است، در آمرزش اثر گناه از بین میرود وجزاي آن 
 "میشود اما در عفو بر عالوه آن اصل گناه محو میگردد، هم اثر گناه وهم خود گناه ازبین میرود، گویا که اصال

ارتکاب نشده است. این نام مبارك در جمله اسماء اهللا الحسنی  به صورت مکرر در قرآن کریم ذکر شده و 

-النساء- َعُفوًّا َقِديرًا ُختُْفوُه أَْو تـَْعُفواْ َعن ُسوٍء فَِإنَّ اهللََّ َكانَ ِإن تـُْبُدواْ َخْريًا َأْو  خداوند متعال فرموده است:(
ر عفو کننده، اهللا بسیا "اگر نیکی را آشکار یا پنهان کنید یا از بدي(دیگران) گذشت نمائید، پس یقینا -149

 بسیار توانا است (بخشش را در کمال قدرت دوست دارد).

 همانا اهللا بسیارعفو کننده، بسیار آمرزنده است)-60-الحج- َلَعُفوٌّ َغُفورٌ ِإنَّ اهللََّ (

 وبدون شک اهللا بسیار بخشنده و بسیار آمرزنده است) -2-المجادله- َوِإنَّ اهللََّ َلَعُفوٌّ َغُفورٌ (   
 در روزه از مظاهر عفوپروردگار  عفو براي صاحبان عذر درعبادات ومکلفیت هاي شرعی در وضو، در نماز،

 وحج  به کثرت دیده می شود و هیچ تکلیف شرعی باالتر از توان بنده وجود ندارد.
 اهللا بخشاینده مهربان بنده گناهکار را که در خفا مرتکب معصیت شده باشد رسوا نمی سازد وساحۀ توبه    و

 اناید که از پروردگار شبرگشت همیشه باز است،  اهللا متعال ازان بندگان مؤمن خود در سیاق مدح یاد میفرم

 َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا أَنَت َمْوال�َ عفو می خواهند و از زبان قرآن کریم چنین دعا می کنند:( 
 وبما عفو بفرما و مارا ببخش وبما رحمت عنایت کن، توئی  -286 -البقره- فَانُصْرَ� َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ 

 س مارا برگروه کافران یاري بخش)موالي ما، پ
ونه پرسیدند: درشب قدر چگ -صلی اهللا علیه وسلم -از رسول اکرم -رضی اهللا عنها -ام المؤمنین عایشه صدیقه

الهی تو بسیارعفو کننده اي، عفو و  -دعا کنم؟  فرمودند بگوید: (اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی
رما) چه خوب است اگر این دعا همیشه بر زبان ما باشد: اللهم انک بخشایش را دوست داري، پس مرا عفو بف
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 (جل جالله) اهللا      

 الرؤوف           
             )83( 

ده است.  فرمو(رؤوف) یکی ازاسماء اهللا الحسنی است که اهللا متعال آنرا بخود پسندیده وبارها در قرآن کریم ذکر 
ه وارد شد رؤوف به مفهوم مبالغه در رأفت به معنی رحمت و شفقت و مهربانی است، رؤوف و رحیم در عین معنی

وبرخی از دانشمندان  مبالغه رأفت در رؤوف را نسبت به مبالغه رحمت در رحیم بیشتر میدانند و برخــی رأفت را 
فته و رحمت را لطف و مهربانی عام خداوند گفته اند.( نسبت به رحمت حالت خاص لطف و عنایت پروردگار گ

ات قرآن الخطابی).در آی -و شأن الدعاء -ابن االثیر -به نقل از النهایه -دکتور عمر سلیمان االشقر -اسماء اهللا الحسنی
ماء اهللا مقارن( رحیم) وارد شده و اینهم دلیل قرب معنی در میان هردو اسم از اس "کریم نام و وصف( رؤوف) غالبا

ُ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ِإنَّ اهللََّ اِبلنَّاِس َلَرُؤوٌف رَِّحيمٌ الحسنی  است: ( واهللا متعال ایمان شمارا  -143-البقره- َوَما َكاَن اهللَّ

ُ َرُؤوٌف اِبْلِعبَ ضاپع نمی سازد، به تحقیق اهللا به مردم(مؤمنان) بسیار بخشاینده، مهربان است). ( -207-لبقرها -اِد َواهللَّ

بدون شک پروردگار شما بسیار  -7-النحل- ِإنَّ َربَُّكْم َلَرُؤوٌف رَِّحيٌم واهللا  بر بندگان(خود) بسیار مهربان است) (
بخشاینده، مهربان است). مظاهر رحمت ولطف پروردگار رؤوف و رحیم براي بندگانش بیحد و حصر است، در 

 تسخیر زمین وفضا به استفاده انسان، در اموال، اوالد، ارزاق، قدرتعالم خلقت وکائنات، درعطایا و نعمات و در 
تفکر و تعقل وکسب و نشر دانش و امثال آن و همچنان در دفع اضرار و اخطار و جلب منافع و تحقیق مصالح 

م و ساره نمایان است و هر انسان آنرا بچشم می بیند و در جت پروردگار بر بندگانش هموبندگان آثار رأفت  و رحم
جان و قلب وفکر احساس می نماید. ایمان و عقیده به رأفت و رحمت پروردگار رؤوف و رحیم لذت عبادت و 

اطاعت اهللا متعال را دو چندان میسازد و بنده مؤمن از لغزش و اشتباه و تقصیر در بندگی و عبادت با امید و اطمینان 
 کامل در پناه رأفت و رحمت پروردگارش قرار می گیرد

آن کریم التجا ونیاز ببارگاه اهللا رؤوف و رحیم را از طریق این دعا که هر بنده به آن احتیاج دارد تعلیم داده قر

ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقوَ� اِبِإلميَاِن َوال َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا ِغالًّ لِّلَِّذيَن آمَ است:( َرُؤوٌف ُنوا َربـََّنا ِإنََّك َربـََّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ
اي پروردگارما! مارا و برادران مارا که پیشتر از ما ایمان داشته اند ببخشاي و در دلهاي ما هیچ  -10-الحشر -رَِّحيمٌ 

پروردگارا ! تو رؤوف، داراي رأفت فراوان، رحیم صاحب رحمت زیاد  -مده هنوع کینه و بد بینی نسبت به مؤمنان را
 هستی. ) 
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 جالله)(جل  اهللا     

 الغنی      
      )84( 

(الغنی) یکی از اسماء اهللا الحسنی است و اهللا متعال نه فقط این نام نیکو را بخود پسندیده و بارها درکتاب کریم 
 خود آنرا ذکر فرموده است بل بندگان خود را امر میفرماید که این نام را بشناسند و بدانند، مانند این آیه کریمه

يٌد  َواْعَلُمواْ (   وبدانید که بدون شک اهللا بی نیاز، ستوده و شایان ستایش است) -267-البقره-َأنَّ اهللََّ َغِينٌّ محَِ
اصطالح(غنی) به شخص ثروتمند که بدیگران احتیاج نداشته باشد یک مفهوم نسبی و اصطالح مجازي است  

دارد نوع احتیاج به هیچ چیز وهیچ کسی ناما(غنی) بحیث نام و وصف اهللا متعال به معنی بی نیاز مطلق که هیچ 
 و بل تمام خالئق به او (جل جالله) محتاج اند، بی نیاز مطلق درساحۀ مخلوق وجود ندارد و غنی و فقیر و هر

حتیاج دارند و در مجموع همه محتاج پروردگار جهان ها می باشند، و تنها  ا مهطبقه  انسان در حیات اجتماعی ب
 محتاج خلق شده است. "ی نیاز ذاتی است، چنانکه بنده نیاز مند ذاتی وذاتارب العالمین غنی و ب

ُ ُهَو اْلَغِينُّ اْحلَِميدُ ( شمافقرا و نیازمندان(در  اي مردم! -15-فاطر -  َ� أَيـَُّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقرَاء ِإَىل اهللَِّ َواهللَّ
همه احوال) به اهللا متعال هستید و اهللا خود بی نیاز، ستوده است)  بنده محتاج پروردگار خود است وپروردگار 

ِض َوِإنَّ َلُه َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اَألرْ بی نیاز مطلق و به هیچ چیز به شمول عبادات بنده احتیاج ندارد: (
در آسمان هاوآنچه در زمین است ملک اهللا است و بدون شک تنها  آنچه -64-الحج- ْلَغِينُّ اْحلَِميدُ اهللََّ َهلَُو ا

 اهللا بی نیاز و شایان حمد و ستایش است)
احتیاج بنده به پروردگارش در رزق و مال و اوالد و صحت و هدایت و مغفرت و همه نیکی هاي دنیاوآخرت 

وزخ بنده را وا میدارد تا در کسب رضاي پروردگار با ایمان وعقیده ودفع ضرر و مصیبت و نجات از آتش د
مورد توجه داشته باشد، اعطاي همه نعمت ها   "راسخ بکوشد و اوامر و نواهی الهی را در امتثال و اجتناب جدا

به  يبه تمام مخلوق یک سر سوزن از ملک اهللا کم نمی کند چنانکه گناه و تمرد همه انسان ها برابر یک سر مو
خوب و بد به مخلوق تعلق می گیرد و ایمان به بی نیازي اهللا و اینکه او تعالی غنی مطلق و قابل  –اهللا ضرر ندارد 

حمد وستایش است بنده را همواره متکی به لطف و عطاي پروردگارش میسازد و احتیاج بنده به بارگاه الهی 
یشه به پیشگاه بی نیاز اوتعالی فرود می آید. و این دعاي دیده و سر بندگی و نیاز او همرمانع غرور و تکبر او گ

نحن نت الغنی وأنت، أال امی آموزد و صادقانه تکرار می کند:  (اللهم ال اله  را -صلی اهللا علیه وسلم -رسول اهللا
 الفقراء)
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 (جل جالله)  اهللا      

 النور                 
               )85( 

درجمله اسماء اهللا الحسنی به مفهوم( اهللا نور آسمان ها و زمین و روشنی جهان هستی) است. درتفسیر (النور)  
 (النور) علماي علوم قرآن کریم سه نوع تعبیر دارند:

 اهللا نور است، نورکامل و مطلق که به هیچ نوع انوار قابل مقایسه نمی باشد، نور اهللا رمز وجود و بقا و ظهور  -1
 ست، اهللا آشکار و ظاهر است و هر قلب آگاه و عقل متفکر آنرا احساس می کند و آثار روشن آن ازهیچ ا 
 شم بینا پوشیده نیست.چ 

 اهللا، نور بخش است. و جهان هستی را به نور حسی و معنوي روشن ساخته است، اوتعالی خالق نور ومصدر  -2
 آفتاب و مهتاب و ستارگان ، و انوار معنوي مالئک وپیامبران نور و مدبر استفاده و توزیع و سیر انوار فزیکی 
 وکتب آسمانی می باشد. 

 نور اهللا، هدایت و وحی و تدبیر اوتعالی است که در روشنی آن جهان هستی انتظام میابد، آیات روشن وحی -3
 ا ازکریم) انسان رالهی وتعلیمات ادیان آسمانی و بالخاصه خاتم ادیان و هدایات خاتم کتب آسمانی(قرآن  
 تاریکی جهالت و گمراهی بروشنی علم و هدایت میرساند. 
 برخی از اسناد ودالئل این تعبیرات به ارتباط اسم مبارك( النور) عبارت اند از: 

ُ نُوُر السََّماَواِت َواَألْرضِ ( الف:  اهللا، نور آسمان ها و زمین است) -35-النور- اهللَّ

َاَوَأْشَرَقِت اَألْرُض (   )وزمین به نور پروردگارش روشن گردید. -69-الزمر- بُِنوِر َرهبِّ
 رضی اهللا عنهما) روایت نموده است: –درحدیث متفق علیه( صحیح بخاري و صحیح مسلم ) ابن عباس  ب:

  درقیام نیم شب چنین دعا میکردند:(اللهم لک الحمد، انت رب -صلی اهللا علیه وسلم -رسول اکرم 
 اي اهللا!  حمد و ستایش براي تو است،  تو -السماوات واالرض، لک الحمد، انت نور السماوات و االرض  
 پروردگار آسمان ها و زمین هستی، حمد و ستایش براي تو است. تو نور آسمان ها وزمین هستی) 

 ت:عبارت وارد شده اس در دعاي معروف رسول اهللا( صلی اهللا علیه وسلم) در بازگشت از سفر پر مشقت طائف این
      ن ینزلأو أن یحل علی غضبک، خره أالأمرالدنیا و أشرقت له الظلمات و صلح علیه أوذ بنور وجهک الذي ( أع

یکی ها بآن میدرخشد و کار دنیا و آخرت به آن آراسته گردد، پناه ربه نور روي تو که همه تا  -بی سخطک
 یا قهر تو مرا فرا گیرد) میجویم، تامبادا خشم تو برمن فرود آید و
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ُ نُوُر السََّماَواِت َواَألْرضِ آیه کریمه(  متعال  (نور) را بحیث وصف قائم بذات اهللادر عین حالی که نام مبارك) اهللَّ
اهل افاده می کند، مفهوم نور بخش و نور دهنده آسمان ها و زمین را نیز میرساند و همچنین هدایت و رهنمائی 

 آسمان ها و زمین بنور مبارك صاحب نور و خالق نور و بخشنده نور و مصدر تمام انوار،  اهللا متعال صورت میگیرد.
از آنحضرت پرسیدند: هل رایت ربک؟ آیا   -صلی اهللا علیه وسلم -درصبح عودت از اسراء و معراج رسول اهللا

 م.نور را دید -"پروردگارت را دیدي؟  فرمودند:  رایت نورا

ُ نُوُر السََّماَواِت َواَألْرضِ  کامل به ( با ایمان به نور رحمت و هدایت پروردگار مهربان پناه می بریم تا دلهاي ) اهللَّ
 ظلمت جهل و گمراهی و گناه پاك بسازد و به نور هدایت و عنایت الهی منور بگرداند. زمارا ا

 آمین یا رب العالمین.         
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(جل جالله)  اهللا  

 الهادي

)86(  

(الهادي) یعنی هدایت کننده و راهنما یکی از اسماء اهللا الحسنی و نام هاي مبارك اهللا متعال است، صفت هدایت و 

 رهنمود در قرآن کریم به دو مفهوم و دو نوع مصدر هدایت وارد شته است:

تطبیق قواعد(امر بالمعروف و نهی از منکر) است که این یکی هدایت به مفهوم دعوت و ارشاد و بیان راهاي خیر و 

ساحۀ(هدایت ) به پیامبران و پیروان شان و دانشمندان و اولیاي امور بندگان تعلق می گیرد، در رأس این هدایتگران 

 صلی اهللا علیه وسلم) قرار دارند،  درمورد این رسالت خداوند متعال -خاتم پیامبران رسول اکرم( محمد مصطفی

وبدون شک تو( اي  -52-الشوري- َوِإنََّك لَتَـْهِدي ِإَىل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيمٍ خطاب به رسول اهللا(ص)  فرموده است: (

به راه راست هدایت می کنی). امردم ر "حتما یغمبر !)پ  

 فَاتَِّبْعِين أَْهِدكَ ت پرست خود گفته بود(قرآن کریم از زبان ابراهیم( علیه السالم) حکایت می کند که به پدر بُ
پس مراپیروي نما تاترا براه راست هدایت کنم). -43-مریم -  ِصرَاطًا َسِو�ًّ   

ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقـَْوُم قرآن کریم کتاب هدایت بشري است( "کتب آسمانی هرکدام و مخصوصا
ُر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن يـَْعَمُلونَ  این قرآن مردم را به راهی  "مسلما -9-االسراء - الصَّاِحلَاِت َأنَّ َهلُْم َأْجرًا َكِبريًا َويـَُبشِّ

که مستقیم ترین و استوار ترین است هدایت می کند،  و به مؤمنانی که اعمال صالحه انجام میدهند مژده میدهد که 

همانا هدایت خالق هدایت گران و صاحب اما مفهوم خاص و کامل هدایت   براي آنها پاداش بزرگی خواهد بود)

 "ویقینا -54-حجال-ِصرَاٍط مُّْسَتِقيمٍ  َوِإنَّ اهللََّ َهلَاِد الَِّذيَن آَمُنوا ِإَىل کتب آسمانی  اهللا متعال و هادِي حقیقی است(

 اهللا هدایت کننده مؤمنان براه راست است)

خود و اینکه احکام قرآن را کنار گذاشته اند ببارگاه از گمراهی قوم  -صلی اهللا علیه وسلم –هنگامیکه رسول اهللا 

َن اْلُمْجرِِمَني وَكَ  پروردگار به لهجه شکوه یاد می کنند،  اهللا متعال میفرماید:( َفىوََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِيبٍّ َعُدوًّا مِّ  
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واینچنین براي هر پیغمبري دشمنی از جمله مجرمین قرار داده ایم( این سنت  -31-الفرقان - ِبَربَِّك َهاِدً� َوَنِصريًا 

الهی است که به منظور امتحان و تفریق خیر و شر،  پیامبران دشمنانی میداشته باشند و تو اي محمد(صلی اهللا علیه 

اهنما و مددگار تو است)وسلم) در برخورد با دشمنان تنها نیستی) وهمین کافی است که پروردگارت ر  

که صفت خاص اوتعالی است و هیچ مخلوقی نمیتواند آنرا داشته باشد، آن  -سبحانه و تعالی -هدایت مخصوص اهللا

هدایت است که با خلق اجزاي کائنات هرجزء آفرینش را برسالت و وظیفه اي که خلق شده است هدایت میفرماید،  

 -50 -طه -  قَاَل َربـَُّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُمثَّ َهَدىه است: (یمه منعکس گردیدراین مطلب درین آیه ک

 (فرعون باتکبر وغرور از موسی علیه السالم و برادر شان هارون علیه السالم پرسید: پروردگار شما کیست؟  موسی ع

پدیده خلقت را به منظوري که گفت: پروردگارما آن ذاتی است که به همه چیز آفرینش بخشیده است، سپس(هر 

 خلق شده) هدایت فرموده است)

اهللا( الهادي) ایمان را در قلوب مؤمنان خلق می کند، سپس بندگان مؤمن را به مقتضاي ایمان راهنمائی میفرماید،  

 ق میدهندآنگاه وظیفه بندگان است که اراده و استعداد شانرا مطابق هدایت فطري و تشریعی اهللا متعال براه راست سو

ُ فـَُهَو اْلُمْهَتِد َوَمن ُيْضِلْل فَـَلن جتََِد َلُه َولِ و هدایت میابند و یا به انحراف میروند و گمراه میگردند( يًّا َمن يـَْهِد اهللَّ
) هدایت یافته است و هرکه را( دراثر سوء "هرکه را خداوند هدایت بفرماید پس او (واقعا -17-الکهف - مُّْرِشًدا

گز سرپرست وراهنمائی براي او نخواهی یافت)رراده  منحرف خودش) گمراه نماید هاختیار و ا  

حمد وستایش خاص براي پروردگار  هادي و حافظ و مهربان است که خواستن هدایت را از مالک هدایت ورد 

در ضمن من ساخته و هر باري که بنده مؤمن به پیشگاه پروردگارش می ایستد در هر رکعت نماز ؤزبان بندگان م

رَاَط اْلُمْسَتِقيمَ سورة  روح بخش فاتحه( ) می گوید.اهِدَ� الصِّ  

رَاَط اْلُمْسَتِقيمَ اللهم                                                                            اهِدَ� الصِّ  

آمین                                                                                                                                  
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( جل جالله)اهللا  

 البدیع

)87(  

دیع) ازنظر لغت عربی به معنی فاعل( المبدع) مفهوم پدید آورندهء اشیا بدون نمونه قبلی را افاده می کند، نوآور (الب

.و مخترع که به تنهائی و بدون اشتراك غیر پدیدة جدید ایجاد نماید(مبدع) و نو آفرین گفته میشود  

آفریدگار حقیقی و مبدع آسمان ها  این مفهوم به صورت کامل و مطلق و بی مثال و بی شریک وصف آفرینش

به همین منظور(البدیع) از جملۀ  اسماء اهللا الحسنی و از نام هاي مبارك اهللا متعال   وزمین و کائنات محسوب میگردد،

َا يـَُقوُل َلهُ است و قرآن کریم آنرا بیان داشته است: (  ن فـََيُكوُن كُ   َبِديُع السََّماَواِت َواَألْرِض َوِإَذا َقَضى أَْمرًا فَِإمنَّ

و هنگامیکه فرمان پیدایش چیزي را صادر نماید فقط به او  الی) آفریدگارآسمان هاو زمین است،(اوتع -117-البقره-

َبِديُع السََّماَواِت َواَألْرِض َأىنَّ َيُكوُن ي میفرماید: (رمیگوید: موجودشو،  پس موجود می شود)ونیز آیه مبارکه دگ
(اوتعالی) ذاتی است که  -101-االنعام- ُكن لَُّه َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ َلُه َوَلٌد َوملَْ تَ 

آسمان ها و زمین را(ازعدم) به وجود آورد  چگونه ممکن است فرزندي داشته باشد در حالیکه او همسري نداشته 

چیز دانا است)دالئل ابداع و آفرینش بالمثال سابق درهمه است، وهمه چیز را او آفریده است واو(تعالی) به همه 

. آسمان ها و زمین و انسان و فرشتگان وجن و سائر اجزاي کائنات فقط خالئق و در همه اجزاي کائنات مشهود است

یک آفریدگار مبدع دارد و همه را اوتعالی به قدرت کامل و مطلق خود از نیستی به هستی آورده است،   داشتن 

د که این مفاهیم درمورد اهللا یگانه و نند بدون همسر ناممکن است وفرزند و همسر باید هم جنس پدر و شوهر باشفرز

یکتا و بی مثال و بی شریک ناممکن و دور از تصور است و آیه کریمه قبل الذکر چنین مزاعم باطل مشرکین را رد 

ایمان و اعتقاد به خالقیت بی مثال اهللا متعال از لوازم  ماید.نموده و توحید خالق بدیع وپروردگار عالم هارا تأکید می ن

توحید و عقیده به وحدانیت اوتعالی است.بندة مؤمن هنگام تفکر در آفرینش خودش ودر ایجاد پدیده هاي وجود و 

ع و خلقت آسمان ها و زمین و آفتاب ومهتاب وستارگان بخوبی درمیابد که این همه مظهر ابداع و ایجاد خالق مبد

رب العالمین است که به قدرت مطلق و کامل و بفرمان(کن فیکون) جهان هستی را بوجود آورده است.          

 فتبارك اهللا احسن الخالقین.                                            
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(جل جالله) اهللا                                                                                                  

النصیر                                                                                    

                                 )88(      

مبالغۀ (الناصر) به معنی کمک کننده ومددگار از جملۀ اسماء اهللا الحسنی و نام هاي مبارك و نیکوي اهللا  (النصیر)    

فَاْعَلُمواْ َأنَّ اهللََّ متعال است و به صورت مکرر در آیات قرآن کریم ذکر یافته چنانچه خداوند کریم میفرماید:(
پس بدانید، بدون شک اهللا یار و حامی شما است، چه بهترین یار -40 -االنفال- َمْوالُكْم نِْعَم اْلَمْوَىل َونِْعَم النَِّصريُ 

 وسرپرست وچه بهترین کمک کننده ومددگار.)

وبه اهللا (دین اهللا) چنگ  -78-الحج - َواْعَتِصُموا اِبهللَِّ ُهَو َمْوالُكْم فَِنْعَم اْلَمْوَىل َونِْعَم النَِّصريُ  فرموده است:(ونیز  

 الی) حامی و سرپرست شما است، پس چه بهترین یار وسرپرست. وچه بهترین  کمک کننده و مددگار)بزنید. او(تع

تعاون و همکاري و کمک میان مخلوق و افراد بشر نیز موجود ومطلوب است اما این کمک و همکاري میان محتاج 

وجود ندارد، همه فقیر ونیازمند و ومحتاج ویاکمتر محتاج وزیادتر نیازمند صورت می گیرد، انسان و مخلوق بی نیاز 

ُ اْلَغِينُّ َوأَنُتُم اْلُفَقرَاءتنها پروردگار ، غنی و بی نیاز است( . واهللا بی نیاز است و شما فقراء) -سوره محمد-38-َواهللَّ

 را براي پیامبران و مؤمنان درمواقف مشکل و دشوار بیان -عزوجل -وارد زیادي از نصرت و کمک اهللام  قرآن کریم

) تعداد کمی از مسلمین در برابر لشکر بزرگ مشرکین و کفار قرار گرفتند و به نصرت و بدر(نموده است، در غزوه

 مدد الهی فتح بزرگ نصیب مسلمین گردید.

) بعد از فتح مکه مسلمان ها به فتح و کثرت عدد شان احساس غرورکردند و به نصرت الهی اتکاء حنیندرغزوه( 

ت مواجه شدند و بعد از گرفتن درس غرور و مراجعه به اتکا و نصرت خداوند دوباره به فتح ننمودند نخست به شکس

  .بزرگ نایل شدند

 در مسائل جنگ و صلح و امور زندگی، انسان به بذل جهد و مساعی کامل و تهیه و سائل واسباب بعد از اراده جازم
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رت ونصرت الهی نیز محتاج است و کمک حقیقی وبزرگ مکلفیت دارد وباالتر ازین امور به توکل و اتکاء به قد 

وپیروزي  -126-آل عمران - َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد اهللَِّ وبس( است فقط ازجانب پروردگار مدد گار میسر شدنی

                        ونصرت جز از جانب اهللا نیست)

 متعال قرآن کریم بندگان مؤمن را به طلب نصرت  از بارگاه درجمله مثال ها و مواقف زیادي از مدد و نصرت اهللا 

َربـََّنا َوالَ  پروردگار توجیه و ارشاد میفرماید و از دعا هاي قرآنی یکی این دعا است که همیشه به آن احتیاج داریم:(
ْلَنا َما الَ طَاَقَة لََنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا أَنتَ  ختم سورة  -  اْلَكاِفرِينَ َمْوالَ� فَانُصْرَ� َعَلى اْلَقْومِ  ُحتَمِّ

بردوش ما منه آنچه که در توان ما نباشد، و بما عفو فرما و مارا به بخش و بما رحمت عنایت  ما! اي پروردگار -بقره

 کن، توئی موالي ما . پس مارا برگروه کافران یاري بخش)
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(جل جالله) اهللا                                                                                  

الوارث                                                                                      

                                                                                    )89(  

(الوارث) بحیث نام و وصف مبارك اهللا متعال به صورت مکرر در قرآن کریم ذکر شده است. معنی وارث بازمانده 

توسط باقی می باشد، وازآنجا که مالک حقیقی آسمان ها  وباقی بعد از گذشته و فانی و به ارث گیرنده امالك فانی

است و یک قسمت از امالك خود را از طریق استخالف به بندگان خود  -جل جالله -وزمین و تمام کائنات اهللا

عنایت فرموده و بندگان آنرا در میان خود به توارث و تناقل طرف استفاده و استمالك قرارداده اند، و چون در پایان 

دگی تمام خالئق فنا پذیراست و هیچ مخلوق باقی نمی ماند و یگانه باقی ودائم، خالق آسمان ها وزمین و انسان زن

و ملک و تمام کائنات می باشد، از آنروهمه انواع میراث و همۀ امالك به مالک حقیقی برمیگردد و یگانه  وجن

بود.وارث جهان، یگانه باقی، اهللا( ذو الجالل و االکرام) خواهد   

 َوزََكرِ�َّ ِإْذ َ�َدى َربَُّه َربِّ ال َتَذْرِين (در برخی از آیات کریمه که صفت(وارث)  به اهللا متعال تعلق گرفته است:  
 را، هنگامیکه پروردگارش را ندا کرد -علیه السالم -و(بیادآور) زکریا -89-االنبیا- فـَْرًدا َوأَنَت َخْريُ اْلَوارِِثنيَ 

پروردگارا ! مرا تنها مگذار( و به من فرزندي عنایت کن تا وارث من در تبلیغ دعوت باشد و در غیر آن (وگفت:) 

 هم باکی نیست) درحالیکه تو بهترین وارثانی)

انیم و ما وبه تحقیق ماهستیم که همانا زنده میگردانیم و میمیر -23-الحجر -َوِإ�َّ لََنْحُن ُحنِْيي َوُمنِيُت َوَحنُْن اْلَوارِثُونَ (

 وارث (یگانه باقی و مالک جهان) می باشیم). 

عقیده به اینکه تمام هستی فنا پذیراست و مالک اصلی جهان خالق هستی و پروردگار جهان می باشد،  بنده باید  

 بداند، آنچه که از مال و متاع در دست او است چند روزي امانتی بیش نیست، نظام مالک اصلی آن مال و متاع باید

یت شود و حقوق و واجبات مربوط به آن ادا گردد.رعا  

در غیرآن هرگاه صاحبان اموال و امالك در کسب و استعمال آن قصور و تخلف داشته باشند و در حقوق بینوایان  

َوالَ َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن خل ورزیده باشند، وعید شدیدي درین آیۀ کریمه متوجه آنها است: (و مدارك خیریه بُ  

                                                                ۸۶  



 

ُْم َسُيَطوَُّقوَن َما خبَُِلواْ بِهِ  ُْم َبْل ُهَو َشرٌّ هلَّ ُ ِمن َفْضِلِه ُهَو َخْريًا هلَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوهللَِِّ ِمريَاُث  يـَْبَخُلوَن ِمبَا آاَتُهُم اهللَّ
ُ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ السََّماَواِت َواَألْرِض  خل میورزند نسبت به آنچه که ونه پندارند آنانکه بُ -180-آل عمران-  َواهللَّ

خل به خیر آنها خواهد بود بلکه آن وسیله شر و بزیان خداوند از لطف خویش به آنها عطا فرموده است که این بُ

ن ها و زمین خاص ق گردن شان گردد، و میراث آسماطوخل ورزیده اند ایشان است، در روز قیامت آنچه که دران بُ

 به اهللا متعال تعلق می گیردو اهللا به آنچه انجام میدهید آگاه است).    
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 (جل جالله) اهللا      

 الصادق          

            )90( 

(صادق) به معنی راست، راستگو و راست کار در قرآن کریم در محل مدح و ستایش بحیث وصف اخالقی خجسته 

و نیک براي پیامبران، مؤمنان و بندگان محبوب خداوند ذکر شده و از پاداش نیکوي صدق و راستی در آخرت نیز 

 توصیف به عمل آمده است.

ِديَن ِفيَها أََبًدا ْوُم يَنَفُع الصَّاِدِقَني ِصْدقـُُهْم َهلُْم َجنَّاٌت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها اَألْ�َاُر َخالِ ا يَـ اهللا متعال میفرماید:  (هذ
ُهْم َوَرُضواْ َعنْ  ُ َعنـْ این روزي است که راستی  راست گویان به آنها  -119-المائده - ُه َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ رَِّضَي اهللَّ

براي آنها باغهائی است که از زیر درختان آن جوي ها جاري است، دران جاودانه میمانند، منفعت می بخشد، 

 خداوند از آنها راضی است و آنها از پروردگارشان خوشنود اند، این رستگاري بزرگ است)

درمقابل وضد صادق و صدق کاذب و کذب است که لعنت خداوند در برابر آن وارد شده است. اما(صادق) 

ام و صفت اهللا متعال نیز چند بار در قرآن کریم ذکر شده و از جمله (اصدق) به معنی صادق ترین بحیث نوهمچنان 

ما آنهارا بخاطر ظلم و  به این حکم -146-االنعام -اِدُقونَ ِلَك َجَزيـَْناُهم بِبَـْغِيِهْم َوِإ�َّ َلصَ اذَ خداوند میفرماید: (

 تکب شده اند مجازات نمودیم و البته ما(درهمه احکام و اخبار) صادق بوده ایم)رتجاوزي که م

حدیث و ) وکیست که در 122-النساء-  َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهللَِّ ِقيالً  -87-النساء- َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهللَِّ َحِديثًا(  

ُ فَاتَِّبُعواْ ِملََّة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيًفا( درگفتار از اهللا صادق تر باشد؟ (اي پیغمبر!) اهللا بگو -95-ل عمرانآ- ُقْل َصَدَق اهللَّ

 ین ابراهیم پیروي کنید که حق و راست است)از آئراست فرمود، پس 

شائبه و ذره اي از شک دران نیست، اوتعالی  حکم و خبر اهللا همه راست و حق است و هیچ -وعده اهللا -قول اهللا

مالک الملک و احکم الحاکمین است، همه هستی و خلقت  از او و در تصرف او است، اوتعالی اصدق القائلین است 

 ذکري از قول خداوند برزبان رو صادقان را دوست دارد. هنگامیکه آیاتی ازکتاب اهللا تالوت می کنیم و در انجام ه

  ( صدق اهللا العظیم) راست فرمود اهللا بزرگ.  ایمانی جاري میگردد:ما این شعار 
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 (جل جالله) اهللا      

 الجامع             

              )91( 

اسم(الجامع) به معنی جمع کننده و گرد آورنده خالئق در روز قیامت بحیث نام و صفت اهللا متعال در قرآن کریم 

 این آیات مبارکه:ذکر شده است،  مانند 

روردگارما!  بی شک پاي  -9-ل عمرانآ- َربـََّنا ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس لِيَـْوٍم الَّ َرْيَب ِفيِه ِإنَّ اهللََّ الَ ُخيِْلُف اْلِميَعادَ (

را باهم جمع کنی براي روزي که دران هیچ شبهه نیست(روزقیامت) اهللا هرگز خالف وعده  که تو همۀ مردمان

يًعا (نمیکند)  خداوند منافقان و کافران را "یقینا -140-النساء- ِإنَّ اهللََّ َجاِمُع اْلُمَناِفِقَني َواْلَكاِفرِيَن ِيف َجَهنََّم مجَِ

 باهم یکجا در دوزخ جمع خواهد کرد)

در روز قیامت یا روز آخرت و یا روز جزا که بدون شک آمدنی است و عقیده به حقانیت آن و اینکه اهللا متعال به 

قدرت کامل خود همه را دران روز جمع می کند و از همین رو آن روز به( یوم الجمع) نیز یاد شده است، اعتقاد به 

وفرشتگان او، وکتاب هاي او، و پیامبران او و  -عز وجل – آن روز یکی از ارکان شش گانه ایمان است( ایمان به اهللا

روز آخرت، و قضا و قدر اهللا) انکار از هرکدام این ارکان ایمان شخص را از دائره ایمان خارج می سازد. از جمله 

نام هاي روز آخرت یکی( یوم الحساب) است، و اصل( بعث بعد الموت) یعنی زنده شدن بعد از مرگ به منظور 

اب اعمال بندگان و نتایج زندگانی فانی دنیوي و اثبات حجت در میزان اعمال و سرنوشت مجازات و پاداش حس

 حیات دایمی اخروي می باشد. رنیک بندگان د

هنگامیکه به امر اهللا متعال و جامع بندگان اجسام از بین رفته مردگان و ارواح جداشده از ابدان آنها بهم یکجا و 

وند در میان آنانکه از میان قبور بر میخیزند و کسانیکه حریق شده اند و یا غریق بوده اند و یا در دوباره زنده می ش

 هوا و زمین تلف شده اند هیچ تفاوتی نیست و همه به رستاخیز گرد آورده می شوند، در این موردخداوند میفرماید:

يًعا ِإنَّ ( ُ مجَِ هرکجا باشید، اهللا  همه شمارا  -148-رهالبق - اهللََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر أَْيَن َما َتُكونُواْ َ�ِْت ِبُكُم اهللَّ

 باهم جمع می کند، بدون شک اهللا به همه چیز توانا است).
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 (جل جالله)  اهللا      

 الکافی            

             )92( 

خواسته باشد و(کافی) بحیث نام و وصف اهللا متعال در قرآن به معنی کفایت کننده و بسنده در هر امري که  (الکافی)

ُ ِبَكاٍف َعْبَدهُ د شده و خداوند فرموده است:( رکریم وا آیا اهللا ( به حفظ و نصرت و  -36-الزمر -أَلَْيَس اهللَّ

 حمایت) بنده اش کافی نیست؟)

ت و به مدد وحفاظ "اهللا حتما لیس؟) براي تأکید اثبات است به این معنی که بدون شکأچنین روش استفهام(

حمایت بنده اش کافی است، زیرا اهللا به احوال بنده اش آگاه است، نیاز بنده اش را میداند، اوتعالی بی نیاز است، 

بخیل نیست، محتاج نیست، احتیاج و نیاز بنده اش خزانه رحمت و نعمت اورا کم نسازد، او بر همه چیز قادر و توانا 

و سائر بندگان اهللا است. هر بنده که  -صلی اهللا علیه وسلم –نده اش) در آیه کریمه رسول اکرم مراد از ( ب است. 

َك نـَْعُبدُ بندگی و عبادت پروردگارش را انجام میدهد  و به اوتعالی اعتماد و توکل می نماید و به عهد ( َك ِإ�َّ  َوِإ�َّ
و  ییم) پابند است و به آن ایمان دارد، اهللا براي او بس استخاص ترا می پرستیم و خاص از تو یاري میجو – َنْسَتِعنيُ 

 وردگار است.رسعادت و موفقیت دنیا و آخرت او در دست رحمت و عنایت پ

کفایت و بسندگی اهللا متعال به حمایت و رعایت و نجات بنده اش در وقائع  تاریخی زندگانی پیامبران و بندگان 

سرد و منبع آرامش میگردد،  براي  -علیه السالم –تش سوزان براي ابراهیم مثال هاي بارز و متعدد دارد. آ مؤمن

 در غزوات -و قوم شان در میان بحر راه نجات باز می شود و لشکر فرعون دران غرق می شوند -علیه السالم -موسی

نمایند و  یت میا حمارفرشتگان به امر پروردگار فرود می آیند و لشکر اسالم  -صلی اهللا علیه وسلم -رسول اکرم

 دشمنان شانرا شکست میدهند.

را اطمینان میدهد که در صورت اعراض دشمنان  -صلی اهللا علیه وسلم -اهللا متعال پیامبر محبوب خود محمد مصطفی

ُ َوُهَو السَِّميُع اْلعَ از ایمان به اهللا و رسول او پروردگارش به حمایت او کافی است( -البقره-  ِليمُ َفَسَيْكِفيَكُهُم اهللَّ

  دانا است)  ري) تو کافی است و او تعالی شنوا، اهللا (به حمایت و یا  پس -137
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 ( جل جالله) اهللا      

 المستعان            

              )93( 

 (المستعان) از مصدر(االستعانه) گرفته شده و استعانت به معنی عون و معاونت و مدد و یاري خواستن است و

تعان) یگانه مرجع استعانت و ذاتی که بنده از وي یاري میخواهد و نیاز مند مدد و معاونت او است، به همین (مس

بـَُّنا الرَّْمحَُن قَاَل َربِّ اْحُكم اِبحلَْقِّ َورَ مفهوم اسم(المستعان) در قرآن کریم وارد شده اهللا متعال و مستعان میفرماید: (
در برابرکسانی که دعوت ورسالت  -صلی اهللا علیه وسلم -(پیغمبر اکرم-112-االنبیاء- ونَ اْلُمْستَـَعاُن َعَلى َما َتِصفُ 

 ! (درمیان ما و اینها) بحق داوري و روردگارنمود و) گفت : پروردگاراپاسالم را قبول نکردند خطاب عاجزانه به 

 میدارید تنها از او تعالی استمداد و یاريحکم فرما، وپروردگار ما بسیار مهربان است، در برابر آنچه که شما بیان 

 خواسته میشود)

َك َنْسَتِعنيُ (آیۀ کریمۀ َك نـَْعُبُد َوِإ�َّ مؤمن   در سورة مبارکه فاتحه ورد زبان و قوت قلب هر مؤمن است و بندة) ِإ�َّ

 ایمان دارد که یگانه معبود بحق و مستعان مطلق پروردگار عالم ها است

در امور زندگانی خود به وقایع و مسائلی مواجه میگردد که در تسهیل و اجراي آن به  هربنده در حیات خود و

کمک و معاونت ضرورت دارد، یگانه مدد گار و دستگیر بنده پروردگار او است،  اهللا مستعان دوست دارد که بنده 

در(احسن   -علیه السالم –قوب بنده را یاري نماید.  قرآن کریم از زبان یع -عزوجل –از اوتعالی مدد بخواهد و او 

بر با دسیسه و دروغ خ -علیه السالم –حکایت می کند:  هنگامیکه اوالد یعقوب  -علیه السالم -القصص) یوسف

را به پدر شان رسانده و گفتند: ما مصروف مسابقه بودیم و یوسف نزد سامان  -علیه السالم -مرگ برادرشان یوسف

 در برابر دسیسه و خیانت برادران -علیه السالم -رسیده و اورا خورده است، یعقوب ولوازم ما باز مانده بود که گرگ

ُ اْلُمْستَـَعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ   گفت: ( -علیه السالم -یوسف يٌل َواهللَّ پس(حالت من)  -18-یوسف- َفَصْربٌ مجَِ

 ت.یگانه مددگار اساهللا (مستعان)صبر جمیل(صبر بدون ناله و فغان) است در برابر آنچه که شما ادعا می کنید 
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 دمبالغۀ صاحب منت و احسان به معنی بسیار منت گزار، کثیرالعطاء واالنعام یعنی آنکه عطاي وافر و انعام زیا (المنّان)

اسماء اهللا الحسنی و نام هاي نیک و مبارك اهللا متعال در حدیث صحیح المنان بحیث یکی از  و احسان بزرگ دارد.

راوي حدیث( انس ر ض) میگوید:  وارد شده است: -رضی اهللا عنه -سنن ابی داود و ترمذي بروایت انس بن مالک

  ا کرد:عنشسته بودیم، شخصی درحالت اداي نمازبود، بعد از نماز چنین د -صلی اهللا علیه  وسلم -بحضور رسول اهللا

( اللهم انی اسألک بأن لک الحمد، ال اله اال أنت، المنان، بدیع السماوات و االرض، یاذاالجالل و االکرام، یا حی یا 

معبودي بجز تو وجود ندارد،  تو  چقیوم !)   الهی ! من از تو میخواهم، همانا حمد و ستایش خاص براي تو است، هی

خالق آسمان ها و زمین، اي صاحب عظمت  و جالل و شکوه و تعظیم !   منان( صاحب منت و احسان بزرگ هستی)

 "با شنیدن دعاي آن نماز گزار فرمودند: واقعا -صلی اهللا علیه وسلم -رسول اهللا اي زنده و باقی   اي پاینده و دائم !

هللا متعال ا سته شود عطا فرماید.بنام عظیم اهللا دعا کرد. به آن نام  که اهللا دعا را به آن اجابت نماید و آنچه به آن خوا

برهمه بندگان خود منت گذاشته و احسان نموده و صاحب فضل و انعام بزرگ و نعمت هاي بی شمار در نظام 

خلقت و در حیات انسان است، آفرینش حواس و استمدادات بشري و تسخیر کائنات براي استفاده انسان از مظاهر 

شده و از نقرآن کریم وارد ررك( منان) به همین صورت و بحیث نام داسم مبا منت و احسان بزرگ الهی است.

اما مثال هاي منت و احسان خداوند به بندگانش در موارد متعددي در کتاب   حدیث صحیح نبوي گرفته شده است

شده و بزرگترین منت  و نعمت و احسانی که اهللا متعال عنایت فرموده است برگزیدن و بعثت رسول  رخداوند ذک

ُ َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم رَ براي هدایت بشري است( -صلی اهللا علیه وسلم -اکرم ْن َلَقْد َمنَّ اهللَّ ُسوالً مِّ
ُلو َعَلْيِهْم آَ�تِِه َويـَُز  خداوندبرمؤمنان منت  ”واقعا -164-ل عمرانآ - كِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمةَ أَنُفِسِهْم يـَتـْ

گذاشت آنگاه که رسولی از خود آنها در میان آنان بر انگیخت(پیغمبري)که بر آنها آیات اوتعالی را تالوت می کند 

وحکمت(سنت و حقائق و کام و معارف شرعی)و ایشان را از آالیش گناه پاك میسازدو به آنها کتاب( قرآن، اح

دنیاي خلقت و اجزاي کائنات درواقع کتاب بزرگ  نعمت ها و عطایاي پروردگار  معارف فکري) می آموزد). 

است که بنده از شکران یک فصل آنهم برامده نمیتواند، بهتر آنست که همه در حد توان فرمانبر و شکر گزار 
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از جمله اسماء اهللا الحسنی محسوب  -صلی اهللا علیه وسلم -(الدیان) که بخاطر ورود آن در حدیث صحیح رسول اهللا

بروایت امام بخاري(رح) در کتاب  گردیده است از نظر لغت به معنی حاکم، حکم ، قاضی و محاسب می باشد.

معروف شان(االدب المفرد) و روایت امام احمد با سند حسن و تایید  وتصحیح شیخ ناصر الدین البانی محقق 

فرموده اند: (یحشراهللا تعالی العباد او یحشر اهللا الناس... فینادي  -صلی اهللا علیه وسلم -معروف حدیث، رسول اهللا

احد  الجنه و لیسمعه من قرب، أنا الملک أناالدیان، الینبغی الحد من اهل الجنه، ان یدخبعد، کما بصوت یسمعه من 

من اهل النار یطالبه بمظلمه، و ال ینبغی الحد من اهل النار ان یدخل النار و احد من اهل الجنه یطالبه بمظلمه، ... 

ا ) جمع می کند و به آوازي که دور ونزدیک آنراهللا متعال بندگان یا مردم را( در روز رستاخیز بالحسنات و السیئات).

پادشاه هستم، من دیان(حاکم وداور)هستم، هیچ احدي از اهل بهشت را نه شاید که داخل  میفرماید: من می شنو ند

د یبهشت گردد درحالیکه یک تن از اهل دوزخ بروي مطالبه ظلم و ستم داشته باشد، ونیز احدي از اهل دوزخ نبا

درحالیکه یک تن از اهل بهشت بروي مطالبۀ ظلم و ستم داشته باشد... تصفیه تمام حقوق از طریق  گردد داخل آتش

تبادله حسنات و سیئات صورت می گیرد( براي مظلوم از حسنات ظالم داده میشود، هرگاه ظالم حسنات نداشت از 

ن) بر می آید که اهللا متعال در حدیث مبارك و نام ووصف( دیا مفهوم ایناز  .سیئات مظلم بروي تحمیل میگردد)

ا که توسط فرشتگان ثبت شده است یک یک مراجعه و محاسبه میفرماید و رروز قیامت نامۀ اعمال بندگان خود 

اعمال خیر و شر و کفر و ایمان وطاعت و معصیت بندگان درمیزان محاسبه اهللا(دیان) وزن می شود و به اساس آن 

-7 -الزلزله- ٍة َشرًّا يـَرَهُ َوَمن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرَّ يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخْريًا يـََرُه َفَمن پاداش هریک تشخیص میگردد(

به اندازه و وزن یک ذره عمل خیر انجام داده باشد( پاداش نیک) آنرا می بیند و هرکس که به  پس هرکس -8

یند).   در میدان عدالت و محاسبۀ خداوند(دیان) اندازه و وزن یک ذره عمل شر(کاربد) کرده باشد(جزاي) آنرا می ب

هیچ حق و ظلم و ستمی از هیچکس برهیچکس باقی نمانده و نامه عمل همه دردسترس شان وجود دارد وبه هرکس 

وشت کتاب(اعمال)خود را بخوان (وسرن -14-االسراء- اقْـرَأْ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم َعَلْيَك َحِسيًباگفته میشود(

                                                       . خودرا دریاب) وکافی است که امروز خودت محاسب(اعمال) خود باشی)
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(الشافی) یعنی شفا بخش و شفا دهنده از هرنوع بیماري(جسمی و روحی) یکی از نام هاي مبارك اهللا متعال است که 

 -در حدیث متفق علیه صحیح بخاري و صحیح مسلم به همین لفظ (الشافی) ذکر شده است.  ام المؤمنین عائشه

هنگامیکه برخی از اهل شانرا در حالت  -وسلم صلی اهللا علیه -رضی اهللا عنها روایت می کند: رسول اهللا -صدیقه

مریضی عیادت میفرمودند، دست مبارك راست شانرا در محل شکایت درجسم مریض تماس میدادند و می گفتند: 

 "الیغادر سقما "اشفه وأنت الشافی  الشفاء اال شفاؤك، شفاء(اللهم رب الناس أذهب البأس، 

ا نابود بگردان، (مریض) را شفا به بخش، درحالیکه توشافی( شفابخش) اي پروردگا مردم ! درد و عذاب ر الھی !

 هستی، هیچ شفاي(حقیقی) نیست مگر شفاي تو، آن شفا که هیچ(اثري) از بیماري بجا نگذارد.

را ستایش نموده و آثار قدرت و رحمت  -سبحانه و تعالی -هنگامیکه پروردگار خویش -علیه السالم -راهیماب

 َوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُمِين َوَيْسِقنيِ الَِّذي َخَلَقِين فـَُهَو يـَْهِديِن می کند می گوید: (اوتعالی را یاد 
آفریده است، پس اوتعالی مرا(به راه راست و سعادت دارین)  (پروردگارمن) ذاتی که مرا-80-78-الشعراء- َيْشِفنيِ 

رهنمائی می نماید، و ذاتی که او به من غذا و آشامیدنی عنایت میفرماید( رزق و روزي من از جانب اوتعالی میرسد) 

  هللاو هنگامیکه مریض شدم پس اوتعالی مرا شفا میدهد).   خداوند کریم شافی حقیقی هر نوع امراض است، شفاي ا

اجعه به طبیب و استعمال ادویه نیست، شفا از جانب اهللا می آید و طبیب و دوا را اهللا متعال بحیث وسائل رمتعال مانع م

 و اسباب شفا خلق نموده است.

)سوره 92قرآن کریم را براي مؤمنان شفا و رحمت نازل فرموده چنانچه آیه کریمه شماره( -سبحانه و تعالی -اهللا

ات قرآن آنچه که اوشفا و واز آی -َونـُنَـّزُِل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرْمحٌَة لِّْلُمْؤِمِننيَ کید می نماید: (اسراء آنرا تأ

فر و نفاق و انواع روردگار هرنوع بیماري ناشی از جهل و شرك و کُپمنان است نازل می کنیم).  شفاي ؤرحمت م

 ؤمن می باشد.سیله آرامش و سعادت دنیا و آخرت بندگان مامراض را از بین می برد و رحمت اوتعالی و
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وارد  -لی اهللا علیه وسلمص -ذکر آن در حدیث صحیح رسول اهللا(المحسن) درجمله نام هاي مبارك اهللا متعال بخاطر 

 علیه صلی اهللا -شده که رسول اهللا روایت -رضی اهللا عنه –رانی) از شداد بن اوس بط-در(المعجم الکبیر شده است،

 بدون شک اهللا محسن است و احسان را دوست دارد) -فرمود:(ان اهللا محسن یحب االحسان -وسلم

توسط الشیخ ناصر الدین البانی جمع شده است در جزء یک حدیث صحیح ذکر شده:  صحیحه که درسلسلۀ احادیث

به تحقیق اهللا محسن است و محسنین را دوست دارد). محسن که اسم فاعل از مصدر  -(ان اهللا محسن یحب المحسنین

ه کار نیکو به بهترین وج و احسان حاوي مفهوم(حسن) به معنی انجام عمل نیک بوجه احسن و یا اجراي احسان است

مفهوم در روابط بشري و انجام وظائف و اعمال بندگان نیز در حدود توان مطلوب است و  گفته می شود، این

در تفسیر(احسان) فرموده اند( ان تعبد اهللا کأنک  -صلی اهللا علیه وسلم -رسول کریم ، درساحۀ عبادت "مخصوصا

اهللا متعال را چنان عبادت کنی گویا که او تعالی را می بینی، پس اگر تو توان دیدن  -تراه فان لم تکن تراه فانه یراك

 ا می بیند).رت -عز وجل -اوتعالی را نداشتی متیقن باش که او

و  -هجلت عظمت -ه معنی اتقان عمل و انجام آن به بهترین وجه بدون هیچ خلل و نقصان در افعال اهللاوصف احسان ب

َسَن ُكلَّ الَِّذي َأحْ می فرماید: ( -سبحانه و تعالی–در آفرینش اوتعالی در کامل ترین صورت آن دیده می شود.  اهللا 
به بهترین صورت  (اهللا) آن ذاتی است که هرچه آفرید-7-لسجدها- َشْيٍء َخَلَقُه َوَبَدأَ َخْلَق اِإلنَساِن ِمن ِطنيٍ 

 و آفرینش انسان(اول) را از گل آغاز کرد). آفرید،

ُ َأْحَسُن اْخلَالِِقنيَ (  بهترین آفرینندگان است) پس مبارك وبزرگ مقام است اهللا، -14-المؤمنون- فـَتَـَباَرَك اهللَّ

مطلق و کامل کلمه است و احسان اوتعالی ساحۀ خلقت را احتوا که خود محسن به معنی  -تبارك و تعالی -اهللا

ونیکی کنید،  -195-البقره - َوَأْحِسُنواْ ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ میکند، بندگان خود را نیز به احسان امر میفرماید: (

   به تحقیق اهللا نیکو کاران را دوست میدارد)
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رد اهللا به ی فرموده اند:( من -صلی اهللا علیه وسلم -رسول اهللا -رضی اهللا عنه -درحدیث صحیح بخاري بروایت معاویه

 کسیکه اهللا به وي ارادة خیر بفرماید، اورا در امور دین دانشمند -واهللا المعطی و انا القاسم خیرا یفقهه فی الدین،

د، واهللا عطاکننده است ومن قسمت کننده) یعنی اهللا کریم متعال عطا میفرماید، نعمت ها و عطایاي مادي و بساز

پیام  -صلی اهللا علیه وسلم -معنوي و ارزاق و غنائم، خیر و فضیلت از جانب پروردگار عنایت می شود و رسول اکرم

 ساند.خداوند و طرق کسب و استفاده از عطایاي الهی را به مردم میر

ندگان خود عنایت فرماید، ازعطاي حدود و قیود ندارد، آنچه خواسته باشد به ب -عزوجل -انعام و احسان و عطاي اهللا

بهره مند میگردند، چنانچه خداوند میفرماید:  ه خداوند در دنیا تمام بندگان اعم از خوب و بد و از مؤمن وکافر هم

دُّ َهُؤالء َوَهُؤالء ِمنْ ( ما هریک اینها(مؤمنان  -20-االسراء - َكاَن َعطَاء َربَِّك َحمْظُورًاَعطَاء َربَِّك َوَما   ُكالًّ منُِّ

 وآخرت خواهان) وسائر آنها(کافران و دنیا طلبان) را از عطاي پروردگارت بهره مند می سازیم، و عطاي پرورد

 گارت هیچگاه (دردنیا)  از کسی باز داشته نشده است)

پروردگاردر آخرت به مؤمنان تعلق می گیرد و کفار دران استحقاق ندارند، خداوند کریم از آنچه که در طا و انعام ع

ُمتَِّقَني ِإنَّ لِلْ آخرت به مؤمنان تخصیص داده است در قرآن کریم ذکر فرموده و از جمله در سورة (نباء) میفرماید: (
َجزَاء مِّن رَّبَِّك َعطَاء   وََكْأًسا ِدَهاقًا ّال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َوال ِكذَّاابً َحَداِئَق َوأَْعَنااًب وََكَواِعَب أَتْـرَاابً َمَفازًا 
براي متقیان کامیابی( رسیدن به بهشت) است، باغهاي( انبوه) و انگور ها، و همسران  "یقینا -36-31-النباء- ِحَساابً 

نجا( در بهشت) سخن پوچ و بیهوده  نمی شنوند و نه جوان همسن و سال، وجام پر و لبریز(از شراب پاك)،  در آ

دروغ و دروغگوئی دران است، این پاداش از جانب پروردگار تو است و عطائی به حساب کافی وبسنده) عطاي 

صلی اهللا  -تاحد خوشنودي و رضاي آنحضرت -صلی اهللا علیه وسلم -پروردگار به پیامبر محبوبش محمد مصطفی

 پرودگارت به تو "وحتما -5-ضحی- َوَلَسْوَف يـُْعِطيَك َربَُّك َفَرتَْضىو اهللا متعال میفرماید: (بیان شده  -علیه وسلم
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َناَك ِإ�َّ أَ (آنچه خواسته باشی در دنیا و آخرت) عطا فرماید تا آنکه تو خوشنود شوي) و اوتعالی فرموده است: ( ْعطَيـْ
 وما به تو کوثر(منزلت بزرگ، خیر و نعمت و برکت فراوان ،  -وسلم صلی اهللا علیه -اي محمد -1-کوثر- اْلَكْوثـَرَ 

 نهري در میان بهشت) عطا کردیم)

صلی اهللا علیه  –دنیا به همه بندگان و در آخرت به مؤمنان بی حد و حصر است و رسول اکرم  رعطاي خداوند د

ت شان مربوط ساخته اند و پروردگار شان در آخرت( مقام محمود) و مقام خوشنودي شانرا به نجات امکه  –وسلم 

شفاعت را به ایشان وعده فرموده است ان شاء اهللا تمام مؤمنان از فیض شفاعت و نور رحمت آن رحمه للعالمین ، 

 بهره مند خواهند شد.
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 (جل جالله) اهللا      

 الصبور              

                )99( 

(الصبور) مبالغۀ صابر به معنی بردبار و متحمل، شکیبا و صبر کننده از جمله نام هاي مبارك اهللا متعال است که به 

 شامل فهرست اسماء اهللا الحسنی گردیده است.  -صلی اهللا علیه وسلم -دلیل حدیث صحیح رسول اکرم

 فرموده اند: -صلی اهللا علیه وسلم -مسلم رسول اهللادر صحیح  -رضی اهللا عنه -بروایت ابی موسی االشعري

هیچ احدي بردبارتر و صبور در برابر  -(الاحد اصبر علی اذي سمعه، من اهللا، یجعلون له الولدوهو یعافیهم و یرزقهم

وتعالی ااذیت و آزاري(که از منافقین و دشمنان به وي میرسد) و او آنرا شنیده است، بردبارتر از اهللا وجود ندارد، به 

 فرزند قرار میدهند و او(پروردگارصبور) به آنها عافیت و رزق می بخشد)

حدیث قدسی صحیح بخاري و نسائی اهللا متعال میفرماید: (کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلک وشتمنی ابن آدم ولم  در

ماشتمه أو  -ی من اعادتههون علّ أول الخلق بأنی ولیس أفأما تکذیبه ایاي فقوله:  لن یعیدنی کما بد -یکن له ذلک

فرزند آدم   – ًوا َأَحدٌ َوَملْ َيُكن لَُّه ُكفُ ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد حد الفرد الصمد الذي  األالواحد ناأو  "ایانی فقوله:  ان لی ولدا

ر مورد دمرا تکذیب کرد و نباید چنین میکرد، و فرزند آدم مرا دشنام داد و حق نداشت چنین کند، و اما تکذیب او 

من این گفتار او است: (چنانکه مرا خلق کرد هرگز دوباره زنده نمی کند) درحالیکه آغاز خلقت براي من آسانتر از 

 و اما دشنام او در حق من این گفتار او است: -اعاده آن نخواهد بود

د و فرزندي نزاد و هرگز زاده نش( من فرزند دارم) درحالیکه من یگانه، یکتا، فرد، بی نیاز هستم، و ذاتی که هرگز 

 هیچکس به او شبیه و مانند نبوده است)

این نمونه جهالت و عناد برخی از فرزندان آدم و آن پیمانه عظمت و صبر خالق آدم و فرزندان او است، اوتعالی در 

ت و بوي مهلدنیا به دوست ودشمن انعام و احسان دارد و حتی در برابر تکذیب و دشنام بنده اش صبر می کند 

میدهد تا به رشد و صواب برگردد و هرگاه تا ختم زندگی به عناد و انکار ادامه بدهد خداوند در آخرت باوي 

 حساب می کند. اهللا صبور چنانکه صفت صبر و بردباري را بخود پسندیده است پیامبران و مؤمنان رابه صبر وشکیبائی

            98 



 میدارد. امر میفرماید وصابرین را دوست

داش آن در قرآن کریم ذکر گردیده و از آنجا که زندگی پامثال ها و موارد متعدد و مکرر به ارتباط صبر و تحمل و

مقاومت وگذشت از مصائب زندگی به حوادث سخت و وقائع درد ناك مواجه میگردد و یگانه وسیلۀ  "انسان بعضا

آنرو صبر ثمر اجر دارد وصبر مصیبت را به نعمت تبدیل می نا صبر و تحمل و اتکا به قضا وقدر الهی است از هما

اي  -153-البقره-رِينَ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اْسَتِعيُنواْ اِبلصَّْربِ َوالصَّالِة ِإنَّ اهللََّ َمَع الصَّابِ (اهللا متعال میفرماید:  کند.

بدون شک اهللا با صابران است) یعنی در برابر وقاپع مشکل و حاالت امتناع از  ! از صبر و نماز یاري بجوپید،مؤمنان

منکرات و تحمل تکالیف صبر و بردباري مشکل را آسان می سازد و نماز که بهترین عامل راحت نفس و تزکیه 

 روردگارش وصل می کند و از فحشا و منکرات باز میدارد.پنفس است و نماز گزار را به 

ه انسان در برخورد به آن به صبر و نماز نیاز دارد، ساحۀ مصاپب و حوادث ناگوار و اجتناب از کمجاالت صبر 

مشکل به صبروتحمل  "معاصی و گناهان و تمسک به طاعات و عبادات است و هرکدام این سه مجال مهم و بعضا

 ارا دوست دارد.موارد کمک می نماید و آنه احتیاج دارد و اهللا صبور بندگان صابر خود را در این

مفهوم (صبر) به معنی(حلم) نزدیک است پروردگار حلیم وصبور در برابر اعمال و احوال بندگان حلیم است و صبور 

است با یک فرق که اهللا متعال بحیث حلیم بنده را می بخشد و بحیث صبور به وي مهلت میدهد و در جزاي او شتاب 

 نمی ورزد.

به( انا هللا و انا الیه راجعون) پناه می برد و با تجدید پیمان بندگی و اتکاي کامل به بندة مؤمن هنگام مصیبت و سختی 

اهللا متعال و ایمان به برگشت به سوي پروردگار یگانه انتخاب او (صبر جمیل) است و صبرجمیل همان صبر بدون ناله 

از سوء قصد  هسالم در برابرمصیبت واردو فغان و شکوه بی امان است که قرآن کریم مثال آنرا از زبان یعقوب علیه ال

ُ اْلمُ برادران خائن یوسف  علیه السالم در مورد آن فرزند محبوب بیان داشته است: ( يٌل َواهللَّ - ْستَـَعانُ َفَصْربٌ مجَِ

 .-18-یوسف

 -ازان چشمه صبر و راحت وازان دریاي کرم و رحمت  قطره اي به ما نیز عنایت بفرما یارب یاکریم!  یارب یارحیم! 

 برحمتک یا ارحم الراحمین.
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 ��� ونیاز                

 ) جالله جل(  بی نیاز اهللا به بارگاه             

حمه و ر "منیرا "و سراجا "و بشیرا "الحمد هللا الذي  بنعمته تتم الصالحات والصاله والسالم علی المبعوث هادیا
 لمین سیدنا محمد المصطفی صلی اهللا وسلم علیه و علی آله و اصحابه اجمعین. اللع

        ------------ 
 ات زبان من، قلم من، اندیشه وتفکر من، و دانش اندك و ناچیز من به هیچ صورت توان آنرا نداشت و ندارد

 ذره اي از حقوق شرح و بیان این (اسماء اهللا الحسنی) و بهترین نام هاي مبارك اهللا متعال را ادا کرده باشم، اسماء  
که اهللا (جل جالله) خود به ذات پاك و صفات مبارك خود پسندیده و خویشتن را به آن معرفی میفرماید،   یواوصاف

ظ آیات کریمۀ قرآن کریم و احادیث  صحیحۀ رسول اکرم (صلی که الفاظ مبارك آن اجزاء و الفا یاسماء و اوصاف
اهللا علیه وسلم) بوده  و اساس ایمان مارا به پروردگار ما تشکیل میدهد،  این اسماء مبارك و اوصاف مقدس شامل 

سیت دو سنت نبوي (صلی اهللا علیه وسلم) است،   پهناي معانی اسماءاهللا الحسنی و مقام عظمت و قاعجاز قرآن کریم 
 "عاتوان احاطه به آنرا قط آن فقط در علم ازلی ذات کبریائی اهللا متعال (جل جالله) است و بس،  و بنده در حالی که

ندارد اما در حدود توفیق پروردگار و دانش محدود خود به آن ایمان داشته و از طریق آن  به پروردگار خود وصل 
 میگردد.

 و نیایش،  تسبیح و تقدیس اهللا متعال  و همچنان استغفار و استرحامتعظیم و تمجید،  حمد و ثناء، ستایش 
به وسیلۀ  ایمان و عقیده به همین اسماء اهللا الحسنی وتوسل   -جل  جالله –و ذکر و توحید اهللا  ءخوف و رجا واظهار

گاه به پیش به آن به بارگاه اهللا( جل جالله)  صورت میگیرد،  اما نزدیکترین بندگان برگزیدة اهللا متعال
آنها پیامبر اکرم محمد مصطفی(صلی اهللا علیه وسلم) هنگام ذکر وستایش اهللا  سبحانه و تعالی  ودررأسپروردگار

اظهارعجز و تقصیر میکردند،  به عفو پروردگار پناه می بردندو از عذاب الهی بیم داشتند و رحمت و آمرزش اهللا 
 استدعا مینمودند. غفور و رحیم را

ن عایشه صدیقه( رضی اهللا عنها) حدیث معروفی دارد که تمام کتب صحاح احادیث  آنرا روایت مادر مؤمنا
نموده اند،  ام المؤمنین عایشه (رضی اهللا عنها) میفرماید:  شبی رسو اهللا (صلی اهللا علیه وسلم) را در بستر خواب شان 

 ا  به در حالت سجود با این کلمات ندیدم، متوجه شدم که دستم به کف پاي آن حضرت اصابت نمود و دیدم ک
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 اللهم انی اعوذبرضاك من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک  و اعوذ بک منک ، "د: نپروردگارشان راز و نیاز دار
   "علیک ، أنت کما أثنیت علی نفسک"ال أحصی  ثناء 
من برضاء و خشنودي تو پناه می برم از غضب تو، و به عفو تو پناه می برم از جزاي تو،  و پناه می برم  !الهی اي اهللا"

آنی که خود ستایش  به(رحمت ) تو از (عذاب) تو،    من توان ستایش (سزاوار) ترا ندارم،  تو (قایم و دایم بر)
 "ه تو خود ثناي خود گفته اي.خویشتن فرموده اي،  من نتوانم برتو ثنا و ستایش بگویم، چنانک

 بهترین خلق به حضور خالق شان در دل شب و در حالت سجود بود،  عین این کلماتاین عجز و نیاز 
 و این عجز و نیاز را رسول اکرم (صلی اهللا علیه وسلم) ( به روایت علی بن ابی طالب رضی اهللا عنه)در نمازهاي 

 وتر شان تکرار میکردند.
 تقصیر، و نیاز عفو و بخشایش از جانب خیر البشر و محبوب عذرناتوانی و عجز، و اگر این پیمانۀ 

 رب العالمین و انسان برگزیده و معصوم و نبی کریم  و رسول اکرم  (صلی اهللا علیه وسلم) که خود  رحمت الهی
 ت فرموده است،براي جهانها بودند و اهللا متعال صفت (رؤف و رحیم) خود را به آن پیامبر محبوب خود عنای

 به بارگاه خالق آسمانها وزمین و به پیشگاه اگر این نور ورحمت اهللا متعال  .)128-التوبه -(بالمؤمنین رؤف رحیم
رب العالمین سر تعظیم و عذر بر زمین میگذارد و در سجده و قیام با چنان کلمات ایمانی به رضاء و عفوپروردگار 

 تعال اظهار عجز و ناتوانی میکند،  واي به حال این بنده ناچیز و ناتوان و اینپناه می بردو در ثنا و ستایش اهللا م
 (عبدالستار سیرت) سراپاتقصیر و فقیر دربار مالک الملک قدیر  به کدام توان،  به کدام زبان،  و حتی به کدام 

 مت و قدسیت اسماءایمان میتواند شمه اي از حقوق حمد و ستایش وتعظیم و تمجید اهللا ذوالجالل و بیان عظ
 ؟  سبحانک ربی  ما اعظم شأنک ؟و اوصاف مبارك اوتعالی(جل جالله) را ادا نماید

 آنچه که من و امثال من میتوانیم اینست  که سر تسلیم و بندگی وعجز ونیاز به بارگاه اهللا بی نیاز  فرود 
 م) به عفو پروردگار ازغضب اوتعالیآوریم،  و به اقتدا به پیشواي بزرگ ما  رسول اکرم (صلی اهللا علیه وسل

 پناه بجوئیم و توفیق الهی را از کرم و لطف اهللا متعال در قبول ایمان ما به الوهیت و ربوبیت و اسماء و صفات
 اهللا الرحمن الرحیم  التجاء نمائیم،  و آن دعا و اعتذار رسول اکرم محمد مصطفی(صلی اهللا علیه وسلم) را

اللهم انی اعوذبرضاك من سخطک و بمعافاتک من  "داشته باشیم:  زبان هاي خود همواره نقش دلها و ورد 
 "علیک ، أنت کما أثنیت علی نفسک"عقوبتک  و اعوذ بک منک ،  ال أحصی  ثناء

 یارب  یارحمن  یارحیم ، یا اهللا  یاکریم !  اگر کارمن ناقص و ناچیز است به آن اعتراف دارم   اما 
 این سعی متواضع و اندك هللا الحمد در پرتو انوار و فیوضات بهترین نام هاي مبارك و اوصاف مقدس  تو 

 به عمل آمد.
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 الهی دست آورد من به پیشگاه کبریائی تو عمل ناچیز من نیست بل اتکا و پناه گاه من  کتاب کریم تو 

 الاله االهو الرحمن الرحیم،  الغفور الکریم، الوهاب اهللا  :و اسماء مبارك توست و خالصانه آرزو دارم در سایۀ 

 التواب،  الودود الرؤف،  العظیم الحلیم، و در تحت لواي رسول محبوب تو محمد مصطفی(صلی اهللا علیه وسلم)
 عزت دیدار ورضاي تو نصیب من گردد. 

 باذن اهللا ومّنه و کرمه    
 یالحسنی  و از چشمۀ رحمت و دریاي بخشایش خود به همه بندگانپروردگارا !  از فیض ونور اسماء اهللا  

 ده است:که فرمو که به این اسماء اهللا الحسنی ایمان دارند نصیب وافر ارزانی بفرما،  و وعدة پیامبر محبوب خود را 
 ها دخل الجنه) در حق این بندگان مؤمن بر آورده بگردان . آمین ا(من أحص

 نعم المولی ونعم النصیر وصلی اهللا وسلم علی سیداالولین و آالخرین و حسبنا اهللا ونعم الوکیل،
 للعالمین ، سیدنا محمد و علی آله واصحابه اجمعین.  همبعوث رحمال
 "و آخرا"اوالرب العالمین   والحمد هللا             
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