
كم عدد أسماء هللا الحسنى؟
أن � أسماء كثیرة ال تحصى، سوف نتعرف فیما یلي على شرح بعض مناسم ویرى بعض العلماءتسعة وتسعینیرى العلماء أن �

أسماء هللا الحسنى لألطفال:

األرض.هللا ال یخفى علیھ أي شيء في السماوات وال فيالسمیع:●
وكل األشیاء ظاھرھا وباطنھا.ألن هللا سبحانھ وتعالى ھو الذي یرى كل العبادالبصیر:●
على جمیع عباده.هللا حرم الظلم على نفسھ كما أنھ جعلھ محرًماالعدل:●
ألن هللا ھو الذي یغفر الذنوب والخطایا لعباده.العظیم:●
هللا عظیم وجلیل ذو الكبریاء في أفعالھ وصفاتھ.الكبیر:●
ألن هللا ھو الذي یحفظ كل شيء وكل شخص بقدرتھ.الحفیظ:●
یشاء، كما أنھ یفصل بین الحق والباطل.هللا سبحانھ وتعالى ھو الذي یفصل بین عباده بماالحكم:●
مغفرتھ لھم.هللا سبحانھ وتعالى دائًما یشكر عباده عن طریقالشكور:●

أسماء هللا الحسنى لالطفال بالترتیب
سوف نوضح فیما یلي أسماء هللا الحسنى بالترتیب حتى یتعلمھا األطفال ویسھل حفظھا:



َالم – ٱلُمْؤِمن – ٱْلُمَھْیِمن – ٱْلَعِزیز – ٱْلَجبَّار – ٱْلُمَتَكبِّر – ٱْلَخالِق – ٱْلَباِرئ –● وس – ٱلسَّ ِحیم – ٱْلقُدُّ ْحمن – ٱلرَّ ٱ� – ٱلرَّ
ر – ٱَْلَغفَّار – ٱْلَقھَّار. ٱْلُمَصوِّ

ِمیُع – ٱْلَبِصیر – ٱْلَحَكم● اِفُع – ٱْلُمِعزُّ – ٱْلُمِذلُّ – ٱلسَّ اق – ٱْلَفتَّاح – ٱْلَعلِیم – ٱْلَقاِبُض – ٱْلَباِسُط – ٱْلَخاِفُض – ٱلرَّ زَّ اب – ٱلرَّ ٱْلَوھَّ
– ٱْلَعْدُل – ٱللَِّطیُف.

ُؤوُف – مالُِك ٱْلُمْلِك – ٱْلُمْقِسُط – ٱْلَحلِیُم – ٱْلَعِظیُم – ٱْلَغفُوُر.● ٱْلَخِبیُر – الَعفُو – ٱلرَّ
ِقیُب – ٱْلُمِجیُب.● ٱْلَعلِيُّ – ٱْلَكِبیُر – ٱْلَحِفیظ – الُمِقیت – ٱْلَحِسیُب – الَجلِیل – ٱْلَكِریُم – ٱلرَّ
ِھیُد – ٱْلَحقُّ – ٱْلَوِكیُل – ٱْلَقِوّي – ٱْلَمِتیُن – ٱْلَولِيُّ – ٱْلَحِمیُد.● ٱْلَواِسُع – اْلَحِكیُم – ٱْلَوُدوُد – اْلَمِجیُد – الَباِعث – ٱلشَّ
َمُد – ٱْلَقاِدُر – ٱْلُمْقَتِدُر –● ٱْلـُمْحِصي – ٱْلـُمْبِدُئ – ٱْلـُمِعیُد – الُمحیي – ٱْلـُمِمیُت – ٱْلَحيُّ – ٱْلَقیُّوُم – ٱْلَواِجُد – ٱْلـَماِجد – ٱلصَّ

ُر. ُم – ٱْلُمَؤخِّ ٱْلُمَقدِّ
ُؤوُف – َمالُِك ٱْلُمْلِك – ُذو ٱْلَجَالِل وٱْإلْكَراِم –● اُب – ٱْلُمْنَتِقُم – الَعفُو – ٱلرَّ اِھُر – ٱْلَباِطُن – ٱْلَوالِي – ٱْلُمَتَعالِي – ٱْلِبرُّ – ٱلتَّوَّ ٱلظَّ

ٱْلُمْقِسُط – ٱْلَجاِمُع.
ُبوُر.● ِشیُد – ٱلصَّ اِفُع – ٱلنُّوُر – ٱْلَھاِدي – ٱْلَبِدیُع – ٱْلَباِقي – ٱْلَواِرُث – ٱلرَّ ارُّ – ٱلنَّ ٱْلَغِنيُّ – ٱْلُمْغِني – ٱْلُمْعِطي – ٱْلَماِنُع – ٱلضَّ

شرح اسماء هللا الحسنى لالطفال مكتوبة مع الصور
سمى هللا نفسھ بھذه األسماء بھدف إعانة عباده على تعظیمھ وتقدیسھ بشكل صحیح، كما أّنھا تجمع بین العدید من الصفات مثل صفات
المدح والثناء على الخالق العظیم، یمكنك تردیدھا بشكل مستمر في األدعیة بھدف قضاء الحوائج، وھذه األسماء التي تتكون من تسعة

وتسعین اسم أرسلھا هللا عز وجل على لسان العدید من رسلھ، كما أن أسماء هللا الحسنى تساعد بشكل كبیر على تقویة إیمان العبد، حیث
ُ َال إَِلَھ إِالَّ ُھَو َلُھ اْألَْسَماُء أنھا أصل من أصول التوحید في الدین اإلسالمي، وقد تّم ذكرھا في القرآن الكریم، حیث قال هللا عز وجل: {هللاَّ

]2اْلُحْسَنى}[
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شرح معاني أسماء هللا الحسنى
لكل اسم من أسماء هللا الحسنى لھ معنى وصفة من صفات هللا عز وجل، ومن أدرك ھذه المعاني ُكتب لھ األجر العظیم، ومن خالل

السطور التالیة سوف نوضح عدد من ھذه األسماء مع توضیح معانیھا:

وتعالى بالرحمة.معناه كثیر وواسع الرحمة، فقد خص هللا سبحانھالرحمن:●
هللا سبحانھ وتعالى یملك كل شيء كما أنھ مالك یوم الدین.من ضمن أسماء هللا الحسنى اسم الملك، حیث أنالملك:●
ألن هللا طاھر منزه عن النقائص والعیوب.القدوس:●
بین العباد.حیث أن هللا سبحانھ وتعالى ھو من نشر السالمالسالم:●
هللا ھو الذي آمن أولیاءه من عذابھ.المؤمن:●
العیوب في الدنیا واآلخرة.هللا وحده ھو الذي یغفر الذنوب للعباد ویسترالغفار:●
وھو الذي یعطي العبد كل ما یتمناه بغیر سؤال.ألن هللا سبحانھ وتعالى ھو المنعم على عبادهالوھاب:●
أرزاقھا المناسبة.هللا ھو الذي خلق جمیع األرزاق وأعطى جمیع الخالئقالرزاق:●
في ھذه الحیاة لھ صورة خاصة بھ.ألن هللا ھو الذي صور كافة الموجودات، كل شيءالمصور:●
أنھ سبحانھ وتعالى ییسر لعبادة جمیع األمور.هللا ھو من یفتح لعباده األبواب المغلقة، كماالفتاح:●
ھو الذي یجبر كسر عباده الضعفاء.الجبار:●
مبدع كل شيء.هللا ھو الذي خلق كل شيء في ھذه الحیاة وھوالخالق:●
وسلطانھ.هللا ھو الغالب الذي تمكن من قھر خلقھ بقدرتھالقھار:●

فضل أسماء هللا الحسنى لألطفال
]3اآلتي:[مثلالفضائلوتلكالعلماء،منوالكثیرالكریمالرسولوضحھاقدوالتيعظیمفضلومعانیھاالحسنىهللاأسماءوفھملحفظ

معرفة أسماء هللا الحسنى وحفظ معانیھا یزید معرفة األطفال بربھم ویزید إیمانھ وخشیتھ من � في السر والعالنیة.●
كذلك حفظ أسماء هللا الحسنى یعتبر من أھم أسباب دخول الجنة، حیث أن هللا سبحانھ وتعالى دعا عباده على أن یدعوه دائًما●

بھذه األسماء.



أسماء هللا الحسنى تجعل المسلم یتعرف أكثر على المھمة األساسیة التي خلقھ هللا من أجلھا وھي تعمیر األرض.●
كما أنھا سبب من أسباب استجابة الدعاء، حیث أن هللا سبحانھ وتعالى یحب المسلم الذي یحبھ ویحب أسمائھ ویعرفھا جیًدا●

ویدعو بھا.
زیادة البركة والخیرات والتخلص من األحزان والھموم وانقضاء الصعاب والشدائد التي یمر بھا المسلم.●

أسماء هللا الحسنى لألطفال تلوین
من طرق السھلة التي تمكن األطفال من حفظ أسماء هللا الحسنى وفھم معانیھا ھي صور أسماء هللا الحسنى للتلوین، لذا جمعنا لكم فیما یلي

مجموعة من صور أسماء هللا الحسنى جاھزة للتلوین:
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معنى اسم هللا الملك لألطفال
ھو القادر على التصرف والتحكم كیفما یشاء، وھو الذي یملك القدرة على التصرف في شؤون العباد بنفسھ، كما أن بیده مقالید ومفاتیح

السماوات واألرض وكل شيء في الحیاة، ویجدر بنا اإلشارة إلى أن اسم هللا الملك قد ورد في القرآن الكریم عدة مرات، في بعض سور
القرآن تم ذكر اسم الفاعل مثل مالك یوم الدین، أیًضا وردت بصیغة أخرى وھي ملیك، عن الملك أعم وأشمل من المالك والملیك أعم من

الملك.

شجرة اسماء هللا الحسنى لألطفال
من أسھل الطرق في تعلم األطفال أسماء هللا الحسنى یكون من خالل شجرة أسماء هللا الحسنى، حیُث أحیاًنا ما یكون واجب مدرسي یسھل

على األطفال الحفظ، وفیما یلي سوف ندرج لكم صورة شجرة أسماء هللا الحسنى لألطفال:
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بم بشر الرسول من أحصى أسماء هللا الحسنى؟
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ھناك الكثیر من الثمرات التي یحصل علیھا كل من یحفظ ویحصي أسماء هللا الحسنى ویتعرف على معانیھا، وبشره الرسول بحصد
الثمرات اآلتیة:

حفظ أسماء هللا الحسنى تعتبر من أكثر األسباب التي تساعد على دخول الجنة.●
یصبح العبد معتمداً ومتوكالً أكثر على هللا -سبحانھ- وتعالى، كما أنھ یفوض أمره ویحمد هللا في السراء والضراء.●
یزداد األمل في العبد وبالتالي یصبح شخص أفضل.●
یعلم العبد أن أبواب التوبة مفتوحة دائًما، وأن هللا غفور رحیم.●
یبتعد العبد عن كافة األمور التي تغضب هللا منھ، كما أنھ یخاف من عذاب هللا ویرجو رحمتھ وعفوه ولقاءه.●
أسماء هللا الحسنى تساعد العباد على التقرب إلى هللا -سبحانھ- وتعالى، كلما یعرف العبد صفات هللا.●


