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FACTUAL.IR 

  بخشاينده الرحمن  
  مهربان الرحيم 
  پادشاه الملک 
  مقدس القدوس 
  پاک و سالمتي بخش عالم السالم 
  اطمينان دهنده المؤمن 
   نگهدارنده المهيمن 
  باشکوه العزيز 
  توانگر الجبار 
  بسيار بزرگ المتکبر 
  آفريننده الخالق 
  درست البارئ 
  صورتگرنگارگر،  المصور 
  هميشه بخشاينده الغفار 
  فروکاهنده القهار 
  نيک بخشاينده الوهاب 
  هميشه روز دهنده الرزاق 
  پيروزکنندهگشاينده  الفتاح 
  داناترين العليم 
  هاراننده، بيرون کشنده جانمي القابض 
  گستراننده، فراخ کننده روز الباسط 
  کنندهپست کننده، خوار  الخافض 
  باال برنده به سو خود الرافع 
  عزيزکننده المعز 
  خوارکننده المذل 
  شنواترين السميع 
  بيناترين البصير 
  دادگر الحکم 
  بينهايت عادل العدل 
  که بر بندگانش لطف داردآن اللطيف 
  ترينآگاه الخبير 
  بسيار بردبار الحليم 
   انتهابي العظيم 
  بسيار بخشاينده الغفور 
  پاداش دهنده بزرگ است مر عملگزار بسيار سپاس الشکور 
  بلند مرتبه العلي 
  ترينبزرگ الکبير 
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  نگهدارنده الحفيظ 
  خوراک دهنده المقيت 
  شمارنده الحسيب 
  بسيار گرانقدر الجليل 
  بسيار بخشنده الکريم 
  و آمادهنگهبان، بيننده  الرقيب 
  پاسخگو المجيب 
  گسترده، پهناور الواسع 
  فرزانه، بسيار خردمند الحکيم 
  دوست الودود 
  بسيار اليق ستايش  المجيد 
  برانگيزنده مردگان الباعث 
  بيننده الشهيد 
  راست، درست الحق 
  عهده دار همه امور بندگان و موجودات الوکيل 
  پرزور القو 
  و نيز پايندهسخت  المتين 
  دوست، يار و نگهبان الولي 
  ستوده الحميد 
  شمارنده المحصي 
  نخستين آفريننده المبدئ 
  بازگرداننده، دوباره زنده کننده المعيد 
  زندگي بخش، هستي بخش المحيي 
  راننده، نابود کنندهمي المميت 
  زنده الحي 
  ، پايندها که کسي او را نيافريدفرينندهآ القيوم 
  يابنده الواجد 
  بزرگوار الماجد 
  همتايکتا بي الواحد 
  خدايي جز او نيستيگانه  االحد 
  نيازبي الصمد 
  توانا القادر 
  قدر)، فراتر تعيين کننده (قضا و المقتدر 
  فراپيش کشنده المقدم 
  هاها بجا آنپس گذارنده چيزها و نهنده آن المؤخر 
  نخستين، اول پديدارکننده وجود األول 
  واپسين، آخر فناکننده موجود األخر 
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  آشکار (پديدار، هويدا)، هميشه پيروز الظاهر 
  پنهان، همه دربرگيرنده الباطن 
  يگانه سرپرستي که همه واليتها از اوست الوالي 
  خود ستوده المتعالي 
  نيکوترين البر 
  هميشه توبه پذير التواب 
  انتقام گير المنتقم 
  درگذرنده (آمرزنده)، ناپديدکننده گناهان العفو 
  بسيار دلسوز و مهربان الرؤوف 
  فرمانروا جهان مالک الملک 
  دارا شکوه و بخشش ذوالجالل  

  عادل المقسط 
  گردآورنده الجامع 
  توانگر الغني 
  نياز کننده، بسندهبي المغني 
  بازدارنده المانع 
  شوداين صفت تنها در احاديث يافت ميآزار دهنده  الضار 

  سودمند النافع 
   روشني النور 
  رهنما الهاد 
  آفرينندهسنجش ناپذير،  البديع 
  تغييرناپذيرماندگار و واگردان نشدني  الباقي 
  مالک نهايي تمام مخلوقات الوارث 
  خطاراهنما، آموزگار و دانا بي الرشيد 
  شکيبا الصبور 


