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 يقةدق( 10)زمن الدرس                 بسم اهلل الرحمن الرحيم                                                                 

 ( األسماء والصفات ) العقيدة  دروس 
 للمرحلة المتوسطة والثانوية 

 (الفصل الدراسي األول )

 الدرس األول

 فضل العلم بأسماء اهلل تعالى وصفاته
وعلى آله  الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد 

 :أما بعد .. وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين 
 إن اهلل جل ذكره شرف أهل العلم الشرعي على غيرهم فقال سبحانه 

 2: الزمر . 

وأشرف العلوم الشرعية هو العلم بأسماء اهلل الحسنى وصفاته لتعلقها بأشرف معلوم وهو اهلل سبحانه 
 .وتعالى 

والقرآن فيه من ذكر أسماء اهلل وصفاته وأفعاله أكثر مما : هلل تعالىبن تيمية رحمه ا قال شيخ اإلسالم
فيه من ذكر األكل والشرب والنكاح في الجنة واآليات المتضمنة لذكر أسماء اهلل وصفاته أعظم قدرا 
من آيات المعاد فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح 

 :أتدري أي آية في كتاب اهلل أعظم ، قال ) أنه قال ألبي بن كعب سلم عن النبي الذي رواه م

   ليهنك العلم أبا المنذر: فضرب بيده في صدره وقال، 522:البقرة) 

ويتجلى لنا فضل هذا العلم ، واآلثار ومتنوع الثمار ، غزير الفوائد ،  فعلم األسماء والصفات علم مبارك
 :أهمها ، وعظيم نفعه من خالل أمور عديدة 

وشرف العلم بشرف معلومه وال أشرف ، أن هذا العلم أفضل العلوم وأعالها مكانة وأرفعها منزلة :أوال
م ولذا وال أفضل من العلم بأسماء اهلل وصفاته الواردة في كتابه العزيز وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسل

 .فإن االشتغال به واالعتناء بفهمه اشتغال بأشرف مطلوب وأجل مقصود

أن معرفة اهلل والعلم به تدعو إلى محبته وتعظيمه وإجالله وخشيته وخوفه ورجائه وإخالص  :ثانيا
وكلما قويت هذه المعرفة في العبد عظم إقباله على اهلل واستسالمه لشرعه ولزومه ألمره ،العمل له

 .عن نواهيه هعِدوُب

 هفي خلقه وهذا من لوازم كمال أسماءه وصفاته رأن اهلل سبحانه يحب ظهور آثا :ثالثا
شكور يحب ،تواب يحب التوابين ،فهو جميل يحب الجمال عليم يحب العلماء حيي يحب أهل الحياء 

 ،عدل يحب العدل، رحيم يحب الرحماء،يحب المحسنين  نمحس،صادق يحب الصادقين ،ين كرالشا
وهذا باب واسع يدل على شرف هذا العلم ،ويجازي عباده بحسب هذه الصفات وجودا أو عدما  

 .وفضله

ليعرفوه أن اهلل خلق الخلق وأوجدهم من العدم وسخر لهم ما في السموات وما في األرض  :رابعا

:ويعبدوه كما قال سبحانه

  فاشتغال العبد بمعرفة أسماء اهلل ، سورة الطالق

وال ينبغي لعبد فضل اهلل عليه ،ق له وتركه وتضييعه إهمال لما خل، وصفاته اشتغال بما خلق العبد له
 .ه معرضا عن معرفته سبحانهبأن يكون جاهال بر عظيم ونعمه عليه متوالية
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لها وأصلها اإليمان باهلل وليس اإليمان مجرد قول ضلها وأًجفأن أحد أركان اإليمان الستة بل أ :خامسا
بل حقيقة اإليمان أن يعرف ربه الذي يؤمن به ويبذل جهده في ! بربه تهمن غير معرف،آمنت باهلل:العبد

 .وازداد إيمانه . بربه  فكلما ازداد معرفته بأسمائه وصفاته ازداد معرفته، معرفة أسمائه وصفاته 

حتى أن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرف من ،كلها العلومأن العلم به تعالى أصل  :سادسا
ه على ما يفعله وعلى ما يشرعه من أحكام ألنه سبحانه ال يفعل إال ما هو مقتضى أسمائه صفاته وأفعال

ولذلك ال يشرع من األحكام إال ما هو مقتضى ،فأفعاله دائرة بين العدل والمصلحة والحكمة،وصفاته
 .وأوامره ونواهيه كلها عدل وحكمة،فأخباره كلها حق وصدق،حمده وحكمته وفضله وعدله

نفس وطمأنينة القلب معرفة اهلل ومعرفة أسمائه وصفاته تجارة رابحة ومن أرباحها سكون ال أن :سابعا
فوز برضاه والنجاة من ر وسكنى الفردوس يوم القيامة والنظر إلى وجه اهلل الكريم والوانشراح الصد

 َنُسإليه َحوأن مرجعه ،كهيومل ن إلى أن اهلل وحده ربه وإلهه ومعبوده أوالقلب إذا اطم،ذابهسخطه وع
 .إقباله عليه وجد واجتهد في نيل محابه والعمل بما يرضيه

أن العلم بأسماء اهلل وصفاته هو الواقي من الزلل والمقيل من العثرات والفاتح لباب األمل  :ثامنا
المعاصي والذنوب والسلوان في  والمبعد عنوالمعين على الصبر والمرغب في الطاعات والقربات 

إلى ، م والحامي من الشيطان والجالب للمحبة والتواد والدافع للسخاء والبذل واإلحسانالمصائب واآلال
 .غير ذلك من اآلثار والثمار

بل ليس . فهذه جملة من األسباب العظيمة الدالة على فضل العلم بأسمائه وصفاته وشدة الحاجة إليه 
كهم ومدبر شؤنهم ومقدر أرزاقهم هناك حاجة أعظم من حاجة العباد إلى معرفة ربهم وخالقهم وملي

الذي الغنى لهم عنه طرفة عين والصالح لهم وال زكاء إال بمعرفته وعبادته واإليمان به وحده سبحانه 
ولهذا فإن حظ العبد من الصالح واستحقاقه من المدح والثناء إنما يكون بحسب معرفته بربه سبحانه ، 

 .ل وصالح األعمال وعلمه بما يرضيه ويقرب إليه من سديد األقوا

 : وصفاته وهنا نستصحب قاعدة عظيمة جليلة عندما نتكلم عن أسماء اهلل الحسنى 
 .هذه القاعدة  ينبغي لمن أراد أن يعرف أسماء اهلل الحسنى وصفاته العلى أن يستصحبها في كل حال 

 
وصف به جل وعال ذاته و بما ،وصف بما سمى به نفسه سمى وُيأن اهلل تبارك و تعالى إنما ُي :األول 

 .صلى اهلل عليه وسلم  هوصف بما سماه به و وصفه به رسولسمى وُيالعلّيا ،كما ُي
 .أن صفات اهلل وأسماؤه الحسنى غير مشابهة ألسماء وأوصاف المخلوقين بأي وجه كان :الثاني

 . أن اإلنسان يقطع الطمع في كيفية العلم بأوصاف اهلل جل وعال :واألمر الثالث
 . َوال ُيِحيُطوَن ِبِه ِعْلمًا: اهلل جل وعال قال

 

 تم بحمد اهلل
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 يقةدق( 10)زمن الدرس    الدرس الثاني
 جل جالله وتقدست أسماؤه   ( ُرالَب)    

 : المعنى اللغوي 
  .الصدق والطاعة :  ُرالَب

 . . ُر هو االتساع في اإلحسان و الزيادة الَب: وقال القرطبي 
  القرآن الكريم ورد في : 

 .  52: سورة الطور   : ورد مرة واحدة في قوله تعالى 

لم يزل ، دائم اإلحسان ، واسع العطاء ، فهو مولي النعم ، الذي شمل جميع الكائنات ببره وعطائه : أي 
والعطايا ، تفضل على العباد بالنعم السابغة ، وبالمن واإلحسان معروفًا ، واليزال بالبر موصوفًا 

،   انه ذو الكرم الواسع فهو سبح. ليس لبره وجوده وإحسانه مقدار ، واآلالء المتنوعة ، المتتابعة 
 .والعطاء المدرار 

 : وبره سبحانه بعباده نوعان 
: قال تعالى ، اهلل تعالى وفاض عليه إحسانه  فما من شخص إال وسعه مُن، وسع الخلق كلهم  : فالعام



  وهذا التكريم يدخل فيه خلق اإلنسان على هذه الهيئة الحسنة والصورة الجميلة ،  00: سورة اإلسراء ،

، ويأكل بيده ، على رجليه  منتصبًا وجعله يمشي قائمًا،  وفؤادًا وجعل له سمعا وبصرًا، والقامة الطيبة 
وخصه بأنواع من المطاعم والمشارب والمالبس ، ويأكل بفمه ، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع 

 . إلى غير ذلك مما خص به بني آدم وكرمهم به ، 
ونيل ما ، وتوفيقهم لطاعة رّب العالمين ، هو هدايته من شاء منهم لهذا الدين القويم : الخاص بره و

،  11:سورة االنفطار  : كما قال تعالى ، تب على ذلك من السعادة في الدنيا واآلخرة يتر

وتفاصيل بره بعباده وأصفيائه أمر ال ، ويوم القيامة ، والبرزخ ، في الدنيا : في دورهم الثالثة : أي 
 وال سبيل إلى استقصائه، يمكن حصره 

 يمان بذذا االسم من آثار اإل : 
مصلح ألحوالهم في الدنيا والدين ، محسٌن إليهم ، عطوٌف عليهم ، اهلل تبارك وتعالى ّبُر رحيٌم بعباده -1
. 

مما يخرج ، وقسم لهم من الصحة والقوة والمال والجاه واألوالد واألنصار في الدنيا فما أعطاهم أما 

فيدخل في ذلك كُل ،  13: سورة إبراهيم   : قال سبحانه ، عن الحصر 

  . ويشترك في ذلك المؤمن و الكافر .معروف و إحسان ألنها ترجع إلى البر 
ثم إعطائهم الثواب الجزيل ، به على المؤمنين من التوفيق لإليمان والطاعات  و أما في الدين فما مًن

 . رًا وأثاب وأعطى آج، ق وأعان أواًل وهو الذي وَف، الدنيا واآلخرة على ذلك في 
 .فله الحمد في األولى والمعاد ، ومنه اإلمداد ، ومنه اإلعداد ، فمنه اإليجاد 

من آثار اإليمان باسم اهلل البر محبته سبحانه المحبة الحقيقية التي تقتضي عبادته وحده ال شريك له،  -5
نه وحمده على بره ورحمته ولطفه وكرمه حيث خلقنا وأمدنا بنعمه التي ال تعد وال وتقتضي شكره سبحا

وإثابتهم على ذلك تحصى، وَخّص أولياءه بأعظم بره ورحمته أال وهي هدايته لهم وتوفيقهم وتثبيتهم 
 .برضوانه وجنته

مع قدرته على ، للتوبة صة وإعطاؤه الفرصة بعد الفر، من بره سبحانه بعباده إمهاله للمسيء منهم -1
 . ة بالعقوبة المعاجل
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 : قال سبحانه 

   22: سورة الكهف  . 

 : حمه اهلل في شرحه للطائف أسرار التوبة قال اإلمام ابن القيم ر
ولو شاء ، مع كمال رؤيته له ، أن يعرف ِبَره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية  :ومنذا 

وهذا البر من سيده كان به مع ( الّبُر ) ومن أسمائه ، وهذا من كمال بره ، لفضحه بين خلقه فحذروه 
ومشاهدة هذا البر واإلحسان والكرم ، فيشتغل بمطالعة هذه المنة ، ليه كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إ

وشهود ذل ، وذلك أنفع له من االشتغال بجنايته ، فيبقى مع اهلل سبحانه ، فيذهل عن ذكر الخطيئة ، 
 . ى نوالمقصد األس، هو المطلب األعلى : فإن االشتغال باهلل والغفلة عما سواه ، معصيته 

، لهذا البّر العظيم من سيده ومواله نافع له غاية النفع ؛ إذا به يعرف عزة اهلل في قضائه ومطالعة العبد 
، وفضله في مغفرته ، لعبده التوبة واإلنابة  هوكرمه في تيسير، وحلمه في إمهاله ، وبره في ستره 

 . اًء وطمعًا رج، رغبًا ورهبًا ، وهذا يسوق العبد إلى ُحسن اإلقبال على مواله خضوعًا وتذُلاًل 

  

 
 
 
 
 

 يتبع
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                                الدرس الثالث 
 

 يقةدق( 10)زمن الدرس                                                        
 جل جالله وتقدست أسماؤه  (البر )تابع     

 
البر  لويحب أعما، قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البر فيقرب ، ِر سبحانه يحب أهل الِب ُرأن الَب -3
، والبر أصله التوسع في فعل الخيرات ، فيجازي عليها بالهدى والفالح والرفعة في الدنيا واآلخرة ، 

 : وأجمع اآليات لخصاله قوله تعالى 

     



 :رحمه اهلل  يقول ابن رجب 
 :باعتبارين على معنيين البر يطلق 

 :البر يراد به جميع الطاعات الظاهرة والباطنة كما قال تعالى  -

يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كاإليمان باهلل ومالئكته  المعنىفالبر بهذا (  َوَلِكَن اْلِبَر َمْن آَمَن ِبالَلِه)
وكتبه ورسله ، والطاعات الظاهرة كإنفاق األموال فيما يحبه اهلل ، وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة ، 

 . والوفاء بالعهد 
 :وكان ابن عمر رضي اهلل عنه يقول ، باعتبار معاملة الخلق باإلحسان إليهم  -

 ( ليق وكالم لين البر شئ هين وجه ط) 

ُسئل الحسن ما بّر الوالدين ؟ . بر الوالدين  -
 .أن تبذل لهما ما ملكت ، وأن تطيعهما في ما أمراك به إال أن تكون معصية: قال 

 :حسن الخلق  َرمن صور الِب -
سألت رسول : فعن النواس بن سمعان قال ، كل األخالق الفاضلة الحسنة من البر  وجعل رسول اهلل 

أن يطلع عليه  َتْهِراك في صدرك وَكحواإلثم ما ، البُر حسن الخلق : ) عن البر واإلثم ؟ فقال  اهلل 
 . (3/125)أخرجه أحمد ( الناس 

 :وطرقه الصدق  َرمن صور الِب -

، ثم مع نفسك، ثم مع معنى واسع يدخل فيه صدقك مع ربك أواًل األبرار هم أهل الصدق، والصدق
 :  قوله  ففي الحديث الناس، والصدق يهدي صاحبه لجميع أنواع الخيرات، ويقوده إلى الجنة،

وإن ، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقًا ، وإن البر يهدي إلى الجنة ، إن الصدق يهدي إلى البر ) 
أخرجه البخاري ( وإن الرجل يكذب حتى يكتب كذبًا ، وإن الفجور يهدي إلى النار  ،الكذب يهدي إلى الفجور 

(10/200) 
قال تعالى ، لن ينال العبد بر اهلل تعالى به في اآلخرة إال بإتباع ما يفضي إلى بره ومرضاته ورحمته -2

 :
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، وهو البر من اهلل الذي يطلبونه منه بطاعتهم إياه (  َرالِب) لن تدركوا أيها المؤمنون : وقال ابن جرير 
ولذلك قال كثير ، وذلك تفضله عليهم بإدخالهم جنته وصرف عذابه عنهم ، ويرجونه منه ، وعبادتهم له 

 .ألن بر الرب بعبده في اآلخرة وإكرامه إياه بإدخاله الجنة ، الجنة : البر : من أهل التأويل 

 : صادق فيما وعدهم به من األجر والثواب ، بأوليائه  اهلل تبارك وتعالى باٌر-6

   33: سورة األعراف  . 

  : األبرار ينالون خير نعيم وأعظمه النظر لوجه البر سبحانه وتعالىف

 53 - 55: المطففين 

( َتْعِرُف)إلى ما أعد اهلل لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم، ( َيْنُظُروَن" )يقول السعدي 
بهاء النعيم ونضارته ورونقه، فإن توالي اللذة : أي( ِفي ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة النَِّعيِم)أيها الناظر إليهم 

                                                                                  (.والسرور، يكسب الوجه نوًرا وحسًنا وبهجة

   كتبك اهلل منهم-أسماء األبرار مرقومة في عليين  -0

  [12،51/المطففين]،( ى َحْمكالرقم في الثوب الُي: المرقوم) 

أعلى الجنان وأوسعها، يشهد رقم أسمائهم في هذا الكتاب المبارك المالئكة " عليين"فكتابهم في 
المقربون وأرواح األنبياء، والصديقين والشهداء، نعم لقد زكت أعمالهم فارتفع شأنهم عند ربهم، فهل 

ر بعد وفاته ولقائه ربه في عليين بحضرة المالئكة المقربين واألنبياء سم الَبمعي كتابة ا تخيلِت
 .والمرسلين وعباد اهلل الصالحين

،  11،13: سورة االنفطار   : ال تظن أن قوله تعالى ))  -2

وهؤالء في ،  (الدنيا ـ البرزخ ـ يوم القيامة) بل هؤالء في نعيم في دورهم الثالثة، مختص بيوم المعاد 
 . جحيم في دورهم الثالثة 

ومعرفة الرِب تبارك وتعالى ، وسالمه الصدر ، وأي لذة وأي نعيم في الدنيا أطيب من بر القلب 
 .والعمل على موافقته ، ومحبته 

الحقيقة إال عيش القلب السليم ؟ وقد أثنى اهلل سبحانه وتعالى على خليله عليه السالم وهل العيش في 

  : بسالمة قلبه فقال 

،  28 ،22سورة الشعراء   : وقال حاكيًا  عنه أنه قال 

كل  منفسلم ،  وحب الدنيا، الحسد والشح والكبر من الشرك والغل والحقد و َمِلوالقلب السليم هو الذي َس
وسلم من كل ، هوة تعارض أمره ومن كل ش، وسلم من كل شبهة تعارض خبره ، ن اهلل عآفة تبعده 

 . وسلم من كل قاطع يقطع عن اهلل ، ة تزاحم مراده إراد
 . الداء والدواء البن القيم (( وفي جنة يوم المعاد ، في البرزخ وفهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا 

إنه سميع ، ورزقنا من فضله وبره وجوده ما ال نحتسب ، شد أنفسنا ُر ألهمنا اهلل جميعًا
  مجيب 

 
 

 تم بحمد اهلل
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                                                                                             الدرس الرابع
 دقائق( 10)زمن الدرس 

  جل جالله وتقدست أسماؤه  ( الفتاح)   
  القرآن الكريم ورد في : 

 : مفردًا مرة واحدة في قوله تعالى  ورد االسم

 . 56: سورة سبأ 

: وورد بصيغة الجمع مرة واحدة أيضًا في قوله عز وجل 

 28:ألعراف سورة ا  . 

  معنى االسم في حق اهلل تعالى : 
 .قومنا بالحق  اقِض بيننا وبين، ين قومنا بالحق افتح بيننا وب: قال قتادة رحمه اهلل 

 ( : الفتاح: )وقال الخطابي ــ رحمه اهلل 
 . هو الحاكم بين عباده -1
ويفتح المُنغلق ، أيضًا الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده (الفتاح )وقد يكون معنى : وقال -5

 .ليبصروا الحق ، وعيون بصائرهم ، عليهم من أمورهم وأسبابهم ويفتح قلوبهم 

: كقوله سبحانه وللمظلوم على الظالم  ، لعباده المؤمنين ويكون الفاتح أيضًا بمعنى الناصر -1

  18: سورة األنفال . 

  آثار اإليمان بذذا االسم : 
 للعباد، وظلمه بغيه وكثر الظالم ليل طال مهما بأنه المؤمنين عباده قلوب لتطمين الفتاح اهلل اسم يأتي -1
اهلل سبحانه بين عباده في الحياة الدنيا  فسيحكم الظالمين عباده وبين المؤمنين عباده بين اهلل يفتح أن بد ال

وقد توجهت الرسل إلى اهلل الفّتاح سبحانه أن يفتح بينهم وبين ، وفي اآلخرة ويفتح بينهم بالحق والعدل 
 .أقوامهم المعاندين فيما حصل بينهم من الخصومة والجدال 

  : قال نوح عليه الصالة والسالم 

   112ــ  110: سورة الشعراء  . 

 . 28: سورة األعراف   : وقال شعيب عليه الصالة والسالم 

فنجى الرسل وأتباعهم وأهلك ، وقد استجاب اهلل سبحانه لرسله ولدعائهم ففتح بينهم وبين أقوامهم بالحق 
 . المعاندين المعرضين عن اإليمان بآيات اهلل وهذا من الحكم بينهم في الحياة الدنيا 

 .لفون فيه في الدنيا وكذا يوم القيامة فإن اهلل سبحانه هو الفّتاح الذي يحكم بين عباده فيما يخت-5

ففي ذلك اليوم يقضي ، 56: سورة سبأ   :قال سبحانه 

يفتح بين وهو سبحانه ال يحتاج إلى شهود ل، فيتبين الضال من المهتدي  ،اهلل سبحانه ويفصل بين العباد
 . ألنه ال تخفى عليه خافية ، خلقه 

سورة   : قال تعالى ، فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات  -1

 ويفتح ،   فيفتح لمن اختَصهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب ، يفتح لعباده منافع الدنيا والِدين ، اآلية  5: فاطر 

ويسهل مطلبًا وكل ذلك ، وُيفِرج عن مكروب ، فيغني فقيرًا  ،لعباده أبواب األرزاق وطرق األسباب  
ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون ، ون ويِهيء للمتقين من األرزاق وأسبابها ما ال يحتسب، يسمى فتحًا  

 .  ويفتح لهم األبواب المغلقة ، وييّسر لهم األمور العسيرة ، ويؤّملون 
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وقد نسب اهلل الفتوح ، إن الفتح والنصر من اهلل سبحانه فهو يفتح على من يشاء ويخذل من يشاء -3
، يعملوا بطاعته وينالوا مرضاته وأن ، لينبه عباده على طلب النصر والفتح منه ال من غيره ، لنفسه 

 .  1: سورة الفتح    : قال تعالى . ليفتح عليهم وينصرهم على أعدائهم 

 : قال سبحانه . إن اهلل بيده مفاتيح خزائن السماوات واألرض -2

  فما يفتحه من الخير للناس ال يملك أحد أن ، 15 :سورة الشورى

: وما ُيغلقه فال يملك أحد أن يفتحه عليهم كما قال جل وعال ،يغلقه عنهم 

  5: سورة فاطر . 

حتى لو أدى المطر إلى إغراقهم وإهالكهم ، فلو فتح اهلل المطر على الناس فمن ذا الذي يحبسه عنهم 
فما استطاعوا أن ، فقد وصلت المياه إلى رؤوس الجبال ، مثلما حدث لقوم نوح عليه الصالة والسالم 

أيضًا أن يفتحوا ما  ولو حبس عن عباده القطر والنبات سنين طويلة لما استطاعوا، يردوها عن أنفسهم 

  100: سورة يونس   : أغلقه اهلل سبحانه 

ووقعوا ، مروا به إذا تركوا ما ُأ، قد يفتح اهلل سبحانه أنواع النعم والخيرات على الناس استدراجًا لهم -6

: فيما ُنهوا عنه كما قال سبحانه 

 33: سورة األنعام  . 

بأن رَبه سبحانه هو الفتاح يستوجب من العبد حسن توجهه إلى اهلل وحده بأن يفتح له إَن إيمان العبد -0
،                         وأن يفتح على قلبه بشرح صدره للخير ، أبواب الهداية وأبواب الرزق وأبواب الرحمة 

: قال سبحانه 

   55: سورة الزمر  

ويكون ذلك بحسب التقوى ، ومما يفتحه اهلل على من يشاء من عباده الحكمة والعلم والفقه في الدين 

ولذا تجدي أن فهم السلف أعمق وعلمهم أوسع ممن جاء بعدهم ،واإلخالص والصدق 

 525:سورة البقرة . 

ففاز منه األنبياء ، وقد أخذ كُل مؤمن منه بحظ ، لشرح ليس له حّد وهذا الفتح وا: ) قال القرطبي 
ولم يخِيب اهلل منه سوى ، ثم عوام المؤمنين ، ثم العلماء ، ثم من بعدهم األولياء ، بالقسم األعلى 

 ( الكافرين 
 .لكوصية ابن القيم ل يإلقبال على الطاعة، استمعاطلب العلم ، وب كوإن كنت ممن فتح اهلل علي

فيا من فتح اهلل أقفال قلبه، وأفاض عليه نورًا من عنده، حل أقفال :" -رحمه اهلل تعالى-قال ابن القيم 
وإن كنت  (  َكَما َأْحَسَن الَلُه ِإَلْيَكَوَأْحِسن )القلوب الجاهلة بمفاتيح العلوم، وكن فّتاحًا كما فتح اهلل عليك، 

زق الظاهر رزق األبدان، فكن ذا يد سمحة، وقلب فّتاح لم تصل إلى هذا المقام، وفتح عليك من الر
َن ِمَن الَناِس ناًسا َمفاتيح للَخيِر َمغاليق إ:" واسع، أن تكون مفتاح خير مغالق شر، وفي الحديث قال 

وويٌل لمن  فطوبى لمن جعَل الَلُه ِمفتاَح الخيِر عَلى يديِه،. للخيِر للَشِر، ومَن الَناِس مفاتيح للَشِر مغاليق
 حسنه األلباني( جعَل ِمفتاَح الَشِر عَلى يديِه

 :من أماكن فتح أبواب الرحمة المساجد و 
إذا دخل : )  قال رسول اهلل : ففي صحيح مسلم عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي اهلل عنهما قال 

 ( .الَلهَم إني أسألك من فضلك :  قْليوإذا خرج فل، الَلهَم افتح لي أبواب رحمتك : أحدكم المسجد فليقْل 
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فكل هذا من آثار هذا ، فالّرحمة والفضل والخير كُله بيد اهلل يفتح به على من يشاء وييسره لمن يشاء 
 .االسم ومقتضياته 

وإنا لنسأل اهلل ونتوسل إليه بهذا االسم العظيم وندعوه بأنه الفتاح وبأنه خير الفاتحين أن يفتح على قلوبنا 
بره  فتح لنا خزائن رحمته وأبواب كرمه ووأن ي، يمان الصحيح واالهتداء الكامل واليقين الراسخ باإل

 . إنه سميع مجيب ، وواسع فضله ونعمه 
 

 تم بحمد اهلل
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                                                                                            خامسال الدرس 
 يقةدق( 10)زمن الدرس 

 جَل جالله وتقَدست أسماؤه( الَقريب )
 .قريب ممن يدعوه باإلجابة، أنه قريٌب بعلمه من خلقه : معناه ( القريب : ) وقال الخطابي 

 .فاهلل عز وجل قريب ليس ببعيد  القرب نقيض البعدو
 والسنة النبوية في القرآن الكريم وروده:   

 : القريب ورد فى موضعين آخرين هما قوله تعالى اسم 

  وقوله تعالى   126: سورة البقرة ، : 

  20: سورة سبأ  .  

  لفى قوله عز وج القريب والمجيبجمع اهلل بين وقد

  سورة

   61:هود 
وقد ثبت فى السنة أحاديث عديدة تدل على قرب اهلل عز وجل من عباده المؤمنين وأوليائه المتقين يسمع 

 . دعاءهم ويجيب نداءهم ويعطيهم سؤلهم 
كنا مع النبى صلى اهلل عليه وسلم  : قال   –رضى اهلل عنه  –ففى الصحيحين عن ابى موسى األشعرى 

أيها الناس اربعوا على : "  فى سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبى صلى اهلل عليه وسلم 
 " أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا تدعون سميعا بصيرًا قريبًا 

من تقَرب : يقول اهلل تعالى : ) قال  عن النبي   –رضى اهلل عنه  –ين عن أبى هريرة وفى الصحيح
إلَي يمشي أقبلُت إليه وإذا أقبل ، عًا تقربُت إليه باعًا اومن تقرب إلى ذر، عًا اإلى شبرًا تقَربُت إليه ذر

 .  (أهرول  

 معنى االسم في حق اهلل تعالى:  

 : ىتعالقال ابن جرير في قوله 

  إذا سألك يا محمد : ذكره بذلك  ىيعني تعال،  126: سورة البقرة

 . عبادي عني أين أنا ؟ فإني قريب منهم أسمع دعاءهم وأجيب دعوة الداعي منهم 

 :  تعالى وقال في قوله

   إن ربي : يقول ،  61:سورة هود

 . له إذا دعاه  ورغب إليه في التوبة مجيبًا، بادة قريُب ممن أخلص له الع

 : تعالىوفي قوله 

  ي لي علي صدقي في ذلك زإن ربي سميٌع لما أقول لكم حافظ له وهو المجا: قال ،  20 :سورة سبأ ،  ،
 .أقرُب إليه من حبل الوريد، يسمع كَل ما ينطق به ، ولكنه قريب من كل متكلم 

 : وقربه تعالى نوعان ، هو تعالى القريب من كل أحد : أي (   القريب : ) قال السعدي رحمه اهلل  
 .ُقرٌب عاٌم من كِل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته 

وإنما تعلم آثاره من لطفه ، وهو قرب ال ُتدرك له حقيقة ، وقرٌب خاص من عابديه وسائليه ومحبيه 
   .يته به وتوفيقه وتسديده  ه وعنابعبد
 من آثار اإليمان بذذا االسم :  
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من الداعي والمُتقِرُب إليه بأنواع ( َقريٌب ) أنه  وصف اهلل تعالى نفسه في كتابه وفي سنة رسوله -1

  : كما قال تعالى ، الطاعة واإلحسان 

  126: سورة البقرة . 

 يهم من فضلههو مشروط باالستجابة له فمن الناس من يستجيب هلل فيزدو قريب بإجابة الدعاءفهو   

]  :قوله تعالى

فهو سبحانه هو الذي ُيقاِبل السؤاَل والُدعاء بالَقُبول والَعطاء ، وهو الذي يجيب المضطر إذا  [56:الشورى 
دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه ، ويكشف السوء عن عباده ويرفع البالء عن أحبائه ، وكل الخالئق 

 .مفتقرة إليه ، وال قوام لحياتها إال عليه ، ال ملجأ لها منه إال إليه
أن اهلل قريب منك، وأنه معك، وأنه مطلع علىى سىريرتك، يسىمع دعىاءك، ويىرى حركتىك،        يأيقنتإذا  -5

 .على أمره، وال بد من أن تستحي منهجوارحك ويعلم ما في قلبك، ال بد من أن تستقيم 

 : َمَقاَل َرُسوُل الَلِه َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَل: َعْن َعْبِد الَلِه ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل  

َلىْيَس َذاَك، َوَلِكىَن   : َيا َرُسوَل الَلِه، ِإَنا َنْسَتْحِيي َواْلَحْمُد ِلَلىِه، َقىالَ  : ُقْلَنا: اْسَتْحُيوا ِمْن الَلِه َحَق اْلَحَياِء، َقاَل)) 
َمىا َحىَوى، َوْلَتىْذُكْر اْلَمىْوَت َواْلِبَلىى،      َواْلىَبْطَن وَ ،َوَمىا َوَعىى     اِلاْسِتْحَياَء ِمْن الَلِه َحَق اْلَحَياِء َأْن َتْحَفَظ الىَرْأسَ 

صىححه الترمىذي وحسىنه    (( ِمْن الَلِه َحَق اْلَحَيىاِء  :يعنى َوَمْن َأَراَد اْلآِخَرَة َتَرَك ِزيَنَة الُدْنَيا، َفَمْن َفَعَل َذِلَك َفَقْد اْسَتْحَيا 

 األلباني
إال باإليمان وصالح األعمال ، يقول سبحانه في الحديث القدسىي  من اهلل سبحانه نال منزلة القرب ال ُت -4

وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه وال يزال عبىدي يتقىرب إلىى بالنوافىل حتىى      : ) 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسىمع بىه وبصىره الىذي يبصىر بىه ويىده التىي يىبطش بهىا ورجلىه التىي             

 .  رواه البخاري( ألعطينه ولئن استعاذني ألعيذنه  يمشي عليها ولئن سألني
إن الصىىالة هىىي وسىىيلة القىىرب الكبىىرى ، ولىىيس بىىين العبىىد وبىىين ذلىىك إال أن يقبىىل علىىى اهلل بوجهىىه وال   و

فالصالة أعظم قربة إلى الَله حيث وجىه إليهىا     18:العلق   يلتفت ، ثم يسجد فيزداد قربًا ، 

أقرب ما يكون العبد مىن ربىه   : ) صلى اهلل عليه وسلم من أول األمر وقال صلى اهلل عليه وسلم  الرسول
  .  رواه مسلم( من أن يستجاب لكم وهو ساجد فأكثروا من الدعاء فّق

: وفي الحديث أن رجاًل قال يا رسول اهلل أسالك مرافقتك في الجنة فقال له النبىي صىلى اهلل عليىه وسىلم      
 .رواه مسلم (. فسك بكثرة السجود فأعني على ن: ) فقال . فقال هو ذاك ( أو غير ذلك ؟ ) 

 : 18:العلق   قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه اهلل في قوله تعالى 

دني مىن  واسجد لربىك واقتىرب منىه فىي السىجود وغيىره مىن أنىواع الطاعىات ، والقربىات فإنهىا كلهىا ُتى              )
 .( قرب منهرضاه وُت

 : اسم القريب ب اإليمانومن آثار  -3
فالمؤمن يعيش بقىرب اهلل فىي أنىس وثقىة ويقىين ، ومىالذ أمىين ، وحصىن حصىين مكىين ؛           : األمن والثقة 

اهلل ، ومصاحبته فهىو سىبحانه القريىب مىنهم فىي كىل أحىوالهم وهىو الصىاحب فىي أسىفارهم             في معيةألنه 
، وهىو سىبحانه     رواه مسىلم  (أنىت الصىاحب فىي السىفر     ) حال غربتهم ووحشتهم فاهلل صاحبهم القريىب مىنهم   

والسىالم عنىد   ، وقد كان من دعائه عليىه الصىالة   ( والخليفة في األهل ) في ذات الوقت خليفته على أهله 
 .   رواه مسلم (ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذاًَ باهلل من النار ) السحر في السفر 

إن ساعات الذكر ، ولحظات المناجاة والمناداة واالبتهال هي لحظات قرب من اهلل ودواعي رحمته  -2
وقال .  متفق عليه( لته دكم من عنق راحإن الذي تدعون أقرب إلى أح) وإجابته ، قال صلى اهلل عليه وسلم 

أنا عنَد ظِن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذَكَرِني ، فإن َذَكَرِني في : قول اهلُل تعاَلى : )صلى اهلل عليه وسلم 
  . رواه البخاري ( نفِسه ذكرُته في نفسي ، وإن ذَكَرِني في مأٍل ذكرُته في مأٍل خيٌر منهم
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وإذا جعل المؤمن ذكر اهلل شعاره أثمر القرب   والزلفى لديه ،وذكر اهلل يوجب القرب من اهلل عز وجل 
 .تهراقبومالحياء منه وإجالله ومن اهلل 

 
 تم بحمد اهلل
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                                                                                         سادسالالدرس  
 يقةدق( 10)زمن الدرس 

 جَل جالله وتقَدست أسماؤه( المجيب   )  
 وروده في القرآن الكريم  :   

  لفى قوله عز وج القريب والمجيبجمع اهلل بين 

  سورة

  61:هود 
 ضعد المجيب فى غير هذا المولم يرو 
 معنى االسم في حق اهلل تعالى:  

 :قال السعدي رحمه اهلل 
كما وعدهم بهذا ، وأينما كانوا وعلى أي حال كانوا إجابة عامة للداعين مهما كانوا ( المجيُب ) فهو 

 .ومسلمهم وكافرهم ، الوعد المطلق لبر الناس وفاجرهم 

 : ى قال اهلل تعال

 62: تالعنكبو
أيضًا للمضطرين ( المجيب ) وهو ، إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه ( المجيب ) وهو   

   .وقوي تعلقهم به طمعًا ورجاًء وخوفًا ، ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين 
 من آثار اإليمان بذذا االسم :  
على أنه سبحانه يسمع دعاء الداعين ويجيب سؤال السائلين وال يخيب  لاسمه تعالى المجيب يد-1

ب سبحانه أن يسأله العباد جميع مصالحهم الدينية والدنيوية ، حعاه ، وال يرد مسلمًا ناجاه ، ويمؤمنًا د
من الطعام والشراب والكسوة والمسكن ، كما يسألونه الهداية والمغفرة والتوفيق والصالح واإلعانة 

على ذلك كله باإلجابة مهما عظمت المسألة وكثر  –جل وعز  –الطاعة ونحو ذلك ، ووعدهم على 
 .المطلوب وتنوعت الرغبات

كمال قدرة اهلل عز وجل وكمىال ملكىه وأن خزائنىه ال تنفىد وال تىنقص بالعطىاء ولىو أعطىى األولىين             -1
جل وعىال     –ديث القدسى يقول اهلل واآلخرين من الجن واإلنس وأجابهم فى جميع ما سألوه ، كما فى الح

يا عبادى لو أن أولكم وآخركم   وإنسىكم وجىنكم قىاموا فىى صىعيد واحىد فسىألونى فأعطيىت كىل إنسىان           " 
 رواه مسلم"  خل البحر مسألته ، ما نقص ذلك مما عندى إال كما ينقص المخيط إذا أُد

 .وخزائنه التنفذ والتنقص بالعطاء وأن ملكه ، وهذا يدل على كمال قدرته سبحانه وكمال ملكه 
 .والمسلم إذا علم ذلك فعليه أن يدعو وهو موقن باإلجابة 

إذا دعا أحدكم فال يقل اللهىم   ): ففى صحيح البخاري عن أبى هريرة عن النبى صلى اهلل عليه وسلم قال 
   (اغفر لى إن شئت ،لكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن اهلل ال يتعاظمه شىء أعطاه 

ورد فىىى السىىنة النبويىىة أحاديىىث عديىىدة  فىىى الترغيىىب بالىىدعاء ، وبيىىان أن اهلل تبىىارك وتعىىالى يجيىىب    -5
أن يرد من دعاه أو يخيب مىن ناجىاه ، أو    الداعين ويعطى السائلين ، وأنه جل وعال حيى كريم أكرم من

 .يمنع من سأله  
 روى أبو داوود والترمذى وغيرهما عن سلمان الفارسى رضى اهلل عنه عن النبى صلى اهلل عليه وسلم     

 .لترغيبصححه األلباني في ا( إَن اهلَل حيٌي كريٌم ، يستحي إذا َرفع الرجُل إليه يَديه أن يرَدهما ِصفًرا خائبَتيِن )
 : وفى حديث النزول اإللهى يقول صلى اهلل عليه وسلم 

مىن يىدعوني   : ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الىدنيا حىين يبقىى ثلىث الليىل اآلخىر ، فيقىول        " 
   متفق عليه" فأستجيب له من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له 

 : ياء اهلل المتقين أن اهلل تبارك وتعالى يقول وجاء فى الحديث القدسى فى بيان منزلة أول
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ممىا افترضىته عليىه ، وال     عبدى بشىء أحب إلَي َيمن عادى لى وليًا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إل) 
 ييسىىمع بىىه ، وبصىىره الىىذ يبالنوافىىل حتىىى أحبىىه ، فىىإذا أحببتىىه كنىىت سىىمعه الىىذ يىىزال عبىىدى يتقىىرب إلىىَي

ألعطينىىه ولىىئن اسىىتعاذ بىىي   ييمشىىى بهىىا ، وإن سىىألن  يبهىىا ، ورجلىىه التىى يىىبطش  ييبصىىر بىىه ، ويىىده التىى 
   صحيحه يف يرواه البخار(   ألعيذنه

مىن سىأله مىن عبىاده      ُدُرال َيى  –تبىارك وتعىالى    –معناهىا تىدل داللىة بينىة أن اهلل      يفهذه النصىوص ومىا فى   
 .                                                                            المؤمنين وال يخيب من رجاه

 :من أنفع األدعية الدعاء بالمأثور  -4
، والعبادات مبناها على التوقيف واإلتباع ، فضل العبادات الدعوات من أ) تيمية رحمه اهلل  قال ابن 

والفوائد ، وسالكها على سبيل آمنة وسالمة ،دعية النبوية أفضل ما يتحراه المتحري من الدعاء فاأل
وليس ألحد أن ُيسَن للناس نوعًا من ، وال يحيط بها إنسان ، عنها لسان  ُرِبَعوالنتائج التي يحصلها ال ُي

، غير أن يجعله للناس ُسنة  األدعية غير المسنونة بل هذا ابتداع بخالف ما يدعو به المرء أحيانًا من
وأما اتخاذ ورد غير شرعي فهذا مما ينهى ، جزم بتحريمه فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرمًا لم ُي

عدل عنها إلى غيرها من األذكار وال ُي، ومع هذا ففي األدعية الشرعية المطالب الصحيحة ، عنه 
 . هـ.أ( المبتدعة إال جاهل أو مفرط أو متعد 

 :وإليك بعض األدعية الواردة في القرآن  

 . 21: سورة األنبياء    قال تعالى   

: سورة األنبياء  : ردًا على دعوته عليه الصالة والسالم فقال سبحانه

 .إذن دلنا القرآن أن من أصابه ضر ببدنه أو ولده أو ماله أن يدعو بدعوة أيوب عليه السالم ،  23

   بدعوة زكريا عليه السالم  فليدعوامن لم يكتب اهلل له الذرية و 

 . 80: سورة األنبياء    . . .: فقال تعالى ،  28: سورة األنبياء 

سورة   فليكثر من دعوة ذي النونم ي بالّهَلِب أما مُن 

 .  22: سورة األنبياء  :   اهلل تعالى فقال  ،  20: األنبياء 

 : ومنها 

   30: سورة إبراهيم . 

   20: سورة اإلسراء .  

     52ــ  52: سورة طه 

. 
 :ومنها  وأما  السنة المطهرة ففيها من األدعية الكثير 

، وتحُوِل عافيِتك  ِنعمِتك زواِلمن إني أعوُذ بك   اللهَم  )هلِل صَلى اهلُل عليه وسَلَم كان من دعاء رسوِل ا
 صحيح مسلم.  (جاَءة ِنقمِتك ، وجميِع ُسخِطك ، وُف

عذاِب القبِر ، و  من بك أعوُذو الكسِل ، و الجبِن و الُبخِل و الهرِم ، و  العجِز من بك أعوُذاللهَم إِني )
 صححه األلباني( فتنِة المحيا و المماِت  من بك أعوُذعذاِب الناِر ، و  من بك أعوُذ

َمْن َتَعاَر ِمْن : َقاَل  الَنِبِي  فليدعوا بدعاء( الذي يستيقظ من نومه أثناء الليل ) ومن تعار من الليل 
َقِديٌر اْلَحْمُد ِلَلِه  َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكِل َشْيٍء، َلا َشِريَك َلُه  َلا ِإَلَه ِإَلا الَلُه َوْحَدُه : " الَلْيِل َفَقاَل
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َأْو َدَعا اْسُتِجيَب " الَلُهَم اْغِفْر ِلي َوالَلُه َأْكَبُر َوَلا َحْوَل َوَلا ُقَوَة ِإَلا ِبالَلِه ُثَم َقاَل َوُسْبَحاَن الَلِه َوَلا ِإَلَه ِإَلا الَلُه
 .اريصحيح البخ ) ُقِبَلْت َصَلاُتُه َلُه َفِإْن َتَوَضَأ َوَصَلى

 .  حفظيذا ــ حفظك اهلل ــ واعملي بذاافذذه بعض أدعية القرآن  والسنة ماثلة بين يديك ف

 
 
 

 يتبع
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 دقيقة( 10)زمن الدرس              الدرس السابع                                  
 جل جالله وتقدست أسماؤه  ( المجيب)تابع 

 
  ومن آثار اإليمان بهذا االسم :  
ها لنىا ابىن القىيم فىي كىالم لىه نىافع        َصى من اسىتجماع أسىباب اإلجابىة وقىد لخَ    وحتى يستجاب الدعاء البد -3

وصادف وقتًا من أوقىات  ، دعاء حضور قلب وجمعيته بكليته على المطلوب لإذا اجتمع مع ا)ومفيد فقال 
ليىىل وعنىىد اآلذان وبىىين اآلذان واإلقامىىة و أدبىىار الصىىلوات     وهىىي الثلىىث األخيىىر مىىن ال  : اإلجابىىة السىىتة  

المكتوبة وعند صعود اإلمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضىي الصىالة وآخىر سىاعة بعىد العصىر مىن        
وتضىرعًا ورقىة واسىتقبل الىداعي      ب وانكسىارًا بىين يىدي الىرب وذالً    ذلك اليوم وصادف خشىوعًا فىي القلى   

يديه إلى اهلل تعالى وبدأ بحمد اهلل والثناء عليه ثم ثنى بالصالة علىى محمىد   القبلة وكان على طهارة ورفع 
       ودعىاه رغبىة   ( وَتمّلقىه )ثم قدم بين يدي حاجته التوبة واالستغفار ثم دخىل علىى اهلل و ألىح فىي المسىألة

رد ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقىدم بىين يىدي دعائىه صىدقه فىإن هىذا الىدعاء ال يكىاد يى          
 .(أبدًا

ويحصل بتكراره مرتين ، ويدل على إقبال القلب ، اإللحاح في الدعاء  يفتح باب اإلجابة  -2
 .   ولى اتباعًا للسنةولكن االقتصار على الثالث مرات أ، ثالث وأكثر أو 

 قد دعوا وبالغوا ولم يجابوا ؟ بعض المسلمين لكن قد يستشكل فى هذا أن و 
وتىارة يقىع   ولكىن يتىأخر لحكمىة       -5يقع المطلوب بعينه علىى الفىور   -1فالجواب أن اإلجابة تتنوع فتارة 

 يوتىىارة تقىىع اإلجابىىة ولكىىن بغيىىر عىىين المطلىىوب حيىىث ال يكىىون فىىى المطلىىوب مصىىلحة نىىاجزة ، وفىى  -1
 . له أجرًا ومثوبة يوم القيامة  ُرَخَدأصلح منها وقد ُت -3الواقع مصلحة ناجزة 

اهلل  يرضى  – يسىعيد الخىدر   يروى اإلمام أحمد والبخىارى فىى األدب المفىرد والحىاكم وغيىرهم عىن أبى       
 : أن النبى صلى اهلل عليه وسلم قال  –عنه 

ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم وال قطيعة رحىم إال أعطىاه اهلل بهىا إحىدى ثىالث ، إمىا أن تعجىل        " 
يىا رسىول   : ، قىالوا  " خرة ، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلهىا  اآل يله دعوته ، وإما أن يدخرها له ف

 "   اهلل أكثر : " اهلل إذن نكثر ؟ قال 
 مسئلته أعم من إعطائه بأي نوع من أنواع اإلجابات السابقة وبهذا يتبين أن إجابة السائل فى سؤاله 

  .هّم الدعاء يهّم اإلجابة ولكن احمل يال تحملف

 ( : الدعاء في الرخاء ) من مستحبات الدعاء  -6

الشدائد والكرب فليكثر عندأن يستجيب اهلل له  ُهَرمن َس: ) قال رسول اهلل : قال  عن أبي هريرة 
 . حسنه االلباني في الجامع الصحيح (الدعاء في الرخاء 

 : قال تعالى في يونس عليه السالم حينما دعاه فأنجاه من الكرب واستجاب له

    في وقته السابق بكثرة عبادته : أي .  133ــ  131: سورة الصافات

 . لربه وتسبيحه وتحميده 
 .وقد عاب اهلل على أقوام  أحوالهم في الرخاء والشدة  

: قىال تعىالى   

   02: سورة يونس . 

ومن آثار اإليمان باسم اهلل المجيب أن يقوى يقين العبد باهلل ويعظم رجاؤه ويزيد إقبالىه وطمعىه فيمىا      -0
 .  ِهِحْومن رحمة اهلل أو اليأس من َر سبحانه ويذهب عنه داء القنوطعنده 
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عبىده   أجود األجودين وأكرم األكىرمين أعطىى  ، وكيف ال يكون المسلم واثقًا بربه الجواد الكريم المحسن 
قبل أن يسأله فوق ما يؤمله يشكر القليل من العمل وينميه ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه يسىأله مىن فىي    
السماوات واألرض كىل يىوم هىو فىي شىأن ال يشىغله سىمع عىن سىمع وال تغلطىه كثىر المسىائل وال يتبىرم              

 .يستحي من عبدهوأل سسأل ويغضب إذا لم ُيبإلحاح الملحين بل يحب الملحين في الدعاء ويحب أن ُي
وهو سبحانه  بيده ملكوت كل شىء ، فما شاء كان فى الوقت الذى يشاء على الوجه الذى يشاء من غيىر  
زيادة وال نقصىان وال تقىدم وال تىأخر ، وحكمىه سىبحانه نافىذ فىى السىموات وأقطارهىا وفىى األرض ومىا            

حىدث فيهىا مىا    صىرفها ويُ تىه يقلبهىا ويُ  عليها وما تحتها وفىى البحىار والجىو وفىى سىائر أجىزاء العىالم وذرا       
ولىىه الثنىىاء ،يشىىاء ، لىىه الخلىىق واألمىىر ، ولىىه الملىىك والحمىىد ، ولىىه الىىدنيا واآلخىىرة ،ولىىه النعمىىة والفضىىل   

 .الحسن

    تبارك اهلل رب العالمين    58: الرحمن. 

 
 

 بحمد اهللتم 
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 يقةدق( 12)زمن الدرس   الدرس الثامن                                     
 جل جالله وتقدست أسماؤه  ( المستعان)

 
 المعنى اللغوي : 

 .الظهيُر على األمر  : الَعْوُن

 . 32: سورة البقرة  : َطَلُب الَعْوِن قال تعالى :  واالستعانة

عتمد عليه في ويثق به وُي، وعلى جلب الخير ،  ضرهو الذي يستعين به عبده على  دفع ال:  المستعان
 .نيل مطلوبه 

 وروده في القرآن الكريم : 

 .  12:سورة يوسف  : في قوله عز وجل : ورد االسم مرتان 

 . 115: سورة األنبياء  : وقوله 

 اهلل تعالى معنى االسم في حق: 
 .    العون بل ُيْطَلُب منه، الذي ال َيْطُلُب العون : المستعان معناه 

 من آثار اإليمان بذذا االسم : 
الذي ُيطلب منه العون والقوة على فعل الطاعات وترك ( الُمسْتعاُن ) تبارك وتعالى هو  اهلل-1

  .وجلب المنافع ودفع المضرات ، المحرمات 

: فهو سبحانه ُيعين عباده وال يستعين بأحد منهم ال في األرض وال في السموات قال تعالى 

  55: سورة سبأ . 

بل الخلق كلهم فقراُء ، وليس هلل من هذه األنداد من ظهير يستظهر به في األمور : أي : قال ابن كثير 
 .عبيٌد لديه ، إليه 

: وقال سبحانه 

  111: سورة اإلسراء . 

وأنه ، بأنه االحُد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له ُكُفوًا أحد ، فقد َحِمَد اهلل تبارك وتعالى نفسه المقدسة 
اج إلى أن يكون له ولٌي أو وزير وأنه اليحت، ليس له من يشاركه في الملك وال في الخلق وال في األمر 

، وم بنفسه فال يحتاج في حياته وقيامه إلى أحد من خلقه يالحي الق، بل هو اهلل الواحُد القَهار ، أو مشير 
بل ال قيام وال حياة وال وجود لهم إال به وبقدرته وقوته ال شريك ، وكُل خلقه بحاجة إلى االستعانة به 

 .  له 
 تعبدنا  باالستعانة به سبحانه على قضاء أمور آخرتنا ودنيانا ، هلل هو المستعان سبحانه إذا علمنا أن ا -5

فاالستعانة عبادة تصرف له وحده سبحانه ، د عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه مفهو سبحانه الذي يعت
 .وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه . الشريك له 

وتعلقها بالعبادة ( االستعانة ) مه اهلل تعالى كالم جامع نفيس في ولإلمام المحقق   ابن القيم رح-1
 :إذا يقول ، وأنواع الناس في هذين األصلين العظيمين 

وال ، فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ، واالعتماد عليه ، الثقة باهلل : تجمع أصلين ( االستعانة ) و 
، نائه عنه وقد يعتمد عليه ــ مع عدم ثقته به ــ لحاجته إليه يعتمد عليه في أموره ــ مع ثقته به ــ الستغ

 . مع أنه غير واثق به ، فيحتاج إلى اعتماده عليه ، من يقوم مقامه لعدم وجود ولعدم 
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سورة  وهو حقيقة ، واالعتماد ، من الثقة : معنى يلتئم من أصلين ( التوكل ) و 

  2: الفاتحة 
 : ومن تلك األقسام الناس أقسام في العبادة واالستعانة و
وطلبهم منه ،فعبادة اهلل غاية مرادهم ،  ى أدائهاأهل العبادة واالستعانة باهلل عل: من أجُلها وأفضلها -1

إلعانة على ا: ولهذا كان من أفضل ما ُيسأل الرب تبارك وتعالى ، ويوفقهم للقيام بها ، أن يعينهم عليها 
واهلِل إني َلُأِحُبَك ، ! يا معاُذ : )فقال ،  لحِبه معاذ بن جبل  وهو الذي َعَلمه النبي ، مرضاته 

اللهم َأِعِني على ِذْكِرَك ، وُشْكِرَك ، وُحْسِن : ُأوِصيَك يا معاَذ ال َتَدَعَن في ُدُبِر كِل صالٍة أن تقوَل 
 في صحيح الجامع  األلباني حهصح  (عبادِتَك

وجميع األدعية ، هذا المطلوب عطائه إ: وأفضل المواهب ، طلُب العون على مرضاته : فأنفع الدعاء 
 . فتأملها ، وعلى تكميله وتيسير أسبابه ، المأثورة مدارها على هذا وعلى دفع ما يضاده 

، فإذا هو سؤال العون على مرضاته : أنفع الدعاء  فتأملُت: ابن تيمية ــ رحمه اهلل ــ  وقال شيخ اإلسالم

  ثم رأيته في الفاتحة في 

بل إن ، فال عبادة وال استعانة ، عن عبادته واالستعانة به  َنُوُضعِرْموهم اُل:  قسم ثاٍن:  ومقابل هؤالء  
ال على مرضاة ربه وحقوقه فإنه سبحانه يسأله من ، فعلى حظوظه وشهواته ، سأله أحدهم واستعان به 
، عدوه إبليس :  خلقِه وأبغُض، أولياؤه وأعداؤه ويُمُد هؤالء وهؤالء  يسألُه: في السموات واألرض 

كانت زيادة ، له على مرضاته  تكن عونًا ْما َللَم ومتعه بها ولكَن، ه حاجة فأعطاه إياها ومع هذا فقد سأل
ولم يكن ، وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه ، عنه  ِهرِدعن اهلل وَط ِهِدْعوُب، له في شقوته 

 . قاطعًا عنه و ال بد ، كان مبعدًا له عن مرضاته : عونا على طاعته 
بل يسأله ، العاقل هذا في نفسه وفي غيره وليعلم أَن إجابة اهلل لسائليه ليست لكرامة السائل عليه  وليتأمل

وسقوطه من ، ويكون قضاؤها له من هوانه عليه ، وفيها هالكه وشقوته ، عبده الحاجة فيقضيها له 
وهذا إنما ، ا ال بخاًل فيمنعه حمايٌة وصيانة وحفظ، ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له ، عينه 

، ويعامله بلطفه فيظن ــ بجهله ــ أن اهلل ال يحبه وال يكرمه ، يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته 
ولكن ما ،فيقول في نفسه ينبغي أن يكون كذا وكذا ) ! فيسىء ظنه بربه ، ويراه يقضي حوائج غيره 

 .واإلنسان على نفسه بصيرة ، اهلل والمعصوم من عصمه ( واألمر ليس إلي ؟،حيلتي 
فعلقه على ، إذا لم تجد من سؤاله ُبدًا ، فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئًا معينًا خيرته وعاقبته مغيبة عنك 

، وال تكن استخارة باللسان بال معرفة ، وقدم بين يدي سؤالك االستخارة ، شرط علمه تعالى فيه الخيرة 
وال يملك لنفسه ، وال اهتداء له إلى تفاصيلها ، وال قدرة له عليها ، بل استخارة من ال علم له بمصالحه 

 .وانفرط عليه أمره ، بل إن ُوكل إلى نفسه َهَلَك كل الهالك ، ضرّا وال نفعًا 
وال ، تسأله أن يجعله عونًا لك على طاعته وبالغًا إلى مرضاته : وإذا أعطاك ما أعطاك بال سؤال 

 .  مبعدًا عن مرضاته  وال، يجعله قاطعًا لك عنه 
 
 
 

 يتبع 
 
 
 
 
 

http://www.dorar.net/mhd/1420
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 دقيقة( 12)زمن الدرس   الدرس التاسع                                                 

 جل جالله وتقدست أسماؤه  ( مستعانال)تابع    
 

 من آثار اإليمان بذذا االسمو :   
 : حقق االستعانة طرق ت-4

وانقطعت ، نا أنه وحده المستعان والوكيل والكافي ملقلوبنا بربنا وعتعانة إذا تعلقت تتحقق االس -0
فمع ، كما انقطع قلب يعقوب عن الخلق وتعلق بالمستعان سبحانه ، قلوبنا عن الخلق وما في أيديهم 

فكانت إعانة ، 08:سورة يوسف   ا يردديبة الكبرى التي يخبره أوالده بهالمص

 وقد اعتلى خزائن مصر  ه على ابنه ودخول، من البدو  ه اهلل له إخراج



  سورة يوسف

 . 011ــ  22: 

لكن ثقته بربه ، الصديق وقد خرج طريدا ومعه صاحبه   إعانة المستعان تجلت في حال رسول اهلل

 يتأمل، وجند اهلل تحميه ، واستعانته به جعلت السكينة تتنزل عليه 

   41: سورة التوبة . 

ــ أن يطلعوا على نفسه ولكن على صاحبه  يخاف ال والصديق ، القوم على إثرهما يتعقبون 
لو أن أحدهم نظر إلى قدميه ألبصرنا تحت قدميه : ويقول له ،  ا فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب معليه

يا أبا بكر ما ظنك : ) من روعه فيقول له ويطمئن يهدئ ، وقد أنزل اهلل سكينته على قلبه  والرسول 
 ( .بأثنين اهلل ثالثهما ؟ 

 إعانة اهلل تجلت لموسى بعد أن انفلق البحر وأطبق على عدو اهلل

   موسى الذي تلقى الوحي من ف, 12ــ  01: سورة الشعراء

وإن كان ال يدري كيف تكون ، والتأكد من النجاة ، واليقين بعونه ، ثقة بربه ىء  قلبه من اللتمأ    ،ربه 

 فكانت النتيجة ، النجاة 

  إن بين موسى ,  14: سورة الشعراء ومحمد  ( .معي ربي ) ولكن الكلمة تتكرر ، قرونا طويلة 
وقد أمرنا اهلل باالستعانة بهما في ، السيما الصالة والصبر ، عمال الصالحة إعانة اهلل تطلب باأل-5

  ، أكثر من موضع 

  36ـ  32:سورة البقرة . 
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، 32: سورة البقرة  اإللهي باالستعانة بالصبر والصالة في اآلية الكريمة  جاء األمر

فما ،  121: سورة البقرة  : وقوله عز وجل 

 : في تفسير ذلك رحمه اهلل  الشيخ السعديمعنى االستعانة بذلك ؟ يقول 
ِبالَصْبِر  } الستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية با  ، أمر اهلل تعالى المؤمنين  :  َواْسَتِعيُنوْا ِبالَصْبِر

   : هو ثالثة أقسام  ، حبس النفس وكفها عما تكره  : فالصبر هو  { َوالَصَلاِة
 . وعن معصية اهلل حتى تتركها-5  . صبرها على طاعة اهلل حتى تؤديها-1
فال سبيل لغير   ، وعلى أقدار اهلل المؤلمة فال تتسخطها، فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر-1

إلى تحمل   ، فإنها مفتقرة أشد االفتقار  ، أن يدرك مطلوبه، خصوًصا الطاعات الشاقة المستمرة  ، الصابر
وإن رده المكروه والمشقة عن   ، حفاز بالنجا  ، وتجرع المرارة الشاقة، فإذا الزم صاحبها الصبر  ، الصبر

وحصل على الحرمان، وكذلك المعصية التي تشتد دواعي   ، لم يدرك شيًئا  ، الصبر والمالزمة عليها
وكف لدواعي   ، النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه ال يمكن تركها إال بصبر عظيم

  ، وكذلك البالء الشاق  . فإنها من الفتن الكبار  ، لى العصمة منهاواستعانة باهلل ع  ، قلبه ونوازعها هلل تعالى
إن   ، وهو التسخط  ، ويوجد مقتضاها  ، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية  ، خصوًصا إن استمر

    . واالفتقار على الدوام  ، واللجأ إليه  ، والتوكل عليه  ، لم يقاومها صاحبها بالصبر هلل
وهي   ، ونور المؤمنين  ، وأمر تعالى باالستعانة بالصالة ألن الصالة هي عماد الدين: مه اهلل وقال رح

  ، وما يسن  ، مجتمعا فيها ما يلزم فيها  ، الصلة بين العبد وبين ربه، فإذا كانت صالة العبد صالة كاملة
ووقوفه   ، شعر دخوله على ربهاست  ، الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فيها  ، وحصل فيها حضور القلب

مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه   ، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله  ، موقف العبد الخادم المتأدب  ، بين يديه
من أكبر المعونة على جميع األمور فإن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر،   ، ال جرم أن هذه الصالة

وداعيا يدعوه إلى امتثال   ، وصفا  ، يوجب للعبد في قلبه  ، ةوألن هذا الحضور الذي يكون في الصال
 هــ.أ  . واجتناب نواهيه، هذه هي الصالة التي أمر اهلل أن نستعين بها على كل شيء  ، أوامر ربه

كل مشقة  هو الزاد الذي ال بد منه لمواجهةواالستعانة بالصبر تتكرر كثيرًا ؛ ف

  وقوله ,  014: سورة البقرة

   028: سورة األعراف    

     

 يتبع
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 دقيقة( 12)زمن الدرس   عاشرالدرس ال  
 جل جالله وتقدست أسماؤه  ( مستعانال)تابع    

 
 من آثار اإليمان بذذا االسمو :   
 . وقد كان هذا هدي رسولنا ، الدعاء وصدق الطلب بأن يعينك اهلل على جميع حوائجك -1

َيا ُمَعاُذ، ِإِني  ):ِإَن َرُسوَل الَلِه َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َأَخَذ ِبَيِدي َيْوًما، ُثَم َقاَل: ُمَعاِذ بن َجَبٍل، َقاَلعن 
ُأوِصيَك َيا ُمَعاُذ ال َتَدَعَن ِفي :" ِبَأِبي َوُأِمي َيا َرُسوَل الَلِه َوَأَنا َوالَلِه ُأِحُبَك، َفَقاَل: ، َفَقاَل َلُه ُمَعاٌذ(أُلِحُبَك

اري في األدب المفرد وصححه رواه البخ]" الَلُهَم َأِعِني َعَلى ِذْكِرَك ، َوُشْكِرَك ، َوُحْسِن ِعَباَدِتَك : ُدُبِر ُكِل َصالٍة َأْن َتُقوَل

    [األلباني
في  االسِتخارَةكاَن رسوُل الَلِه صَلى الَلُه عليِه وسَلَم يعِلُمنا يقول جابر بن عبداهلل ، في دعاء االستخارة و

إذا هَم أحُدُكم باألمِر ، فليرَكْع َرْكَعتيِن ِمن غيِر الَفريضِة ، : األموِر ُكِلها كما يعِلُمنا الُسورَة مَن القرآِن ، يقوُل
أقِدُر ، ثَم يقوُل الَلُهَم إِني أسَتخيُرَك بِعلِمَك ، وأسَتعيُنَك بُقَدرِتَك ، وأسأُلَك من فضِلَك العظيِم ، فإَنَك تقِدُر وال 

وَتعلُم وال أعَلُم ، وأنَت عَلاُم الغيوِب ، الَلهَم إن ُكنَت تعلُم إَن هذا األمَر خيٌر لي في ديني وَمعاشي وعاِقبِة 
فأقدرُه في ، ويِسرُه لي ، ثَم باِرْك لي فيِه ، وإن كنَت تعلُم إَن هذا  -في عاِجِل َأمري وآجِلِه : أو قاَل -َأمري 

، فاصرفُه عِني ،  -في عاجِل َأمري وآجِلِه : أو قاَل -لي في ديني ، وَمعاشي ، وعاقبِة َأمري األمَر شٌر 
 صححه األلباني( ويسِمي حاجَتُه: واصِرفني عنُه ، واقُدْر لي الخيَر حيُث كاَن ، ثَم أرِضني ِبِه ، قاَل

علَي ، وانصْرني وال تنُصْر علَي ،  اللهم أِعِني وال ُتِعْن: ) يدعو  كان النبي : قال  وعن عباس   
يِسِر الهدى إلَي ، وانُصْرني على من بغى : وامكْر لي وال تمكْر علَي ويِسْر لي الهدى وفي األخرى 

علَي رِب اْجعْلني شَكاًرا لك ، ذكَّاًرا راهًبا لك ، ِمطواًعا لك ، ُمخِبًتا لك أَواًها ُمنيًبا ، تقَبْل توَبتي ، و 
صححه  (غِسْل َحْوَبتي ، وأجْب دعوتي ، و ثِبْت ُحَجتي ، واهِد قلبي ، و َسِدْد لساني ، و اسُلْل سخيمَة قلبيا

  األلباني
تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته ثم رأيته في : ) رحمه اهلل  ل ابن تيمية قا  

  "( ِإَياَك َنْعُبُد َوِإَياَك َنْسَتِعيُن  ) الفاتحة في 

، العبد محتاج إلى االستعانة باهلل في فعل المأمورات وترك المحظورات : )  رمحه اهلل تعاىلقال ابن رجب 

وال يقدر ، والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة 
فاالستعانه تكون على مصالح الدنيا ؛ في النفس والزواج  (ك إال اهلل عز وجلعلى اإلعانة على ذل

والولد والصحه والعافية وكل ما تهفو إليه النفوس وتكون في أمر األخره كالعبادة والمال ، واألهل 
 . إلخ . . . والذكر والشكر والتقوى 

ستعانة باهلل واستعان بغيره وكله اهلل إلى ومن ترك اال، فمن حقق االستعانة عليه في ذلك كله أعانه اهلل 
فصار مخذوال وهو كذلك في أمور الدنيا ألنه عاجز عن االستقالل بجلب مصالحه ، من استعان به 
وال معين له على مصالح دينه ودنياه جميعا إال اهلل عز وجل فمن أعانه اهلل فهو المعان ، ودفع مضاره 

والمعنى أن ( ال حول وال قوة إال باهلل ) تحقيق معنى قول العبد اهلل فهو المخذول وهذا هو  ومن خذله
 ( .العبد ال يتحول حاله من حال إلى حال وال قوة له على ذلك إال باهلل عز وجل 

أعانهم اهلل عليها لما ، اشتهروا بالنوم الثقيل ومع ذلك تجد صالة الفجر عليهم خفيفة  فكم من أناس 
 . فأعانهم سبحانه واستعانوه ، صدقوا مع اهلل 

عن النبي  وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ، سبب في إعانة اهلل ، مساعدة الناس ومعاونتهم -3
ومن يسر ، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة ) قال 

ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر اهلل عليه ، على معسر في الدنيا يسر اهلل عليه في الدنيا واآلخرة 
وفي الحديث الذي أخرجه أبو  (واهلل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، في الدنيا واآلخرة 
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من كان في حاجة أخيه كان اهلل في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهلل عنه بها : ) داود 
 ( .كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره اهلل يوم القيامة 

 فالبداية ، ادة و المتأمل في اسم اهلل المستعان يجد اإلشارة إلى ما أودعه اهلل في العبد من قوة وإر
فلنصدق مع اهلل ونستعينه على المحافظة على ، والرب يساعده ويعينه ، ال بد أن تكون من العبد 

 . صلواتنا وعبادتنا وتربية أبنائنا ونماء أموالنا وجميع أمرنا 
معين يوفقنا أج والمرجو منه وحده أن، وال حول وال قوة إال به ، وعليه التكالن ، واهلل وحده المستعان 
                                        . ستعانه به االلحسن التوكل عليه و

 
 تم بحمد اهلل
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 الشهر 
 األسبوع 

 الرابع  الثالث الثاني األول

   شوال
2/01/0444 01/01/0444 01/01/0444 24/01/0444 

 إجــــــــازة إجــــــــازة إجــــــــازة

  استقبال الطالبات

  تاريخ التنفيذ

عدد 
املستفيدات

  طالبات

  موظفات

   ذو القعدة

0/00/0444 8/00/0444 01/00/0444 22/00/0444 

 األولالدرس 

فضل العلم بأسماء اهلل تعالى 
 وصفاته

 الثاني الدرس

جل جالله (  البر )    
 وتقدست أسماؤه 

 الدرس الثالث

جل جالله (  البر )تابع     
 وتقدست أسماؤه

 الدرس الرابع

جل (   القريب المجيب)   
  جالله وتقدست أسماؤه

     تاريخ التنفيذ
عدد 

  املستفيدات
     طالبات

     موظفات

    ذو احلجة

22/00/0444 1/02/0444 01/02/0444 20/02/0444 

 مراجعة

 إجــــــــازة 

 الدرس اخلامس

جَل (القريب المجيب)تابع 
 جالله وتقَدست أسماؤه

 سادسالدرس ال

( القريب المجيب)تابع   
جَل جالله وتقَدست 

 أسماؤه
   تاريخ التنفيذ

عدد 
  املستفيدات

   طالبات

   موظفات

    حمرم

1/0/0441 04/0/0441 21/0/0441 21/0/0441 

 سابعلدرس الا

جَل ( القريب المجيب) تابع 
 جالله وتقَدست أسماؤه

 الثامن الدرس

جل جالله (   الفتاح)
 وتقدست أسماؤه

 التاسع الدرس

جل جالله (  الرزاق)تابع 
 وتقدست أسماؤه

    تاريخ التنفيذ مراجعة

عدد 
 املستفيدات

    طالبات

    موظفات

 صفر
4/2/0441 00/2/0441 08/2/0441 21/2/0441 

 تاريخ التنفيذ ـــ ـــ مراجعة مراجعة
عدد 

  املستفيدات
 طالبات

 موظفات

 

   ..........................اسم المعلمة المنفذة 
 : مالحظات 

 .نأمل التقيد بالمادة العلمية المرفقة في خطة المصلى فقط -0                
 . يتم تفعيل الدروس مرة واحدة في األسبوع وفق الجدول المرفق  -2                     
 .يتم تدوين ما تم تنفيذه في هذا الجدول أوال بأول -4                     

 . نأمل تعبئة أعداد الموظفات والطالبات أواًل بأول -  4                     

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التربية والتعليم       

 إدارة التوعية اإلسالمية   

 (األسماء والصفات )توزيع دروس  العقيدة 
  هــ للفصل الدراسي األول المرحلة االبتدائية0444/0441للعام 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (األسماء والصفات) دروس العقيدة  
 للمرحلة االبتدائية

 (الفصل الدراسي األول )  

 دقائق( 01)زمن الدرس           ولالدرس األ          
 فضل العلم بأسماء اهلل تعالى وصفاته

 

الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله    وصحبه 
 : والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد 

 :فقال سبحانه  إن اهلل جل ذكره شرف أهل العلم الشرعي على غيرهم

            8: الزمر 

ويتجلى لنا فضل هذا العلم ، ومتنوع الثمار واآلثار ، كثير  الفوائد ، األسماء والصفات علم مبارك وعلم
 :أهمها ، وعظيم نفعه من خالل أمور عديدة 

 ،  أن هذا العلم أفضل العلوم وأعالها مكانة وأرفعها منزلة :أوال
أن معرفة اهلل والعلم به تدعو إلى محبته وتعظيمه وإجالله وخشيته وخوفه ورجائه وإخالص  :ثانيا

  العمل له 
في خلقه  فهو وتر يحب الوتر جميل يحب  ثار أسماء وصفاتهأن اهلل سبحانه يحب  ظهور آ :ثالثا

محسن  شكور يحب الشاركين صادق يحب الصادقين يحب العلماء جواد يحب األجواد الجمال عليم
عفو يحب من يعفو عنهم بر ،ستير يحب من يستر على عباده ، يحب المحسنين رحيم يحب الرحماء 

 .وهذا باب واسع يدل على شرف هذا العلم وفضله،  ،عدل يحب العدل، لهيحب البر وأه
قول أن أحد أركان اإليمان الستة بل أفضلها وأجلها وأصلها اإليمان باهلل وليس اإليمان مجرد  :رابعا
بل حقيقة اإليمان أن يعرف ربه الذي يؤمن به ويبذل جهده في ! من غير معرفته بربه،آمنت باهلل:العبد

 .وازداد إيمانه .  بهفكلما ازداد معرفة بأسمائه وصفاته ازداد معرفة بر،معرفة أسمائه وصفاته  
ن النفس وطمأنينة القلب أن معرفة اهلل ومعرفة أسمائه وصفاته تجارة رابحة ومن أرباحها سكو :خامسا

وانشراح الصدر وسكنى الفردوس يوم القيامة والنظر إلى وجه اهلل الكريم والفوز برضاه والنجاة من 
 .سخطه وعذابه

بل ليس . فهذه جملة من األسباب العظيمة الدالة على فضل العلم بأسمائه وصفاته وشدة الحاجة إليه  
فة ربهم وخالقهم ومليكهم ومدبر شؤنهم ومقدر أرزاقهم هناك حاجة أعظم من حاجة العباد إلى معر

الذي الغنى لهم عنه طرفة عين والصالح لهم وال زكاء إال بمعرفته وعبادته واإليمان به وحده سبحانه  
. 

 بحمد اهلل تم
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   دقائق( 01)الدرس   زمن      الدرس الثاني                                          
 جل جالله وتقدست أسماؤه(   البر)

 

   52سورة الطور اآلية  : اهلل تعالى  قال

الذي شمل الكائنات بأسرها ببره وهباته وكرمه، فهو مولى الجميل ودائم ( البر  ) أسمائه تعالى  من
 .اإلحسان وواسع المواهب

 : سبحانه  عام و خاص وبره
: قال تعالى ، اهلل تعالى وفاض عليه إحسانه  فما من شخص إال وسعه مُن، وسع الخلق كلهم  : فالعام



  وهذا التكريم يدخل فيه خلق اإلنسان على هذه الهيئة الحسنة والصورة الجميلة ،  00: سورة اإلسراء ،

، ويأكل بيده ، وجعله يمشي قائمًا منتصبًا على رجليه ، وجعل له سمعا وبصرًا وفؤادًا ، والقامة الطيبة 
وخصه بأنواع من المطاعم والمشارب والمالبس ، ويأكل بفمه ، لى أربع وغيره من الحيوانات يمشي ع

 . إلى غير ذلك مما خص به بني آدم وكرمهم به ، 
ونيل ما ، وتوفيقهم لطاعة رّب العالمين ، هو هدايته من شاء منهم لهذا الدين القويم  :وبره الخاص 

،  11:سورة االنفطار  : عالى كما قال ت، يترتب على ذلك من السعادة في الدنيا واآلخرة 

وتفاصيل بره بعباده وأصفيائه أمر ال ، ويوم القيامة ، والبرزخ ، في الدنيا : في دورهم الثالثة : أي 
 وال سبيل إلى استقصائه، يمكن حصره 

 
 
 يتبع
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                                                                            الثالثالدرس                                    

  دقائق( 01)الدرس  زمن                                         

 جل جالله وتقدست أسماؤه(  البر )تابع

 
 :     من آثار اإليمان بذذا االسم * 
    مصلح ألحوالهم في الدنيا والدين ، محسٌن إليهم ، عطوٌف عليهم ، تبارك وتعالى ّبُر رحيٌم بعباده  اهلل-1

مما يخرج ، د واألنصار في الدنيا فما أعطاهم وقسم لهم من الصحة والقوة والمال والجاه واألوال أما

      . ويشترك في ذلك المؤمن و الكافر  13: سورة إبراهيم    عن الحصر

ثم إعطائهم الثواب الجزيل ، أما في الدين فما مًن به على المؤمنين من التوفيق لإليمان والطاعات  و
 وأثاب وأعطى آجرًا   ، وهو الذي وَفق وأعان أواًل ، على ذلك في الدنيا واآلخرة 

ه ال شريك من آثار اإليمان باسم اهلل البر محبته سبحانه المحبة الحقيقية التي تقتضي عبادته وحد-5  
له، وتقتضي شكره سبحانه وحمده على بره ورحمته ولطفه وكرمه حيث خلقنا وأمدنا بنعمه التي ال تعد 

وإثابتهم على  تثبيتهموال تحصى، وَخّص أولياءه بأعظم بره ورحمته أال وهي هدايته لهم وتوفيقهم و
 .ذلك برضوانه وجنته 

مع قدرته على ، وإعطاؤه الفرصة بعد الفرصة للتوبة  ،من بره سبحانه بعباده إمهاله للمسيء منهم  -1
   .  المعاجلة بالعقوبة

 وأجمع اآليات لخصاله قوله تعالى   ، ويحب أعمال البر   ،  أن البر سبحانه يحب أهل الِبِر -3

  

   100: سورة البقرة .   

 :  يطلق  على معنيين  فالبر
 البر يراد به جميع الطاعات الظاهرة والباطنة كما قال تعالى   -1 
يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كاإليمان باهلل ومالئكته فالبر بهذا المعنى ( ِبالَلِه َوَلِكَن اْلِبَر َمْن آَمَن )

إيتاء الزكاة ، وكتبه ورسله ، والطاعات الظاهرة كإنفاق األموال فيما يحبه اهلل ، وإقام الصالة ، و
 .   والوفاء بالعهد

 وكان ابن عمر رضي اهلل عنه يقول  ، باعتبار معاملة الخلق باإلحسان إليهم  -5 
 (البر شئ هين وجه طليق وكالم لين ) 
 

 :صور البر  ومن
 بر الوالدين - 
 إلخ . . .  من صور البر حسن الخلق-
  من صور البر وطرقه الصدق   -
إال بإتباع ما يفضي إلى بره ومرضاته بدخول الجنة لن ينال العبد بر اهلل تعالى به في اآلخرة  -2

 . ورحمته من األعمال الصالحة  
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  : سبحانه وتعالى َروأعظمه النظر لوجه الَب،األبرار ينالون خير نعيم ف

 53 - 55: المطففين 

مختص ،  11،13: سورة االنفطار   : أن قوله تعالى  يال تظنو 

في جحيم  الفجارو، ( الدنيا ـ البرزخ ـ يوم القيامة)في نعيم في دورهم الثالثة  األبراربل ، بيوم المعاد 
 . في دورهم الثالثة 

 
 

 بحمد اهلل تم
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 دقائق( 01)الدرس  زمن       الدرس الرابع                                  
 جل جالله وتقدست أسماؤه(  القريب المجيب )

 

 :  ورودهما في القرآن الكريم والسنة النبوية*  

 : وقدجمع اهلل بين هذين االسمين فى قوله عز وجل 

  سورة

 . 61:هود 
 :  ولم يريد المجيب فى غير هذا الموضع ، وأما القريب فقد ورد فى موضعين آخرين هما قوله تعالى  

 

 : ، وقوله تعالى 126: سورة البقرة 

 . 61:سورة هود  يٌب 

ثبت فى السنة أحاديث عديدة تدل على قرب اهلل عز وجل من عباده المؤمنين وأوليائه المتقين يسمع  وقد
 .دعاءهم ويجيب نداءهم ويعطيهم سؤلهم  

كنا مع النبى صلى اهلل عليه وسلم  : قال   –رضى اهلل عنه  –الصحيحين عن ابى موسى األشعرى  ففى
أيها الناس اربعوا على : "  فى سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبى صلى اهلل عليه وسلم 

 " أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا تدعون سميعا بصيرًا قريبًا 
يقول اهلل : ) عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال   –رضى اهلل عنه  –عن أبى هريرة الصحيحين  وفى

وإذا أقبل إلَي ، ومن تقرب إلى ذرعًا تقربُت إليه باعًا ، تعالى   من تقَرب إلى شبرًا تقَربُت إليه ذرعًا 
 ( .  يمشي أقبلُت إليه أهرول  

 : معنى االسم في حق اهلل تعالى*  
 : وقربه تعالى نوعان ( القريب) -

 .عاٌم من كِل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته  ُقرٌب
وإنما تعلم آثاره من لطفه ، وهو قرب ال ُتدرك له حقيقة ، خاص من عابديه وسائليه ومحبيه  وقرٌب

 . بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده  
 : وإجابته نوعان.  ينلدعوة الداعين وسؤال السائل( المجيُب )  وهو-

كما وعدهم بهذا الوعد ، إجابة عامة للداعين مهما كانوا وأينما كانوا وعلى أي حال كانوا : األول النوع
 .ومسلمهم وكافرهم ، المطلق لبر الناس وفاجرهم 

   : اهلل تعالى  قال
 65: العنكبوتسورة 

 اإلجابة الخاصة :  النوع الثاني 
أيضًا للمضطرين ( المجيب ) وهو ، إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه ( المجيب ) وهو  

 .  وقوي تعلقهم به طمعًا ورجاًء وخوفًا ، ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين 

 . 65سورة النمل   : تعالى قال

 
 يتبع
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                                              الدرس الخامس                                            

 دقائق( 01)الدرس  زمن                 

 جل جالله وتقدست أسماؤه(  القريب المجيب ) تابع
 
 : من آثار اإليمان بذذا االسم  *
من الداعي والمُتقِرُب إليه بأنواع ( َقريٌب ) أنه ى نفسه في كتابه وفي سنة رسوله اهلل تعالوصف -1

َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعِني َفِإِني َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الَداِع ِإَذا َدَعاِن  : كما قال تعالى، الطاعة واإلحسان 
 . 126: سورة البقرة  ِبي َلَعَلُهْم َيْرُشُدوَن  ِمُنوْاَفْلَيْسَتِجيُبوْا ِلي َوْلُيْؤ

على أنه سبحانه يسمع دعاء الداعين ويجيب سؤال السائلين وال يخيب مؤمنًا  لتعالى المجيب يد فاسمه
دعاه ، وال يرد مسلمًا ناجاه ، ويحب سبحانه أن يسأله العباد جميع مصالحهم الدينية والدنيوية ، من 

واإلعانة على  والصالحسوة والمسكن ، كما يسألونه الهداية والمغفرة والتوفيق الطعام والشراب والك
الطاعة   ونحو ذلك ، ووعدهم سبحانه على ذلك كله باإلجابة مهما عظمت المسألة وكثر المطلوب 

 .وتنوعت الرغبات 
 بخالقه سبحانه فالدعاء يصل العبد بربه ويجعل قلبه معلق ، أنه سبحانه وتعالى يغضب ممن ال يسأله  بل
كمال قدرة اهلل عز وجل وكمال ملكه وأن خزائنه ال تنفد وال تنقص بالعطاء ولو أعطى األولين    -5

جل وعال    –واآلخرين من الجن واإلنس وأجابهم فى جميع ما سألوه ، كما فى الحديث القدسى يقول اهلل 
يد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان يا عبادى لو أن أولكم وآخركم   وإنسكم وجنكم قاموا فى صع" 

 رواه مسلم"  مسألته ، ما نقص ذلك مما عندى إال كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر 
 .وأن ملكه وخزائنه التنفذ والتنقص بالعطاء ، يدل على كمال قدرته سبحانه وكمال ملكه  وهذا

 .إذا علم ذلك فعليه أن يدعو وهو موقن باإلجابة  والمسلم
إذا دعا أحدكم فال يقل اللهم : " ح البخاري عن أبى هريرة عن النبى صلى اهلل عليه وسلم قال صحي ففى

 "  اغفر لى إن شئت ،لكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن اهلل ال يتعاظمه شىء أعطاه 
إال باإليمان وصالح األعمال ، يقول سبحانه في الحديث القدسىي  من اهلل سبحانه نال منزلة القرب ال ُت -1

وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه وال يزال عبىدي يتقىرب إلىى بالنوافىل حتىى      : ) 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسىمع بىه وبصىره الىذي يبصىر بىه ويىده التىي يىبطش بهىا ورجلىه التىي             

 .  رواه البخاري( ألعطينه ولئن استعاذني ألعيذنه  يمشي عليها ولئن سألني
إن الصىىالة هىىي وسىىيلة القىىرب الكبىىرى ، ولىىيس بىىين العبىىد وبىىين ذلىىك إال أن يقبىىل علىىى اهلل بوجهىىه وال   و

فالصالة أعظم قربة إلى الَله حيث وجىه إليهىا     18:العلق   يلتفت ، ثم يسجد فيزداد قربًا ، 

أقرب ما يكون العبد مىن ربىه   : ) صلى اهلل عليه وسلم من أول األمر وقال صلى اهلل عليه وسلم  الرسول
  .  رواه مسلم( من أن يستجاب لكم وهو ساجد فأكثروا من الدعاء فّق

 : 18:العلق   قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه اهلل في قوله تعالى  

دني مىىن واقتىىرب منىىه فىىي السىىجود وغيىىره مىىن أنىىواع الطاعىىات ، والقربىىات فإنهىىا كلهىىا ُتىى واسىىجد لربىىك )
  .( قرب منهرضاه وُت

الترغيب بالدعاء ، وبيان أن اهلل تبارك وتعالى يجيب  يففى السنة النبوية أحاديث عديدة  ورد-3
الداعين ويعطى السائلين ، وأنه جل وعال حيى كريم أكرم من أن يرد من دعاه أو يخيب من ناجاه ، أو 

 يمنع من سأله   
 أبو داوود والترمذى وغيرهما عن سلمان الفارسى رضى اهلل عنه عن النبى صلى اهلل عليه وسلم      روى
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 .صححه األلباني في الترغيب( اهلَل حيٌي كريٌم ، يستحي إذا َرفع الرجُل إليه يَديه أن يرَدهما ِصفًرا خائبَتيِن  إَن)
 : حديث النزول اإللهى يقول صلى اهلل عليه وسلم  وفى

 من يدعوني: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اآلخر ، فيقول  )
   متفق عليه (فأستجيب له من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له 

 : فى الحديث القدسى فى بيان منزلة أولياء اهلل المتقين أن اهلل تبارك وتعالى يقول  وجاء
ممىا افترضىته عليىه ، وال     بشىء أحب إلَي يعبد َيوليًا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إل يمن عادى ل) 

 ييسىىمع بىىه ، وبصىىره الىىذ يبالنوافىىل حتىىى أحبىىه ، فىىإذا أحببتىىه كنىىت سىىمعه الىىذ يتقىىرب إلىىَي ييىىزال عبىىد
ألعطينىىه ولىىئن اسىىتعاذ بىىي   ييمشىىى بهىىا ، وإن سىىألن  ييىىبطش بهىىا ، ورجلىىه التىى  ييبصىىر بىىه ، ويىىده التىى 

   صحيحه يف يرواه البخار(   ألعيذنه
ال يرد من سأله من عباده  –ك وتعالى تبار –النصوص وما فى معناها تدل داللة بينة أن اهلل  فهذه

 .                                                                            المؤمنين وال يخيب من رجاه
 

 يتبع
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                   السادس الدرس                               
 دقائق( 01)الدرس  زمن                                                 

 جَل جالله وتقَدست أسماؤه( الَقريب المجيب )  تابع
 

 :من آثار اإليمان بذذا االسم و *
 :من أنفع األدعية الدعاء بما ورد في الكتاب والسنة   -3
 :وإليك بعض األدعية الواردة في القرآن  

 . 21: سورة األنبياء  َأِني َمَسِنَي الُضُر َوَأنَت َأْرَحُم الَراِحِميَن   :قال تعالى   
إذن دلنا القرآن أن من أصابه ضر ،  23: سورة األنبياء  َفاْسَتَجْبَنا َلُه َفَكَشْفَنا َما ِبِه ِمن ُضٍر  : سبحانه  فقال

 .أيوب عليه السالم النبي ببدنه أو ولده أو ماله أن يدعو بدعوة 
 .زكريا عليه السالم النبي ومن لم يكتب اهلل له الذرية فليدعوا  بدعوة  
 َرِب ال َتَذْرِني َفْرًدا َوَأنَت َخْيُر اْلَواِرِثيَن   فقال تعالى ،  28: سورة األنبياء : َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَوَهْبَنا َلُه َيْحَيى

 . 80: سورة األنبياء   . . . َجُه َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْو
ّلا ِإَلَه ِإاَل َأنَت ُسْبَحاَنَك ِإِني ُكنُت ِمَن   ذي النونالنبي  بالهم فليكثر من دعوة أصيبأما من  

: سورة األنبياء  َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَنَجْيَناُه ِمَن اْلَغِم َوَكَذِلَك ُننِجي اْلُمْؤِمِنيَن  :  فقال اهلل تعالى ،   20: سورة األنبياء الَظاِلِمين

22   
 . 30: سورة إبراهيم َرِب اْجَعْلِني ُمِقيَم الَصالِة َوِمن ُذِرَيِتي َرَبَنا َوَتَقَبْل ُدَعاء :  ومنها
 ْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل ِلي ِمن َلُدنَك ُسْلَطاًنا َنِصيًراَرِب َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأ  20: سورة اإلسراء   
. 
 اَل َرِب اْشَرْح ِلي َصْدِريَق   َوَيِسْر ِلي َأْمِري  َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمن ِلَساِني  َيْفَقُهوا َقْوِلي  ــ  52: سورة طه

52 . 
 :السنة المطهرة ففيها من األدعية الكثير ومنها   وأما
اللهَم   إني أعوُذ بك من زواِل ِنعمِتك ، وتحُوِل عافيِتك ) من دعاء رسوِل اهلِل صَلى اهلُل عليه وسَلَم  كان

 صحيح مسلم( . ، وُفجاَءة ِنقمِتك ، وجميِع ُسخِطك 
جبِن و الُبخِل و الهرِم ، و أعوُذ بك من عذاِب القبِر ، و اللهَم إِني أعوُذ بك من العجِز و الكسِل ، و ال)

 صححه األلباني( أعوُذ بك من عذاِب الناِر ، و أعوُذ بك من فتنِة المحيا و المماِت 
َمْن َتَعاَر ِمْن الَلْيِل : َقاَل فليدعوا بدعاء الَنِبِي ( الذي يستيقظ من نومه أثناء الليل ) تعار من الليل  ومن

ِلَلِه  ُدْمَلا ِإَلَه ِإَلا الَلُه َوْحَدُه َلا َشِريَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكِل َشْيٍء َقِديٌر اْلَح: " َقاَل َف
َأْو َدَعا اْسُتِجيَب " ِه ُثَم َقاَل الَلُهَم اْغِفْر ِليَوُسْبَحاَن الَلِه َوَلا ِإَلَه ِإَلا الَلُه َوالَلُه َأْكَبُر َوَلا َحْوَل َوَلا ُقَوَة ِإَلا ِبالَل

 .صحيح البخاري (َلُه َفِإْن َتَوَضَأ َوَصَلى ُقِبَلْت َصَلاُتُه 
 .بعض أدعية القرآن  والسنة ماثلة بين يديك فأحفظيها ــ حفظك اهلل ــ واعملي بها   فهذه

 يتبع         
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                                    السابع  الدرس                                         
 دقائق( 01)الدرس  زمن

 جَل جالله وتقَدست أسماؤه( الَقريب المجيب )  تابع
 :من آثار اإليمان بذذا االسم و *
 :يستجاب الدعاء البد  من التأدب بأداب الدعاء ومنها وحتى -2
 استجابة العبد لربه بطاعته وترك معصيته •
َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعِني َفِإِني َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الَداِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِلي  : قال اهلل تعالى 

 . 126:البقرة ْرُشُدوَن َوْلُيْؤِمُنوْا ِبي َلَعَلُهْم َي
اْدُعوا الَلَه َوَأْنُتْم ُموِقُنوَن : ) اليقين باإلجابة من الكريم سبحانه وتعالى، وحضور القلب ؛ لقول النبي  •

 .حسنه األلباني( ِباإِلَجاَبِة ، َواْعَلُموا َأَن الَلَه ال َيْسَتِجيُب ُدَعاًء ِمْن َقْلٍب َغاِفٍل الٍه 
 . ل اإلجابة عدم استعجا •
في حال السجود ، الثلث األخير من الليل ، آخر ساعة من : تحري أوقات اإلجابة ومواطنها، ومنها •

 :  قال : يوم الجمعة ، عند األذان وبين اآلذان واإلقامة ، وقت نزول المطر
  الجامع الصغير( الدعاء عند النداء ، و تحت المطر: ثنتان ما تردان ) 

ثالث : ) قال رسول اهلل : َقاَل: الد ، والصائم ، والمسافر لحديث أنٍس رضي اهلل عنهدعوة الو وكذلك
 .الجامع الصغير( دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر: دعوات ال ترد

 للحديث عن ُعَباَدُة ْبُن الَصاِمِت َعْن الَنِبِي ( الذي يستيقظ من نومه أثناء الليل ) تعار من الليل  ومن
 ُكِلَلا ِإَلَه ِإَلا الَلُه َوْحَدُه َلا َشِريَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى : " َمْن َتَعاَر ِمْن الَلْيِل َفَقاَل : َقاَل

 ِإَلا ِبالَلِه ُثَم َقاَل الَلُهَم اْغِفْر َشْيٍء َقِديٌر اْلَحْمُد ِلَلِه َوُسْبَحاَن الَلِه َوَلا ِإَلَه ِإَلا الَلُه َوالَلُه َأْكَبُر َوَلا َحْوَل َوَلا ُقَوَة
 .البخاري يحصحَأْو َدَعا اْسُتِجيَب َلُه َفِإْن َتَوَضَأ َوَصَلى ُقِبَلْت َصَلاُتُه  "ِلي

 . ، وكذلك دعوة المريض، والمظلوم ونحو ذلكأسباب اإلجابة طول السفر ومن
  ويحصل بتكراره مرتين أو ثالث ، ويدل على إقبال القلب ، اإللحاح في الدعاء  يفتح باب اإلجابة

 .  ولكن االقتصار على الثالث مرات أولى اتباعًا للسنة ، وأكثر 
  ولكن قد يستشكل فى هذا أن بعض المسلمين قد دعوا وبالغوا ولم يجابوا ؟ 

في الحديث الذي رواه  اإلمام أحمد والبخارى فى األدب المفرد والحاكم وغيرهم عن أبى  فالجواب
 : أن النبى صلى اهلل عليه وسلم قال  –رضى اهلل عنه  –سعيد الخدرى 

وال قطيعة رحم إال أعطاه اهلل بها إحدى ثالث ، إما أن تعجل  ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم )
يا رسول : ، قالوا " له دعوته ، وإما أن يدخرها له فى اآلخرة ، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها 

    (اهلل أكثر: " اهلل إذن نكثر ؟ قال 
 .مسألته  سؤاله أعم من إعطائه يتبين أن إجابة السائل فى وبهذا

 ( : الدعاء في الرخاء ) من مستحبات الدعاء  - 
من سره أن يستجيب اهلل له الشدائد والكرب فليكثر الدعاء : ) قال رسول اهلل : قال  أبي هريرة  عن

 . حسنه االلباني في الجامع الصحيح( في الرخاء 
َلْوال َأَنُه َكاَن ِمْن َف: تعالى في يونس عليه السالم حينما دعاه فأنجاه من الكرب واستجاب له  قال

في وقته السابق بكثرة عبادته : أي .  133ــ  131: سورة الصافات  َلَلِبَث ِفي َبْطِنِه ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن اْلُمَسِبِحيَن 
 . لربه وتسبيحه وتحميده 

 .وقد عاب اهلل على أقوام  أحوالهم في الرخاء والشدة  
ن َلْم َوِإَذا َمَس اإِلنَساَن الُضُر َدَعاَنا ِلَجنِبِه َأْو َقاِعًدا َأْو َقاِئًما َفَلَما َكَشْفَنا َعْنُه ُضَرُه َمَر َكَأ : تعالى  قال

 بحمد اهلل تم . 15: سورة يونس  َيْدُعَنا ِإَلى ُضٍر َمَسُه َكَذِلَك ُزِيَن ِلْلُمْسِرِفيَن َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن 
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                                  الثامن الدرس                                                    
 دقائق( 01)الدرس  زمن

  جل جالله وتقدست أسماؤه(  الفتاح )
  

  :ورد في القرآن الكريم  *
  :تعالى ورد االسم مفردًا مرة واحدة في قوله  
  ُقْل َيْجَمُع َبْيَنَنا َرُبَنا ُثَم َيْفَتُح َبْيَنَنا ِباْلَحِق َوُهَو اْلَفَتاُح اْلَعِليُم  56: سورة سبأ 
َنا ِباْلَحِق َوَأنَت َرَبَنا اْفَتْح َبْيَنَنا َوَبْيَن َقْوِم: وورد بصيغة الجمع مرة واحدة أيضًا في قوله عز وجل  

 .  28:سورة األعراف  َخْيُر اْلَفاِتِحيَن 
  :معنى االسم في حق اهلل تعالى  *  
عندما يئس نوح عليه السالم من قومه الذين رفضوا ، الحاكم الذي يقضي بين عباده بالحق والعدل  -1

َفاْفَتْح َبْيِني َوَبْيَنُهْم َفْتًحا : دعوته توجه عليه السالم بالدعاء إلى اهلل قائاًل كما جاء في قوله تعالى 
ونّجى نبيه ومن آمن معه في الفلك ، فجاء وعد اهلل ،  112:سورة الشعراء  َوَنِجِني َوَمن َمِعي ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن 

طلب نوح عليه السالم من اهلل الفتاح أن يحكم بينه وبين الكفار فكان الحكم ، وأغرق اهلل الكفار أجمعين 
 .     
وكذلك يفتح على عبادة في شئون ،  أنه يفتح لهم أبواب الرحمة والرزق وما انغلق عليهم من األمور -5

   . من ذلك ما فتحه اهلل لعباده من ألوان التقدم المادي والتقنيه الحديثة التي ينتفع بها العباد دنياهم و
 وللمظلوم على الظالم ، أنه بمعنى الناصر لعباده المؤمنين -1
 :آثار اإليمان بذذا االسم *  
ويفتح على أعدائه ضد الرّب تعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه، -1

 .ذلك، وذلك بفضله وعدله
يأتي اسم اهلل الفتاح لتطمين قلوب عباده المؤمنين بأنه ال بد أن يفتح اهلل بين عباده المؤمنين وبين  -5

 .بدخول الجنان  يبهمينصرهم في الدنيا على الكافرين وفي اآلخرة يثفعباده الظالمين 
  . 56: سبأ  سورة َبْيَنَنا َرُبَنا ُثَم َيْفَتُح َبْيَنَنا ِباْلَحِق َوُهَو اْلَفَتاُح اْلَعِليُمُقْل َيْجَمُع : سبحانه  قال

سورة  َما َيْفَتِح الَلُه ِللَناِس ِمن َرْحَمٍة َفال ُمْمِسَك َلَها :قال تعالى ، فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات  -1

فيغني فقيرًا ، ويفتح   لعباده أبواب األرزاق وطرق األسباب ، عباده منافع الدنيا والِدين يفتح ل،  اآلية 5: فاطر 
ويِهيء للمتقين من األرزاق وأسبابها ما ، مطلبًا وكل ذلك يسمى فتحًا   ويسهل، وُيفِرج عن مكروب ، 

ويفتح لهم ، لعسيرة وييّسر لهم األمور ا، ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤّملون ، ال يحتسبون 
 .األبواب المغلقة   

 
 
 :من أماكن فتح أبواب الرحمة المساجدو

ل رسول اهلل صلى اهلل عليه قا: صحيح مسلم عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي اهلل عنهما قال  ففي
الَلهَم إني : وإذا خرج فلبقْل ، الَلهَم افتح لي أبواب رحمتك : إذا دخل أحدكم المسجد فليقْل : ) وسلم

 ( .أسألك من فضلك 
فكل هذا من آثار هذا ، والفضل والخير كُله بيد اهلل يفتح به على من يشاء وييسره لمن يشاء  فالّرحمة

 .االسم ومقتضياته 
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إَن إيمان العبد بأن رَبه سبحانه هو الفتاح يستوجب من العبد حسن توجهه إلى اهلل وحده بأن يفتح له -3
،                         وأن يفتح على قلبه بشرح صدره للخير ، ة وأبواب الرزق وأبواب الرحمةدايأبواب اله

: قال سبحانه 

   55: سورة الزمر  

لنسأل اهلل ونتوسل إليه بهذا االسم العظيم وندعوه بأنه الفتاح وبأنه خير الفاتحين أن يفتح على قلوبنا  وإنا
إنه سميع ،كرمه و بره وواسع فضله ونعمه  وأن يفتح لنا خزائن رحمته وأبواب، إليمان واالهتداءبا

 . مجيب
 
 
 

 بحمد اهلل تم
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                                                                                           التاسع الدرس                                                         
 دقائق( 01)الدرس  زمن

 جل جالله وتقدست أسماؤه(  رزاقال)

 
 . رازق للداللة على الكثرة: وهو مبالغة من

22سورة الذاريات اآلية   إن اهلل هو الرزاق : قال تعالى . والرازق من أسمائه سبحانه
 

 
 وما من دآبة في األرض إال على اهلل رزقها  6سورة هود  اآلية

 
  

 :عام وخاص: ورزقه لعباده نوعان
تحتاجىه فىي معاشىها وقيامهىا، فسىهل لهىا األرزاق، ودبرهىا        فالعام إيصاله لجميع الخليقة جميع ما  (1

في أجسامها، وساق إلى كل عضو صغير وكبير ما يحتاجه من القوت، وهذا عام للبر والفىاجر والمسىلم   
  .والكافر، بل لآلدميين والجن والمالئكة والحيوانات كلها

رضىاه عنىه فإنىه سىبحانه     ( حىو ذلىك    بىاألموال واألوالد ون )واليعني رزقه سبحانه للكافر وتوسعته عليه 
 .يعطي الدنيا من يحب ومن اليحب 

 .كما أن قلته ليس دلياًل على هوانه عنده ، فليس كثرة العطاء في الدنيا دليال على كرامة العبد عند اهلل 

هو الرزق الخاص، وهو الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا واآلخرة، وهىو  فالنوع الثاني،  وأما (5
 : وهو على يد رسول اهلل الذي 

وهىىذا .والىىرزق الحىىالل الىىذي يعىىين علىىى صىىالح الىىدين  ، اإليمىىان تغىىذيتها بىىالعلم ورزق القلىىوب بىىالعلم و
 .ويتم سبحانه كرامته عليهم بإدخالهم الجنة يوم القيامة   .خاص بالمؤمنين 

:  قال اهلل تعالى

 11: الطالق   

اللهىىم ))فينبغىىي للعبىىد إذا دعىىا ربىىه فىىي حصىىول الىىرزق أن يستحضىىر بقلبىىه هىىذين األمىىرين، فمعنىىى            
عمل صىالح وخلىق حسىن ،     ومن اإليمان الشامل لكل  أي ما يصلح به قلبي من العلم والهدى (( ارزقني

. بدني من الرزق الحالل الهنّي الذي ال صعوبة فيه وما به صالح 
 

 

 
 

 بحمد اهلل تم


