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 ائقدق( 33)زمن الدرس 
 الدرس األول

 أسماء اهلل تعالى األسرار واثآاار

 
  

والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما ,عالمين الحمد هلل رب ال 
 :وبعد. كثيرًا

 : وإليك بعضَأ منها  لإليمان بأسماء اهلل وصفاته كثيرة اثآاار الحميدة الزاكية   
زم ول وتأدب معه,   أنه إذا عرف العبد ربه وامتأل قلبه بمعرفته أامرت له امرات جليلة في سلوكه  

 .وسارع في مرضاته غاية جهده  ,فلهج لسانه بذكره ,علق قلبه به وت, أمره واتبع شرعه 
معي كيف اختصت آية الكرسي بكونها  يفتأمل, أن منزلة العبد عنده سبحانه على قدر معرفته به   

 . وكيف عدلت سورة اإلخالص الث القرآن ,ـ جل وعز ـ أعظم آية في كالمه
وبقدر علمه به واتباعه لهداه تعظم سعادته   وال سرور له إال بمعرفة مواله أنه ال سعادة للقلب   

 . 11سورة البقرة   : يقول الحق ـ تبارك وتعالى 

ة يصلي ألصحابه فكان يختم على سري أن من أحَبها أحَبه اهلل كما في قصة الرجل الذي بعثه النبي   
أخبروه بأن ): ألنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها فقال النبي  :بسورة اإلخالص فلما سألوه قال 

    .  ومسلم, البخاري   ( اهلل يحبه
  ؛ فاستحيى منه  هلل عز وجل  نه أوجب ذلك له دوام مراقبته أنه كلما أدام ذكرها بقلبه ولسا  
كالحسد, والكبر, والرياء : يسلم اإلنسان من آفات كثيرة ( تعالى)أن التعرف على أسماء اهلل   

  والعجب 
وهي اهلل  فضلوعماًل ؛ استحق , وفهمًا ,ومن أجل هذه الثمرات أن من أحصى بعضًا منها حفظًا -7

البخاري    ( من أحصاها دخل الجنة, إن هلل تسعة وتسعين اسما )  ذلك الخبر عن النبي كما صح ب,الجنة 

 .   ومسلم
بإذن ( الرحمن الرحيم ) اسم  منه   وهو ما سنعرض, وآاار , له معنى وكل اسم من أسمائه سبحانه 

 اهلل
 آمين..وعلق به رجاءه ولم يلتفت لسواه , وأحبه فأطاعه , جعلني اهلل وإياكم ممن عرفه فخافه 

  
 

 تم بحمد اهلل
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.al-aqidah.com/?aid=show&uid=i248e8ne#edn8
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 دقائق( 33)زمن الدرس 
 الثانيالدرس 

 جل جالله وتقدست أسماؤه(  الرحمن الرحيم)    

 
 

 المعاني الكريمة لهذين االسمين الجليلين: 
   ( الرحمة)مشتقان من هذان االسمان الكريمان 

 :ورود االسمين في القران الكريم 
فقد جاء ( الرحيم)أما اسمه  .موضًعا من القرآن( 57)كثيرة جاءت في ( الرحمن)واثآيات في ذكر اسم 

 موضًعا من القرآن الكريم( 334)في 

  1: سورة الفاتحة     : قوله تبارك وتعالىمنها 

 عز وجل لعباده نوعانورحمة اهلل : 
 :رحمة عامة -األولى 

وهي لجميع الخالئق بإيجادهم, وتربيتهم, ورزقهم, وإمدادهم بالنعم والعطايا, وتصحيح أبدانهم, 
 ., وغير ذلك من النعم التي ال تعد وال تحصى من نبات وحيوان وجماد لهم وتسخير المخلوقات 

 :  عز وجلقال اهلل 

   7: غافر سورة 

 :رحمة خاصة -الثانية 

في الدنيا بتوفيقهم إلى الهداية والصراط   عز وجل وهذه الرحمة ال تكون إال للمؤمنين فيرحمهم اهلل

المستقيم, ويثيبهم عليه, ويدافع عنهم وينصرهم على الكافرين ويرزقهم الحياة الطيبة ويبارك لهم فيما 
ائب ويغفر لهم ذنوبهم ويكفرها بالمصائب ويرحمهم في أعطاهم, ويمدهم بالصبر واليقين عند المص

  عز وجلاثآخرة بالعفو عن سيئاتهم والرضا عنهم واإلنعام عليهم بدخولهم الجنة ونجاتهم من عذابه  

  :وهذه الرحمة هي التي جاء ذكرها في قوله تعالى. ونقمته

   41: سورة األحزاب . 

 

 يتبع
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 دقائق( 33)زمن الدرس 
 الثالثالدرس 

 جل جالله وتقدست أسماؤه  (رحمن الرحيمال)    

  
  ااار االيمان بهذين االسمين: 

 :سعة رحمة اهلل تعالى  .3

 د وسعت كل شيء فكما أن علم اهلل ق عز وجل  تعد وال تحصى إذ إن رحمة اهلل ال  عز وجل  فإن آاار رحمة اهلل 

 :  عز وجل شيء بلغه علمه سبحانه قال اهلل  فكذلك رحمته سبحانه قد بلغت كل  قد وسع كل شيء   عز وجل

 351: األعراف  

  في خلق اإلنسان  و في هذا الكون العريض   عز وجل في كل ما خلق اهلل   وجل عز  تظهر آاار رحمة اهلل = 1

حيث خلقه في أحسن تقويم وأقام جسمه وروحه, وأعطاه العقل وقواه, وأمده وأعده ورزقه وأنعم عليه 
ولو ذهبنا نستعرض آاار رحمة اهلل تعالى في اثآفاق وفي األنفس لفنيت . بنعمه الظاهرة والباطنة

 .مار ولم تنته من حصرها وعدها مع أنها جزء من مائة جزء من رحمتهاألع

  : قال اهلل تعالى
  31: الجااية

  : عز وجلوقال  

 1 , 1: االنفطار  
جعل فيهم الغني والفقير, والعزيز والذليل, ف , ومن رحمته أحوج الخلق بعضهم إلى بعض لتتم مصالحهم

 . ميع إليه ام عم الجميع برحمتهوالعاجز والقادر, ام أفقر الج

وأعظم آاار رحمته سبحانه إرساله الرسل وإنزاله الكتب هداية للناس وإخراًجا لهم من الظلمات إلى  -1
 .ومن الشقاء إلى السعادة, ومن النار إلى الجنة فسبحان أرحم الراحمين وخير الرازقين,النور

    337:  األنبياء   :  عز وجل هلل لعباده قال ا عز وجل فالرسل رحمة من عند اهلل  

 . 11:  النحل   : وقال سبحانه

 .عباده والصفح عنهم, وتكفير سيئاتهم, وفتح باب التوبة لهم من رحمته سبحانه مغفرته لذنوبو-4  

 : قال اهلل تعالى

  51:  الزمر   

 يتبع
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 دقائق( 33)زمن الدرس 
 الرابعالدرس 

 جل جالله وتقدست أسماؤه  (رحمن الرحيمال)تابع    

 

  بهذين االسمين  اإليمان آاارومن: 
ومن آاار رحمته سبحانه ما يضعه في قلوب األمهات من رحمة نحو أوالدهن سواء كان ذلك عند  -5

 . اإلنسان أو الحيوان من وحش وطير 
بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت  ُقِدم على رسول اهلل »: أنه قال ن عمر بن الخطاب فع

أَتروَن هذه المرأة طارحًة : ) فقال لنا رسول اهلل . صبًيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته
اهلل أرَحُم بعباِدِه من : ) اهلل  فقال رسول. وهي تقدر على أن ال َتْطَرَحه! ال واهلل: قلنا( وَلدها في النار؟

 . البخاري أخرجه( هذه بولدها

في المصائب والمكروهات التي يقدرها على عباده المؤمنين فهي وإن   عز وجل كما تتجلى رحمة اهلل  -1 

كتب على نفسه عز وجل  لرحمة والخير بالمصاب, ألن اهلل كانت مؤذية ومكروهة إال أن في أعطافها ا

 .حمته سبقت غضبهالرحمة ور

  : قال اهلل تعالى

  131:  البقرة . 

وال وصب وال هم وال حزن وال أذى  ما يصيب المسلم من نصب: )قال عن النبي  وعن أبي هريرة 
 . البخاري ومسلم (إال كفر اهلل بها من خطاياه -حتى الشوكة يشاكها  -وال غم 

توفيقهم, وتسديدهم, وحفظهم, ب, عباده المؤمنينفي رحمته الخاصة ب  عز وجل وتتجلى رحمة اهلل  -7

مكينه لهم في األرض, وإعانتهم وتيسير أمورهم, وإجابة دعائهم, ونصرهم على أعدائهم الكافرين, وت
 . وإغااتهم في قضاء حوائجهم كما في جلب الرزق والمطر وكشف الكروب

  
 
 

 تم بحمد اهلل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



- 7 - 

 

 دقائق( 33)زمن الدرس 
 الخامسالدرس 

 جل جالله وتقدست أسماؤه  ( سميعال)
 

 :المعنى اللغوي لالسم

  حس األذن : السمع في حق المخلوقين هو

 ورود االسم في القرآن الكريم

  :ورد اسمه تعالى السميع في القرآن خمًسا وأربعين مرة

 317: البقرةسورة    منها قوله تعالى 

  :وجمع بين اسمه تعالى السميع والبصير في أكثر من موضع, منها قوله تعالى 

   11: لقمانسورة 

  53: سبأسورة      وجمع بينه وبين اسمه تعالى القريب, في قوله

 معنى االسم في حق اهلل تعالى

 .ال عباده السميع ألقو:  رمحه اهلل قال ابن كثير

 ..الُمستجيــب لعبـــاده إذا توجهوا إليـــه بالدعــاء وتضرعوا : من معاني السميعو 
.. ( صحيح الجامع ]” ..اللهم إني أعوذ بك من قلب ال يخشع ومن دعاء ال ُيسمع  )  كقول النبي   

 . من دعاء ال ُيستجـــاب: أي

 :يقول ابن القيم في قصيدته النونية

 في الكون من ِسرٍّ ومن إعالِن     ُع َيرى وَيْسمُع كلَّ ما وهو السَّمي

 فالسِّرُّ واإِلعالن مستويــــــاِن    ولكلِّ صوٍت منه سمٌع حاضٌر 

 يخفى عليه بعيُدهـــا والدانـــــي    والسَّمُع منه واسُع األصواِت ال 
 .مع اختالف ألسنتهم ولغاتهم  عهمالخلق وألفاظهم عند تفرقهم واجتمااهلل سبحانه السميع لدعاء ف

وبين , تغني شيئًا  تسمع وال تبصر وال وقد أبطل اهلل في القرآن شرك المشركين بتوجههم إلى أصنام ال
وقد ورد هذا , سبحانه أن المستحق للعبادة هو اهلل السميع البصير الذي له كمال السمع وكمال البصر 

  :هلل تعالى قال ا, المعنى في مواضع من القرآن الكريم 

  13: غافر سورة 

 يتبع
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 دقائق( 33)زمن الدرس 
 السادسالدرس 

 جل جالله وتقدست أسماؤه  (السميع )تابع 
 

 

 آاـــــار اإليمــان باسمه السميـــــع

 

.  يقول تعالى  .اهلل عزَّ وجلَّ نفسه انه وتعالى كما وصف إابــــات صفة السمع له سبح (3

    33: الشورىسورة 

فإن الخلق وإن وصفوا بالسمع والبصر , إن سمع اهلل تبارك وتعالى ليس كسمع أحد من خلقه  (1

 1: سورة اإلنسان      :كما في قوله تعالى 

  , كسمع وبصر خالقهم جل شأنه ليس  سمعهم وبصرهم  لكن 

جميع المسموعات والمرئيات اليعزب عن سمعه مسموع وإن دق وخفي الن سمع اهلل وبصره يشمل 
 .سرا كان أو جهرا 

لذي وسع سمعه األصوات, لقد جاءت المجادلة إلى الحمد هلل ا:  عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت

 النبي  وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول فأنزل اهلل 

 .  رواه ابن ماجه وصححه األلباني .  3: المجادلة سورة 

أولهم إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها في صعيد واحد,وسألوا اهلل بل لو قام الجن واإلنس كلهم من 
جميًعا في لحظة واحدة ,وكلٌّ عرض حاجته ,وكلٌّ تحدَّث بلهجته لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه 

 .صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة 
وإْنَسكم . أَن أَوَلكم وآخركم لو ! يا عبادي :)ومن الدالئل على هذا قوله سبحانه في الحديث القدسي 

ما نقص ذلك مما عندي إال كما . فأعطيُت كل إنساٍن مسألَته . وِجَنكم قاموا في صعيٍد واحٍد فسألوني 
 .  صحيح مسلم( ينقُص الِمْخَيُط إذا ُأْدِخَل البحَر

  

 

 

 يتبع
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 دقائق( 33)زمن الدرس 

 السابعالدرس 
 

 وتقدست أسماؤهجل جالله   (السميع )تابع 
 

 

 آاـــــار اإليمــان باسمه السميـــــعتابع 

 ( . سميع قريب, سميع بصير, سميع عليم )   ورد االسم مقرونا بغيره من االسماء -1

وهي تدل على اإلحاطة بالمخلوقات كلها ال يفوته شيء منها وال تخفى عليه بل الجميع تحت سمعه 
 .وبصره وعلمه

ويوراه حفظًا للسانه وصيانة  كي يراقب نفسه وما يصدر عنها من أقوال وأفعال  وفي ذلك تنبيه للعاقل
 .عليها جازيه وماهلل محصيها عليه لكالمه ألن 

 تبارك وتعالى  هْسِمع رَبي أن  ه, فكيف يليق به, يسمع كالمهيسمع صوت  عز وجلالمؤمن  بأن اهلل  فإذا آمن 

كيف ال تنشغل بذكر اهلل وتالوة آياته, وتسبيحه وحمده, ! هو باطل؟من الكالم ما ال يليق, ومن األقوال ما 
لماذا ال تحفظ ! إال القول السديد والكالم النافع؟ جل وعال هوالثناء عليه  تبارك وتعالى  فال يسمع من

  !يسمع كالمنا, ويرى مقامنا ويعلم بحالنا؟  جل وعال اذا ال تضبط الكلمات؟ أليس اهلل األقوال؟ ولم

, من مناجاته وسؤاله  واإلكثار, يمان العبد بأن اهلل سميع يوراه مواظبة على ذكر ربه وشكره إ-4
 , ويتوسل إليه بهذا االسم العظيم أن يحقق رجاءه ويعطيه سؤله 

اهلل يسمع المناجاة ويجيب الدعاء عند اإلضطرار ويكشف السوء ويقبل الطاعة وقد دعا األنبياء ف
ومن ذلك قول إبراهيم , بهذا االسم ليقبل منهم طاعتهم أو ليستجيب لدعائهم والصالحون ربهم سبحانه 

 ( إن ربي لسميع الدعاء )  : عليه السالم

   :وهما يرفعان قواعد البيت الحرام  ما السالم وقوله هو وإسماعيل عليه

  317: البقرة سورة 

 11: ال عمران سورة      :وفي دعاء زكريا أن يرزقه الذرية الصالحة قال 

ال سورة  : وفي دعاء امرأة عمران عندما نذرت مافي بطنها محررًا قالت 

 15: عمران 

 .  فأجابهم  سبحانه أجمعين
 

 

 :أمر سبحانه باإللتجاء إليه عند حصول وساوس الشياطين إنسهم و جنهم فقال تعالى-4

 " وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهلل إنه هو السميع العليم "
 
 

 تم بحمد اهلل
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 دقائق( 33)زمن الدرس 
 الثامنالدرس 

 جالله وتقدست أسماؤه( البصير ) 

 

 

 :لبصيرسم اهلل االمعنى اللغوي أل

 .خالف الضرير , مبصر : ورجل بصير ,حاسة الرؤية : البصير في الخلق 
 :ورودوه في القران الكريم    

  :ورد هذا االسم في القران اانتين وأربعين مرة منها 

   15, 135:طهسورة . 
 :سم في حق اهلل تعالى معنى اال

 : قال الشيخ السعدي رحمه اهلل 
- :اهلل يـُبصر كل شيء وإن رقّ  وصغر 

ويرى مجاري القوت في أعضائها ,فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء
ما فوق ويبصر ما تحت األرضين السبع كما يبصر ,ويرى خيانات العيون وتقلب األجفان,وعروقها

 .السموات السبع
وبمن يستحق الهداية ممن يستحق الضاللة  .خبير بهم وبأحوالهم وأفعالهم :أي ( : واهلل بصير بالعباد )  

 .عالم بخفيات األمور
 : آاار اإليمان بهذا االسم   
يبصر جميع  البصير الذي لكمال بصره: "نفسه  من أسماء اهلل الشريفة التي سما اهلل بها -3

ويرى األشياء كلها مهما خفيت أو ظهرت ومهما دقت أو عظمت , وهو سبحانه  , ات الموجود
وتعالى مطلع على خلقه يعلم خائنة األعين وما تخفى الصدور , ال يخفى عليه شيء من أعمال 

 .العباد , بل هو بجميعها محيط ولها حافظ ذاكر , فالسر عنده عالنية والغيب عنده شهادة 
 

بصير بمن , خبير بها بصير بمن يستحق الهداية منهم ممن اليستحقها أحوال عباده اهلل بصير بأن -1
 .يصلح حاله بالغنى والمال ومن يفسد حاله بذلك

   17: الشورى  سورة 

استحى أن يراه اهلل على معصية أو فيما ال يحب وكان حريص كل الحرص  أن ربه مطلع عليه من علم -1
 . أال يراه اهلل إال على طاعة 

 
 
 
 
  
  

 يتبع
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 دقائق( 33)زمن الدرس 

 التاسعالدرس 
 جل جالله وتقدست أسماؤه  (البصير)تابع       

 
  

 : ن بهذا االسم آاار اإليما ومن
قال تعالى لموسى , أنه ينظر إلى أوليائه نظرا مخصوصا بالتأييد والنصرة واإلعانة والتوفيق   -5 

  .  41:طهسورة     : وهارون عليهما السالم 

  ينظر إلى أقوام تحقيقا لعقوبته , كما أنه ينظر للمؤمنين في اثآخرة نظرة رضا وإكرام , وال

  فال يراهم عقوبة لهم كما أن الكافرين محجوبون عن رؤيته   ,  77:آل عمرانسورة

  .  35:المطففينسورة  : , قال تعالى 

أكثر استشعارا أنه إذا تحقق العبد من رؤية ربه له زال من قلبه محبة رؤية الخلق لعمله وكلما كان :  1
لنظر اهلل إليه كان أكثر تحقيقا لمقام اإلخالص وتأمل المثل الذي ذكره اهلل للمخلص والمرائي في سورة 

 . 115:البقرة  سورة    إلى قوله  : البقرة 

  ذي يبصر الحال ويعلم المآل فاركن إلى تدبيره واق به فهو الكبير المتعال تفويض األمر إليه فهو ال:  7

: يراه حين يقوم من الليل  ألنهوقد أمر اهلل نبيه أن يتوكل عليه 

َ  131:الشعراءسورة 

العبد إذا تيقن باطالع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه  حصلت له المراقبة , فهي امرة أن :  1
علمه بأن اهلل سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل 

ديث عمر يعبد اهلل كأنه يراه وهي منزلة اإلحسان كما روى مسلم من ح أصبح  نفس وكل طرفة عين 

 : رضي اهلل عنه أن جبريل سأل النبي فقال 

  

لجنان وتقبل منا الصالحات وأسكننا فسيح ا, جعلنا اهلل من أهل اإلحسان المراقبين له في السر واإلعالن 
 ... إنه كريم منان 

 تم بحمد اهلل

 والحمد اهلل رب العالمين, هذا والعلم عند اهلل
 

  أسماء الدوسري/ التنسيق 


