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 (األسماء والصفات ) دروس العقيدة  
 )  الفصل الدراسي الثاني  )للمرحلة اإلبتدائية   

 الدرس األول

 الحمد هلل والصالة والسالم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا
 :وبعد 

 

 : تعالى  قال

 . 412: األعراف
أن العلَم باهلل سبحانه والتعُرف على أسمائه وصفاته، وعبادته بمقتضاها بعد معرفة ي طالبتي الغالية اعلم

من أحصاها وتسعين اسًما،مائة إال واحًدا، إن هلل تسعة: ) ؛ يقول النبي سبب لدخول الجنةا هو معناه
 .ُمتفق عليه (دَخل الجنة

   .، دَخل الجنةوأْثنى على اهلل بها، وسأله بها ، َمن َحِفظها وَفِهم معانيها : أن -واهلل أعلم  -ومعنى ذلك 
في ( قل هو اهلل أحد ) ءة سورة عن سبب مالزمته لقرا الرجل األنصاري  ولهذا لّما سأل النبي 

  متفق عليه" ُحُبَك إياها أدخلك الجنة: "ألنها صفة الرحمن فأحُب أن أقرأ بها فقال : فقال ،صالته
، وهو دَخل المسجد، فإذا برجل قد قضى صالته وهو يتشَهد روى أبو داود بسنٍد صحيح أن رسول اهلل و

 4، 3: اإلخالصسورة  : هلل، األحد الصمد الذيااللهم إني أسألك يا  :يقول

 . ثالًثا (قد ُغِفَر له، قد ُغِفر له): فقال : أن تغفَر لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم، قال
المعاني الجليلة من من فثبت أَن حب العبد لصفات الرحمن ومالزمة تذكرها واستحضار ما دّلت عليه 

أسباب دخول الجنة وطريق ذلك أن يجمع العبد األسماء الحسنى الواردة في القرآن وهي قريب من ثمانين 
كن ألحد أن يعبد اهلل على الوجه فإنه ال يم .ويعبد اهلل بمقتضاها  إسمًا وفي السنة زيادة على ذلك فيتدبرها 

: حتى يكون على علم بأسماء اهلل تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة قال تعالى األكمل  

 081: األعراف  

هذه المسألة أهم  يجعلاو، واحرصي على فهم معانيها ،سبحانه  أسمائه وصفاته على   في طالبتيفتعَر
 .من الخير بأوفر نصيب  يفوزتل  كالمسائل عند

 تم بحمد اهلل
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                                                             الدرس الثاني                                                                                
 دقائق( 01)زمن الدرس 

 جل جالله وتقدست أسماؤه(  اللطيف )
 : معنى اللطيف في اللغة

 .  إذا رفق به ، يقال لطف به  
  وروده في القرآن العظيم : 

 : ورد هذا االسم في القران الكريم سبع مرات منها

  013: األنعام  : قوله تعالى  

 .011: يوسف  : عليه السالمحاكًيا قول يوسف  تعالى لوقا

  آثار اإليمان بهذا االسم: 
فيسوقه ويسوق إليه ما به صالحه من  ،هو الذي يلطف بعبدهفالحسنى،ء اهلل امن أسم(( اللطيف))-0

 :فلهذا كان معنى اللطيف نوعين ، وكرمه، ورحمته؛سبحانه  علمه: ارثوهذا من آ. حيث ال يشعر
 .مكنونات الصدور،ومغيبات األمورلذي أحاط علمه بر اأنه الخبي :النوع األول
ويجري  فييّسره للُيسرى ويجِنبه الُعسرى،  لطفه بعبده الذي يريد أن ُيتَم عليه إحسانه،  :النوع الثاني

وكيف  صالحه والطريق إلى سعادته، كما ذكر اهلل عن يوسف  فيهاالتي ، عليه من أصناف المحن 
 .بما قّدره عليه من تلك األحوال التي حصل له في عاقبتها حسن الُعقبى في الدنيا واآلخرة،  لطف اهلل به 

ياها احقيقتها عطايا تحمل في ثنحمده لربه على باليا ظاهرها المحن وفي عليه السالم لذاختم يوسف 

: ولهذا قال في آخر األمر   المنح باسم اهلل اللطيف ألنه ساق إليه الرزق بطرق خفية،

 

  011: يوسف. 

بهذه  –عليه السالم  –فاعترف ،  ليوسف عليه السالم  من لطف اهلل أي أن هذه األشياء التي حصلت  
   النعمة 

 .مع العسر يسرى أن  يعلمألطف اهلل ورحمته،و يتذكر العسر   مهما كانف
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 الدرس الثالث    

                                                                                                                                                                 
 دقائق( 01)زمن الدرس 

 جل جالله وتقدست أسماؤه(  اللطيف ) تابع 

 
  ومن آثار اإليمان بهذا االسم: 

والهم بلطفه فيخرجهم من تومن لطفه بعباده المؤمنين انه ييخبر تعالى بلطفه بعباده ليعرفوه ويحبوه، -5
 .والطاعة  واأليماننور العلم  ىلإوالمعاصي  من ظلمات الجهل والكفروالظلمات الي النور 

 .ويعفو ويتجاَوز عن ذنوب من شاء من عباده ِمْن ُلطفه بعباده يضاعف أجور المؤمنين،و
نه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم ال بحسب مراداتهم فقد يريدون شيئًا أبعباده  اهلل  ومن لطف-4

 ن كرهوه لطفًا بهم وبرًا وإحسانًاإو األصلحفيقدر لهم  أصلحوغيره 

  01سورة الشورى آية  .  

هل الصالة والعلم واإليمان ليكتسب من أدبهم وتأديبهم أومن لطفه بعبده أن يقدر له ان يتربى في والية -1
 . ولينشأ على صالحهم وإصالحهم 

ن هذا إف معلمين ربانينتربية صالح أو  مجتمع بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء أو في  أومن ذلك إذا نش
هذه  أكثرها وأعظمها نفعًان صالح العبد موقوف على أسباب كثيرة منها بل من إعظم لطفه بعبده فأمن 

 الحالة
قوله  ياللطفاء، تأمل من اآلثار السم اهلل اللطيف أن نلطف بالعباد، ألنه سبحانه لطيف يحب من عباده -1

 051: ال عمران سورة   :تعالى

  .من تأمل في معاني اسم اهلل اللطيف نقى سريرته، ألن اللطيف عالم بها-1
حاَسَب نفسه على أقواله وأفعاله، وحركاته وي ،اللطيف سبحانه عليه بإطالعيراقب قلبه لعلمه فالمؤمن 

يجازي العباد على أعمالهم، فالمحسن ال َيضيع من إحسانه مثقاُل ذرة، وال المسيء  وسكناته، واهلل تعالى

: الزلزلة : تعالى يضيع من سيئاته مثقال ذرة، قال

7-8 

: تعالى وقال 

  47: األنبياء. 

ممن  –من عباده  تفضل اهلل تبارك و تعالى بما شاء منه على من يشاءيو، ولطف اهلل بعبده  باب واسع 
اهلل تعالى قد يسر العبد  فإذا رأيِت .من يشاء و اهلل ذو الفضل العظيم  ؤتيهاهلل ي بيدو الفضل  يعلمه  أهاًل له

لليسرى وسّهل له طريق الخير وذلل له صعابه وفتح له أبوابه  ومهد له أسبابه وجنبه العسرى فقط لطف 
 .به 

 تم بحمد اهلل .ألطف بنا في جميع األمور، لطيفًا لما يشاء ، يالطيفًا بالعباد 
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                                                             الدرس الرابع                                                                                        
 دقائق( 01)زمن الدرس 

 جل جالله وتقدست أسماؤه   ()

 : المعنى اللغوي 
 .  الرفعة : والعُز ، العُز في األصل القوة والشدة والغلبة 

  وروده في القرآن العظيم : 
 : في القرآن اثنتين وتسعين مرة منها ( العزيز ) ذكر 

سورة آل   : قوله تعالى .     061: سورة البقرة  : قوله تعالى 

 . 4: عمران 
  آثار اإليمان بهذا االسم : 
وأنه هو وحده مصدر ، بأن اهلل سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز الذي ال يغلب وال يقهر اإليمان -0

 :قال اهلل تعالى  العزة وواهبها، 

  06من اآلية: آل عمرانسورة.  

 . والناظر في قصص الرسل واألنبياء عليهم أفضل الصلوات والتسليم يرى ذلك واضحًا جليًا
جميع الذكور  لقتبأن أمر ب،سالم حاول فرعون أن يمنع خروجه إلى الدنيا موسى عليه الصالة وال فهذا 

أن يتم نوره ولو  من بني إسرائيل ألنه علم أنه سيخرج فيهم نبي ينتزع منه ملكه ولكن يأبي اهلل العزيز إال

وكان أن تربى موسى في قصر فرعون وفي بيته وتحت رعايته ،  عليه الصالة والسالمفولد موسى ،كره الكافرون 

 .ولما حاول أن يقتله أهلكه اهلل هو وقائده هامان وجنوده أجمعين ،
ولم يكن لهم ، وهكذا األمر أيضًا بالنسبة ليوسف عليه الصالة السالم فقد أراد إخوته قتله في أول األمر 

لتمكين سبيل قتله ألن اهلل تعالى كان يريد منه أمرًا البد من إمضائه وإتمامه من اإليحاء إليه بالنبوة ومن ا
ولما حاول اليهود قتل عيسى عليه السالم رفعه اهلل إليه وكان اهلل عزيزًا .له ببالد مصر والحكم بها  

 .حكيمًا
، فقد مكر به كفار قريش ليقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه من بلدته  وهكذا األمر بالنسبة لنبينا محمد 

ه وألبوا عليه القبائل وحرضوا عليه اليهود الناس عن اإليمان به وبدعوته وحاربو اوحاولوا أن يصدو
وظهور الغلبة والتمكين في األرض ، ولكن ذلك كله لم يمنع اإلسالم من االنتشار ، والمنافقين في المدينة 

 . لإلسالم والمسلمين وهلل األمر من قبل ومن بعد 

إن العزيز في الدنيا واآلخرة هو من أعزه اهلل   -0

 01:سورة فاطر ، 

 .من كان يحب أن يكون عزيزًا في الدنيا واآلخرة فليلزم طاعة اهلل تعالى     -3
 (اللهم أعزني بطاعتك وال تذلني بمعصيتك )وكان من دعاء السلف   

واهلل لقد كنا أذل قوم فاعزنا اهلل بهذا الدين فمهما ابتغينا العزة )رضي اهلل عنه وقال عمر بن الخطاب 

 يتبع(                                                                                         في غيره أذلنا اهلل
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                                                                 الخامسالدرس                                                                                        
 دقائق( 01)زمن الدرس 

 جل جالله وتقدست أسماؤه   (عزيزال)تابع 
 

  ومن آثار اإليمان بهذا االسم : 
يحب إن اهلل يحب ظهور آثار أسماءه وصفاته في خلقه  وهذا من لوازم كماله  فهو سبحانه العزيز -4

 تنبثق منهما أقوال وأفعال تدل على الشعور بالفخر واالستعالء فعزة المسلم ، أن يتصف المسلم بهذه الصفة
 .نتماء لهذا الدين مع تواضع ورحمة بالمؤمنينإلوصدق ا

 : طريق العزة  العفو والتواضع -5
َما َنَقَصْت صدقٌة ِمن ماٍل وما َزَاَد اهلل َعْبدًا بَعفٍو إال عزًا : ) قال  عن رسول اهلل  عن أبي هريرة 

 .  (0118)والترمذي ( 0588)أخرجه مسلم ( وما َتواَضع َأَحٌد هلل إال َرَفَعه اهلل ، 
بل إن من كمال عزة   ،فهذه عزة مذمومة الستعالء عليهم،ليس من العزة التكبر على المؤمنين واو

ينقصه بل يزيده، فما زاد اهلل عبدًا بعفو إال عزًا، ومن  المسلم تذلـله للمسلمين وتواضعه لهم، وهذا ال
 .تواضع هلل رفعه، وقد أثنى اهلل على المؤمنين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين

ومن ، وعظم ثوابه في اآلخرة عظم في القلوب في الدنيا  ،مع قدرته على االنتقام  ومن عفا عن شئ
 . تواضع رجاء التقرب إلى اهلل  رفعه اهلل عند الناس وأجل مكانه 

يعني الضعف والذلة والمسكنة،  حسن الخلق حتى مع الكفار، وحسن الخلق ال: من تمام عزة المسلم-6

: المائدة) حق وإنما العدل واإلنصاف وتحري ال

، (8من اآلية

 8:الممتحنةسورة. 

عزة ظلم اآلخرين والتعدي عليهم في مال أو عرض أو دماء ولو كانوا كفارًا إال بحق، الليس من -7

 (. 0من اآلية: المائدة وهذا باب ضل فيه كثيرون 

 

لقبيلة أو بلد أو جماعة داخل الصف المسلم، فإن المؤمنين حزب واحد  خطورة العصبية-8

  أما العصبيات والنعرات الجاهلية فهي من 56من اآلية :المائدةسورة ،

: وقد ذم اهلل الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا، فقال، أخطر قوادح العزة التي نريد

 051: األنعام 

 
 

 تم بحمد اهلل
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                                                                  الدرس السادس                                                                                       
 دقائق( 01)زمن الدرس 

جل جالله وتقدست أسماؤه   (جبار ال)
 

 :المعنى اللغوي 
 .إذا أكرهته عليه :   جبر الرجل على األمر  يجبره جبرًا 

 . جبرًا  ه يجبروالجبر خالف الكسر جبر العظم فقر، الأن تغني الرجل من  :والجبر 
 .أي متكبرًا على عباده. 30: مريم  َوَلْم َيْجَعْلِني َجَبارًا َشِقّيًا  : وتجّبر الرجل إذا تكبر، قال تعالى

ورود االسم في القرآن: 

 .03: الحشر سورة :ورد هذا االسم في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى

 معنى االسم في حق اهلل تعالى  : 
 : معنى الجبار على وجوه  
 . هو العالي على خلقه ( : الجبار ) -0
 .هو المصلح لألمور من جبر الكسر إذا أصلحه وجبر الفقير إذا أغناه ( : الجبار ) -0

  كما قال تعالى لنبيه . هو القاهر خلقه على ما أراد من أمر ونهى ( الجبار ) -3

 لست بالذي تجبر هؤالء على الهدى ولم تكلف بذلك  :أي  45: سورة ق. 

  آثار اإليمان بهذا االسم : 
بمعنى أنه شرع لهم من الدين ما أرتضاه ، ــ واهلل سبحانه جبر خلقه  على ما شاء من أمر أو نهي 0

 : سبحانهكما قال ، هو 



فمن أطاع فله الجنة ومن ، وأمرهم بإتباعها ونهاهم عن العدول عنها ، فشرع لهم من الشرائع ما شاء 
:بل لهم المشيئة في ذلك كما قال سبحانه ، له النار ولم يجبر أحدًا من خلقه على إيمان أو كفر عصى ف

 01: سورة الكهف . 

 
 

                                                                                                                                

 يتبع
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                                                             الدرس السابع                                                                                 
 دقائق( 01)زمن الدرس 

جل جالله وتقدست أسماؤه   (جبار ال)تابع 

  آثار اإليمان بهذا االسم  ومن : 
ويجبر ، ويغني الفقير وييسر العسير ، فهو الذي يجبر الكسير، يرجع إلى لطف الّرحمة والّرأفة -0

ويجبر ، مع تعويضه على مصابه أعظم األجر ، المريض والمصاب بتوفيقه للصبر وتيسير المعافاة له 
 ،الراجين لفضله ، وقلوب المحبين له الخاضعين لكماله ، قلوب الخاضعين لعظمته وجالله  جبرًا خاصًا

يراد به هذا الجبر ( اللهم اجبرني : )وقول الداعي ، والهداية والرشاد ، بما يفيضه على قلوبهم من المحبة
: ) ول بين السجدتين يق وقد كان النبي ، الذي حقيقته إصالح العبد ودفع جميع المكاره والشرور عنه 

 .  ( 084)جامع الترمذي (اللهم اغفر لي وارحمني وأجبرني وارفعني وأهدني وعافني وارزقني
 . جل وعال ( الجبار ) فكان يدعو بما دّل عليه اسم 

)       ففي ، يعظم ربه في ركوعه وسجوده بذكر اهلل عز وجل الدال عليه اسمه الجبار  كان نبينا-3
فقام فقرأ ، ليلة  قمُت مع رسول اهلل : ) قال  عن عوف بن مالك األشجعي ( السنن  )و ( المسند 

ثم ركع بقدر : قال ، وال يمر بآية عذاب إال وقف فتعَوذ ، ال يمر بآية رحمٍة إال وقف فسأل ، سورة البقرة 
ثم قال ، بقدر قيامه ثم سجد ، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة : قيامه فيقول في ركوعه 

 . حديث حسن(  في سجوده مثل ذلك
 . ــ الجبروت هلل وحده وقد مدح اهلل  نفسه بهذا االسم   وأما في حق الخلق فهو مذموم 4

واستحق وعيده وقد توعد جل وعال من كان كذلك بالنكال الشديد ، ومن تجّبر من الخلق باء بسخط اهلل  

 : قال اهلل تعالى ، يوم القيامة والطبع على القلوب ودخول النار 

 قال تعالى 35: سورة غافر :   

 07ـ  05: سورة إبراهيم 

يخرج عنق من النار يوم : )  قال رسول اهلل : قال  وروى اإلمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة 
بكَل جَبار : إني وكلت بثالثة : فيقول ، ولسان ينطق به ، وأذنان يسمع بهما ، بهما القيامة له عينان يبصر 

 .   بإسناد صحيح  وصصحه األلباني (0/336)  رواه األمام أحمد( والمصِورين ، وبكَل من اَدعى مع اهلل إلها آخر ، عنيد 
 

، سبحانه من منكرات األخالق واألهواء واألدواء  ونعوذ به، ومن سخط الجَبار ، نعوذ باهلل من النار 
 . إنه تبارك وتعالى سميع الّدعاء 

 
 
 
 

 تم بحمد اهلل
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                                                               الدرس الثامن                                                                                          

 دقائق( 01)زمن الدرس 
 جَل جالله وتقَدست أسماؤه(  السِتِير )

 
 :معنى االسم في حق اهلل تعالى 

 .وال يفضحهم  ، أي انه ساتر  يستر على عباده كثيرًا : ستير   

 :آثار اإليمان بهذا االسم   
ويكره ، فيستر على عباده الكثير من الذنوب والعيوب .يحب الستر والصون  أن اهلل ستير -0

 .  وحلم منه سبحانه وكرم ، وهذا فضل من اهلل ورحمه . القبائح والمجاهرة بها 
فالرّب سبحانه مع كمال غناه عن الخلق وعن طاعتهم وعبادتهم يكرم عبده ويستره ويستحي من هتكه 

، ويعفو عنه ويغفر له ، ويوفقه للندم والتوبة ، ويقيض له من أسباب الستر ، وفضيحته وإحالل العقوبة به 

 : قال تعالى ، وهذا من لطفه سبحانه بخلقه ورحمته بعبيده 

  014: سورة التوبة  

بين  اأو مجرد محبة ذكرها وشياعته، وكره المفاخرة بالمعصية ، أمر اهلل تبارك وتعالى بالستر  -0

  .نين المؤم

01: النور  

: قال  ففي الصحيحين عن أبي هريرة  ،وقد جاءت السنة بالنهي عن هتك اإلنسان ستر نفسه 
وإّن من المجاهرة أن يعمل الّرجل بالليل ، كُل أَمتي معافى إال المجاهرين ) يقول  سمعت رسول اهلل 
ويصبح يكشف ستر ، وقد بات يستره ربَُه ، يا فالن عملت البارحة كذا وكذا : فيقول ، عمال وقد ستره اهلل 

 ( .اهلل عنه 
وإذا ألم بشيء فعليه ، الواجب على العبد أن يجاهد نفسه على البعد عن الذنوب ومقارفتها وفي هذا أّن 

   .وليكثر من األعمال الّصالحات ، أن يستر نفسه ويبادر إلى التوبة إلى اهلل عز وجل واإلنابة إليه 
 . وتجنب هتك أستارهم وتتبع عوراتهمعلى الستر على عباد اهلل  كما حث -3

ففي المسند وسنن ، وقد ورد النهي عن ذلك ، سهال ميسرا    هذا األمرصبح أومع وسائل التقنية الحديثة 
يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل اإليماُن : ) قال  عن النبي ،  عن أبي برزة األسلمي ، أبي داود 

ومن يتبع اهلل ، عوراتهم َيّتبع اهلل عورته وال تَتبعوا عوراتهم ؛ فإنه من يَتبع ، ال تغتابوا المسلمين ، قلبه 
 .  (4/401)رواه اإلمام أحمد ( عورته يفضحه في بيته 

 ( .من ستر ُمسلًما َسَتره اهلل يوم القيامة : ) قال  أن النبي ،  وفي الصحيحين من حديث ابن عمر 
فذكروا عيوب الناس، فذكر الناس  أدركت قوًما لم يكن لهم عيوب،: وقد ُرِوي عن بعض السلف أنه قال

 .عيوبهم، وأدركت قوًما كانت لهم عيوب، فكُفوا عن عيوب الناس فُنِسيت عيوبهم

 عيتب
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                                                               الدرس التاسع                                                                       
 دقائق( 01)زمن الدرس 

 جَل جالله وتقَدست أسماؤه( السِتِير  )تابع 
 

 :ومن  آثار اإليمان بهذا االسم  
 

وإن يتجَنب الّذنوب ما ظهر منها وما ، إّن الواجب على كل مسلم أن يستتر بستر اهلل عز وجل -1  
وأن ُيقبل ،فساد وأن يتجّنب أبواب الرذائل ودروب ال، وأن يصون عرضه  ،وأن يحفظ عورته ، بطن 

وأن يستر عيوبه ، وأن يرجوه سبحانه أن يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين ، منيبًا على رِبه تائبًا 
 . ويدعو بذلك لنفسه ولمن أحّب ، وأن يمَن عليه بالعفو والعافية ، وعورته 
 :في هذا الباب  وكان من دعائه  

يدع هؤالء الدعوات حين  لم يكن رسول اهلل : ) قال  ما رواه األمام أحمد عن عبداهلل بن عمر 
اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ، اللهم إني أسالك العافية في الدنيا واآلخرة : يمسي وحين يصبح 

وعن ، اللهم احفظني من بين يدّي ومن خلفي ،  وآمن روعاتي، اللهم استر عوراتي ،ودنياي وأهلي ومالي 
 .  (0/05)رواه اإلمام أحمد ( وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي ، ومن فوقي ، يميني وعن شمالي 

: فيه طلب الستر من اهلل عز وجل والعورات المراد بها ( اللهم استر عوراتي : ) وقوله في هذا الدعاء 
وهي في ، ويدخل في ذلك الحفظ من انكشاف العورة ، وؤه انكشاُفه عيوب اإلنسان وتقصيره وكل ما يس

وحرٌي بالمرأة المسلمة أن تواظب ، وفي المرأة عند الرجال جميع بدنها ، الّرجل ما بين السرة إلى الُركبة 
وال سيما في هذا ، وأن تضفي على نفسها جلباب الحشمة ، وأن تصون نفسها بالَستر ، على هذا الدعاء 

 . وضُعف فيه الستر والحياء ، لزمن الذي كثر فيه التهُتك ا
  :تنبيه 

ولم يرد هذا االسم في سنة صحيحة ، ياساتر : فيقولون ( ساتر ) جرى على ألسنة بعض الناس اسم 
 . ياستير : فينبغي أن يقال 

  .واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا  ،واغفر ذنوبنا وزالتنا ، اللهم استر عيوبنا وعوراتنا 

 
 تم بحمد اهلل


