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                                                                                     بسم اهلل الرحمن الرحيم                                                                
 دقائق( 01)زمن الدرس 

 

 (األسماء والصفات ) دروس العقيدة  
 للمرحلة املتوسطة والثانوية

 الفصل الدراسي الثاني
 الدرس األول

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

مما يضاد ذلك كان أعظم كلما كان العبد أعرف بأسماء ربه وما يستحقه من صفات الكمال وما يتنزه عنه  
وموضع هذا تدّبر أسمائه الحسنى التي وصف , إيمانًا بالغيب واستحق من الثناء والمدح بحسب معرفته 
ويعرف أن كل ما معنى ذلك  بد إسمًا إسمًا يعرف وسّمى بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسله فيتأملها الع

 .ناقض هذا الكمال بوجه من الوجوه فإن اهلل تعالى منّزه مقّدس عنه 
إَن هلل تسعة )النبي في الحديث الصحيح  إليمان بالغيب وأعظمه وأجّله قالولّما كان هذا النوع هو أصُل ا

أي ضبط ألفاظها وأحصى معانيها  مسلمأخرجه البخاري و( من أحصاها دخل الجنة , مائة إال واحد , وتسعين إسمًا 
 .وتعَقلها في قلبه وتعَبد اهلل بها وتقَرب بمعرفتها إلى رب العالمين 

ويجعل هذه المسألة , فينبغي للمؤمن أن يبذل ما استطاع من مقدوره في معرفة أسماء اهلل وصفاته وتقديسه 
 .من الخير بأوفر نصيب  أهم المسائل عنده وأوالها باإليثار وأحقها بالتحقيق ليفوز

في صالته   الرجل األنصاري عن سبب مالزمته لقراءة سورة   ولهذا لّما سأل النبي 

 . متفق عليه" ُحُبَك إياها أدخلك الجنة: "ألنها صفة الرحمن فأحُب أن أقرأ بها فقال : فقال , 
مة تذكرها واستحضار ما دّلت عليه المعاني الجليلة والتفهم في فثبت أَن حب العبد لصفات الرحمن ومالز

وطريق ذلك أن يجمع العبد األسماء الحسنى الواردة في القرآن وهي . معانيها من أسباب دخول الجنة 
فال يمكن ألحد أن يعبد اهلل على الوجه  .  قريب من ثمانين إسمًا وفي السنة زيادة على ذلك فيتدبرها 

: ليعبده على بصيرة قال تعالى يكون على علم بأسماء اهلل تعالى وصفاته  حتىاألكمل  

   وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة  081:سورة األعراف . 

يا غفور : " أن تقدم بين يدى مطلوبك من أسماء اهلل تعالى ما يكون مناسبًا مثل أن تقول  :فدعاء المسألة -
 .ونحو ذلك " ويا حفيظ احفظني , ويا رحيم ارحمني , اغفر لي 

وتذكره بلسانك , أن تتعبد هلل تعالى بمقتضى هذه األسماء فتقوم بالتوبة إليه ألنه التواب  :ودعاء العبادة -
 .  وتخشاه في السر ألنه اللطيف الخبير وهكذا , وتتعبد له بجوارحك ألنه البصير  ,ألنه السميع 
وأنه أصل من أصول , على أهمية هذا العلم الشريف وعظم شأنه وكثرة خيراته وعوائده  وهذا يدل 

له وأساس من أسس ملة اإلسالم عليه تبنى مقامات الدين الرفيعة ومناز,وركن من أركان الدين , اإليمان 
وكيف يستقيم أمر البشرية وتصلح حال الناس بدون معرفتهم بفاطرهم وبارئهم وخالقهم ورازقهم , العالية 
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وأنه , ودون معرفتهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونعوته الكاملة الدالة على كماله وجالله وعظمته , 
 . المعبود بحق وال معبود بحق سواه 

 :قال ابن القيم رحمه اهلل 
 .ن عرف اهلل بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه ال محالةم
 

 تم بحمد اهلل
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 دقائق( 01)زمن الدرس                             الثانيلدرس ا   

 جل جالله وتقدست أسماؤه( اللطيف ) 
 :المعنى اللغوي 

 .البر والتكرمة والتحفي : واللطُف . إذا رفق به , يقال لطف به وله 
  وروده في القرآن العظيم : 

 : ورد هذا االسم في القران الكريم سبع مرات منها

  011: األنعام : قوله تعالى  

  011: يوسف  : - عليه السالم -حاكًيا قول يوسف  تعالى لوقا

 01: الملك  : وقال تعالى

 معنى االسم في حق اهلل تعالى  : 

اللطيف هو الَبُر بعباده, الذي يلطف بهم من حيث ال يعلمون, ويسِبب لهم من مصالحهم من : قال الخطابي

 01: الشورى  : -سبحانه  -حيث ال يحتسبون, كقوله 

إن اهلل لطيف ال تخفى عليه خافية؛ بل يصل علمه إلى كل : "ِبي َلِطيٌف ِإَن َر : وقال الشوكاني في قوله
 . "خفي

 ـ:فاسم اهلل اللطيف  يدور على معان ثالث

   01: الملك   :العليم بخفايا اأُلمور وبواطن الصدور قال تعالى :األول

الذي يرفق بعباده ويرزقهم برفق ولطف قال تعالى :الثاني

 01: الشورى 

  :الذي لطف أن يدرك بالكيفية قال تعالى :الثالث

  فهو سبحانه العظيم في لطفه, اللطيف في عظمته  011:سورة األنعام . 

ذي يوصل عباده ـ السرائر, الالذي يدرك   : وصافه تعالى معناهف من أيواللط:  رمحه اهلليقول الشيخ السعدي 

فهو بمعنى    . بلطفه وإحسانه من حيث ال يعلمون وال يحتسبون إلى ما فيه الخير لهم   وخصوصا المؤمنين
الجميلة اللفظ والمعنى, واللطيف الرفيق, فهو من األسماء : "ويقول ابن القيم" الخبير, وبمعنى الرؤوف

 ". ها السمع والقلب ويتمالها الفكر والعقلذالتي يل
 
 
  آثار اإليمان بهذا االسم: 
 خاصة الهو من الرحمة  ن اللطف الذي يطلبه العباد من اهلل أ  : أواًل

 .فالرحمة التي تصل إلى العبد من حيث ال يشعر بها أو ال يشعر بأسبابها هي اللطف 
وبها تندفع , بها تصلح أحواله الظاهرة والباطنة , أي تواله والية خاصة , لطف اهلل بعبده ولطف له : يقال 

 .ألمور الداخلية و األمور الخارجية عنه جميع المكروهات من ا
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 .و أما األمور الخارجية لطف للعبد , فأما األمور الداخلية لطف بالعبد 
وإذا قيض له أسبابًا خارجية , أمور عبده و سهل له طرق الخير و أعانه عليها فقد لطف به  اهلل  فإذا يسر

 .غير داخلة تحت قدرة العبد فيها صالحه فقد لطف له 

فإن فيها ؛ منها رؤيا يوسف : من األلطاف المتنوعة المسِهلة للبالء فيها  عليه السالم؛ في قصة يوسف ولهذا 

روحا ولطفا بيوسف وبيعقوب , وبشارة بالوصول إلى تأويلها , ولطف اهلل بيوسف إذ أوحى إليه وهو في 
  .الجب لتنبئنهم بأمرهم هذا , وهم ال يشعرون , وتنقالته من حال إلى حال , فإن فيها ألطافا ظاهرة وخفية 

لطف به في أحواله الداخلية , ويلطف له في األمور الخارجية , ويوصله إلى أعلى المطالب من حيث ال 
 .يشعر 

دئها مكروهة اوكانت في مب, الحميدة إلى يوسف و أبيه  احيث قدر اهلل أمورًا كثيرة خارجية عادت عاقبته
  ئد وفوائدها أجل الفوا, ولكن صارت عواقبها أحمد العواقب , للنفوس 

ياها المنح باسم احمده لربه على باليا ظاهرها المحن وفي حقيقتها عطايا تحمل في ثن عليه السالمختم يوسف  لذا

: اهلل اللطيف ألنه ساق إليه الرزق بطرق خفية, ولهذا قال في آخر األمر  

  أي أن  011: يوسف

   بهذه النعمة  عليه السالم فاعترف, اهلل له  ُهَفَطَل التي حصلت لطٌف مورهذه األ

أن  يعلمألطف اهلل ورحمته,و يالكرب تذكر مهما كانت المحن صعاب والباليا عظام, واستحكمت حلقاتف
 .العطايا في أعطاف الباليا, والمنح تعقب المحن

نه أيخبر تعالى بلطفه بعباده ليعرفوه ويحبوه, ويتعرضوا للطفه وكرمه, ومن لطفه بعباده المؤمنين  :ثانيًا
نور العلم  إلىمن ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي ,النور إلىهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات والتي

 .والطاعة  واإليمان
من لطفه بعبده المؤمن, أن هداه إلى الخير هداية ال تخطر بباله, بما يسر له من األسباب الداعية إلى و

ؤمنين, تعالى لمالئكته الكرام, أن يثبتوا عباده الم أمرهذلك, من فطرته على محبة الحق واالنقياد له و
   . تباعه ال ويحثوهم على الخير, ويلقوا في قلوبهم من تزيين الحق ما يكون داعيًا

 .ِمْن ُلطفه بعباده يضاعف أجور المؤمنين, ويعفو ويتجاَوز عن ذنوب من شاء من عبادهو

إن اهلل يْدني المؤمن, فيضع : ))قال أن النبي   - رضي اهلل عنهما -روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر 

نعم, أي رب, حتى إذا قَرره بذنوبه, : أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: عليه كَنَفه ويستره, فيقول
سترُتها عليك في الدنيا, وأنا أغفرها لك اليوم, فُيعطى كتاَب حسناته, وأما : ورأى في نفسه أنه هلك, قال

  08: هود  : األشهادالكافر والمنافق, فيقول 

 فترثم ت عمل صالح يأجره على أعمال لم يعملها بل عزم عليها فيعزم على  أنومن لطيف لطف اهلل بعبده 
 . أجرهال يفعله فيحصل له عزيمته لسبب من األسباب ف

 .فيثيب اهلل األول واآلخر  ,غيرهومن لطف اهلل بعبده أن يَقدَّر خيرَا وإحسانَا من عبده ويجريه على يد 
خير لغيره فيثيبه من حيث ال يحتسب , الومن لطف اهلل بعبده أن يجري بشيء من ماله شيئَا من النفع و

ه وهو ال يدرى خصوصَا إذا شيئَا آجر اهلل صاحب  ًافمن غرس غرسَا أو زرع زرعَا فأصابت منه روح
 . كانت عنده نية حسنة 

رىء فيه واهلل في تعلم شيء منه أو مصحف ُق َعِفُتْنأوغير ذلك ككتاب ,وكذلك لو كان له عين شرب منها 
 .ذو الفضل العظيم 
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من طاعة أنفسهم األمارة بالسوء التي هذا طبعها  فيوفقهم لنهي النفس  قيهم يسبحانه نه أومن لطفه  :ثالثًا 
 .  شهوات الأسباب الفتنه و جواذب المعاصي و مع توافرعن الهوى ويصرف عنهم السوء والفحشاء 

ممن  –تفضل اهلل تبارك و تعالى بما شاء منه على من يشاء من عباده يو, له باب واسع  ولطف اهلل بعبده 
فإذا رأيت اهلل تعالى  .من يشاء و اهلل ذو الفضل العظيم  ؤتيهاهلل ي بيدو الفضل   اًل لذلك و أهاًل له يعلمه مح

قد يسر العبد لليسرى وسّهل له طريق الخير وذلل له صعابه وفتح له أبوابه ونهج له طرقه ومهد له أسبابه 
 .وجنبه العسرى فقط لطف به 

 

  

 
 

 يتبع
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                       الدرس الثالث                                                                                                                          
 دقائق( 01)زمن الدرس 

 جل جالله وتقدست أسماؤه  ( اللطيف)تابع     
 
 باسم اهلل اللطيفومن آثار اإليمان  : 

نه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم ال بحسب مراداتهم فقد يريدون شيئًا أبعباده اهلل  ومن لطف :رابعًا

ن كرهوه لطفًا بهم وبرًا وإحساناإو األصلحفيقدر لهم  أصلحوغيره 

   01آية سورة الشورى .  

 ىلإرحمة بهم ولطفًا وسوقًا  ع المصائب وضروب المحن واالبتالءنه يقدر عليهم أنواأومن لطفه بهم 

كمالهم وكمال نعيمهم 

   602سورة البقرة آية . 

فينيله درجات عاليه ال ؛ يوفقه للقيام بوظيفة الصبر فيهاوتليه ببعض المصائب,يب أناهلل بعبده  من لطفف
وكشف الضر فيخف آلمه وتنشط نفسه , ,وتأميل الرحمة ,ويوجد في قلبه حالوة الرجاء ,يدركها بعمله 

أن جعل في قلوبهم احتساب األجر فخفت مصائبهم وهان ما يلقون من  ولهذا من لطف اهلل بالمؤمنين
 .المشاق في حصول مرضاته 

ليكتسب من أدبهم   ومن لطفه بعبده أن يقدر له ان يتربى في والية آهل الصالة والعلم واإليمان  :خامسًا
 . وتأديبهم ولينشأ على صالحهم وإصالحهم 

صالح أو وفقه اهلل لمقارنة أهل الخير مجتمع بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء أو في  أومن ذلك إذا نش
ن صالح العبد موقوف على أسباب إلطفه بعبده ف أعظمن هذا من إوصحبتهم أو لتربية العلماء الربانيين ف
 .هذه الحالة  كثيرة منها بل من أكثرها وأعظمها نفعَا

إذا قيض اهلل من يهتدي بهداهم ويقبل إرشادهم فتتضاعف بذلك  لخير معلمي الناس اومن هذا لطف اهلل ب
 .لتي ال يدركها العبد بمجرد فعله بل هي مشروطة بأمر خارجي ا الخيرات واألجور

يجعل رزقه حالاًل في راحة وقناعة يحصل به المقصود وال يشغله عما  أن ومن لطف اهلل بعبده :سادسًا
نه ربما طمحت نفسه أولهذا من لطف اهلل تعالى لعبده ,يعينه على ذلكوبه والعمل خلق له من العبادة والعلم 

مطلوب من مطالب الدنيا من والية, أو رياسة, أو سبب من لواستشرف لسبب من األسباب الدنيوية 
 بينه التي يظن فيها إدراك بغيته فيعلم اهلل تعالى أنها تضره وتصده عما ينفعه فيحولاألسباب المحبوبة,

 ربه قد لطف به حيث أبقى له األمر النافع وصرف عنه األمر الضار أنوبينها فيظل العبد كارها ولم يدر 
ولهذا كان لحمد اهلل وشكره على ذلك, فإن اهلل بعباده رؤوف رحيم لطيف بأوليائه, العبد ذلك ولو علم 

  . المنازل الرضى بالقضاء في مثل هذه األشياء من أعلى 
عليها ومساعدين  يقدر له أعوانًا أنومن لطف اهلل لعبده إذا قدر له طاعة جليلة ال تنال أال بأعوان  :سابعًا

      :عليه السالمعلى حملها قال موسى 

  وكذلك امتن على عيسى بقوله .  11ــ  61 آيةسورة طه

  000 آيةسورة المائدة . 
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 . 26سورة األنفال آية   على سيد الخلق في قوله  وامتن

 .وهذا لطف لعبده خارج عن قدرته  
  .من تأمل في معاني اسم اهلل اللطيف نقى سريرته, ألن اللطيف عالم بها :ثامنًا

  ال يفوته من العلم شيء, وإن دَق وصُغر أو خفي, وكان في مكان سحيق,   عز وجلاهلل  ف

:تعالىاهلل قال 

  02: لقمان. 

فإنها ولو كانت في صخرٍة -حَبة الصغيرة التي ال وزن لها وهي ال-يْخفى عليه شيٌء, وال الخردلة  فاهلل ال
 .فإَن اهلل يأِتي بها, وهو الَلطيف الخبير السمواتفي باطن األرض أو في 

نفسه على أقواله وأفعاله,  حاَسَبو اللطيف سبحانه عليها, فالمؤمن يراقب قلبه وخواطره لجزمه بإطالع
يجازي العباد على أعمالهم, فالمحسن ال َيضيع من إحسانه مثقاُل ذرة, -تعالى  -حركاته وسكناته, واهلل و

 : تعالى ء يضيع من سيئاته مثقال ذرة, قالوال المسي

  8ــ 7: الزلزلة . 

: -تعالى  -وقال  

 17: األنبياء. 

 يتأمل حانه لطيف يحب من عباده اللطفاء,السم اهلل اللطيف أن نلطف بالعباد, ألنه سبمن اآلثار  :تاسعًا

 051: ال عمران   :قوله تعالى

الثة, ذو سلطان أهل الجنة ث) :والرفق بهم, ففي األحاديث الصحيحةجاء في اللطف بعباد اهلل  ما يتأمل
إذا أراد )و (ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى, ومسلم عفيف متعفف ذو عيالمقسط متصدق موفق,

 .صحيح الترغيب(إنما تحرم النار على كل هين لين قريب سهل))و (اهلل بأهل بيت خير أدخل عليهم الرفق
وأن يجاهد نفسه على تحقيق اإليمان به , للعبد أن يعرف معنى هذا االسم العظيم و داللته فكم هو نافع 

والقيام بما يقتضيه من عبودية هلل عز وجل ؛ فيمتلئ قلبه رجاء و طمعًا في نيل فضل اهلل و الظفر بنعمه 
ومواله , ثقًا بربه اللطيف وا, متحريًا في كل أحواله الفوز بالعواقب الحميدة و المآالت الرشيدة . وعطاياه 

والفضل , وقه ومن يتوق الشر ُي, عطه ومن يتحر الخير ُي, والعطايا و النوال , ذي النعم السوابغ , الكريم 
 .واهلل ذو الفضل العظيم , يؤتيه من يشاء , بيد اهلل وحده 

 

 تم بحمد اهلل
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                                                                   الدرس الرابع                                                                                          
 دقائق( 01)زمن الدرس 

 جل جالله وتقدست أسماؤه(  العزيز) 
 : المعنى اللغوي 

 .واالمتناع الرفعة : ُز ُز والَعوالِع, العُز في األصل القوة والشدة والغلبة 
  وروده في القرآن العظيم : 

 : في القرآن اثنتين وتسعين مرة منها ( العزيز ) ذكر 

 . 621: سورة البقرة  : قوله تعالى 

 . 1: سورة آل عمران   : قوله تعالى 

  اهلل تعالىمعنى االسم في حق  : 
 : معنى االسم على أربعة أوجه   

 .هو المنيع الذي ال ُيرام جنابه ( : العزيز ) أ ــ   
 . قهر غلب وال ُيهو القاهر الذي ال ُي( : العزيز ) ب ــ 
 . هو القوي الشديد ( العزيز ) جـ ــ 

 . له وال نظير  َلْثوال ِم, وأنه سبحانه ال يعادله شيء , د  ــ العزيز بمعنى نفاسة القدر 

عّز الذي ُيعّز أولياؤه قال تعالىالُم(: العزيز)أيضًا من معاني اسم اهلل  ــهـ 

   

 .62 سورة ال عمران  

  آثار اإليمان بهذا االسم : 
وأنه هو وحده مصدر العزة , بأن اهلل سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز الذي ال يغلب وال يقهر اإليمان -0

, 01من اآلية: فاطر  وواهبها, وأنه ال أحد يملك العزة أو يهبها سواه 

8من اآلية: المنافقون ,

   62من اآلية: آل عمرانسورة .  

 . الرسل واألنبياء عليهم أفضل الصلوات والتسليم يرى ذلك واضحًا جليًا ِصَصوالناظر في َق 

جميع الذكور من بني  قتلبأن أمر ب, إلى الدنيا منع خروجه حاول فرعون أن يعليه الصالة والسالم موسى  فهذا 

إسرائيل ألنه علم أنه سيخرج فيهم نبي ينتزع منه ملكه ولكن يأبي اهلل العزيز إال أن يتم نوره ولو كره 
رعون وفي بيته وتحت وكان أن تربى موسى في قصر ف, فولد موسى عليه الصالة والسالم , الكافرون 

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

اإليحاء إليه بالنبوة ومن التمكين  سبيل قتله ألن اهلل تعالى كان يريد منه أمرًا البد من إمضائه وإتمامه من
 .له ببالد مصر والحكم بها  

 . ولما حاول اليهود قتل عيسى عليه السالم رفعه اهلل إليه وكان اهلل عزيزًا حكيمًا
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, فقد مكر به كفار قريش ليقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه من بلدته  وهكذا األمر بالنسبة لنبينا محمد  
س عن اإليمان به وبدعوته وحاربوه وألبوا عليه القبائل وحرضوا عليه اليهود النا اوحاولوا أن يصدو

وظهور الغلبة والتمكين في األرض , النتشارولكن ذلك كله لم يمنع اإلسالم من ا, والمنافقين في المدينة 
 . لإلسالم والمسلمين وهلل األمر من قبل ومن بعد 

:تأملي قول اهلل عز وجل 

  11: التوبة 

 .بأن اهلل العزيز المعز ألولياؤه   اآليةفختمت 
ما َظُنَك : ) لو أن أَحَدُهم نظَر تحَت قَدَمْيِه ألْبَصَرنا, فقال : وأنا في الغاِر  ُقْلت للنبِي ): يقول أبو بكر 

   . صحيح البخاري (يا أبا بكٍر باْثَنْيِن الَلُه ثاِلُثُهما  

إن العزيز في الدنيا واآلخرة هو من أعزه اهلل  -6

 01:سورة فاطر ,

وليكن  ذله  هلل وحده وال  من كان يحب أن يكون عزيزًا في الدنيا واآلخرة فليلزم طاعة اهلل تعالى -1
فإنه يحصل له يلتجئ إال إليه وال يحتمي إال بحماه وال يلوذ إال بجنابه وال يطلب عزة إال منه سبحانه 

 . مقصوده ألن اهلل تعالى مالك الدنيا واآلخرة وله العزة جميعًا 
تقل من ذل المعصية إلى بال سلطان وكثرة بال عشيرة وغنى بال مال فلين من أراد عزًا) قال بعض السلف 

 (اللهم أعزني بطاعتك وال تذلني بمعصيتك )وكان من دعاء السلف  (عز الطاعة 
عزنا اهلل بهذا الدين فمهما ابتغينا العزة في  واهلل لقد كنا أذل قوم فا)رضي اهلل عنه وقال عمر بن الخطاب 

 (غيره أذلنا اهلل

 : ي قوله سبحانه ف( العزيز ) سَمى اهلل تبارك وتعالى كتابه -1

  16ـ  10: سورة فصلت  . 

 .إليه الباطل فكالمه تعالى عزيز محكم ال يتطرق 
فعليك طالبتي بقراءة القران وعدم هجره ومما يعينك على ذلك مشاركتك في حلقات التحفيظ في المصلى  

 .ومشاركتك في المسابقات  
فاهلل عزيز في , كما في سورة الشعراء وغيرها ( الرحيم ) مع ( العزيز ) كثيرًا ما اقترن اسمه  -5 

فهو رحيم بال ذل , العزة مع الرحمة والرحمة مع العزة ,الكمال يم في عزته وهذا هو رح, رحمته 
 . (1/157)ابن كثير . سبحانه

إشارة إلى أن عزته سبحانه ليست كعزة أهل الدنيا الذين ( الحكيم ) يقرن اسم اهلل العزيز باسم  كثيرا ما -2
 .أسرفوا وظلموا ووضعوا الشئ في غير موضعه إذا عزوا وغلبوا 

 يتبع
 
 
 

http://dorar.net/book/6216?ajax=1
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                                                                 الدرس الخامس                                                                                  
 دقائق( 01)زمن الدرس 

 جل جالله وتقدست أسماؤه( العزيز) تابع 
 

 ومن آثار اإليمان بهذا االسم : 
وصفاته في خلقه  وهذا من لوازم كماله  فهو سبحانه العزيز يحب أن  ئهاهلل يحب ظهور آثار أسماإن -2

وتنبثق منهما أقوال   , هي حالة نفسية تصاحبها قوة معنوية: نريد العزة التي يتصف المسلم بهذه  الصفة و
 .تواضع ورحمة بالمؤمنينوصدق االنتماء لهذا الدين مع  وأفعال تدل على الشعور بالفخر واالستعالء 

 :وإليك بعض مقومات عزة المسلم 

: صدق االنتماء لهذا الدين, وإن صاحبه هو العزيز, وغيره هو الذليل, كما قال اهلل -0

8من اآلية: المنافقون, آل

 . 08:السجدةسورة       011:عمران

: يملكون دوامها فضاًل عن أن يهبوها غيرهم اليقين بأن عزة الظالمين إلى زوال, وأنهم ال -6

  86, 80:مريم, 

 وعندما أثبت بعض 011من اآلية: النساء ,

  الضالين لنفسه عزة زائفة 

  . 8من اآلية: المنافقون  : قال اهلل

 : قالوام العزة الحقيقية عند قوم شعيب, ولما اختل مفهو



  16:هودسورة  . 

تعني في موازين العزة الحقيقية شيئًا,  , فإنها الما عليه الكفار من قوة ماديةاع بعدم االنخد - 1

  وعز اآلخرة 017, 012:آل عمرانسورة ,

بما يكون في الدنيا, ال في حجمه أو نوعه أو مدته, وال مرحبًا بعز محدود يعقبه ذل  يقارن وبؤسها ال
مًا ويخفض آخرين, ومن سنته أن جعل أيامها اممدود, ومع هذا فإن الدنيا دار مدافعة يرفع اهلل فيها أقو

 .دواًل, ثم إن العاقبة للتقوى
أجل تسخيره لخدمة هذا الدين, وتقوية  يتعارض مع اإلفادة مما عندهم من تقدم مادي من وهذا ال 

يعيش حياة غير عادية فيها االنشراح  المسلم  يجعلوهذا  .المؤمنين, دون ذل أو خضوع أو تنازل
 .والسعادة والغبطة

 : العفو والتواضع -1
, َما َنَقَصْت صدقٌة ِمن ماٍل وما َزَاَد اهلل َعْبدًا بَعفٍو إال عزًا : ) قال  عن رسول اهلل  عن أبي هريرة 

 .  (6118)والترمذي ( 6588)أخرجه مسلم ( وما َتواَضع َأَحٌد هلل إال َرَفَعه اهلل 
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_ صلى اهلل عليه وسلم_ليس من العزة التكبر على المؤمنين واالستعالء عليهم, فهذه عزة مذمومة, قال ف
                 ( صححه األلباني  في صحيح الجامع  )  "العز إزاري, والكبر ردائي, فمن ينازعني فيهما عذبته: "يرويه عن ربه فيما

                     (صحيح مسلم ), (الكبر بطر الحق, وغمط الناس: )و قال 
, فما زاد اهلل عبدًا بعفو إال عزًا, ينقصه بل يزيده , وهذا ال للمسلمين  واضعهمسلم تبل إن من كمال عزة ال

 .ومن تواضع هلل رفعه, وقد أثنى اهلل على المؤمنين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين
ومن , عظم في القلوب في الدنيا   وعظم ثوابه في اآلخرة , ومن عفا عن شئ مع قدرته على االنتقام 

 . رفعه اهلل عند الناس وأجل مكانه  تواضع رجاء التقرب إلى اهلل دون غرض غيره
يعني الضعف والذلة والمسكنة,  حسن الخلق حتى مع الكفار, وحسن الخلق ال: من تمام عزة المسلم-5

 : قال تعالى وإنما العدل واإلنصاف وتحري الحق 

 قال تعالى , 8من اآلية: المائدة :

  8:الممتحنة . 

عزة ظلم اآلخرين والتعدي عليهم في مال أو عرض أو دماء ولو كانوا كفارًا إال بحق, وهذا الليس من -2

من : المائدة : قال تعالىباب ضل فيه كثيرون 

  . 6اآلية
قال ية والحزبية لقبيلة أو بلد أو جماعة داخل الصف المسلم, فإن المؤمنين حزب واحد خطورة العصب -7

, أما العصبيات 52من اآلية: المائدة : تعالى 

, وقد ذم اهلل الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا,  قوادح العزة التي نريدوالنعرات الجاهلية فهي من أخطر 

  : فقال

 . 051: سورة اإلنعام
  
 
 

 تم بحمد اهلل
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                                                           الدرس السادس                                                                                            

 دقائق( 01)زمن الدرس 
 جل جالله وتقدست أسماؤه( الجبار  )

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

 .جبرا   ه يجبروالجبر خالف الكسر جبر العظم فقر, الأن تغني الرجل من  :والجبر 

 .66: المائدة   : العظيم القوي الطويل قال تعالى( والجّبار)  

 .أراد الطول والقوة والِعَظم: قال اللحياني

 .أي متكبرًا على عباده. 16: مريم سورة   : وتجّبر الرجل إذا تكبر, قال تعالى

ورود االسم في القرآن: 

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

  معنى االسم في حق اهلل تعالى : 
وبمعنى الرؤوف الجبار للقلوب , وبمعنى القهار , هو بمعنى العلي األعلى ( : الجبار : ) قال السعدي 

 . ( 5/110)تيسير الكريم . ولمن الذ به ولجأ إليه , وللضعيف العاجز , المنكسرة 
 : فيكون معنى الجبار على وجوه 

 .ال من أبنية المبالغة وفَع, هو العالي على خلقه ( : ار الجَب) -0
 .هو المصلح لألمور من جبر الكسر إذا أصلحه وجبر الفقير إذا أغناه ( : الجبار ) -6

  كما قال تعالى لنبيه . هو القاهر خلقه على ما أراد من أمر ونهى ( الجبار ) -1

لست بالذي تجبر هؤالء على الهدى ولم تكلف بذلك : أي  15: ة ق سور.

  باسم اهلل الجبارآثار اإليمان  : 
, بمعنى أنه شرع لهم من الدين ما أرتضاه هو , ــ واهلل سبحانه جبر خلقه  على ما شاء من أمر أو نهي 0

 : كما قال 



أطاع فله الجنة ومن فمن , وأمرهم بإتباعها ونهاهم عن العدول عنها , فشرع لهم من الشرائع ما شاء 

:بل لهم المشيئة في ذلك كما قال سبحانه , عصى فله النار ولم يجبر أحدًا من خلقه على إيمان أو كفر 

 61: سورة الكهف . 

ويجبر , ويغني الفقير وييسر العسير , ي يجبر الكسير فهو الذ, يرجع إلى لطف الّرحمة والّرأفة  -6
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 ( اللهم اجبرني : )وقول الداعي , والهداية والرشاد ,  بهم من المحبةقلوبما يفيضه على , ونواله 

يقول بين  وقد كان النبي , هذا الجبر الذي حقيقته إصالح العبد ودفع جميع المكاره والشرور عنه 
 .  ( 681)جامع الترمذي (اللهم اغفر لي وارحمني وأجبرني وارفعني وأهدني وعافني وارزقني: ) السجدتين 

 . جل وعال ( الجبار ) فكان يدعو بما دّل عليه اسم 
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 .اهلل عز وجل يجبر عباده فيقبل توبتهم ويعفو عنهم ويجبر بالسنن من الصلوات نقص الفرائض  -1
وعلو القهر , وعلو القدر والصفات,علو الذات , إن اهلل تعالى هو الجبار الذي له العلو على خلقه -5

 . ولن يبلغوا نفعه فينفعوه , لن يبلغوا ضره فيضروه , يتكلمون إال من بعد إذنه اليشفعون أو , والجبر  
المسند ) ففي , يعظم ربه في ركوعه وسجوده بذكر اهلل عز وجل الدال عليه اسمه الجبار  وقد كان نبينا

ورة البقرة فقام فقرأ س, ليلة  قمُت مع رسول اهلل : ) قال  عن عوف بن مالك األشجعي ( السنن ) و ( 
ثم ركع بقدر قيامه فيقول : قال , وال يمر بآية عذاب إال وقف فتعَوذ , ال يمر بآية رحمٍة إال وقف فسأل , 

ثم قال في سجوده , ثم سجد بقدر قيامه , سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة : في ركوعه 
 . حديث حسن(  مثل ذلك

لما يدل عليه من . هلل بهذا االسم نفسه وأما في حق الخلق فهو مذموم ــ الجبروت هلل وحده وقد مدح ا2
 .تجاوز الحد واالستكبار على الخلق 

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

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

 قال تعالى 15: 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 , به ولسان ينطق , وأذنان يسمع بهما , القيامة له عينان يبصر بهما 

 .   حه األلبانيحبإسناد صحيح  وص (6/112)  رواه األمام أحمد( والمصِورين , وبكَل من اَدعى مع اهلل إلها آخر , عنيد 
إنه , ونعوذ به سبحانه من منكرات األخالق واألهواء واألدواء , ومن سخط الجَبار , نعوذ باهلل من النار 

 . تبارك وتعالى سميع الّدعاء 

 تم بحمد اهلل
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                                                                  الدرس السابع                                                                                      

 دقائق( 01)زمن الدرس 

  جَل جالله وتقَدست أسماؤه(  السِتِير )
 :معنى االسم في حق اهلل تعالى 

 .وال يفضحهم في المشاهد, انه ساتر  يستر على عباده كثيرًا أي : ستير : قال البيهقي 
 :آثار اإليمان بهذا االسم   
ويكره القبائح , فيستر على عباده الكثير من الذنوب والعيوب .أن اهلل ستير يحب الستر والصون -0 

 .والمجاهرة بها 

وهذا فضل من اهلل , نهم يفهو سبحانه  يحب من عباده الستر على أنفسهم ما يفضحهم ويخزيهم ويش
مع فقره الّشديد إلى ربه , فالعبد قد ُيقارف شيئًا من المعاصي واآلثام , وحلم منه سبحانه وكرم  ورحمته
حتى إنه ال يمكنه أن يعصي إال أن يتقَوى عليها بنعم اهلل عليه بالسمع والبصر واليد والقدم , سبحانه 

 . والصحة والمال ونحو ذلك 
والرّب سبحانه مع كمال غناه عن الخلق كلهم وعن طاعتهم وعبادتهم يكرم عبده ويستره ويستحي من 

ويعفو عنه , ويوفقه للندم والتوبة , ويقيض له من أسباب الستر , هتكه وفضيحته وإحالل العقوبة به 

 : قال تعالى , وهذا من لطفه سبحانه بخلقه ورحمته بعبيده , ويغفر له 

  وقال تعالى ,  011: سورة التوبة :

  65: سورة الشورى  . 

بين  اعتهأو مجرد محبة ذكرها وشيا, وكره المفاخرة بالمعصية , أمر اهلل تبارك وتعالى بالستر  -0

 .المؤمنين 

 01: لنورسورة ا 

هي الفعل القبيح : الفاحشة و, الذين يريدون ويقصدون أن تشيع الفاحشة في أهل اإليمان وتفشو فيهم : أي 
بل يدعوه إلى أن يتوب إلى , ولهذا فإنه سبحانه يكره من عبده إذا وقع في معصية أن يذيعها ويشهرها  .

ومن أبغض الناس إلى اهلل , ال أن يظهرها ألحد من الناس , وستر اهلل مسبول عليه , اهلل منها بينه وبينه 
 . يكشف ستر اهلل عليه ثم يصبح , واهلل يستره  من بات عاصيًا

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

. 
 .أما المؤمن فإنه لو وقع في معصية أو تقصير في واجب بالغ في الستر على نفسه  

ال يستر اهلل على عبٍد في : ) أنه قال  عن النبي ,  ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 
 ( .إاّل ستره اهلل يوم القيامة , الُدنيا 

يقول في الّنجوى ؟  ؛ أّن رجاًل سأله كيف سمعت رسول اهلل  وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر 
عملت : ل نعم ويقو: عملَت كذا و كذا ؟ فيقول : فيقول , يدنو أحدكم من رِبه حتى يضع كنفه عليه : )قال

أخرجه البخاري  ( فأنا أغفرها لك اليوم , إّني سترُت عليك في الّدنيا : نعم فيقِرره ثم يقول : كذا وكذا ؟ فيقول 

  ومسلم 
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وإذا ألم بشيء فعليه أن , وفي هذا أّن الواجب على العبد أن يجاهد نفسه على البعد عن الذنوب ومقارفتها 
   .وليكثر من األعمال الّصالحات , اهلل عز وجل واإلنابة إليه يستر نفسه ويبادر إلى التوبة إلى 

ورغب في ذلك لموافقته , على الستر على عباد اهلل وتجنب هتك أستارهم وتتبع عوراتهم كما حث -1
وقد ,   سهال ميسرًا  هذا األمر أصبحومع وسائل التقنية الحديثة  .وصفة خالقه سبحانه , رضى مواله 

يا : ) قال  عن النبي ,  عن أبي برزة األسلمي , ففي المسند وسنن أبي داود  ,ذلك ورد النهي عن 
وال تَتبعوا عوراتهم ؛ فإنه من يَتبع , ال تغتابوا المسلمين , معشر من آمن بلسانه ولم يدخل اإليماُن قلبه 

 .  (1/161)ام أحمد رواه اإلم( ومن يتبع اهلل عورته يفضحه في بيته , عوراتهم َيّتبع اهلل عورته 
  ( .من ستر ُمسلًما َسَتره اهلل يوم القيامة : ) قال  أن النبي ,  وفي الصحيحين من حديث ابن عمر 

أدركت قوًما لم يكن لهم عيوب, فذكروا عيوب الناس, فذكر الناس : وقد ُرِوي عن بعض السلف أنه قال 
 .وب الناس فُنِسيت عيوبهمعيوبهم, وأدركت قوًما كانت لهم عيوب, فكُفوا عن عي

 :من متطلبات هذا الستر
 :أن يستر على َمن غسله من األموات

 .صحيح على شرط مسلم: أخرجه البيهقي  والحاكم  وقال"((  َمن غسل ميًتا فكتم عليه, غفر اهلل له أربعين مرة: ))قال  
 :أاَل يتتَبع عورات المسلمين

على أن اإليمان لم يستقَر في قلب ذلك اإلنسان الذي هُمه أن ينقب عن دليٌل فإَن تتُبع عورات المسلمين  
 .مساوئ الناس ليعلنها بين المأل  ؛ ألن األصل في المسلم أن يحَب ألخيه ما يحُب لنفسه

 
 
 
 
 

 :أن يخلص له النصيحة والدعاء بالهداية
أن يدعو له باالستقامة والصالح, وأن ينصحه في السر, فهذا َأْحَرى لقبول النصيحة؛ كما قال اإلمام 

 رحمه اهلل : الشافعي  
 َوَجِنْبِني الَنِصيَحَة ِفي الَجَماَعْه        ْدِني ِبُنْصِحَك ِفي اْنِفَراِدَتَعَم

 َن الَتْوِبيِخ اَل َأْرَضى اْسِتَماَعْهَفِإَن  الُنْصَح  َبْيَن  الَناِس  َنْوٌع        ِم
 َوِإْن َخاَلْفَتِني َوَعَصْيَت  َقْوِلي        َفاَل َتْجَزْع ِإَذا َلْم  ُتْعَط  َطاَعْه 

 يتبع
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                                                                    الدرس الثامن                                                                                         

 دقائق( 01)زمن الدرس 

 جَل جالله وتقَدست أسماؤه(  السِتِير )تابع 
 :دواعي الستر على الناس

 :تذكر المرء عيوب نفسه-4
االشتغال بعيوب الناس سبٌب في فضح عيوب المشتِغل, والسكوت عن عيوب الناس سبٌب في ستر اهلل 

يبصر أحدكم الَقَذى في عين أخيه وينسى : ))للعبد, وَمن نَظر لعيوب نفسه شغلْته عن عيوب الناس؛ قال 
 .  "يح الجامعصح"وصَححه األلباني في "   األدب المفرد"أخرجه البخاري في  ((الجذع في عينه

 :قال الشاعر
 ِإَذا ِشْئَت َأْن َتْحَيا َسِليًما ِمَن اأَلَذى        َوَذْنُبَك   َمْغُفوٌر   َوِعْرُضَك    َصِيُن
 َفاَل  َيْنَطِلْق  ِمْنَك   الِلَساُن   ِبَسْوَءٍة        َفِللَناِس   َسْوَءاٌت   َوِللَناِس    َأْلُسُن

 " َيا  َعْيُن  ِللَناِس  َأْعُيُن:  "َوَعْيُنَك  ِإْن   َأْبَدْت   ِإَلْيَك   َمَعاِيًبا        ِلَقْوٍم َفُقْل
 :التفكر في فضل الستر على الناس-5

إن اهلل حيي ستير يحب الحياء والستر : " استشعار فضل الستر, وأن اهلل   من صفاته الستير, ففي الحديث
 .يصححه األلبان" 

ال يستر عبٌد عبدًا في : "فاهلل عز وجل يستر من ستر عبدًا مذنبًا, فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا
   أخرجه مسلم". الدنيا إال ستره اهلل يوم القيامة

 رجوع المستور عليه وتوبته -4
على أن يكشف ستره إذا وليعلم من أنعم اهلل عليه بالستر بين عباده أن اهلل يمهل وال يهمل, وأن اهلل قادر 

هو كشف الستر الذي بينه وبين اهلل, وأن اهلل مطلع عليه وأن من قام بالستر عليه لم يستره عن عين اهلل, 

:قال تعالى

 66:سورة فصلت. 

 :عدم الستر قد ينشر السوء-1
فكشف هذه العورات والعيوب والتحدث بما وقع منه قد يؤِدي إلى غيبة محَرمة وإشاعة للفاحشة, قال 

 :بعض العلماء
 ".اجتِهد أن تستر العصاة؛ فإن ظهور معاصيهم عيٌب في أهل اإلسالم, وأولى األمور ستر العيوب" 

 "المؤمن يستر وينصح, والفاجر يهتك ويعير: "رمحه اهلل وقال الفضيل بن عياض

 . فهو عالج اجتماعي كبير, حيث تختفي فيه كثير من أمراض المجتمع

: وهو طريق  لنشر المحبة واأللفة بين الناس, وفشو حسن الظن بين المؤمنين, قال تعالى   

06من اآلية: سورة الحجرات. 

وإن يتجَنب الّذنوب ما ظهر منها وما , عز وجل هذا ؛ وإّن الواجب على كل مسلم أن يستتر بستر اهلل 
وأن ُيقبل ,وأن يتجّنب أبواب الرذائل ودروب الفساد , 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 , عفو والعافية وأن يمَن عليه بال, وعورته 
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 :في هذا الباب  وكان من دعائه  
يدع هؤالء الدعوات حين يمسي  لم يكن رسول اهلل : ) قال  ما رواه األمام أحمد عن عبداهلل بن عمر 

اي ياللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودن, اللهم إني أسالك العافية في الدنيا واآلخرة : وحين يصبح 
وعن يميني , اللهم احفظني من بين يدّي ومن خلفي , وآمن روعاتي , اللهم استر عوراتي ,وأهلي ومالي 
 .  (6/65)رواه اإلمام أحمد ( تك أن أغتال من تحتي وأعوذ بعظم, ومن فوقي , 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 , عيوب اإلنسان وتقصيره وكل ما يسوؤه انكشاُفه 

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

 . وضُعف فيه الستر والحياء , الزمن الذي كثر فيه التهُتك 
  :تنبيه 

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

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

 تم بحمد اهلل
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                                                              الدرس التاسع                                                                                         
 دقائق( 01)زمن الدرس 

 جل جالله وتقدست أسماؤه(  ديانال)
  

 :المعنى اللغــــــــــــــوي * 

 .الجزاء والمكافأة:  الدين

 جازاه , : دانه دينا أي : يقال

 كما تجازي تجازى : كما تدين تدان أي: يقال

 .مجزيون محاسبون: أي ( أئنا لمدينون )وقوله تعالى 

 .و منه الديان في صفة اهلل تعالى : قال الجوهري . يوم الحساب : أي( مالك يوم الدين )ومنه  

 .القهار: والديان 

 : في الحديــــث الشريـــفوروده  *

 عراة_  العباد قال أو_ القيامة يوم الناس يحشر} : يقول  اهلل رسول سمعت:  قال اهلل عبد بن جابر عن
 يسمعه كما بعد من يسمعه بصوت يناديهم ثم , شيء معهم ليس} :  قال ؟ بهما وما:  قلنا:  قال{  بهمآ غرآل

 الجنة أهل من أحد عند ,وله النار يدخل أن النار أهل من ألحد ينبغي وال , الديان أنا , الملك أنا:  قرب من
 , حق عنده النار أهل من وألحد الجنة يدخل أن الجنة أهل من ألحد ينبغي وال , منه أقصه حتى , حق
 بالحسنات : قال بهمآ؟ غرآل عراة وجل عز اهلل نأتي إنما وإنا!  كيف:  قلنا{  اللطمة حتى منه أقصه حتى

  (والسيئات

: غافر سورة  : اهلل رسول وتال: والبيهقي الحاكم رواية في زاد

07 
  معنى االسم في حق اللـه تعالى* 

 .هو المجازي " : الديان : " قال الخطابي 

 .هو القهار: قال ابن األثير 

 .الحاكم القاضي هو : وقيل 

 / من آثار اإليمـــــــان بهذا االسم * 

 .أن اهلل هو الديان المحاسب والمجازي للعباد , و هو الحاكم بينهم يوم المعاد _ 0

: يجمع األولين واآلخرين يوم القيامة , عراة ليس عليهم ثياب , حفاةً  بال نعال , غراًل أى  جل وعالاهلل ف  

ى ليس معهم شيئًا من متاع الدنيا , ثم يجازيهم ويحاسبهم على ما قدموا فى حياتهم غير مختنين , بهمًا أ
  .دنيا من أعمال , إن خيرًا فخير, وإن شرًا فشر ال

   07: غافر  سورة   :  تعالى  –قال اهلل 

: وقال تعالى 

   17: األنبياء سورة  , 

   11: النساء  سورة   : وقال تعالى 
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: وقال تعالى 

 11: آل عمران  سورة  

 . ويوم القيامة يسمى يوم الدين , ألنه يوم الجزاء والحساب 

مالك يوم الجزاء على األعمال والحساب بها , يدل : , أى  1: الفاتحة سورة   : قال اهلل تعالى

  .على ذلك 

 حسابهم , :  ي, أ 65: النور سورة    : قول اهلل  تعالى 

  مجزيون محاسبون :  ي, أ 51: الصافات  سورة  :وقوله تعالى 

ديان , وأن يوم القيامة يوم جزاء وحساب , وأنه سيلقى اهلل ذلك  –سبحانه  –فإذا عرف العاقل أن الرب 
ذلك اليوم سيجد أعماله كلها محضرة خيرها وشرها حسنها وسيئها , فإنه  ياليوم ال محالة , وأنه ف

من  وجد غير ذلك فال يلو نفمن وجد خيرآ فليحمد اهلل , و م سيحسب لذلك اليوم حسابه , ويعد له عدته ,
 . إال نفسه 

 , غيها يف ةسادر أهملها من والعاجز , والعمل المهلة دار يف دام ما وحاسبها نفسه دان من فالكيس
 . الندم يفجأه أن إلى هواها وأتبعها

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا , و زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا , فإنه أهون : قال عمر بن الخطاب 
عليكم في الحساب غدا , أن تحاسبوا أنفسكم اليوم , و تزينوا للعرض األكبر , يومئذ تعرضون ال تخفى 

 .منكم خافية 

قبل مجيء يوم  ناألرضييأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب و يستعد للقاء ديان السموات و  ينبغي للعبد
 .الدين 

 .اب والفصل والقضاء يسخطه قبل يوم الحس الخوف من اهلل سبحانه واجتناب ما-6
 

 يتبع
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                                                            الدرس العاشر                                                                                       
 دقائق( 01)زمن الدرس 

 جل جالله وتقدست أسماؤه(  ديانال)تابع 

  :من آثار اإليمـــــــان بهذا االسم و* 
الديان ) فيجب على كل مكلف أن يعلم أن اهلل سبحانه هو : قال القرطبي رحمه اهلل , اجتناب ظلم العباد  -6
 .   ومن السيد لعبده , فيقتص للمظلوم من الظالم , ه الذي يجازي كال بعمل, وم القيامة ي( 

إَن ! يا رسوَل اهلِل : فقال جاء رجٌل, فقعد بين يدِي رسوِل اهلِل )  رضي اهلل عنهاكما في حديث  أم المومنين عائشة 

 فقال رسوُل اهلِل ! لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني, وأشتُمهم وأضربهم ؛ فكيف أنا منهم ؟ 
قاُبك إياهم بقدِر إذا كان يوُم القيامِة ؛ يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك, وعقابك إياهم ؛ فإن كان ع: 

ذنوبهم ؛ كان كفاًفا ال لك وال عليك, وإن كان عقاُبك إياهم دون ذنبهم, كان فضًلا لك, وإن كان عقاُبك إياهم 
أما تقرأ : فوَق ذنوبهم ؛ اقتَص لهم منك الفضُل, فتنَحى الرجُل وجعل يهتف ويبكي, فقال له رسوُل اهلِل 

َمَواِزيَن اْلِقْسَط ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة َفَلا ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيًئا َوِإْن َكاَن ِمْثَقاَل َحَبٍة ِمْن َخْرَدٍل َوَنَضُع اْل:  -تعالى  -قوَل اهلِل 
ما أجد لي ولهؤالء شيًئا خيًرا من مفارقتهم ؛ ! يا رسوَل اهلِل : , فقال الرجُل !-َأَتْيَنا ِبَها َوَكَفى ِبَنا َحاِسِبيَن 

  صححه األلباني. (   أحراٌر  أشهدك أنهم كَلهم

 غراًل عراة القيامة يوم اهلل إلى يقدمون إنما والناس حينئذ الحساب يكون كيف  عنهم اهلل رضى الصحابة سأل لما

 يكن لم فإن ظالمه, حسنات من للمظلوم يأخذ سبحانه أنه:  أى ," والسيئات بالحسنات: "  قال , ؟ بهمًا
 أبى حديث فى كما , النار فى طرح ثم , عليه فطرحت , المظلوم سيئات من أخذ , حسنات عنده

 درهم ال من فينا المفلس:  قالوا ,"  ؟ المفلس من أتدرون: "  قال , اهلل رسول أن , – عنه اهللهريرة
 , وزكاة وصيام بصالة القيامة يوم يأتى أمتى من المفلس إن: " عليه الصالة والسالم   فقال,  متاع وال له

 , حسناته من هذا فيعطى , هذا وضرب , هذا دم وسفك , هذا مال وأكل , هذا وقذف , هذا شتم قد ويأتى
 طرح ثم , عليه فطرحت خطاياهم من أخذ , عليه ما يقضى أن قبل حسناته فنيت فإن , حسناته من وهذا

 يوم أهلها إلى الحقوق لتؤدن: "  قال   اهلل رسول أن هريرة أبى حديث من أيضًا وروى , مسلم روام"  النار فى
 "القرناء الشاة من الجلحاء للشاة يقاد حتى , القيامة

فإن هناك يومًا ال ريب فيه يقتص فيه , في هذه الدنيا   المظلومينيه من أثار اإليمان بهذا االسم  تسل -1 
 . الديان من الظالمين 

 61 سورة إبراهيم  : قال تعالى 

 

 
   الشاعر يقول المعنى هذا وفى
 هو الظلوم المسىء زال وما     لؤم الظلم إن واهلل أما
 الخصومتجتمع  اهلل وعند نمضى  الدين يوم ديان إلى

 بين للفصل اليوم ذلك فى بنفسه يجئ وعال جل أنه اليوم ذلك فى – سبحانه – الرب مجازاة كمال ومن
  العباد

 :قال تعالى 

 61 – 66:  لفجرسورة ا  
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 اليوم ذلك فى ستؤدى الحقوق وأن , ديان سبحانه الرب أن وتذكر , العظيم اليوم هذا فى العبد أيها فتفكر
 والسيئات الحسنات إال اليوم ذلك فى ثم ما وأن , أهلها إلى

 موازين  القضاء نصبت وقد فــــردًا     اهلل تأتى يـــوم تذكر
 منكشف الغطاء الذنب وجاء المعاصى    عن الستور وهتكت

   سليم بقلب اهلل أتى من إال بنون وال مال ينفع ال يوم الدين يوم خزى من أجرنا اللهم
 

 تم بحمد اهلل


