
- 1 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  اإلبتدائيةالمرحلة 

 هـ3415/3411لعام  الثاني يللفصل الدراس

 
 
 
 
 
 
 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التربية والتعليم

 إدارة التوعية اإلسالمية



- 2 - 

 

 (ب)للمرحلة   عقيدةتوزيع دروس   ال
 ( األسماء والصفات)  

 هـ الفصل الدراسي الثاني  3411/ 3415للعام الدراسي 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 الشهر 
 األسبوع 

 الرابع  الثالث الثاني األول

 ربيع ثاني   
4/4/3411 33/4/3411 31/4/3411 61/4/3411 

 استقبال

  

 الدرس األول

جل جالله وتقدست (  الشاكر ,الشكور )     
 أسماؤه

 الدرس الثاني

جل جالله وتقدست (  الشاكر ,الشكور )تابع      
 أسماؤه

 الدرس الثالث

جل جالله وتقدست (  الشاكر ,الشكور )تابع 
 أسماؤه

    تاريخ التنفيذ

عدد 
املستفيدات

    طالبات

    موظفات

 مجاد أول   

1/5/3411 31/5/3411 31/5/3411 64/5/3411 

 الدرس الرابع

 جل جالله وتقدست أسماؤه(  الحفيظ )   

 الدرس اخلامس

 جل جالله وتقدست أسماؤه(  الحفيظ )تابع    
 الدرس السادس

 جل جالله وتقدست أسماؤه(  الحفيظ )تابع    
 الدرس السابع

 جل جالله وتقدست أسماؤه(  الحليم )   

     تاريخ التنفيذ

عدد 
 املستفيدات 

     طالبات

     موظفات

 مجاد ثاني   

6/1/3411 1/1/3411 31/1/3411 61/1/3411 

 الدرس الثامن إجازة منتصف الفصل 

 جل جالله وتقدست أسماؤه(  الحليم )تابع    

 الدرس التاسع

 جل جالله وتقدست أسماؤه(  الكريم األكرم)   

 الدرس العاشر 

جل جالله وتقدست (  الكريم األكرم)تابع    
 أسماؤه

     تاريخ التنفيذ

عدد 
 املستفيدات 

     طالبات

     موظفات

 رجب  
3/1/3411 8/1/3411 35/1/3411 66/1/3411 

 مراجعة    

     تاريخ التنفيذ

عدد 
 املستفيدات

     طالبات

     موظفات

 شعبان 
61/1/3411 1/8/3411 31/8/3411 61/8/3411 

   

   تاريخ التنفيذ اختبارات  اختبارات

عدد 
 املستفيدات 

   طالبات

   موظفات
 

   ..........................سم المعلمة المنفذة ا
 : مالحظات 

 .نأمل التقيد بالمادة العلمية المرفقة في خطة المصلى فقط -3                    
 . يتم تفعيل الدروس مرة واحدة في األسبوع وفق الجدول المرفق  -6                    
 .يتم تدوين ما تم تنفيذه في هذا الجدول أوال بأول -1                    
 . نأمل تعبئة أعداد الموظفات والطالبات أواًل بأول  –4                    

 .ة تلخيص وتبسيط المادة لتناسب المرحلة العمرية لطالبات نأمل من مسؤوالت التوعية بالمرحلة االبتدائي-5        
 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التربية والتعليم       

 اإلسالميةإدارة التوعية    
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 دقائق( 31)زمن الدرس 
 الدرس األول

 

 جل جالله وتقدست أسماؤه  (الشاكر  –شكور ال)     

 المعاني الكريمة لهذين االسمين الجليلين: 

 .من المعروف  فعله هو الثناء على المحسن بما    :الشكر

  ورود االسمين في القران الكريم: 
 :  منها في القرآن أربع مرات و( الشكور ) ورد 

  11: فاطر سورة    : قوله تعالى 

 :فقد ورد مرتين ( الشاكر ) أما 

  358: البقرة  سورة   : في قوله تعالى 

  :معنى االسم في حق اهلل عز وجل 
ويضاعف ..ويغفر الكثير من الزلل ..الذي يشكر القليل من العمل" : الشاكر الشكور" قال السعدي في

ومن تقرب إليه بشيء من ...ويشكر الشاكرين ويذكر من ذكره ...للمخلصين أعمالهم بغير حساب 
 .ومن ترك شيئا له أعطاه أفضل منه...األعمال الصالحة تقرب اهلل منه أكثر

  اثار االيمان بهذين االسمين: 

 ييعطي الكثير من الثواب مقابل العمل القليل فال تستصغر الذي   هو الشاكر والشكور  أن اهلل تعالى( 3
ال تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلق أخاك )  : فقد قال النبي , شيئا من أعمال البر ولو كان يسيرا

 . رواه مسلم (  .بوجه طلق
 :فإن اهلل اليضيع شيئًا ,صغيرها وكبيرها  , وحث عليه الصالة والسالم على عمل الصالحات 

 . رواه البخاري (  اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة)  : قال النبي 
    لما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر ( 6

هو سبحانه جميل يحب الجمال فأحب خلقه إليه من اتصف بموجبها ...وهذا شأن اسمائه الحسنى 
 .....شكور يحب الشاكرين...محسن يحب المحسنين ...رحيم يحب الرحماء...يحب العلماء عليم ...
 ـ:وإن للشكر ثالث أركان   ( 1

   .وذكرها على الدوام والتحدث بها وذلك بمعرفتها اإلقرار بالنعمة للمنعم - أ

   33: سورة  الضحى 
  
  

 :على طاعته االستعانة بها - ب
 . النعم التي في الدنيا إنما خـٌلقت أصال ليستعين بها أهل اإليمان على طاعة الرحمن ف
 .شكر القلب أن التشغله بغير ذكره ومعرفته ف, أن كل جارحة عليها شكر يخصها  يوأعلم 

 . في غير رضاه ومحبته وشكر المال أن التنفقه.وشكر اللسان أن التستعمله في غير ثنائه ومدحه 
 .شكر من أجرى النعمة على يده تسخيرا منه إليه -ج 

 34: سورة لقمان     : فقد أمر اهلل سبحانه به في قوله تعالى 
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فمن عقهما أو , وسهرا وتعبا في تربيته  ,فأمر بشكره ثم بشكر الوالدين إذ كانا سبب وجوده في الدنيا 
ومن لم يشكرهما فإنه لم يشكر اهلل , بل جحد أفضالهما عليه , أساء إليهما فما شكرهما على صنيعهما 

 حديث حسن ( اليشكر اهلل من اليشكر الناس )  : وقد قال , الذي أجرى تلك النعم على أيديهما 

 
 

  يتبع 
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 دقائق( 31)زمن الدرس 
 الثاني الدرس

 

 جل جالله وتقدست أسماؤه  (الشاكر  –شكور ال)تابع     

 
  :ومن اثار االيمان بهذين االسمين 

  :الشكر سبب عظيم لثبوت النعم وزيادتها قال تعالى -4

    ٧: إبراهيمسورة   

 .فكلما شكر العبد زاده اهلل في نعمته وأحدث له نعمة أخرى حسية أو معنوية  
مبينا حال تلك القرية العظيمة التي كانت  , وكفر النعم وجحودها سبب عظيم لزوال النعم كما قال تعالى

  : ترفل بالنعم واألمن ثم كفرت بنعم اهلل

    336: النحل سورة . 

يشكر ال )  : ومن كمال شكر اهلل شكر المخلوق إذا أسدى نعمة لغيره فيشكره لقول الرسول اهلل  -31
  . رواه أحمد  (اهلل من ال يشكر الناس

 : ومن أعظم المخلوقين الذين يسدى لهم الشكر الوالدين قال تعالى

  من : )قال سفيان بن عيينة . 34: لقمان سورة

 (. في أدبار الصلوات فقد شكرهماصلى الصلوات الخمس فقد شكر اهلل تعالى ومن دعا لوالديه 
من فاق الكثيرة في سبيل تربية الولد المش امحملهبذاله من اإلحسان والعناء وتوذلك لعظيم حقهما بما 

 .ترك شكرهما كان جاحدا كافرا بنعمة اهلل ولو أحسن لجميع الناس
إذا داوم العبد على الفرائض وأقبل على اهلل بالنوافل وكثرة الذكر والدعاء والمناجاة واستعمل  -33

جوارحه فيما يرضي اهلل وحمد اهلل في السراء والضراء كان عبدا محققا لكمال الشكر موصوفا بالعبد 
أنه قام حتى تورمت قدماه فقيل له تفعل هذا وقد غفر اهلل لك ) : وفي الصحيحين عن النبي   الشاكر 

 (.ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفال أكون عبدا شكورا
أمور في هم أفضل منه صره ويتطلع بقلبه إلى من ببالمسلم  نظرأن يسببه  تقصير العبد في شكر  -36

لك نهانا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن فيؤدي ذلك إلى ازدراء النعمة التي هو فيها  ولذ  الدنيا 
رواه   (فهو أجدر أال تزدروا نعمة اهلل انظروا إلى من أسفل منكم وال تنظروا إلى من هو فوقكم: )ذلك بقوله

 . مسلم

 يتبع
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 دقائق( 31)زمن الدرس 
 الثالث الدرس

 

 أسماؤهجل جالله وتقدست   (الشاكر  –شكور ال)تابع     

 :ومن أعظم ما يعين على أداء الشكر هلل أمور
واهلل يا معاذ إني ألحبك فال تنس أن تقول في دبر كل : )معاذا فقال له الدعاء كما أوصى النبي  -3

 .  أخرجه الترمذي وصححه االلباني (صالة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
فيحسن بالمؤمن أن يكثر الدعاء بتيسير الشكر . قبل السالمواألقرب أن هذا الدعاء يقال في آخر الصالة 

 .في كل حال
يتفكر العبد في كثرة النعم التي ال يستطيع أن يحصيها من إيمان وأمن وسالمة في البدن والمال  -6

  :واألهل والولد وغير ذلك فكل نعمة يتولد منها نعم كثيرة قال تعالى

    38: النحل سورة. 

, نافيها غير ناركانعم ال يش  ناكما أنعم على بقية عباده, بل زاد بالدنا وقد أنعم اهلل سبحانه وتعالى على  
من وجود  ومن نعم اهلل علينا كذلك, ما من به وإن من أعظم نعمه جل وعال علينا نعمة التوحيد؛  

ركنا فيها غيرنا فلله الحمد والمنة, ومنها ما أنعم به من تطبيق االحرمين في بالدنا, وهي نعمة ال يش
شرع اهلل في زمن عز فيه وجود من يطبق شرعه, ومنها ما أكرمنا به من نعمة األمن واألمان, وما أفاء 

 ..على هذه النعم ز وجلععلينا من األرزاق واألموال, فنحن أحوج ما نكون إلى شكر اهلل 

يتأمل في عظيم جزاء الشكر في اآلخرة وثوابه العاجل في الدنيا ويتأمل في عذاب كفر النعم في  -1
 .اآلخرة ومحق النعم في الدنيا

يتفكر المؤمن في عظم السؤال والوقوف بين يدي اهلل عن شكر النعم التي أسداها اهلل إليه كما قال  -4

 . 8: التكاثر سورة    : تعالى

النعيم صحة األبدان واألسماع واألبصار يسأل اهلل العباد فيما : )قال ابن عباس في تفسير النعيم
 (.عن كل لذة من لذات الدنيا: )وقال مجاهد(. استعملوها وهو أعلم بذلك منهم

فيدرك قلبه عظيم النعم التي هو فيها فيحدث ذلك  , ال الفقراء والمساكين والمتضررينالنظر إلى أحو -5
 .شكرها لتثبت وتزيد

 .واكتبنا في عبادك الطائعين الشاكرين , اللهم وفقنا للعمل بما تحب وترضى 

 تم بحمد اهلل
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 دقائق( 31)زمن الدرس 

 الرابع الدرس
 

 جل جالله وتقدست أسماؤه  (الحفيظ )   
 :المعنى اللغوي

   . حرسته, وحفظته أيًضا بمعنى استظهرته: حفظُت الشيء ِحْفًظا, أي,    الحفظ نقيض النسيان  
 :ورودها في القرآن الكريم

 : منها ثالث مرات" الحفيظ"ورد اسمه 

 . 51 :هودسورة   : في قوله تعالى

 .   14: يوسفسورة    : فقد ورد مرة واحدة في قوله تعالى" الحافظ"وأما 

 :االسم اآثار اإليمان بهذ 
فما من ,أرضه إن اهلل سبحانه قد عّم بحفظه جميع مخلوقاته وأحاطت رعايته كل من في سماواته و-3

    : قال تعالى  ه بعنايته؛ إال وربنا يرعاه ويكلؤ صغر حجمهمخلوق ولو 
 63:سبأسورة 

 :قال تعالى  مومن خلفه موسخر اهلل لهم حفظة من بين يديه 

  33:الرعدسورة  .   

فكم في اليوم والليلة من بالء ُصرف أو موقف هالك انعقدت أسبابه وتحقق العبد منه هالكه فينجيه اهلل 
 .منه 

  وذلك الحفظ منه سبحانه لمن في الكون جميعًا في آٍن واحد ال يثقله وال يعجزه 

 655:البقرة سورة     :كما قال سبحانه  

فال ريب أنه حفظ خاص !   فإذا كان هذا الحفظ يجريه اهلل لمن أشرك به وكفر فما ظنك بحفظه ألوليائه
 .يفوق األول قدرًا ونوعًا

ويلتقم الحوت نبي اهلل يونس فال يكسر له عظمًا وال ينهش له لحمًا بل يلقيه في البر سالمًا معافى بأمر 
 .  اهلل 

شيئًا لما  تضرهلتي طالما جمعوا لها فال اهلل على خليل اهلل ليحرقوه فيقذفونه في النار اويتآمر أعداء 

 . 11: االنبياء  سورة    جاءها األمر من اهلل 

ومن معه على ضفة بحر الخضم ويتبعهم أعداؤهم من خلفهم ليقضوا عليهم وليس  عليه السالمويقف موسى 

 بين الفريقين إال بضع أمتار حتى قال أصحاب موسى 

   11 :13:الشعراءسورة . 
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بنجاة المؤمنين في أشد اللحظات يأسًا واستبعادُا حتى يظن العبد منهم أنه قد هلك  وقصص القرآن مألى

  فيأتيه الفرج والنجاة من حيث ال يحتسب 

  331: يوسفسورة  

 يتبع
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 دقائق( 31)زمن الدرس 
 خامسال الدرس

 

 جل جالله وتقدست أسماؤه(  الحفيظ )   تابع
 

 :االسم اآثار اإليمان بهذومن 
تحريف فقد تكَفل اهلل بحفظ كتابه العزيز من ال,  أن المحفوظ هو ما حفظه اهلل سبحانه وتعالى  -6

   1: الحجرسورة    : , قال سبحانه العصور رعلى م والتغيير والتبديل,

 ومن أعظم ما يجب على المسلم حفظه من حقوق اهلل هو التــــوحـــيـــد -1
فهذا هو الحق العظيم الذي أمر اهلل سبحانه عباده أن يحفظوه ويراعوه,  أن يعبده وال يشرك به شيًئا, 

 .وهو الذي من أجل حفظه أرسل الرسل وأنزل الكتب

 الصالة, قال تعالى : ومن أعظم ما أمر اهلل بحفظه من الواجبات - 4

    618: البقرةسورة  . 

 . فمن حافظ على الصلوات وحفظ أركانها, حفظه اهلل من نقمته وعذابه وكانت له نجاة يوم القيامة
والصالة مجلبة للرزق, حافظة للصحة, دافعة لألذى, مطردة لألدواء, مقوية ): قال ابن القيم رحمه اهلل

شارحة للصدر, للقلب, مبيضة للوجه, مفرحة للنفس, مذهبة للكسل, منشطة للجوارح, ممدة للقوى, 
مغذية للروح, منورة للقلب, حافظة للنعمة, دافعة للنقمة, جالبة للبركة, مبعدة من الشيطان, مقربة من 

 .الرحمن
إن الصالة صلة باهلل عز وجل, وعلى قدر صلة : وسر ذلك,  وللصالة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا

وتقطع عنه الشرور أسبابها, وتفيض عليه مواد  العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها,
التوفيق من ربه عز وجل, والعافية, والصحة, والغنيمة والغنى, والراحة والنعيم, واألفراح والمسرات, 

  اهـ  (كلها محضرة لديه, ومسارعة إليه
 : ومما جاء في أن الصالة تحفظ صاحبها قوله صلى اهلل عليه وسلم

  رواه الترمذي وصححه األلباني ( أول النهار أربع ركعات أكفك آخرهاركع لي من ! يا ابن آدم: قالعن اهلل عز وجل أنه )

 :ومما أمر اهلل بحفظه السمع والبصر والفؤاد, قال سبحانه  -5

     يفاحفظ.  11: اإلسراءسورة 

قلبك وعقلك  يإال إلى ما يرضيه, واحفظ يبصرك فال تنظر يإال ما يرضيه, واحفظ يسمعك, فال تسمع
 .من أن يتعلقا بما يغضبه ويسخطه, وينشغال بغيره

ألن حفظ اليمين يدل .  81: المائدةسورة     :سبحانه يمان, فقال ومما أمر اهلل بحفظه األ - 1

على إيمان المرء وورعه, فكثير من الناس يتساهل في الحلف والقسم, وقد تلزمه الكفارة وهو ال يدري, 
       . فيقع في اإلثم لتضييعه وعدم حفظه أليمانه  أو يعجز عنها,

 

 يتبع 
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 دقائق( 31)زمن الدرس 
 السادس الدرس

 جل جالله وتقدست أسماؤه(  الحفيظ )   تابع
 

 :االسم اآثار اإليمان بهذومن 
 ,ويحفظه من عقابه وعذابه وسخطه, اهلل سبحانه وحده هو الذي يحفظ اإلنسان من الشرور واآلفات -1

وبقدر طاعة العبد لربه , اهلل وخوفه يحفظ اإلنسان فبتقوى, إن هو حفظ حدود اهلل واجتنب محارمه
 فكلما ازداد العبد طاعة ازداد اهلل له حفظًا , يكون الحفظ  والقرب منه 

 :تضمن نوعين ي لمؤمنوحفظ اهلل سبحانه ل  
ومن حفظ اهلل في صباه وقوته حفظه اهلل  .حفظه له في مصالح دنياه, كحفظه في بدنه وولده وماله-3 

ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله وكان بعض العلماء قد جاوز ,في حال كبره وضعف قوته 
المائة سنة وهو ممتع بقوته وعقله فوثب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذلك فقال هذه جوارح حفظناها 

 .رعن المعاصي في الصغر فحفظها اهلل علينا في الكب

  :قال تعالى.بل تراه يموت الصالح من عباده فيبقى اهلل راعيا أوالده 

   86:الكهفسورة .  

ومن , فيحفظه من الشبهات المضلة , حفظ اهلل للعبد في دينه وإيمانه  :وهو أشرف النوعين  -6
 . ويحفظ عليه دينه عند موته فيموت على اإليمان , الشهوات المحرمة 

كيف نجاه  يفانظر , في مشاهدها كلها دليل على مدى حفظ اهلل لعباده الصالحين  عليه السالمقصة يوسف و

ثم ألقي في الجب فلوال عناية اهلل لهلك في وسطه وأعظم ,وا يقتلوه من القتل بعد أن تآمروا عليه وكاد
 . من ذلك كله أن حفظ عليه دينه وصرف عنه السوء والفحشاء 

اعتقاد العبد بحفظ اهلل ال يعني تفريطه بأخذ األسباب فهذا يعقوب عليه السالم لم يدفع بابنه مع أخوته و

  :وا إال متفرقين فأثنى اهلل عليه بقوله إال لما أخذ عليهم الميثاق ومنعهم أن يدخل

  18:يوسفسورة 

من أعظم ما يتحصن به اإلنسان من شر شيطان اإلنس والجان وأقوى األسباب حفظاًً للعبد ذكره  -8 
 من  األلبانيفعند أبي داود وصححه  ين ومن ذلك أن تدعو بالحفظ لك وألهلك ولمن تحب  .لربه واستعاذته به

اللهم إني : )يدع هؤالء الدعوات حين يمسي وحين يصبح لم يكن رسول اهلل : حديث ابن عمر قال
أسألك العافية في الدنيا واآلخرة, اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي, اللهم 

عن يميني وعن شمالي ومن استر عوراتي وآمن روعاتي, اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي و
   حديث صحيح(  ي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتيفوق

اللهم : ) أن رسول اهلل كان يدعو  وروى الحاكم وصححه الشيخ األلباني من حديث ابن مسعود 
 احفظني باإلسالم قائما , واحفظني باإلسالم قاعدا , واحفظني باإلسالم راقدا وال تشمت بي عدوا حاسدا ,

   (اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك
  

 تم بحمد اهلل 
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 دقائق( 31)زمن الدرس 
 السابع الدرس

 جل جالله وتقدست أسماؤه(   الحليم)   
 :المعنى اللغوي
 . األناة والَعْقل: الِحْلُم بالكسر

 وروده في القرآن الكريم
 :ورد االسم في القرآن إحدى عشرة مرة, منها

 615: البقرةسورة   قوله تعالى 

 :االسم اآثار اإليمان بهذ  
وهو الصفح عن العصاة من العباد, وتأجيل عقوبتهم رجاء توبتهم  هلل عز وجل,( الحلم)إثبات صفة  -3

 .عن معاصيهم
فحلمه . وحلم اهلل سبحانه عن عباده, وتركه المعاجلة لهم بالعقوبة, من صفات كماله سبحانه وتعالى -6

 ., أو إمهال لهم مع القدرة, فإن اهلل ال يعجزه شيء ليس لعجزه عنهم, وإنما هو صفح وعفو

 نه قال سبحا

   44 :فاطرسورة  

وحلمه أيضًا ليس عن عدم علمه بما يعمل عباده من أعمال, بل هو العليم الحليم الذي يعلم خائنة األعين 
 .وما تخفي الصدور

 . 53: األحزابسورة    قال سبحانه 

إذ هو سبحانه يحلم عنهم ويصفح ويغفر مع استغنائه عنهم, قال  وحلمه عن خلقه ليس لحاجته إليهم,
 سبحانه 

   الّلَه َغُفوٌر َحِليٌم  615: البقرةسورة  
حلم اهلل عظيم, ويتجلى في صبره سبحانه على خلقه, والصبر داخل تحت الحلم, إذ كل حليم صابر,  -1

: قال  عن النبي  كما في حديث أبي موسى األشعري  بالصبر, عز وجلوقد جاء في السنة وصف اهلل 

أصبر على أذى سمعه من اهلل, إنهم ليدعون له ولدًا وإنه ليعافيهم  –أو ليس شيء  –ليس أحد )
 متفق عليه( ويرزقهم

قال سبحانه 

   13: النملسورة . 

 .فتأخير العذاب عنهم إنما هو رحمة بهم
باإلمهال, فال تستشعر قلوبهم رحمة اهلل وحكمته, حتى يأخذهم سبحانه بعدله  الناس فال ينبغي أن يغتر 

 .وقوته, عندما يأتي أجلهم الذي ضرب لهم
تأخير العذاب عن الكفار إنما هو في الدنيا فقط, وأما في اآلخرة فال يخفف عنهم العذاب وال  : وليعلم أن 

 .هم ينظرون

 يتبع
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 دقائق( 31)الدرس زمن 

 الثامن الدرس
 جل جالله وتقدست أسماؤه(   الحليم)تابع 

 

 :االسم اآثار اإليمان بهذ ومن  
 :يجوز إطالق صفة الحلم على الخلق, فقد وصف اهلل عز وجل أنبياءه بذلك, قال عز من قائل-4

     وقال  . 1: التوبةسورة    وقال حكاية عن قوم  15: هودسورة

 . 81: هودسورة    شعيب عليه السالم 

 وهي خصلة يحبها اهلل ورسوله كما والحلم من الخصال العظيمة التي يريد اهلل من عباده أن يتخلقوا بها,
 . رواه مسلم(  الحلم واألناة: إن فيك لخصلتين يحبهما اهلل) في حديث أشج عبد القيس

يتعود  و,صاه أن يحلم هو على من خالف أمرهمن الواجب على من عرف أن ربه حليم على من عف 
 .الصفح حتى يعود الحلم له سجية

 .عليه ةبالحلم مثاب ةألنك متعبد ,أساء إليك أنت عمن  يفاحلم , ربك سبحانه أن يـُحلم عنك  يوكما تحب

 , وقال41: الشورىسورة     قال اهلل تعالى  

   41: الشورىسورة . 

 ..أعظم مثل في التحلي بُخُلق الِحْلم  ضرب لنا النبي  -5
كنت أمشي مع رسول اهلل  وعليه ُبرد نجراني غليظ الحاشية, فأدركه أعرابي فجبذه : عن أنس أنه قال

حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول اهلل  قد أثرت به حاشية الُبرد من شدة جبذته, ثم  , جبذة شديدة 
متفق . ]يا محمد مر لي من مال اهلل الذي عندك, فالتفت إليه رسول اهلل  ثم ضحك ثم أمر له بعطاء :قال

فيا لشدة ُحلم النبي  على هذا األعرابي الذي جذبه جذًبا شديًدا من ثيابه, فلم يغضب منه بل [ .. عليه
  .َضِحَك 

 .. وأمرنا  رسول اهلل  بالتحلي بهذا الُخُلق العظيــــم
  متفق عليه (ليس الشديد بالصرعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)سول اهلل  قال ر

رواه ( ال تغضب“فرد ذلك مراًرا, قال . ”ال تغضب“قال . أوصني: أن رجاًل قال للنبي : وعن أبي هريرة 

 البخاري
  

  ندعو اهلل تعالى باسمه الحليـــم أن -1
ال إله إال اهلل العظيم الحليم, ال إله إال اهلل رِب ) كان النبي  يدعو عند الكرب يقول  :عن ابن عباس  قال

 متفق عليه( السموات واألرض ورِب العرش العظيم 

 تم بحمد اهلل
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 دقائق( 31)زمن الدرس 
 التاسع الدرس

 جل جالله وتقدست أسماؤه(  الكريم األكرم)   
 :المعنى اللغوي

 .., كثير الصفح , والكَرم نقيض اللؤم الصفوح  : الكريم 
 وروده في القرآن الكريم

 قوله تعالى  منها ..ورد اسم اهلل تعالى الكريم ثالث مرات 

  331: المؤمنونسورة  

  1: العلقسورة    وورد اسمه تعالى األكرم في قوله 

 معنى االسم وداللته في حق اهلل تعالى
. الذي يعطي ال لعوض  , ال يضيع من الذ به والتجأ, وإذا أعطى زاد .. هو الذي إذا وعد وفى : الكريم

كم في الدنيا واآلخرة من شواهد كرمه وجوده فهو الذي عم الجميع فضله ف  ,الذي يعطي ويثني 
وينعم , بل كل ما في الكون إنما هو من شواهد جوده وإكرامه فهو الذي يعطي بغير حساب  ,وإحسانه 

وأغدق ,فأحسن صورهم, بل سؤالهم قير سؤال فكم نعمة أجراها لخلقه غويسدي ب, وإن جحد به الجاحد 
    . وهو الذي تعددت نعمه على عباده بحيث ال تحصى وحملهم في البر والبحر ,,رزاقهم أ

ى إنعامه وال عطاء فهو سبحانه أكرم األكرمين فليس في الوجود كريم يسمو إلى كرمه وال إنعام يرقى إل
يردهما صفرا  إن اهلل حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن) قال رسول اهلل    .يوازي عطاءه 

  رواه أبو داود وصححه األلباني( خائبتين

 :االسم اآثار اإليمان بهذ  
وهذا واهلل ليس باألمر الهين وال يوفق اهلل إليه إال القلة  , وطاعته والتذلل له أن يقابل كرمه بشكره -3

    31ُ: سبأ سورة    الذين قال اهلل فيهم 

الحذر الشديد أن يكون كرمه سبحانه على عبد من عباده سبب لمعصيته له فال يعصيه بنعمه    -6
  [  1: العلق ( ]َيا َأُيَها اإِلنَساُن َما َغَرَك ِبَرِبَك اْلَكِريمِ : )واليغتر بإكرام اهلل له بالنعمة قال تعالى 

يسارع عند النوازل  و فقرا أبدا , أن من عرف ربه بهذا الكرم أحسن ظنه فال يخشى على نفسه   -1
     . سبحانه وتعالى الليل والنهاربوالكروب والضائقات المالية والنفسية إلى من  يمينه مألى سحا 

 يتبع
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 دقائق( 31)زمن الدرس 
 العاشر الدرس

 جل جالله وتقدست أسماؤه(  الكريم األكرم)تابع 

 :االسم ااإليمان بهذآثار ومن   
ال إله إال اهلل ) أن رسول اهلل  كان يقول عند الكرب: عن ابن عباس, هلل بهذا االسم اتمجيد الدعاء و   -4

العظيم الحليم, ال إله إال اهلل رب العرش العظيم, ال إله إال اهلل رب السماوات ورب األرض رب العرش 
 . متفق عليه ( الكريم

يا رسول اهلل, أرأيت إن علمت أي :  قلت: قالت قالت رضي اهلل عنها عن عائشة.. دعـــاء ليلة القدر  :منهو

 رواه الترمذي وصححه األلباني( اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني: قولي) : ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟, قال
. 

       والجود والعطاء ألنه يحب من عباده الكرماء     أن يتحلى بوصف الكرم والسخاء ,   -5
ومن عامل خلقه بصفة عاملة اهلل تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا واالخرة فاهلل تعالى : "ابن القيم قال 

 .   " لعبده على ما حسب ما يكون العبد لخلقه
 .  متفق عليه( َعْن َشْيٍء َقُط َفَقاَل َلا َما ُسِئَل الَنِبُي )قال َجاِبًرا  عن  , ولذا كان النبي أكرم الخلق 

 صحيح الجامع ( إن اهلل كريم يحب الكرم, ويحب معالي األخالق ويكره سفسافها)قال رسول اهلل و  
 . األلبانيرواه الحاكم وصححه ( من كان هينا ليًنا قريًبا حرمه اهلل على النار) عن النبي  قال : عن أبي هريرة و

من نفقة على مسكين .. بأن ُيكثر من الصدقات عن طيب نفس .. فعلى العبد أن يبذل الخيـــر للناس 
 .ذكر اهلل سبحانه وتعالى صدقة بل إن وفقير, وسعي على أرملة, سقي الظمآن, وإغاثة اللهفان,

قال , أن يحذر البخل والشح ويجاهد ويجتهد ليقيه اهلل شح نفسه وحينئذ سيكون من المفلحين     -1

    31: التغابن سورة    : تعالى 

:كما قال سبحانه  ,وتبديله السيئات بالحسنات , من كرم اهلل تعالى غفرانه للذنوب وعفوه عنها  -1

   13: سورة الفرقان  . 

ومن شواهد كرمه قبوله العمل من عبده المخلص له على يسره وقلته وينميه له ويشكره عليه فَعْن  -8
َمْن َتَصَدَق ِبَعْدِل َتْمَرٍة ِمْن َكْسٍب َطِيٍب َوَلا َيْقَبُل الَلُه ِإَلا الَطِيَب َوِإَن )  َقاَل َقاَل َرُسوُل الَلِه  َأِبي ُهَرْيَرَة 

     متفق عليه (َبُلَها ِبَيِميِنِه ُثَم ُيَرِبيَها ِلَصاِحِبِه َكَما ُيَرِبي َأَحُدُكْم َفُلَوُه َحَتى َتُكوَن ِمْثَل اْلَجَبِل الَلَه َيَتَق

 : كما في قولة , سمى اهلل تعالى ما أعَد ألنبيائه بالرزق الكريم -1

   وغيرها  4: سورة األنفال ,  

هم أولئك الذين أردُت غرسُت كراَمت: ) ربه عن أعلى أهل الجنة منزاًل قال سبحانه  وفي سؤال موسى 
و مصداقه في كتاب : قال ( . فلم تر عيٌن ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر  ,بيدي وختمُت عليها 

 . 31: سورة السجدة    : اهلل عز وجل 

 تم بحمد اهلل

 .والحمد اهلل رب العالمين ,هذا والعلم عند اهلل


