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 دقائق( 33)زمن الدرس 
 الدرس األول

 

    معاني وآثارتعالى سبحانه وأسماء اهلل   

   
  
  

آله وصحبه وسلم وعلى والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ,الحمد هلل رب العالمين  
 :وبعد. تسليما كثيرًا

 جل جالله وتقدست أسماؤه  وهو اهلل : فإّن أشرف العلوم وأجلها على اإلطالق ما تعلق بأشرف معلوم 
 :  أسماء اهلل سبحانه وتعالى بلإليمان  من اآلثار الحميدة الزاكية و 

, في سلوكه وسيره إلى اهلل أنه إذا عرف العبد ربه وامتأل قلبه بمعرفته أثمرت له ثمرات جليلة  .3
فلهج لسانه ,وتعلق قلبه به وفاضت محبته على جوارحه , ولزم أمره واتبع شرعه  معه وتأدب
 .وسارع في مرضاته غاية جهده  ,بذكره

معي كيف اختصت آية الكرسي بكونها  يفتأمل, ن منزلة العبد عنده سبحانه على قدر معرفته به إ  .1
مع أن المفضل عليه بعض ,قرآن وكيف عدلت سورة اإلخالص ثلث ال,ـ جل وعز ـ أعظم آية في كالمه

 .كالم الرب ـ تبارك اسمه ـ فإذا تفاضل كالمه ببركة أسمائه كان تفاضل عبيده بسبب ذلك أدل وأحرى
أنه ال سعادة للقلب وال سرور له إال بمعرفة مواله ومربيه وإلهه وبقدر علمه به واتباعه لهداه   .1

 11سورة البقرة    :  تعظم سعادته يقول الحق ـ تبارك وتعالى

على سرية يصلي ألصحابه فكان  أن من أحَبها أحَبه اهلل كما في قصة الرجل الذي بعثه النبي   .4
ألنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى اهلل :يختم بسورة اإلخالص فلما سألوه قال 

    ومسلم  , البخاري ( أخبروه بأن اهلل يحبه) : عليه وسلم
وحقق ما تقتضيه من ِفْعل المأمورات وترك المحظورات كان من المقربين الذين , من عمل بها  كما أن   

 .أحبهم اهلل وتوالهم 

كان أحّب الخلق إليه من اتصف : يحّب أسماءه وصفاته ( سبحانه)لما كان " :  رمحه اهللقال ابن القيم 

يكرهها, فإنما أبغض من اتصف بالكبر من اتصف بالصفات التي : بالصفات التي يحبها, وأبغضهم إليه 
والعظمة والجبروت ؛ ألن اتصافه بها ظلم,إذ ال تليق به هذه الصفات وال تحسن منه ؛ لمنافاتها لصفات 
العبيد, وخروج من اتصف بها من العبودية, وهذا خالف ما تقدم من الصفات كالعلم والعدل والرحمة 

لعبودية, بل اتصاف العبد بها من كمال عبوديته, إذ المتصف واإلحسان والصبر والشكر,فإنها ال تنافي ا
 " ةلم يخرج بها من دائرة العبودي,من العبيد  بها
 ,؛ فاستحيى منه  هلل عز وجل  أنه كلما أدام ذكرها بقلبه ولسانه أوجب ذلك له دوام مراقبته   .5

 .الدين وهي أعلى مقامات , فيصير يعبد اهلل على الحضور والمراقبة ,وانكسر له 
كالحسد, والكبر, والرياء : اإلنسان من آفات كثيرة  ُمِلَسُي( تعالى)أن التعرف على أسماء اهلل   .1

لو عرف رّبه بصفات الكمال ونعوت الجالل,لم يتكبر ولم يحسد أحدًا : )  كما قال ابن القيم , والعجب 
على ما آتاه اهلل ؛ فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة اهلل ؛ فإنه يكره نعمة اهلل على عبده وقد 

 ( . أحبها اهلل, ويحب زوالها عنه واهلل يكره ذلك, فهو مضاد هلل في قضائه وقدره ومحبته وكراهته

http://www.al-aqidah.com/?aid=show&uid=i248e8ne#edn8
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 تحقيقًا وتراءت معانيها لناظريه كان أعظم الناس ,  ن قام في قلبه حقائق هذه األسماء أن م  .7
 .واستحال أن يصرف من أعماله شيئًا لغير مواله , وأكملهم عبودية لرب العالمين ,  للتوحيد 

خر لك مثاًل في آولذا يستدل ربنا جل في عاله على بطالن الشرك واألنداد بأسمائه الحسنى ؛تلحظ ذ 

 : د ذكره لعدد من أسمائه نزه نفسه عما أشرك به المشركون فقال سورة الحشر فبع

     11:سورة الحشر  

 . ذلك ألن من له هذه األسماء يمتنع أن يكون معه إله آخرو
كما صح ,اهلل فضلوعماًل ؛ استحق , وفهمًا ,هذه الثمرات أن من أحصى بعضًا منها حفظًا  ِلومن أَج-1

 .   البخاري  ومسلم ( من أحصاها دخل الجنة, إن هلل تسعة وتسعين اسما )  بذلك الخبر عن النبي 
 بإذن اهللشئ منه  وهو ما سنعرض, وآثار , له معنى وكل اسم من أسمائه سبحانه 

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

 بحمد اهللتم 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.al-aqidah.com/?aid=show&uid=i248e8ne#edn12
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 دقائق( 33)زمن الدرس 
 لثانيالدرس ا

 جل جالله وتقدست أسماؤه  (رحمن الرحيمال)

 
 

 المعاني الكريمة لهذين االسمين الجليلين: 
على وجه المبالغة وهي الرقة والتعطف وإن كان اسم ( الرحمة)هذان االسمان الكريمان مشتقان من 

  (الرحيم)أشد مبالغة من اسم  (الرحمن)
  ورود االسمين في القران الكريم: 

 .موضًعا من القرآن( 57)كثيرة جاءت في ( الرحمن)واآليات في ذكر اسم 

  1: الفاتحةسورة      : قوله تبارك وتعالىمنها 

موضًعا من القرآن الكريم أكثرها كان مقترًنا باسمه سبحانه  (334)فقد جاء في ( الرحيم)أما اسمه 

 :  عالىـــومن ذلك قوله ت( الغفور)

    311: آل عمرانسورة    

  :معنى االسم في حق اهلل عز وجل 
 :لكن بينهما فرق (  الرحيم)أشد مبالغة من اسم ( الرحمن)
 .هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخالئق في الدنيا, وللمؤمنين في اآلخرة(: الرحمن)اسم ف  

  :فهو ذو الرحـمة للمؤمنين كما في قوله تعـالى(: الرحيم)وأما اسـم 

    41: األحزابسورة   

 وهي صفة كمال الئقة بذاته سبحانه . من الصفات الثابتة هلل تعالى بالكتاب والسنة( الرحمة)صفة و
الصفات, ال يجوز أن تنفيها أو تؤولها أو تحرفها أو تكيفها كما هو مقرر في مذهب أهل السنة كسائر  

 . والجماعة في جميع الصفات
 ورحمة اهلل عز وجل لعباده نوعان: 

 :رحمة عامة: األولى 
ير وهي لجميع الخالئق بإيجادهم, وتربيتهم, ورزقهم, وإمدادهم بالنعم والعطايا, وتصحيح أبدانهم, وتسخ

 . تعد وال تحصىال , وغير ذلك من النعم التي  من نبات وحيوان وجماد لهم المخلوقات 
 

  :عز وجل قال اهلل 

   ٧: غافرسورة 

وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع » :عند هذه اآلية -رحمه اهلل تعالى  -يقول الشيخ ابن عثيمين  
وعلم اهلل بالغ لكل )المخلوقات, حتى الكفار؛ ألن اهلل قرن الرحمة هذه مع العلم؛ فكل ما بلغه علم اهلل, 

 .؛ فقد بلغته رحمته؛ فكما يعلم الكافر؛ يرحم الكافر أيًضا( شيء
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الذي يرزقه  ,رزق الكافر هو اهللالذي يلكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية مختصة بالدنيا؛ ف
 .«الطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك

 :رحمة خاصة :  الثانية

والصراط  هفي الدنيا بتوفيقهم إلى الهداي  عز وجلوهذه الرحمة ال تكون إال للمؤمنين فيرحمهم اهلل  

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

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

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

    ٣٤: األحزابسورة   

أما »: رحمه اهلل تعالى  عن هذه الرحمة الخاصة بعد حديثه عن الرحمة العامة يقول الشيخ ابن عثيمين 
 .وأعظم؛ ألنها رحمة إيمانية دينية دنيويةالرحمة العامة المؤمنون؛ فرحمتهم رحمة أخص من هذه 

 : ولهذا تجد المؤمن أحسَن حااًل من الكافر, حتى في أمور الدنيا؛ ألن اهلل يقول

   17: النحلسورة 

عز لكن المؤمن إن أصابته ضراء صبر واحتسب األجر على اهلل  الحياة الطيبة هذه مفقودة بالنسبة للكفار, 
  «وإن أصابته سراء شكر فهو في خير في هذا, وفي هذا وقلبه منشرح مطمئن  وجل

 
 

 

 عيتب
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 دقائق( 33)زمن الدرس 

 لثالثالدرس ا
 جل جالله وتقدست أسماؤه  (رحمن الرحيمال)تابع    

 

 

 بهذين االسمين  اإليمان آثار: 

 :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 وجلفإن آثار رحمة اهلل 

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

    351: األعرافسورة  

فوسعت رحمته كل شيء, ووسعت نعمته كل حي, فبلغت رحمته »: تعالى اهلليقول اإلمام ابن القيم رحمه 

 . «حيث بلغ علمه

سواء في هذا الكون   عز وجلفي كل ما خلق اهلل   رحمتهتظهر آثار , من آثار رحمة اهلل تعالى و -1 

العريض وما فيه من المخلوقات العظيمة المسخرة بأمره سبحانه وما فيها من المنافع والرحمة لعباده, 

بهذا اإلنسان, حيث خلقه   عز وجلأو ما في خلق اإلنسان من اآليات الدالة على عظمته سبحانه ورحمته  

ه, وأمده وأعده ورزقه وأنعم عليه بنعمه في أحسن تقويم وأقام جسمه وروحه, وأعطاه العقل وقوَا
ولو ذهبنا نستعرض آثار رحمة اهلل تعالى في اآلفاق وفي األنفس لفنيت األعمار ولم . الظاهرة والباطنة

 .تنته من حصرها وعدها مع أنها جزء من مائة جزء من رحمته

   : قال اهلل تعالى
  31:  الجاثيةسورة 

ِفي َأِي ُصوَرٍة َما َشاء .اَلِذي َخَلَقَك َفَسَواَك َفَعَدَلَك. َيا َأُيَها اْلِإنَساُن َما َغَرَك ِبَرِبَك اْلَكِريِم :  عز وجلوقال  

 .  1 – 1: االنفطار  َرَكَبَك 
ومن رحمته أحوج الخلق بعضهم إلى بعض لتتم مصالحهم, ولو أغنى بعضهم عن بعض لتعطلت 

مصالحهم, وانحل نظامهم, وكان من تمام رحمته بهم أن جعل فيهم الغني والفقير, والعزيز والذليل, 
 . «والعاجز والقادر, ثم أفقر الجميع إليه ثم عم الجميع برحمته

وأعظم آثار 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

   337األنبياءسورة    : عز وجل  لعباده قال اهلل  عز وجلفالرسل رحمة من عند اهلل   

 11:  النحلسورة    : وقال سبحانه

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

 : قال اهلل تعالى

   51:  الزمرسورة  . 
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ومن رحمته أنه يعيذ من سخطه برضاه, ومن عقوبته بعفوه,  »: يقول اإلمام ابن القيم رحمه اهلل تعالى
وأوسع المخلوقات عرشه, وأوسع الصفات رحمته, فاستوى على عرشه الذي هو ... ومن نفسه بنفسه

 .أوسع المخلوقات بصفة رحمته التي وسعت كل شيء
وكان هذا الكتاب العظيم الشأن كالعهد « ي سبقت غضب ين رحمتإ » سبحانه  كتاًبا فهو عنده  وكتب  

منه سبحانه للخليقة كلها بالرحمة لهم, والعفو عنهم, والصفح عنهم, والمغفرة, والتجاوز, والستر, 
فكان قيام العالم العلوي والسفلي بمضمون هذا الكتاب, الذي لواله لكان للخلق . واإلمهال, والحلم, واألناة

   «شأن آخر

بعباده التائبين في أجلى صورها فيما أخبر به الرسول صلى اهلل عليه وسلم   عز وجلوتتجلى رحمة اهلل  

 .بتوبة عبده وقبوله لتوبة التائبين  عز وجلبفرح اهلل  

كان  من أحدكم, -حين يتوب إليه  -هلل أْفَرُح بتوبة عبده : ) قال رسول اهلل : قال وعن أنس بن مالك 
فأتى شجرًة فاضطجع في . فأيس منها. على راحلة بأرض فالة؛ فانفلتت منه, وعليها طعامه وشرابه
من شدة الفرح  -ثم قال . فأخذ بخطامها. ظلها قد أيس من راحلته, فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده

 رواه البخاري ومسلم (أخطأ من شدة الفرح. الَلهم أنت عبدي وأنا ربك -

وال يهلك على اهلل إال هالك وال يخرج عن رحمة اهلل تعالى إال من يعلم اهلل تعالى أنه ال يستحق الرحمة   

 17:  يوسفسورة      : البتة, وهم القوم الكافرون؛ قال اهلل تعالى

ومن آثار رحمته سبحانه ما يضعه في قلوب األمهات من رحمة نحو أوالدهن سواء كان ذلك عند  -5 
أعظم وأوسع من رحمة  وأن رحمة اهلل  سبحانه وتعالى. اإلنسان أو الحيوان من وحش وطير وهوام

 .األمهات بأوالدهن
من السبي تسعى إذ وجدت  بسبي فإذا امرأة ُقِدم على رسول اهلل »: أنه قال  فعن عمر بن الخطاب 

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

 .البخاري أخرجه «( هذه بولدها

في شرعه المطهر وأحكامه التي كلها خير ورحمة للخلق سواء ما يتعلق   عز وجلوتتجلى رحمة اهلل   -1 

بهدايتهم وحفظ أديانهم, أو ما يتعلق بحفظ نفوسهم وأبدانهم, أو ما يتعلق بحفظ عقولهم وأفكارهم, أو ما 
 .لكاتهميتعلق بحفظ أعراضهم وأنسابهم وأوالدهم, أو ما يتعلق بحفظ أموالهم وممت

في يسر الشريعة, ورفع الحرج عن العباد فيها, وشرع الرخص التي ترفع   عز وجلكما تظهر رحمة اهلل    

 .المشقة عنهم

في المصائب والمكروهات التي يقدرها على عباده المؤمنين فهي وإن عز وجل  كما تتجلى رحمة اهلل  -7

كتب على نفسه   عز وجلر بالمصاب, ألن اهلل  كانت مؤذية ومكروهة إال أن في أعطافها الرحمة والخي

 .الرحمة ورحمته سبقت غضبه
وقد تظهر هذه الرحمة للمصاب عياًنا ويتبين ما في المكروه من الرحمة واللطف وقد ال يتبين ذلك في 

 .هذه المصائب سببالدنيا ولكن يظهر آثار رحمة اهلل فيها في اآلخرة بتكفير السيئات, وغفران الذنوب ب

  : قال اهلل تعالى

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

في رحمته الخاصة بأوليائه, وتوفيقهم, وتسديدهم, وحفظهم, وتيسير   عز وجلوتتجلى رحمة اهلل  : 1 

األرض, وإعانتهم وإغاثتهم أمورهم, وإجابة دعائهم, ونصرهم على أعدائهم الكافرين, وتمكينه لهم في 
 . في قضاء حوائجهم كما في جلب الرزق والمطر وكشف الكروب

 
 
 
 
 

 يتبع
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 دقائق( 33)زمن الدرس 
 لرابعالدرس ا

 جل جالله وتقدست أسماؤه  (رحمن الرحيمال)تابع    

 
 

  بهذين االسمين  اإليمانثمرات: 

منها بالرحمة الواسعة البد أن يحصل له عدد من الخيرات والثمرات وفإن من عرف ربه سبحانه وتعالى 
: 
أنه على قدر حظ اإلنسان من هذا الخلق الكريم ترتفع درجته عند اهلل ؛ ولهذا كان األنبياء عليهم  -3

أوفرهم نصيبًا من هذا الخلق حتى كانت رسالته  السالم أرحم الناس , وكان خاتمهم وسيدهم محمد 

  لمين قال اهلل سبحانه رحمة للعا

   وقد الزم هذا الخلق في أشد األوقات, فلما آذاه أهل مكة وكذبوه وأخرجه أهل الطائف ورموه بالحجارة
:)  ؤاد يتلمس الفرج, جاءه ملك الجبال وعرض عليه إهالكهم فقال ؛ خرج كسير النفس , مجروح الف

 .  رواه مسلم  (عبد اهلل وحده ال يشرك به شيئابل أرجو أن يخرج اهلل من أصالبهم من ي
والمؤمن الصادق له نصيب من هذه الصفة على قدر . لم تعرف البشرية نظيرًا لها  الرسول رحمة 

 :  له وأولى الناس بالرحمة الوالدين خاصة عند الكبر  هواتباع حبه لنبيه 

  , لقد كان صلى و , ثم ضعفاء المسلمين أيتامًا وأرامل 

فرحمة هؤالء باب من أوسع   رحيم القلب يرق للضعفاء ويرحم حتى الدواب والحيوانات ويوصي بها , 
 . األبواب التي تنال بها رحمة اهلل 

, وتبعث على صالح العمل , وتغلق أبواب الخوف واليأس ,   أن الرحمة تفتح أبواب الرجاء واألمل -1
الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه , ولم يجعل في الدنيا إال  وتشعر المؤمن باألمن واألمان ؛ ألنه سبحانه

جزءًا يسيرًا من واسع رحمته يتراحم به الناس ويتعاطفون , وبه ترفع الدابة حافرها عن ولدها رحمة 
 . وخشية أن تصيبه 

َسَك ِعْنَدُه ِتْسَعًة َجَعَل اهلل الَرْحَمَة ِماَئَة ُجْزٍء , َفَأْم : )يقول  أنه سمع رسول اهلل  عن أبي هريرة  
اْلَفَرُس َحاِفَرَها َوِتْسِعيَن ُجْزًءا َوَأْنَزَل ِفي اأَلْرِض ُجْزًءا َواِحًدا , َفِمْن َذِلَك اْلُجْزِء َيَتَراَحُم اْلَخْلُق َحَتى َتْرَفَع 

 . رواه البخاري (َعْن َوَلِدَها َخْشَيَة َأْن ُتِصيَبُه 
ألخذ بأيديهم إلى طريق اهلل بالموعظة الحسنة باللطف ال بالعنف الرحمة بالمخطئين والمذنبين با-1

ومن َثّم النظر . تركهم يتعرضون لعذاب اهلل نوالتعامل معهم على أنهم غرقى محتاجون من ينتشلهم فال 
 ومعاملتهم معاملة الُرحماء ال معاملة أهل الكبر واالزدراء والخيالء  إليهم بعين الرحمة ال الشدة والنقمة ,

متطلع ؛ أن المؤمن مع تقربه إلى اهلل بكل عمل , وتوقيه لكل ذنب إال أن قلبه خائف وجل من اآلخرة -4

 . مع مراقبته هلل  المراقبة الواجفة الخاشعة  . إلى رحمة ربه وفضله 

 

 .  1:الزمرسورة 
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؛ فإن الرحمة بيد اهلل   عز وجل فيرتاح باله  أن ينقطع المؤمن إلى اهلل تعالى وأن يعرض عما سواه -5 

   وحده فـ 
  1: فاطر سورة 

  حتى تكون وما من محنة تحفها رحمة اهلل . نقمة  حتى تنقلب   يمسك اهلل معها رحمتهما من نعمة  ف 
  . نعمة 

وقد تخلت  –ويعالج أيسر األمور . فإذا هي هوادة ويسر   برحمة اهللأعسر األمور  اإلنسان ويعالج  
وإذا ؛ فإذا هو متاع طيب ورخاء  -مع رحمته  -يبسط اهلل الرزق  . فإذا هي مشقة وعسر  -رحمة اهلل 

 .فإذا هو مثار قلق وخوف , ويمسك رحمته . إلى اآلخرة  وزاد هو رغد في الدنيا
ويمسك نعمته فإذا الصحة والقوة بالء , فإذا هي نعمة وحياة طيبة   مع رحمتهويهب اهلل الصحة والقوة  

ويدخر السوء , فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسم ويفسد الروح , يسلطه اهلل على الصحيح القوي 
. . غير وتتبدل من حال إلى حال كلها تت. والمقام الطيب . والعمر الطويل . والعلم الغزير   !ليوم الحساب 

وزهيد من . وقليل من العمر يبارك اهلل فيه , وقليل من المعرفة يثمر وينفع . . مع اإلمساك ومع اإلرسال 
 .المتاع يجعل اهلل فيه السعادة 

 . ال في أي حال رحمة اهلل ال تعز على طالب في أي مكان و-1
 .في النار  -عليه السالم  –وجدها إبراهيم  
 .في الجب كما وجدها في السجن  -عليه السالم  -ووجدها يوسف  
 . في بطن الحوت في ظلمات ثالث  -عليه السالم  -ووجدها يونس  
دها في كما وج, في اليم وهو طفل مجرد من كل قوة ومن كل حراسة  -عليه السالم  –ووجدها موسى  

 .قصر فرعون وهو عدو له متربص به ويبحث عنه 
فأووا إلى : )فقال بعضهم لبعض. ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور والدور  

 (.الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته
 . .وصاحبه في الغار والقوم يتعقبونهما ويقصون اآلثار  ووجدها رسول اهلل 

 . قاصدًا باب اهلل وحده دون األبواب ,   . سًا من كل ما سواها بائووجدها كل من آوى إليها  
وأن يمن علينا برحمته التي كتبها ألوليائه , واهلل المسؤول أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين  

 .وهو الرحمن الرحيم , إنه سبحانه جواد كريم , المؤمنين 

 تم بحمد اهلل
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 دقائق( 33)زمن الدرس 
 لخامسالدرس ا

 جل جالله وتقدست أسماؤه  ( رؤوفال)    
 

 

 :سم اهلل الرؤوف المعنى اللغوي أل

   . امتالء القلب بالرقة, وهي أشد ما يكون من الرحمة: والرأفة في حق البشر, هي.. أشُد الرحمة : الرأَفُة

: التوبةسورة    , كما قال تعالى ولذلك ُقِدَمت الرأفة على الرحمة في وصف نبينا 

, وذلك على اعتبار أن الرأفة مبالغة في الرحمة, والمبالغة في الرحمة تتعلق بخاصة المؤمنين, أما 311
 صلى اهلل عليه وسلموقد كانت رأفة النبي    الرحمة في اسمه الرحمن فإنها تتعلق بالخالئق أجمعين, 

 .ما بعدها رأفة هذه األمة ب
 :معنى االسم في حق اهلل عز وجل 

 ..ِعَباِدِه الَعُطوُف َعَلْيِهْم بَألطافه بَل الَرُؤوف, َوُهَو الرحيُم ِمْن ِصَفاِت الَلِه َعَز َوَج

 قوله تعالى : سمى اهلل تعالى نفسه الرؤوف في عشر آيات من كتابه تعالى, منهاوقد 

  وقوله عَز وجَل 13: النورسورة ,   33: الحشرسورة 

 :الفرق بين الرأفة والرحمة 
 .ويكون في عقباها لذة  ,الرأفة نعمة ولذة من جميع الوجوه والرحمة قد تكون مؤلمة في الحال  

 : ولذلك قال سبحانه

     1: النور سورة  

فإن صفة الرأفة إذا انسدلت , فإن ضرب العصاة على عصيانهم رحمة لهم ال رأفة , رحمة : ولم يقل 
 .ق لم يلحقه مكروه على مخلو

   ولذلك جاءا معًا فقال سبحانه  , فتأملي هذه التفرقة بين الرأفة والرحمة  
    341: البقرة سورة 

 :فيتحصل الفرق بين الرأفة والرحمة 
 .إن الرأفة أشد الرحمة وأبلغها -3
والرأفة خير من كل , أو عقيب بالء , إذ الرحمة قد تكون بشئ مكروه  ,إن الرأفة أعم من الرحمة -1

 وجه  

 : آثار اإليمان بهذا االسم 

الَرؤوف سبحانه هو الذي يتعطف على عباده المؤمنين بحفظ سمعهم وأبصارهم وحركاتهم وسكناتهم -1
 .. في توحيده وطاعته, وهذا من كمال الرأفة بالصادقين 

َوَما َتَقَرَب ِإَلَي َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحَب ِإَلَي ِمَما .. ) : ِإَن الَلَه َقاَل"َقاَل َرُسوُل الَلِه  : َقاَل َة َعْن َأِبي ُهَرْيَر
َعُه اَلِذي َيْسَمُع ِبِه, َسْماْفَتَرْضُت َعَلْيِه, َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقَرُب ِإَلَي ِبالَنَواِفِل َحَتى ُأِحَبُه, َفِإَذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت 

َيَنُه, َوَلِئْن َوَبَصَرُه اَلِذي ُيْبِصُر ِبِه, َوَيَدُه اَلِتي َيْبِطُش ِبَها, َوِرْجَلُه اَلِتي َيْمِشي ِبَها, َوِإْن َسَأَلِني َلُأْعِط
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ي َعْن َنْفِس اْلُمْؤِمِن َيْكَرُه اْلَمْوَت َوَأَنا َأْكَرُه اْسَتَعاَذِني َلُأِعيَذَنُه, َوَما َتَرَدْدُت َعْن َشْيٍء َأَنا َفاِعُلُه َتَرُدِد
 صحيح البخاري( "َمَساَءَتُه

يعطف على عباده المذنبين, فيفتح لهم باب التوبة ما لم تغرغر النفس أو تطلع الرؤوف سبحانه  -1
 .. الشمس من مغربها 

ِإَن الَلَه َعَز َوَجَل َيْبُسُط َيَدُه ِبالَلْيِل ِلَيُتوَب ُمِسيُء الَنَهاِر, "َقاَل    َعْن الَنِبِي:  ْن َأِبي ُموَسى األشعريَع
 صحيح مسلم   ( َوَيْبُسُط َيَدُه ِبالَنَهاِر ِلَيُتوَب ُمِسيُء الَلْيِل َحَتى َتْطُلَع الَشْمُس ِمْن َمْغِرِبَها

  يجميع اللحظات , وه يالرحيم أن تكون نعم اهلل عليه نازلة ف من ربه الرؤوف العبد المذنب أفال يستحى 
 ‼؟ وهو متماد في غيه وعصيانه , كل األوقات  يفعليه  ةمتوالي

 :اإليمان بهذا االسم  أن اهلل تعالى سمى رسوله صلىاهلل عليه وسلم بهذا االسم في قوله  آثارومن  - 1

   311: التوبةسورة 

 أي يشق عليه األمر الذي يشق عليكم : عزيز عليه ماعنتم 
ويكره  ,فيحب لكم الخير ويسعى جهده في إيصاله إليكم ويحرص على هدايتكم إلى اإليمان : حريص عليكم 

 لكم الشر ويسعى جهده في تنفيركم عنه 
ولهذا كان حقه مقدمًا , أرحم بهم من والديهم , أي شديد الرأفة والرحمة بهم : بالمؤمنين رءوف رحيم 
 . هوواجب على األمة اإليمان به وتعظيمه وتوقيره وتعزير, على سائر حقوق الخلق 

فإن كان أثمًا كان أبعد , لم يكن أثما  ال أختار أيسرهما ماخير بين أمرين إ ما: وكان من رأفته بأمته أنه 
 . وما أنتقم لنفسه إال أن تنتهك حرمة اهلل عز وجل , الناس منه 

وكان يدخل في الصالة وهو يريد أن يطول فيها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صالته كراهية أن يشق 
 .على أمه 

 : قال اهلل تعالى ( 4

    1: الحديد سورة  

, الظاهراتآياته البينات وحججه  وهذه أعظم النعم وأجل العطايا والمنن , أن نزل على عبده ورسوله 
النور , وهذا من رأفته بعباده ورحمته إلى من الظلمات   –من شاء من عباده  –سبحانه  –ليخرج 

 .بأوليائه وأصفيائه 

 ..والَرؤوف أيًضا هو الذي يخفف عن عباده, فال يكلفهم ما يشق عليهم أو يخرج عن وسعهم وطاقتهم -5

 . 111: البقرةسورة      قال تعالى 

 "وهذا كله رأفة ورحمة.. بما لم يأخذ به المريض  المعافى أخَذ الُمقيم بما لم يأخذ به المسافر, والصحيحو 

: قال اهلل تعالى . .قلوب بعض عباده وقد ذكر اهلل تعالى أنه جعل الرأفة في -1

 
  33: الحشر سورة 

رحمة اهلل ورأفته بعباده المؤمنين , أن أوثق بينهم عقد اإليمان ورابطة الدين  , وجعل الالحق وهذا من 
وما أجلها من مَنة تفضل بها موالنا ‼ منهم محبًا للسابق , داعيًا له بكل خير , فما أسناها من عطية 

   ‼الرؤوف الرحيم 
  . سبحانه منه  ةورحم ةومنافعه , رأف نعام ألجل مصالحهه األمن رأفة اهلل باإلنسان أن سخر ل-7
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: قال اهلل تعالى 

  7:  4: النحل سورة   

هذا الزمان من وسائل النقل الحديثة  يه بما سخر لنا فوليتنا نذكر رأفة اهلل بنا ورحمته وفضله ومنََََ 
شكلها ومنظرها , ويسر مع ذلك طرقها  يتحركها وتنقلها , الجميلة ف يمركبها , المريحة ف يالحسنة ف

وذلل سبلها وهيأ كل الوسائل المحققة للراحة فيها , يتنقل الناس عليها من مكان إلى مكان , ومن بلد إلى 
   لجالل وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره يبلد بال مشقة أو تعب , فلله الحمد كما ينبغ

 

 
 
 
 

  
 يتبع
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 دقائق( 33)الدرس زمن 
 سادسلالدرس ا

 جل جالله وتقدست أسماؤه  ( رؤوفال-الرحمن الرحيم  )تابع     

 
 

  رحمة اهلل عز وجل وننال رأفته سبحانه    إلىكيف نصل: 
 : طاعة اهلل ورسوله سبب للرحمة والرأفة  -1

أي كلما كان العبد طائعًا هلل  أنه كلما كان اإلنسان أقرب إلى اهلل تعالى كانت رحمة اهلل أولى به يواعلم  
كان استحقاقه للرحمة , منتهيًا عما نهاه اهلل ورسوله عنه  عاماًل بما أمره به اهلل ورسوله  ولرسوله 

 . 311: سورة آل عمران  : أعظم قال تعالى 

 . 355:سورة األنعام  :  وقال عز وجل   

 . 51: سورة النور  : وقال سبحانه   

 . 51: سورة األعراف  : وقال سبحانه   

  :العزم عند سؤال اهلل سبحانه الرحمة –   1
ال يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن : ) قال  أن رسول اهلل  عن أبي هريرة 

) أخرجه البخاري ( وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء ال مكره له  : )وفي رواية ( ليعزم في المسألة   , شئت 

7447,1111) . 
   .اجزموا وال ترددوا  : إذا دعوتم اهلل فاعزموا في الدعاء أي : أي  

معنى ونجمل ,  الوصول لرحمة اهلل ونيل رأفته معنى العبودية ُمعين على تحقيقأن  يجب أن نعلم -1

   : في كلمات ثالث العبودية

 .محبة اهلل-1 

 . الخوف منه -1  
 . عنده الرجاء فيما-1

 .فهذه الثالث إذا حققها العبد حقق معنى العبودية

   :يسوق لنا منحة إلهية وعطية ربانية بناء على وعده القرآني في قوله جل ذكره وتحقيق معنى العبودية

    . 

أل قلبه بالرحمة والرأفة التي تشمل عامة على العبد أن يمف   ..بالنــاس  ة رؤوفـــ, رحيمة وني ك -4
الَراِحُموَن َيْرَحُمُهُم الَرْحَمُن, ) قال  أن رسول اهلِل :  عن عبد اهلل بن عمرو .. المسلمين وخاصتهم 

الَرِحُم ُشْجَنٌة ِمَن الَرْحَمِن َفَمْن َوَصَلَها َوَصَلُه اهلُل َوَمْن  اْرَحُموا َمْن ِفي اأَلْرِض َيْرَحْمُكْم َمْن ِفي الَسَماِء,
 (3114)ه الترمذي وصححه األلباني روا( َقَطَعَها َقَطَعُه اهلُل

 قال تعالى   :تدبر القرآن -5

  1: الحديدسورة 

فإذا امتأل القلب بهذا ,واإليمان  هفتدُبر القرآن ُيخِرج القلب من ظلمات الشهوة والقسوة إلى نور الهداي
 .تنزلت عليه الرحمة وصار قلًبا نقًيا طاهًرا سليًما النور,
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 :الرأفـــةالرحمة واالعتدال في -1
أنفع  حزمفكما أنها من األخالق الحميدة والخصال العظيمة إال أن ال.. وال بد أن تكون الرأفة في موضعها 

ع معهم نصح وال لين, في بعض المواضع؛ كإقامة الحدود واألخذ على أيدي المفسدين الظالمين حين ال ينف

 . 1: النورسورة   .. ..قال تعالى في حد الزنا 

فأخذتنا رأفة عليه حتى نمنعه  , وهذا يشبه حال المريض إذا اشتهى ما يضره أو َجَزع من تناول الدواء 
 ..وعلى ترك ما ينفعه فيزداد سقمه فيهلك  شربه؛ فقد أعناه على ما يضره أو يهلكه,

فليس من الرأفة به والرحمة أن يمكن مما يهواه من المحرمات وال يعان على .. وهكذا المذنب هو مريض 
ذلك, وال أن يمكن من ترك ما ينفعه من الطاعات التي تزيل مرضه, بل الرأفة به أن يعان على شرب 

وحث .  ا فيها من األذكار والدعوات فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكرالصالة وم والدواء وإن كان كريًها, 
فمن الرحمة والرأفة باألبناء حثهم وأمرهم بالصالة واألعمال  الوالدين بهم ورحمة  االبناء عليها من رأفة

 . . .الصالحة من صيام 
 أسناده صحيح...(  واضِربوهم عليَها لَعشِر ِسنيَن ُمروا أبناَءُكم بالَصالِة لَسبِع سنيَن ,)    قال 

بمن يربونه من أوالدهم وغلمانهم  في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما   واألمهات اآلباءيفعله بعض  وما  
فإن الرأفة  ..يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم, فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وهالكهم 

 .اهلل ما لم تكن مضيعة لدين اهللوالرحمة يحبهما 
والشيطان يريد من اإلنسان اإلسراف في أموره كلها, فإنه إن رآه مائاًل إلى الرحمة زين له الرحمة حتى ال 
يبغض ما أبغضه اهلل, وال يغار لما يغار اهلل منه, وإن رآه مائاًل إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات اهلل 

بر واللين والصلة والرحمة ما يأمر به اهلل ورسوله , ويتعدى في الشدة فيزيد حتى يترك من اإلحسان وال
 . وسطًيا في رأفته المؤمن فينبغي أن يكون   ..في الذم والبغض والعقاب على ما يحبه اهلل ورسوله  

 نسأل اهلل تعالى أن يرزقنا قلوًبا نقيًة طاهرًة؛ حتى ننال رأفة اهلل تعالى,,

 تم بحمد اهلل
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 دقائق( 33)زمن الدرس 

 لسابعالدرس ا
 جل جالله وتقدست أسماؤه  (السميع )     

 
 

 :المعنى اللغوي لالسم

 .ما َوَقر في األذن من شيٍء تسمعهأو , حس األذن : السمع في حق المخلوقين هو

  : أي كثير االستماع لما يقال وينطق كقوله تعالى  :ورجل سّماع , أي سامع : ورجل سميع 

    43: المائدة سورة 

 ورود االسم في القرآن الكريم

  :ورد اسمه تعالى السميع في القرآن خمًسا وأربعين مرة

 .  317: البقرةسورة    منها قوله تعالى 

سورة   وقوله سبحانه وتعالى  

  71: المائدة

  :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

 .السميع ألقوال عباده :  رمحه اهلل قال ابن كثير

هو الذي يسمع السر والنجوى, سواء عنده الجهر والخفوت, والنطق : السميع)  رمحه اهللقال الخطابي 

 .(  والسكوت

ب لعبـــاده إذا توجهوا إليـــه الُمستجيــ: فمن معاني السميع… والسماع قد يكون بمعنى القبول واإلجابة 
صحيح  (..اللهم إني أعوذ بك من قلب ال يخشع ومن دعاء ال ُيسمع  ) كقول النبي  .. بالدعــاء وتضرعوا 

 . من دعاء ال ُيستجـــاب: أي..   الجامع
 :قسمين ثم إن السمع  المضاف إلى اهلل عز وجل ينقسم إلى 

 .فيكون معناه إدراك الصوت ,سمع يتعلق بالمسموعات  -3

 : ومنه قوله سبحانه , أنه سبحانه يجيب من دعاه : أي , سمع بمعنى االستجابة   -1

      وليس المراد سمعه , أجاب : أي , ( سمع اهلل لمن حمده : ) وقوله  المصلى

 .مجرد سماع فقط 

 :والسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ينقسم إلى ثالثة أقسام 

 13: سورة الزخرف   :كقوله تعالى , يقصد به التهديد  ما -3
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  41: سورة طه    : يقصد به التأييد كقوله تعالى لموسى وهارون  ما -1

 : كقوله تعالى , يقصد به بيان اإلحاطة  ما -1

   3: سورة المجادلة  

 :ونيةيقول ابن القيم في قصيدته الن

 في الكون من ِسرٍّ ومن إعالِن… وهو السَّميُع َيرى وَيْسمُع كلَّ ما 

 فالسِّرُّ واإِلعالن مستويــــــاِن… ولكلِّ صوٍت منه سمٌع حاضٌر 

 يخفى عليه بعيُدهـــا والدانـــــي… والسَّمُع منه واسُع األصواِت ال 
يعلم , فاهلل سبحانه السميع لدعاء  الخلق وألفاظهم عند تفرقهم واجتماعهم مع اختالف ألسنتهم ولغاتهم 

, ويعجز القائل عن التعبير عن مراده فيعلم اهلل فيعطيه الذي في قلبه , في قلب القائل قبل أن يقول  ما
 .سبحانه جل جالله وتقدست اسمائه 
وبين , تغني شيئًا  تسمع وال تبصر وال شركين بتوجههم إلى أصنام الوقد أبطل اهلل في القرآن شرك الم

وقد ورد هذا , سبحانه أن المستحق للعبادة هو اهلل السميع البصير الذي له كمال السمع وكمال البصر 

  :قال اهلل تعالى , المعنى في مواضع من القرآن الكريم 

  13: غافر سورة 

   :وقال سبحانه 

   41-43: مريم سورة 

 
 

 

 

 

 يتبع
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 دقائق( 33)زمن الدرس 
 لثامنالدرس ا

 جل جالله وتقدست أسماؤه  (السميع )تابع 
 

 

 آثـــــار اإليمــان باسمه السميـــــع

 

 ..إثبــــات صفة السمع له سبحانه وتعالى كما وصف اهلل عزَّ وجلَّ نفسه   -3

 ..أو تكييف  شبيهفهو سبحـــانه سميع ذو سمع, ونحن نصف اهلل تعالى بما وصف به نفسه بال ت

 . 33: الشورىسورة   ..  يقول تعالى  

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

 1:  سورة اإلنسان    :في قوله تعالى 

قد نفى اهلل المشابهة عن نفسه ف, لكن هيهات أن يكون سمعهم وبصرهم كسمع وبصر خالقهم جل شأنه 

 33: الشورى سورة      :بقوله 

ي الن سمع اهلل وبصره مستغرق لجميع المسموعات والمرئيات اليعزب عن سمعه مسموع وإن دق وخف
 .سرا كان أو جهرا 

الحمد هلل الذي وسع سمعه األصوات, لقد جاءت المجادلة إلى :  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 

بل لو قام الجن واإلنس كلهم من أولهم إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها في صعيد واحد,وسألوا اهلل 
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 . لو أَن أَوَلكم وآخركم ! 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

: فقال في سفر فكنا إذا علونا كبرنا   النبي  عكنا م: قال  وفي الصحيحين عن أبي موسى األشعري  
 .. (تدعون سميعا بصيرا قريبا , تدعون أصم وال غائبا  أربعوا على أنفسكم فإنكم ال) 

, حاجة إلى ذلك  فإنه ال, ارفقوا بأنفسكم فال تكلفوها برفع أصواتكم : أي ( أربعوا على أنفسكم : وقوله 
 .الجهرية  األصواتالخفية كما يسمع  األصواتفإن من تكبرونه سميع بصير يسمع 

 ورد االسم مقرونا بغيره من االسماء -1

 "سميع قريب" "سميع بصير" "سميع عليم "

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

ويورثه حفظًا للسانه وصيانة  وفي ذلك تنبيه للعاقل كي يراقب نفسه وما يصدر عنها من أقوال وأفعال 
 .عليها جازيه وماهلل محصيها عليه لكالمه ألن 
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تبارك  - هْسِمع رَبي أن  ه, فكيف يليق به, يسمع كالمهيسمع صوت  عز وجلبأن اهلل   - المؤمن فإذا آمن

كيف ال تنشغل بذكر اهلل وتالوة آياته, ! من الكالم ما ال يليق, ومن األقوال ما هو باطل؟ -وتعالى 

! إال القول السديد والكالم النافع؟ جل وعال   هفال يسمع من -تبارك وتعالى  -يه وتسبيحه وحمده, والثناء عل

مع كالمنا, ويرى مقامنا ويعلم يس  جل وعال اذا ال تضبط الكلمات؟ أليس اهلل لماذا ال تحفظ األقوال؟ ولم

 !بحالنا؟
متى آمن الناس بذلك وتذكروه فإن أحوالهم تتغير من القبيح إلى الحسن ومن الشر إلى الخير وإذا نسوا ف

ذلك وتناسوه وغفلوا عنه ففي ذلك ما يكفي لفساد الدنيا وخرابها والناظر في أحوال الناس يرى ذلك 
 .واضحا جليا

, من مناجاته وسؤاله  واإلكثار, إيمان العبد بأن اهلل سميع يورثه مواظبة على ذكر ربه وشكره -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 , ه بهذا االسم ليقبل منهم طاعتهم أو ليستجيب لدعائهم والصالحون ربهم سبحان

 :عليه السالم 
 ( إن ربي لسميع الدعاء ) 

  :وهما يرفعان قواعد البيت الحرام  وقوله هو وإسماعيل عليهما السالم 

    317: البقرة سورة 

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

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

 15: ال عمران 

أن يصرف عنه كيد وقد قال تعالى في سياق ذكر  نبيه يوسف عليه السالم , فأجابهم  سبحانه أجمعين 

 14: يوسف سورة      :النسوة

 

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

   11: سورة فصلت  

لقه ال يخفى عليه سميع لجهل الجاهل عليك واإلستعاذة به من نزغه ولغير ذلك من كالم خ:قال ابن كثير 
 .منه شيء عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه

 

 ,تم بحمد اهلل
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 دقائق( 33)زمن الدرس 

 لتاسعالدرس ا
 جالله وتقدست أسماؤهجل ( البصير )  

 

 

 :سم اهلل البصيرالمعنى اللغوي أل

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

  :ورد هذا االسم في القران اثنتين وأربعين مرة منها 

   135/15:طهسورة  

 31: الملكسورة     : وقال تعالى

    115:البقرة سورة 

 :معنى االسم في حق اهلل تعالى 
 : 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

ويبصر ما تحت األرضين السبع كما يبصر ما فوق ,ويرى خيانات العيون وتقلب األجفان,وعروقها
 .السموات السبع

ممن يستحق الضاللة  هتحق الهدايوبمن يس .خبير بهم وبأحوالهم وأفعالهم :أي ( : واهلل بصير بالعباد )  
 .عالم بخفيات األمور

 :معنيان له ( البصير ) وعلى هذا يكون 
 أن له بصر يرى به سبحانه وتعالى  -3
 .أنه ذو بصيرة باألشياء الخبير بها  -1

 : آثار اإليمان بهذا االسم   
 . ألنه وصف نفسه بذلك وهو أعلم بنفسه , إثبات صفة البصر له جل شأنه  -1

 ,فالمتصف بهما أكمل ممن اليتصف بذلك , وصفة البصر من صفات الكمال  كصفة السمع  

    53: األنعامسورة 

    14: هودسورة 

البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة " :من أسماء اهلل الشريفة التي سما اهلل بها نفسه  -1
ويرى ما تحت األرضين السبع كما يرى ما فوق  , الصغيرة وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقها 

 . السموات السبع
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ويرى األشياء كلها مهما خفيت أو ظهرت ومهما دقت أو عظمت ,  , فهو الذي يبصر جميع الموجودات 
مطلع على خلقه يعلم خائنة األعين وما تخفى الصدور , ال يخفى عليه شيء من وهو سبحانه وتعالى 

قال   أعمال العباد , بل هو بجميعها محيط ولها حافظ ذاكر , فالسر عنده عالنية والغيب عنده شهادة , 
 :ابن القيم 

 ـوداء تحت الصخر والصوان                   وهو البصير يرى دبيب النملة السـ 
 ويرى عروق بياضها بعيان                    مجاري القوت في أعضائها  ويرى

 .ويرى كذاك تقلب األجفان                         ويرى خـيانات العيون بلحظـها 

 ال يحتجب عن نظره أحد وإن حاول االختفاء بكل سبيل فهو مكشوف  عز وجلواهلل 

   5آية :هود سورة 

بصير بمن , يستحقها  خبير بها بصير بمن يستحق الهداية منهم ممن الاهلل بصير بأحوال عباده أن -1
 .بالغنى والمال ومن يفسد حاله بذلكيصلح حاله 

    17: الشورى سورة 

 .والكافروالمؤمن ..عاصيوهو بصير بالعباد شهيد عليهم الصالح منهم وال

    1: التغابن  سورة 

 .بصير خبير بأعمالهم وذنوبهم وسيجزيهم عليها أتم الجزاء

   37:  سورة اإلسراء 

استحى أن يراه اهلل على معصية أو فيما ال يحب وكان حريص كل  أن ربه مطلع عليه من علم -4
 .ال يراه على معصيةوالحرص أال يراه اهلل إال على طاعة 

  .من الحسنات ألنه دائما تحت نظر ربه ومواله  من الطاعات واستزاد وأكثر

 135/15:طهسورة    : فهذا موسى عليه السالم يقول

كذلك من علم أن اهلل يراه أحسن عمله وعبادته وأخلص فيها لربه وخشع وكان من المحسنين فيها كما 
  رواه البخاري ( في اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)  :قال النبي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يتبع
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 دقائق( 33)زمن الدرس 

 لعاشرالدرس ا
 جل جالله وتقدست أسماؤه  (البصير)تابع       

 
 

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

  .  41:طهسورة     :وهارون عليهما السالم 

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

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

  .  35:المطففينسورة    : , قال تعالى 

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

    115:البقرة سورة     إلى قوله     :البقرة 

, تفويض األمر إليه فهو الذي يبصر الحال ويعلم المآل فاركن إلى تدبيره وثق به فهو الكبير المتعال  - 7

 : وقل كما قال مؤمن آل فرعون 

  43/44:غافرسورة  . 

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

  131:الشعراءسورة . 

الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه واستدام هذا اليقين في قلبه  أن العبد إذا تيقن باطالع- 1
حصلت له المراقبة , فهي ثمرة علمه بأن اهلل سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله وهو مطلع على 

وقيل من راقب اهلل في خواطره عصمه في حركات , عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين 
من راقب اهلل في سره حفظه اهلل في حركاته في سره وعالنيته و المراقبة هي التعبد ف   , جوارحه 

 باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير فمن عقل هذه األسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة 
. 
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وهي منزلة قادته هذه إلى أعلى منازل الدين وهو أن يعبد اهلل كأنه يراه , فإذا اجتهد العبد وجاهد 
أخبرني َعِن : ) اإلحسان كما روى مسلم من حديث عمر رضي اهلل عنه أن جبريل سأل النبي فقال 

 (َأْن َتْعُبَد اهلَل َكَأَنَك َتَراُه َفِإْن لْم َتُكْن َتَراُه َفِإَنُه َيَراَك : اإِلْحَسان ؟ َقال 
 :الورد يقول كان وهب بن .هو عالمة كمال اإليمان سر ترك المعاصي في الف 

 :قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك وقال له رجل عظني فقال له خف اهلل على قدر
 . اتق اهلل أن يكون أهون الناظرين إليك 

 بعلمك أن نظر اهلل إليك أسبق إلى ما تنظر إليه: بم يستعان على غض البصر ؟ قال  أحد السلف وسئل 
 :وكان اإلمام أحمد ينشد 

 خلوت ولكن قل على رقيب        خلوت الدهر يوما فال تقلإذا ما 
 وال أن ما تخفيه عنه يغيب             وال تحسبن اهلل يغفل ساعة 
 وأن غدا إذا للناظرين قريب            ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب 

اء من نظر ربه إليه  أنه إذا اتقى اهلل وراقبه وترك ما يشتهي في سره وعالنيته ؛خوفا من مقامه وحي -9
وإن عصى ربه في سره ألقي له البغض في قلوب ,أثمر له محبة اهلل وألقيت محبته في قلوب العباد 

 .الخلق 
ليتق أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو ال يشعر يخلو بمعاصي اهلل فيلقى اهلل له : قال أبو الدرداء 

 .البغض في قلوب المؤمنين 
 .إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته  :وقال سليمان التيمي 

ل اآلخرة وال يضيع وهذا من أعظم األدلة على وجود اإلله الحق المجازي بذرات األعمال في الدنيا قب
فالسعيد من أصلح ما بينه وبين اهلل فإنه من أصلح ما بينه وبين اهلل أصلح اهلل ما بينه ,  عنده عمل عامل

 . ن التمس محامد الناس بسخط اهلل عاد حامده من الناس ذاما لهوم, وبين الخلق 
إن الخاسر من أبدى للناس صالح عمله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل : قال أبو سليمان  

  . الوريد
له  ومعيته  هقرب اهلل من و أستشعرأنه إذا تحقق هذا من نفسه وصارت المراقبة في كل لحظاته :  33

 ذة   لله حصل له الفرح والسرور والهلل وعبادته  هكأنه يراه  حال ذكرحتى 
 . بمثل الخلوة بمناجاة اهلل عز وجلما تلذذ المتلذذون : قال مسلم بن يسار 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة }أما ثواب اآلخرة فإن اهلل جل وعال يقول , وهذا من عاجل ثواب اإلحسان  

بالنظر إلى وجه اهلل : تفسيرها الزيادة فقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي  وأما_ الجنة _ والحسنى { 
وهذا مناسب لجعله جزاء ألهل اإلحسان ألن اإلحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في  . "تعالى في الجنة 

الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته فكان جزاء ذلك النظر إلى 
 . وجه اهلل عيانا في اآلخرة

تقبل منا الصالحات وأسكننا فسيح الجنان و ,المراقبين له في السر واإلعالن جعلنا اهلل من أهل اإلحسان 
 ... إنه كريم منان 

 تم بحمد اهلل
 

 . والحمد اهلل رب العالمين, هذا والعلم عند اهلل
 
 

  أسماء الدوسري/ التنسيق 
 


