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 دقائق( 31)زمن الدرس 
 الدرس األول

 

 جل جالله وتقدست أسماؤه  (الشاكر  –شكور ال)     

 

 المعاني الكريمة لهذين االسمين الجليلين: 

 .هو الثناء على المحسن بما أوالكه من المعروف    :الشكر
 : الفرق بين الشكر والحمد

 ...الشكر مثل الحمد إال أن الحمد أعم -3
 .وعلى معروفه وإحسانه , الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان-6

 .الشكر ثناء على المشكور بما أولى من اإلحسان
... طاعة وانقيادًا  ويقع بالجوارح  أعترافًاوباللسان ثناًء و, الشكر يكون بالقلب خضوعًا واستكانة -1

 .والحمد يقع بالقلب واللسان

  ورود االسمين في القران الكريم: 
 : في القرآن أربع مرات وهي ( 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 
ويعطي الجزيل من النعمة  ..هو الذي يشكر اليسير من الطاعة فيثيب عليه الكثير من الثواب  :الشكور 

 فيرضى باليسير من الشكر
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: 

يعطي الكثير من الثواب مقابل العمل القليل  الذي , هو الشاكر والشكور على اإلطالق  أن اهلل تعالى( 3
ال تحقرن من المعروف شيئا )  : فقد قال النبي , شيئا من أعمال البر ولو كان يسيرا يفال تستصغر

 . رواه مسلم (  .أن تلق أخاك بوجه طلق ولو
 :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 
ومن عظيم شكره سبحانه لعباده أنه يضاعف لهم الحسنات فقط أما السيئات فإنها تـُكتب كما هي 

سورة    والتتضاعف 

 311: االنعام 
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ر ه من أعمال البر محدودة باألعمامما يجب معرفته أن ما يـُقدمه المسلم في تقربه إلى اهلل سبحان ( 6
للجنة وال تنقذ العبد من جحيم النار بل هو  القصيرة والتي يتخللها التقصير والسهو والنسيان ليست ثمنًا

يجيره من النار وال أنا إال برحمة  ال يـُدخل أحداٌ  منكم عمله الجنة وال)  :فضل اهلل ورحمته ففي الحديث
 رواه مسلم( من اهلل

لما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر كما أن أبغض ( 1
 .من عطلها واتصف بضدها خلقه إليه 

ادها أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها وأبغضهم إليه من اتصف بأضد...وهذا شأن اسمائه الحسنى 
 .قاسي القلب والبخيل والجبان واللئيم ,الجاهل, الظالم,الكفور : ولهذا يبغض سبحانه

محسن يحب المحسنين ...رحيم يحب الرحماء...عليم يحب العلماء ...وهو سبحانه جميل يحب الجمال 
 لستر ستار يحب أهل ا.....جواد يحب أهل الجود ...صبور يحب الصابرين ..... شكور يحب الشاكرين...
 ..وتر يحب الوتر...عفو يحب العفو...
 
 

 يتبع
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 دقائق( 31)زمن الدرس 
 الثاني الدرس

 

 جل جالله وتقدست أسماؤه  (الشاكر  –شكور ال)تابع     

 
 :ومن اثار االيمان بهذين االسمين 

  :كما قال تعالى , شكر اهلل واجب على كل مكلف ( 4

   356: البقرة  سورة 

    334: النحل سورة 

 ـ:وإن للشكر ثالث أركان : قال القرطبي

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

   33: الضحى  سورة 
والتحدث بنعمة , ومن لم يشكر الناس لم يشكر اهلل, من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير)   :ففي الحديث

 .  اهلل شكر 
, وأما أن يكتم المرء النعمة , من صفات المؤمنين الشاكرين  إظهار النعمة والتحدث بهابمعنى أن 

 وهو من صفات الكافرين الجاحدين , فهو كفر للنعمة, ن الحال أو المقال ويظهر أنه فاقد لها بلسا
 . النه يغطي نعمة اهلل التي أسبغها عليه ويجحدها وال يقر بها , وإنما سمي الكافر كافرا 

 81: النحل  سورة     : تابه فقال وقد وصفهم اهلل بذلك في ك

 :االستعانة بها على طاعته - ب
 . النعم التي في الدنيا إنما خـٌلقت أصال ليستعين بها أهل اإليمان على طاعة الرحمن ف

 : قال اهلل تعالى 

   16: االعراف  سورة 

وشكر كل جارحه إنما هو بإستعمالها بتقوى اهلل العظيم في   .وأعلم أن كل جارحة عليها شكر يخصها  
فشكر البدن أن التستعمل جوارحه في , امتثال ما يخصها من الطاعات واجتناب مايخصها من العصيان 

 .غير طاعته 
 .وشكر القلب أن التشغله بغير ذكره ومعرفته 

 .وشكر اللسان أن التستعمله في غير ثنائه ومدحه 
 . أن التنفقه في غير رضاه ومحبتهوشكر المال 

 .شكر من أجرى النعمة على يده تسخيرا منه إليه -ج 

 34: لقمان سورة     : فقد أمر اهلل سبحانه به في قوله تعالى 

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 
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من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته أن  :ومعنى الحديث  
 .كفران نعمة اهلل وترك الشكر له سبحانه 

 :والوجه األخر
 .أن اهلل ال يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد ال يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم

ومن لم يجد فليثن , فإن من اثنى فقد شكر , ومن  من أعطي عطاء فوجد فليجز به ,) : ففي الحديث 
 . سلسلة األحاديث الصحيحة األلباني(  كتم فقد كفر , ومن تحلى بما لم يعطـَ كان كالبس ثوبي زور

 .المظهر أنه من أهل النعمة وليس من أهلها فهو متحٍل بما لم يعطه اهلل : من تحلى أي
ويشكر عبده بأن ..نه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليهاهلل سبحانه هو الشكور على الحقيقة فإ( 5

ويشكره بفعله فإذا ترك له شيئا ..له الشكر بين عباده يين مالئكته وفي ملئه األعلى ويلقيثني عليه ب
أعطاه أفضل منه وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على 

 .هذا وذاك
ومن شكره أن العبد إذا قام له مقاماً  يرضيه بين الناس شكره له ونوه بذكره وأخبر به مالئكته وعباده 

 .المؤمنين كما شكر لمؤمن آل فرعون وصاحب يس مقامه ودعوته إليه
إن شكر اهلل تعالى فيه حياة للمؤمن ألنه يحاول أن يوفي شيئا يسيرا من حق اهلل عليه وهو من  -1

 11: الزمر سورة   . شيمة أهل الوفاء والشهامة والمروءة 

: الشكر شطر الدين ألن العبد تكون حاله إما ضراء فيصبر وإما سراء فيشكر اهلل كما جاء في الحديث -1
عجبا ألمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له )

 .رواه مسلم(. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له
قال  تعالى كما دفاع النقم فإذا وقع ذلك شرع في مقابل ذلك شكر العبد هللالشكر سببه حصول النعم وان -8

 :    334: النحلسورة  

كما ثبت في  أو انعدمت عنه النعمة  ولذلك يشرع للعبد سجود الشكر إذا حصلت له نعمه أو تجددت 
 .السنة

 يتبع
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 دقائق( 31)زمن الدرس 
 الثالث الدرس

 

 جل جالله وتقدست أسماؤه  (الشاكر  –شكور ال)تابع  
 

 :ومن اثار االيمان بهذين االسمين 

  :الشكر سبب عظيم لثبوت النعم وزيادتها قال تعالى -1

    ٧: إبراهيمسورة   

فكلما شكر العبد زاده اهلل في نعمته وأحدث له  (.قيدوا نعم اهلل بشكر اهلل: )وقال عمر بن عبد العزيز 
 .نعمة أخرى حسية أو معنوية

أما إذا جحد العبد النعمة بقلبه ولم يعترف بأنها من اهلل أو أنكر بلسانه أو استعملها واستعان بها في 

 . 356: البقرة  سورة     : قال تعالى , معصيته لم يكن شاكرا هلل 

  ٧: إبراهيمسورة     : وكفر النعم وجحودها سبب عظيم لزوال النعم كما قال تعالى

  : وقال تعالى مبينا حال تلك القرية العظيمة التي كانت ترفل بالنعم واألمن ثم كفرت بنعم اهلل

    336: النحل سورة . 

كفروا بالنعم  ن خوف والجوع ووقع التشرذم والتفرق لمواألمن وحل الهالك والوكم زالت النعم 
 . وأظهروا الفواحش وبدلوا شرع اهلل وأمنوا مكر اهلل 

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

 : ومن أعظم المخلوقين الذين يسدى لهم الشكر الوالدين قال تعالى

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

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

 .يع الناسترك شكرهما كان جاحدا كافرا بنعمة اهلل ولو أحسن لجم
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 ) : الشاكر داخل في نصوص الشكر وفي الصحيحين عن النبي 

 (.تفعل هذا وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفال أكون عبدا شكورا
كثيرة من أهمها الغفلة عن إدراك النعم التي يرفل فيها سبحانه  أسبابه  تقصير العبد في شكر المنعم  * 

الغرور واإلعجاب بقدراته الخاصة وجاهه وأخطر أمر وعدم التأمل في تغير أحواله السابقة إلى األفضل و
على المؤمن أن يرفع بصره ويتطلع بقلبه إلى من فضله اهلل عليه في الدنيا ووسع عليه فيؤدي ذلك إلى 
ازدراء النعمة التي هو فيها ويشتغل قلبه بالطمع عن القيام بشكر اهلل وهذا هو حال كثير من الناس اليوم 
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انظروا إلى من أسفل منكم : )لك نهانا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك بقولهواهلل المستعان ولذ
 . رواه مسلم  (فهو أجدر أال تزدروا نعمة اهلل وال تنظروا إلى من هو فوقكم

 :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 . واألقرب أن هذا الدعاء يقال في آخر الصالة قبل السالم

 .في كل حال
وغناه المطلق وكمال رحمته ولطفه بالعباد وكمال حلمه وأنه يتفضل  استحضار كمال قدرة اهلل -6

 : قال تعالى على عباده بالنعم ويغمرهم برحمته ويجود عليهم رغم تقصيرهم معه

  36: لقمان  سورة. 

يتفكر العبد في كثرة النعم التي ال يستطيع أن يحصيها من إيمان وأمن وسالمة في البدن والمال  -1

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

    38: النحل سورة. 

فيها  ناركامن نعم ال يش ناكما أنعم على بقية عباده, بل زاد بالدنا وقد أنعم اهلل سبحانه وتعالى على أهل 
, وإن من أعظم نعمه جل وعال علينا نعمة التوحيد؛  فهذا من أعظم النعم بل هو أعظمها على ناغير

 .اإلطالق ويستوجب أعلى درجات الشكر
شكر العامة؛ على المطعم والمشرب والملبس وقوت األبدان, ) : نألن الشكر كما قال ابن القيم شكرا

   (  وشكر الخاصة؛ على التوحيد واإليمان وقوت القلوب
ركنا فيها غيرنا فلله اومن نعم اهلل علينا كذلك, ما من به من وجود الحرمين في بالدنا, وهي نعمة ال يش

من تطبيق شرع اهلل في زمن عز فيه وجود من يطبق شرعه, ومنها ما  الحمد والمنة, ومنها ما أنعم به
أكرمنا به من نعمة األمن واألمان, وما أفاء علينا من األرزاق واألموال, فنحن أحوج ما نكون إلى شكر 

 ..على هذه النعم عز وجلاهلل 

عذاب كفر النعم في يتأمل في عظيم جزاء الشكر في اآلخرة وثوابه العاجل في الدنيا ويتأمل في  -4
 .اآلخرة ومحق النعم في الدنيا

يتفكر المؤمن في عظم السؤال والوقوف بين يدي اهلل عن شكر النعم التي أسداها اهلل إليه كما قال  -5

 . 8: التكاثر سورة    : تعالى

 افيمالنعيم صحة األبدان واألسماع واألبصار يسأل اهلل العباد ) :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 -1
 .شكرها لتثبت وتزيد

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

 
 تم بحمد اهلل



- 9 - 

 

 دقائق( 31)زمن الدرس 
 الرابع الدرس

 

 جل جالله وتقدست أسماؤه(  الحفيظ )   
 

 :المعنى اللغوي
 .الحفظ نقيض النسيان, وهو التعاهد وقّلة الغفلة  
 .المراقبة: وحفظته أيًضا بمعنى استظهرته, والمحافظة حرسته,: حفظُت الشيء ِحْفًظا, أي  

 :ورودها في القرآن الكريم
 : ثالث مرات" الحفيظ"ورد اسمه 

 . 51: هودسورة   : في قوله تعالى

 .  63: سبأسورة   : وقوله

 . 1: الشورىسورة    : وقوله

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

 . 1: الحجرسورة   : تعالىوورد مرتين بصيغة الَجْمع في قوله 

 .  86: األنبياءسورة   : وقوله

 :معنى االسمين في حّق اهلل تعالى
 : حفظ اهلل تعالى له ثالث معان   

 : كقوله عّز وجّل  يحفظ السماوات واألرض وما فيها,  سبحانه الذي  الحافظ -3

    وقال ,655: البقرةسورة :   حفظناهما حفًظا : , أي1: الصافاتسورة  

 . , ويقيه مصارع السوء وهو الذي يحفظ عبده من المهالك 
يحفظ على الخلق أعمالهم, ويحصي عليهم أقوالهم, يعلم نياتهم وما تكّن اهلل سبحانه وتعالى  -6

 .صدورهم, وال تغيب عنه غائبة وال تخفى عليه خافية
يعصمهم عن مواقعة الذنوب, ويحرسهم عن ُمكايدة الشيطان, و, من الضالل والزيغ  يحفظ أولياءه-1

  . ليسلموا من شّره وفتنته
الذي حفظ ما خلقه, وأحاط علمه بما أوجده, وحفظ ": الحفيظ: "عبد الرحمن السعديالشيخ قال  

أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات, ولطف بهم في الحركات والسكنات, وأحصى على العباد 
 .أعمالهم وجزاءها

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

ويصرف عنه  ه بعنايته؛ فيحفظ الكافر مع كفرهمخلوق ولو صغر حجمه وقل نفعه إال وربنا يرعاه ويكلؤ
 ! وهو مقيم على الشرك والسيئات فمن للمخلوقات سواه جل في عاله,  المكروهات

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

  33:الرعدسورة . 

 . للعبد مالئكة يتعاقبون عليه, َحَرس بالليل وَحَرس بالنهار, يحفظونه من األسواء والحادثات: أي"
 : وقال مجاهد, ((هم المالئكة يحفظونه بأمر اهلل فإذا جاء القدر خلوا عنه ))قال ابن عباس

َمَلك موكل, يحفظه في نومه ويقظته من الجن واإلنس والهوام, فما منها شيء يأتيه  ما من عبد إال له) 
   (  وراءك إال شيء يأذن اهلل فيه فيصيبه: يريده إال قال الملك

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

ل يلقيه في البر سالمًا ب بأمر اهلل  كسر له عظمًا وال ينهش له لحمًا ويلتقم الحوت نبي اهلل يونس فال ي
 .معافى

شيئًا لما ضره تي طالما جمعوا لها فال تاهلل على خليل اهلل ليحرقوه فيقذفونه في النار الويتآمر 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 . 

وقصص القرآن مألى بنجاة المؤمنين في أشد اللحظات يأسًا واستبعادُا حتى يظن العبد منهم أنه قد هلك 

  من حيث ال يحتسب فيأتيه الفرج والنجاة 

  331: يوسفسورة . 

 
 
 
 
 
 
 

 يتبع
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 دقائق( 31)زمن الدرس 
 الخامس الدرس

 

 جل جالله وتقدست أسماؤه(  الحفيظ )   تابع
 

 :االسم ااإليمان بهذآثار ومن 
تحريف فقد تكَفل اهلل بحفظ كتابه العزيز من ال,  أن المحفوظ هو ما حفظه اهلل سبحانه وتعالى  -6

فبقى  1: الحجرسورة    : , قال سبحانه العصور روالتغيير والتبديل, على م

هذه القرون الطويلة محفوًظا بحفظ اهلل تعالى له, فهو من آيات اهلل الظاهرة  –كما قال سبحانه  –كذلك 
  .للعيان, الدالة على صدق وعد اهلل جّل شأنه

 .وكذا أماكن العبادة, فإن المحفوظ منها هو ما حفظه اهلل سبحانه وتعالى وهو خيٌر حافًظا

وكذلك الكعبة, فإنها بيت من حجارة بواٍد غير ذي زرع, : لعظيمةعن آيات اهلل ا رمحه اهللقال ابن تيمية  

ليس عندها أحد يحفظها من عدو, وال عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيها, فليس عندها رغبة وال 
يأتيها خاضًعا ذلياًل متواضًعا في غاية  ,رهبة, ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمة, فكل من يأتيها

وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار األرض محبة وشوًقا من غير باعث دنيوي,  التواضع,
 .ه الحال من ألوف من السنينوهي على هذ

 ومن أعظم ما يجب على المسلم حفظه من حقوق اهلل هو التــــوحـــيـــد -1
َيا ُمَعاَذ ْبَن : ) رسول اهلل  إذ قال له أن يعبده وال يشرك به شيًئا, كما جاء في حديث معاذ بن جبل 

الَلُه َوَرُسوُلُه : ُقْلُت: قال (َحُق الَلِه َعَلى اْلِعَباِدَهْل َتْدِري َما ): وَل الَلِه َوَسْعَدْيَك, قالَلَبْيَك َرُس: ُقْلُت !(َجَبٍل
َيا ُمَعاَذ ْبَن : )َم َساَر َساَعًة ُثَم َقاَلُث (َوَلا ُيْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا َفِإَن َحَق الَلِه َعَلى اْلِعَباِد َأْن َيْعُبُدوُه): ْعَلُم, َقاَلَأ

: ُقْلُت: َقاَل (الَلِه ِإَذا َفَعُلوا َذِلَك؟َهْل َتْدِري َما َحُق اْلِعَباِد َعَلى ): الَلِه َوَسْعَدْيَك, َقاَل َلَبْيَك َرُسوَل: ُقْلُت( َجَبٍل
 . رواه البخاري ومسلم  ((َأْن َلا ُيَعِذَبُهْم: ))ْعَلُم, َقاَلالَلُه َوَرُسوُلُه َأ

فهذا هو الحق العظيم الذي أمر اهلل سبحانه عباده أن يحفظوه ويراعوه, وهو الذي من أجل حفظه أرسل 
 .الرسل وأنزل الكتب

ان له عند اهلل عهد فمن حفظه في الدنيا, حفظه اهلل تعالى من عذابه يوم القيامة, وسَلمه وأَمنه منه, وك
 .أن يدخله الجنة ويجيره من النار

وإن ُعِذب بسبب ذنوبه, فإنه أيًضا محفوظ بتوحيده من الخلود في نار جهنم مع الكفار الذين ضَيعوا هذا 
 .الحّق العظيم

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

    618: البقرةسورة  . 

 . 1: المؤمنونسورة     وقال 

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

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

     .ودفع المواد الرديئة عنهماي حفظ صحة البدن والقلب وقواهما,عجيب فا تأثيرفله: وبالجملة
وللصالة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا, والسيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرًا وباطنًا, فما 

 .استدفعت شرور الدنيا واآلخرة, وال استجلبت مصالحها بمثل الصالة
إن الصالة صلة باهلل عز وجل, وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات  :وسر ذلك

أبوابها, وتقطع عنه الشرور أسبابها, وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل, والعافية, والصحة, 
  اهـ  (والغنيمة والغنى, والراحة والنعيم, واألفراح والمسرات, 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: عن اهلل عز وجل أنه قال)

  :تعالى  إن الصالة تحفظ صاحبها الحفظ الذي نبه عليه في قوله: وقيل 

  قال سبحانه. وأما من ضيع الصالة فقد توعده اهلل سبحانه بالهالك والشر العظيم  45: العنكبوتسورة: 

    51: مريمسورة . 

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

     يفاحفظ.  11: اإلسراءسورة 

قلبك وعقلك  يإال إلى ما يرضيه, واحفظ يبصرك فال تنظر يواحفظ إال ما يرضيه, 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

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

 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 

, فاآلية تدّل على ذلك, فألنهّن  14: النساءسورة    : تعالىقال  

حفظهن اهلل سبحانه, وأعانهّن وسَددهّن –من عرٍض وماٍل وولٍد  أزواجهن  صالحات حافظات لمغيب
 .على ذلك

 .حفظهّن اهلل –أي أمره ودينه  –فبحفظهّن اهلل 

الَلَه  َيا ُغَلاُم ِإِني ُأَعِلُمَك َكِلَماٍت اْحَفْظ الَلَه َيْحَفْظَك اْحَفْظ: )رضي اهلل عنهماالبن عباس  وجاء في الحديث قوله 

  رواه أحمد والترمذي...( َتِجْدُه ُتَجاَهَك
بيانه لصفات المؤمنين وقد مدح اهلل سبحانه عباده الذين يحفظون حقوقه وحدوده, فقال في معرض 

  336: التوبةسورة    الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 

  11,16: قسورة      : وقال

 :تضمن نوعين ي لمؤمنوحفظ اهلل سبحانه ل: رمحه اهللب قال ابن رج

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 .  

اإلنسان من شر شيطان اإلنس والجان وأقوى األسباب حفظاًً للعبد ذكره لربه  ومن أعظم ما يتحصن به
حديث  من  فعند أبي داود وصححه األلباني ين ومن ذلك أن تدعو بالحفظ لك وألهلك ولمن تحب  .واستعاذته به
اللهم إني أسألك ) :يدع هؤالء الدعوات حين يمسي وحين يصبح لم يكن رسول اهلل : ابن عمر قال

العافية في الدنيا واآلخرة, اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي, اللهم استر 
ي عوراتي وآمن روعاتي, اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوق

   حديث صحيح(  وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
اللهم : ) أن رسول اهلل كان يدعو  حه الشيخ األلباني من حديث ابن مسعود وروى الحاكم وصح

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
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إني ليس : , فلما فارقنا قال  يودعنا عبد اهلل بن عمرخرج خرجت إلى العراق ,و  :عن مجاهد قال 
إن اهلل إذا استودع شيئا : عندي شيء أعطيكم , ولكني سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول 

   .حفظه , و إني أستودع اهلل دينكم وأمانتكم و خواتيم أعمالكم
ومن , فيحفظه من الشبهات المضلة , لعبد في دينه وإيمانه حفظ اهلل ل: 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 ,من القتل بعد أن تآمروا عليه وكادوا يقتلوه 
من ذلك كله أن حفظ عليه دينه وصرف عنه السوء والفحشاء بعد أن تهيأت له كل أسباب المعصية مع 

جن على بعد الرقيب وغياب المربي وقلة المعين وقوة الداعي وكمال الحسن وجمال الصورة فيختار الس

 إقتراف المعصية

    14, 11:يوسفسورة 

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

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

  18:يوسفسورة 

قه, تولى اهلل حفظه في أمور دينه ودنياه, وفي دنياه وفي الجملة فمن حفظ حدود اهلل وراعى حقو  
 .وآخرته

ومن معاني الحفيظ سبحانه أنه هو العليم المهيمن الرقيب على خلقه , ال َيْعُزب عنه ِمثقاُل ذّرة في  -8
فال يضيع شيء منها وال يخفى عليه, صغيرًا كان أو  ,  ملكه , وهو الحفيظ الذي يحفظ أعمال المكلفين 

كبيرًا, ويوافيهم بها يوم الحساب إن خيرًا فخير, وإن شرًا فشر, وال ينسى اهلل منه شيئًا وإن نساه 

قال ., وقد وكل اهلل بذلك حفظة كرامًا من المالئكة1: المجادلةسورة     : الناس, قال تعالى 

 . 36 – 31: االنفطارسورة        : تعالى

  : وال يسقط من هذه الصحف شيئًا ولو صغر, قال تعالى

   41: الكهفسورة . 

 
 
 
 
 
 

 تم بحمد اهلل 
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 دقائق( 31)زمن الدرس 

 السابع الدرس
 جل جالله وتقدست أسماؤه(   الحليم)   

 
 :المعنى اللغوي

 . األناة والَعْقل: بالكسرالِحْلُم 
 . ضبُط النفس والطبع عن هيجـــان الغضب وجمعه أحالٌم: الِحْلُم: قال الراغب األصفهاني

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

 615: البقرةسورة   قوله تعالى 

   53: األحزابسورة   وقول اهلل عَز وجَل 

 معنى االسم وداللته في حق اهلل تعالى
حليًما عمن أشرك وكفر به من خلقه, في .. الذي ال يعجل على عبــــاده بعقوبتهم على ذنوبهم  :الحليـــم

حليًما ذو الصفح واألنــــاة, ال يستفزه غضب وال يسَتِخُفُه جهُل جـــاهٍل وال .. تركه تعجيـــل عذابه له 
 .عصيـــاُن عاٍص

يُم هو الصفوح مع القدرة والمتأني الذي ال يعجل وال يستحق الصافُح مع العجز اسم الِحْلِم, إنما الحل
 .بالعقوبة

 :بعض الشعراء بيـــان هذا المعنى في قولهحسن وقد أ
 واِمـــــــِذُلوا وإْن َعُزوا ألقـــى َيـــحت                  ال يدرُك المجَد أقواٌم َوإْن َكُرُموا 

 ال َصفَح ُذٍل ولكن صفَح أْحالِم                 رًة ــــرى األلوان ُمسفـــــوُيشَتموا فت

 قوله عَز وجَل في  حلم اهلل تعالى على عباده,  يوتأمل

  58: الكهفسورة  

 :يقول ابن القيم في نونيته
 ِبُعُقوَبةٍِ ِلَيُتوَب ِمْن ِعْصَياِن                  َوْهَو الَحِليــــــُم َفال ُيَعاِجُل َعْبَدُه 

 :االسم اآثار اإليمان بهذ  
وتأجيل عقوبتهم رجاء توبتهم  هلل عز وجل, وهو الصفح عن العصاة من العباد,( 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

 قال سبحانه 

   44: فاطرسورة  

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



- 16 - 

 

 . 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

وقد أخبر تعالى عن تأخيره لعقاب من أذنب من عباده في الدنيا, وأنه لو كان يؤاخذهم بذنوبهم أواًل 
 .بقي على ظهر األرض أحد بأول, لما

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
مهال, أن يريد اهلل للناس الرحمة واإلمهال, ويرفض الجهال منهم  تلك الرحمة وذلك اإل! ومن العجب

 !حين يسألون اهلل أن يعجل لهم العذاب والنقمة

 . 31: صسورة     اهلل تعالى  قال 

 وقال عن كفار مكة 

   16: األنفالسورة . 

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)زمن الدرس 
 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: اهللإن فيك لخصلتين يحبهما ) في حديث أشج عبد القيس

فالحلم صفة ُتكِسُب المرء محبة اهلل ورضوانه, وهو دليٌل على كمال العقل وسعة الصدر وإمتالك النفس 
 ..والذي يتخَلق بهذا الُخُلق سيكون له أثًرا عظيًما في تهذيبه وتربيته لنفسه .. 

يتعود  و,يحلم هو على من خالف أمره صاه أنمن 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
دعوه, فإن ) فقال رسول اهلل . أصحابه أن رجاًل أتى النبي  يتقاضاه فأغلظ له, فهَم به: عن أبي هريرة 

يا رسول اهلل, ال نجد إال أمثل من سنه, : قالوا.. ” أعطوه سًنا مثل سنه“, ثم قال ( لصاحب الحق مقاال
 رواه البخاري ومسلم (  أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء) قال 

ربه قومه فأدموه وهو يمسح كأني أنظر إلى رسول اهلل  يحكي نبًيا من األنبياء ض: وعن ابن مسعود قال
 [متفق عليه. ]اللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون: الدم عن وجهه, ويقول

فأدركه أعرابي فجبذه  كنت أمشي مع رسول اهلل  وعليه ُبرد نجراني غليظ الحاشية,: وعن أنس أنه قال
: شدة جبذته, ثم قال حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول اهلل  قد أثرت به حاشية الُبرد من ,جبذة شديدة

[ متفق عليه. ]يا محمد مر لي من مال اهلل الذي عندك, فالتفت إليه رسول اهلل  ثم ضحك ثم أمر له بعطاء
 .فيا لشدة ُحلم النبي  على هذا األعرابي الذي جذبه جذًبا شديًدا من ثيابه, فلم يغضب منه بل َضِحَك .. 

لقد لقيت من قومك ) يوم كان أشد من يوم أحد ؟, فقال  هل أتى عليك : وعن عائشة أنها سألت الرسول 
فكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة, إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن كالل فلم يجبني إلى ما 
أردت, فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أفق إال في قرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد 

إن اهلل قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وقد بعث إليك : جبريل فناداني فقال أظلتني, فنظرت فإذا فيها
يا محمد, إن اهلل قد سمع : فناداني ملك الجبال فسلم علَي, ثم قال: قال. ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم

ين, فقال قول قومك وأنا ملك الجبال وقد بعثني رُبك إليك لتأمرني بأمرك إن شئت أطبق عليهم األخشب
  متفق عليه  (بل أرجو أن يخرج اهلل من أصالبهم من يعبد اهلل وحده وال يشرك به شيئا) رسول اهلل  

 .. وأمرنا  رسول اهلل  بالتحلي بهذا الُخُلق العظيــــم
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  متفق عليه (ليس الشديد بالصرعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)قال رسول اهلل  
رواه ( ال تغضب“فرد ذلك مراًرا, قال . ”ال تغضب“قال . أوصني: أن رجاًل قال للنبي  :وعن أبي هريرة 

 البخاري
السمت الحسن والتؤدة واالقتصاد جزء من أربعة ) قال وعن عبد اهلل بن سرجس المزني أن النبي  

 رواه الترمذي وحسنه األلباني (وعشرين جزًءا من النبوة

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

 . متفق عليه ( العرش العظيم, ال إله إال اهلل رب السماوات ورب األرض رب العرش الكريم
 كيفية التخُلق بالحلم ـــ1

وينُشر المحبة بين الناس, وُيزيل البغض ويمنُع الحسد, وُيميل القلوب  فالحلُم يعمل على تآلف القلوب,
 ..ويستحق صاحبه الدرجات العال والجزاء األوفر 

 :  َأْسَباُب اْلِحْلِم اْلَباِعَثُة َعَلى َضْبِط الَنْفِس منَ و
  .ُجَهاِل باْلالَرْحَمُة  (3
   .الَنْفِس َوُعُلِو اْلِهَمِة َوَذِلَك ِمْن َشَرِف.. الَتَرُفُع َعْن الِسَباِب  (6

لم يكن رسول اهلل  فاحًشا وال متفحًشا, وال سخاًبا في األسواق, وال يجزي بالسيئة : عن عائشة  قالت
 رواه الترمذي وصححه األلباني . السيئة ولكن يعفو ويصفح

 :َوَقاَل َعْمُرو ْبُن َعِلٍي 
 َفَخْيٌر ِمْن إَجاَبِتِه الُسُكوُت                         إَذا َنَطَق الَسِفيُه َفَلا ُتِجْبُه 

 َأِني َعِييُت َعْن اْلَجَواِب َوَما َعِييُت                        َسَكُت َعْن الَسِفيِه َفَظَن 
 

 ..اْلَخْوُف ِمْن ُعُقوَبِة اهلِل عَز َوَجَل   (1
 .اْلِحْلُم ِحَجاُب اْلآَفاِت: َفَقْد ِقيَل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

 ..َكرَمٌة بمعنى كريمة : إذا جــــاء بالغيث وقيل لشجرة العنب: وَكُرَم السحــاُب
 . الكرم سرعة إجابة النفس: الزجاجقال 

 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  , ال يضيع من الذ به والتجأ,على منتهى الرجاءوإذا أعطى زاد .. هو الذي إذا وعد وفى : الكريم

   44: صسورة   ..قال تعالى  كما.. الذي يعطي ويثني . يعطي ال لعوض 

فاهلل تعالى هو الذي وهب عبده أيوب عليه السالم الصبر, ثَم مدحه به .. أعطى وأثنى ! سبحـــان اهلل 

 قال تعالى .. ُيعطي قبل السؤال . الذي َيُعُم عطاؤه المحتاجين وغيرهم. وأثنى

 14: إبراهيمسورة  ٌر

كم في الدنيا واآلخرة من شواهد كرمه وجوده فهو الذي عم الجميع فضله وإحسانه وواصل على ف
بل كل ما في الكون إنما هو من شواهد جوده وإكرامه فهو الذي يعطي بغير  ,المخلوقات بره ونواله 

فأحسن , بل سؤالهم قير سؤال فكم نعمة أجراها لخلقه غويسدي ب, وينعم وإن جحد به الجاحد , حساب 
الينفدعطاؤه وال ينقطع نواله , وهو  الذيالكريم  وحملهم في البر والبحر , ,وأغدق أرزاقهم , صورهم 

    . تعددت نعمه على عباده بحيث ال تحصى الذي
ى إنعامه وال عطاء فهو سبحانه أكرم األكرمين فليس في الوجود كريم يسمو إلى كرمه وال إنعام يرقى إل

إن اهلل حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا ) قال رسول اهلل    .يوازي عطاءه 
  ه األلبانيرواه أبو داود وصحح( خائبتين

َيُد الَلِه َمْلَأى َلا َيِغيُضَها َنَفَقٌة َسَحاُء الَلْيَل َوالَنَهاَر َوَقاَل َأَرَأْيُتْم : ) َقاَل َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأَن َرُسوَل الَلِه و
  متفق عليه  (َما َأْنَفَق ُمْنُذ َخَلَق الَسَمَواِت َواْلَأْرَض َفِإَنُه َلْم َيِغْض َما ِفي َيِدِه 
عفو , ومن معانيه أيضا أنه قابل للمعذرة , ومن معاني اسم اهلل الكريم سبحانه شرف الذات وعلو القدر 

 غافر للسيئات , عن الزالت 
  “ هلل سبحانه وتعالى فقط ا وهوالمطلق للكريم الذي له الكرم ال إجتمع جميع ذلك والي

  : أما معنى اسم اهلل تعالى األكرم
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 ,هو سبحانه ذو الجالل واإلكرام أي ذو العظمة والكبرياء والمجد الذي يعظم ويبجل ويجل ألجلهف 
يجلونه ن خلقه بأنواع اإلكرام الذيالذي يكرم أولياءه وخواص , واإلكرام الذي هو سعة الفضل والجود 

  . ويعظمونه ويحبونه 
 :االسم اآثار اإليمان بهذ  

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

الخلق فأعرضوا وتناسوا المنعم  أكثرأما  31ُ: سبأ سورة    الذين قال اهلل فيهم 

  13:غافر سورة    الكريم 

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

كيف جاء هذا االسم هلل في هذا الموضع ؛ فهو سبحانه ذو الجالل واإلكرام فهو أهل أن يجل  يفتأمل
 . فال يعصى وأن يطاع فال يخالف 

 واهلل في الخلوة ثانيكا               يا كاتم الذنب أما تستحي
  وستره طول مساويكا                 غرك من ربك إمهاله      

 وجب الشكر والطاعة , قال تعالىبل هو ابتالء يست,في كل حال  دليل على الرضا والمحبة ليس اإلنعام ف

 

   وعند مسلم من حديث أبي هريرة 31:الفجرسورة ,  َفَيْلَقى اْلَعْبَد َفَيُقوُل أي : ) أن رسول اهلل قال

َبَلى َقاَل  : َأَلْم ُأْكِرْمَك َوُأَسِوْدَك َوُأَزِوْجَك َوُأَسِخْر َلَك اْلَخْيَل َواإِلِبَل َوَأَذْرَك َتْرَأُس َوَتْرَبُع ؟َفَيُقوُل: (فالن )ُفْل 
 . رواه مسلم ( ي َأْنَساَك َكَما َنِسيَتِني َفِإِن: اَل , َفَيُقوُل : َأَفَظَنْنَت َأَنَك ُماَلِقَى ؟ َفَيُقوُل : َفَيُقوُل 

    .ومهان أأن يسعى العبد أن يكون ممن أكرمهم ربهم ولم يهنهم فليس ثمة إال مكرم  -1

 38: الحجسورة    ..قال تعالى 

 : فاإلكرام الحقيقي هو إكرام اهلل بالتوفيق لإليمان , قال تعالى 

  وعند البخاري من 31:الحجراتسورة ,

 . رواه البخاري(  الحديث...... َأْتَقاُهْم , : َيا َرُسوَل اهلِل , َمْن َأْكَرُم الَناِس ؟ َقاَل : ِقيَل : ) حديث أبي هريرة 
و ال  ,أن من عرف ربه بهذا الكرم أحسن ظنه فال يخشى على نفسه فقرا أبدا , و ال يلوم قدرا     -4

يذل لمخلوق كائنا من كان بل يسارع عند النوازل والكروب والضائقات المالية والنفسية إلى من  يمينه 
     . سبحانه وتعالى الليل والنهاربمألى سحا 

ال إله إال اهلل ) أن رسول اهلل  كان يقول عند الكرب: عن ابن عباس, هلل بهذا االسم اتمجيد الدعاء و   -5
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
. 
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أن النبي  ومن الدعاء بالوصف ما رواه أبو داود وصححه الشيخ األلباني من حديث عمرو بن العاص 
َأُعوُذ ِباهلل الَعِظيِم , َوِبَوْجِهِه الَكِريِم , َوُسلَطاِنِه الَقِديِم ِمَن الَشْيَطاِن الَرِجيِم , : ) كان إذا دخل المسجد قال 

 .ِ صحيح الترغيب( ِفَظ ِمِني َساِئَر الَيْوم َفِإَذا َقاَل َذِلَك َقاَل الَشْيَطاُن ُح
َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل   ُيَصِلي َعَلى َمِيٍت َفَسِمْعُت ِمْن : عوف بن مالك  أنه قالما رواه مسلم من حديث نه وم

اللُهَم اغِفْر َلُه َواْرَحْمُه َوَعاِفِه َواْعُف َعْنُه َوَأكِرْم ُنُزَلُه, َوَأْوِسْع ُمْدَخلُه, َواغِسلُه ) : ُدَعاِئِه َوُهَو َيُقوُل
 . صحيح مسلم( ِد, َوَنّقِه ِمَن اْلَخَطاَيا َكَما ُيَنَقى الَثْوُب اأَلْبَيُض ِمَن الَدَنِسِباْلَماِء َوالَثْلِج َواْلَبَر

 
 
 
 

 يتبع
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 دقائق( 31)زمن الدرس 
 العاشر الدرس

 جل جالله وتقدست أسماؤه(  الكريم األكرم)تابع 

 
  :االسم اآثار اإليمان بهذ ومن  

 .أن يتحلى بوصف الكرم والسخاء , والجود والعطاء ألنه يحب من عباده الكرماء      -1
  ورتب اهلل على النفقة والبذل أجورا عظيمة وهي ال تنقص من المال شيئا بل تزيده ؛ كما أخبر النبي 

 وهي أيضا مخلوفة على العبد ؛ فلينفق العبد وهو يوقن بالخلف من اهلل , 

   بالخلف من اهلل فَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة وسخر اهلل لمن أنفق ملكين يدعوان له ,  11: سبأ سورة 

ًفا َما ِمْن َيْوٍم ُيْصِبُح اْلِعَباُد ِفيِه ِإَلا َمَلَكاِن َيْنِزَلاِن َفَيُقوُل َأَحُدُهَما الَلُهَم َأْعِط ُمْنِفًقا َخَل :)َقاَل َأَن الَنِبَي 
 صحيح البخاري ( َوَيُقوُل اْلآَخُر الَلُهَم َأْعِط ُمْمِسًكا َتَلًفا 

َقاَل :) َقاَل  ْن َأِبي ُهَرْيَرَة َيْبُلُغ ِبِه الَنِبَي وتكفل اهلل لمن أنفق أن ينفق عليه كما ثبت في الصحيحين َع
 (    الَلُه َتَباَرَك َوَتَعاَلى َيا اْبَن آَدَم َأْنِفْق ُأْنِفْق َعَلْيَك 

فاهلل تعالى  ومن عامل خلقه بصفة عاملة اهلل تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا واالخرة: "ابن القيم قال 
 .   " لعبده على ما حسب ما يكون العبد لخلقه

َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم  َصْفَواَن ْبَن ُأَمَيَة ِماَئًة ِمْن الَنَعِم  َأْعَطى َرُسوُل الَلِه , ولذا كان النبي أكرم الخلق 
َما َأْعَطاِني َوِإَنُه َلَأْبَغُض الَناِس ِإَلَي َفَما َبِرَح  ْعَطاِني َرُسوُل الَلِه ُثَم ِماَئًة ُثَم ِماَئًة َقاَل َصْفَوانََ َوالَلِه َلَقْد َأ

 [ رواه مسلم]ُيْعِطيِني َحَتى ِإَنُه َلَأَحُب الَناِس ِإَلَي 
 .  متفق عليه( َعْن َشْيٍء َقُط َفَقاَل َلا َما ُسِئَل الَنِبُي )َيُقوُل  َسِمْعُت َجاِبًرا 

 صحيح الجامع ( إن اهلل كريم يحب الكرم, ويحب معالي األخالق ويكره سفسافها)قال رسول اهلل   
 . رواه الحاكم وصححه األلباني( 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

وكيف يبخل المسلم وليس البخل  31: التغابن سورة    : تعالى 

 ا هو في الحقيقة حرمان االنسان نفسه من الخير ممنع اآلخرين وإن

 قال سبحانه 

   18:محمد سورة  . 

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

   13: سورة الفرقان  . 

قال رسول : وهو ما رواه أبو ذر الغفاري قال , وجاء في الحديث الصحيح ما يدل علي هذا الكرم العظيم 
رجل يؤتى به يوم القيامة , وآخر أهل النار خروجًا منها , إني ألعلم آخر أهل الجنة دخواًل : )  اهلل 

علمت : فيقال , اُر ذنوبه فتعرض عليه صغ, اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها : فيقال 
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وهو , ال يستطيع أن ينكر , نعم : كذا وكذا فيقول , وعلمت يوم كذا وكذا , كذا وكذا , يوم كذا وكذا 
قد , رِب : فيقول , فإن لك مكان كِل سيئة حسنًة , فيقال له , مشفٌق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه 

 ( .ضحك حتى بدت نواجذٌه  هلل فلقد رأيت رسول ا, عملُت أشياء ال أرها ههنا 
ومن شواهد كرمه قبوله العمل من عبده المخلص له على يسره وقلته وينميه له ويشكره عليه فَعْن  -8

لَطِيَب َوِإَن َمْن َتَصَدَق ِبَعْدِل َتْمَرٍة ِمْن َكْسٍب َطِيٍب َوَلا َيْقَبُل الَلُه ِإَلا ا)  َقاَل َقاَل َرُسوُل الَلِه  َأِبي ُهَرْيَرَة 
ومن كرمه    متفق عليه (َجَبِل الَلَه َيَتَقَبُلَها ِبَيِميِنِه ُثَم ُيَرِبيَها ِلَصاِحِبِه َكَما ُيَرِبي َأَحُدُكْم َفُلَوُه َحَتى َتُكوَن ِمْثَل اْل

فمن هَم , ين ذلك إن اهلل كتب الحسنات والسيئات ثم ب: ) عز وجل ما جاء في قوله في الحديث القدسي 
فإن هو هَم بها فعملها كتبها اهلل له عنده عشر , ها كتبها اهلل له عنده حسنة كاملة بحسنة فلم يعمل

( ها كتبها اهلل له سيئة واحدة ومن هَم بسيئة فلم يعمل, كثيرة  حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاٍف
 ( .ال هالك وال يهلك على  اهلل  إ, ومحاها اهلل : ) وزاد مسلم 

ويعطي من يخصهم ,  ويضاعف إلى سبعمائة ضعف لمن يشاء  الحسنة ال تكون عنده إال عشرًاف  
وانشراح صدورهم , بفضله إلى ما ال نهاية فيزيدهم على السبعمائة مع ما يكرمهم به من سعة أرزاقهم 

فإذا كان هذا عطاؤه في الدنيا فكيف سيكون عطاؤه ألوليائه في دار كرامته قال تعالى  ,وطيب عيشهم, 

   41: غافر سورة . 

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

   وقوله , وغيرها  4: سورة األنفال : 

   13: سورة النساء . 

وبارتفاع , وأما المدخل الكريم فهو الطيب الحسن المكرم ينفي اآلفات والعاهات عنه : قال ابن جرير 
 .كدر في عيش من دخله فلذلك سماه اهلل كريمًا الهموم واألحزان ودخول ال

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

 . 31: سورة السجدة    : كتاب اهلل عز وجل 

  
 

 

 تم بحمد اهلل
 

 

 . والحمد اهلل رب العالمين, هذا والعلم عند اهلل
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