
روضة أسماء هللا

الرحمن

 



 نَحُن ِفي رَوَضة أَسَماء هللا، َوِمن َفضل هللا

َّنَا نَتََعلَّم َعن أَسَماء هللا.  أَن

 



  َال بُد أَن نَتََذكَّر َدائًِما، لَِماَذا نَحُن ِفي َهِذِه الدُّنيَا؟

نَحُن ِفي َهِذِه الدُّنيَا كَي نَعرَِف هللا. 

 



  لَكِن كَيف نَعرَِف هللا، َونَحُن َال نَرَى هللا؟  هللا

يَُعلُِّمنَا َعنُه ِمَن الُقرآن، َوأَيًضا ِعنَدَما نَرَى َما ِفي

َماء، َواألَرض َوالبِحَار، َوأَجَسامنَا، الكُون، ِمَن السَّ

َوحَتَى َمَشاِعرنَا. َوَمن الَِّذي أَعَطانَا كُل َهَذا؟ هللا.

 



  نَحُن ُهنَا ِفي َهِذِه الدُّنيَا كَي نَعرَِف هللا.

 َولَكِن ِعنَدَما نَعرِف هللا َماَذا َسيَحُصل؟ 

َسنُِحبُّه أَكثَر ِمن كُل َشخص ِفي حَيَاتنَا، 

َونَُفكِّر ِفيه، َوَال نَنَساهُ. 



  َونَشكُرَه، َونَُقول 

"الحَمدُلِلّه الَِّذي َعَطانِي َهَذا".

َالة،   بَعَدَها نُرِيدُ أَن نَكُون ِمَمن يُِقيم الصَّ

َويَقرَأُ الُقرآن. 



 نَحُن ُهنَا ِفي الدُّنيَا كَي نَعرَِف هللا، َوَال نَنَساه،

ونُِحبَُّه، َونَُفكِّر ِفيه. 

 



  َما االسم الَِّذي َسنَتََعلََّمُه اليَوم؟ 

هللا الرَّحَمن. 



ــَو ــ ــ ــ ــ ــ ــن ُهـ ــ ــ ــ َمـ

الرحمن؟



  َما َمعنَى الرَّحَمة؟

 الرَّحَمة ِعنَدَما يَهتَم بِنَا أَحَد، َوَال يَجرَُح َمَشاِعرَنَا، َويَحَفُظنَا،

َويَرزُُقنَا، َويُسِعدُنَا.  



  جَِميُعنَا نُِحب أَن يَرحََمنَا أَحَد.

 األُم، َواألَب يَرحََماِن أَطَفالُهَما.

 َوالُمَعلَِّمة تَرحَُم تََالِميَذَها ِعنَدَما تَُعلُِّمُهم، َوتَكُون َطيِّبَة َمَعُهم.  



َغار، ِعنَدَما نَرَى أَنَُّهم َال يَستَِطيُعون   نَحُن نَرحَُم اخَوانَنَا الصِّ

الِقيَام بشيٍء َما، َفنَُساِعَدُهم. 



  نَحُن نَرحَم ِعنَدَما نَرَى ِهرَّة َعطَشانَة، َونُسِقيَها الَماء. 



ُهنَاَك الكَثِير ِمَن النَّاس الرُّحََماء ِفي الدُّنيَا، َولَكن 

َمن ُهَو أَرحَُم الرَّاِحِمين، َوَمن الَواِسع ِفي رَحَمتِِه؟ 

هللا الرَّحَمن



َّنَا َال   نَحُن َال نَستَِطيُع أَن نَرحََم الجَِميع ِفي حَيَاتِنَا، ِألَن

نَرَاُهم كُلُُّهم.

 َولَكِن هللا الرَّحَمن الَِّذي رَحَمتُُه َوِسَعت كُل

َماَواِت َواألَرض.  الَمخلُوَقات، َوكُل َما ِفي السَّ



ــى رَحَمة هللا؟ ــ ــ ــ ــ ــ ـا َمعنَـ ــ ــ ــ ــ َم

 



  هللا يَرحَُم الجَِميع حَتَّى يَستَِطيُعوا أََداء َوِظيَفتَُهم.

َفيَعِطيُهم كُل َما يَحتَاجُون. 



  هللا يَرحَُمنَا ِعنَدَما يعِطينَا األُكِسِجين، َوالَماء،

َعام كَي نَِعيش.   َوالطَّ



يُور كَي يَِطيرُوا.   هللا يَرحَم الطُّ

َماء ِعنَدَما يَِطيرُون؟  يُور ِفي السَّ  َمِن الَِّذي يُمِسُك الطُّ

هللا الرَّحَمن.  



َماء كَي َال تََقَع َعَىل األَرض.     هللا يُمِسُك السَّ



  هللا يَرحَم الجَِميع حَتَّى يَُقوُموا بَِوَظائِِفِهم. كُل

الَمخلُوَقات لَُهم َوِظيَفة ِفي َهِذِه الحَيَاة.

 هللا يَرحَم الجَِميع بَِطرِيَقة تُنَاِسبُُهم. 



خص كُل َما يَزِيد رَحَمُة هللا   كُل َما زَاَدت َوِظيَفة الشَّ

ة ِجًدا، َوهللا يَرحَُمُهم. لَه. َمثًَال األَنبِيَاء َوِظيَفتُهم ُمِهمَّ

َواألُم الَّتِي لََها ِستَُة أَطَفال هللا يَرحَُمَها كَي تَستَِطيع أَن

تَهتَم بِأَطَفالَِها. 



رُور،    هللا يَرحَُمنَا بِأَن يَحَفظنَا ِمَن الشُّ

يِّئِين.  َوِمن النَّاس السَّ

 



هللا يَرحَُمنَا بِأَن يَعِطينَا َما نَحتَاج. 



  هللا يَرحَُمنَا بِأَن يُرِسَل لَنَا رَِسالَة أَو 

 َهِديَة كَي يُسِعدُنَا. 

 



رَاب َعام َوالشَّ   هللا الرَّحَمن يَعِطينَا الطَّ

كَي نَستَِطيع أَن نَُؤدَِّي َوَظيَفتَنَا. 



  هللا الرَّحَمن

 الَِّذي يَرحَُمنَا بِرَحَمتِِه الَواِسَعة ِفي يَوم الِقيَاَمة، 

َولَكِن لَِماَذا؟ 

ِألَنَّ ُهنَاك أَحَداث َعِظيَمة ِفي يَوم الِقيَاَمة، 

َفُهَو يَوٌم َصَعٌب، َوَشِديد. 



َماء َستَتََغيَّر،   كُل َشيء َسيَتََغيَّر ِفي يَوم الِقيَاَمة. السَّ

َوالِجبَال َستَزُول، َوالبِنَايَات لَن تَبَقى. 



  هللا يَرحَُم النَّاس ِفي يَوم الِقيَاَمة.

 لِلّه تِسٌع َوتسُعوَن رَحَمة، أَنزَل ِمنَها رَحَمًة َواِحَدة،

 تَتَرَاحَم النَّاس، َوالحَيَوانَات بَِها. 



  ِعنَدَما نَشُعر بِالَمحَبَّة لِآلخَرِين، َونُرِيدُ أَن نَُساِعَدُهم، َهَذا

ِمن آثَار َهِذِه الرَّحَمة الَّتِي أَنزَلََها هللا. 



َُّه يَوٌم َعِظيم،   َولِلّه تِسٌع َوتِسُعوَن رَحَمًة لِيَوم الِقيَاَمة، ِألَن

َوَسنَحَتاُج رَحَمة أَكثَر.   



  ِعنَدَما نُؤِمن بِرَحَمة هللا، َسيَرحَُمنَا  هللا ِفي يَوم الِقيَاَمة،

َولَن نَخَاف ِفيه. 



ِعْنَدَما نُؤِمُن بِاللِّه الرَّحَمن...

َماَذا نَْعَمُل؟



نُِحبُّ هللا الرَّحَمن.



َال نَقنَط ِمن رَحَمة هللا أَبًَدا، ِألَنَّ هللا الرَّحَمن. 

ن بِاللّه،  حَتَّى إَِذا َواجَهنَا ُمشكِلَة َال نُِسيء الظَّ

ِألَنَّ هللا الرَّحَمن. 



َالة َمثًَال،  َال نَكَسل ِمن أََداء َواِجبَاتنَا، كَالصَّ
َونَُقول َال بَأس َفاللّه الرَّحَمن.

 بَل َعلَينَا أَن نَحتَرَِم هللا. 



  َال نُؤِذي اآلخَرِين، َوَال نَجرَحُهم بِكََالِمنَا، 
َوَال نُزِعجُُهم، كَي يَرحَُمنا هللا. 



دَُعاء َطلَب الرَّحَمة
 

يا رحمن ارحمنا
 



  ِعنََدما يَرحَُمنَا هللا، كُل خَير َسيَحُصل لَنَا، 
َوكُل َشر َسيُبَعد َعنَّا.  



  ِعنَدَما نَعرُِف هللا الرَّحَمن، َسنَِعيش 

حَيَاًة َطيِّبَة ِفي َهِذِه الدُّنيَا، َوَسندخُل الجَنَّة

 بِرَحَمة هللا. 



نَحُن نُِحُب هللا الرَّحَمن



يا رحمن ارحمنا




