
روضة أسماء هللا

الرحيم



  نَحُن نَحتَاُج هللا كَي نَتََعلَّق بِه، َويَرَعانَا، َويَرحَُمنَا. 



  في الكتاب َسنَتََعلَّم اسَم هللا

 "الرَِّحيم". 



ـا الَفرق بَيِن  ــ ــ ــ ــ َم
 

 الرَّحَمن َوالرَِّحيم؟
 



 االسَمان ِمَن الرَّحَمة
 الرَّحَمن

 ُهَو ذُو رَحَمٍة َواِسَعة الَِّذي يَرحَم جَِميع الَمخلُوَقات، 
َوالُمؤِمن، َوالكَاِفر، َوحَتَّى الحَيَوانَات. 

َولَكِن الرَِّحيم

 يَرحَم الُمؤِمنِين رَحَمة خَاَصة. 



  هللا الرَِّحيم يَرحَم الُمؤِمنِين، َويَرَعاُهم، 
َعام، َويَهِديِهم.  َويَرزُُقُهم الطَّ

 



  كُل َما َعرَفنَا هللا أَكثَر كُل َما َسأَلنَاهُ، َولَم نَسأَل َغيرَهُ. 
 



ف، الُمَعلَِّمة تَرحَم الجَِميع، بِتَعلِيِمِهم، تَخَيَّلي ِفي الصَّ

َولَكِن ُهنَاَك رَحَمة خَاَصة، كَيف؟

 
الِبَات، ُهنَاك َمن َدائًِما يَسَمُعون  ِمن بَين جَِميع الطَّ

لِلُمَعلَِّمة، َويَُسلُِّمون الَواِجبَات، َفالْمَعلَِّمة تَرحَُمُهم أَكثَر،

َوتَُعلُِّمُهم أَكثَر، َوتَفرَح بِرُؤيَتِِهم. 



  اآلن تَخَيَّلِي ُهنَاك الكَثِير ِمَن النَّاس ِفي الكَون، َولَكِن
لَيَس الجَِميع يُؤِمُن بِاللّه. هللا يَرحَم جَِميع النَّاس، َولَكِن

الَِّذيَن يُؤِمنُوَن

ة.   بِِه يَرحَُمُهم رَحَمة خَاصَّ
 



ة لِلُمؤِمنِين؟ ـا الرَّحَمة الخَاصَّ ــ ــ ــ ــ َم
 



َُّه يُرِسل الرُُّسل  ة أَن ِمن رَحَمة هللا الخَاصَّ

لِلُمؤِمنِين كَُقدَوة. 



ة.   أَنزََل هللاُ الُقرآن، َوَهَذا ِمن رَحَمتِِه الخَاصَّ
َوِعنَدَما نُؤِمُن بِالُقرآن يَكُون رَحَمة لَنَا كَي

نُحِسن الَعَمل.

 



َُّه أَرَسَل لَنَا ة أَن   َفِمن رَحَمة هللا الخَاصَّ

الرُُّسل كَُقدَوة، َوأَنزََل الُقرآن، كَي َال نَِضل. 

 



رَاط الُمستَِقيم، كَي ة الِهَدايَة إَِىل الصِّ   أَيًضا ِمن رَحَمة هللا الخَاصَّ
رِيق.  َال يَِضل الُمؤِمن. ِفي الحَيَاة َال نُرِيد أَن نَِضل، َونَُضيَِّع الطَّ



رَاط ة بِِهَدايَتِِهم إَِىل الصِّ   هللا الرَِّحيم يَرحَم الُمؤِمنِين رَحَمة خَاصَّ

الُمستَِقيم. يَهِديِهم ِفي الَوقت الُمنَاِسب لَِما يَحتَاجُون. 

 



َالة،    هللا يَهِدي الُمؤِمنِين للصَّ
َوِقرَاَءة الُقرآن، َوالِعلم. 

 
 



 ِعنَدَما يَهِدينَا هللا لَن نَِضلَّ أَبًَدا. 
 



  كُل َما زَاَد إِيَمانُنَا بِاللّه، كُل َما زَاَدت 
ة لَنَا.  رَحَمة هللا الخَاصَّ

 



  هللا يَُعلُِّمنَا َعن نَفِسِه، َوَهَذا ِمن رَحَمِة هللا
ة. َمثًَال اآلن نَحُن نَستَِمع لَِدرس "رَوَضة الخَاصَّ

ة، أَن يَُعلَِّمنَا األَسَماء"، َهَذا ِمن رَحَمِة هللا الخَاصَّ

ة ِعنَدَما يَُعلُِّمنَا َعن َعن أَسَمائِِه. ِمن رَحَمتِِه الخَاصَّ

جََمالِِه، َوَعِظَمتِِه. 

 



  هللا الرَِّحيم يَهِدينَا لَِمَصالِحَنَا. َمثًَال أَحيَانًا نََضُع َقلًَما أَو
َّنَا َسنَحتَاجُُه بَعَض الَمال ِفي َمكَاٍن َما، َولَكِن َال نَعلَم أَن

َالِحَقا. أَو نَخرُج ِمَن البَيت، َونَأخُذ َمَعنَا زُجَاجَة َماء،

َونَرَى ِفي َطرِيِقنَا َمن يَحتَاُج الَماء، َونَعِطيه. 

 



 
  أَو َونَحُن َذاِهبِين إَِىل الَمدرََسة نََضُع َمنِديل أَو ُمَطِهر

ِفي حَِقيبَتِنَا، َونَرَى َمن يَحتَاجُُه ِفي الَمدرََسة. 

ة أَن نَنَفع اآلَخَرِين. أَي   َفِمن رَحَمة هللا الخَاصَّ
َسيَفتَُح هللاُ لَنَا أَبَواب الخَير. 

 



رُور.  َُّه يُبِعدُ َعنَّا الشُّ ة أَن   ِمن رَحَمة هللا الخَاصَّ
َقد َال نَعلَم كُل َما يَُضرُّنَا، َولَكِن هللا يُبِعدُهُ َعنَّا. 



ر، َولَكِن نَحُن َال نَعلَم. هللا ِمن رَحَمتِِه   َقد يُرِيد َشخًصا َما بِنَا الشَّ

يَدَفُعُه َعنَّا. َوِمن رَحَمتِِه، يَُقرُِّب لَنَا َمن يَنَفُعنَا.



َُّه يُسِعدُنَا، َوَال ة أَن ِمن رَحَمِة هللا الخَاصَّ

يَجَعلُنَا نَرَى َشيئًا ُمزِعجًا. 



َعام الَِّذي َة بِالُمؤِمنِين. حَتَّى الطَّ   َالِحِظي ُمَعاَملَة هللا الخَاصَّ

رَاب الَِّذي يَشرَبُونَُه لَِذيذ، َوَشِهي.  يَأكُلُونَُه َوالشَّ

 



ة أَنَّ الُمؤِمنِين لَن يَخَافُوا، َولَن يَحزَنُوا يَوم   َوِمن رَحَمة هللا الخَاصَّ
الِقيَاَمة. ُهنَاَك أُُمور ُمِخيَفة َستَحُصل ِفي يَوم الِقيَاَمة َولَكِن ِمن

نَُهم، َولَن يَخَافُوا، َولَن يَحزَنُوا.  ة أَنُّهم َسيَُؤمِّ رَحَمة هللا الخَاصَّ

 
 



َُّه َسيَغِفرُ ذُنُوبَنَا ِفي يَوم الِقيَاَمة، َويَقبَل ة أَن   ِمن رَحَمة هللا الخَاصَّ
الِحَة. أَعَمالَنَا الصَّ

 
 َهَذا ُهَو هللا الرَِّحيم. 

.



َُّه َسيُدِخُل الُمؤِمنِين الجَنَّة.  ة أَن   َوِمن رَحَمة اله الخَاصَّ
 



  َوأَعَظم رَحَمة ِمن هللا الرَِحيم أَن نَرَى 

َوجَه هللا الجَِميل ِفي الجَنَّة.

 

 نَسأَُل هللاَ ِمن َفضلِِه. آِمين. 

 



ِعْنَدَما نُؤِمُن بِاللِّه الرَِّحيم...
َماَذا نَْعَمُل؟

 



  ِعنَدَما نَعرِف أَنَّ هللا الرَِّحيم، نُؤِمُن بِاللّه. كُل َما زَاَد إِيَمانُنَا بِاللّه،

كُل َما زَاَد رَحَمُة هللا الخَاَصة بِنِا. 

 



َالة،    اإلِيََمان بِاللّه الرَِّحيم يَجَعلنَا ُمِطِعين لِلّه، ُمِقيِمي الصَّ
ُمتَبِِّعي ُسنَّة النَّبِي (ملسو هيلع هللا ىلص)، َونَستَِمع لِلُقرآن.

 



  َونَستَغِفر أَكثَر، َوكُل َما استَغَفرنَا 
ة لَنَا.  أَكثَر كُل َما زَاَدت رَحَمُة هللا الخَاصَّ

 



  َفكُلََّما آَمنَّا بِاللّه، واتَّبَعنَا ُسنَّة النَّبِي (ملسو هيلع هللا ىلص)، 

واستََمعنَا لِلُقرآن، َواستَغَفرنَا،

ة لَنَا.   كُل َما زَاَدت رَحَمُة هللا الخَاصَّ

 



 َعلَينَا أَن نَرحَم اآلخَرِين، حَتَّى الِصَغار، َوالحَيََوانَات. 

كُل َما رَِحمنَا اآلخَرِين، كُل َما رَِحَمنَا هللاُ أَكثَر. 

 



  َفَقط لِلتَذكِير، الَفرق بِين هللا الرَّحَمن الرَِّحيم ُهو، أَنَّ
هللا الرَّحَمن يَرحَم الجَِميع، وهللا الرَِّحيم لَُه رَحَمة خَاص

لِلُمؤِمنِين. 

 
نَسأَُل هللاَ أَن يَرحََمنَا. آِمين.

 




