
روضة أسماء هللا

الرب



َّنَا ِفي الجَنَّة، َوكُل   نَتََعلَّم أَسَماء هللا كَأَن

َّنَا نَحتَاجُُه.  اسم نَتََعلََّمُه نَشُعر أَن

 



  َسنَتََعلَّم اسَم هللا الرَّب، 

ِّينَا َويَعتَنِي بِنَا. الَِّذي يُرَب

 



  َقد نَُظن َوالَِدتِي، أَو ُمَعلَِّمتِي ِهَي الَّتِي تُربِّينِي. 
َولَكِن هللا ُهَو الَِّذي يُرَبِّي َوالَِدي، َوُمَعلَِّمتِي أَيًضا. 

هللا الرَّب حَتَّى يُرَبِّي النَّبِي (َصَىل هللاُ َعلَيِه َوَسلَّم)،
َماَوات.  َوحَتَّى السَّ

 



  هللا الرَّب
ِّي،   ُهَو الَِّذي يُرَب

َولَكِن َما َمعنَى "يُرَبِّي"؟ 

 



  أَي ُهَو الَِّذي يَجَعل اإلِنَسان

يَنُمو، َويُصبِح أَفَضل،

 َوأَقَوى، َوأَجَمل. 

 



فل   كُلُّنَا نَحتَاج التَّربِيَة كَي نَِعيش ِفي َهِذِه الحَيَاة. َالِحظ الطِّ
ِغير الَِّذي َال يَستَِطيع الَمِشي، َوَال الكََالم، َوبَعَد ُشُهور يَبَدأ الصَّ

يَتَحَرَّك، َويَحبِي، َويَمِشي، َويَتَكَلَّم. 

 



ثُمَّ يَذَهب لِلَمدرََسة، َويَتََعلَّم، َويَزِيد ُطولُُه. ثُمَّ يَتََعلَّم أَكثَر،
َويَتَكَلَّم أَفَضل، َويُنِجز َواِجبَاتِه، َويَذَهب لِلجَامَعة، َويَتََعلَّم

َواَقة، َويَعَمل.  السِّ



َمِن الَِّذي رَبَّاهُ ِفي كُل َمرَاِحل حَيَاتِه؟

 هللا الرَّب. 



ِغير يَحتَاج الحَلِيب، َولِكِن فل الصَّ   َوالطِّ
ِعنَدَما يَكبَر يَحتَاج أُُمور أُخرَى. 

 



  هللا رَبِّ الَعالَِمين. هللا يُرَبِّي الحَيََوانَات، َواألَسَماك ِفي
البِحَار. َمثًَال، األَسَماك َال تَتَرَبَّى إِالَّ ِفي الَماء. الجَِميع يَتَرَبَّى

ِفي الَمكَان الُمنَاِسِب لَه. 

 



  هللا الرَّب الَِّذي يَرزُُقنَا، 
رَاب.  َعام َوالشَّ ِّينَا بِالطَّ َويُرَب

 



  هللا الرَّب يُرَّبِي الخَلق
َويُصلِحُُهم، َوَما َمعنَى َهَذا؟

 



  إَِذا ِفيُهم أَي َعيب أَو نَقص، كَالحََسَد، أَو الكِبر، أَو الجَهل،
هللا يُصلِحُهم كَي يَكُونُوا ُمتَواضِعين، َورَاِضين، َويَُعلِّمُهم.

 



 نَحُن نَحتَاج هللا الرِّب كَي يُصلِحنَا، 
َويَجَعلنَا نَكبَر. 

 



ِّينَا بِتَعلِيِمنَا أُُمور لَم نَكُن نَعلَُمَها. يَُعلُِّمنا َعن   هللا الرَّب أَيًضا يُرَب
هللا، يَُعلُِّمنَا َعن الرَُّسول (َصَىل هللاُ َعلَيِه َوَسلَّم)، يَُعلُِّمنَا بِر

الَوالَِدين، يَُعلُِّمنَا أَن نَتَكَلَّم بَِما ُهَو خَير، َويُصلِح أَخَالَقنَا. 

 
 



َّانَا َوَعلََّمنَا.    َسابًِقا لَم نَكُن نَعلَم، َوهللا الرَّب رَب
 



َّانَا   َسابًِقا لَم نَكُن نَعلَم كَيَف نَُصلِّي، َوهللا رَب

َوَعلََّمنَا. َوَقد لَم تَكُن أَخََالِقي حََسنَة َولَكِن هللا

َّانَا َوَعلََّمنَا حُسن الخُلُق.  الرَّب رَب

 



  هللا الرَّب يُصلِحُنَا َويَزِيَدنَا جََماًال. 
 



  َوَقد َال نَحُصل َعَىل َدرَجَات َعالِيَة ِفي الَمدرََسة،
َمنَا كَي َولَكِن نَسأَُل هللا الرَّب كَي يَُعلَِّمنَا َويَُفهِّ

نَحُصل َعَىل َدرَجَات أَفَضل. 

 
 



  أَو أَحيَانًا َال أَتَكَلَّم بَِشكِل جَيِّد َوَال أَعلَم كَيف
أُجَاِوب، َولَكِن هللا الرَّب يُصلِح كََالَمنَا. 

 



  هللا ُهو الرَّب الَِّذي يُرَبِينَا. َولَكِن نَحُن َال نَرَى َهَذا، 
ِّينَا هللا؟ كَيف يُرَب

 



  نَحُن نَرَى َوالِِدينَا يُرَبُّونَا، َوهللا الرَّب ُهَو الذَّي أَعَطانَا
ِّينَا، َولَكِن هللا الرَّب الَوالَِدين كَي يُرَبُّونَا. َوِعنَدنَا ُمَعلَِّمة تُرَب

ِّينَا.  ُهَو الَِّذي أَعَطانَا الُمَعلَِّمة كَي تُرَب
 
 



ِّينَا بِاألَقَدار الَّتِي نَُمر ِفيَها. َمثًَال   هللا الرَّب أَيًضا يُرَب
رِيق، أَو أَحََدُهم يَقول لِي نَتَأَخَّر، أَو نَتََوقَّف ِفي الطَّ

ر، كُلَّها تَربِيَة كََالم، كُل َما نَُمر ِفيه، ِمَن الخَير أَو الشَّ

ِمَن هللا الرَّب.

 



  َمثًَال إَِذا حََصلنَا َعَىل هَِّديَة، َماَذا نَفَعل؟ نَُقول "ُشكرًا"
لَِمن أَعَطانَا الَهِديَة، َولَكِن ِفي ُقلُوبِنَا نَشكُر هللا َعَىل

الَهِديَة. 
 



أَو َقد نَسَمع كََالم يَجرَحُنَا، َعلَينَا أَن نَعلَم أَنَّ هللا الرَّب  
ِّينَا. َفَعلينَا أَن نَصبِر، َوَسيرَفُع هللا َدرَجَتَنَا  .ُهَو يُرَب

 



رِيَقة َسنَِعيش حَيَاًة أَفَضل.    بَِهِذِه الطَّ
 



ِعْنَدَما نُؤِمُن بِاللِّه الرَّب...
َماَذا نَْعَمُل؟

 



ِّينَا هللا ِفي كُل َما نَُمر ِفيِه نَُقول:    ِعنَدَما يُرَب
 

رضيت بالله ربا
 

نَرَضى بِاللِّه رَبّا
.



  َهَذا يَعنِي نَرَضى بِتَربِيَة هللا، َوَال نَشتَكِي. 
 



أَيًضا نَدُعوا بِاسم هللا "الرَّب"، 

  َمثًَال نَُقول،
 "يَا رَب ارزُقنِي"،
 "يَا رَب اهِدنِي". 

 



 نُرِيد أَن يَكُون كُل يَوم أَفَضل ِمَن الَِّذي َقبله. نُرِيدُ أَن نُِحَب هللا،
َونَُصلِّي. نُرِيد أَن نَكُوَن أَفَضل، َولَكِن لَِماَذا؟ 

 



  كَي نَدخُل الجَنَّة.
 لَِذلَِك نُرِيدُ أَن نَقبََل تَربِيَة هللا. َوَال نَشتَكِي ِمن التَّربِيَة،

َّنَا نُرِيد أَن نَِعيَش حَيَاةً أَفَضل، َونَدخُل الجَنَّة.  ِألَن
 



  بِالتَّربِية هللا الرَّب يَجَعلُنَا أَفَضل، َوأَجَمل.
 َال رَبَّ لَنَا إِالَّ هللا. 

 



َوُسَؤال ِجًدا ُمِهم، "َمن رَبَُّك؟"

ربي هللا



ُهَو الَِّذي يَعتَنِي بِنَا، َويَرزَُقنَا، َويُِحبَّنَا

ُّنَا هللا.  رَب



الحمد لله رب العالمين




