
روضة أسماء هللا
المحيط



 "رَوَضة أَسَماء هللا الحُسنَى"



نَة.    أَسَماَء هللا نَِجدَُها ِفي الُقرآن َوالسُّ

  أَيَن نَِجدُ أَسَماَء هللا؟ 



  َسابًِقا تََعلَّمَنا األَسَماء التَّالَِية: 

 هللا    

الرَّحَمن     

 الرَِّحيم     

 الرَّب    

 الَمالِك     



  ُكل َهِذِه األَسَماء ُموجُوَدة ِفي ُسوَرِة الَفاتِحَة، لَِذلَِك

نََتَعلَّم أَسَماَء هللا بِالتَّرتِيب الَِّتي ُذِكرَت ِفي الُقرآن. 



َواالسم التَّالِي ُهَو 

الُمِحيط. 



  إِذَا َسأَلتُكُم "َهل تَتََذكَّرون َماذَا َفَعلتُم بِاألَمس؟ َمن َقابَلَتُم؟ 

َماذَا كَتَبتُم؟". لَن نََستَِطيع أَن نَتََذكَّر كُلَّ َشيء بِالتَفِصيل. 

 



  َولَكِن هللا الُمِحيط الَِّذي يُِحيط بِكُل األُُمور. 

  هللا الُمِحيط يَعلَُم كُلَّ َشيء، َوَقاِدرٌ َعَىل كُلِّ َشيء، 

َوَال أَحَد يَستَِطيُع أَن يَغلِبَُه. 

 
 



  نَحُن َال نَسَتِطيع أَن نُِحيَط
بِكُل َشيء. َحتَّى َال نَعلَم ُكل َما

ِفي ُغرَفِتَنا. 

 



  ِفي االمِتحَانَات، نَحُن نَدُرس
ِمَن الِكَتاب، َولَِكن الُمَعلَِّمة َقد

تَسأَلَُنا ُسَؤال ِمن َخارِج

الِكَتاب، َفَعلَيَنا أَن نَبحَث َعِن

اِإلَجابَة ِفي اإلنِترنِت.

 



  هللا الُمِحيط بِكُل َشيء. نَحُن َقد نَرَى
َشيء َخير، َولَِكن َال نُِحيُط بِه، َوَقد يَرَاُه

َشخص آَخر َشر. 

 



نَحُن نَاِقِصين، 

َوَال نَسَتِطيع أَن نُِحيَط

بِكُلِّ َشيء، َولَِكن هللا

الُمِحيط الَِّذي يَعلَم ُكل

َشيء ِمن ُكل الجَوانِب.

 



َماَوات. يَعلَم كُل َما   هللا الُمِحيط بِكُل السَّ
َماء، َوَمن ِفيَها، َمن الَِّذي يَصَعد ِفي السَّ

يَنزُِل ِمنَها. يَعلَم َعَدد النُّجُوم. 

 



ا كَبِيرَة، َونَحُن َال نَعلَم كُل َما ِفي األَرض.    األَرض ِجد�

هللا يُِحيط بِكُل الدَُّول، َوالِجبَال، َوالنَّاس، َوحَيَاتُُهم، 

َوكُل التََّفاِصيل. هللا ُمِحيط بِكُل َما َداِخل األَرض، 

َوَفوق األَرض. 

 



َقد أَكُون ِفي ُغرَفتِي، َولَكِن َال أَعلَم َما 
يَحُصل ِفي الُغرَفة التَّي جَنبِي.



  هللا ُمِحيط بُِقلُوب النَّاس،

َوأَفَكارُهم، َوَمَشاعرُُهم، َولَو

َكان َهَذا اِإلنَسان ِفي آِخر

نَيا.  الدُّ

 



  ِعنَدَما نَعلَم َمن ُهَو هللا، َال
نَخَاف ِمن أَي َشيء. اآلن

ُهَناَك َمرَض ُكوُرونَا، َونَحُن َال

نََستِطيُع أَن نُِحيَط بِه، َولَِكن

هللا ُمِحيط بِكُل َشيء. 
 



هللا الُمِحيط بِكُل َشيء ِعلًما.
أَيًضا هللا الُمِحيط ُقدَرًة. َمَثًال

ِإَذا ِقيل لََنا نَرِسم ُصوَرة، َقد
نَسَتِطيُع أَن نَرِسَمَها بِالَقلَم،

َولَِكن َال نَقِدر َعَىل اسِتخَدام

َوَسائِل أُخرَى. 

 



هللا الَقاِدر أَن يَرُزَق ُكل
النَّاس، أَيَنَما َكانُوا. َوَال أََحد

َرُه يَسِتِطيع أَن يَمَنع َما َقدَّ

هللا ِألَنَّ هللا الُمِحيط بِكُلِّ
َشيء ُقدَرًة. 



  هللا َقاِدر َعَىل أَن يَُعلَِّمَنا بُِطرُق ُمخَتِلَفة، يَرُزَقَنا
بُِطرُق ُمخَتِلَفة، َويَهِديَنا بُِطرُق ُمخَتِلَفة. 

 .َال أََحد يَغِلب هللا، ِألَنَّ هللا الُمِحيط ِعلًما َوُقدَرًة 
 



الِم،   َفاِإلنَسان الظَّ
َوالُمِسيء َال يَستِطيُع أَن

يَِفر َمَن هللا، َفاللّه
ُمِحيٌط بِالَكاِفرِين. 
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  أَحَيانًا َال نَعلَم لَِماَذا َحَصَل َهَذا، َولَِكن هللا الُمِحيط. 
 



ِعْنَدَما نُؤِمُن بِاللِّه 

الُمِحيط...

َماَذا نَْعَمُل؟



  نََتَعلَّق بِاللّه الُمِحيط.



  َال نَسَتِطيع أَن نُِحيَط بِاللّه ِعلًما، َمهَما تََعلَّمنا َعنه، 

َال نَسَتِطيُع أَن نُِحيَط بِجََمالِِه، َوَكَمالِِه. 



  إَِذا أَرَدنَا أَن نَحكُم، أَو نَُقرِر َشيء، َولَيَس لََنا الِعلم

َمَنا.  الكَاِفي َعنه، نَسأَُل هللا الُمِحيط أَن يَُعلَِّمَنا َويَُفهِّ

 



  ِإَذا لَم نَفَهم الدَّرس ِفي الَمدَرَسة، نَسأَُل 

َمَنا.  هللا الُمِحيط أَن يَُفهِّ

 نََتواَضع، َوَال نََتَكبَّر َعَىل اآلَخرِين. 



  نَصِبر ِفي الحََياة، ِألَنَّ هللا ُمِحيط بِكُلِّ َشيء.
 



  هللا ُمِحيط بِكُل َما نَُقول َونَفَعل، َوَهَذا يَعِطيَنا التَّقَوى.   
 



نحن نحب هللا المحيط 




