
روضة أسماء هللا 
 القدير



نَحُن نَحَتاج ُكل أَسَماء هللا ِفي َحَياتَِنا،

في هذا الكتاب َسَنَتَعلَّم اسَم هللا 

الَقِدير. 



  َما َمعنَى هللا الَقِدير؟
 أَي هللا َقاِدرٌ َعَىل كُلِّ َشيء. 

 



  َما َمعَنى الُقدَرة؟ 
َمَثًال، َقد نَكُون َقاِدرِين َعَىل الِكَتابَة، َوالِقرَاَءة،

َوالتََّنفُّس، َوالَفهم، َولَكن بَعض النَّاس َال

يَكُون ِعنَدُهم الُقدَرة َعَىل الَمِشي أَو الَفَهم.

َفالنَّاس ُقدَراتُهم ُمَتَفاِوتَة. 

 



  َقد يَكُون أََحَدُهم َقاِدرٌ َعَىل الَمِشي، َولَِكن َال

يَقِدر ُصُعود الجََبل. َويََسَتِطيع بَعض النَّاس

َباَحة.  الُسَواَقة، َوالَبعض َال يَسَتِطيع السِّ

 



  هللا الَقِدير، َقاِدرٌ َعَىل ُكِل َشيء. 
لَُه الُقدَرة التَّاَمة. َال يَتَعب، َوال يَنَتِهي ُقَدَرتُُه.

َولَيَس ُهَناك َما يُعِجزُُه. 

 



  لَيَس َكالَبَشر، الَِّذين لَُهم الُقدَرة َعىل
َباح، الرَكِض، َوالَمِشي، َوالرِّيَاَضة ِفي الصَّ

َولَِكن ِإَذا َمرُِضوا َال يَسَتِطيُعون َذلِك. 

 



  أَو َقد نَطلُب ِمن أََحَدُهم أَن يَفَعل لََنا

َشيء، َولَِكن َال يَقدُرون َعلَيه، لَِكونِِهم

َمشُغولِين ِفي َذلَِك الَوقت. 

 



  ُقدَرَة هللا َال حُُدوَد لََها. َال يَتَعب، 

َوَال يَعجَز، َوَال يَمَنُعُه َشيء، 

َوَال يَنَشِغل بِأُُمور أُخرى. 

 



  َقد َال نَكُون َقاِدرِين َعَىل ِفعل

َشيء َما، َفَنقرَأ َعنُه َونََتَعلَّم ثُمَّ

نَكُون َقاِدرِين َعَىل ِفعِلِه. َولَِكن هللا

َال يَحَتاج أَن يََتَعلَّم َكي يَقِدر َعَىل

ِفعِله. هللا لَُه الِعلم والُقدَرة الَكاِملة. 

 



هللا َقاِدرٌ َعَىل أَن يَخلَُق َجِميع

َر َجِميع األَقَدار.  الخَلق، َويَُقدِّ



هللا َقاِدرٌ َعَىل أَن يَُنزَِّل الَمَطر،

َولَِكن يَعلَُم الَوقت الُمَناِسب لَه



َُّه َخلََق   ِمن ُقدَرِة هللا أَن
مس، َوَجَعلََها تَشرُق الشَّ

َوتَغرُب، َويَعلَم ُكلَّ َشيء َعنَها. 

 



  هللا َال يَنَسى، َوَال يَحَتاج أَن يَُعلَِّمُه
أََحد. َويَعلَم َعن ُكل َما يَفَعل. 

 



  ُقدَرَة هللا َكاِملَة، َوُكل َما يَخلُق

َمكُتوٌب ِفي اللَّوح الَمحُفوظ، 

َوَهَذا ِمن ُقدَرة هللا. 

 



  تَخَيَِّلي نَحُن نَطلُب ِمن أََحَدُهم أَن يَفَعَل

خص يَكُتُب ُكلَّ َشيء َشيٌء َما لََنا، َوَهَذا الشَّ

َعنه. َولِلّه الَمَثِل األَعَىل، هللا َكَتَب ُكلَّ َشيء

في اللَّوح الَمحُفوظ. ُكل َشيء َمكُتوب، َعِن

النَّاس، َوأَشَكالُُهم، َوُكل َما َسَيحُصل، َوَال

أََحد يَسَتِطيُع أَن يَمَسحُه أَو يَُغيِّرُُه. 

 



  هللا الَقِدير، َوَال َشيء يَحُصل ِإالَّ بِِإذن هللا. 
 



ر لَيَس ِمن أَفَعال   أَفَعاَل هللا ُكلََّها َخير، َوالشَّ

هللا. ُكل َما يَحُصل بِِإذنِه، َوِعلِمه، َوِحكَمِتِه. 
 



  ِإَذا أََراد هللاُ أَن يَرُزَق أََحد، يَرُزَقُه ِفي

الَوقِت نَفِسِه، َولِكن هللا الحَِكيم. ِإَذا َكاَن

خص يَعِطيه.  َهَذا الرِّزق ُمَناِسب للشَّ

 



  َمَثًال أَحَيانًا نُرِيُد َشيًئا َما، َولَِكن يَأتِي ِإلَيَنا
ِعنَدَما نَحَتاجُه. أََحَدُهم يَعِطيَنا َونَُقول 

"َهَذا الَِّذي ُكنت أَحَتاجُُه". هللا الَعِليم،
والَقِدير، َوالحَِكيم. 

 



 أَحَيانًا نَُفكِّر ِفي َشيء، َوهللا َسَيجَعل

ََّنا لَم َشخص آَخر يَُفكِّر أَن يَعِطَيَنا، َمَع أَن

نَطلُب. ُكل َهَذا ِمن هللا الَقِدير.

 



  هللا َعَىل ُكلِّ َشيء َقِدير، َوُهَو الحِكيم

الَِّذي يَعِطيَنا ِفي الَوقت الُمَناِسب. 

 



ِعْنَدَما نُؤِمُن بِاللِّه الَقِدير...

َماَذا نَْعَمُل؟
 



َُّه َعَىل كُلِّ َشيء َقِدير.    نَرَضى بِأََقَدارِِه، ِألَن
 



  َال نَقَنط، أَو نَسَتعِجل، َونَُقول "أَنَا َدَعيت َولَِكن لَم

أَحُصل َعَىل َما أُرِيد". َال نَُشك ِفي ُقدَرة هللا، َفُهَو َعَىل

ُكلِّ َشيٍء َقِدير، َوَسَيأتِيَنا بِه ِفي الَوقت الُمَناِسب. 

 



ن بِاللّه، َوَال نُؤِمن بُِقَدرِة أََحد،    نُحِسن الظَّ
ِألَنَّ َهَذا ِشرك. َفَقط نُؤِمن بُِقدَرة هللا. 

 



َة إِالَّ بِاللّه".    َدائًِما نََتَذكَّر َونَُقول "َال حَوَل َوَال ُقوَّ
 



  َال نََتَكبَّر، أَو نُعجَب بِأَنُفِسَنا ِألَنَّ 
هللا ُهَو َعَىل ُكلِّ َشيء َقِدير. 

 



  َال َشيء ُصدَفة ِفي الحَيَاة. ِعنَدَما نَدُعو هللا 

َسيَعِطينَا ِفي الَوقت الُمنَاِسب. 

 



َباح َوالَمَساء ُهَو:    ِمَن األََذكار الصَّ

 

 ، ال إلَه إالَّ هللاُ وحَدُه ال شريَك لُه

لُه الُملُك ، ولُه الحمُد وهَو عىل كلِّ شيٍء قديرٌ
 
 



  نََتَعلَّق بِاللّه ِألَنَّ ُكلَّ َشيء ُملٌك لَه، 

َوُكل َما يَفَعل يُحَمد َعلَيه، َوُهَو َعَىل ُكلِّ َشيء َقِدير. 

 




