
٨/١٢/٢٠١٧  
،اسم هللا المؤمن 	

 
الحشر أواخر وقد ورد اسم هللا المؤمن في آیة واحدة 

ھَ إِالَّ ھَُو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السََّالُم ( ُ الَِّذي َال إِلَٰ ھَُو ا;َّ
)٢٣( اْلُمْؤِمُن اْلُمَھْیِمنُ   

لتخبرنا سورة الحشر  جاءت ھذه األسماء بنھایة السورة
قد تحدث أفعال ولكن كلھا بأمر هللا،لذلك جاء ت أنھ 

،ونقول لماذا أسماء هللا بالنھایة كي ال نسيء الظن
سماء Y لتبین لنا من ھو حصلت األشیاء؟ فتأتي األ

مؤمن ویصدق ما  سالم وھون كل أفعالھ هللا،وأ
یرجع ،وأمن ویأمن،واالیمان اإلیمانقالھ،والمؤمن من 

من ار،وما یقتضیھ ذلكمعناه إلى التصدیق واإلقر , 
إاله قریت بال وتصدیق الصادقین،بمعنى اذا أنا أ االرشاد
الصادقین  وتصدیق ،یجب أن یكون ھناك ارشادإال هللا 

مثال السماء ،ات باالدلة والبراھین اآلی
،.فاالیمان متعدي مثال لدي رسالھ  واألرض،واآلیات،
اؤمن بما سأعطیھ  ،وان لمبالبراھین ابینھا وثم اصدقھا

صدقھم ا بقضیة للناس یجب أن سلھم ال فائدة،ومن أر
 بإعطائھم البراھین واألدلة،كیف؟

يمؤمنة بما عند انا یجب أن أكون  -١  
تدبیر عن طریق ذه القضیة،ن ھو مؤمن بھمأرسل  -٢

ھو. لیصدقالبراھین لھ   



 براھین علي صدقھ.لما ارسلھ للناس اعطیھ  -٣
 لیصدقوه الناس.

Yوشھد  ھو مؤمنف  المثل األعلى،من أسمائھ المؤمن،و
على نفسھ،وصدق نفسھ بالوحدانیة والربوبیة واثنى على 
نفسھ بكامل الصفات،وكذلك أرسل الرسل وصدقھم بان 

ھُ  َشِھدَ  (اعطاھم البراھین لیؤمنوا بھ ھَ  الَ  أَنَّھُ  اللـَّ ـٰ  إِالَّ  إِلَ
ھَ  الَ  بِاْلِقْسطِ  قَائًِما اْلِعْلمِ  َوأُولُو َواْلَمَالئَِكةُ  ھُوَ  ـٰ  ھُوَ  إِالَّ  إِلَ

آل عمران ﴾١٨﴿ اْلَحِكیمُ  اْلعَِزیزُ   
وكذلك  وشھدت بوحدانیتھ،والمالئكة صدقت هللا   

لذلك الرسل واولوا العلم وظیفتھم .أولوا العلم الرسل و
نْ  لَكُم َما ا;ََّ  اْعبُدُوا (،االرشاد أن یخبروا الناس  ھٍ  ّمِ  إِلَٰ

؟كیف   )ھود٨٤َغْیُرهُ (  
من ن وقال هللا وقال الرسول.فاY المؤباألدلة والبراھی

دلھ على صدق نفسھ كما أثنى علي نفسھ،هللا یشھد باأل
ھو،فیصدق نفسھ إال ال عظیم وال علیم أن فیبین لنا 

واألفقیةبكتابھ وعلي لسان رسلھ وبآیاتھ الكونیھ.  
بأن یجعلھم ویصدق المالئكة،فھو یصدق نفسھ وغیره.

.وحد نفسھ بإقامة البراھین للناسیصدقون بھ. , نفسھ  
ھُ  َشِھدَ  ( فھو االول واآلخربنفسھ. ھَ  الَ  أَنَّھُ  اللـَّ ـٰ  ھُوَ  إِالَّ  إِلَ

ھَ  الَ  بِاْلِقْسطِ  قَائًِما اْلِعْلمِ  َوأُولُو َواْلَمَالئَِكةُ  ـٰ  ھُوَ  إِالَّ  إِلَ
﴾١٨﴿ اْلَحِكیمُ  اْلعَِزیزُ   

وھي ، بشھادة هللاال هللا،تشھدین ال إاله إأنت الذي جعلك 
 تعالى  اذا هللاھد.وشھادة عظیمة كریمة من أعظم شا



ن ان الناس ال تؤمن ییبفھذا شھد على نفسھ بالوحدانیة،
َوفِي السََّماِء (كما جاء في سورة الذاریات ، بسھولة.

َواْألَْرِض إِنَّھُ فََوَرّبِ السََّماِء  )٢٢ِرْزقُكُْم َوَما تُوَعدُوَن (
ثَْل َما أَنَّكُْم تَنِطقُوَن ( )٢٣لََحقٌّ ّمِ )	

ومعظم مشاكل الناس من رزقك لیس بید أحد أفقیا،ف
أن األعرابي لدرجة ) ٢٣وقسم هللا بذلك في االیة (ھذا،

 قال من الذي اغضب هللا؟ 
ھ یقول ال تصدقین سأقسم بنفسي،واذا ھو شھد على كأن

مثال  لناس ال تؤمن بسھولة.وحدانیتھ یدل علي ان ا
 وال تصدقین یأتیك من یقول لك ھذا الملك،وتقولین ال،

،لذلك مثقال ذرة من االیمان یخرج من النار،والذي ال 
 ایمان لھ مخلد بالنار.

المالئكة واولوا نفسھ،والمؤمن المصدق وصدق  وهللا 
شھادة  دلة والبراھین لیصدقوھم الناس،وھيالعلم باأل

عظیمة كریمة من أعظم شاھد،وھو هللا رب 
العالمین،ألعظم مشھود بھ،وھو توحید هللا،وإخالص 

مثال فقیر نقول لھ اذھب للغني لیساعدك وال  الدین لھ،
 فال أوضح من هللافنقول لھ انت الخاسر.یصدق انھ غني.

لیس كمثلھ شيء،لو احد ثان ما اھتم ولكن هللا لیس كمثلھ 
كل مع و،ھ وصدق نفسھ مع انھ ال یحتاجشيء شھد بنفس

الناس مشركین أكثر آیاتھ والوضوح والمعجزات،
على نفسھ فھو أقام علیھم دام ھو شھد ما وكفار،و

 الحجة.



ھُ  َشِھدَ  (( ھَ  الَ  أَنَّھُ  اللـَّ ـٰ  اْلِعْلمِ  َوأُولُو َواْلَمَالئَِكةُ  ھُوَ  إِالَّ  إِلَ
ھَ  الَ  بِاْلِقْسطِ  قَائًِما ـٰ ھذه ﴾١٨﴿ اْلَحِكیمُ  اْلعَِزیزُ  ھُوَ  إِالَّ  إِلَ
(ال أعظم شاھد وھو هللا،واعظم مشھود بھ تبین أن اآلیة 

حید عزیز فاY یرید من الناس عاالقل و.فالتااله اال هللا)
كما جاء في حدیث النبي ان یعبدوه وال یشركوا بھ شیئا،
 أن]  الِعبادِ  على هللاِ  حقُّ صلى هللا علھ وسلم مع معاذ (

،فاY یحب ان نعاملھ ) شیئًا بھِ  یُشِركوا وال یعبُدوه
 ،أن یعامل واحد،وبالتوحید،واالنسان یحب التوحید 

 فنحب التعامل مع واحد.
 اعظم مشھود وھو توحید هللا وإخالص الدین لھ،( ھذا و

یَن ( َ ُمْخِلًصا لَّھُ الدِّ یُن اْلَخاِلُص ۚ )٢فَاْعبُِد ا;َّ ِ الدِّ 	 أََال ِ;َّ
٣( )	

ى) وفي ھذا المعن  
غر ما رواه الترمذي وابن ماجھ،عن ابي إسحاق ،عن األ

إذا قال العبد: ابي مسلم انھ قال  
 عزَّ  هللاُ  قالَ  ، أكبرُ  وهللاُ  ، هللاُ  إال إلھَ  ال:  العبدُ  قال إذا(

 وإذا ، أكبَرُ  وأنا ، أنَا إال إلھَ  ال ، عبِدي صدقَ :  وجلَّ 
 ال ، عبِدي صدَقَ :  قالَ  ، وحدَهُ  هللاُ  إال إلھَ  ال:  العبدُ  قالَ 
 لھُ  شریكَ  ال هللاُ  إال إلھَ  ال:  قال وإذا ، وحِدي أنَا إال إلھَ 
 ، لي شریكَ  وال ، أنَا إال إلھَ  ال ، عبِدي صدَقَ :  قالَ  ،

:  قالَ  ، الحمدُ  ولھ ، الملكُ  لھُ  ، هللاُ  إال إلھَ  ال:  قالَ  وإذا
 وإذا ، الحمدُ  وِلي الملكُ  ِلي أنَا إال إلھَ  ال ، عبِدي صدقَ 

ةَ  وال حولَ  وال هللاُ  إال إلھَ  ال:  قالَ  :  قالَ  ، باtِ  إال قوَّ



ةَ  وال حولَ  ال أنَاو إال إلھَ  ال عبِدي صدَقَ  قال  ، بِي إال قوَّ
أبو إسحاق ،قال النبي من رزقھن عند موتھ لم تمسھ 

:وسنفصل بالحدیث، النار  
 عزَّ  هللاُ  قالَ  ، أكبرُ  وهللاُ  ، هللاُ  إال إلھَ  ال:  العبدُ  قال إذا(

أكبَرُ  وأنا ، أنَا إال إلھَ  ال ، عبِدي صدقَ :  وجلَّ  	 
ال إاله إال هللا ،وكل ما ورد في تخیلي لما تقولین 

لما تذكرین فوهللا یرد علیك ویقول صدق عبدي،الحدیث 
 لنفسھ هللا هللا یصدقك،فھذه شھادة عظیمة من هللا

نا اذا آمنا یصدقنا كأن یقول كیف ان بوحدانیتھ،ویبین
لم أرى الغیب مع أنني صحیح ما تقول وانا اخبرتك بھ،

وھذه شھاده عظیمة،ولكن صدقت هللا،ال هللاوال إاله ا  
یمانیصدقني،وھذا ما یریده هللا منا االأن   	 	 هللا  . من

بتصدیق شھادة عظیمة من هللا لنفسھ بوحدانیتھ، وھي
كذلك بالتوحید،ومن عباده الشاھدین لھ  نفسھ،وتصدیق

عن أسمائھ ھذا والبرھان،فلما یعلمنا  ةتأییده لھم بالحج
.من دالئل اسمھ المؤمن  	
 والحمدY رب العالمین.


