
	األولالدرس  –هللا المؤمن الصادق 

	
 

	اإلقرار. والمؤمن مصدره اإلیمان وأصلھ أَِمَن، وھو التصدیق  •
	االیمان لیس برؤیة بل ھو التصدیق واإلقرار من غیر الرؤیة.  •
 من أفعالھ اإلرشاد وتصدیق الصادقیناال هللا،  إلھالمؤمن المقرر بال  •

	بإقامة البراھین على صدقھم.یكون وتصدیق الصادقین 
ل یجب أن یُصدق قب اإلیمانیةاقد الشيء ال یعطیھ، الذي یتكلم عن األمور ف •

	الباقي. 
 نفسھ بالوحدانیة والربوبیة وأثنى على نفسھ وصدقهللا ھو المؤمن وشھد  •

صدقھم بالبراھین. ((شھد هللا وعلى نفسھ بكامل الصفات، وأرسل الرسل 
	اال ھو والمالئة وأولوا العلم...))أنھ ال إلھ 

فیریھم البراھین بھذا  ))یعلمون یعلم ما ال((المالئكة، بأنھ  یُشھدإن هللا  •
	. قالھ عند خلق االنساناألمر بكونھ یرسلھم الى مجالس 

 هللا م ھو اإلرشاد بالبراھین التي أرسلھادور المؤمنین والراسخون في العل •
	من القرآن والسنة. 

	هللا تعالى ھو الذي یصدق نفسھ في كتابھ وعلى لسان رسلھ وبآیاتھ الكونیة.  •
	فھو الذي یصدق المالئكة ورسلھ والصالحین المؤمنین بھ.  •
	. فھو یُصدق نفسھ ویصدق غیره، أي یجعل الناس یصدقون رسلھ •
	المؤمن سبحانھ وتعالى.نفسھ وھذا ال یحصل اال هللا صدق نفسھ ب •
	المؤمن مؤمنا والصادق صادقا.جعل من آثار اسم هللا المؤمن أنھ  •



	عالج لمرض الكفر والشرك.فھذا االسم  •
	یبین أن الناس ال یؤمن بھ بسھولھ. صدیق هللا نفسھ نفسھ ت •
 َماءِ السَّ  َوِفيبقسم عظیم بنفسھ: ((ما قالھ  قَ كما قال تعالى عن الرزق وصدَّ  •

 أَنَّكُمْ  َما ِمثْلَ  لََحقٌّ  ِإنَّھُ  َواْألَْرِض  السََّماءِ  فََوَربِّ *  تُوَعدُونَ  َوَما ِرْزقُكُمْ 
	))تَْنِطقُونَ 

من تقدیر هللا لإلیمان أن مثقال ذرة منھ یخرج من النار وعدم وجوده ھو  •
	السبب في الخلود في النار. 

	فھو الذي حبب الینا االیمان وزینھ في قلوبنا.  •
حق هللا على  الذي ھوالتوحید. ھو أعظم شاھد ھو هللا وأعظم مشھود بھ  •

	العباد. 
	م. لكون الشرك تشتت وظلم عظیبالفطرة البشر یحبون التوحید والوحدانیة،  •

 

 
	. " لكون المؤمن صدّق هللا وقال ما قالھ تعالىصدق عبديقال تعالى " •

	
	اھین والحجج ھي من آثار اسم هللا المؤمن. البر •


