
٨/١٢/٢٠١٧  
،اسم هللا المؤمن  

 
في أواخر سورة وقد ورد اسم هللا المؤمن في آية واحدة 

هَ إَِله ُهَو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس )الحشر 
ُ الهِذي ََل إِلََٰ ُهَو اَّلله
(٢٣) السهََلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمنُ   

قد تحدث لتخبرنا أنه  جاءت هذه األسماء بنهاية السورة
أفعال ولكن كلها بأمر هللا،لذلك جاء ت أسماء هللا بالنهاية 

،ونقول لماذا حصلت األشياء؟ فتأتي كي ال نسيء الظن
 سالم وهون كل أفعاله سماء هلل لتبين لنا من هو هللا،وأاأل

،وأمن اإليمانمؤمن ويصدق ما قاله،والمؤمن من 
التصديق ،يرجع معناه إلى ويأمن،وااليمان 

رار،وما يقتضيه ذلك من واإلق  
إاله قريت بال أنا أإذا  أي،الصادقين وتصديق  االرشاد
الصادقين  وتصديق ،يجب أن يكون هناك ارشادإال هللا 

مثال السماء ،ات اآليودلة والبراهين باأل
،.فااليمان متعدي مثال لدي رساله  واألرض،واآليات،
اؤمن بما سأعطيه  ،وان لمبالبراهين ابينها وثم اصدقها

صدقهم ا بقضية للناس يجب أن سلهم ال فائدة،ومن أر
 بإعطائهم البراهين واألدلة،كيف؟

يمؤمنة بما عند انا يجب أن أكون  -١  
تدبير عن طريق ذه القضية،ن هو مؤمن بهمأرسل  -٢

هو. ليصدقالبراهين له   



 براهين علي صدقه.لما ارسله للناس اعطيه  -٣
 ليصدقوه الناس.

وشهد  هو مؤمنف وهلل المثل األعلى،من أسمائه المؤمن،
على نفسه،وصدق نفسه بالوحدانية والربوبية واثنى على 
نفسه بكامل الصفات،وكذلك أرسل الرسل وصدقهم بان 

هُ  َشِهدَ  )اعطاهم البراهين ليؤمنوا به هَ  َلَ  أَنههُ  اللـه ٰـَ  إَِله  إِلَ
هَ  َلَ  بِاْلِقْسطِ  قَائًِما مِ اْلِعلْ  َوأُولُو َواْلَمََلئَِكةُ  ُهوَ  ٰـَ  ُهوَ  إَِله  إِلَ

آل عمران ﴾١٨﴿ اْلَحِكيمُ  اْلعَِزيزُ   
وكذلك  وشهدت بوحدانيته،والمالئكة صدقت هللا   

لذلك الرسل واولوا العلم وظيفتهم .أولوا العلم الرسل و
َ  اْعبُدُوا )،االرشاد أن يخبروا الناس  نْ  لَُكم َما اَّلله ه   م ِ  إِلََٰ

؟كيف   (هود٨٤َغْيُرهُ )  
من ن وقال هللا وقال الرسول.فاهلل المؤباألدلة والبراهي

دله على صدق نفسه كما أثنى علي نفسه،هللا يشهد باأل
هو،فيصدق نفسه إال ال عظيم وال عليم أن فيبين لنا 

واألفقيةبكتابه وعلي لسان رسله وبآياته الكونيه.  
بأن يجعلهم ويصدق المالئكة،فهو يصدق نفسه وغيره.

،فهو.وحد نفسه بإقامة البراهين للناسيصدقون به. , 
هُ  َشِهدَ  ) ول واآلخراأل هَ  َلَ  أَنههُ  اللـه ٰـَ  َواْلَمََلئَِكةُ  ُهوَ  إَِله  إِلَ

هَ  َلَ  بِاْلِقْسطِ  قَائًِما اْلِعْلمِ  َوأُولُو ٰـَ  اْلَحِكيمُ  اْلعَِزيزُ  ُهوَ  إَِله  إِلَ
﴿١٨﴾  

وهي ، بشهادة هللاال هللا،إاله إأنت الذي جعلك تشهدين ال 
 تعالى  اذا هللاهد.وشهادة عظيمة كريمة من أعظم شا



ن ان الناس ال تؤمن ييبفهذا شهد على نفسه بالوحدانية،
َوفِي السهَماِء )كما جاء في سورة الذاريات ، بسهولة.

ِ السهَماِء َواْْلَْرِض إِنههُ  (٢٢ِرْزقُُكْم َوَما تُوَعدُوَن ) فََوَرب 
ثَْل َما أَنهُكْم تَنِطقُوَن ) (٢٣لََحقٌّ م ِ  

ومعظم مشاكل الناس من رزقك ليس بيد أحد أفقيا،ف
أن األعرابي لدرجة ( ٢٣وقسم هللا بذلك في االية )هذا،

 قال من الذي اغضب هللا؟ 
ال تصدقين سأقسم بنفسي،واذا هو  إن كنت  ه يقولكأن

 بسهولة.شهد على وحدانيته يدل علي ان الناس ال تؤمن 
وال  مثال يأتيك من يقول لك هذا الملك،وتقولين ال،

االيمان يخرج من ،لذلك مثقال ذرة من  تصدقين
يمان له مخلد بالنار.النار،والذي ال إ  

ولوا المالئكة وأنفسه،والمؤمن المصدق وصدق  وهللا 
دلة والبراهين ليصدقوهم الناس،وهي شهادة العلم باأل

شاهد،وهو هللا رب عظيمة كريمة من أعظم 
العالمين،ألعظم مشهود به،وهو توحيد هللا،وإخالص 

مثال فقير نقول له اذهب للغني ليساعدك وال  الدين له،
 فال أوضح من هللافنقول له انت الخاسر.يصدق انه غني.

ليس كمثله شيء،لو احد ثان ما اهتم ولكن هللا ليس كمثله 
كل مع و،شيء شهد بنفسه وصدق نفسه مع انه ال يحتاج

الناس مشركين أكثر آياته والوضوح والمعجزات،
على نفسه فهو أقام عليهم دام هو شهد ما وكفار،و

 الحجة.



هُ  َشِهدَ  )) هَ  َلَ  أَنههُ  اللـه ٰـَ  اْلِعْلمِ  َوأُولُو َواْلَمََلئَِكةُ  ُهوَ  إَِله  إِلَ
هَ  َلَ  بِاْلِقْسطِ  قَائًِما ٰـَ هذه ﴾١٨﴿ اْلَحِكيمُ  اْلعَِزيزُ  ُهوَ  إَِله  إِلَ
)ال أعظم شاهد وهو هللا،واعظم مشهود به تبين أن اآلية 

لى حيد عزيز فاهلل يريد من الناس عو.فالتاله اال هللا(إ
كما جاء في حديث قل ان يعبدوه وال يشركوا به شيئا،ألا

  الِعبادِ  على للاِ  حقُّ النبي صلى هللا عله وسلم مع معاذ )
،فاهلل يحب ان نعامله ( شيئًا بهِ  يُشِركوا وَل يعبُدوه أن

 ،أن يعامل واحد،وبالتوحيد،واالنسان يحب التوحيد 
 فنحب التعامل مع واحد.

عظم مشهود وهو توحيد هللا وإخالص الدين أ هذا و
يَن ))له، َ ُمْخِلًصا لههُ الد ِ يُن  (٢فَاْعبُِد اَّلله ِ الد ِ أَََل َّلِله

  ( الزمر٣)اْلَخاِلُص ۚ
ما رواه الترمذي وابن ماجه،عن ابي  ىالمعنوفي هذا 

إذا قال العبد: غر ابي مسلم انه قالإسحاق ،عن األ  
 عزه  للاُ  قالَ  ، أكبرُ  وللاُ  ، للاُ  إَل إلهَ  َل:  العبدُ  قال إذا)

 وإذا ، أكبَرُ  وأنا ، أنَا إَل إلهَ  َل ، عبِدي صدقَ :  وجله 
 َل ، عبِدي صدَقَ :  قالَ  ، وحدَهُ  للاُ  إَل إلهَ  َل:  العبدُ  قالَ 
 لهُ  شريكَ  َل للاُ  إَل إلهَ  َل:  قال وإذا ، وحِدي أنَا إَل إلهَ 
 ، لي شريكَ  وَل ، أنَا إَل إلهَ  َل ، عبِدي صدَقَ :  قالَ  ،

:  قالَ  ، الحمدُ  وله ، الملكُ  لهُ  ، للاُ  إَل إلهَ  َل:  قالَ  وإذا
 وإذا ، الحمدُ  وِلي الملكُ  ِلي أنَا إَل إلهَ  َل ، عبِدي صدقَ 
ةَ  وَل حولَ  وَل للاُ  إَل إلهَ  َل:  قالَ  :  قالَ  ، باللِ  إَل قوه

ةَ  وَل حولَ  َل و أنَا إَل إلهَ  َل عبِدي صدَقَ   ، بِي إَل قوه



قال أبو إسحاق ،قال النبي من رزقهن عند موته لم 
:وسنفصل بالحديث، تمسه النار  

 عزه  للاُ  قالَ  ، أكبرُ  وللاُ  ، للاُ  إَل إلهَ  َل:  العبدُ  قال إذا)
أكبَرُ  وأنا ، أنَا إَل إلهَ  َل ، عبِدي صدقَ :  وجله    

ال إاله إال هللا ،وكل ما ورد في تخيلي لما تقولين 
لما تذكرين فوهللا يرد عليك ويقول صدق عبدي،الحديث 

 لنفسه هللا يصدقك،فهذه شهادة عظيمة من هللا ،هللا
هللا تبارك  قنا كأناذا آمنا يصدنا بوحدانيته،ويبين كيف ان

مع أنني خبرتك به،يقول صحيح ما تقول وانا أ وتعالى 
وهذه ،ولكن صدقت هللا،ال هللاوال إاله الم أرى الغيب 
أن يصدقني،وهذا ما يريدهمن هللا  شهاده عظيمة  

بتصديق نفسه،وتصديق بوحدانيته، انيمهللا منا اال 
 ةتأييده لهم بالحجك كذلبالتوحيد،ومن عباده الشاهدين له 

عن أسمائه هذا من دالئل اسمه والبرهان،فلما يعلمنا 
.المؤمن   

قال النبي من ل النبي صلى هللا عليه وسلم )وقولما ي
يبين لنا أننا لما نذكر  ( رزقهن عند موته لم تمسه النار

 هللا فهذا  رزق ، وهللا يرزق من يشاء بغير حساب،نسأل
هللا أن يثبتنا عند الموت ونقوله،والمالئكة كذلك تثبت 

إِنه ) فصلت المؤمنين عند الموت. كما جاء في سورة
ُل َعلَْيِهُم اْلَمََلئَِكةُ  ُ ثُمه اْستَقَاُموا تَتَنَزه الهِذيَن قَالُوا َربُّنَا اَّلله

تِي ُكنتُْم أََله تََخافُوا َوََل تَْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنهِة اله 
نَْحُن أَْوِليَاُؤُكْم فِي اْلَحيَاِة الدُّْنيَا َوفِي   تُوَعدُوَن )٣٠(



اْْلِخَرِة ۖ َولَُكْم فِيَها َما تَْشتَِهي أَنفُُسُكْم َولَُكْم فِيَها َما 
(٣١تَدهُعوَن ) ) 

المالئكة هي من  تثبتنا وتجعلنا نقول هذا الكالم  تخيلي 

 عند الموت.
العالمين.حمدهلل رب لوا  

١٢/١١/٢٠١٧  
          تأمين الخائفينمن األمن،المؤمن من التصديق و

من المستفيد من االسم؟و  
ما النتيجة لما أؤمن باسمه المؤمن؟ نحن المؤمنين،و   

وكيف أؤمن بغيب لم أراه؟ ألن هللا نين،ميجعلنا مؤ
ة والكونية المؤمن يصدق نفسه،باآليات األفقي

بأن هللا،وإال   االهال بأنأؤمن والشرعيه،ويصدق الرسل،
يصدق الرسل بالمعجزات،وويصدق نفسه،يصدق هللا 

المحسن يحسن الجزاء من جنس العمل الوعد ان 
  اذا يحدث له؟له،والظالم م

وباألدلة  الشرعية من المؤمن يصدق هللا بدون تجارب،
فَِإنه إِنههُ َمن يَتهِق َويَْصبِْر القرآن مثال لما يقول هللا تعالى )
َ ََل يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِيَن ) ( يوسف٩٠اَّلله   

من مثال  ولكن باألدلة الكونية أما غير المؤمن يؤمن ،
العسل شفاء،الكفار يقيمون األمثال المصدقة بالقرآن أن 

ن تجارب، المؤمن يصدقه بدو امأه،ونثم يصدقالتجارب،
 وهذا المعنى األول للمؤمن وهو المصدق.

 



 
لماذا؟وحدانيته،فهذه شهادة عظيمة من للا بنفسه ب-١  
اله شهد على نفسه بنفسه،لما أقول ال إ( ألن هللا  بنفسه)

فهذه أعظم  هللا،يقول هللا صدق عبدياال 
صدق وال وهللا هو الملك وال أ(  بوحدانيتهو)،الشهادات.

وما أثر هذا علي؟احق منه يصدق نفسه لعباده،  
مثال ال أقول انا دكتور قني،يجب أن اجعل الناس تصد،

فهذا اد فما بالك بالبشر!!!بهكذا.اذا هللا صدق نفسه للع
مثال شيء مطلوب من البشر أن يصدق ما عنده باألدله،

حتى  شهادته،يصدق كالمه بالدليل وهو الدكتور 
ال أقول ال على ما أريده،فأؤكد كي  أكتبها الوصية لما 
  لكتابتي للوصية. وال داعينائي،واخوتي...أنا اعرف أب

وحدانيته،أي ال هذه شهادة عظيمة من هللا بنفسه بو
،مثال لما اطرق الباب وال أقول من أنا،يجب هيستحى من

هذا ليس عيبا حتى لما اسأل من أنت؟ ان اذكر اسمي،و
اذا كان هللا هو الذي يصدق واألدب،من التصديق،

أن أسأل عن الشخص،أو أقول من أنا.ليس عيبا،فنفسه،  
وهذا التصديق من اوتصدق للشاهدين بذلك لعباده، -٢

ي أن هللا شهد علي أ،للا لعباده الشاهدين له بالتوحيد
نفسه،وكذلك الرسل وهم الشاهدين من عباده أيضا هللا 

بالبراهين والدالئل ليصدقون ويصدقون.ألن إن يصدقهم.
 لم اصدق هللا كيف سأجعل الناس تصدقني؟ 

يه.ن فاقد الشيء ال يعطوأل  



ن ال يؤمن بأن هللا الرزاق كيف سيقنع الناس مثال م
 بذلك؟

وهذا التصديق : وكذلك تأييده لهم بالحجة والبراهين-٣ 
،والرسل أيضا يصدقهم بالبراهين والدالئل انهم 

يجعل الناس  يصدقون ويصدقون،اذا لم يصدق هللا لن
صدقهم  وهللايصدقونه.لذلك الرسل أعظم وافضل الناس،

بمعنى اعطاهم األدلة والبراهين،كلم موسى،والنبي 
وإبراهيم ارني كيف ،فرض الصالة بالسماء السابعة،

تحيي الموتى ،هم يحتاجون ألكثر براهين لتعاملهم مع 
شريحة اكبر من الناس.وكلهم لديهم الحجة والبرهان من 

ئه المؤمن وهو في من اسما رحمه هللا، قال ابن القيمهللا.
 هو المصدق الذي يصدق الصادقين--١ :التفسيريناحد 

بما يقيم لهم ال يهتدى( من )بمعنى ال يصدق الكاذبين و
عليه السالم أتى هللا ،مثال يوسف من شواهد صدقه

اِدقِيَن )بدالئل على صدقه ) ( ٢٧فََكذَبَْت َوُهَو ِمَن الصه
(يوسف ) 
هللا مهما تكلمت احتمال الناس ال تصدقك،ولكن وأحيانا 

قام الشواهد والدالئل يصدق الصادقين كما مع يوسف أ
،إن تصدقين هللا هللا  سيصدقك،والصدق على صدقه 

يهدي للبر والبر يهدي للجنة.يقيم لهم ادلة تبين 
سأل لما الناس ال تصدقني،أبهذا االسم صدقهم،والتعبد 

،فيأتيني شواهد صدقي  بين لهمأن يالمؤمن باسمه هللا 
 ،مثال عائشةشيء  لي قدر ي ،ويدليل يدل على صدقب



،وهللا نزل لها دالئل حادثة اإلفك رضي هللا عنها في 
 ٣سماوات آية تتلي ليوم القيامة،وال ٧صدقها من فوق 

دقينكانوا صاعن غزوة تبوك،والذين خلفوا  v 
ت ن توبتهم صادقه ونزلفاهلل صدقهم أل ،بان ال عذر لهم

هللا المؤمن يبين ،لذلك بهم آيه تتلى كذلك ليوم القيامة.
وأثر هذا علينا؟،مهللصادقين شواهد صدق  

الناس أصدقهم ان صدقوا المؤمن مع المؤمن ال يكذبه،
،الن المؤمن مخموم فاهلل سيبين لي ذلك  وان لم يصدقوا 

صدوق القلب صدوق اللسان خموم دائما ينظف قلبه،
وهنا كذلك هللا يصدق ال انظر بنيات الناس.فاللسان ،

واهد هللا يبين لنا انه المؤمن،وهذه شدرس نفسه،بكم 
صدقه،الن من يعلمنا هو هللا فمستحيل أي بشر يعمل لنا 

 هكذا بالتتابع.والربط،
فهو الذي صدق رسله وانبياءه فيما بلغوا  -٣

عيسى عليه ،كذلك مريم هللا صدقها بأن أنطق عنه
مع الناس ،وزكريا جعل له آية وهي عدم الكالم السالم،

والتسبيح،فاهلل يصدق الرسل فيما بلغوا عنه،مثل النبي 
م عن مكان من سيموت من قبل غزوة بدر،كان يخبره

.ما ينطق عن الهوىألنه وصدقه هللا،الكفار   
التي دل ل،؟ بالدالئوشهد لهم بأنهم صادقون،كيف -٤

ما قضى به وقضاء أي ، لى صدقهم قضاء وخلقابها ع
اإليمان بالقضاء والقدر ففي ي خلق له األسباب،وخلقا أ

وما قبل القدر هناك أشياء قبل القدر ،وهناك أشياء بعده،



،ونفس القدر لما يحصل وهذا القضاء،،هو العلم والكتابة
والفعل  لدينا المشيئة والخلق،فيخلق األسباب،

  قدر انه صادق ثمهللا قضى السالم عليه يوسف ،هليصدق
وصدق حلمه ،فليس  والحلمخلق األسباب مثل القميص.ف

  .انه فقط صادق انما خلق له األسباب
وخبره ،فإنه سبحانه اخبر وخبره الصدق وقوله الحق

فكل قوله ،أي ما يخبرنا عنه،مثل الجنة والنار،
لذلك َل بد ان يري العباد من حق،ولكن هناك أسباب 
فق،والكون  باأل)الخلق( ،اْليات اْلفقية والنفسية

ا فِي اْْلفَاِق َوفِي أَنفُِسِهْم َحتهىَٰ يَتَبَيهَن لَُهْم َسنُِريِهْم آيَاِتنَ )
( فصلت  ٥٣)أَنههُ اْلَحقُّ   

ت بالكون وانفسنا احق وكالمه حق،وكذلك يرينا آي ،هللا
لتؤيد آياته فال يعتمد فقط علي القول،انما دليل  

ال هللا،وهذا يعلمنا نحن البشر كيف تؤيد ال إاله إعليه،
اثنين فقط  =ال أقول واحد+ واحد ال طفمثال األنكون،

إيضاح مثال أحضر لهم  بوسائل بدون دليل،انما ابين لهم
مع الناس ال بد من وجود دليل،مثل كما بالقرآن ين .تفاحت

األمثلة والقصص بالقرآن كلها وسائل تعليمية،كذلك 
يضعهم بنفس الموقف أو النبي لما كان يرسم للصحابة،

،لما قال له أترضاه تأذنه بالزنا الشاب الذي اتاه يس مثل 
ول للناس فقط يجب ان لذلك ال أق،ألمك،وألختك.
وسائل واألدلة عليه.ما أصدقه ب،إنيتصدقون كالم

ووسائل االيضاح التي نراها بأيامنا االقناع واالمثلة 



يف الناس ك الذي علم هذه،من دالئل اسمه المؤمن فهو
خبرنا عن يوم أالمؤمن،لما صدق منه،يعملوها.فال أ

والنشور  لما ذكر عن النوميات باآلالقيامة صدقها 
أَفََرأَْيتُُم النهاَر ))والنار ة،والليل والنهار،،واألرض الميت
أَنتُْم أَنَشأْتُْم َشَجَرتََها أَْم نَْحُن  (٧١الهتِي تُوُروَن )
ْلمُ  (٧٢اْلُمنِشئُوَن ) ْقِويَن نَْحُن َجعَْلنَاَها تَْذِكَرةً َوَمتَاًعا ل ِ

( الواقعة،٧٣)  
كل الغيب أرانا إياه،حتى أسمائه ،هناك امثلة 

  (عليها،واعرف معناها،
،قد تجدين بروفسور ولكن ال يفهم  قل منا عقلومن أ

وخبره اصدق أخبر .فإنه سبحانه  تفهمين أي كلمة منه،
،ولكن مع حد سيعقب علي كالمهمع ان ال أ وقوله الحق

َل بد أن يري العباد من اْليات اْلفقية هذا 
مثل ماذا؟ كما االعرابي الذي سأله والنفسية والنفسية،

 النبي كيف عرفت ربك؟ فأجاب بنقض العزائم.
أكدة اني سأفعله وثم ال ،ومتشيء عزمت علي ،مثال 

 فهنافهذه النفس،و ، فعله وال أريده ثم أعوفه أ أفعله،
مثل يخبره انه عرف هللا بالنفس وكيف ان النفوس تتقلب 

َواْلقََمِر إِذَا  ﴾١﴿ َوالشهْمِس َوُضَحاَهافي سورة الشمس )
﴾٢﴿ تَََلَها  

َونَْفس  َوَما ( ثم يذكر لنا عن النفس )٥إلي االية ) 
اَها قَْد أَْفلََح َمن  ﴾٨﴿ فَأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواَها ﴾٧﴿ َسوه

﴾١٠﴿ َوقَْد َخاَب َمن دَسهاَها ﴾٩﴿ اَهاَزكه   



  
يذكر لنا فبعد ان ذكر لنا عن الشمس،والقمر واألرض 

نفسنا كيف يتقلب مزاجنا باليوم عن النفس ،واذا نظرنا أل
َوفِي الواحد،الصبح يختلف عن الظهر عن المساء)

( الذاريات٢١أَنفُِسُكْم ۚ أَفَََل تُْبِصُروَن ) ) 
قول لماذا؟ لماذا أر بنفسيات الناس ال لذلك لما أري التغيي

َوأَنههُ هَُو  )،فوس كيف تتغير كلها دالئل تكشرين هي الن
( الذاريات ٤٣أَْضَحَك َوأَْبَكىَٰ ) ) 
نراه فجأة  ،ال أحد يضحكه أو يبكيه،ولكنالرضيع 

 اآلية السابقة ضحك ،ونقول رأي مالئكة،ال هي دالئل 
أننا لم نكنشف ،بأنفسنا  حتى لما نتفكر.علي النفس 

َوفِي أَنفُِسُكْم ۚ أَفَََل تُْبِصُروَن  سنة ٥٠نعرفها إال بعد 
(٢١) ) 

علي اسم المؤمن ،وليس سنرى ما هي ا دالئل ( كله
 شخصيتك.

َل بد أن يري العباد من اْليات اْلفقية والنفسية ما  
هناك  أي يبين لهم أن الوحي الذي بلغت رسله حق 

الموجود بالقرآن يصدقه في  كتاب ووحي،ولكن
ا نبدأ بالقرآن وحياتنا القرآن سنعرف أشياء من الكون،لم
ومر بتجارب لن يعرفها،فكأنك لديك الكثير من  بعمرنا 

 اذا صدقتي ما جاء بالقرآن،الخبرات ولفيتي كل العصور
،وهناك طريقين للتعليم اما بقراءة كتاب،أو التجارب 

س به علما( كانك عشت ،)من التمس طريقا يلتمالعملية



فزيادة التعلم من زمن طويل،ولديك الكثير من الخبرات،
مر ال احتاج ان أمثال عن كيد النساء والشهوات،القرآن،

بتجربة العرفه ،فالقرآن يرينا إياها ولكن بدون آثار 
أخاف اكتشف الحب والشغف بنفسي،فال آثار جانبية.
ت األفقية لذلك ال بد أن يري العباد من اآلياجانبية،

والنفسيه،ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغت رسله حق 
َسنُِريِهْم آيَاِتنَا فِي اْْلفَاِق َوفِي أَنفُِسِهْم َحتَّٰى ،فقال تعالى 

( فصلت  ٥٣)يَتَبَيََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحقُّ   

َوقُِل )سواء أردت أم ال،سيريك اآليات ،حتى بمعنى  
ِ َسيُِريُكمْ  ا اْلَحْمدُ َّلِله  آيَاتِِه فَتَْعِرفُونََها ۚ َوَما َربَُّك ِبغَافِل  َعمه

( النمل ٩٣تَْعَملُوَن ) ) 
مثال شيء حصل  ،لذلك بنهاية السورة قل الحمدهلل، 

وأريد ان اعرف لماذا،فأقول الحمدهلل،وبعدها سأرى 
،لذلك وسيقصر علي الطريق.  سيرينيكيف ان هللا

القرآن متقدم علي أن في قوله ،معناه ،القرآن هو المتقدم 
 ثُمه قُْل أََرأَْيتُْم إِن َكاَن ِمْن ِعنِد اَّللهِ ثم قال )اآليات الكونية،

( فصلت٥٢)َكفَْرتُم بِهِ    
يات كونيه وشرعيه،فالمتقدم هو القرآن،لدينا آمعناه   
ِ ثُمه َكفَْرتُم بِ لذلك ) ( ٥٢)هِ قُْل أََرأَْيتُْم إِن َكاَن ِمْن ِعنِد اَّلله

( ٥٣أََولَْم يَْكِف بَِرب َِك أَنههُ َعلَىَٰ ُكل ِ َشْيء  َشِهيدٌ ))ثم 
  (فصلت

ووعده أنه فشهد لرسوله ان كل ما جاء به الحق،، 
يري الناس الدالئل على صدق الرسول،فهو  يصدقه،بأن 



وهذا والنفسية وعد النبي ان يري العبيد اآليات الكونيه،
الكفار،وهذه حجة عليهم،قضاء ما نراه من ااكتشافات 

)قل أرأيتم إن  األسباب  )قرآن وشرع( وخلقا بان يخلق
األسباب واآليات كان من عند هللا ثم كفرتم به 

،ثم (هللا المؤمن صدق رسله وانبيائه قضاء وخلقا الكونية
سبحانه اعظم من ذلك واجل وهو شهادته هو ما ذكر 

ولما قال  كافلذلك المؤمن يصدق هللا وكالمه ،وتعالى 
فلما يأتي بعد ذلك باالخبار ال النبي اصدقه،بوجود الدج

ولن أقول هل  ،ويكون خبر عادي بالنسبة لي.عرفهانا أ
التصديق،مثل ،لذلك السابقون هم من سبق بهناك دجال؟ 

كرعن االسراء والمعراج صدقه ابوبكر الصديق،لما ذ
،مثال اجر صالة الضحى،او من ترك صالة العصر .

،ال وتر اهله،وهذا الفرق بين السابقون السابقون كمن 
هل وأاحتاج لدليل او أرى مثال انما ابادر بالتصديق 

اليمين،المصدق يقول كل من عند ربنا،وهذا معنى قول 
 قتاده المؤمن آمن لقوله انه حق ،فكاف قول هللا بالنسبة

ئَِك ُهُم اْلُمْؤِمنُوَن َحقًّا ۚ )له، ( اْلنفال٤)أُولََٰ  
،أحيانا موقف يحصل وابحث لمده في ،سبقوا له  

قال لما الحكمة منه،ثم اجدها،وأقول هللا حكيم.اما المؤمن 
حكمته،فهذا درجته اعلي من صدق بتعالى انه حكيم هللا 

 االول  الذي بحث في الحكمة.
 والحمدهلل رب العالمين.

١٠/١/٢٠١٨  



هِ  إِلَى دُُعوا إِذَا اْلُمْؤِمنِينَ  قَْولَ  َكانَ  إِنهَما)  َوَرُسوِلهِ  اللـه
 ُهمُ  َوأُولَـئِكَ  َوأََطْعنَا َسِمْعنَا يَقُولُوا أَن بَْينَُهمْ  ِليَْحُكمَ 

هَ  يُِطعِ  َوَمن﴾ ٥١﴿ اْلُمْفِلُحونَ  هَ  َويَْخشَ  َوَرُسولَهُ  اللـه  اللـه
هْقهِ  هِ  َوأَْقَسُموا﴾ ٥٢﴿ اْلفَائُِزونَ  ُهمُ  فَأُولَـئِكَ  َويَت  ْهدَ جَ  بِاللـه

 َطاَعةٌ  تُْقِسُموا َله  قُل لَيَْخُرُجنه  أََمْرتَُهمْ  لَِئنْ  أَْيَمانِِهمْ 
ْعُروفَةٌ  هَ  إِنه  مه  أَِطيعُوا قُلْ ﴾ ٥٣﴿ تَْعَملُونَ  بَِما َخبِيرٌ  اللـه

هَ  ُسولَ  َوأَِطيعُوا اللـه لَ  َما َعلَْيهِ  فَِإنهَما تََولهْوا فَِإن الره  ُحِم 
ا َوَعلَْيُكم ْلتُمْ  مه ُسولِ  َعلَى َوَما تَْهتَدُوا تُِطيعُوهُ  َوإِن ُحِم   الره

هُ  َوَعدَ ﴾ ٥٤﴿ اْلُمبِينُ  اْلبَََلغُ  إَِله   ِمنُكمْ  آَمنُوا الهِذينَ  اللـه
اِلَحاتِ  َوَعِملُوا  اْستَْخلَفَ  َكَما اْْلَْرِض  فِي لَيَْستَْخِلفَنهُهمْ  الصه
 لَُهمْ  اْرتََضى الهِذي ِدينَُهمُ  لَُهمْ  نه َولَيَُمِك نَ  قَْبِلِهمْ  ِمن الهِذينَ 

ن َولَيُبَِد لَنهُهم  بِي يُْشِرُكونَ  َلَ  يَْعبُدُونَنِي أَْمنًا َخْوفِِهمْ  بَْعدِ  ِم 
 (٥٥)اْلفَاِسقُونَ  ُهمُ  فَأُولَـئِكَ  ذَِلكَ  بَْعدَ  َكفَرَ  َوَمن َشْيئًا

ََلةَ  َوأَقِيُموا َكاةَ  َوآتُوا الصه ُسولَ  َوأَِطيعُوا الزه  لَعَلهُكمْ  الره
ما عالقتها باسم هللا   ،سورة النور﴾ ٥٦﴿ تُْرَحُمونَ 
 المؤمن؟

ينقسم لقسمين:ذكرنا أن اسم هللا المؤمن   
هو المؤمن يصدق نفسه ورسله والمؤمنين المصدق ،--١
ؤمن ان أ من هذا االسم  الدلة والبراهين،فالثمراتأب

الرحيم الغفار  أنهكل يوم هو  يصدق نفسه،وباهلل،
الرسل بالمعجزات  ويصدقالرزاق،وكل أسمائه،

ويصدق  نين وما يقولونه المؤمويصدق  والبراهين،
 المتقين.



صدقت هللا وآمنت  ك إن تابع للمصدق انوهو  -٢
وتقيمين الصالة وتؤتين به،فستشكرين هللا،

،ألن اإليمان يصدقه عملك وتعملين العمل الصالحالزكاة،
؟يعطيك هللاماذا ت بذلك وان قم الصالح،  

خر،األول في اسمه المؤمن أنه  األمن ألنه األول واآل 
فأول قطرة من شياء لنصدقه،الذي أتى وابتدأنا باأل

حبب لنا المؤمن اهلل فاإليمان ،هللا أعطانا إياها،
يَماَن َوَزيهنَهُ فِي )يماناإل َ َحبهَب إِلَْيُكُم اْْلِ ِكنه اَّلله

َولََٰ
( الحجرات ٧)قُلُوبُِكمْ   

وهو الذي جعل المؤمن مؤمن ،وأقلها بالفطرة.فهو  
يمان يعطيك اإلأن اول نقطة من االيمان و األول 

،وما دورك؟ األسبابهي والتصديق،وهذه   
هِ  إِلَى دُُعوا إِذَا اْلُمْؤِمنِينَ  قَْولَ  َكانَ  إِنهَما))  َوَرُسوِلهِ  اللـه

 ُهمُ  َوأُولَـئِكَ  َوأََطْعنَا َسِمْعنَا يَقُولُوا أَن بَْينَُهمْ  ِليَْحُكمَ 
  ﴾٥١﴿ اْلُمْفِلُحونَ 

ول فاهلل األعمل الصالحات،ؤمن وأسمعنا واطعنا،أأقول 
 َوَعدَ )هو الذي هداهم لاليمان والعمل الصالح،ثم اآلخر 

 ُ اِلَحاتِ  َوَعِملُوا ِمنُكمْ  آَمنُوا الهِذينَ  اَّلله  فِي لَيَْستَْخِلفَنهُهمْ  الصه
نَنه  قَْبِلِهمْ  ِمن الهِذينَ  اْستَْخلَفَ  َكَما اْْلَْرِض   لَُهمْ  َولَيَُمك ِ
لَنهُهم لَُهمْ  اْرتََضىَٰ  الهِذي ِدينَُهمُ  ن َولَيُبَد ِ   ۚأَْمنًا َخْوفِِهمْ  بَْعدِ  م ِ

ِلكَ  بَْعدَ  َكفَرَ  َوَمن  ۚ َشْيئًا بِي يُْشِرُكونَ  َلَ  يَْعبُدُونَنِي
 ذََٰ

ئِكَ  النور. (٥٥) اْلفَاِسقُونَ  ُهمُ  فَأُولََٰ  



 ِمن الهِذينَ  اْستَْخلَفَ  َكَما اْْلَْرِض  فِي لَيَْستَْخِلفَنهُهمْ )-١
ن يخلف بعضهم بعضا بالدين.أ أي ( قَْبِلِهمْ   

نَنه ) -٢ التمكين في .( لَُهمْ  اْرتََضىَٰ  الهِذي ِدينَُهمُ  لَُهمْ  َولَيَُمك ِ
والصالة الحجاب لبس  نستطيعفنحن والحمدهلل األرض 

نستطيع أن نقول قال هللا  بدون خوف
.وهناك اختبار أننا ببالد مسلمه والرسول،والحمدهلل

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا ِمنُكمْ  آَمنُوا الذين)للتمكين  َوتََواَصْوا  الصه
ْبِر  ِ َوتََواَصْوا بِالصه ( العصر ٣بِاْلَحق  ) 

التمكين كمن لديه إقامة و،في األرض  فليس الكل يمكن
فيمكن لهم دين رض،لى األود عهو موجما دام دائمة 
.ال يمكنون ،والكفرةالسيئاتأصحاب ا، وماإلسال  

لَنهُهم )-٣ ن َولَيُبَد ِ وهذا من اسم هللا ( أَْمنًا َخْوفِِهمْ  بَْعدِ  م ِ
من كما يقلب يبدل الخوف باألفأنه يعطي األمن، المؤمن،

وقات هو وقت ألجمل اوأ،وبدون أن نحس  الليل والنهار
وعادة االنسان ال وهو وقت التبديل،لشروق والغروب،ا

يحب التغيير،والتبديل ،ويصعب عليه .ولكن بمعية هللا 
لَنهُهم )تسهل األمور. ن َولَيُبَد ِ من و(  أَْمنًا َخْوفِِهمْ  بَْعدِ  م ِ

فََمن تَبَِع ) ،ألن الهدى اتباع  الخوف؟ من عدم يأتي  اين
(البقرة٣٨َخْوٌف َعلَْيِهْم َوََل ُهْم يَْحَزنُوَن )ُهدَاَي فَََل  ) 

ِ ََل َخْوٌف عَ )  لَْيِهْم َوََل ُهْم أَََل إِنه أَْوِليَاَء اَّلله
( يونس٦٣الهِذيَن آَمنُوا َوَكانُوا يَتهقُوَن ) (٦٢)يَْحَزنُونَ  )  

لتقوى والعمل الصالح كلما زاد كلما زاد االيمان واإذن 
النفسي.وكلما نقص زاد الخوف من كل شيء.فاهلل من األ



 منإذا أتينا نحن بأسبابها.واأليعطي األمان،المؤمن 
واجتماعي واقتصادي،ونفسي، ،سياسي أنواع هناك أمن 

الهِذي أَْطعََمُهم ) الحروب،أو في حال الكوارث الطبيعية،
ْن َخْوف  ) ن ُجوع  َوآَمنَُهم م ِ   ( قريش٤م ِ

عند  ان يتركونني ابنائي ماعي،واجتاو خوف نفسي
 الكبر.وأشياء أخرى حدثت ل)س( واحتمال تحدث لي .

يمان واألخر يعطيك نتيجته وهو باإلول يأتي األهو هللا 
الخوف والخوف نوعان :،،وتأمين الخائف.األمان

فهو  المذمومالخوف من هللا،اما هو الخوف والمحمود 
ف من مثل الخو يقلق معيشتك،ليس خوف طبيعي الذي 

 ابنائيمثال أخاف أن يتركني .حيوان مفترس،هذا طبيعي
كما الكفر هو ،عدم توازنحالة ،والخوف هو مع الكبر 

)بفتح األلف منأوهذا يعني ان الفعل حالة عدم توازن،
ن األمن كلمتين  األمن واإليمان،أي أ وكسر الميم( بها
كان االنسان مؤمنا كلما أعطاه هللا كلما يأتي باإليمان .

.مثال يقال األسعار زادت ولكن المؤمن يؤمن ان األمن
المؤمن فال يخاف من ارتفاع هو الرزاق ،وهللا 

  .فال يوجد لديه عدم التوازن.األسعار
وهذا  (ۚ َشْيئًا بِي يُْشِرُكونَ  َلَ  يَْعبُدُونَنِي والتوازن في )

.وعدم التوازن عكس ذلك،فحتى لو نقطة شرك فعلهم 
ؤدي لعدم التوازن.تعطيك الخوف وهذا ي  

ِلكَ  بَْعدَ  َكفَرَ  َوَمن )
ئِكَ  ذََٰ (٥٥) اْلفَاِسقُونَ  ُهمُ  فَأُولََٰ  



ُهَو الهِذي أَنَزَل السهِكينَةَ فِي قُلُوِب اْلُمْؤِمنِيَن ِليَْزدَادُوا )
َع إِيَمانِِهمْ  ( الفتح٤) إِيَمانًا مه  

)أي الناس مضطربة ولكنك بسكينة(  السكينة  وهللا يهبنا 
َع إِيَمانِِهمْ )يمانا،ونزداد إوالطمأنينة ل  ِليَْزدَادُوا إِيَمانًا مه

يمان ال نهاية لإل ،و أنهاالخروهنا يظهر اسم هللا ( ٤)
ما دمت مؤمنة ،فاهلل سيعطيك السكينة وسيزيدك إيمانا ،

 وهي األمن النتيجة  كذلك يعطينا  خر، واسم هللا اآل
ن ُجوع   ْن َخْوف  )الهِذي أَْطعََمُهم م ِ ( قريش٤َوآَمنَُهم م ِ ) 

،واألمان من الجوعوالخوف من،من نعمتان وهما  األ 
نعمة أن نخرج من منازلنا وال أحد يتعرض لنا،ونصلي 

ونخرج ليال وال نخاف.فيجب أن .بأمان في المساجد
فهو واذا وجد األمان،نحمد هللا دائما علي نعمة األمان.

لهم أنه تعالى  أ ارهاآث األمان،ومنهو واهب ن هللا أل
البشرية لوضع قوانين مثل الرادارات،رجال االمن،كله 

كل االختراعات حتى من آثار اسم هللا المؤمن،
هللا هو المؤمن وحزام األمان.كيس الهواء بالسيارات،

 وسائلوكل صفة ذاتية وال تنفك عنه،وهي كما ذكرنا 
ينتفع  التي ألهم هللا البشر باختراعها  األمان في العالم 

نه يعرف انها من هللا، اما الكافر ال ينتفع أل بها المؤمن
لدينا الجهاز كذا  يؤله األسباب ويتكلم عنها فهو بها، ،
هللا يعامل الجميع باسمه ،و وال يعرف أنها من هللا،وكذا،

فكل أسباب األمان للبشرية من هللا والكل ينتفع ، المؤمن
اهب األمان و الذي يعلم أن هللا هو هوالمؤمن  . و بها



مان حقيقة،عكس الكافر المتعلق بالسبب التي هللا يعطيه أ
مثال حزام األمان قد يخذله بحال حدوث قد تخذله،

الحريق.وكل هذا ليبين لنا أنه ليس السبب هو األمان 
األسباب وجعل هللا .كن ألن هللا تعالى هو واهب األمانول

وجعل اسم هللا هو االول.اآلخرهي   
تشترين جهاز انذار والبائع يعطيك وعود مثال 

 وضمانات،وكلما زادت الوعود زاد االمن،ولكن هللا 
آيات هي المؤمن يعطيك وسائل األمان واألول اآلخر 

ه تؤمنين انلما فهو األول،،ووعود وضمانات،يثبتنا بها 
اسمائه  اسم من من،فكمالرزاق الوهاب ويعطيك األ

و المومن مصدق لنفسه بان يريك األمن،فه تعطيك
فلما يصدق نفسه ، ،ويصدقها بأنه األول واآلخر ياتاآل

اال هللا،وكلما زادت عندك الضمانات هإالشهد هللا انه ال إ
يعاملك  من هللا،زاد اإليمان ،وكيف يعاملك هللا تعالى؟

ِ   أَََل بِِذْكِر الهِذيَن آَمنُوا َوتَْطَمئِنُّ من )باأل قُلُوبُُهم بِِذْكِر اَّلله
ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب ) (الرعد٢٨اَّلله ) 

ِ ََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوََل ُهْم يَْحَزنُوَن  ) أَََل إِنه أَْوِليَاَء اَّلله
( يونس٦٢) ) 
فاهلل تعالي يؤمن الخائفين،لذلك الخائف كي نؤمنه من .

من يخاف من  ،كيف ؟الخوف نعرفه باسم هللا المؤمن
وأنه أمن الرزق   الرزاقاسم هللاعرفه بضياع الرزق ن

مثال انظر للطيور وللنمل كيف أمن ،لعباده



الكافر خائف رزقها،فاألمن ال يأتي إال من اإليمان.أما 
!!!رزقب الحتى لو عنده كل أسبا  

 وكذلك  من يخاف وأخذ باألسباب ولكن ما زال خائفا
قُْل َهْل يَْستَِوي الهِذيَن )من،لذلك اسم هللا المؤ ،وعالجه

(الزمر٩)يَْعلَُموَن َوالهِذيَن ََل يَْعلَُموَن    
فالذي يعرف هللا المؤمن يختلف عن الذي ال يعرف هللا 

.المؤمن   
ف،وذلك تأمين الخائإذن من دالئل اسم هللا المؤمن -٢
وهذا يكون باإليمان  وهو ضد اإلخافة، عطائه األمانإب

ن ُجوع  َوآَمنَُهم ) للحصول على األمن،  الهِذي أَْطعََمُهم م ِ
ْن َخْوف   لَنهُهم(( )م ِ ن َولَيُبَد ِ و هناك (  ۚأَْمنًا َخْوفِِهمْ  بَْعدِ  م ِ

مرض الخوف أو ما يسمى بالفوبيا ، ولكن اآلية تبين 
كذلك أن الخائف ممكن أن تتغير حالته،والخوف ال 

ألن  اذا غيرت نفسك،على طول ،ولكن الشرط يكون 
َ ََل يُغَي ُِر َما بِقَْوم  َحتهىَٰ يُغَي ُِروا َما بِأَنفُِسِهْم  ) ( ١١)إِنه اَّلله

 الرعد
  حال اك إيمان وتقوى فإن هللا سيبدل فمتى ما كان هن

لَنهُهمالخوف كما باآلية السابقة ))  ن َولَيُبَد ِ  َخْوفِِهمْ  بَْعدِ  م ِ
التغيير من الخارج أن حن لألسف نعتقد ون(  ۚأَْمنًا

مثال أخاف من )س( وأقول يجب أن باالزالة والطمس،
مسح من وجه األرض وسيزول خوفي،حتى لو مسح ي

من وجه األرض مشكلة الخوف لدي لن تحل ،ألنها 



يجب أن أغير فمشكلة داخلية سيأتي غيره وأخاف منه،
  (٦٩)فِينَا لَنَْهِديَنهُهْم ُسبُلَنَا ۚالهِذيَن َجاَهدُوا )من نفسي  

فوضعي لن يتغير وال أبنائي وال زوجي أو من أخاف 
.أو  أقول لو س يتغير مشكلتي تتغير وهذا خطأ منهم ،

.ومتى ما غيرتها الكل انت تغيري وس هللا سيغيره
 كماخر الظاهر الباطن.هو االول اآلفاهلل هو  .سيتغير

.باالستغفار نغير من حالة الذنوب  
من ان يظلمهم(  أمن خلقهمن أي ؤقال ابن عباس)الم-٣

من ان هللا لن يظلمه،اقل لديه األ واحد منا  كلأي 
الظلم العدل للمسيء والفضل للمحسن،بمعاملته  هدرجات

وأي قدر من هللا ليس لما يقع علينا يكون بسبب أشخاص،
أحيانا نحس  ،مان من الظلم، ألن هللا أعطانا األ بظلم لنا.

وأشخاص ظالمين،هذا هناك أوامر او قوانين ظالمة،
صحيح وهللا سيعاقبهم،ولكن هللا ال يظلم،فال ننظر للقدر 

لما كان  مثال يوسف لم يقل انا مظلوم.بنظرة ضيقة
اذكرني لساقي الملك فقط قال  مع كل ما مر فيه،بالسجن 

وال يوجد ظلم بتدبير هللا،وهذا من ثقته  بتدبير عند ربك.
 هللا.
؟والذي ال يعرف اسم هللا المؤمن   

نجده يشتكي ،ويحس أنه مغلوب على أمره 
ومسكين،وهذا الشعور يفسد أكثر ما إنه يصلح ،مثال أن 
تقولين دائما )س( ظلمتني،لن ترتقين بنفسك وتصلحينها 
،ألنك ال تريدين تغييرها أو تغيير وجهة نظرك.وتقولين 



 ٢أن تتغير ،أنت إن لم تتغيري بدل س سيكون س يجب 
تغييرك س، ١٠س،ثم ٤س،وإن لم تتغيري سيكون  

لنفسك سيؤدي لتغيير من هم حولك فهو يقلب الليل 
والنهار،ومتى ما تغيرتي ستجدين كيف أن من حولك 
 سيتغير بسهولة.

المؤمن والكافر  للجميعن مهللا المؤمن،فهذا يعطيك األ
منين وأمن المؤ-سباب.ألنه ينسبه لأل،والكافر ال ينتفع 

يجب فكل خائف من الخائف من المخوفات ومن الظلم،يؤ
لم أصدق وأؤمن يصدق في لجوئه إلى هللا،بمعنى إن أن 

يمان أما ضعيف اإلن لدي األمان.بالفعل باهلل لن يكو
لذلك نحن ،ومن كل شيء. من المستقبل هخوفيزيد 

دي اهللا هو اله أنيمان متواصلة  من اإل نحتاج جرعات
هو الرازق ،هو الحفيظ ،فكلما زاد صدقنا وإيماننا 

.نصدق وعد هللاباهلل،س  
إذن كل خائف يصدق في لجوئه)أي خائفة ولكن صادقة 

في لجوئي إلى هللا ( يجده سبحانه مؤمنا له من 
 الخوف،ألن هللا تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي.وهذا

يعني أن فقط المؤمن الذي يصدق و الرجاع إلى هللا هللا 
فمن يصدق مع  وهللا المؤمن ضمن لنا األمان، يؤمنه.

 لمحيجده سبحانه مؤمنا له من الخوف يعطيك إياه بهللا 
لديك وجهة  نمن أليمان يعطينا األاإلالبصر كن فيكون.

م(النج٤٢َوأَنه إِلَىَٰ َرب َِك اْلُمنتََهىَٰ ) ).واحدة  
  



ُ  َربُّنَا قَالُوا الهِذينَ  نه  إ)-٤ لُ  اْستَقَاُموا ثُمه  اَّلله  َعلَْيِهمُ  تَتَنَزه
 الهتِي بِاْلَجنهةِ  َوأَْبِشُروا تَْحَزنُوا َوَلَ  تََخافُوا أََله  اْلَمََلئَِكةُ 

فصلت (٣٠) تُوَعدُونَ  ُكنتُمْ   
اللحظة لحظة الموت تتنزل عليهم  المالئكة تؤمنهم.بهذه 

الحقيقي باألسباب وهم  ،تؤمنهم وقت الخوفالمالئكة 
نسأل هللا أن ال خوف عليهم،،أعليهم  المالئكة التي تتنزل
 يؤمننا عند الموت.

دنيا وآخرة للجوئه إلي  والمؤمن هو الفائز بكل األحوال
ألن وونستغفر نفسنا،هللا..ولكن يجب ان نغير من أ

 المؤمن  حب الى هللا منالقوي خير وأن المؤم
من النفسي يمان هو الذي يعطي القوة واألواإلالضعيف.

سبحانه ،وهللا بيده لعباد وأمن البالد فقط األمان،فأمن او
،فليظن بي ما شاء .إن آمنت عند ظن عبدي بينا يقول أ

بالكوارث أن هللا يؤمنك من كل النواحي حتى ألبنائك ،و
 ان هللا يؤمنك بكل هذه الظروفاض ان آمنت رمواأل

ال ولكن إن كان عندك شك،لن يحصل ألن هللا سيؤمنك.
 يحب من عباده أن يعاملوه باليقين.

 والحمدهلل رب العالمين.
١٧/١/٢٠١٨  

بالشعور ،وانما التصديق والدليل وقال هللا ال يكون الدين 
الرسول،كما ان من دالئل اسمه المؤمن)تأمين قال و

،إن لم أخف لن أحس بإعطائه األمان الخائف،وذلك



اسم هللا تعريف ،وذكرنا ان بالحاجة السم هللا المؤمن 
 المؤمن:

هو الذي يصدق نفسه بآياته وبراهينه وأدلته على  -١
 صدقه.بارسال الرسل،وانزال الكتب.

هَ والكل يصدق بال إاله إال هللا ) -٢ ٰـَ هُ أَنههُ ََل إِلَ َشِهدَ اللـه
هَ إَِله إَِله ُهَو وَ  ٰـَ اْلَمََلئَِكةُ َوأُولُو اْلِعْلِم قَائًِما بِاْلِقْسِط ََل إِلَ

( ال عمران١٨)ُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ     
المالئكة والمرسلين،وهللا يبرهن علي صدقهم،فيعطيهم 

يجب ان  هاألدلة والبراهين علي صدقهم،وهذا يبين لنا ان
. وقال هللا يكون هناك تصديق في الدين ودليل وسلطان 

وقال الرسول،وليس مجرد شعور.مثال بعض الفرق انا 
 احس انني انسان مبارك.

لذلك نحتاج اسم هللا المؤمن،ألن لدي نقص واحس انني 
مثل ن ليعطيني السعادة،ماحتاج للتعلق باسمه المؤ

حتاج السم هللا المؤمن،مثال من الشبهات مرض لذلك ا
ال ،هذا شقي،وحالة ل ال اعلم اذا في يوم قيامه او وقي

وعالجه باسم أن هناك يوم قيامة،الخوف لعدم التصديق 
وكل مسائل االيمان مصدقة من هللا المؤمن 

فهذا يعطينا االمن،وال يجمع هللا وحتي القرآن الرسل،
أمنه أمنين وال خوفين في قلب العبد من خافه اآلن،

ليس الخوف غير  ولكنومن أمنه اآلن خاف غدا.،غدا
حزان واألالمتوازن وال يؤدي للعمل ويؤدي للقنوط،

يؤدي للعمل الصالح.فهو مصدق باألدلة  وانما ما



والبراهين،ومؤمن عباده من الخوف،مثل الخوف من 
،والنبي قال اخوف هالشرك،ان لم اعرف جزاؤه لن أخاف

الشرك هذا النوع من .و ما أخاف عليكم الشرك الخفي.
،فما بالك بالشرك األكبر؟النمل يمشي كدبيب   

مراض ونحاول الوقاية نحن نخاف من األوكيف 
منها،كذلك الشرك يجب أن نخافه .هو خوف لكن نعالجه 

باسم هللا المؤمن،والخوف ال يكون باآلخر انما 
بالوسط،اعمالي بالوسط،ألصل لآلخر وأتعلق باهلل حتى 

نستخدمه عيوبنا ،والنقوصات لنتعلق باهلل،كلنا ناقصين ف
بالتعلق باهلل.ولو كانت حياتنا كاملة وال توجد 

 منغصات،لن نتعلق باهلل.
كان من البحرين بالغنائم،و واجاء لما وحديث آخر،

،وضحك النبي صلى هللا عليه لغنائم االصحابة ينتظرون 
الدنيا قال ال أخاف عليك الفقر،وانما أن تفتح عليكم وسلم 

قاتلون عليها. فتتنافسوها،ولما تتنافسوها ستت
هناك يجب ان يكون بوقت الرخاء،فك لذل.،فتهلككم

فيحتاج الموت من على فراش الخوف،اما المريض و
هللا غفور رحيم  مثال نخبره أنلرجاء فنحسن ثقته باهلل،ل

.فكل حسب حاله.ودود  
فاهلل المؤمن :.  
أمن خلقه من أن يظلمهم.فال نخاف ان يظلمنا،وما -١

الحديث السابق هو عدل هللا وكل  ربك بظالم للعبيد.حتى
.جزاءه للمسيئين هو عدل هللا  



أَْن  َأَحِسَب النَّاسُ  )في لجوئه هلليصدق فكل صادق 

ا َوُهْم ََل يُْفتَُنونَ يُتَْرُكوا  ( َولَقَْد فَتَنَّا ٢) َأْن يَُقوُلوا َآَمنَّ

ُ الَِّذيَن  َصدَقُوا َولَيَْعلََمنَّ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فَلَيَْعلََمنَّ اَّللَّ

العنكبوت( ٣اْلَكاِذبِيَن )  

معناه هناك صادقين وكاذبين،ومع هللا يجب ان 
لذلك ،لم يتعلم القرآن هللحديث الشرك الذي نصدق،كما ب

لم أقوم بهذا العمل؟   يجب على دائما أن أسأل نفسي
 صدق اللجوء الى هللا،وهللا سيصدقه بمعنى نحتاجلذلك 

ان سألتيه األمان  نه،ويؤمنك يصدق ما تريدي
سيؤمنك،وان طلبته بصدق ان يرزقك سيرزقك الن هللا 

 عند ظن عبده به.
 فِيَها أَتَْجعَلُ لما سألوا هللا تعالى والصادقين مثل المالئكة،

 بَِحْمِدكَ  نَُسبِ حُ  َونَْحنُ  الِد َماء َويَْسِفكُ  فِيَها يُْفِسدُ  َمن
ال مجاملة لديهم.لديهم النقاء ف. البقرة( ٣٠) لَكَ  َونُقَِد سُ 

اخرج يصدق مع هللا لذلك .عكس ابليس لم كما الصغار.
رفض الجسود. لما  ما بقلبه   

لما يصدق في لجوئه هلل يجده مؤمنا له من والعبد .
والوقاية أسباب انه،الخوف.فأمن العباد والبالد بيده سبح

 لكن المؤمن الحقيقي هو هللا.نسأل هللا أن يؤمنا في وقت
واألمن أعظم ما يؤتى الخوف واألزمات والبشارة.

 االنسان.
فأنا بأمان  ي،العباد األمن الداخلي والنفسويعطي -٢

 أَْصدَقُ  َمنْ )ن وألنه سيعطيني األمان،وواثقة ان سألته أ



 قِيَلً  اَّللهِ  ِمنَ  أَْصدَقُ  )َوَمنْ النساء،و (٨٧) َحِديثًا اَّللهِ  ِمنَ 
.النساء  (١٢٢)  

نسأله أن يؤمنا بأوطاننا .عكس من ال دليل لديه.
ألن اسمه ،والحمدهلل أننا ننعم بنعمة األمان بأوطاننا.

وهنا المؤمن المصدق ،فمن دالئل اسمه المؤمن:
 التلخيص :

بالتوحيد،وهذا يعطينا األمن  لنفسهسبحانه شهادته  -١
 يَنفعوكَ  أن علَى اجتَمعَتْ  لَو )،ألن شهد ان ال االه االهو

ُ  كتبَهُ  قد بِشىء إَله  يَنفعوكَ  لم بَشيء    ولَو لَكَ  اَّلله
وكَ  أن علَى اجتَمعوا وكَ  لم بشيء   يضرُّ  بشيء   إَله  يضرُّ

ُ  كتبَهُ  قد  . (الصُّحفُ  وجفهت اْلقَلمُ  ُرفِعتِ  ، عليكَ  اَّلله
.فنحن أحيانا يخيفنا الشيطان من اقدار،ويأتينا .

سيحصل لك وانت ( ؟س)بسيناريو،انظري ماذا حدث ل
ستفعلين ان حصل،وتصبحين  ذا ما.والمثل 

ن هذا حصل لغيري،وهذا من المخاوف ؟ ألاحزينه،لماذ
وف منها،أو أمي التي ال يجب ان نعتد بها ونعيش بخ

 المؤمن خاف من المستقبل ،هللامرت بتجربة طالق،فأ
يؤمنك،ودليلك فقط من هللا وهو غيب عنا 

اعلم متى سأموت!! ساعيش بتعاسه . تخيلي لوالمستقبل.  
لذلك ال نخاف من المستقبل متى ما حصل افكر 

 بيومها.فال نعيش باألوهام.
ان س يرزق.لما اعتقد الشرك يعطيك عدم االمن  .و  



سبحانه للشاهدين له بالتوحيد،والشهاده تصديقه ومنها -٢
من شهد له بالتوحيد  لهم بأن ما قالوه حق وصدق.بمعنى

فغير الموحدين ال  يصدقهم انا عند ظن عبدي بي
يصدقهم بالعكس يكذبهم ويصير عكس ما يتوقعون ،لما 

كل  ؤمنين ؤمن هو الرزاق سيصدقني.اما غير المأ
يكون معه.نسأل هللا ان نكون  توقعاتهم كذب.الموحد هللا

  .من الموحدين
ينات بان ما قالوه لححج والبنبيائه باومنها تصديقه أل -٣

راء فيه وصدق ال امت ه عن هللا حق ال ريب فيهوبلغو
 ،وهذا يبين ثقة هللا بهم.

ومنها ان يصدق عباده ما وعدهم من النصر  -٤
قال تعالى  كما جاء بالقرآن ،وهو ال يتغير ،والتمكين،

ثُمه َصدَقناُهُم الَوعدَ فَأَنَجيناُهم َوَمن نَشاُء َوأَهلَكنَا )
  اْلنبياء ﴾٩فيَن ﴿الُمسرِ 

ا الشهْيَطانُ  َوقَالَ )الشيطان يعدنا  َ  إِنه  اْْلَْمرُ  قُِضيَ  لَمه  اَّلله
 ِليَ  َكانَ  َوَما  ۖفَأَْخلَْفتُُكمْ  َوَوَعدتُُّكمْ  اْلَحِق   َوْعدَ  َوَعدَُكمْ 
ن َعلَْيُكم  فََلَ   ِۖلي فَاْستََجْبتُمْ  دََعْوتُُكمْ  أَن إَِله  ُسْلَطان   ِم 

ا  ۖأَنفَُسُكم َولُوُموا تَلُوُمونِي  أَنتُم َوَما بُِمْصِرِخُكمْ  أَنَا مه
   قَْبلُ  ِمن أَْشَرْكتُُمونِ  بَِما َكفَْرتُ  إِنِ ي  ۖبُِمْصِرِخيه 

أنتم أشركتموني دعوتكم،فال تلوموني  فقط يقولو(.22)

 تعالى  مع هللا أما من ودعوته مع الشيطان ال آف.مع هللا.
هُ  َوَعدَ )مصدقة مثل دعوة   َوَعِملُوا ِمنُكمْ  آَمنُوا الهِذينَ  اللـه

اِلَحاتِ   الهِذينَ  اْستَْخلَفَ  َكَما اْْلَْرِض  فِي لَيَْستَْخِلفَنهُهمْ  الصه



 لَُهمْ  اْرتََضى الهِذي ِدينَُهمُ  لَُهمْ  َولَيَُمِك نَنه  قَْبِلِهمْ  ِمن
ن َولَيُبَِد لَنهُهم  بِي يُْشِرُكونَ  َلَ  يَْعبُدُونَنِي أَْمنًا َخْوفِِهمْ  بَْعدِ  ِم 

﴾٥٥﴿ اْلفَاِسقُونَ  ُهمُ  فَأُولَـئِكَ  ذَِلكَ  بَْعدَ  َكفَرَ  َوَمن َشْيئًا  
االمن وهو هللا عطاهم فأ ف،وقاموا بعمل بالنصوهؤَلء 

امان. يوجد اللشرك فمع ايعبدونني ال يشركون بي شيئا.  
 واولياؤه المتقين من عذابهأنه يؤمن عباده المؤمنين  -٥

في القرآن  من آياتهوعقابه.مثال متى ما خفت من هللا،و
ويتحرك قلبك لها لن تخافين يوم  ،واالحاديث 

القيامة،عكس من ال يخاف،سيحسون به يوم 
ويحس بها وكأنه المؤمن لما يقرأ اآليات يعيشها،فالقيامة،

اها ان يريراها أمامه،فالخوف من كالم هللا كاف بدون 
 َولَم آَمنوا الهذينَ )ة والرجاء كصورة امامه.ويعيش المحب

 ُمهتَدونَ  َوُهم اْلَمنُ  لَُهمُ  أُولـئِكَ  بُِظلم   إيمانَُهم يَلبِسوا
وكل مان للمشركين فال أوالظلم باآلية هنا الشرك. ﴾٨٢﴿

هذا من رحمة هللا، ومن اسمه الرحمان والمؤمن وذو 
بده علي حرف.نا وال نعالجالل واالكرام.ليثبتنا بايمان  

هُ  َربُّنَا قَالُوا الهِذينَ  نه )  َعلَْيِهمْ  َخْوفٌ  فََلَ  اْستَقَاُموا ثُمه  اللـه
اْلحقاف. ﴾١٣﴿ يَْحَزنُونَ  ُهمْ  َوَلَ   

،وال ال يخافونفنراهم و واالستقامة هنا بعدم الشرك
مع انهم بنفس المكان ..الناس تخاف وتفزع و يحزنون   

الفوز العظيم  ينجزهم ما وعدهم منومنها انه  -٦
ِه الهِذي َصدَقَنَا  ودخول جنات النعيم) َوقَالُوا اْلَحْمدُ ِللـه



أُ ِمَن اْلَجنهِة َحْيُث نََشاُء فَنِْعَم  َوْعدَهُ َوأَْوَرثَنَا اْْلَْرَض نَتَبَوه
الزمر ﴾٧٤﴿ أَْجُر اْلعَاِمِلينَ   

الصالح يمان والعمل .لذلك اإلنسال هللا من فضله ( 
.والتقوى يعطيك األمن،وما وعدك هللا سينجزه  

تأمينه سبحانه الخائفين باعطائهم األمان وهو ضد  -٧
ْن َخْوف  )اإلخافة ن ُجوع  َوآَمنَُهم ِم  ﴾٤﴿ الهِذي أَْطعََمُهم ِم   

صديق هللا واالستسالم له من آثار االيمان بهذا االسم ت 
لسبب ب لالمان هو سبب.واتيان اكل سبووتوحيده،

.بااليمان والعمل الصالح والتقوى يكون مان لأل  
 والحمدهلل رب العالمين.
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