
 : السَّالم   -جل جالله  -
لم يرد االسم في القرآن إال في موضع واحد وهو قوله تعالى : } ه َو اهلل  الِذي 

الم ْؤِمن  الم َهْيِمن  الَعزِيز  الَجبَّار  الم َتَكب ِّر   السَّالم  ال ِإَلَه ِإال ه َو الَمِلك  الق دُّوس  
[ ، وفي هذا الموضع ورد مطلقا معرفا 32]الحشر:س ْبَحاَن اهلِل َعمَّا ي ْشرِك وَن { 

 مرادا به العلمية ومسندا إليه المعنى محموال عليه وداال على الوصفية وكمالها .
َنا َخلَف النَِّبيِّ   -وعند البخاري من حديث ابن مسعود ) قال : ) ك نَّا ِإَذا َصلي ْ

َل َوِميَكائِيَل ، السَّاَلم  َعَلى ف اَلٍن ق لَنا : السَّاَلم  َعَلى ِجْبرِي -صلى اهلل عليه وسلم 
َنا َرس ول  اهلِل  فَ َقاَل : ِإنَّ اهلَل ه َو  -صلى اهلل عليه وسلم  -َوف اَلٍن ، فَالتَ َفَت ِإَلي ْ

( ، وفي صحيح مسلم من حديث ثَ ْوبَاَن ) أنه قَاَل : ) 1السَّاَلم  .. الحديث ( )
ِإَذا اْنَصَرَف ِمْن َصالَتِِه اْستَ ْغَفَر َثالَثًا  -لم صلى اهلل عليه وس -َكاَن َرس ول  اهلِل 

( ، 3َوقَاَل : الله مَّ َأْنَت السَّاَلم  َوِمْنَك السَّاَلم  تَ َبارَْكَت َذا الَجاَلِل َواإِلْكَراِم ( )
 -صلى اهلل عليه وسلم  -وفي صحيح الجامع من حديث أبي هريرة ) أن النبي 

 ( .2سماء اهلل تعالى فأفشوه بينكم ( )قال : ) إن السالم اسم من أ
 
 الم ْؤِمن  : -جل جالله  -اهلل  -

ورد االسم في القرآن الكريم في موضع واحد وهو قوله تعالى : } ه َو اهلل  الِذي 
ال ِإَلَه ِإال ه َو الَمِلك  الق دُّوس  السَّالم  الم ْؤِمن  الم َهْيِمن  الَعزِيز  الَجبَّار  الم َتَكب ِّر  

[32س ْبَحاَن اهلِل َعمَّا ي ْشرِك وَن { ]الحشر:  



 

السالم في اللغة مصدر استعمل اسما للموصوف بالسالمة ، فعله سلم يسلم 
سالما وسالمة ، والسالمة األمن واألمان والحصانة واالطمئنان ، والبراءة من كل 

(1آفة ظاهرة وباطنة ، والخالص من كل مكروه وعيب )  

عو عباده إلى دار السالم ويبلغ من استجاب منهم إليها وهو سبحانه الذي يد
فقال : } َواللَّه  َيْدع و ِإَلى َداِر السَّالِم َويَ ْهِدي َمْن َيَشاء  ِإَلى ِصَراٍط م ْسَتِقيٍم { 

 ( .3[ ، فكل سالمة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه )32]يونس:
 المؤمن

الناس أال يظلم أحدا من خلقه ، وأمَّن من آمن به القول األول : أنه الذي أمََّن 
 من عذابه ،

لقول الثاني : أن المؤمن هو المجير الذي يجير المظلوم من الظالم ، بمعنى ا
 يؤمنه من الظلم وينصره

القول الثالث : أن المؤمن هو الذي يصدق المؤمنين إذا وحدوه ، ألنه الواحد 
َأنَّه  ال ِإَلَه ِإال ه َو َواْلَمالِئَكة  َوأ ول و اْلِعْلِم  الذي وحد نفسه فقال : } َشِهَد اهلل

يَن ِعْنَد اللَِّه اإِلْسالم  { ]آل  قَاِئما بِاْلِقْسِط ال ِإَلَه ِإال ه َو اْلَعزِيز  اْلَحِكيم  ِإنَّ الدِّ
(1[ )11عمران:  



القول الرابع : أن المؤمن هو الذي يصدق مع عباده المؤمنين في وعده ، 
دق ظنون عباده الموحدين وال يخيب آمالهمويص  

 الم َهْيِمن  : -جل جالله  -اهلل 
لم يرد في القرآن إال في موضع واحد وهو قوله تعالى : } ه َو اهلل  الِذي ال ِإَلَه 

اَن ِإال ه َو الَمِلك  الق دُّوس  السَّالم  الم ْؤِمن  الم َهْيِمن  الَعزِيز  الَجبَّار  الم َتَكب ِّر  س ْبحَ 
 [ ، ولم يرد في السنة .32اهلِل َعمَّا ي ْشرِك وَن { ]الحشر:

في اللغة اسم فاعل للموصوف بالهيمنة ، فعله هيمن يهيمن هيمنة ،  المهيمن
والهيمنة على الشيء السيطرة عليه وحفظه والتمكن منه كما يهيمن الطائر على 

 فراخه ويرفرف بجناحيه فوقهم لحمايتهم وتأمينهم

 الخالق : -جل جالله  -اهلل 
والخالق في أسماء اهلل هو  الخالق في اللغة اسم فاعل فعله خلق يخلق خلقا ،
 وخلقه ب)كن( الذي أْوجد جميَع األشياء بعد أن لم تكْن َمْوج ودة

 البارئ :
اهلل  فالبارئ سبحانه يعني واهب الحياة لألحياء ، الذي خلق األشياء صالحة و

 المصور : -جل جالله  -



، وصور الشيء أي جعل له شكال معلوما ، وصور الشيء قطعه وفصله وميزه 
عن غيره ، وتصويره جعله على شكل متصور وعلى وصف معين ، والصورة هي 

 الشكل والهيئة أو الذات المتميزة بالصفات

آلَدَم َفَسَجد وا ِإال : } َوَلَقْد َخَلْقَناك ْم ث مَّ َصوَّْرنَاك ْم ث مَّ ق  ْلَنا ِلْلَمالِئَكِة اْسج د وا 
[ ، واهلل عز وجل كما صور 11ِإْبِليَس َلْم َيك ْن مَن السَّاِجِديَن { ]األعراف:

 ( .2األبدان فتعددت وتنوعت نوع في األخالق فتتعدد صور األخالق والطباع )
 

 


