التاريخ 2018 .09 .21 :

الل تعالى
يعيش المؤمن وهو مدرك تمام الدراك أ ّن ّ
الل
يراه في ك ّل لحظة وفي ك ّل مكان ويعلم ن ّيته .ل ّنه آمن أ ّن ّ
تعالى أقرب إليه من حبل الوريد .2
إخواني اَلفاضل!
الل تعالى ذاته أيضا بأسماء " َالملك
يع ّرفنا ّ
الق ّدوس السّ لم المؤمن المهيمن الع ۪زيز الج ّبار المت ك ّبرُۜ "

الل الحسنى
رسائل إلى المؤمنين من أسماء ّ

الل تعالى هو الملك صاحب الملك الحقيق ّي .وهو
ف ّ

أع ّزائي المؤمنين!

صاحب الوجود والغيب .وهو ا ّلذي ائتمننا على ما نملكه

نقرأ بعد صلة الفجر والمغرب آخر ثلث آيات من

من هذه ال ّنعم .حيث يعيش المؤمن الواعي حياته وهو

الل ونو ّحده ونذكر وحدان ّيته
سورة الحشر .ونذكر وجود ّ

مدرك بشكل تا ّم أ ّن ك ّل ما يملكه من نعم هي أمانة لديه .فل

الل عليه
الل صلّى ّ
ونس ّبحه بأجمل أسمائه .وقد بشّ ر رسول ّ

يقع أسير المال والملك والمقام والمنصب والشّ هرة .بل

وسلّم ك ّل من قرأ هذه اليات صباحا ومساءا بأ ّن الملئ كة

يسعى جاهدا للحفاظ على المانة ل ّنه يدرك بقرب اليوم

ستدعو له.

ا ّلذي سيق ّدم فيه الحساب عن هذه المانة.
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أع ّزائي المسلمين!
الل
تعلّمنا آخر ثلث آيات من سورة الحشر " هو هّ

َا ّلل تعالى هو الق ّدوس ،بعيد تماما عن ك ّل نقص.
وهو صاحب الملك .وهو السّ لم ،مورد المن والطمئنان.

الّ ۪ذي اَل ِا هله ِا َّل ه َۚو عالم الغيب والشّ هادةَۚ هو ال ّرحمه ن

حيث يسعى المؤمن جاهدا لتأمين الطمئنان وال ّراحة في

ال ّر ۪حيم" مبدأ التّوحيد وضرورة اليمان بهذه الحقيقة من

حياته وبالخاصّ ة في حياة عائلته.

الل تعالى ِارتباطا صادقا .وهو ال ّرحمن
القلب والرتباط ب ّ
صاحب ال ّرحمة تجاه جميع ال ّناس في هذه ال ّدنيا .وهو
ال ّرحيم ا ّلذي يرحم المؤمنين فقط يوم الخرة.

َا ّلل تعالى هو المؤمن ،مانح المن والمان من الخوف
لمن يثق به .وهو ا ّلذي يق ّدم اليمان لمن يفتح أفئدته .وهو
المهيمن ،ا ّلذي يرى ك ّل شيء .وهو دعمنا وسندنا ا ّلذي
نرفع له أيدينا متض ّرعين بال ّدعاء له ليزيل ع ّنا ك ّل ه ّم وغ ّم.

وهو العزيزَ ،الغالب وصاحب الع ّزة والشّ أن

ض وهو الع ۪زيز
" يس ّب ح له ما في السّ مه وات واَلر َۚ

الحقيق ّي .وهو الج ّبار ،ا ّلذي يقوم بك ّل شيء في أ ّي وضع ّية

الح ۪كيم" ويتو ّجب علينا أن نس ّبح ّلل تعالى س ّرا وعلنية

كانتَ ،ا ّلذي يداوي الجروح ويق ّدم الح ّل لك ّل ه ّم .وهو

لنيل رضاه.

المت ك ّبر ،ا ّلذي يليق به التّ ك ّبر ،وَل شريك له في التّ ك ّبر.
الل عمّ ا يشركون " ،وهو
وك ّل من أمامه َل قدرة له " .سبحان هّ
من ّزه عن ك ّل نقص وَل مثيل له.
أع ّزائي المسلمين!
الل تعالى في الية الخيرة من سورة الحشر "
قال ّ
الل تعالى يخلق من
الل الخالق البارئ المص ّور" .أي أ ّن ّ
هو ه ّ
يشاء بالشّ كل ا ّلذي يشاء وهو َل مثيل له .وهو ا ّلذي يح ّدد
شكل ومم ّيزات المخلوقات .يقوم المؤمن لغاية أنفاسه
الل عليه.
الخيرة بالتّمسّ ك بالفطرة ال ّنظيفة ا ّلتي أنعم بها ّ
الل تعالى َل يهت ّم بالشّ كل والمال
ل ّنه على يقين أ ّن ّ
والملك بل يهت ّم باليمان الكامل والقلب السّ ليم والعمل
الصالح والخلق الحميدة .ويسعى جاهدا للبتعاد عن
ّ
الحقد والغ ّل والفتنة والحسد وما شابه ذلك من المساوئ.
" له اَلس اماء الحسن ُۜهى" .نتض ّرع ّلل تعالى بأجمل

الل عليه وسلّم " إ ّن ّلل تسعة
الل صلّى ّ
أسمائه .قال رسول ّ
وتسعين اسما ،مائة إَل واحدا ،من أحصاها دخل الج ّنة "
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لذلك يجب أن ت كون غايتنا أجمعين هي إدراك معنى

الل الحسنى والعمل بمقتضاها.
أسماء ّ

إخواني المحترمين!
الل هو عدم الشراك به وعدم
أحد شروط اليمان ب ّ
السّ جود أمام أ ّي ق ّوة أو قدرة سواه .وعدم إهمال وظائف
ا ّلتي تعتبر من مؤشّ رات العبود ّية ّلل ومها ّم العبد تجاهه.
دعونا نتض ّرع ّلل تعالى في يوم الجمعة المبارك :يا
َا ّلل! ِاجعلنا ممّ ن آمن بك وارتبط بدين السلم وأدرك
الحقائق ا ّلتي علّمتنا إ ّياها في آية الحشر والتزم بها! وَل
تح ّرمنا من دليلنا القرآن الكريم ومثال ّية قدوتنا ال ّنب ّي محمّ د
الل عليه وسلّم.
صلّى ّ
يا َا ّلل! ِاشف من أصيب م ّنا ممّ ن ِابتغوا الشّ هادة في
سبيل ا ّلل و َاصبحوا من المصابّين في الحربَ ،اللّه ّم
اعطف عليهم بالشّ فاء والطمئنان.
وارحم شهدائنا ا ّلذين ض ّحوا بأرواحهم في سبيل
الوطن والمق ّدسات!
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