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٢اسم هللا المؤمن    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم هللا المؤمن  -ب  ٠٣٢الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء هللا الحسنى 

٢٢-٠٩-٢٠٠٧  

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، وعلى صاحبتھ الغر   

  المیامین.

  معاني اسم ( المؤمن ):

  

  المعنى األول:

أیھا اإلخوة الكرام، ال زلنا في اسم ( المؤمن )، وفي اللقاء السابق بینت بفضل هللا عز وجل أحد معاني   

  ھذا االسم.

  المعنى الثاني:

وأن ( المؤمن ) الذي یؤمن عباده من أن یُظلموا، وأن ( المؤمن ) ھو الذي یجیر المظلومین من ظلم   

  الظالم.

  المعنى الثالث:

عنًى ثالث، المعنى الثالث كما قلنا في لقاء سابق: اإلیمان ھو التصدیق، وأن اسم هللا والیوم نتحدث عن م  

  ( المؤمن ) یعني أن هللا یصدق وعده ؛ أي یحِقّقھ.

ِ َحِدیثاً ﴾   ﴿ َوَمْن أَْصَدُق ِمَن �َّ

  ( سورة النساء )

﴾ ِ   ﴿ َوَمْن أَْوفَى بِعَْھِدِه ِمَن �َّ

  ) ١١١( سورة التوبة اآلیة: 

أُ ِمَن اْلَجنَِّة َحْیُث نََشاُء ﴾ ِ الَِّذي َصَدقَنَا َوْعَدهُ َوأَْوَرثَنَا اْألَْرَض نَتَبَوَّ   ﴿ َوقَالُوا اْلَحْمُد ِ�َّ

  ) ٧٤( سورة الزمر اآلیة: 

  وقوع وعود هللا للمؤمنین الدنیویة واألخرویة من الزم اسم ( المؤمن ):

هللا یصدق وعده، فإذا وعد المؤمنین بحیاة طیبة فال بد من أن كلمة مؤمن من معانیھا التصدیق، أي أن   

  یعیشوا ھذه الحیاة الطیبة:
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  ﴿ َمْن َعِمَل َصاِلحاً ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوُھَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحیِیَنَّھُ َحیَاةً َطیِّبَةً ﴾

  ) ٩٢( سورة النحل اآلیة: 

  فإذا عاش المؤمن حیاة طیبة معنى ذلك أن هللا مؤمن، وقد صدق وعده، قال هللا عز وجل :  

  ﴿ فََمِن اتَّبََع ُھَداَي فََال یَِضلُّ َوَال یَْشقَى ﴾

  ( سورة طھ )

  ﴿ تَبَِع ُھَداَي فََال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ُھْم یَْحَزنُوَن ﴾

  ( سورة البقرة )

فالمؤمن حینما ال یضل عقلھ، وال تشقى نفسھ، وال یخشى مما ھو آت، وال یندم على ما فات، ھذا الذي   

  حصل لھ بفضل اسم ( المؤمن )، ألن هللا صّدق وعده، وهللا عز وجل قال:

َ َعِزیٌز ذُو اْنتِقَاٍم ﴾ َ ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَھُ إِنَّ �َّ   ﴿ فََال تَْحَسبَنَّ �َّ

  رة إبراھیم )( سو

  إذا وعد المؤمنین بالنصر لزوال الكون أھون على هللا من أالّ یحقق وعوده للمؤمنین.  

اِلَحاِت لَیَْستَْخِلفَنَُّھْم فِي اْألَْرِض َكَما اْستَْخلََف ا ُ الَِّذیَن آََمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ لَِّذیَن ِمْن قَْبِلِھْم ﴿ َوَعَد �َّ

لَنَُّھْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِھْم أَْمناً یَْعبُُدونَنِي ﴾َولَیَُمِكّنَ    نَّ لَُھْم ِدینَُھُم الَِّذي اْرتََضى لَُھْم َولَیُبَِدّ

  ) ٥٥( سورة النور اآلیة: 

وعدھم باالستخالف، وعدھم بالتمكین، وعدھم باالطمئنان، وزوال الكون أھون على هللا من أالّ یحقق   

  وعوده للمؤمنین.

ُ النَّبِيَّ َوالَِّذیَن آََمنُوا َمعَھُ ﴾﴿ یَْوَم    َال یُْخِزي �َّ

  ) ٨( سورة التحریم اآلیة: 

  وعد نبیھ ومن آمن معھ بالجنة، فإذا دخل المؤمنون الجنة یقولون:   

ِ الَِّذي َصَدقَنَا َوْعَدهُ َوأَْوَرثَنَا اْألَْرَض ﴾   ﴿ اْلَحْمُد ِ�َّ

    ا أسباب دخول الجنة:كما في الدنیا، وفعلنا في الدنی  

أُ ِمَن اْلَجنَِّة َحْیُث نََشاُء ﴾ ِ الَِّذي َصَدقَنَا َوْعَدهُ َوأَْوَرثَنَا اْألَْرَض نَتَبَوَّ   ﴿ اْلَحْمُد ِ�َّ

أیھا اإلخوة، في صحیح البخاري من حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن الصحابة الكرام كانوا یقولون   

  وسلم: لرسول هللا صلى هللا علیھ

ُ َحِدیثََك )) ِ، َصدََّق �َّ   (( یَا َرُسوَل �َّ

  [ متفق علیھ ]
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أحیاناً المؤمن في الدنیا یصف إلنسان ما ینتظره لو تاب إلى هللا، بعد حین یقول لھ: وهللا صدقت، وهللا    

  جنة، وهللا كانت ھموم كالجبال تجثم على صدري، فلما تبت إلى هللا أزیحت عني.أنا في 

  القضیة قضیة التصدیق، یوم األحزاب قال علیھ الصالة والسالم:  

ُ َوْعَدهُ َونََصَر َعْبَدهُ َوَھَزَم اْألَْحَزاَب َوْحَدهُ ))   (( َصَدَق �َّ

  [ متفق علیھ عن ابن عمر ]

  بعِض وعود هللا سببُھ عدُم دفعِ ثمنِھا: تخلُُّف تحقُّقِ 

إذا تراءى لنا أن بعض الوعود لم تحقق لنا فلنعلم علم الیقین أننا السبب، ألننا ما قدمنا ثمن وعود هللا   

عز وجل، وعود هللا عز وجل لھا ثمن، لكن كما قلت قبل قلیل: زوال الدنیا، بل زوال الكون أھون على 

  ه للمؤمنین.هللا ِمن أالّ یحقق وعود

أیھا اإلخوة الكرام، مرة عقب أحد الدروس التقیت مع إنسان شاب، قال لي: أنا مھندس ُخیوط درست   

في رومانیا، وأنا موظف في معمل كبیر في دمشق، لكنني أُصاب بالصرع، إما في مركبتي، وھذا خطر 

، وفي الیوم، أو في األسبوع عدة كبیر، أو في السیارة العامة، أو في الطریق، أو في مكتبي، أو في البیت

ً استقر في  مرات، من ثالث مرات إلى خمس مرات، قال لي: أنا أكاد أسحق، لماذا أنا كذلك ؟ طبعا

ذھني أن الصرع أذیة في الدماغ، ومرض عضال، لكنھ أراد جواباً غیر ھذا الجواب، لماذا أنا كذلك ؟ 

  وشرحت لھ، لكنني قلت لھ: هللا عز وجل یقول: لماذا یفعل هللا بنا ھذا ؟ فالتقیت بھ في البیت،

ُ بِعََذابُِكْم إِْن َشَكْرتُْم َوآََمْنتُْم ﴾   ﴿ َما یَْفعَُل �َّ

  ) ١٤٧( سورة النساء اآلیة: 

فأصغى إلي إصغاء یفوق حد الخیال، قال: ما معنى ھذا الكالم ؟ قلت: مستحیل وألف ألف مستحیل أن   

  أو یؤلمھ، ما دام مستقیماً على أمره، والدلیل ھذه اآلیة:یسوق هللا لعبد شیئاً یزعجھ، 

ُ بِعََذابُِكْم إِْن َشَكْرتُْم َوآََمْنتُْم ﴾   ﴿ َما یَْفعَُل �َّ

ً كبیراً، وأخرج من جیبھ ورقة، وبدأ یكتب، قال لي: ماذا تأمرني أن    لذلك بعد ھذا الكالم اھتم اھتماما

ھا، غض البصر، ضبط اللسان، ضبط العین، ضبط األذن، ذكرت أفعل ؟ ذكرت لھ أداء الصلوات بأوقات

لھ فیما أذكر قریبا من أربعین بندا، كتبھا كلھا، من شدة ألمھ من ھذا المرض، ھذا المرض كاد یحطمھ، 

وهللا بعد أن خرج شعرت أنني تورطت، كیف تورطت ؟ لعلھا أذیة ال تُشفى، أنا وعدتھ أنھ إذا استقام 

ھذه األذیة، وكان لي درس یوم الجمعة، وفي أول جمعة لھ یأتي ویقول لي: الحمد  على أمر هللا تزول

�، ھذا أول أسبوع في حیاتي لم أَُصب بأیة نوبة، وهللا كأنني ملكت الدنیا، قلت: یا رب إن شاء تسلم 

سبوع رابع، منھ، جاء األسبوع الثاني وقال لي: أیضاً ھذا األسبوع لم أصب بأیة نوبة، أذكر أنھ جاء في أ

وأنا ال أصدق ذلك من الفرح ؛ أن الذي ذكرتھ لھ مؤید بكالم هللا، هللا عز وجل صدق ھذا الكالم، وأبعد 
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عنھ ھذه النوبات، في األسبوع السادس لم یأِت إلى الدرس، قلت: لعلھ جاءتھ نوبة، وهللا قلقت أشد القلق، 

لى مبدئك، أنا أخطأت مع هللا، في ھذا األسبوع لكن في األسبوع السابع جاء، قال لي بالضبط: ال تقلق ع

  أخطأت، فجائي نوبة في الطریق.

معنى ( المؤمن ) أن تأتي وعوده محققة، وتأتي أفعالھ مصدقة لوعوده، فإذا وعدك هللا بحیاة طیبة،   

وعدك برزق وفیر، وعدك بحیاة آمنة، وعدك بالسكینة، وعدك بالحكمة، ھذه الوعود لزوال الكون أھون 

لى هللا من أالّ تحقق ھذه الوعود، لكن إن لم تُحقَّق فنحن السبب، یجب أن نتھم أنفسنا، هللا غني عن ع

  تعذیبنا، واآلیة واضحة:

ُ بِعََذابُِكْم إِْن َشَكْرتُْم َوآََمْنتُْم ﴾   ﴿ َما یَْفعَُل �َّ

ُ َشاِكراً َعِلیماً ﴾   ﴿ َوَكاَن �َّ

  ) ١٤٧( سورة النساء اآلیة: 

  ھا اإلخوة، ھذا معنًى من معاني اسم ( المؤمن ).أی  

    

  المعنى الرابع:

  عندنا معنى آخر: من األمن، أي أن هللا عز وجل یھبك األمن، كیف ؟ ھذا بحث طویل:  

  تثبیُت هللا لقوانین الكون یعطي األمن واالطمئنان:

األمن، أنت ساكن في بیت في الطابق العاشر، والبناء من یكفي أن خصائص المواد ثابتة لتعطینا   

اإلسمنت والحدید، لو أن الحدید غیّر صفاتھ النھار البناء، ما الذي یھبك األمن ؟ ألن الحدید خصائصھ 

كغ، أما على قوى الشد فال یتحمل  ٥٥٠ثابتة، ألن اإلسمنت السنتمتر المكعب یتحمل من قوى الضغط 

  سمنت مسلح بالحدید، لو أن الحدید یبدل خصائصھ النھار البناء.خمسة كغ، فال بد من إ

ألف لیرة، أو  ٥٠٠تشتري سبیكة ذھب فتدخرھا ألیام العوز، لو أن الذھب یبدل خصائصھ لفقدَت    

  ملیون، وھو ثمن السبیكة تقریباً.

اً، والشمس ثبات الخصائص شيء رائع جداً، ثبات قوانین الكون یعطي االطمئنان، فھناك شروق یومی  

ثابتة، وكذا دورة األفالك، والقمر، والشمس، واللیل، والنھار، خصائص المواد، كلھا ثابتة، خصائص 

البذور، تزرع مادة فتنتج مادة أخرى ! ھذا مستحیل ! لثبات القوانین، قوانین التمدد، قوانین السقوط، 

ین ؟ ألنھا مطَّردة وشاملة، ثبات حركة قوانین االنحالل الفیزیائي، كل القوانین ثابتة، لماذا ھي قوان

 ٣و ٥من آذار الساعة  ١٧الشمس تشرق في  ٢٠٨٠األرض واألفالك، ومن الممكن أن تقول: في عام 

  دقائق، ما ھذه الدقة ؟ ما ھذا الثبات في حركة األرض والشمس ؟.



5 

٢اسم هللا المؤمن    

لیلجي، ھناك قطر األرض تسیر حول الشمس بمسار إھلیلجي، ما الذي یبقیھا على مسارھا ؟ المسار إھ  

أكبر، وقطر أصغر، من معلوماتكم البدیھیة أن قانون الجاذبیة كلما قلَّت المسافة ازداد الجذب، فإذا 

وصلت األرض إلى القطر األصغر قلَّت المسافة، إذاً ھناك احتمال أن تنجذب األرض إلى الشمس، وإذا 

ا الذي یبقي األرض على مسارھا ؟ أن انجذبت إلى الشمس تبخرت في ثانیة واحدة، وانتھت حیاتنا، م

هللا یرفع سرعتھا، في ھذا المكان ترفع السرعة، فینشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة 

  فتبقى على مسارھا.

َ یُْمِسُك السََّماَواِت َواْألَْرَض أَْن تَُزوَال ﴾   ﴿ إنَّ �َّ

  ) ٤١( سورة فاطر اآلیة: 

سیرھا، ووصلت إلى القطر األطول، ما دام السرعة زادت ، وقوة النبذ زادت، اآلن األرض تابعت    

والمسافة طالت إذاً تضعف الجاذبیة، وھناك احتمال أن تتابع األرض سیرھا، وتتفلت من جاذبیة 

درجة تحت  ٢٧٠الشمس، فإن تابعت سیرھا وتفلتت من جاذبیة الشمس دخلنا في الصفر المطلق، 

اة، فتنتھي الحیاة إذا انجذبت إلى الشمس، وتنتھي الحیاة إذا تفلتت من جاذبیة الصفر، والنتھت الحی

الشمس، ما الذي یحصل ھنا ؟ یخفض هللا سرعة األرض، فإذا انخفضت ھذه السرعة نشأ من انخفاض 

  السرعة قوة ناذبة أقّل تكافئ القوة الجاذبة األقّل فتبقى على مسارھا:

َ یُْمِسُك السََّماَواِت َواْألَْرَض أَْن تَُزوَال ﴾   ﴿ إنَّ �َّ

بعض العلماء قال: "لو أنھا تفلتت، وأردنا أن نعیدھا إلى األرض ماذا نحتاج ؟ قال: نحتاج إلى ملیون   

َملیون حبل فوالذي، قطر كل حبل خمسة أمتار، والحبل الفوالذي الذي قطره خمسة أمتار یحتمل من 

د ملیوني طن، واألرض مرتبطة بالشمس بملیون ضرب ملیونین من األطنان، من أجل أن قوى الش

میلیمترات كل ثانیة، ھذا االنحراف یشكل مسارا مغلقا "،  ٣تنحرف األرض في سیرھا حول الشمس 

   لذلك:

َ یُْمِسُك السََّماَواِت َواْألَْرَض أَْن تَُزوَال ﴾   ﴿ إنَّ �َّ

الحبال على سطح األرض حتى نعیدھا إلى حظیرة الشمس المفاجأة أن بین كل أما لو زرعنا ھذه    

حبلین مسافة حبل واحد، نحن أمام غابة من الحبال، فال زراعة، وال بحار، وال سفن، وال طائرات، وال 

    مواصالت، وال شيء إطالقاً، لذلك قال تعالى:

ُ الَِّذي َرفََع السََّماَواِت بِغَْیِر عَ    َمٍد تََرْونََھا ﴾﴿ �َّ

  ) ٢( سورة الرعد اآلیة: 

  رفعھا بعمد ال ترونھا، قوى التجاذب أعمدة، لكن ال نراھا، بل نمشي خاللھا.  
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لذلك أیھا اإلخوة، هللا عز وجل من أسمائھ ( المؤمن )، أي وَھَب األمن، أمنك بحركة األفالك، أمنك   

  بثبات القوانین ھذا كلھ یھب األمن. بثبات خصائص المواد، أمنك بالنظم الثابتة، أمنك

ھناك طبیب یدرس في أمریكا، عیِّن بعقد عمٍل في الخلیج، یأتیھ مریض من الھند، یستخدم دواء صنع   

في الصین، كیف ھذا ؟ لوال أن بنیة اإلنسان التشریحیة واحدة، من آدم إلى یوم القیامة، مكان الشریان 

ا لھ بنیة تشریحیة خاصة لم یكن ثمة طب أساساً، فما أسباب وجود بالمیلیمتر، مكان العصب، لو أن إنسانً 

علم الطب ؟ وجود بنیة تشریحیة ثابتة، وخصائص فیزیولوجیة ثابتة في اإلنسان، ولوال ثبات خصائص 

  اإلنسان، ثبات البنیة التشریحیة، ثبات الوظائف الفیزیولوجیة ما كان الطب أساساً.

  العصور سبٌب لألمن العقدي:ثبات حقائق القرآن على مدى 

  أحیاناً عندك أمن عقدي، ھذا شيء دقیق.  

مرة في رئیس وزارة ببلد أوربي انتحر، وھو ِمن أعرِق األَُسر، وما اتُِّھم ال بفضیحة أخالقیة، وال    

یؤمن فضیحة مالیة، وانتحر، أكثر من مئة صحفي بحثوا عن أسباب انتحاره، ثم تبین لواحد منھم كان 

ً ال أصل لھا، فانتحر.   بأنھ ال إلھ، أن اإللھ موجود، فاحتقر نفسھ كیف اعتقد عقیدة لسبعین عاما

أنت كمؤمن مسلم أیّة آیة في كتاب هللا ال یمكن أن یظھر حدث في األرض ینقض ھذه اآلیة، عندك    

خیرة التطور یساوي ما كان أمن عقدي، ألنھ كالم هللا، العلم تطوَر تطورا مذھالً، في الخمسین عاًما األ

من تطور من آدم إلى قبل خمسین عاما، اآلن یسمون التطور حركة انفجاریة، كنا بسلسلة حسابیة، 

بسلسلة ریاضیة، اآلن بسلسلة انفجاریة، تطور مذھل، ومع ذلك ھل ظھر شيء في ھذا التطور ینقض 

 ً لم یقع ؟ فأنت في عندك ما یسمى باألمن  القرآن الكریم ؟ ھل رأیت آیة لم تقع ؟ ھل رأیت حدیثاً صحیحا

  العقدي.

أنت قرأت كتاب هللا، ھو من عند خالق األكوان، وھذا الكتاب ھو الذي أعطاك ھذا األمن، ما في حیاتك   

مفاجآت تزلزلك، كل إنسان كان یعتقد مذھبًا ثم سقط ھذا المذھب، ینھار اإلنسان معھ، مبدأ اعتنقتھ كل 

  ال أصل لھ، ھذه مشكلة كبیرة. حیاتك تكتشف أنھ باطل،

المؤمنون والفضل � الكبیر معافون من ھذا االضطراب، ولیس في كتابھم ما یمكن أن یُنقَض، بل إن   

  كل األحداث التي تأتي تؤّكد ما في كتابھم.

اه االتحاد السوفیتي قبل أن ینھار حّرم الخمر، لماذا حرم الخمر ؟ ألنھا تضر بالمجتمع، اآلن ھناك اتج  

بأمریكا بفصل الطالب عن الطالبات في الجامعات، ال ألسباب دینیة إطالقاً، بل ألسباب اجتماعیة، 

  وأسباب علمیة.

) المؤمنا اإلخوة، معنى أن هللا (اآلن العالم یقترب من الدین ال عن عبادة، ولكن عن مصلحة، لذلك أیھ   

  منحك أمناً عقدیاً.
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ن ) بذاتھ العلیة، ( المؤمن ) بصفاتھ المطلقة، ( المؤمن ) بأفعالھ عندنا شيء آخر، أن هللا ( المؤم  

  الحكیمة، لذلك یسوق الشدائد لعباده كي یحملھا على التوبة والصلح معھم، كي یسلموا ویسعدوا.

أحیانا یقول لك إنسان: أنا حسب كالمك أبقى معك، أنت تخاف أالّ یكون عندك إمكانیات لتلبي لھ   

ھ: ال، ابحث عن عمل آخر، لست مؤمنا بذاتك أنك تستطیع أن تحقق طموحات ھذا طموحاتھ، فتقول ل

اإلنسان، تقول: ال، ابحث عن عمل آخر، أنا عندي ھذا الراتب ولیس أكثر منھ، لكن إذا كانت أموالھ 

  فلكیة، ورآه أھال ألن یكون معھ، قال لھ: كل طموحاتك عندي.

  مؤمن ) بصفاتھ الكاملة المطلقة، ( المؤمن ) بأفعالھ الحكیمة.معنى (المؤمن ) مؤمن بذاتھ العلیة، ( ال  

  التطبیق العملي السم ( المؤمن ):

  أیھا اإلخوة، لكن الذي یعنینا من ھذا الدرس التطبیق العملي.  

  مطابقة األفعال لألقوال، والسر بالعلن: – ١

صدقة لواقعك، قال لك: اكذب، أیھا اإلخوة، إن أردت أن تتخلق بھذا الكمال فیجب أن تأتي أقوالك م  

الكذب یعطي الناس القلق منك، لكن ینبغي أن تأتي أقولك مصدقة لواقعك، وینبغي أن تأتي أفعالك 

مصدقة ألقوالك، حینما ال یجد من حولك مسافة بین أقوالك وأفعالك، وبین أقوالك وأفعالك یطمئنون 

نسان فقد أفقد َمن حولھ األمن، یقولون عنھ: إلیك، فالن ال یكذب، شيء مھم جداً، لمجرد أن یكذب اإل

غّدار، لھ موقف معلن وموقف مبطن، لھ ظاھر ولھ باطن، لھ شيء یقولھ، وھو غیر صادق بھ، وشيء 

یخطط لھ، أما حینما تستوي أقوالك مع أفعالك، وتأتي أفعالك مصدقة ألقوالك فقد منحت َمن حولك 

  األمن، وتخلقت بكمال هللا.

  ناس األمن واالطمئنان:أن تَھب ال – ٢

شيء آخر: یجب أن تھب األمن لمن حولك، أنت طبیب، أو محاٍم، أو مدرس ، أو مھندس، أو مدیر   

جامعة، أو مدیر مستشفى، یجب أن تكون واضحاً جداً، ألن وضوحك یھب األمن لمن حولك، أما َمن لھ 

  ظاھر وباطن، فھو غدار، لھ أسالیب ملتویة،

  ویروغ منك كما یروغ الثعلب   حالوةیعطیك من طرف اللسان 

***  

ً باسم     ( المؤمن )، السم الذات العلیة أنت بھذا تقلق َمن حولك، فإذا كنت مؤمناً، وإذا كنت مؤمنا

  المؤمن ) یجب أن تھب َمن حولك األمن بالوضوح وبقواعد ثابتة، وبقواعد للتعامل معك.(

، إن كنت متأثراً منك أقول لك مباشرة، أنا ال أسلك أحیانا یقول لك إنسان: ھل أنت متأثر مني ؟ ال  

أسالیب ملتویة، ما دامت ساكتاً فأنا راٍض عنك، منحتھ األمن ن عندك موظف، عندك ابن، عندك زوجة، 
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تقول لھا: أرید أن أطلقك، أعِطھا األمن، لكن ھو ال یعطیھا األمن، دائماً یجعلھا في حالة قلق، فإذا كنت 

  مال هللا یجب أن تمنح َمن حولك األمن.مؤمناً، وتخلقت بك

ال تِكل بعدة مكاییل، وما من عمل أحقر عند هللا وعند الناس ِمن أن تكیل بمكیالین، اجعل المكیال   

واحداً، لمجرد أن تتوھم أن لك ما لیس لزوجتك، أو أن علیھا ما لیس علیك، فأنت عنصري، و ِكلت 

بمكیالین، فتتحدث أنت عن أمھا كما تشاء، وإن تكلمت ھي عن أمك كلمة تقیم علیھا الدنیا، ھذا كیل 

بمكیالین، ال تكل بمكیالین، ال تحاسب قبل أن تبین، لكن بیِّن ثم حاسب، وال محاسبة من دون تكلیف، إذا 

بیِّن لھا ما تحب وما تكره، بیّن  كان ھناك شيء لم یعجب الرجَل من زوجتھ أقام علیھا الدنیا، ما بیّن لھا،

  لھا أن ھذا العمل ال یجوز، ال أقبلھ منك.

وِمن أكمل ھذا الموقف أشِعْر َمن حولك، أو أشعر كل واحد حولك أنھ أقرب الناس إلیك، وھذا من    

  صفات النبي علیھ الصالة والسالم، ما من صحابي إال كان یشعر أنھ أقرب الناس إلى النبي.

  من لمن حولك، وشرُّ الَخلق َمن اتقاه الناس مخافة شره.أعِط األ   

أیھا اإلخوة الكرام، ھذا اسم عظیم، اسم ( المؤمن )، مؤمن بذاتھ، منحك األمن، منحك المصداقیة، حقق   

ً أن تتخلق بھذا الكمال العظیم، فتكون واضحاً، وتضع قواعد ثابتة  كل وعوده لك، علیك أنت أیضا

  كیل بمكیالین.للتعامل معك دون أن ت

 


