بسم هللا الرحمن الرحيم
اآلثار المترتبة على معرفتك بأسماء هللا الحسنى

تعد األسماء الحسنى أكبر ركيزة في اإليمان ،ولسوف أستعرض بعض اآلثار المترتبة علىى معرفتىب بمسىماء
هللا الحسنى.
األثر األول :تعظيم هللا عز وجل وطاعته وخشيته:
يجب أن نؤمن إيمانا ً قطعيا ً أن اإليمان باهلل شيء ،وأن اإليمان به عظيما ً شيء آخر،
الدليل قوله تعالى:
يم
إِ ّن ُه َكانَ ََل ُي ْؤمِنُ ِب ه ِ
اَّلل ا ْل َعظِ ِ
( سورة الحاقة )

أي :مًن استحق دخول النار.
يم).
التركيز على كلمة (ا ْل َعظِ ِ
اآلن:
يم
إِ ّن ُه َكانَ ََل ُي ْؤمِنُ ِب ه ِ
اَّلل ا ْل َعظِ ِ
( سورة الحاقة )

األمر منصب على العظيم ألن إبليس آمن باهلل:
َقال َ َف ِبع هِزتِ َك
[ سورة ص]

آمن به ربا ً وعزيزاً وخالقا ً:
ين
ار َو َخلَ ْق َت ُه مِنْ طِ ٍ
َخلَ ْق َتنِي مِنْ َن ٍ
( سورة األعراف)

وآمن باليوم اآلخر ،ومع ذلب هىو إبلىيس ،فالىذي يىؤمن دون أن يسىتقيم يمكىن أن نسىمي إيمانىه إيمانىا ً إبليسىيا ً،
الذي يؤمن دون أن يلتىزم ،الىذي يىؤمن دون أن يقىف موق ىا ً يؤكىد إيمانىه ،ألن اإليمىان مىا وقىر فىي القلىب ،وأقىر بىه
اللسان ،وأكده العمل.
أيهىىا اإلخىىوة ،أول شىىيء مىىن آثىىار اإليمىىان بمسىىماء هللا الحسىىنى تعظىىيم هللا ،ويجىىب أن تىىؤمن أن هنىىاب ع قىىة
مطردة بين تعظيم هللا و طاعته.

فحينما تؤمن باهلل العظيم تستقيم على أمره ،ألنه كما قيل:
أرجحكم عقالً أشدكم َّلل حبا ً
كلما ازداد إيمانب ازدادت خشيتب ،ألن مقياس إيمانب هو استقامتب ،هؤالء الذين يقول أح ُدهم :أنا مىؤمن ،مىا
دمت مؤمنا ً فل َم تعصي هللا؟
تعصي اإلله وأنت تظهر حبه***ذاب لعمري في المقال شنيع
لو كان حبب صادقا ً ألطـعته***إن المحب لمن يحب مطيع
أيها اإلخوة الكرام ،حينما تتعرف إلى اسم ( الحليم ) ،الحليم يمهىل وال يهمىل ،الحلىيم ال يعنىي أنىه ال يعاقىب،
لكن ال يسرع في العقاب ،وحينما تعرف اسىم ( الغفوور ) تسىتف ر هللا ،حينمىا تعىرف اسىم ( الورحيم ) تسىمله التوبىة،
حينما تعلم أنه شديد العقاب ،حينما تعلم أنه منتقم ،منتقم أي يوقف الكافر عند حده ،من هو أغبىى األغبيىاء؟ الىذي ال
يدخل هللا في حساباته.
صدقوا أيها اإلخوة الكرام أن أسماء هللا الحسنى يمكن أن تكون أكبر ركن من أركان اإليمان باهلل.
كلمىىا تعمقىىت فىىي أسىىماء هللا الحسىىنى كىىان تعظيمىىب هلل أكبىىر ،وكانىىت طاعتىىب أشىىد ،وكانىىت مسىىارعتب إلىىى
رضوانه أكثر ،فمصل الدين معرفة هللا.
ما دمت بنيت من عة خاصة على إضرار الناس فقد ألفيت عبادتب ،هذا ليس ك مي،
َو َق ِد ْم َنا إِلَى َما َع ِملُوا مِنْ َع َم ٍل َف َج َع ْل َناهُ َه َبا ًء َم ْن ُثوراً
( سورة الفرقان)

حينما تعرف أسماء هللا الحسنى تعد للمليار قبل أن تمكل ماالً حراما ً:
ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد حجة اإلسالم .
[ ورد في األثر ]

أيها اإلخوة الكرام ،حينما تعرف أسماء هللا الحسنى تعد للمليار قبل أن تعصيه ،قبل أن تمكل ماالً حراما ً ،قبىل
أن تفشّ الناس ،قبل أن تبيع بضاعة فاسدة ،يمكن أن يكون الدواء ثمنىه ألىف وماتىان ،وفىي غ لىة منىب مضىى وقىت
صى حيته ،تحكىىه بالشى رة ،يىىمتي ط ىىل فتبيعىىه الىىدواء ،لقىىد ألفيىىت صى تب وصىىيامب ،وحجىىب وزكاتىىب ،ألنىىب بنيىىت
ربحب على مضرة إنسان.
أيها اإلخوة الكرام ،الدين ليس في دور العبادة ،في أعمالكم ،في بيوتكم ،في األسواق ،في العيادة ،في المكتب
الهندسي ،في مكتب المحاماة ،الدين هنىاب ،حينمىا تقىف عنىد الحىدود ،وحينمىا تخشىى ربىب المعبىود ،وحينمىا تسىتقيم
على أمرب ،بميّ مظهر كنت فمنت مقبول عند هللا ،بمية طريقة كنت أنت مقبول عند هللا ،وتعلُّ ُق المسلمين بالمظىاهر
أوردهم المهالب.

أيها اإلخوة الكرام ،أول أثر من آثار اإليمان بمسماء هللا الحسنى تعظيم هللا ،ومع التعظيم الخشية،
لىىذلب قىىد تكىىون فىىي المركبىىة ،وفىىي المركبىىة عى ّدادان :عىىداد السىىرعة وعىىداد حركىىة المحىىرب ،أحيانىا ً العقىىارب
تتحرب معا ً ،أنا أقول لكم :عقرب الخوف من هللا والخشية منىه يرافقىه االسىتقامة علىى أمىر هللا ،وكلمىا عظمتىه كلمىا
ازددت طاعة له ،ال تمتحن إيمانب بمنب تقر بمن ال إلىه إال هللا ،امىتحن إيمانىب بطاعتىب هلل ،اإليمىان الىذي ال يحملىب
على طاعة هللا إيمان إبليسي ال يقدم وال يؤخر،
هذا األثر األول تعظيم هللا عز وجل ،هللا عظيم عندب ،ف تعصه ،ال تمكل المال الحرام:
ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد حجة اإلسالم .
[ ورد في األثر ]

األثر الثاني :تعظيم القربات إلى هللا وتعظيم المؤمنين:
من تعظيم هللا تعظيم القربات إليه ،أن يتاح لىب عمىل صىالر تىرفض أيّ موعىد آخىر مىن أجلىه ،عنىدب خدمىة،
عندب صلة رحم ،عندب دعوة إلى هللا ،هذه مق َّدمة على كل النشاطات ،تعظمه ،وتعظىم القربىة إليىه ،تعظمىه وتعظىم
العمل الصالر ،وقد تعظم حاجبا ً في داارة مستقيما ً مؤمنا ً.
أيها اإلخوة الكرام ،الطاعة مرتبطة بالتعظيم ،والتعظيم مرتبط بمعرفة أسماء هللا الحسنى ،وشيء مبذول.
مىىن لىىوازم معرفىىة هللا أنىىب ال تعظىىم المخلىىوقين غيىىر الملتىىزمين ،وحينمىىا تعظىىم إنسىىانا ً تىىراه قويىا ً ،فتعصىىي هللا
إرضاء له فمنت ال تعرف هللا أبداً ،وحينما تعصي هللا من أجل زوجتب فمنت ال تعرف هللا أبىداً ،وحينمىا تعظىم ربحىا ً
كبيراً من غش الناس فمنت ال تعرف هللا أبداً.
صدقوا أيها اإلخىوة ،وال أبىال  ،أحيانىا ً أر مسىلما يرتكىب عمى كبيىرا ،وهىو عنىد هللا عظىيم ،أقىول :وهللا مىا
عرف هللا وال واحدا بالمليار ،لو عرفه الستقام على أمره ،لو عرفه لكان وقافا ً عند حىدوده ،أن يىراب حيى أمىرب،
وأن ي تقدب حي نهاب ،وأحيانا ً تكرم إنسانا تكريما غير معقول ،ويرتكب المعاصي جهاراً بعمل فني ،وأنت تكرمه
تكريما غير معقول ،هذا التكريم على ماذا يدل؟ على أن مبادئ الدين ال قيمة لها عندب.
أيها اإلخوة الكرام ،ال أقول :االستهانة بالمخلوقين ،ال أقصد احتقارهم ،ولكن أقصد إذا دعوب إلى معصية أن
ال تعبم بهم ،ال برضاهم ،وال بفضبهم ،قال تعالى:
الس ْح ِر َو ه
ض َما أَ ْنتَ َق ٍ
َفا ْق ِ
اض إِ هن َما َت ْقضِ ي َه ِذ ِه ا ْل َح َيا َة ال ُّد ْن َيا ( )27إِ هنا آَ َم هنا ِب َر ِّب َنا لِ َي ْغف َِر لَ َنا َخ َطا َيا َنا َو َما أَ ْك َرهْ َت َنا َعلَ ْي ِه مِنَ ِّ
هللاُ
َخ ْير َوأَ ْب َقى
( سورة طه)

حينما تعرف هللا ف تعصي ربب من أجىل مخلىوق ،كاانىا ً مىن كىان ،ال تتضعضىع أمىام قىوي ،وال أمىام غنىي،
ومن تضعضع أمام غني ذهب ثلثا دينه ،ويقاس عليه من تضعضع أمام قوي ذهب ثلثا دينه.

اف أَنْ َي ْف ُر َط َعلَ ْي َنا أَ ْو أَنْ َي ْط َغى (َ )54قال َ ََل َت َخا َفا إِ هننِي َم َع ُك َما أَ ْس َم ُع َوأَ َرى
َق َاَل َر هب َنا إِ هن َنا َن َخ ُ
( سورة طه ).

ِين
ِي َر ِّبي َ
سى إِ هنا لَ ُمدْ َر ُكونَ (َ )16قال َ َك هال إِنه َمع َ
اب ُمو َ
ص َح ُ
َقال َ أَ ْ
س َي ْهد ِ
( سورة الشعراء ).

س ْب َحا َن َك إِ ِّني ُك ْنتُ مِنَ ه
َف َنادَى فِي ال ُّظل ُ َما ِ
اس َت َج ْب َنا لَ ُه َو َن هج ْي َناهُ مِنَ ا ْل َغ ِّم َو َك َذلِ َك ُن ْن ِجي
الظالِمِينَ (َ )72ف ْ
ت أَنْ ََل إِلَ َه إِ هَل أَ ْنتَ ُ
ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ
( سورة األنبياء ).

القصص كثيرة جداً:
الحجّ ىىا  ،أحىىد التىىابعين فىىي عهىىده قىىام بواجىىب البيىىان ،فبىىين ،ففضىىب الحجىىا  ،وقىىال لجلسىىااه :وهللا يىىا جبنىىاء
َ
ألروينكم مِن دمه ،أمىر بقتلىه بكلمىة ال تحتىا إلىى محكمىة ،وال محىامي دفىاع ،وال محىامي إثبىات ،فاسىتدعي للقتىل،
وجيء بالسياف ،ومد النطع ،لما دخل الحسن البصري على الحجا رأ السياف واق ًىا ،والنطىع ممىدودا ،ف ِهىم كىل
شيء ،أنه مقتول ،حرب ش تيه ،وما فهىم أحىد مىاذا قىال ،فىذذا بالحجىا يقىف لىه ويقىول :أهى ً بىمبي سىعيد ،أنىت سىيد
العلماء ،وما زال يقربه من مجلسه حتى أجلسه على سريره واست تاه ،وأكرمه ،وعطره ،وضىي ه ،وشىيعه إلىى بىاب
القصر ،السياف صُعق ،لماذا جيء به؟! جيء به ليقتله ،صُعق الحاجب ،وتبعىه ،وقىال لىه :يىا أبىا سىعيد ،مىاذا قلىت؟
قال له :قلت:
يا مالذي عند كربتي ،يا مؤنسي في وحشتي ،اجعل نقمته علي برداً وسالما ً ،كما جعلت النار برداً وسالما ً
على إبراهيم.
أيها اإلخوة الكرام ،كلمتان ،وهللا لو رددت هاتين الكلمتين مليار مرة ال أرتوي منهما ،هللا كبيىر ،ومىا مِىن إلىه
إال هللا ،فهمكىىم ك ايىىة ،مىىا ِمىىن إلىىه إال هللا ،ثىىم يقىىال لىىب :اسىىتعمار ،صىىهيونية عالميىىة ،الموسىىاد ،مىىا ِمىىن إلىىه إال هللا،
والطريق إلى الصلر معه سالب ،وهو ينتظرنا.
لو يعلم المعرضون انتظاري لهم ،وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ،ولماتوا شوقا ً
إلى ،هذه إرادتي بالمعرضين ،فكيف بالمقبلين .
[ ورد في األثر ].

فرعون الذي قال
َف َقال َ أَ َنا َر ُّب ُك ُم ْاألَ ْعلَى
الذي قال:
َما َعل ِْم ُ
ت لَ ُك ْم مِنْ إِلَ ٍه َغ ْي ِري
( سورة القصص)87 :

ماذا قال هللا لموسى وأخيه هارون:

ْاذ َه َبا إِلَى ف ِْر َع ْونَ إِ هن ُه َط َغى (َ )58فقُ َ
وَل لَ ُه َق ْوَلً لَ ِّينا ً
( سورة طه )

ناجى أح ُدهم ربه ،وقال :يا رب ،إذا كانت هذه رحمتب بمن قال :أنا ربكىم األعلىى ،فكيىف رحمتىب بمىن قىال:
سبحان ربي األعلى؟ وإذا كانت رحمتب بمن قال:
َما َعل ِْم ُ
ت لَ ُك ْم مِنْ إِلَ ٍه َغ ْي ِري
( سورة القصص)87 :

فكيف رحمتب بمن قال :ال إله إال هللا؟ هللا ينتظرنا ،واألمر بيىدنا ،ونصىرنا بينىا ،وصى حنا بيىدنا ،والكىرة فىي
ملعبنا ،أما أن تتمنى على هللا األماني فذن األماني بضااع الحمقى ،فمن أراد اآلخرة سعى لها سعيها،
اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك ،حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا.
من نتااج معرفة أسىماء هللا الحسىنى أن هللا عىز وجىل عظىيم جىداً عنىدب ،وكلمىا عظمىت الىذات اإللهيىة عنىدب
خضعت له ،ومقياس إيمانب خضىوعب هلل عىز وجىل ،وأحيانىا ً يتىاح لىب أن تمكىل مليىارات ،ولسىت مىدانا ً علىى وجىه
األرض ،لكن المؤمن وهللا ال يستطيع أن يمكل قرشا ً واحداً،
والنبي عليه الص ة والس م وجد تمرة على السرير في غرفته ،قال :يا عااشة ،وهللا لوال أن أخشى أن تكىون
هذه التمرة من تمر الصدقة ألكلتها ،يبدو أنه اشتهاها ،تمرة ،لكنه خشي أن تكون من تمر الصدقة ،هكىذا كىان ورع
النبي عليه الص ة والس م،
لذلب ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط.
هللا إذا خال بها لم يعبأ ّ
من لم يكن له ورع يحجزه عن معصية ّ
هللا بسائر عمله شيئا ً .
[ رواه الديلمي عن أنس ].

إذا عرفت أسماء هللا الحسنى يكون هللا عندب عظيما ً ،وإذا عرفىت أسىماء هللا الحسىنى يكىون المخلىوق عنىدب
صفيراً ،وال طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
قال الحجا لسعيد بن جبير :أنا سمقتلب ،قال:
وهللا لو علمت أن حياتي بيدك لعبدتك ،لكون حيواتي ليسوت بيودك ،بيود هللا ،ولوو قتلتنوي أنوا أمووت فوي الوقوت
الذي أراده هللا.
يجب أن تؤمن أن هللا قطع العباد عن األرزاق واألعمىار ،لىذلب كلمىة الحىق ال تقطىع رزقىا ً ،وال تقىرب أجى ً،
قال تعالى:
اصد َْع بِ َما ُت ْؤ َم ُر
َف ْ
( سورة الحجر )

ال تمخذب في هللا لومة الام ،من أين تمتيب الشىجاعة؟ مىن التوحيىد ،ومىن معرفىة أسىماء هللا الحسىنى ،مىن أيىن
يمتي الجبن والن اق؟ من ضعف التوحيد ،ومن ضعف معرفتب بمسماء هللا الحسنى.
ُ
التوبة:
األثر الثالث:
شيء آخر ،معرفة أسماء هللا الحسنى من نتااجها التوبة ،ألن هللا عز وجل مىا أمرنىا أن نتىوب إليىه إال ليتىوب
علينا ،ألنه رحيم بنا ،وما أمرنا أن نستف ره إال ليف ر لنا ،وما أمرنا أن نىدعوه إال ليجيىب لنىا ،معىب دعىاء وتحىزن؟
معب أقو س ح في الكون ،الدعاء س ح المؤمن ،معب الدعاء وتحزن؟
اع ُبدْ هُ َو َت َو هكلْ َعلَ ْي ِه
َوإِلَ ْي ِه ُي ْر َج ُع ْاألَ ْم ُر ُكلُّ ُه َف ْ
( سورة هود)

أمرب بيده ،صحتب بيده ،زوجتب بيده ،رزقب بيده ،أوالدب بيده ،مكانتب بيده ،راحتىب الن سىية بيىده ،الرضىى
الذي ترضى به بيديه ،أمنب بيده ،خوفب بيده ،لذلب أكبر ثمرة أو أكبر نتيجة سياة للشرب:
الر ْع َب بِ َما أَ ْ
س ُن ْلقِي فِي قُلُو ِ
ش َر ُكوا
ب الهذِينَ َك َف ُروا ُّ
َ
( سورة آل عمران اآلية.) 646 :

حينما تشرب يمتأل القلب خوفا ً فتنافق ،تكذب ،وت عل كل المعاصي بدافع مىن خوفىب الشىديد ،والخىوف بسىبب
عدم معرفتب باهلل عز وجل.
أيها اإلخوة الكرام ،وحينما تعرف هللا تعرف أسماء هللا الحسنى تىدعو إليىه ،وال تمخىذب فىي هللا لومىة الاىم ،ال
تجامل ،ال تنافق ،ال تقول :ال ع قة لىي ،ال تقىول :أسىلم لىي أال أدعىو إلىى هللا ،تىر أن هللا معىب ،وأن هللا بيىده كىل
شيء:
ض إِلَه
اء إِلَه َوفِي ْاألَ ْر ِ
س َم ِ
َوه َُو الهذِي فِي ال ه
( سورة الزخرف ).

مرة ثانية ما من إله إال هللا ،وهللا كبير.
أَ َحبَّ راكب سيارة أن يبرز مهارته بالقيادة  ،وفي الطريق جرو صفير على طريىق المطىار فىي أيىام الشىتاء،
الطريق المعبد أدفم من التراب ،لونه أسود فيمتص الحرارة ،فهذا الجرو الصفير جالس علىى طىرف الطريىق ويىداه
خرجت عن حجم جسمه بخمسة سنتمترات ،فاستطاع هذا السااق الماهر أن يقىص يديىه فقىط دون أن يقتلىه ،وأطلىق
ضحكة هسترية ،كان إلى جانبه رج ٌل أعرفه معرفة جيدة ،وحدثني عن هذه القصة بمنىه رآهىا بن سىه ،قىال :فىي يىوم
السبت المُوالي في هذا المكان أصاب العجلة عطب ،فبدلها ،في أثناء التبديل فسدت الرافعة ،ووقعت العجلىة بعىد أن
فكها من السيارة على رسفيه ،والمركبىة فىوق العجلىة ،فهرسىت رسىفاه ،ذهبىوا بىه إلىى المستشى ى فاضىطروا لقطىع
يديه ،يقسم باهلل العظيم إنه بعد أسبوع ف َق َد يديه.

هللا كبير ،لسبب تافه يجعل هللا الحياة جحيمىا ً ال يطىاق ،مىا مِىن إلىه إال هللا ،هىذا التوحيىد ،وعى ّد للمليىار قبىل أن
تعصي هللا ،قبل أن تقتل حيوانا بفير ذنب ،قبل أن تمكل ماالً حراما ً ،قبل أن تفش مسلما ً.
هنىىاب سىىااق سىىيارة حديثىىة ،لكنىىه جاهىىل بميكانيكهىىا ،فيهىىا خطىىم بسىىيط يحىىل فىىي خمىىس دقىىااق ،أوهىىم المصىىلر
صاحبها أن بها خل ً خطيراً يحتا إص حها إلى أيام ث ثة ،وطلب منه عشرة آالف ليىرة ،وهىي تصىلر تصىلَّر فىي
ثانية ،قال لي جاره :أول يوم أخذ بها أهله إلى مصيف جميل ،واليوم الثاني ذهب إلى طريق المطار ،واليوم الثالى
إلى مكان آخر ،أصلحها في دقااق ،واستخدمها أياما ً ث ثة ،فعاتبه جاره ،قال له :معقول؟ قال له :هكذا الشىفل ،أنىت
ال ت هم ،يقسم لي باهلل العظيم إنه بعد أيىام دخلىت نثىرة مىن فىوالذ فىي عىين ابنىه كلّ تىه عمليىه نزعهىا ث ثىين أل ًىا ،هللا
كبير ،فذياب أن تفلط مع هللا.
سيدنا ابن عمر حينما التقى راعيا ً قال له :بعني هذه الشاة ،وخذ ثمنها ،قال له الراعىي :ليسىت لىي ،يقىول :قىل
لصاحبها :ماتت ،أو أكلها الذاب ،يقول الراعي :ليست لي ،يقول له :خذ ثمنها ،يقول له الراعي :وهللا إنني ل ي أشىد
الحاجة إلى ثمنها ،ولو قلت لصاحبها :ماتت ،أو أكلها الذاب لصدقني ،فذني عنده صادق أمين ،ولكن أين هللا؟
هذا الراعي ال عنده إنترنت ،وال عنده فضاايات ،وال عنده مكتبىة ضىخمة مىن األرض إلىى السىقف ،مىا عنىده
هذا ،وضع يده على جوهر الدين ،والذي يستطيع أن يتكلم عشر ساعات من دون تحضير ،وله معصية جاهىل عنىد
هللا عز وجل ،يستطيع أن يتكلم عشر ساعات ،طليق اللسان ،عندب معلومات غزيرة جداً ،إذا ما كنت مسىتقيما فهىذا
الراعي أعلم عند هللا منب ،لذلب اح ظوا هذا النص :ك ى بالمرء علما ً أن يخشى هللا ،وك ى به جه ً أن يعصيه.
لو فرضنا منصىبا دينيىا رفيعىا جىداً ،وهنىاب حاجىب أمّىي ال يقىرأ وال يكتىب ،وجىاءت امىرأة إلىى صىاحب هىذا
المنصب الرفيع ،ومأل عينيه من محاسنها ،وهذا الحاجب غض بصره عنها ،لكنه أميّ  ،من هو العالم عنىد هللا؟ هىذا
الحاجىىب ،مقىىاييس هللا غيىىر مقاييسىىنا ،مقاييسىىنا دكتىىوراه ،وشىىهادات ،ومىىؤتمرات ،ومظىىاهر صىىارخة ،هىىذه مقىىاييس
البشر ،لكن مقاييس خالق البشر شيء آخر.
األثر الرابع :الدعوة إلى هللا وعدم خشية الناس:
أيها اإلخوة الكرام ،الثمرة الرابعة :أنْ تدعو إلى هللا ،وال تخشى إال هللا.
األثر الخامس :مراقبة هللا عز وجل:
الثمرة الخامسة مراقبة هللا عز وجل ،هللا سميع ،ك مىب يسىمعه ،تقىول كىل يىوم ،سىبعا وعشىرين مىرة تقريبىا ً:
َ
َ
تكلمت ،ضمرت في ن سىب شىياا هللا
تكلمت ،تحركت فهو بصير ،ال تحركت ،وال
سمع هللا لمن حمده ،هللا سميع ،ما
به عليم ،فهو سبحانه سميع بصير عليم.

معرفة أسماء هللا الحسنى تدعوب إلى مراقبة هللا ،تدعوب إلىى تعظىيم هللا ،فتطيعىه ،تىدعوب إلىى تعظىيم أمىره
فتمتمر به ،تدعوب إلى عدم تعظيم مخلوق يممرب بمعصية ،فذذا أمرب مخلوق بطاعة فعلى العىين والىرأس ،تىدعوب
إلى عدم تعظيم مخلوق يممرب بمعصية.
والشيء الخىامس :أنىب تراقىب هللا عىز وجىل ،لىذلب معرفىة أسىماء هللا الحسىنى أحىد أكبىر أجىزاء العقيىدة التىي
ينبفي أن تكون سليمة عندب.
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