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٩

وعرف . ١ وعز،  جل  ربه  يريد  ما  عىل  هبا  آمن  عرفها  إذا  فالعبد  وصفاته:  اهللا  بأسامء  التعبد 
معناها عىل ما يزيد إيامنه بربه، فيعظم اهللا جل وعز يف قلب من عرفه، ولذا قيل: ”من 

كان باهللا أعرف كان منه أخوف“.
زيادة اإليامن: معرفة األسامء احلسنى واألوصاف العال يستشعر هبا العبد عظمة اهللا جل . ٢

ٱۡهَتَدۡواْ  ِيَن  وعز...(َوٱلَّ جل  هللا  خضوعه  إىل  ا  وخضوعً إيامنه  إىل  إيامنًا  يزيده  مما  وعز؛ 
َزاَدُهۡم ُهٗدى) [حممد: ١٧].

ذكر اهللا: من عرف اهللا أحبه، ومن أحب ربه أكثر من ذكره؛ ألنه ملك عليه قلبه باحلب، . ٣
حتى أصبح ال حيب إال فيه، وال يبغض إال فيه.

نَداٗدا ُيِبُّوَنُهۡم َكُحّبِ . ٤
َ
ِ أ َّ حمبة اهللا جل وعز: يقول تعاىل: (َوِمَن ٱلَّاِس َمن َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن ٱ

ِ) [البقرة: ١٦٥]، فإذا عرف العبد عظيم صفة الرب جل وعز  َّ ِ ّ ا  َشدُّ ُحّبٗ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِۖ َوٱلَّ َّ ٱ

واجلامل،  اجلالل  لكامل  برهبا  النفس  فابتهجت  سبحانه،  به  وتعلقت  لربه،  نفسه  مالت 
وعز  جل  اهللا  حمبة  ألن  وخيافه؛  ويرجوه  بدعائه  ويأنس  الرمحن  بكالم  العبد  يتلذذ  وبذا 

دافعة له لذلك؛ فتجده حيب اهللا، وحيب ما حيب اهللا وحيب من حيب اهللا.
منه، . ٥ حياؤك  زاد  سبحانه  هبته  وكلام  وعز،  جل  بته  هِ عرفته  فكلام  تعاىل:  منه  االستحياء 

فحفظت العبد وما عىل، وذكرت املوت والبكى، وحفظت جوارحك لريىض جل وعز.
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ال ينبغي ألحد أن ينطق يف ذات الله 
بيشء، وال يصفه إال مبا وصف به 

نفسه، وال يقول فيه برأيه شيًئا تبارك 
الله وتعاىل رب العاملني

اإلمام أبو حنيفة

إذا . ٦ له:  وانكسارها  النفس  تواضع 
ذلتك،  فاعرف  تعاىل  عزته  عرفت 
وإذا عرفت قوته فاعرف  ضعفك، 
فاعرف  ملكوته  عرفت  وإذا 
فاعرف  كامله  عرفت  وإذا  فقرك، 
نقصك، وإذا عرفت كامل أوصافه 
فقرك  كامل  فاعرف  أسامئه  ومجال 
فام  وصغارك،  وذلك  وافتقارك 

أنت إال عبد.
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