
روضة أسماء هللا

هللا



َال نَستَِطيع أَن نَتََوقَّف ِمن تََعلُّم أَسَماء
هللا، ِألَنَّ الِعلم َعن أَسَماء هللا أََساس

جَِميع الُعلُوم. 



في هذا الكتاب َسنَتََعلَّم اسم 

"هللا"
 َوُهو أَكثَر اسم تَكَرَّرَ ِفي الُقرآن. 



  َال أَحَد مثل هللا، َوُهَو كَاِمل. 
َهَذا يَجَعلُنَا نَتََعلَّق بِِه.  



  إَِذا نَظرنَا حَولَنَا َقد نَرَى َمن ُهَو َقِوي َوجَِميل َولَكِن النَّاس لَيُسوا

كَاِملِين. الَقِوي َقد يَمرَض، َوالجَِميل َسيَنُقص جََمالَُه. َفَال

َفات َفنَتََعلَّق بِِه.  َُّه كَاِمل الصِّ نَستَِطيع أَن نَتََعلَّق بِِهم. هللا يُرِينَا أَن



  كُل َمن دُوَن هللا، ُضَعَفاء، َوَقد يَمرَُضون، 
َويَنُسون، َولَكِن هللا كَاِمل. 



هللا هو الَِّذي أَلجَأ إِلَيه، َويَفزَع لَُه َقلبِي

  َحيَانًا أَكُون خَائَِفة، أَو حَزِينَة، أَو َال أَستَِطيع
أَن أجَاِوب َمسأَلَة، أَو أَحتَاج الُمَساَعَدة

أَرجَع لَِمن؟ أَحيَانًا ِفي اللَّيل أَحلِم حُلًما

ُمزِعجًا، َوأُمِّي نَائَِمة، َولَكِن َمن َمِعي؟ 

 



هللا هو الَِّذي أَلجَأ إِلَيه، َويَفزَع لَُه َقلبِي

  هللا ُهَو الَِّذي َقلبِي يَلجَأ إِلَيه َولَو

كُنت ِفي نِصف اللَّيل. 

 



هللا هو الَِّذي أَلجَأ إِلَيه، َويَفزَع لَُه َقلبِي

َالم) كَان ِفي بَطن الحُوت َمِن I  يُونُس (َعلَيِه السَّ

الَِّذي أَخرَجَُه ِمنه؟ َفَقط هللا.

 



هللا هو الَِّذي أَلجَأ إِلَيه، َويَفزَع لَُه َقلبِي

َالم) لَم يَكُن ِعنَدهُ أَحَد إِالَّ هللا.   يُونُس (َعلَيِه السَّ
لَم يَسَمعُه أَحَد، َولَم يَرَاهُ أَحَد إِالَّ هللا. ُهَو َدَعا هللا،

َوهللا نَجَّاهُ. 

 



هللا ُهَو الَمحبُوب 

  نَحُن نُِحب َوالِِدينَا، َوُمَعلِِّمينَا، َوأَصِدَقائَنَا َونُِحب النَّاس
يِّبِين، َولَكِن َمن نُِحب أَكثَر ِمن كُل أَحَد؟ هللا، الطَّ

 ِألَنَّ هللا لَيَس كَِمثلِِه َشيء.
 



هللا ُهَو الَمحبُوب 

َُّه ِدين هللا، َونُِحّب   َونَحُن نُِحبُّ اإلِسَالم، ِألَن

َُّه نَبِي هللا.  النَّبِي (َصَىل هللا َعلَيِه َوَسلَّم)، ِألَن

 



هللا ُهَو الَمحبُوب 

  نَحُن نُِحبُّ هللا، َونُِحب كُل َما ِمن ِعند هللا.



م هللا الُمَعظَّ

  َال نَستَهزِئ ِعنَدَما ُهنَاك ُقرآن، أَو أَحَد يَتكَلَّم َعن هللا. 



م هللا الُمَعظَّ

َُّه َعِظيم. َمُه، ِألَن َعلَينَا أَن نَحتَرِم هللا، َونَُعظِّ



  َال نَستَِطيع أَن نُِحيط بِاللّه، َونَعلَم كُل َشيء َعنُه. َمثًَال، إَِذا أَرَادنَا
أَن نَعرَِف َعن أَحَد، نَبحَث َعن حَيَاتِِه ِفي اإلِنتِرنِت. َولَكِن نَحُن َال

نستَِطع أَن نُِحيط بِاللّه، َوَال نَستَِطيع أَن نَتَخَيَّلُه. 

 

هللا يُحَيِّر الُعُقول



  هللا أَعَظم، وأَكثَر ِمَما نَتَخَيَّل. 

هللا يُحَيِّر الُعُقول



هللا ُهَو الَمعبُود

هللا ُهَو الَِّذي أَعبُد ِطَوال حَيَاتِي.



هللا ُهَو الَمعبُود

  خَلََقنَا هللا كَي نَعرَِفُه، َونَعبَُده َوحَدهُ. َال أَحَد ِمثل هللا، َوُهَو
الُمستَِحق لِلِعبَاَدة. 

 



هللا ُهَو الَمعبُود

مس، أَو   َهل َصِحيح أَن يَعبَُد أَحََدُهم األَصنَام، أَو الشَّ
الَقَمر؟ كَيف نَعبُد َمن َال يَرَانَا، َوَال يَسَمُعنَا. 

 



هللا ُهَو الَمعبُود

  هللا كَاِمل َونَحُن نَعبُد هللا. 
 



هللا ُهَو الَمعبُود

  اسم "هللا" ِجًدا َقِوي. َقد نَشُعر بِالِحيرَة أَو َضيَاع، َولَكِن إَِذا

َّنَا َدَعينَا هللا بِكُل أَسَمائِِه.  ُقلنَا "يَا هللا" يَستَِجيُب لَنَا، َفكَأَن

 

“O Allah”



هللا ُهَو الَمعبُود

  اسم "هللا" يَشَمل كُل أَسَماء هللا. 
 



ِعْنَدَما نُؤِمُن بِاللِّه...
َماَذا نَْعَمُل؟

 



  ِعنَدَما نَعرُِف هللا َال نَتَعلَّق بَِغيرِِه،
َوَسيعِطينَا هللا أَفَضل َما يَكُون. 

 



ِعنَدَما نَعرُِف هللا، لَن نَتََقيَّد، بَل نَكُون
 أَحرَار. َولَن نَخَاف إِالَّ هللا



  ِعنَدَما نَعرُِف هللا، َسنُِحبَُّه أَكثَر ِمن كُل
َشيء، َونَعبَُدهُ بِإِحَسان.

 



نَحُن نُِحُب هللا
 




