« نام های زیبای خداوند»
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خداوند متعال در حضرت قرآن ،سوره اعراف ،آیه  180میفرمایند« :و نامهاى نیكو به خدا اختصاص
دارد » ،پس او را با این نام ها بخوانید .حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) میفرمایند:
خداوند نود و نه اسم دارد جز یک اسم ،هر که آنها را حفظ کند وارد بهشت می شود .این یک خبر
عالی است.
برخی افراد گیج میشوند که آیا میتوانند از آنها استفاده کنند یا نه .شما امكان استفاده از آنها را
دارید .خداوند متعال در حضرت قرآن میفرمایند :میتوانید خدای عظیم الشإن را بخوانید و اطز
طریق انها به درگاه باری تعالی دعا کنید .دعای شما با نام های مبارک پذیرفته میشود و هر کس
آنها را هر روز بخواند ،قطعاً وارد بهشت خواهد شد.
نو و نه نام مبارکِ خداوند متعال بر پیامبر اکرم (ص) فرستاده شده است .با این حال ،نام های
زیادی وجود دارد و به هر پیامبری اسامی مختلفی داده شده است .حاال نود و نه اسم داریم و نام
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اعظم بزرگترین نامی است که همه کس آن را نمیدانند .او آن را پنهان نگه داشت تا مردم به دنبال
آن بگردند و آن را بیابند.
چگونه آن را باید جستجو کنید؟ نه با چشم ،بلكه از طریق عبادت کردن میتوانید آن را پیدا کنید.
باید آن را در عبادت جستجو کنید و خداوند آن را به هر که بخواهد میدهد .اکنون مردم سعی
میکنند ،عبادت خود را کوتاه کنند و میگویند « :باید اسم اعظم را پیدا کنم و هر کاری بخواهم
انجام میدهم» .انجام آنچه میخواهید آسان نیست .این نام مبارک بر کسانی که سزاوار آن هستند
نهاده شده است و کسی که سزاوار آن است میداند .در حقیقت هر شخصی که روح دارد اسم
اعظم را میشناسد.
قبالً در زمان بنی اسرائیل شخصی بود که اسم اعظم را میدانست ،مردم به او خیانت کردند و از
آن علیه او استفاده کردند ،اما خداوند آنها را مجازات کرد .از آن زمان به بعد ،هیچ کس لیاقت آن
را ندارد .با خواستن این امر محقق نمیشود بلكه این خواست خداوند است که به هر که بخواهد و
سزاوارش باشد ،آن را عطا میکند .انشاءاهلل خدا به ما هم عطا کند.
جاودانه است اهلل عزا و جلَّه ،اسماء و صفات مقدس او ،رحمت و سخاوت او .اینها چیزی است که ما
نیاز داریم .خداوند ما را محروم نكند .ان شاء اهلل بر آنها بیفزاید.
ما باید از آن برای تقویت ایمان خود استفاده کنیم .اگر به خاطر دنیا استفاده میشد ،فایدهای
نداشت .فایده آن برای آخرت میباشد و این منفعت در دنیا موقتی است .خداوندِ متعال ،جاودانه
است و زیباترین اسماء و صفات خداوند ،رحمت و کرامت اوست .این چیزی است که ما بدان نیاز
داریم .باشد که إنشاءاهلل خداوند مار را از داشتن این نعمت محروم نكند.
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