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اهللا جل وعز
َمن كان باهلل أعرف كان من هللا أخوف.

اهللا َجّل جالله:
اهللا جل شأنه...املعبود املحمود...

فيهن،  ومن  الساموات  له  تسبح 
واألرضني ومن فيهن..

وما  والنهار   ،حو وما  والليل   
يسبح  ذلك  والبحر...كل  جىل...والرب 

بحمده ويقدس له.
يَُسّبُِح   َّ ِ إ ٍء  َشۡ ّمِن  ن  ) تعاىل:  قال 
تَۡسبِيَحُهۡم)  َتۡفَقُهوَن   َّ َوَلِٰكن  ِبَۡمِدهِۦ 
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  كل زاد سوى ا�يمان ينفد،
 وكل سند وعون سوى ا�

ينهار.

ف...تعرفه  ”اهللا“ أعرف املعارف ال يُعرّ
القلوب وتنكرس ملعرفته األنفس.

عفوه  يف  وتطمع  القلوب،  تأهله  ”اهللا“ 
النفوس، وتأنس بذكره املخلوقات.

شعثًا  املـُكلَّفني  لُوبِ  قُ يف  جعل  ”اهللا“   
ه وال يغنيه إال  ا فطريا ال يلمّ ا وافتقارً قً وتَفرُ

إذا ركن العبد إليه جل وعز.
يَّة املـُـتصفة  ِ هلَ ات اإلِ لَم عىل الذَّ ”اهللا“ عَ

نَى.  بجميع الصفات احلُسْ
حاجة العباد هللا تعالى:

يف  يؤمنه  وملتجأ  ملفزع  حيتاج  العبد   
كروبه ويف خطوبه، وهو مفطور عىل ذلك؛ 
ا إىل ربه يف كل أحواله، ساعيًا  لذا كان حمتاجً

إىل رضاه جل وعز؛ ألنه مالقيه.
فإذا افتقر العبد هللا وقام 
واجبات،  من  عليه  بام 
وصرب  اهللاِ  نْد  عِ بام  وأَيقن 
اخلَلق،  أَئمة  من  اهللا  جعله 

ِمۡنُهۡم (وََجَعۡلَنا  بِه:    تَدَ قْ يُ ا  إمامً فكان 
َيٰتَِنا  َوَكنُواْ   ْۖ وا َصَبُ ا  لَمَّ ۡمرِنَا 

َ
بِأ َيۡهُدوَن  ٗة  ئِمَّ

َ
أ

اهللا  جعل  ولذا  ٢٤]؛  [السجدة:   (٢٤ يُوقُِنوَن 
ين. الصرب واليقني سبب لإلمامة يف الدِّ

واخللق مفطورون عىل التعلق باخلالق جل   
املحسن  حمبة  عىل  مفطورون  وكذلك  وعز، 

هلم واملتفضل عليهم، وهو اهللا جل وعز.
شرف العلم به:

أرشف  وال  املعلوم،  برشف  العلم  رشف   
وأسامئه  صفاته  ومعرفة  وعز  جل  الربِّ  من 
جل  خلقه  عىل  وحقه  حكمته  وموجب 
لُب  التوحيد  كان  لذا  وعز؛ 
ثُلُث  قرابة  وكان  الدين، 
رصيح  تقرير  الكريم  القرآن 

للتوحيد.
وفي كل شيء له آية:

عىل  آية  خلقه  من  يشء  كل  يف  اهللا  جعل   
وعظمته  وجالله  وكامله  ووحدانيته  وجوده 
، بل وأمر بالنظر يف هذه الدالئل والتفكر 
فيها، وأخربنا أهنا آيات ألويل النهى والعقول 

العاملني العارفني املتفكرين.

من كرم ا� للعبد أن 
ييسر له التعرف عليه.
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ولنأخذ جولة رسيعة يف بعض اآليات يف كتاب اهللا ألويل النهى والعقول تدعوهم لإليامن 
وَن ٢١)  َ ُتۡبِصُ فَ

َ
نُفِسُكۡمۚ أ

َ
ۡرِض ءَاَيٰٞت ّلِۡلُموقِنَِي ٢٠ َوِفٓ أ

َ
باهللا األحد الصمد؛ قال تعاىل: (َوِف ٱۡل

َمَٰوِٰت َوٱۡلَۡرِض) [يونس: ١٠١]، وقال تعاىل:  [الذاريات: ٢٠ـ ٢١]، وقال تعاىل: (قُِل ٱنُظُرواْ َماَذا ِف ٱلسَّ
ۡمَرۖ َما 

َ
َ ٱۡلَعۡرِشۖ يَُدبُِّر ٱۡل َ يَّاٖا ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى 

َ
ۡرَض ِف ِستَّةِ أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َخلََق ٱلسَّ ُ ٱلَّ َّ (إِنَّ َربَُّكُم ٱ

ُروَن ٣ إَِلۡهِ َمرِۡجُعُكۡم َجِيٗعاۖ  َ تََذكَّ فَ
َ
ُ َربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوهُۚ أ َّ  ِمۢن َبۡعِد إِۡذنِهۦِۚ َذٰلُِكُم ٱ

َّ ِ ِمن َشفِيٍع إ
بِٱۡلقِۡسِطۚ  ٰلَِحِٰت  ٱلصَّ وََعِملُواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ ِلَۡجزَِي  يُعِيُدهُۥ  ُثمَّ  ٱۡلَۡلَق  َيۡبَدُؤاْ  إِنَُّهۥ  اۚ  َحقًّ  ِ َّ ٱ وَۡعَد 
ۡمَس  ِي َجَعَل ٱلشَّ ِلُمۢ بَِما َكنُواْ يَۡكُفُروَن ٤ ُهَو ٱلَّ

َ
اٞب ّمِۡن َحِيٖم وََعَذاٌب أ ِيَن َكَفُرواْ لَُهۡم َشَ َوٱلَّ

 ۚ ّقِ  بِٱۡلَ
َّ ِ ُ َذٰلَِك إ َّ نَِي َوٱۡلَِساَبۚ َما َخلََق ٱ َعَدَد ٱلّسِ َرهُۥ َمَنازَِل ِلَۡعلَُمواْ  ِضَياٗٓء َوٱۡلَقَمَر نُوٗرا َوقَدَّ

ۡرِض 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ُ ِف ٱلسَّ َّ ِۡل َوٱلََّهارِ َوَما َخلََق ٱ َيِٰت لَِقۡوٖا َيۡعلَُموَن ٥ إِنَّ ِف ٱۡختَِلِٰف ٱلَّ ُل ٱ ُيَفّصِ

ۡرِض َوٱۡختَِلِٰف 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َيٰٖت ّلَِقۡوٖا َيتَُّقوَن ٦) [يونس: ٣ـ ٦]، وقال تعاىل: (إِنَّ ِف َخۡلِق ٱلسَّ

ُروَن  ٰ ُجُنوبِِهۡم َوَيَتَفكَّ َ َ َ قَِيٰٗما َوُقُعوٗدا َو َّ ِيَن يَۡذُكُروَن ٱ ۡلَبِٰب ١٩٠ ٱلَّ
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
َيٰٖت ّلِ ِۡل َوٱلََّهارِ  ٱلَّ

(١٩١ ٱلَّارِ  َعَذاَب  فَقَِنا  ُسۡبَحَٰنَك   ٗ َبِٰط َهَٰذا  َخلَۡقَت  َما  َربََّنا  ۡرِض 
َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َخۡلِق  ِف 

ا: (َوِف َخۡلقُِكۡم َوَما َيُبثُّ ِمن َدآبٍَّة َءاَيٰٞت ّلَِقۡوٖا يُوقُِنوَن ٤) [اجلاثية: ٤]،  [آل عمران: ١٩٠ـ ١٩١]، وقال أيضً
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بَِها) يَۡسَمُعوَن  َءاَذاٞن  ۡو 
َ
أ بَِهآ  َيۡعقِلُوَن  قُلُوٞب  لَُهۡم  َفَتُكوَن  ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  يَِسُيواْ  فَلَۡم 

َ
(أ وقال: 

َٰها َوَما لََها ِمن فُُروٖج ٦) َمآءِ فَۡوَقُهۡم َكۡيَف بَنَۡيَنَٰها َوَزيَّنَّ َ ٱلسَّ ِ َفلَۡم يَنُظُرٓواْ إ
َ
[احلج: ٤٦]، وقال: (أ

ْوِل 
ُ
َيٰٖت ّلِ ٍء) [النمل: ٨٨]، وقال: (إِنَّ ِف َذٰلَِك  ۡتَقَن ُكَّ َشۡ

َ
ِٓي أ ِ ٱلَّ َّ [ق: ٦]، وقال: (ُصۡنَع ٱ

َهٰ ٥٤) [طه: ٥٤] . ٱلُّ
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