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 زيادة اإليمان -2

 :أصول اإليمان 

 ،ه هو اإليمان باهلل عز وجل، واليقين على ذاتهسساأصل الدين وأ

 ووعيده. ،ووعده ،وخزائنه ،وأفعاله ،وصفاته ،وأسمائه

 ويزيد ويثمر. ،فهذه سبعة أصول يقوم عليها اإليمان باهلل

 عظيم.وجميع األعمال والعبادات مبناها وقبولها مبني على هذا األصل ال

فإذا زاد اإليمان، زادت األعمال الصالحة، وحسنت األخالق، وصلحت 

األحوال، وحصل رضا هللا، فأسعد عبده في الدنيا، وأدخله الجنة في 

 اآلخرة.

وإذا ضعف اإليمان، نقصت األعمال الصالحة، وفسدت األخالق، 

اإلنسان في الدنيا، وأدخله  اءت األحوال، وحصل غضب هللا، فشقيفس

  النار في اآلخرة.هللا

 :زيادة اإليمان 

 حتى يأتي اإليمان في حياتنا ويزيد ال بد من العلم بأمور: 

 : أن نعلم ونتيقن أن هللا وحده خالق كل شيء.األول

وات افالعرش شيء، والكرسي شيء، والجنة شيء، والنار شيء، والسم

 شيء واألرض شيء، وهللا خالق كل شيء.

والنجوم شيء، والهواء شيء، والسحاب والشمس شيء، والقمر شيء، 

 شيء، وهللا وحده خالق كل شيء.
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والنبات شيء، والحيوان شيء، واإلنس شيء، والجن شيء، والمالئكة 

 شيء، والجبال شيء، والبحار شيء، وهللا خالق كل شيء.

ک ک ک گ گ گ گ )والدنيا شيء، واآلخرة شيء، وهللا خالق كل شيء: 

َمر:(   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڳ ڳ ڳ ڳ   .[63-62 ]الزُّ

نتكلم بذلك، ونسمعه، ونفكر به، وننظر في اآليات الكونية، واآليات 

القرآنية، نظر اعتبار وتفكر، حتى يرسخ اإليمان في قلوبنا، ونعرف 

 ، وقد أمرنا هللا عز وجل بذلك:ربنا، ويزيد إيماننا

  ( ڳ ڳ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ)قال هللا تعالى:  -1

  .[101]يونس:

 .[24]محمد:(   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ)وقال هللا تعالى:  -2

 (  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)وقال هللا تعالى:  -3

 .[124]التوبة:

: أن نعلم ونتيقن أن هللا وحده خلق المخلوقات كلها وخلق فيها الثاني

 األثر.

ر.. وخلق الحيوان وخلق فيه خلق الشمس وخلق فيها األثر وهو النو

األثر وهو الحياة، وخلق النبات وخلق فيه األثر وهو الثمر.. وخلق النار 

 حراق.وخلق فيها األثر وهو اإل

وخلق العين وخلق فيها األثر وهو البصر.. وخلق األذن وخلق فيها األثر 

 األثر وهو الكالم..  هو السمع.. وخلق اللسان وخلق فيهو

أمر من هللا بالخلق، وأمر بالبقاء، ن هللا ثالثة أوامر: مله مخلوق فكل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



زيادة                                                                                                 كتاب اإليمان  

 اإليمان
119 

 وأمر بالنفع والضر، فاهلل وحده الذي يملك الخلق واألمر.

  .[54  ]األعراف:(   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)قال هللا تعالى: 

: أن نعلم ونتيقن أن هللا وحده هو الذي يملك جميع المخلوقات، فال الثالث

 .وتدبيرهيخرج منها ذرة عن ملكه 

فالسماء واألرض بيده، واإلنس والجن بيده، والملوك واألمراء بيده، 

 واألقوياء والضعفاء بيده.

فاهلل وحده هو الذي يتصرف في ملكه وخلقه، ويدبر األمر كله في العالم 

 العلوي والسفلي، حسب علمه وحكمته كيف شاء.

 تبصر، فقد يخلق الشيء ويسلب أثره بقدرته، فقد توجد العين وال 

واألذن وال تسمع، واللسان وال يتكلم، والنار وال تحرق، والبحر وال 

ألنه العليم القدير الذي  سبحانه؛ يغرق، والشجرة وال تثمر، وقد فعل ذلك

  ]الُملك: (  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) يتصرف في الخلق كيف شاء، الملك

1].  

 :معرفة الرب  

وكمال اإليمان مبني على كمال  كمال العبادة مبني على كمال اإليمان،

 معرفة الرب العظيم بأسمائه وصفاته.

الشيء، فتتعلق بالشيء  القلوب تتأثر بالشيء أكثر من خالقوبعض 

 وتغفل عن خالق الشيء.

والواجب على العبد صفاء الفكر الذي ينقله من المخلوقات إلى الخالق، 

 ومن الصور إلى المصور، ومن الدنيا إلى اآلخرة.
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ذا النظر والفكر والتدبر يصل إلى ربه الذي خلقه وصوره فيعبده وبه

 وحده ال شريك له.

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )قال هللا تعالى: 

  .[32-31]يونس: (  جئجئ جئ جئ جئ جئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

يك له، : أن نعلم ونتيقن أن خزائن كل شيء عند هللا وحده ال شرالرابع

 فنسأله وحده، وال نلتفت إلى غيره.

 فهو الملك الغني الكريم الرحيم، وخزائنه مملوءة ال تنقص أبداً.

خزائن الطعام والشراب.. وخزائن الحبوب والثمار.. وخزائن األموال 

والمعادن.. وخزائن المياه والبحار.. وخزائن الرياح والجبال.. وخزائن 

 النبات والطير والحيوان.

ائن الرحمة والهداية.. وخزائن السالمة والعافية، وخزائن األمن وخز

والتوفيق.. وخزائن العلم واإليمان، وخزائن األخالق والتقوى.. وغير 

 ذلك مما ال يحصيه إال هللا.

فكل ما نحتاجه.. وكل ما نريد.. نطلبه من هللا.. ونسأله إياه.. فهو سبحانه 

وخير المسؤولين،  الدعوات،الكريم الصمد، قاضي الحاجات، ومجيب 

 وأجزل المعطين، وأكرم األكرمين.

 ال مانع لما أعطى، وال معطي لما منع.

  .[21]الِحجر:(   ڎچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ) قال هللا تعالى: -1

(   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی)وقال هللا تعالى:  -2

  .[186]البقرة:

This file was downloaded from QuranicThought.com



زيادة                                                                                                 كتاب اإليمان  

 اإليمان
121 

قلب، ويزيد فيه اإليمان، ويحرك الجوارح فمعرفة هذا كله يؤثر في ال

 لطاعة الملك القدوس السالم.

وكلما تكرر على القلب ازداد نوره، ونبتت فيه شعب اإليمان، فأقبل على 

 طاعة ربه، وابتعد عن معاصيه.

 أما بالنسبة لألحوال فال بد من العلم بما يلي: ،هذا بالنسبة للمخلوقات

 ع األحوال هو هللا وحده ال شريك له.أن نعلم ونتيقن أن خالق جمي -1

والنهار هو هللا.. وخالق النور والظالم هو هللا.. وخالق  لفخالق اللي

الحياة والموت هو هللا.. وخالق األمن والخوف هو هللا.. وخالق الصحة 

والمرض هو هللا.. وخالق الغنى والفقر هو هللا.. وخالق الفرح والحزن 

بكاء هو هللا.. وخالق الهداية والضاللة هو هو هللا.. وخالق الضحك وال

 هللا.. وخالق السعادة والشقاوة هو هللا. 

 فهذه األحوال وغيرها خلقها هللا وحده ال شريك له.

  .[3  ]يونس:(   ک ک ک ک گ گ گ گ )قال هللا تعالى:  -1

پ پ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  جئ جئ جئ جئ جئ  جئ جئ جئ جئ جئ) وقال هللا تعالى: -2

  .[48-43]النجم:(   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ڀ ڀ ٺ ٺ  پ ڀ ڀ

ف جميع هذه أن نعلم ونتيقن أن هللا وحده هو الذي يدبر األمر، ويصر ِ  -2

 األحوال حسب حكمته وعلمه.

فال يتبدل فقر اإلنسان بالغنى إال بأمر هللا.. وال يتبدل المرض بالصحة 

غير العزة إال بأمر هللا.. وال يتبدل الضحك بالبكاء إال بأمر هللا.. وال تت

بالذلة إال بأمر هللا.. وال تتغير الضاللة بالهداية إال بأمر هللا.. وال يتبدل 
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الكفر باإليمان إال بأمر هللا.. وال يتبدل الخوف باألمن إال بأمر هللا، وال 

 يتبدل الحر بالبرد إال بأمر هللا.. وهكذا..

بأمره،  فتأتي األحوال كلها بأمر هللا سبحانه، وتزيد بأمره، وتنقص

 وتزول بأمره.

فإذا عرف القلب ذلك، طلب تغيير األحوال ممن خلقها وملكها وهو هللا 

 وحده ال شريك له، فعبد ربه وحده بما شرعه رسوله.

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )قال هللا تعالى:  -1

  .[26]آل عمران:              (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 .[154 ]آل عمران:(   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ۀ): وقال هللا تعالى -2

أن نعلم ونتيقن أن خزائن كل شيء عند هللا وحده ال شريك له فاهلل هو  -3

الغني الحميد، فعلينا أن نسأله ونطلب منه أن يعطينا ما ينفعنا، ويمنع عنا 

ألنه الملك الكريم القادر، وخزائنه ال تنقص أبداً، الرب  ؛ما يضرنا

جميع حوائج الخلق، وهو أكرم األكرمين، فلندعوه الصمد الذي صمد ل

 ونسأله. 

ِ َعِن الن  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ذَر    بِـيَعْن أ تَبَاَرَك  ٬، فِـيَما َرَوى َعِن املسو هيلع هللا ىلص بِـي 

هُ أ لَـىَوتَعَا ْمُت الظُّ  ن ِـييَا ِعبَاِدي! إِ »قال:  نـ  َجعَْلتُـهُ نَْفِسي وَ  لَـىعَ  ْلـمَ َحر 

مبَـْينَُكْم مُ  ً ـَحر  ، تُـهُ يْ َهـدَ وا، يَا ِعبَاِدي! ُكلُُّكْم َضالٌّ إِال َمْن لَـمُ ، فاَل تََظاا

، تُـهُ ُكْم، يَا ِعبَاِدي! ُكلُُّكْم َجائٌِع إاِل َمْن أْطعَمْ ْهـدِ أ نِـيوتَـْهـدُ فَاسْ 

 ،تُـهُ أْطِعْمُكْم، يَا ِعبَاِدي! ُكلُُّكْم َعار  إاِل َمْن َكَسوْ  نِـيفَاْستَْطِعُمو

يْ ِطئُوَن بِالتُـخْ أْكُسُكْم، يَا ِعبَاِدي! إِن ُكْم  نِـيفَاْستَْكُسو هَ ِل َواللـ  اِر، َوأنَا أْغِفُر نـ 

ً يعَجـمِ الذُّنُوَب  ي  نِـي، فَاْستَْغِفُروا أْغِفْر لَُكْم، يَا ِعبَاِدي! إِن ُكْم لَْن تَْبلُغُوا َضر ِ
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و لَُكْم نِـيتَْنفَعُو، َولَْن تَْبلُغُوا نَْفِعي فَ نِـيفَتَُضرُّ ، يَا ِعبَاِدي! لَْو أن  أو 

أتْقَى قَْلِب َرُجل  َواِحد  ِمْنُكْم، َما َزادَ  لَـىَوآِخَرُكْم، َوإِْنَسُكْم َوِجن ُكْم َكانُوا عَ 

ً ُمْلِكي َشْيئ فِـيذَِلَك  لَُكْم َوآِخَرُكْم، َوإِْنَسُكْم َوِجن ُكْم ا ، يَا ِعبَاِدي! لَْو أن  أو 

، َما نَقََص ذَِلَك ِمْن ُمْلِكي َشْيئ لَـىانُوا عَ كَ  ً أْفَجِر قَْلِب َرُجل  َواِحد  يَا  ،ا

لَُكْم َوآِخَرُكْم، َوإِْنَسُكْم َوِجن ُكْم، قَاُموا  َصِعيد  َواِحد   فِـيِعبَاِدي! لَْو أن  أو 

ا ِعْنِدي إِال َكَما ِمـم  ِلَك ، َما نَقََص ذَ تَـهُ ، فَأْعَطْيُت ُكل  إِْنَسان  َمْسألَ نِـيفََسألُو

يَُط إِذَا أْدِخَل البَْحَر، يَا ِعبَاِدي! إِن َما ِهَي أْعَمالُُكْم أْحِصيَها لَُكْم ِمـخْ يَْنقُُص ال

ذَِلَك فَال  ْيـرَ ِد هللاَ، َوَمْن َوَجدَ غَ ْلـيَـْحـمَ فَ  ْيـراً ُكْم إِي اَها، فََمْن َوَجدَ خَ ف ِـيثُم  أوَ 

 .(1)أخرجه مسلم «إِال نَْفَسهُ  يَلُوَمن  

 :فقه العلم بقدرة هللا 

العليم  ،هللا جل جالله هو الرب الذي له األسماء الحسنى والصفات العال

هو الذي خلق  ،بكل شيء، المحيط بكل شيء، القادر على كل شيء

السماوات واألرض، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على األرض، وهو 

ر والنجوم، وخلق التراب والنبات والحيوان الذي خلق الشمس والقم

واإلنسان، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، ويدبر األمر، حي قيوم ال 

 تأخذه سنة وال نوم هو الملك، وكل ما سواه مملوك له.

 وهو الغني، وكل ما سواه فقير إليه.

 وهو القادر، وكل ما سواه عاجز.

 هللا مطلقة.فاهلل وحده هو القادر على كل شيء، وقدرة 

                                                 

 (.2577برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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يخلق ما يشاء، ويفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، ألنه الملك الذي يملك كل 

 شيء، وال يعجزه شيء.

ً لإلنبات، والتقاء  ً يعطي ويرزق باألسباب، كما جعل الماء سببا أحيانا

 الذكر باألنثى سبباً لإلنجاب، والنار سبباً لإلحراق.

شروعة، وال نتوكل إال على ونحن في دار األسباب، فنأخذ باألسباب الم

 هللا.

ً هللا يعطي ويرزق بدون األسباب، يقول للشيء كن فيكون، كما  وأحيانا

 رزق مريم طعاماً بال شجر، وابناً بال ذكر.

ً هللا يستعمل قدرته بضد األسباب، كما جعل النار برداً وسالماً  وأحيانا

والمؤمنين معه، وأغرق فرعون ملسو هيلع هللا ىلص ، وكما نجى موسى ملسو هيلع هللا ىلص براهيم إعلى 

وخذل فرعون بأسباب الذلة، ملسو هيلع هللا ىلص وقومه في البحر، وكما نصر موسى 

وإذا  ،بطن الحوت والبحر في ظلمةملسو هيلع هللا ىلص ى يونس بأسباب العزة. وكما نج  

عرف القلب أن هللا على كل شيء قدير، وأن كل ما سواه عاجز فقير، 

وحمده  وأنه الملك الذي يملك كل شيء، آمن به، وعظمه وكبره،

 وشكره، ودعاه وسأله.

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)قال هللا تعالى:  -1

َمر:(   ڻ ۀ ۀ ہ   .[63-62]الزُّ

  .[82]يس:(   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ) وقال هللا تعالى: -2

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ)وقال هللا تعالى:  -3

  .[12ق:]الطال(   جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

 :فقه معرفة علم هللا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



زيادة                                                                                                 كتاب اإليمان  

 اإليمان
125 

 هللا تبارك وتعالى هو وحده العليم بكل شيء.

يعلم عدد الذرات والنجوم، وعدد األرواح والمالئكة، وعدد الطير 

 والحيوان، وعدد اإلنس والجن.

لم مثاقيل الجبال، ومكاييل البحار، وعدد قطر األمطار، وعدد ورق عوي

 شرق عليه النهار.األشجار، وكل ما أظلم عليه الليل وأ

ال تواري منه سماء سماًء، وال أرض أرضاً، وال جبل ما في وعره، وال 

 بحر ما في قعره، وال صدر ما في قلبه.

ويعلم سبحانه وحده ما يقع في كل لحظة من النيات، واألقوال واألعمال، 

 والحركات والسكنات، والتصرفات، واآلثار، والكلمات واألنفاس.

 كل شيء.ويعلم جل جالله 

القريب والبعيد.. والظاهر والباطن.. والقليل والكثير.. والكبير 

والصغير.. والمؤمن والكافر.. والصادق والكاذب، والبر والفاجر.. 

 والسر والجهر.. والغيب والشهادة.

وهللا جل جالله أحاط علمه بكل شيء، أحاط علمه بالبشر وحركاتهم.. 

 فهم في قبضته وتحت تصرفه.

ون وال يقومون إال بإذنه.. وال يتحركون وال يسكنون إال بإذنه.. ال ينام

وال يطيعون وال يعصون إال بعلمه.. وعليهم مالئكة يحصون ما عملوه 

 من خير أو شر.

فاهلل سبحانه هو العليم بكل شيء، وكل علم في العالم من علمه، وسع 

 علمه جميع خلقه، فال يفلت عن علم هللا شيء في األرض وال في
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ر ستالسماء، وال يمكن ستر النوايا عليه، وال إخفاء الكيد عنه، وال 

 الشرك والنفاق عنه.

 فكل شيء معلوم لعالم الغيوب.

وإذا تغذى القلب بهذا العلم، وهذه المعرفة، أناب إلى ربه، وخضع له، 

 واستحيا منه، وعبده وأطاعه. ووقف ببابه،

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئىئ ی ی ي ي )قال هللا تعالى:  -1

  .[29]آل عمران:  ( جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )وقال هللا تعالى:  -2

  .[16]لقمان:(   ۅ ۉ ۉ

 جئی ي ي ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ) وقال هللا تعالى: -3

 .[59]األنعام:(   جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

  (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ)تعالى: وقال هللا  -4

  .[38]إبراهيم:

 :فقه العلم برحمة هللا 

هللا تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم، الذي وسعت رحمته كل شيء 

 قه في السماء واألرض، وفي الدنيا واآلخرة.لَ خَ 

 تتجلى ابتداءً  ،ورحمة هللا تتجلى على الخالئق عامة، وعلى البشر خاصة

في وجود البشر أنفسهم.. وفي تكريم بني آدم على العالمين.. وفي تسخير 

ما في هذا الكون العظيم من النعم واألرزاق لهم.. وفي هداية اإلنسان 

لإليمان الذي يسعد به في دنياه وأخراه.. وفي تعليم اإلنسان ما لم يعلم.. 
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 الة إرسال الرسل إليه بالهدى كلما نسي أو ضل.اومو

في مجازاة العبد على السيئة بمثلها، ومجازاته على الحسنة  وتتجلى

 بعشر أمثالها.. إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة.

وتتجلى في محو السيئة بالحسنة.. وفي تبديل سيئات من تاب حسنات.. 

وفي تجاوز هللا عن السيئات التي عملها العبد بجهالة ثم تاب.. وفي ملء 

ن يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في سماواته بالمالئكة الذي

 األرض.

وتتجلى كذلك في أن ربنا كتب على نفسه الرحمة، فهي على الخلق 

 عامة، وعلى بني آدم خاصة، وعلى المؤمنين بشكل أخص.

 ين بدخول الجنة، ووقايتهم من النار.نوتتجلى كذلك في إكرام المؤم

اإلنسان، وعرف وإذا عرف القلب هذه العناية العظيمة من الرب ب

وأدرك هذا  ،إحسان المولى الكريم، وعلم مقدار رحمة أرحم الراحمين

نن والتحبب، والعطف والتلطف، من المولى لعباده، عرف عظمة حالت

 رحمة رب العالمين.

قبل على عبادته، وسارع إلى طاعته، واستحى من أفآمن بربه.. و

 معصيته، لمعرفته بكمال علمه وعظمته وجزيل نعمه.

(   ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)قال هللا تعالى:  -1

  .[70]اإلسراء:

  .[78]النحل:(   ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)وقال هللا تعالى: -2

(   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ )وقال هللا تعالى:  -3
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  .[54 ]األنعام:

   (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۈ ۈ ٴۇ ۋ )وقال هللا تعالى:  -4

 .[2]فاطر:

 :فقه العلم بعظمة هللا 

 هللا تبارك وتعالى وحده هو العلي العظيم.

العظيم في ذاته.. العظيم في أسمائه وصفاته.. العظيم في خلقه وأمره.. 

العظيم في دينه وشرعه.. العظيم في ملكه وسلطانه.. العظيم في عدله 

في ثوابه وعقابه.. هو العظيم الذي ال أعظم منه،  وإحسانه.. العظيم

الكبير الذي ال أكبر منه، القوي الذي ال أقوى منه، العليم الذي ال أعلم 

منه، الرحمن الذي ال أرحم منه، الغني الذي ال أغنى منه، الهادي الذي 

 ال أهدى منه، اللطيف الذي ال ألطف منه، القدير الذي ال أقدر منه.

يس قبله شيء.. وهو اآلخر فليس بعده شيء.. وهو الظاهر هو األول فل

 شيء.. وهو الباطن فليس دونه شيء. هفليس فوق

وهو عالم الغيب والشهادة، وعالم السر والجهر، الذي يعلم ما كان وما 

 يكون وما سيكون، وال يعزب عنه مثقال ذرة.

وهو الخالق العظيم الذي خلق العرش والكرسي، وخلق السماوات 

 ألرض، وخلق الدنيا واآلخرة.وا

خلق أعظم شيء وهو العرش.. وخلق أصغر شيء وهو الذرة.. وخلق 

 عظمته وكمال قدرته. لىع، لتدل كافة المخلوقات بينها

ً وإذا أخذنا خلق من أضعف المخلوقات وأصغرها وهو الذرة،  اً واحد ا
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 وجدنا أن الخالق العظيم مأل به الكون كله.

النسبة لذرات البيت.. وذرات البيت كالذرة فذرات الغرفة كالذرة ب

بالنسبة لذرات المدينة... وذرات المدينة كالذرة بالنسبة لذرات الدولة.. 

 وذرات الدولة كالذرة بالنسبة لذرات القارة..

 وذرات القارة كالذرة بالنسبة لباقي األرض.

وذرات األرض كلها كالذرة بالنسبة لذرات الجو.. وذرات الجو كالذرة 

 وات السبع.ابالنسبة لذرات السم

 وذرات السماوات واألرض كالذرة بالنسبة لذرات الجنة والنار..

وذرات الدنيا واآلخرة كالذرة بالنسبة لذرات الكرسي.. وذرات الكرسي 

 كالذرة بالنسبة لذرات العرش العظيم..

 وكل ذرة من هذه الذرات التي ال يحصيها إال هللا لها من ربها.

جاد.. وأمر بالبقاء.. وأمر بالحركة والسكون.. وأمر بالصعود أمر باإلي

 والهبوط.. وأمر بالنفع والضر.

وهذه الذرات كلها هللا يعلمها ويعلم مكانها ويراها، وال يخفى عليه منها 

 ذرة واحدة في جميع ملكه العظيم.

فهذه عظمة هللا وقدرته في خلق واحد من أضعف المخلوقات وهو الذرة، 

ظيم الكائنات األخرى كالسماوات واألرض، والجبال والبحار.. فكيف بع

والحيوان والنبات، والشمس والقمر، والنجوم والمالئكة.. والكرسي 

 والعرش.

 مة العظيم العزيز الجبار المتكبر الذي خلقها وصورها.وكم تكون عظ
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فما أعظم ملكه.. وما أعظم خلقه.. وما أعظم أمره.. وما أوسع علمه.. 

عظم قدرته، وما أوسع رحمته.. وما ألطف تدبيره.. وما أحسن وما أ

 خلقه.

له، وأناب إليه،  عوإذا عرف القلب عظمة هللا وجالله، آمن به، وخش

 وأحبه، وعبده، وأطاعه.

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )قال هللا تعالى:  -1

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

  .[255]البقرة:(   ىئ ىئ ی ی ي

ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ   هڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه)وقال هللا تعالى:  -2

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 .[24-22]الحشر:(   ۈئ ۈئ ېئ ېئ

(   ېئ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)وقال هللا تعالى:  -3

َمر:   .[67]الزُّ

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی )وقال هللا تعالى: -4

(   جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئي ي 

  .[61]يونس:

   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)وقال هللا تعالى:  -5

  .[102]األنعام:

 :محركات القلوب إلى هللا 

 كلها مفتقرة إلى هللا في خلقها وبقائها وأعمالها. الخالئق
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فهو الذي خلق السماوات واألرض وما فيهن، وهو الذي يرزق العباد، 

 ويجيب المضطر، ويفرج الكربات، ويكشف السوء، ويرحم خلقه.

الذي ال تسكن األرواح إال بحبه، وال تطمئن القلوب إال العزيز الكريم 

 بمعرفته، وال يحصل شيء إال بإذنه، وال بذكره، وال تزكوا العقول إال

 نال سعادة إال بطاعته.ك محبوب إال بتيسيره، وال تُ رَ دْ يُ 

 ومحركات القلوب إلى هللا ثالثة:

 المحبة.. والخوف .. والرجاء.

العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر قوتها وضعفها  فالمحبة هلل تلقي

 يكون سيره إليه.

عن طريق المحبوب، وعلى قدر  جمن الخرووالخوف من هللا يمنعه 

 قوته وضعفه يكون سيره إلى هللا.

والرجاء يقوده إلى لزوم طريق محبوبه، وعلى قدر قوته وضعفه يكون 

 سيره إلى هللا.

صل ذلك كله أقواها المحبة.. وأفهذه أصول محركات القبول إلى هللا، و

 العلم باهلل وأسمائه وصفاته.

ه على طلب محبوبه ومواله، فعليه بكثرة تبعثفمن لم يكن عنده محبة 

ق القلب به، ومطالعة آالئه ونعمائه عل ِ ألن كثرة ذكره تُ  ؛ذكر هللا

 وإحسانه.

وكذلك الخوف من هللا تحركه معرفة عظمة هللا وجالله، وكبريائه 

 وقوته، ومطالعة آيات الوعيد، وأهوال يوم القيامة.
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 ، وعفوه وكرمه ورحمتهوكذلك الرجاء يحركه معرفة سعة حلم هللا

 ومطالعة آيات الوعد بالخير والجنة.

وإذا تحركت القلوب إلى هللا اعتصمت به، وتوكلت عليه، وأحبته، 

 وأطاعته، وعبدته.

 .[28]الرعد:(   جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ)قال هللا تعالى:  -1

 .[42]األحزاب: (  جئجئ جئ جئ  جئ جئىئ ىئ ی ی ي ي )قال هللا تعالى: و -2

ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ) قال هللا تعالى:و -3

 .[22-21]البقرة:(   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ
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