
 اإليمان باهلل تعالى

 
  

 :ؽأما آيمان باهلل ؽيتضْمُن أربعٌ أمور 

  

  - :تعالٍ- آيمان بوجود هللا :إول 

  

 . الؾطرة َ والعقل َ والشرع َ  والخس -: تعالٍ - وقد دْل علٍ وجوده 

 ؽإْن  كل مذلوق قد ؽُِطَر علٍ آيمان - :سبخانى-  أما دِلٌ الؾطرة علٍ وجوده - 1

بذالقى من غير سبق تؾكير َ أو تعليم َ وِ ينصرف عن مقتضٍ هذه الؾطـرة إِْ من طرأ  

ما من مولود إِ و يولدُ ): علٍ  قلبـى ما يصرؽى عنوا ؛ لقول النبً صلٍ هللا عليى وسلم 

  .(1) (علٍ الؾطرة  َ ؽأبواهُ يوودانى َ أو ينصرانى َ أو يمجسانى 

سابقوا وِخقوا َ : ؽألن هذه المذلوقات - تعالٍ - وأما دِلٌ العقل علٍ وجود هللا- 2

 .ِبد لوا من ذالق أوجدها َ إذ ِ يمكن أن توجد نؾسوا بنؾسوا ؛ وِ يمكن أن توجد صدؽٌ

ِ يمكن أن توجد نؾسوا بنؾسوا ؛ ٕن الشًء ِ يذلُق نؾسى ؛ ٕنى قبل وجوده معدوم 

 !ؽكيف يكون ذالقـًا ؟

وِ يمكن أن توجد صدؽٌ ؛ ٕن كل خادث ِبد لى من مخدث َ وٕن وجودها علٍ هذا 

النظام البديع َ والتناسق المتآلف َ و اِرتباط الملتخم بين إسباب ومسبباتوا َ وبين 

الكاُنات بعضوا مع بعض يمنُع منعـًا باتـًّا أن يكون وجودها صدؽٌ َ إذ الموجود صدؽٌ ليس 

 ! علٍ نظام ؽً أصل وجوده ؽكيـف يكـون منتظمـًا خـال بقاُى وتطـوره ؟

وإذا لم يمكن أن توجد هذه المذلـوقات نؾسوـا بنؾسوا َ وِ أن توجد صدؽٌ ؛ تعيْن أن 

 . يكون لوا موجد هو هللا رب العالمين 

َأْم ُذلِقُوا ِمْن ): وقد ذكر هللا تعالٍ هذا الدليل العقلً َ و البرهان القطعً َ خيث قال 

ٍء َأْم هُُم اْلَذالِقُونَ  ًْ أنوم لم يُْذلَقُوا من غير ذالق َ : يعنً . [35: سورة الطور  ] (َغْيِر َش

وِ هم الذين ذلقُـوا أنؾسوـم ؛ ؽتعين أن يكـون ذالقـوم هو هللا تبارك و تعالٍ َ ولوذا لما 

 رسول هللا صلٍ هللا عليى وسلم يقرأ سورة الطور ؽبلؼ هذه اآليات tسمع جبير بن مطعم 

ٍء َأْم هُُم اْلَذالِقُوَن : )  ًْ  َأْم َذلَقُوا السموات َوإْرَض * َأْم ُذلِقُوا ِمْن َغْيِر َش

 َأْم ِعنَدهُْم َذَزاُُِن َربَٔك َأْم هُُم * بَل ِ يُوِقنُوَن 

 [.37-35: سورة الطور  ](اْلُمَصْيِطُرونَ 

كاد قلبً أن يطير َ وذلك أول ما وقر آيمان ؽً ): وكان جبير يومُذ مشرًكا قال 

  .(2) (قلبً 

ؽإنى لو خدْثك شذص عن قصٍر مشيْد َ أخاطْت بى : ولنضرب مثًّ يوضد ذلك 

الخداُق َ وجرت بينوا إنوار َ وُملئ بالؾرش وإِسْرة َ وُزئن بأنواع الزينٌ من مقوماتى 

إْن هذا القصر وما ؽيى من كمال قد أْوجد نؾسى َ أو ُوِجد هكذا صدؽٌ : ومكمّتى َ وقال لك 

بدون ُموجد ؛ لبادرت إلٍ إنكار ذلك وتكذيبىَ وعددت خديثىُ سؾوـًا من القول َ أؽيجوز بعد 

بأرضى َ وسماُى َ وأؽّكى َ وأخوالى َ ونظامى البديع : ذلك أن يكون هذا الكون الواسع

 !الباهر َ قد أوَجَد نؾسى َ أو ُوجد صدؽٌ بدون موجد ؟



ؽألن الكتب السماويٌ ُكلْوا تنطُق بذلك َ - : تعالٍ- وأما دِلٌ الشرع علٍ وجود هللا - 3

وما جاءت بى من إخكام العادلٌ المتضمنٌ لمصالد الذلق ؛ دليل علٍ أنوا من رب خكيم 

 دليل علٍ جاءت بى من إذبار الكونيٌ التً شود الواقع بصدقوا ؛عليم بمصالد ذلقى َ وما 

 . أنوا من رب قادر علٍ إيجاد ما أذبر بى 

أننا نسمُع ونشاهدُ من : أخدهما : وأما أدلٌ الخس علٍ وجود هللا ؛ ؽمن وجوين- 4

إجابٌ الداعين َ وغوث المكروبين َ ما يدُل دِلٌ قاطعٌ علٍ وجوده تعالٍ َ قال هللا 

ِإذ : )َ   وقال تعالٍ [76: سورة إنبياء ]( َونُوًخا ِإذ نـَاَدى ِمن َقْبُل َؽاْستََجْبنَا لَىُ ): سبخانى

 [. 9: سورة إنؾال  ](تـَْستَِػيثُوَن َربُْكْم َؽاْستََجاَب لَُكمْ 

والنبً - إْن أعرابيـًّا دذل يوم الجمعٌ :  قال tوؽً صخيد البذاري عن أنس بن مالك 

يا رسول هللا َ هلك المال َ وجاَع العيال َ ؽادع هللا : ؽقال - صلٍ هللا عليى وسلم يذطُب 

لنا ؛ ؽرؽع يديى ودعا ؛ ؽثار السخاب أمثال الجبال َ ؽلم ينزل عن منبره ختٍ رأيُت المطر 

يا رسول : وؽً الجمعٌ الثانيٌ َ قام ذلك إعرابً َ أو غيره ؽقال . - يتخادر علٍ لخيتى 

اللوم خَوالْينا وِ َعلَْينَا ): تودم البناء َ وغرق المال َ ؽادع هللا لنا ؛ ؽرؽع يديى َ وقال - هللا 

  .(3) (َ ؽما يشير إلٍ ناخيٌ إِ انؾرجت

وما زالت إجابٌ الداعيـن أمًرا مشووًدا إلٍ يومنا هذا ؛ لمن صدق اللجوء إلٍ هللا 

 . تعالٍ َ وأتٍ بشراُط آجابٌ 

أْن آيات إنبياء التً تسْمٍ المعجزات ويشاهدها الناس َ أو يسمعون : الوجى الثانً 

بوا َ برهان قاطع علٍ وجود مرسلوم َ وهو هللا تعالٍ؛ ٕنوا أمور ذارجٌ عن نطاق 

 . البشر َ يجريوا هللا تعالٍ ؛ تأييًدا لرسلى َ ونصًرا لوم 

مثال ذلك آيٌ موسٍ صلٍ هللا عليى وسلم خين أمره هللا تعالٍ أن يضرب بعصاه 

: البخر َ ؽضربى ؛ ؽانؾلَق اثنٍ عشر طريقـًا يابسـًا َ والماء بينوا كالجبال َ قال هللا تعالٍ 

 ( َؽَأْوَخْينَا ِإلٍَ ُموَسٍ َأِن اْضِرب بَٔعَصاَك اْلبَْخَر َؽانَؾلََق َؽَكاَن ُكٓل ِؽْرٍق َكالطْْوِد اْلَعِظيمِ )

 [. 63: سورة الشعراء ]

آيٌ عيسٍ صلٍ هللا عليى وسلم خيث كان يخيً الموتٍ َ ويذرجوم من : ومثال ثانٍ 

: سورة آل عمران  ](َوأُْخيـًِ اْلَمْوتٍَ بـِِإذِن اللّىِ ): قبورهم بإذن هللا َ قال هللا تعالٍ عنى 

 [ .110:سورة الماُدة  ](َوِإذ تُْذِرُج اْلَموتٍَ بـِِإذنًِ: ) َ وقـال  [49

لمخمد صلٍ هللا عليى وسلم خين طلبت منى قريش آيٌ َ ؽأشار إلٍ : ومثال ثالث 

* اْقتََربَِت الْساَعٌُ َوانَشْق اْلَقَمُر ): القمر ؛ ؽانؾلق ؽرقتين َ ؽرآه الناسَ وؽً ذلك قولى تعالٍ 

ًٌ يُْعِرُضوا َويَقُولُوا ِسْخٌر ٓمْستَِمرٌّر   [ .2-1: سورة القمر  ](َوِإن يََرْوا آيَ

ؽوذه اآليات المخسوسٌ التً يجريوا هللا تعالٍ ؛ تأييًدا لرسلى َ ونصًرا لوم َ تدُل 

 .دِلٌ قطعيٌ علٍ وجوده تعالٍ

 

 أي بأنى وخده الرب ِ شريك آيمان بربوبيْتى : إمر الثانً مما يتضمنى آيمان باهلل

 .  لى وِ معين 

من لى الذلق َ والملكَ و إمر َ ؽّ ذالق إِ هللا َ وِ مالك إِ هوَ و ِ : والرب 

ذلُِكُم اللْىُ :) وقال  [54: سورة إعراف  ](َأَِ لَىُ اْلَذْلُق َوإَْمرُ ): أمر إِ لى َ قال تعالٍ

 [.13: سـورة ؽاطـر  ] (َربُٓكْم لَىُ اْلُمْلُك َوالِْذيَن تَْدُعوَن ِمن دُونِِى َما يَْملُِكوَن ِمن ِقطِْميرٍ 

 ولم يعلم أن أخًدا من الذلق أنكر ربوبيٌ هللا 



سبخانى َ إِ أن يكون مكابًرا غير معتقد بما يقولَ كما خصل من ؽرعون َ خين قال 

يَا َأيَٓوا اْلَمأل َما َعلِْمُت لَُكم ٔمْن ِإلٍَى : )وقال  [24: سورة النازعات  ](َأنَا ربٓكم إَعلٍ): لقومى 

َوَجَخدُوا بـَِوا : )َ لكن ذلك ليس عن عقيدة َ قال هللا تعالٍ  [38: سورة القصص  ](َغْيِري

ا وقال موسٍ لؾرعون َ ؽيما خكٍ هللا  . [14: سورة النمل  ](َواْستَْيَقنَْتَوا َأنؾُُسوُْم ظُْلًما َوُعلُّوً

لََقْد َعلِْمَت َما َأنَزَل َهُؤِء ِإِْ َرٓب السموات َوإَْرِض بََصآَُِر َوِإنًٔ ٕظُنَٓك يَا  ): عنى 

 ولوذا  [102: سورة آسراء  ](ِؽْرَعوُن َمْثبُوًرا

كان المشركون يقٓرون بربوبيٌ هللا تعالٍ َ مع إشراكوم بى ؽً إلوهيٌ َ قال هللا 

 قُْل َمن *َسيَقُولُوَن لِلِْى قُْل َأَؽّ تَذْكُروَن * ِؽيَوا ِإن ُكنتُْم تَْعلَُموَن قُل لَٔمِن إْرُض َوَمن  ): تعالٍ 

قُْل َمن بـِـيَِدِه * َسيَقُولُوَن لِلِْى قُْل َأَؽّ تَتْقُوَن * ْرٓب السموات الْسْبِع َوَرٓب اْلَعْرِش اْلَعِظيِم 

ٍء َوهَُو يُجـِيُر َوِ يَُجاُر َعلَْيِى ِإن ُكنتُم تَْعلَُمونَ  ًْ  َسيَقُولُوَن لِلِْى قُْل َؽَأنٍْ تُْسَخُرونَ * َملَُكوُت ُكٔل َش

 [.89-84: سـورة المؤمنون  ](

َولَُِن َسَأْلتَوُم ْمْن َذلََق الْسَمَواِت َوإْرَض لَيَقُولُْن َذلََقوُْن اْلَعِزيُز ): وقال هللا تعالٍ 

 [.9: سورة الزذرف ]( اْلَعلِيمُ 

: سورة الزذرف  ](َولَُِن َسَأْلتَوُم ْمْن َذلََقوُْم لَيَقُولُْن اللْىُ َؽَأنٍْ يُْؤَؽُكونَ ): وقال سبخانى 

87.] 

وأمر هللا سبخانى شامل لألمر الكونً والشرعً َ ؽكما أنى مدبر الكون القاضً ؽيى 

 وأخكام تقتضيى خكمتى َ ؽوو كذلك الخاكم ؽيى بشرع العبادات َبما يريد َ خسب ما 

المعامّت َ خسبما تقتضيى خكمتى َ ؽمن اتذذ مع هللا تعالٍ مشٔرعـًا ؽً العبادات َ أو 

 . خاكمـًا ؽً المعامّت ؛ ؽقد أشرك بى َ ولم يخقق آيمان 

بأنى وخده آلى الخق ِ :  أي آيمان بألوهيْتى :إمر الثالث مما يتضمنى آيمان باهلل 

 . خبًّا وتعظيًما  (المعبود): أي  (المألوه): بمعنٍ  (آلى)شريك لى َ و

[ 163: سـورة البقرة  ] ( َوِإلَوُُكْم ِإلَىٌ َواِخدٌ ِْ ِإلََى ِإِْ هَُو الْرْخَمـُن الْرِخيـمُ  ): قال تعالٍ 

َشِوـَد اللّىُ َأنْىُ َِ ِإلَـَى ِإِْ هُـَو َواْلَمََُِّكـٌُ َوأُْولُوْا اْلِعْلِم َقآُِمـًا باْلِقْسِط َِ ِإلََى  ): َ وقـال تعالٍ 

َ وكل من اتذذ إلوـًا مـع هللا َ يعبد مـن  [ 18: سورة آل عمران  ](ِإِْ هَُو اْلَعِزيُز اْلَخِكيُم 

ذلَِك بـَِأْن اللَْى هَُو اْلَخٓق َوَأْن َما يَْدُعوَن ِمن دُونِِى ): دونى ؛ ؽألوهيتى  باطلٌ َ قال هللا تعالٍ 

ًٓ اْلَكبـِيرُ  وتسميتوا آلوـٌ ؛ ِ يعطـيوا خق . [62: سورة الخح  ](هَُو اْلبَاِطُل َوَأْن اللَْى هَُو اْلَعلِ

  : (الّت والعزى ومناة  )إلـوهيـٌ َ قــال هللا تعـالٍ ؽً 

ًَ ِإِ َأْسَماء َسْمْيتُُموَها َأنتُْم َوآبَاُؤُكم ْما َأنَزَل اللْىُ بـَِوا ِمن ُسْلطَانٍ )  سورة النجم  ](ِإْن ِه

 :23. ] 

َأتَُجاِدلُونَنًِ ِؽً َأْسَماء َسْمْيتُُموَها َأنتُْم َوآبَآؤُكم ْما نَْزَل  ): إنى قال لقومى : وقال عن هود 

 [ . 71: سورة إعراف  ](اللّىُ بَِوا ِمن ُسْلطَانٍ 

َأَأْربَاٌب ٓمتََؾٔرقُوَن َذْيٌر َأِم ): السجن أنى قال لصاخبً - عليى السّم - وقال عن يوسف 

َوآبَآُؤُكم ْما َأنَزَل اللّىُ بـَِوا  َما تَْعبُدُوَن ِمن دُونِِى ِإِْ َأْسَماء َسْمْيتُُموَها َأنتُْم *اللّىُ اْلَواِخدُ اْلَقوْاُر 

 [ 40 َ 39: سورة يوسف  ](ِمن ُسْلطَانٍ 

اْعبُدُوْا اللَْى َما لَُكم ): يقولون ٕقواموم -عليوم الصّة والسّم -  ولوذا كانت الرسل 

َ ولكن أبٍ ذلك المشركون َ واتذذوا من دون هللا  [59: سورة إعراف  ](ٔمْن ِإلٍَى َغْيُرهُ 

 . آلوٌ َ يعبدونوم مع هللا سبخانى و تعالٍ َ ويستنصرون بوم َ ويستػيثون 

  



 : وقد أبطل هللا تعالٍ اتذاذ المشركين هذه اآللوٌ ببرهانين عقليين 

أنى ليس ؽً هذه اآللوٌ التً اتذذوها شًء من ذصاُص إلوهيٌ َ ؽوً : إول 

مذلوقٌ ِ تذلُقَ وِ تجلب نؾعـًا لعابديوا َ وِ تدؽع عنوم ضرًرا َ وِ تملك لوم خياة َ وِ 

 . موتـًا َ وِ يملكون شيُـًا من السموات َ وِ يشاركون ؽيى

ًٌ ِ يَْذلُقُوَن َشْيًُا َوهُْم يُْذلَقُوَن َوِ يَْملُِكوَن ): قـال هللا تعالٍ  َواتَْذذُوا ِمن دُونِِى آلَِو

ا َوِ نَْؾًعا َوِ يَْملُِكـوَن َمْوتًا َوِ َخيَاًة َوِ نُُشـوًرا  [ .3:سورة الؾرقان  ](ٕنؾُِسِوْم َضّرً

قُِل اْدُعوا الِْذيَن َزَعْمتُم ٔمن دُوِن اللِْى ِ يَْملُِكوَن ِمْثَقاَل ذْرٍة ِؽً الْسَمَواِت ): وقال تعالٍ 

َوِ تَنَؾُع الْشَؾاَعٌُ ِعنَدهُ ِإِ * َوِ ِؽً إْرِض َوَما لَوُْم ِؽيِوَما ِمن ِشْرٍك َوَما لَىُ ِمْنوُم ٔمن ظَِويٍر 

َأيُْشِرُكوَن َما َِ يَْذلُُق َشْيًُا َوهُْم يُْذلَقُوَن : )وقال تعالٍ   [23 َ 22: سورة سبأ  ](لَِمْن َأِذَن لَىُ 

 [ .192 َ 191: سورة إعراف  ](َوَِ يَْستَِطيُعوَن لَوُْم نَْصًرا َوَِ َأنؾَُسوُْم يَنُصُرونَ * 

 . وإذا كانت هذه خال تلك اآللوٌ ؛ ؽإن اتذاذها آلوٌ من أسؾى السؾى َ وأبطل الباطل 

أن هؤِء المشركين َ كانوا يقرون بأن هللا تعالٍ وخده الرب الذالق الذي : والثانً 

بيده ملكوت كل شًء َ وهو يجيُر وِ يُجاُر عليى َ وهذا يستلزم أن يؤخدوه بإلوهيٌ َ كما 

يَا َأيَٓوا النْاُس اْعبُدُوْا َربُْكُم الِْذي َذلََقُكْم َوالِْذيَن ِمن َقْبلُِكْم  ): وْخدوه بالربوبيٌ َ كما قال تعالٍ 

الِْذي َجَعَل لَُكُم إَْرَض ِؽَراشـًا َوالْسَماء بـِنَاء َوَأنَزَل ِمَن الْسَماء َماء َؽَأْذَرَج * لََعلُْكْم تَتْقُوَن 

 بـِِى ِمَن الثَْمَراِت ِرْزقـًا لُْكْم َؽَّ تَْجَعلُوْا لِلِّى َأنَداًدا َوَأنتُْم 

 [ .22 َ 21: سورة البقرة  ]( تَْعلَُمونَ 

: سورة الزذرف  ](َولَُِن َسَأْلتَوُم ْمْن َذلََقوُْم لَيَقُولُْن اللْىُ َؽَأنٍْ يُْؤَؽُكونَ ): وقال تعالٍ 

87 . ] 

قُْل َمن يَْرُزقُُكم ٔمَن الْسَماء َوإَْرِض َأْمن يَْملُِك الْسْمَع وإَْبَصاَر َوَمن  ): وقال تعالٍ 

ًٔ َوَمن يَُدبُٔر إَْمَر َؽَسيَقُولُوَن اللّىُ َؽقُْل َأَؽَّ  ًْ ِمَن اْلَمئِت َويُْذِرُج اْلَميَْت ِمَن اْلَخ يُْذِرُج اْلَخ

: سورة يونس ] ( َؽَذلُِكُم اللّىُ َربُٓكُم اْلَخٓق َؽَمـاذا بَْعَد اْلَخٔق ِإِْ الْضَُّل َؽَأنٍْ تُْصـَرؽُونَ * تَتْقُوَن 

31 َ 32 ] 

  

 : آيمان بأسماُى وصؾاتى : إمر الرابع مما يتضمنى آيمان باهلل 

إثبات ما أثبتى هللا لنؾسى ؽً كتابى َ أو سنٌ رسولى صلٍ هللا عليى وسلم من : أي 

إسماء َ و الصؾات َ علٍ الوجى الُّق بى من غير تخريف َ وِ تعطيل َ وِ تكييف َ و 

َولِلِْى إَْسَماء اْلُخْسنٍَ َؽاْدُعوهُ بـَِوا َوذُروْا الِْذيَن يُْلِخدُوَن ِؽً ): ِ تمثيل َ قال هللا تعالٍ 

َولَىُ اْلَمثَُل : )َ وقال تعالٍ  [180: سورة إعراف  ](َأْسَمآُِِى َسيُْجَزْوَن َما َكانُوْا يَْعَملُونَ 

: َ وقال تعالٍ  [27: سورة الروم ] (إْعلٍَ ِؽً الْسَمواِت َوإْرِض َوهَُو اْلَعِزيُز اْلَخِكيمُ 

ٌء َوهَُو الْسِميُع البَِصيرُ ) ًْ  [ 11: سورة الشورى  ](لَْيَس َكِمْثلِِى َش

 : وقد ضْل ؽً هذا إمر طاُؾتان 

الذين أنكروا إسماء و الصؾات َ أو بعضوا َ زاعمين أن  (المعطٔلٌ): إخداهما 

تشبيى هللا تعالٍ بذلقـى َ وهذا الزعم باطل ؛ لوجوه َ منوا : إثباتوا هلل يستلزم التشبيى َ أي 

 : 

أنى يستلزم لوازم باطلٌ ؛ كالتناقض ؽً كّم هللا سبخانى َ وذلك أن هللا تعالٍ : إول 

 ولو كان إثباتوا يستلزم إسماء َ والصؾات َ ونؾٍ أن يكون كمثلى شًء َأثبت لنؾسى 

 . التشبيى ؛ لزم التناقض ؽً كّم هللا َ وتكذيب بعضى بعضـًا 



أنى ِ يلزم من اتؾاق الشيُين ؽً اسم أو صؾٌ أن يكونا متماثلين َ ؽأنت ترى : الثانً 

الشذصين يتؾقان ؽً أن كًّّ منوما إنسان سميع َ بصير َ متكلم َ وِ يلزم من ذلـك أن 

يتماثّ ؽً المعـانً آنسانيٌ َ والسمع َ والبصـر َ والكّم َ وترى الخيـوانات لوا أيٍد َ 

 . وأرجٌل َ وأعيٌن َ وِ يلزم من اتؾاقوا هذا أن تكون أيديوا َ وأرجلوا َ وأعينوا متماثلٌ 

 ؽإذا ظور التباين بين المذلوقات ؽيما تتؾُق ؽيى 

 . من أسماء َ أو صؾات ؛ ؽالتباين بين الذالق و المذلوق أبين وأعظم 

 الذين أثبتوا إسماء  (المشبوٌ): الطاُؾٌ الثانيٌ 

والصؾات مع تشبيى هللا تعالٍ بذلقى َ زاعمين أن هذا مقتضٍ دِلٌ النصوص ؛ ٕن 

 : هللا تعالٍ يذاطب العباد بما يؾومون َ وهذا الزعم باطل ؛ لوجوه منوا 

أن مشابوٌ هللا تعالٍ لذلقـى أمر يبطلى العقل َ والشرع َ وِ يمكن أن يكون : إول 

 . مقتضٍ نصوص الكتاب والسنٌ أمًرا باطًّ 

أن هللا تعالٍ ذاطَب العباد بما يؾومون من خيث أصل المعنٍ َ أما الخقيقٌ : الثانً 

والُكْنى الذي عليى ذلك المعنٍ ؛ ؽوو مما استأثر هللا تعـالٍ بعلمـى ؽيما يتعلق بذاتى َ 

 .وصؾاتى

وهو )ؽإذا أثبت هللا لنؾسى أنى سميع ؛ ؽإن السمع معلوم من خيث أصل المعنٍ َ 

لكن خقيقٌ ذلك بالنسبٌ إلٍ سمع هللا تعالٍ غير معلومٌ ؛ ٕن خقيقٌ  (إدراك إصوات

 . السمع تتباين ختٍ ؽً المذلوقات ؛ ؽالتباين ؽيوا بين الذالق و المذلوق أبين وأعظم 

وإذا أذبر هللا تعالٍ عن نؾسى أنى استوى علٍ عرشى ؛ ؽإن اِستواء من خيث أصل 

المعنٍ معلومَ لكن خقيقٌ اِستواء التً هو عليوا غير معلومٌ لنا بالنسبٌ إلٍ استواء هللا 

علٍ عرشى ؛ ٕن خقيقٌ اِستواء تتباين ؽً خق المذلوق َ ؽليس اِستواء علٍ كرسً 

مستقر كاِستواء علٍ رخل بعير صعب نؾور َ ؽإذا تباينت ؽً خق المذلوق ؛ ؽالتباين 

 . ؽيوا بين الذالق و المذلوق أبين و أعظم 

 

 : وآيمان باهلل تعالٍ علٍ ما وصؾنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلٌ َ منوا 

تخقيق توخيد هللا تعالٍ َ بخيث ِ يتعلق بػيره رجاء َ وِ ذوف َ وِ يعبد : إولٍ 

 . غيره 

 . كمال مخبٌ هللا تعالٍ َ وتعظيمى بمقتضٍ أسماُى الخسنٍ َ وصؾاتى العليا : الثانيٌ 

 .تخقيق عبادتى بؾعل ما أمر بى َ واجتناب ما نوٍ عنى : الثالثٌ 
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