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بسم هللا الرحمن الرحٌم
هللا الخالق

الحمد هلل رب العالمٌن ،هللا خالق كل شًء فاعبدوه فمع االسم الخالق مِن أسماء هللا الحسنى
لماذا نعبد هللا الخالق؟
الخالق وحده وال أحد سواه ٌنبغً أن تعبده فإذا توجه اإلنسان إلى غٌر الخالق فقد ضلل سلواء السلبٌل،
والخالق وحده هو الذي إذا عبدته سعدت بعبادته ،وإذا عبدته نجلوت ملن عذابله ،وإذا عبدتله أفححلت فلً
حٌاتك وفُزت بعد مماتك ،ودخحت الجنة وسعدت فٌها إلى األبد.
الصانع وحده هو الجهة الوحٌدة التً ٌمكن أن تعطً تعلٌمات التشغٌل
فً المعنى المؤلوف الٌوم أن الصانع وحده هو الجهة الوحٌدة التً ٌمكن أن تعطً تعحٌمات التشغٌل،
فمثالً لدٌك آلة ،فما الجهة المخوّ لة والوحٌده التً لها الحق أن ُتصدر تعحٌمات التشغٌل ؟ إنه الصانع،
ً
جهة غٌر جهة الصانع فقد أفسدتها وأعطبتها وأضعفت
فحو أن آلة ثمٌنة تمحكها وا ّتبعت فً تشغٌحها
مردودها وخسرتها ،فببساطة بالغة ٌقول العقل  :ال ٌعبد إال الصانع ،أي ال ٌُتبع إال الصانع ،وال ٌُطاع
إال الصانع  .السإال المفرود لماذا ؟ أال ٌعحم من خلق ،فهو عحٌم خبٌر حكٌم ٌعرف طبٌعة هذه النفس،
وما ٌصححها و ٌفسدها ،وما ٌسعدها و ٌشقٌها ،وما ٌرفعها و ٌخفضها ،و ٌطمئنها وٌخٌفها إنه هو
الخبٌر.
أنت فً أمورك التً تتعامل معها ٌومٌا ً تبحث عن الخبٌر
عند شراء سٌارة:
واع َمحك جهازاً له قٌمته ٌحلر
أي إنسان ٍ

عحلى سلالمته وٌسلؤل الخبلراء المتخصصلٌن دون غٌلرهم،

فقد تشتري سلٌارة وتراهلا ذات مرهلر ّ
أخلاذ ولكلن تخلاف أن ٌغلدر بلك البلائع ،وتسلؤل قبلل شلرائها علن
خبٌر ،فتقول له  :انرر لً هذه السٌارة ما قوتها ؟ وما طبٌعة محركها ؟ وما وضعها العام ؟ وما سالمة
هٌكحها ؟ إذاً أنت فً أمورك التً تتعامل معها ٌومٌا ً تبحث عن الخبٌر ،وتبحث عن العحٌم .
فً الحٌاة الزوجٌة :
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أوالً نهى الرجال عن أن ٌُخرجوا زوجاتهم من بٌوتهن إذا ُ
طحّقن ،ونهى النساء عن أن ٌخرُجْ َن مِلن دون
ِ
إذن أزوا ِجهن إذا طحقن طالقا ً رجعٌا ً ،ألنه عحٌم بطبٌعة النفس البشرٌة ،فالرجل والمرأة كالهملا ذو مٌلل
فطري نحو صاحبه ،والنفس الفائرة قد تهدأ فورتها بعد حٌن ،فإذا ابتعدا عن بعضلهما ،تفاقملت األملور
ودخحت ِجهات كثٌلرة عحلى خلط العالقلة الزوجٌلة ،وربملا أفسلدته ،فلإذا بقٌلت الزوجلة فلً بٌلت زوجهلا
فللؤكبر مشللكحة فللً ٌللومٌن أو ثالثللة تتضللاءل بللإذن هللا ،أمللا إذا خرجللت الزوجللة إلللى بٌللت أهحهللا غاضللبة
فؤصلغر مشللكحة تغلدو كبٌللرة إذا تناولتهللا ألسلنة كثٌللرة ،فتفسلد مللا بقللً صلالحا ً ،فحللذلك هلذا قللانون وضللعه
الخبٌر ،و الصانع والعحٌم ،والخالق

.

فإذا كنت أفضل عحما ً وخحقا ً وورعا ً و تقى وقد أنفقت من مالك عحى زوجتك فحك القواملة ،وإذا أردت أن
ُتفحح فً إصالح ما انخرق بٌنكما فعُد إلى كتاب هللا ففٌه الخٌر والفالح
ففللً أي موضللوع  ...حتللى فللً شللؤن صللحتك ،وعالقتللك الخاصللة جللداً ،و كسللب رزقللك ،وفللً شللؤن
شٌخوختك .
فً صحتك:
وقد استرعى نرري أحد األطباء وهو ٌُعالج مرٌضا ً مصابا ً بتضٌّق شراٌٌن الدماغ ،فصار إللى الحركلة
ُلطر أن ٌُجٌلب،
البطٌئة ،فقال هذا الطبٌب عحٌكم أن تحدثوه ،قحت وما السر فً ذلك ،قال إذا حدثتموه اض َ
فإذا أراد أن ٌجٌب تنشطت خالٌا اللدماغ وتوسلعت الشلراٌٌن فلً اللدماغ قحلت ٌلا سلبحان هللا لقلد صلدق
النبً عحٌه الصالة والسالم ،حٌن قال " :من تعحم القرآن متعه هللا بعقحه حتى ٌموت " .
فللدماغ المصللحً و قللارآ القللرآن ،و العابللد هلل عللز وجللل ،فللً نشللاط دائللم ،هللل ّأذن الرهللر؟ وهللل دخللل
الوقت؟ و كم ركعة ؟ أول ركعة ،الثانٌة ،الثالثة ،األولى مع قراءة ،الثالثة ِبال قراءة ،فهو فً نشلاط دائلم
فإذا قرأ القرآن هنا إدغام وهنا إرهار وهنا إخفاء وهنا قحقحة وهنا مد طبٌعلً ،فاللذهن متقلد دائملا ً ٌحلاول
أن ٌ َف ِه َم معانً الكحمات ومعلانً ايٌلات ،فاإلنسلان إذا قلرأ القلرآن فهلو فلً نشلاط دملاغً دائلم ،إذاً "ملن
تعحم القرآن متعه هللا بعقحه حتى ٌموت " ال ٌضل عقحه وال تشقى نفسه .
الجهة الوحٌدة فً الكون التً تستحق أن تطٌعها وأن تعبدها هو الخالق
لٌس لك حق أن تتبع إنسانا ً بعٌداً علن هللا علز وجلل ،إٌّلاك أن تستشلٌر فلً أملورك شخصلا ً بعٌلداً
فؤنت َ
عن كتاب هللا ،مقطوعا ً عن هللا عز وجل .
الحقٌقة والحقٌقة المزورة:
إذاً  :الجهة الوحٌدة فً الكون التً تستحق أن تطٌعها وأن تعبدها هو الخالق جل وعال ،وقد ذكرت ملن
قبل أن اإلنسان إذا تولى جهات أخرى ٌُصاب بهزات تبعثره وخٌبة أمل ،وإحبلاط ،ألن أٌلة جهلة أخلرى
قد ال تعطٌك الحقٌقة ،أو قد تعطٌك الحقٌقة مزوّ رة ،أو تنقل إلٌك فكرة مغحوطة ال ٌإكدها الواقع،

3

طمأنٌنة المرء وسعادته تكمن فً واق ٌع ونقل وعقل وفِطرة
وال ٌخفى عحى أحد أن طمؤنٌنة المرء وسلعادته تكملن فلً أن ٌعتقلد ملا صلح نقحله ،وملا َق ِبحَل ُه العقلل ،وملا
أك ّد ُتلله الفطللرة ،ومللا أ ٌّللده الواقللع ،واقع ٌع ونقععل وعقععل وفِطععرة ،هععذا هععو الحععق فللإذا انطحقللت أٌهللا القللاريء
الكرٌم فً حٌاتك وفً حركتك الٌومٌة وفلً نشلاطك ملن نقلل صلحٌح و عقلل راجلح وملن واقلع دقٌلق و
فِطرة سحٌمة ،وإذا اجتمعت لدٌك هذه الخطوط األربعة فً دائرة واحدة فؤنت مع الحق ،والذي ٌكون ملع
الحق ال ٌخٌب رنه وال ٌحبط عمحه وال ٌنقطع رجاإه ولن ٌُفاجؤ بحدث لم ٌكن متوقعا ً .
وأسماء هللا الحسنى على كثرتها تعود إلى أصول ثالثة ،هللا موجود ،وهللا واحد ،وهللا كامل
فكحمة  " :هللا " َعحَم عحى الذات ،أي أن هللا سبحانه وتعالى هو الذات الموجودة الواحدة الكامحلة ،وأسلماء
هللا الحسللنى عحللى كثرتهللا تعللود إلللى أصللول ثالثللة ،هللا موجللود ،وهللا واحللد ،وهللا كامللل  ..فللاهلل موجللود
واجللب الوجللود ،وهللا واحللد ،واحللد فللً ذاتلله وواحللد فللً صللفاته وواحللد فللً أفعاللله ،أمللا وإن هللا كامللل
فؤسماإه كحها حُسنى وصفاته كحها فُضحى ،لذلك ال غرابة إذ صاح أحد العارفٌن " ٌا رب ال كرب وأنلت
الرب " فاهلل موجود واجب الوجود ،واحد ،لٌس من جهة ثانٌة.
أصعب ما فً الحٌاة أن ٌتبعثر اإلنسان بٌن جهتٌن
أصعب ما فً الحٌاة أن ٌتبعثر اإلنسان بٌن جهتٌن ،فٌكون له رئٌسان ،هذا ٌؤمره بكذا وهذا ٌؤمره بكذا
مثال عن التبعثر
ولقد حدثنً أحد األصدقاء فقال :معمل ٌمحكه ثالثة شركاء ،والثالثة إخوة ،فالعمال تمزقوا ،فهذا األخ
ٌعطً أمراً وٌجب أن ٌُن ّفذ ،وذاك األخ ٌعطً أمراً آخر وٌجب أن ٌُن ّفذ ،واألخ الثالث ٌعطً أمراً ثالثا ً
قد ٌتناقض أو قد ال ٌتسع وقت هذا العامل لتنفٌذ األوامر الثالثة ،فتضطرب األمور.
لماذا ٌشقى بعض الناس فً الحٌاة ؟
ّ
موزعون بٌن جهات عدٌدة ،إذ عحٌه أن ٌُرضً زوجته ،وأن ٌُرضً أمه ،و أن ٌُرضلً ملن فوقله
ألنهم
فللً العمللل ،وأن ٌُرضللً فالنلا ً الللذي تهللدده ،فهللو ٌتبعثللر لكللن المللإمن ٌُرضللً جهللة واحللدة وهللذه الجهللة
الواحدة هً القوٌة وبٌدها كل الجهات
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :
" اعمل لوجه واحد ٌكفك الوجوه كلها " .
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اسؤلوا األطباء فمعرم األمراض لها أسباب نفسٌة ،ومعروف عِ ن َد عامة الناس أن القرحة أساسها أزمات
نفسٌة ،وأملراض القحلب فلً معرمهلا مردهلا إللى أزملات نفسلٌه ،كلذلك وهنلاك أملراض ُتصلٌب الجهلاز
العصبً أسبابها أزمات نفسٌة أٌضا ً ،واألملراض النفسلٌه فلً أصلحها مشلكالت ٌعانٌهلا اإلنسلان ،كملا أن
لدي معحومات حدٌثة مفادها ؛ أن هناك دراسات تإكد أن معرلم األملراض العضلوٌة لهلا أسلباب نفسلٌه،
وحٌنما ٌحاول الطب أن ٌفصل بٌن األمراض العضوٌة والنفسلٌة ٌقلع فلً ضلالل كبٌلر ،حتلى إن بعلض
أصدقائً حدثنً أنه ذهب إلى بحد غربً إلجراء عمحٌلة جراحٌلة فلً قحبله ،فقلال  :دخحلت عحلً ممرضلة
ذات مسللتوى رفٌللع ،نسللقت األزهللار فللً غرفتللً وبٌنمللا هللً ُتن ّسللقها سللؤلتنً ،مللا مرضللك ؟ قحللت لهللا :
عمحٌة دسام فً القحب ،قالت  :من الذي سٌجري لك هذه العمحٌة ؟ قالت  :فالن ،فدهشت ،وقالت  :فالن
؟! قحت  :نعم ،قالت :فالن قبل أن ٌجري لك هذه العمحٌة ،أجرى عشرة آالف عمحٌة مماثحة وكحها ناجحة
ولم ٌخفق فً واحدة ،قال وهللا اطمؤننت وارتحت ،ما دام هذا الطبٌب اللذي اخترتله لٌجلري هلذه العمحٌلة
من أمهر األطباء فً هذه البحدة ومن أشهرهم ومن أنجحهم وقد أجرى عشرة آالف عمحٌة دون أن ٌخفق
فً عمحٌة واحدة ارتاحت نفسً ،لكنه فوجئ وهو ٌسلدد قائملة الحسلاب ،أن القائملة تتضلمن مبحغلا ً كبٌلراً
مقابل رفلع معنوٌلات الملرٌض علن طرٌلق هلذه الممرضلة ،وهلً لٌسلت ممرضلة بلل هلً عالملة نفلس،
ورٌفتها أن ترفع معنوٌات المرٌض ،ومن أجلل أن تسلتفٌد العضلوٌة ملن ثقلة اإلنسلان فلً الشلفاء كانلت
هذه العمحٌة .
فقحت سبحان هللا ،النفس مهمة جداً ،وأنا أإكد أن أكثر األمراض بالقحب أو بالشراٌٌن ،أو بضغط دم
وعائً ،أو ضغط دم عصبً ،أطباء كثٌرون ٌنصحون مرضاهم بنزهة وبؤن ٌبتعد عن بحده وعن
مشكالته ،فمثالً ٌكون ذا تجارة وهناك صعوبات ،وبضاعة مصادرة ،وأسعار تنخفض ،عندها ٌوعز
الطبٌب بكحمة واحدة أن ِّ
أخروا اإلجازة ،لٌتحسن الهدوء النفسً لحمرٌض  .فالضغط له عالقة بالنفس،
والقحب واألعصاب ،والمعدة كحها لها عالقة بالنفس ،وهذا االرتباط الدقٌق بٌن النفس والجسد هو أحدث
ما ٌبحث عنه الطب الٌوم،
لماذا المؤمن سعٌداً ؟
ألن عالقته مع جهة واحدة ،وال ٌحتاج معها إلى ححف ٌمٌن ،ال ٌحتاج معها إلى إٌصال ،وال إلى شاهد،
فاهلل مُطحّع ،عحى راهرك وباطنك و حقٌقتك ونٌاتك و مطامحك ،وألخ

األمر كحه بالعبارة الدقٌقة

التالٌة  :اإلٌمان صحة وعافٌة ،والمإمن تبدو صحته طٌبة ،والسبب ألنه موحد.
الجهة التً تستحق العبادة
جهة واحدة تستحق العبادة ،كما أنها تستحق الطاعة ،و الحب ،واإلخال

وأن تعمل لها ،وأن تفنً

شبابك من أجحِها ،وأن تبذل كل عمرك فً سبٌحها ،هً الذات اإللهٌة أي هو أهل أن تفنً شبابك من
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أجحه ،وأن تمضً كل حٌاتك فً خدمته ،وأن تنفق مالك فً سبٌحه ،وأن تبذل كل ما تمحكه فً رضاه،
وألخصها بكحمة واحدة  :تضحٌة صادقة لكنها مجزٌة .
ولذلك فاإلنسلان عنلدما ٌسلتهحك نفسله اسلتهالكا ً دنٌوٌلا ً وٌنحلدر إللى خرٌلف العملر وهلو قلادم عحلى حٌلاة
مجهولة ،ال ٌمحك من نقدِها شٌئا ً وقد أمضى حٌاته كحها فً أشٌاء ال تنفعه فلً آخرتله ،فهلو فلً ضلٌاع ؛
فندائً صدى لنداء هللا سبحانه
فقد قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم
اع ُبدُوا َر َّب ُك ْم الَّذِي َخلَ َق ُك ْم "
اس ْ
" ٌَاأَ ٌُّ َها ال َّن ُ
الجهة الوحٌدة التً تسلتحق الطاعلة والعبلادة واإلخلال

والحلب هلً هللا ،فؤنلا ال أعتقلد أن فلً األرض

رجحٌن تحابا كسٌدنا الصدٌق وسٌدنا رسول هللا ،ومع ذلك ماذا
قال رسول هللا علٌه الصالة والسالم:
(لو كنت متخذاً من العباد خلٌالً لكان أبو بكر خلٌلً ولكن أخ وصاحب فً هللا)
أما العالئق فكحها مع هللا وحده .
ً
جهة واحدة وتبحث عن خالق عرلٌم فتصلفٌه كلل
فؤقول لكم سِ رُّ السعادة أنك تعمل لوجه واحد ،ف ُترضً
نفسك

.

فالخالق هو هللا ،صاحب األسماء الحسنى والصفات الفضحى عحم عحى الذات .
فاهلل سبحانه ؛ ٌحتاجه كل شًء فً كل شًء فاعبدوه فحنالحر أن أمر العبادة ٌؤتً فً األعم األغحب فً
القرآن الكرٌم بعد اسم الخالق .
وحٌنما تشح األمطار وتنحبس السماء ،أقول لمن حولً  :هل فً األرض كحهلا جهلة بإمكانهلا أن تجتملع
وأن تتخلللذ القلللرار بلللإنزال المطلللر ؟ ال  .فحلللٌس ألحلللد حٌحلللة إال أن ٌجلللؤر باللللدعاء إللللى هللا علللز وجلللل،
والضراعة الستنزال رحمة هللا سبحانه وتعالى ،إذاً هو هللا الخالق .
هللا هو الخالق وهو الخالق
أما صٌغة " الخالّق " ،فهً صٌغة مبالغة السم الفاعل ٌعنً كثٌر الخحق وعرٌم الخحق،
المجرات
إذ ترى مجرة بُع ُدها ع ّنا ستة عشر ألف محٌلون كٌحلو متلر ،وقحلب العقلربٌ ،تسلع للؤلرض والشلمس ملع
المسافة بٌنهما،
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البحار
وأربعة أخماس الكرة األرضٌة بحراً ،وبعض أعماقه عشرة آالف متر ،إنه شًء مخٌف،
واصعد إلى بعض الجبال جبال الهماالٌا مثالًٌ ،هولك ارتفاعها .
الحٌوانات
وانرللر إلللى بعللض الحٌوانللات ،فللالحوت األزرق ،مائللة وخمسللون طنلا ً ،ودملله تسللعون بللرمٌالً مللن زٌللت
السمكٌ ،ستخرج من حلوت واحلد ،ملن الححلم خمسلون طنلا ً ،وملن اللدهن خمسلون طنلا ً تقرٌبلا ً وأحشلاإُ ه
خمسون طنا ً ،فهل من خالق غٌر هللا ؟
األنهار
األمازون ثالثمائة ألف متر مكعلب فلً الثانٌلةٌ ،متلد مجلرى هلذا النهلر فلً البحلر بملا ٌزٌلد علن خمسلة
وثمانٌن كم دون أن تختحط مٌاهه بمٌاه المحٌط
السحاب
كتل السحاب تتحرك محمحة بؤلوف األطنان ومع ذلك تمر بال صوت ،بل فٌها الهدوء والبشرى .
هذا خلق هللا فأرونً ماذا خلق الذٌن من دونه
ترى محرك ما ٍء بسٌطا ً ٌمؤل الفضاء صخبا ً وضجٌجا ً ،وقد ٌفسلد عحٌلك نزهتلك و إذا كنلت فلً مزرعلة
وتحتاج إلى ماء و أدرت المحرك فإنه ٌفسد عحٌك سكون المزرعة وجمال الطبٌعة .
تبارك هللا أحسن الخالقٌن
معان كثٌرة فمن بعض معانٌها:
هذه ايٌة ذات
ٍ
موازنة بٌنَ ما ٌصنعه اإلنسان وبٌن صنعة الواحد الد ٌّان
أن اإلنسان أحٌانا ً ٌصنع شٌئا ً ٌكون فً البداٌة بسٌطا ً لكنه كحما ارتقى عحمه وارتقت خبرته ٌكمُل عمحه،
صناعة السٌارات
وأكبر دلٌل انرر إلى مركبة صنعت فً عام ألف وتسعمائة وإلى مركبة صنعت فً عام ألف وتسعمائة
وتسعٌن ،فإنه ال ٌوجد نسبة لحمقابحة األولى ،فانوسان فً األمام ومستودع زٌت وسِ راج ،تفتح باب
البحور و ُتشعِل الفانوس بالثقاب ،من أجل أن ترى طرٌقك فً الحٌل ،والعجالت من دون هواء ( صب
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كامل ) ،والتشغٌل من الخارج بالمحرك ،وحركة واحدة والمزمار ،هذه صناعة عام ألف وتسعمائة،
وبعض نماذجها لآلن فً المتاحف ،وانرر إلى مركبة عام ألف وتسعمائة وتسعٌن فتفهم شٌئا ً كثٌراً من
أن اإلنسان ارتقت صناعته وتكامحت أعماله ،لضعف خبرته ،إذاً فخبرته مكتسبة،
خلق اإلنسان
لكن انرر إلى خلق اإلنسان ،فهل هناك إنسان مع ّدل ؟ إنسان نمط تسعٌن أو ثمانٌن ،هذا "  " sوهذا
بدون "  ،" sلٌس إال نوع واحد وبدون أي تعدٌل ،ألن عحم هللا قدٌم وأن خبرته قدٌمة ،فما من مرة
حمل أب ولده من ٌده فانخحعت ٌده ،فالصنعة متقنة ،واألربطة محكمة تماما ً تحمل الجسم بالكامل.
قال هللا فً القرآن الكرٌم:
ار َك َّ
سنُ ا ْل َخالِقٌِن "
هللا ُ أَ ْح َ
" َف َت َب َ
بٌن ما ٌصنعه اإلنسان وبٌن صنعة الواحد الدٌّان فإنك ترى فرقا ً
فإذا كنت ترٌد أن تعمل موازنة َ
كبٌراً،
طبٌب األسنان
فؤنجح طبٌب أسنان إذا أراد أن ٌقحع لطفل سنا ً فالبد من إبرة تخدٌر بالحثة وٌبكً وٌشتم الطفل
وٌتمرد ،وأبوه ٌهدئه أما عندما ٌقحع هللا ضرسا ً لطفل صغٌر كٌف ٌقحعه ؟ ٌسقط مع األكل ،فقد ذاب
ار َك َّ
سنُ ا ْل َخالِقٌِن "
هللا ُ أَ ْح َ
جذر السن شٌئا ً فشٌئا ً وانقطع العصبَ " ،ف َت َب َ
العٌن وآلة التصوٌر
ولتر األشٌاء بحجمها الحقٌقً ،فآلة التصوٌر تحتاج إلى تحمٌض فٌحمٌُ ،قال لك غداً،
اعمل موازنة،
َ
ونررك األشٌاء ال ٌحتاج إلى تحمٌ

 ،تنرر فتشاهد حاالً باأللوان وبالحجم الطبٌعً مع الحركات،

صوراً متحركة محونة ! فؤنت إذا نررت بالعٌن المجرّ دة ،رأٌت مائة إنسان أمامك دفعة واحدة وكل
إنسان له لون عندك ،بٌنما إن صورت فً فٌحم مائة رجل تقرٌبا ً ٌرهرون بحون واحد ،فالعٌن المجردة
تفرق بٌن درجتٌن إلى ثمانمائة ألف درجة بالحون الواحد ،فحو درجنا الحون األخضر ثمانمائة ألف درجة
نجد العٌن السحٌمة تفرق بٌن كل درجتٌن .
عار َك َّ
سععنُ ا ْل َخععالِقٌِن " ،م ٌّللز بللٌن آلللة التصللوٌر وبللٌن العللٌن ،تلر فرقلا ً كبٌللراً جللداً فمتللى
هللا ُ أَ ْح َ
إذاً َ " :ف َت َبع َ
أُخذت المسافة والسرعة والفتحة؟ هناك فتحة وسُلرعة ومسلافة ،فعٌنلك بشلكل عفلوي وبشلكل آللً تقلٌس
المسافة ،والعضالت الهدبٌة تضغط عحى الجسم البحوري ضغطا ً بحٌث ٌتقوس تقوسا ً ٌجعل الخٌلال عحلى
الشبكٌة هذه المطابقة ،وهً من أعقد العمحٌات فً العٌن ،فكل إنسان ٌنرر إلى شًء دون السلتٌن متلراً
ٌحتاج إلى مطابقة ،فالمطابقة ؛ أن هذا الشًء لو اتجه نوره إلى العدسة لوقع الخٌال إملا بعلد الشلبكٌة أو
رل الشًء عحى الشبكٌة ال بد من أن نعلدل احدٌلداب الجسلم البحلوري إملا ضلغطا ً
قبحها ،فحتى ٌقع خٌال ِ
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أو بسطا ً ،فهذه العضالت الهدبٌة فٌهلا عحلم كبٌلر جلداً ُتلرى كلم مٌكرونلا ً تضلغط حتلى ٌقلع الخٌلال عحلى
عار َك َّ
سععنُ
هللا ُ أَ ْح َ
الشللبكٌة ؟ أعتقللد أن عمحٌللة مطابقللة العللٌن مللن أعقللد العمحٌللات فللً جسللم اإلنسللان " َف َت َبع َ
ا ْل َخالِقٌِن "
هللا خلقنا وأمرنا بٌده
طائرة ُتبلاع ملن مصلنع لدوللة ملا ،فالمصلنع ال عالقلة لله بحركلة الطلائرة ،هلا هلً ذي تقصلف مدٌنلة،
وتنقض عحى قرٌة  ،والمعمل باعها وانتهلى أملره وال عالقلة لله بهلا ،لكلن ربنلا علز وجلل ملا ملن شلًء
خحقه إال وأمرُه بٌده .
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
أَال لَ ُه ا ْل َخ ْل ُق َواألَ ْم ُر
مما ٌُطمئن اإلنسان أن الذي ٌخلقه هللا عز وجل ٌبقى رهن أمره ،فؤنت اطمئن أن كل من حوللك وملا
حولك بٌد هللا عز وجل .
تفسٌر بعض آٌات القرآن الكرٌم
والحقٌقة أن القرآن الكرٌم كتاب العمر ،وهو الكتلاب المقلرر ،وأنلا أتمنلى عحلى القلرّ اء الكلرام إذا قلرإوا
القرآن ومرت بهم كحمة الخحق فحٌبحثوا عن العالقة بٌنها وبٌن ما قبحها وما بعدها ،عحى جناح السرعة،
الخالق
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
" ه َُو َّ
هللا ُ ا ْل َخال ُِق "
خالق الكون هو هللا رب العالمٌن عحلم عحلى اللذات صلاحب األسلماء الحسلنى والصلفات الفضلحى ،خعالق
كل شلًء ،أي ال خعالق آخلر خلعق أي شلًء ،هلو خعالق كلل شلًء فاعبلدوه ،هلذا المعنلى اإلٌجلابً ،أملا
المعنى السحبً " ،هل من خالق غٌر هللا؟" "
ا ْل َخ ُ
الق ا ْل َعلٌِ ُم
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
َبلَى َوه َُو ا ْل َخ ُ
الق ا ْل َعلٌِ ُم "
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ٌعنً خلق الجبال وخلق المجلرات .أي إمّلا كثلرة الخلعق علدداً ،وإمّلا عرملة الخلعق نوعلا ً ،وهلذا معنلى
الخالّق" ،
سنُ ا ْل َخالِقٌِن ََ
أَ ْح َ
قال هللا فً القرآن الكرٌم:
ار َك َّ
سنُ ا ْل َخالِقٌِن ََ "
هللا ُ أَ ْح َ
" َف َت َب َ
بٌن ما ٌصنعه اإلنسان وما ٌصنعه الواحد الدٌّان،
ٌعنً عحٌك إجراء موازنة َ
ص ِّو ُر
ئ ا ْل ُم َ
ار ُ
معنى ا ْل َخال ُِق ا ْل َب ِ
ولنبدأ فً تفسٌر كحمة الخلعق ،الخلعق فلً الحغلة جلاء بمعنلى اإلٌجلاد واإلبلداع واإلخلراج ملن العلدم إللى
الوجود .
الخالق ،وهلل المثل األعحى ولكن لحتقرٌلب ،مهنلدس عحلى الطاوللة وعحلى اللورق صلمم بنلاء ،وعحمله كحله
وضعه فً هذه الخارطة ،الخارطة تضم  :خارطلة األساسلات ،فالطلابق األول والطلابق الثلانً واللدعائم
اإلسمنتٌة ،وال ُ
ئ " ،أملا البلارآ فهلو اإلٌجلاد ملن
عار ُ
شرُفات وكحه عحى الورق ،فلالخحق تقلدٌر "ا ْل َخعال ُِق ا ْل َب ِ
عدم ،كن فٌكون ،واين جاء دور المتعهد فحفر األساسات وصبها خرسانة ،وأشاد الطابق األول فوضلع
اإلسمنت السائل فوق الحدٌد المسحّح إلى أن قام البناء ،فالخلق هو التقدٌر ،والبلارآ هلو اللذي أوجلد ملن
عدم .
لكن البناء عحى الهٌكل منرره قبلٌح جلداً ،فالبلد ملن عملل آخلر وهلو إعطلاء هلذا البنلاء الشلكل المقبلول،
فجللاء دور الطٌللان ثللم الللبالط بالسللٌرامٌك ،وأتللى دور عامللل الكهربللاء وزٌّنللا الشللرفات ،والجللدران مللن
الداخل والخارج ،فصار البناء جمٌالً جداً ،فبٌن أن تضع العحم كحه فلً أصلل البنلاء ثلم أن تبنٌله وتعطٌله
َّ
ص ِّعو ُر
ئ ا ْل ُم َ
عار ُ
صور ًة محببة وهذا ما جاء فً كتاب اإلحٌاء حول تفسٌر قوله تعالى " ه َُعو هللا ُ ا ْل َخعال ُِق ا ْل َب ِ
" ،المصوِّ ر إعطاء الصورة الخارجٌة ،فالذي عنده أطحس تشرٌحٌ ،رى فٌله إنسلانا ً كحله عضلالت ،وهلو
منرر مخٌف فعضالت الوجه بالعشرات ،وٌرى إنسانا ً كحله أعصلاب ،وآخلر كحله أوعٌلة وهنلاك صلورة
هٌكل عرمً ،وانرر إلى اإلنسان فً آخر وضع بعد كسوته بالجحد تجده جمٌالً وانزع الجحد عنه فهنلاك
َّ
ص ِّو ُر " .
ئ ا ْل ُم َ
ار ُ
المنرر المخٌف ،فربنا أعطاه صورة جمٌحة ،ه َُو هللا ُ ا ْل َخال ُِق ا ْل َب ِ
وإن شللاء هللا تعللالى لنللا عللودة أخللرى لهللذا الموضللوع ألنلله متعحللق بالخععالق البللارآ المصللور ،و بشللكل
مللوجز فللالخععالق هللو المُقللدر ،والبللارآ هللو الللذي ٌوجللد مللن عللدم ،والمصللور هللو الللذي ٌعطللً الصللورة
المناسبة لكل مخحوق ،فهذا اإلنسان خحق بعحم ،فالقحب والعرام كحها خحقت عحلم ،وبعلد العحلم هنلاك إٌجلاد،
وبعد اإلٌجاد هناك صورة أعطاها هللا هذا المخحوق كالبناء تماما ً،
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ما الفرق بٌن خلق وفطر ؟
سع َم َاوا ِ
ض " فاحلال واضللح
ت َواألَ ْر ِ
فلؤقول موضلحا ً أن الفللرق بلٌن الخلععق والفطلر  " :ا ْل َح ْمع ُد ِ َّهِ َفعاطِ ِر ال َّ
كثٌلللراً الحلللر الطفحلللة الصلللغٌرة ملللا اللللذي تفعحللله ؟ دع ُب ْنٌلللة جسلللمها وأعضلللائها وأنسلللجتها وأشلللكالها
وخطوطها ،فحها ُب ْنٌلة خاصلة ،ومٌلول خاصّلة ،دعنلً أطحلق عحٌهلا البُنٌلة النفسلٌة ،فهلً تمٌلل إللى تربٌلة
األوالد ،فقد تضع وسادة عحى ٌدها وتربت عحٌها ،أما الطفل فقد ٌركب قضٌبا ً ٌتخلذه كحصلان ٌعلدو بله،
فحماذا اختار الطفل لعبة الحصان ؟ واختارت الفتاة مخدة ( وسادة ) جعحت منها رملزاً لولٌلد عحلى ٌلدها،
ٌعنً البُنى النفسٌة هً الف ِْط َرةُ .
البُنللى النفسللٌةٌ ،ععا داود ذكععر عبععادي ب حسععانً إلععٌهم ،فع ن النفععوس جبلععت علععى حععب مععن أحسععن إلٌهععا
وبغض من أساء إلٌها .
هذه بنٌة نفسٌه ،وبُنى جمع بنٌة ،ولحبنٌة النفسٌة خصائ
وجحدها وصوفها ،وهذه البنٌة الجسمٌة  .ولها خصائ

بجسمها وعضالتها

 ،فالغنمة لها خصائ

بنفسٌتهاٌ ،قال " مثل الغنمة " أي مطواعة،

ذلولة فؤنت ترى أنها تنساق مع صاحبها إلى حٌث ٌرٌد وكٌفما ٌرٌد ،وطبٌعة الغنم أنها تجتمع مع
راع أن ٌجمع خمسٌن كحبا ً مع بعضها فكل واحد فً جهة أما قطٌع الغنم فمع
بعضها بعضا ً فال ٌستطٌع ٍ
بعضه ،هذه بُنى نفسٌه ،انرر إلى البقرة ،وانرر إلى الجملٌ ،قال لك الجمل حقود ،والحصان وفً،
فخصائ
أما خصائ

نفس المخحوق من الفطرة،
جسمه فمن َ
الخ ْلق ،أعود فؤكرر  :إن الشًء المتعحّق بجسمه وبؤعضائه وبتشرٌحه

وبورائفه هذا متعحق بالخلق ،وأما الذي ٌتعحق بخصائ

نفسٌته فهذا من الفطرة  ،فالثعحب ماكر،

والجمل حقود ،وهكذا كل حٌوان له خصائصه ،وهناك حٌوانات أهحٌة وحٌوانات متوحشة ،وحٌوانات
مفترسة،و حٌوانات ودٌعة .
سع َم َاوا ِ
ض " فهلذا ٌبللرز أن هللا سلبحانه أعطللى كلل مخحللوق
والخالصلة إذاً  " :ا ْل َح ْمع ُد ِ َّ ِ
ت َواألَ ْر ِ
ه َفعاطِ ِر ال َّ
خصللائ

نفسللٌة فللً التعامللل مللع ايخللرٌن ،وأمللا الخلععق فٌبللرز الخصللائ

المادٌللة التللً جعحهللا لكللل

مخحوق ،والخلق تقدٌر ،وال َبر ُء هو اإلٌجاد من عدم ،والتصوٌر هو إعطاء الشًء الصلور ًة التلً أرادهلا
هللا سبحانه له .
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