هللا الخالق
ما أعجب عملٌة الخلق! إنها فً مستوى فوق العقل .نقترب الٌه عن طرٌق اإلٌمان والوحى.
فالخالق غٌر الصانع .الصانع ٌصنع أشٌاء من مادة موجودة .أما الخالق فٌخلق من العدم،
ٌنشئ شٌ ًئا من ال شئ!!
والعجٌب أن هللا أوجد كل شًء من ال شئ
ضا..
ولٌست األمور المادٌة فقط ،وإنما األرواح أٌ ً
كما أننا نرى فً خلقه للكل آٌات من القدرة والحكمة والفن والنظام والجمال.
ضا .ألنه من تواضع هللا ،أنه لم ٌشأ أن ٌكون الوجود له وحده ،فأوجد كائنات
بل التواضع أٌ ً
اخرى ،منحها الوجود لتكون معه...

أما سبب خلقه لكل الكائنات ،فهو جوده وكرمه ومحبته.
محتاجا إلى هذا الكون .بل الكون هو المحتاج الٌه.
إنه لم ٌكن
ً
كان هللا مكتف ًٌا بذاته ،تمجده صفاته ،وتمجده طبٌعته السامٌه التً ال تحد .ثم مرت على ذلك
ما ال ٌُعد من السنٌن ،بل لم تكن هناك مقاٌٌس للسنٌن بعد .ثم فً وقت ال نعرفه بدأ هللا عملٌة
الخلق ،فخلق السموات واألرض.
ومع خلقه للطبٌعة الجامدة ،منح بعض مخلوقاته نعمة الحٌاة.
روحا
منح الحٌاة للنبات والحٌوان واإلنسان .ومن قبل ذلك للمالئكة .ومن محبته منح لإلنسان
ً
نفسا تنتهى بموته .وهكذا جعل الحٌاة على درجات
خالدة ،وكذلك المالئكة .ومنح للحٌوان ً
ومستوٌات تتنوع بٌن النبات والحٌوان واإلنسان ،والمالئكة...
ً
ضئٌال منها...
خلق هللا كل مستوٌات الخلٌقة ،حتى ما ٌبدو

خلق العاقل وغٌر العاقل .خلق الحى والجماد .خلق الفٌل الضخم ،كما خلق النملة الضئٌلة،
والدودة التً تسعى تحت حجر .خلق األسود القوى الشجاع ،كما خلق األرنب الضعٌف
الحر والبرد،
الخائف .خلق القرد كما خلق الغزال .خلق الجبل العالى ،والوادى السحٌق .خلق
ّ
النور والظالم .الكل صنعة ٌدٌه
وكانت هلل حكمة فً خلقه العالم بهذا التنوع...
تصوروا لو كان العالم كله طبٌعة واحدة وشكال واحدً ا ،كٌف كان ٌمكن أن تعٌش؟!

ومن العجٌب فً قدرة هللا فً الخلق ،العدد الهائل لمخلوقاته.
مالٌٌن المالٌٌن من المخلوقات ،تتكرر كل جٌل ،وبعضها ٌتكرر كل سنة أو عدة سنوات.
وبعضها ال ٌُحصى مثل رمل البحر ،ومثل نجوم السماء ،وما فً السماء من كواكب ومن
مجرات وشهب...
ونحن نعرف الظاهر فقط من مخلوقات هللا ،وال نعرف الخفى منه
أو نبذل الجهد لكً نعرف ما خفى منها .فنحن ً
مثال ال نعرف كل ما فً باطن األرض من
أسرار .ولكن نبذل الجهد بحفرٌات كثٌرة ،لنعرف منابع الماء التً تحت األرض ،ومصادر
البترول التً فً جوف األرض ،وما تلفظه البراكٌن من باطن األرض .كذلك بالتنقٌب ٌمكن أن
نتعرف على ما فً جوف الجبال من ذهب وأحجار كرٌمة ومعادن وغٌر ذلك ...أضف إلى ذلك
ما فً أعماق البحار ،وما ٌمكن أن تكشفه دراسات علوم الفضاء .فما الذي نعرفه عن هذا
الكون الواسع العجٌب...؟!

أٌضا أن هللا قد خلق العالم فً نظام عجٌب...
والعجٌب ً
ٌكفى أن ننظر ً
مثال إلى الفلك ،والروابط التً تربط األجرام السمائٌة بقوانٌن تحفظها قائمة فً
مكانها ،وتدور حول بعضها البعض فً نظام ثابتٌ ،دل على أن الذي ّ
نظم هذه القوانٌن
الفلكٌة هو – كما ٌسمٌه الفالسفة – مهندس عظٌم .God the Geometer
إلى جوار هذا ما وضعه من نظام لألجواء من جهة الحر والبرد ،والرٌاح واألمطار ،والرطوبة
والجفاف ،والظلمة والنور...

أٌضا فً جسم اإلنسان ،حتى
وكالنظام والتناسق فً فلك السماء وأجواء األرض ،هكذا ً
ٌسمون اإلنسان العالم الصغٌر Micro Kosmos
فالمتأمل فً تكوٌن أجهزة اإلنسان وعلم وظائف األعضاءٌ ،رى عج ًبا ٌدل على قدرة الخالق
سواء فً المخ ومراكزه وعمله وما ٌصدر عنه من أوامر لباقى أعضاء الجسد ...أو القلب أو
الكبد ،وعمل كل منهما ،وعمل الجهاز الدورى فً الجسم ،وعمل األعصاب ،وفصائل الدم..
الخ
بل ان عجب خلق هللا ٌظهر عمٌ ًقا فً بصمات أصابع اإلنسان
هذه التً تدل على كل فرد ،وتمٌزه عن غٌره .وهنا نقف فً ذهول أمام مئات المالٌٌن من
أى مهندس أو رسام – مهما كانت براعته – ٌستطٌع أن
بصمات األصابع التً ال تتشابه أبدً اّ .
ً
أشكاال متنوعه من بصمات األصابع مثلما صنع هللا الخالق؟!
ٌرسم
أٌضا؟ بحٌث ٌكلمك إنسان تلٌفون ًٌا من آالف األمٌال ،فتمٌز
هل نضم إلى هذه بصمات الصوت ً
صوته وتتعرف علٌه!!
وهل نضٌف إلى كل هذا ،ما خلقه هللا من مالمح عدٌدة ممٌزة لمالٌٌن وعشرات المالٌٌن من
البشر...
مصدر المقال :موقع األ نبا ت كالهٌم انوت.

وماذا نقول عن خلق هللا للمالئكة وقوتهم وإمكانٌاتهم العجٌبة...
بحٌث ٌمكن أن ٌنزل المالك من السماء إلى األرض فً لمح البصر ،وٌفعل ما ٌعهد به هللا الٌه
من عمل أ ًٌا كان بقدرة عجٌبة
ٌضا عن روح اإلنسان ،الروح العاقلة الناطقة ،ومدى صلتها بالجسد ،وكٌف
وماذا نقول أ ً
تفارقه بالموت ،وكٌف تعود الٌه بالقٌامة ألٌس فً هذا كله عجب أي عجب!..
ثم لننزل إلى بعض المخلوقات البسٌطة كالنحلة والنملة.
هنا نرى عجب الخالق العظٌم فً أن ٌمنح النحلة حكمة التدبٌر فً نظامها وحكمة االنتاج
للشهد وغذاء الملكات ،كل ذلك من رحٌق األزهار .وٌمكنها بدقة عجٌبة أن تحفظه فً خالٌا
أٌضا...
دقٌقة ً

أٌضا فً نظام حٌاتها النشٌط الذي ال ٌهدأ ،وفً تعاون افرادها ،ودقة اتصال
هكذا النملة ً
بعضهم ببعض ،وطرٌقة تخزٌن طعامهم
إن عجائب هللا فً خلٌقته ال تحصى ،ال تكفٌها مقالة أو مقاالت...

