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مبحض  اخللق  هللا  خلق 
فهو  وفضله،  عطائه 
ومل  عليهم،  املتفضل 
يكن أليٍّ منهم عمل حُيَمد عليه، وال 
هللا  وهب  إمنا  إليه،  ُيرد  عطاء  سابق 
ووهبها  خلقها،  املخلوقات  تعاىل كل 
يف  معدومة  كانت  بعدما  وجودها، 
تعاىل  إنه  واجملهول،  الغيب  ظلمات 
حدود،  بال  املطلق  العطاء  صاحب 
وأعطى كل  النسمة،  وبرأ  احلبة  خلق 
شيء خلقه مث هدى، فزّود كل خلٍق 
هبا  اليت  ابألدوات  املخلوقات  من 
من  اليت  بوظيفته  القيام  من  يتمكن 
أجلها ُخلق، ومل يرتْكه يف احلياة انقصًا 
يعاين عجزَه وقصورَه عن القيام ابملهام 
نه  اليت هبا ُكّلف، فال يوجد انفٌع إال مكَّ
من نواله، وال مفيٌد إال زّوده ابلقدرات 

اليت تؤهله المتالكه.
آايهتا  وأوىل  الكتاب  فاحتة  ويف   

فقال يف  ويربزه،  األمر  هذا  يثبت هللا 
حىت  ـ  سورة  مطلع كل  ويف  مطلعها، 
اعتربها الراسخون يف العلم آية من كل 
سورة ﴿ِبْسِم اللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم﴾ تلك 
  املوعود  املسيح  أثبت  اليت  اآلية 
أْن  )الرباهني األمحدية(  الفّذ  يف كتابه 
ليس هلا مثال سابٌق يف أيٍّ من الكتب 
لِلَِّ  ﴿احْلَْمُد  بقوله  وأعقبها  السماوية، 
َربِّ اْلَعاَلِمنَي﴾ فباسم هللا كان البدء، 
ونقش ومسًا على املخلوقات يدل عليه، 
فربمحته خلقهم، وبربوبيته ورعايته رابهم 
ورعاهم، ومنَّاهم وأفاض عليهم، حيث 
َر اللَِّ أَْبِغي رابًّ َوُهَو  قال تعاىل ﴿ُقْل َأَغيـْ
هلم  فمن كان  َشْيٍء﴾)1(،  َربُّ ُكلِّ 
قبله، ومن خلقهم وبرأهم سواه؟ فقد 
وهبهم الوجود ومل يكونوا شيئًا مذكوراً، 
يعدل  ما  األعمال  من  هلم  يكن  ومل 
لذو  فإنه  منه،  رائحة  وال  وهبهم،  ما 
ونبات  من مجاد  العاملني،  على  فضل 

نعلم، ﴿َوِإْن  وحيوان ما علمنا وما مل 
اَل  َوَلِكْن  حِبَْمِدِه  ُيَسبُِّح  ِإالَّ  َشْيٍء  ِمْن 
قوله  َتْسِبيَحُهْم﴾)2(، وكذلك  ْفَقُهوَن  تـَ
َماوَاِت  تعاىل ﴿َولِلَِّ َيْسُجُد َمْن يِف السَّ
اِبْلُغُدوِّ  َوِظاَلهُلُْم  وََكرًْها  َطْوًعا  وَاأْلَْرِض 
وَاآْلَصاِل﴾)3(، فإن للمخلوقات إدراكًا 
تسبحه  وهي  وابرئها،  وخالقها  لرهبا 
وتقدس له، وتسجد له طائعة منصاعًة 
إلدراٍك أدركْته هو غري إدراكنا أنه هو 
وحده سبحانه من جيب عليها التذلل 
له والتسبيح حبمده، كذلك كان ينبغي 
أن يكون حال البشر العقالء، تسليم 
كامل، وخضوع اتم، ال سيما أن هللا 
وهبهم ترقيا يف اخللق، ومتيزاً يف القوى 
للجمادات  يهب  مل  ما  والقدرات 
﴿َوَلَقْد  احليواانت،  وسائر  والنبااتت 
رِّ وَاْلَبْحِر  َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم يِف اْلبـَ
ْلَناُهْم َعَلى  يَِّباِت َوَفضَّ َناُهْم ِمَن الطَّ َوَرزَقـْ
ْفِضياًل﴾)4(، وحباهم  َكِثرٍي مِمَّْن َخَلْقَنا تـَ

حلمي مرمر -  مصر

الَعْدُل اإِلَلِهيُّ
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ابلعقل واللسان، ليعقلوا أفضال رهبم، 
وأنه هو وحده اجلدير ابلطاعة والعبادة 
ترمجااًن  ألسنهم  تكون  مث  والتسليم، 
إبمياهنم  وحيدثون  قلوهبم،  يف  وقر  ملا 
معزوفة  يف  وينتظمون  خلفهم،  َمن 
مع  والتحميد  والتقديس  التسبيح 
سائر املخلوقات، ويتصبغون بصبغته، 
ويرسخ يف وجداهنم شعور أرسخ من 
إليه  الفقر  ما يكون  أفقر  أهنم  اجلبال 

سبحانه. 

قوائم العرش ف الفاتة
حتوز كل  اليت  العليا  الذات  هو  هللا 
احملاسن  كل  ومتتلك  الكماالت، 
والصفات، ومن هذه الصفات أربع 
)رب العاملني، الرمحن، الرحيم، مالك 
الصفات  عمدة  وهي  الدين(   يوم 
ما  املخلوق  ُرزق  اليت  التشبيهية، 
على  منها  صورًة  يكون  أن  يؤهله 
َماِء َماًء َفَساَلْت  زََل ِمَن السَّ قدره، ﴿أَنـْ
احلديث  أن  غري  ِبَقَدرَِها﴾)5(،  َأْوِدَيٌة 
عرب سطور املقال سيرتكز على صفيت 

الرمحانية والرحيمية.
على كل  عامة  رمحة  ذو  فالرحـــــــــن 
حي،  وكل كائن  وروح،  نفس  ذي 
وهَبه وجوَده، من فيض كرمه وجوِده، 
وأخرجه من قرب العدم وطّي النسيان، 
مستقراً  يكون  جسداً  له  وصّور 

العامل  مع  هبا  يتواصل  لروحه، ووسيلة 
والقوى  ابمللكات  وزّوده  حوله،  من 
من  يرتقي  أن  تؤهله  اليت  والقدرات 
خلق طيينٍّ خيلد إىل األرض، إىل طري 
مساويٍّ حيلق يف مساوات القرب من هللا 
ر له ما  والتشبه أبمسائه وصفاته، وسخَّ
مجيعًا  األرض  يف  وما  السماوات  يف 
منه وألنه تعاىل يعلم بعلمه األمشل أن 
اإلنسان مييل بنفسه األمارة إىل السوء 
الذي ُترِيُه إايه ُحسنًا، ويتبع خطوات 
الشيطان الذي آل على نفسه إال أن 
ُيضله عن السبيل، فأرسل له املرسلني، 
إبصاره يف  لُيبصر منهم ما عمي عن 
وتواترت  العوامل من حوله،  نفسه ويف 
الُكتب  عنه  تنقطع  ومل  الرساالت، 
مؤهالته،  حتتبس  ال  حىت  السماوية، 
وتبقى قواه وقدراته يف حيِّز الكتمان. 
والرحـــــــــيم هو الذي جيازي خرياً خبري، 
وإحسااًن إبحسان، فيأحذ بيد من مدَّ 
ر يف  ملن سخَّ القوة  ويعطي  يداً،  إليه 
سبيله قوته، وأثبت ابلتجربة أنه بذل 

ما يف ُوسعه، ومل اَيُْل جهداً، ومل يّدخر 
بنشاط،  يبخل بصحة وال  سعيًا، ومل 
فيزيل الشوك من طريق احلفاة العابرين 
طريق  يف  مصباح  فتيل  ويشعل  إليه، 
الذين إليه يسلكون، وما يستوي عنده 

اجملاهدون والغافلون.
فقد أوجده، وهداه ابلقوى والقدرات 
ما ميكنه من الرتقي والسمو، وإن رآه 
يف موطن إحسان زاده إحسااًن، ، حىت 
يلبث  فما  وامنحى،  وجوده  ذاب  إذا 
إال أن ُيتوِّجه ربُّه بتاج املُلك، وجُيلسه 
على عرش، ويهيء له مملكًة ليحكم، 
حىت  ويثيب،  وجيازي  ومينع،  ويعطي 
يكون  فيكون، وال  للشيء كن  يقول 
مسعه الذي يسمع به إال مْسع هللا، وال 
يكون بصره الذي يبصر به إال بصر 
هللا، وال تكون يده اليت يبطش هبا إال 
ميشي  اليت  رجله  تكون  وال  هللا،  يد 
فمن كان  تعاىل.  هللا  رجل  إال  هبا 
هكذا هو شأنه، وهكذا هي صفاته، 
وتلك  إنعامه،  هو  هكذا  ومن كان 

كان ينبغـــي أن يكون حـــال البرش العقاء، تســـليم كامل، وخضوع 

تـــام، ال ســـيام أن اللـــه وهبهم ترقيـــا يف الخلق، ومتيـــزاً يف القوى 

والقـــدرات ما مل يهب للجـــامدات والنباتات وســـائر الحيوانات....
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وكيف  ُيسأل؟  فكيف  عطاايه  هي 
عدٌل  عليه  ُيفرض  وكيف  حياَسب؟ 
من ِقبل أشقياء ضعفاء ليس إبمكان 
عمل  يف  يتحكم  أن  منهم  الواحد 
أن  له  طاقة  فال  الداخلية،  أجهزته 
ما دام هللا  العمل  تتوقف عن  جيعلها 
لديه  قدرة  تعمل، وال  أن  ميلي عليها 
هللا  أن  لو  وتعمل  تنشط  جيعلها  أن 
أمرها ابلتوقف والثبات واالنقطاع عن 
ذرة  مثقال  العقل  من  أيكون  احلركة؟ 
أن تعرتض على من وهبك جبااًل من 
قمح ملاذا مل ُيعطك رغيفًا، أو تدَّعي 
على من منحك أطنااًن من احلديد ملاذا 
مل متتد إليك يُده إببرة؟ وهل يكون من 
حسن الفهم االدعاء بعدم العدل على 
العدل وأهلمه وأوحاه وجعله  من علَّم 
وقد  اإلنسانية؟  الفطرة  من مسلَّمات 
فاق يف العطاءات كل مساء، وعال يف 
التفضالت أعلى من كل عالء، وإن 
كان قد كتب على نفسه الرمحة، فما 
فرضها أحٌد عليه، وما ينبغي ألحد، 
احملبة  بدافع  نفسه  على  كتبه  وما 

اخلالصة، قد وهبه لعباده وافيًا

علمات اجلهل بهلل
إنه من عالمات اجلهل ابهلل أن نقول 
ب  ويتوجَّ العدل،  عليه  يتوجب  أنه 
يصدر  أن  له  ينبغي  وال  اخلري،  عليه 

ر  ُيقدِّ أن  به  يليق  وال  اخلري،  إال  عنه 
على عباده الشر، وإن تقدير الشر من 
قبيل الظلم للعباد، ووضع العراقيل يف 
ر  طرقهم، ويف واقع األمر أن هللا مل يقدِّ
الشر من غياب  إمنا نشوء  أبداً،  شراً 
لمة من غياب  اخلري، كما أن نشوء الظُّ
النور، وهذا من عمل اإلنسان وليس 
من قبيل فرض هللا عليه، وإن العمى 
ليس إال فقدان البصر، وإن الليل ما 
والنار  النهار،  غياب  من  إال  يكون 
اجلنة، ومنشأ  احلرمان من  إال  ليست 
هللا كأحد  اعتبار  من  األفكار  تلك 
ُحكام البشر، الذين يبسطون لشعوهبم 
مساحة من احلرية وانتقاد السياسات 
فنصبوا  واألحزاب،  والنقاابت  ابآلراء 
سلطانه،  يف  له  شركاء  أنفسهم  من 
وأن هلم أن أفعاَله كما ينتقدون أفعال 
ما  ذلك  يف  األصل  ولعل  ُحكامهم، 
التكوين 32  سفر  يف  التوراة  يف  ورد 

ما  األمحدية  الرباهني  نقاًل عن كتاب 
مفاده:) أن اإلله ظل يصارع يعقوب 
طوال الليل ومع ذلك مل يقدر عليه( 
جهلهم  بذلك  أثبتوا  قد  هؤالء  لكن 
ليس  الذي  السامي  األلوهية  مبقام 
وجحوداً  راً  تنكُّ مقام، وأظهروا  كمثله 

وفساد طبع وُخبث نفس وجهالة 
املخلوقني  بني  العالقة  يف  املتأمل  إن 
جيد هلا قانواًن قدميًا له من األمهية ما له، 
وهو أننا نسأل من كنا قد أعطيناهم 
من قبل، ونوجب اخلري على من سبق 
وقد أفضنا عليه من خريان، أو أفاض 
عليه من هو أعلى منه منزلًة، وأمسى 
األبناء  على  اخلري  فنوجب  قدراً،  منه 
أفاضوا  قد  آابءهم  ألن  اآلابء،  جتاه 
ونوجب  قبل،  من  من خريهم  عليهم 
اخلري على األابء جتاه أبنائهم ملا وهبهم 
ونصيب،  رزق  فيه  هلم  خرٍي  من  هللا 
أنعم  أو  هللا  على  أنعْمنا  ماذا  ولكن 
اإلنعام  عليه  نوجب  حىت  غريه  عليه 
علينا، وما اخلري الذي قدمناه إليه حىت 
نطالبه إبعادة الَكرَّة، ومعاملتنا ابملثل، 
ومنطق  معكوس،  تفكري  ذلك  إن 
فاسد، وهرم مقلوب، سرعان ما خير ـ 

مًا ـ على رأس من قَلبه  ُمهدَّ
إفاضة  نفسه  على  يكتب  مل  هللا  إن 
هلم،  حٌق  أنه  مبعىن  عباده  على  اخلري 
حقًا  جعل  به، كما  يطالبوه  أن  وهلم 

أيكـــون مـــن العقـــل مثقـــال ذرة 

أن تعـــرتض عـــىل مـــن وهبـــك 

ـــاذا مل ُيعطـــك  ـــن قمـــح مل ـــااًل م جب

عـــي عـــىل مـــن  رغيفـــاً، أو تدَّ

منحـــك أطنانـــاً مـــن الحديـــد 

﴾﴿
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﴾﴿

للفقري يف مال الغيّن له أن يطالبه به، 
وهو حق له عليه، ومن كان يظن هذا 
الظن فقد وصم نفسه حبقارة النفس، 
الغيّن  من  ُكاًل  فإن  الفهم،  وغباوة 
وهم  سبحانه،  فضُله  يغمره  والفقري 
الغارقني  خلقه  حتت  يندرجون  مجيعًا 
كتب  وإمنا  وتفضالته،  إحسانه  يف 
رمحهم  وقد  يرمحهم،  أن  نفسه  على 
رمحتني، رمحانية ورحيمية، وليس ألحد 
من عباده أّي حق عليه، إمنا حبه هلم 
هلم،  نفسه  على  الرمحة  فرض  أساس 
فقد كتب على نفسه الرمحة هلم ألنه 
نفسه  يف  أن كتب  سبق  قد  كان 
حمبتهم ، أما هم، فلم يقابلوا حمبته إال 
جبحود ونكراٍن واستكبار وجهالة من 

تداعيات املعاصي وطول الغفلة.

وهذا سوء ظن آخر
هناك فئة أخرى من الناس يرون العدل 
اإلهلّي جيب أن تتساوى مجيع اخلالئق 
احلمري  ذنب  فما  العطاءات،  يف 
واحلشرات  والديدان  واخليل  والبغال 
أن تكون كذلك، وما فضيلة اإلنسان 
عليها أن يكون سيدها، وتكون هي 
يف  التفاوت  هذا  ويرون  له،  رًة  مسخَّ
فضاًل عن  العدل،  ملعىن  منافيا  اخللق 
البشري  اجملتمع  حميط  يف  التفاوت 
ذاته، فلماذا كان بعض الناس أغنياء 

بعضهم  وملاذا كان  فقراء،  وبعضهم 
وما  دميمًا،  اآلخر  والبعض  وسيما 
والعمى  املرض  وذوي  املعوَّقني  ذنب 
أن  واحلق  ذهنيًا؟  واملتخلفني  والعرج 
هؤالء ليسوا إال دجالني يتدخلون يف 
)لو  يقولون:  وكأهنم  اإلهلية،  الشؤون 
كنا آهلًة لقسمنا األرزاق واملقادير خرياً 
من ذلك(، فلم يعرتض أصحاب تلك 
اآلفات، إمنا اعرتض أولئك املتحذلقون 
جواب  ذلك  ويف  التام،  اخللق  ذوو 
اعرتاضاهتم، فإن هللا تعاىل قد أعاض 
أولئك املعاقني مبا ال يعلمه األصحاء، 
فباتوا يف رضا وسالم مع النفس ومع 
يتأففون، وال  اخلالق ال يتذمرون، وال 
يشتكون، ويف خلقهم على هذا النحو 
نفع كبري، ليعرف األصحاء فضل هللا 
ويكونون  فيشكرون،  ونعمته،  عليهم 
معينني،  مواسني  املصابني  هلؤالء 
َدْفُع  ﴿َوَلْواَل  تعاىل  قوله  ويتحقق 
َلَفَسَدِت  ْعٍض  ِببـَ ْعَضُهْم  بـَ النَّاَس  اللَِّ 

َعَلى  َفْضٍل  ُذو  اللََّ  َوَلِكنَّ  اأْلَْرُض 
الشاكرون  فيكسب   ،)6(﴾ اْلَعاَلِمنَي 
الصابرون  ويكسب  الشاكرين،  جزاء 
أجر ما أعده هللا للصابرين، فال شكر 
إال لنعمة، وال صرب إال على حرمان، 
اإلنعامات سواًء،  الناس يف  ولو كان 
الشكر ومعىن  يعرفون معىن  أين  فمن 
أن  منا  للواحد  يتأتَّى  وكيف  الصرب، 
يكون شكوراً كمثل هللا )الشكور(، أو 
يكون صبوراً كمثل هللا )الصبور(؟ فإن 
األصل يف اخللق أن يتشبهوا أبخالق 
هللا وصفاته، كما أخرب املسيح املوعود 
يكون  ولن  مؤلفاته،  يف  السالم  عليه 
ذلك إال ابلتفاوت يف العطاءات، وإن 
الشكر  ما يستوجب  من صفات هللا 
ما  صفاته  من  أن  نعمة، كما  على 
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