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 المبدع ومبدعاتھ

ّح رب ى والذي قــى الذي خلــك األعلــــسبـ ّ ر فھدى.ـــق فسو ّ د  

رة دون أن تھتدي الى قلبھا لترتشف منھ الرحیق ـول الزھــوم حــما دامت النحلة تح
ّ ون متھیئة للــفإنھا تظل تحدث الطنین والجلبة وتك سع.ـ  

ھ ـــھ ومجراتـوراقب كیف أن أفالكون الفسیح ــذا الكـى ھــر الــھكذا اإلنسان اذا نظ
اء على قوانین دقیقة ال مكان فیھا للخطأ أو العبث ـي حسبان بنــھ كل یدور فــوكواكب

 نعرف بالفطرة أن لھذه الموجودات المنظمة صانع قد نظمھا في أحسن تقویم.

 ن حرارة أشعتھا أو أنقصت منھاــأل اإلنسان نفسھ لو أن الشمس زادت مــا ســإذا م
و أرادت ــر. لــرق األرض أو تتجمد فتتصنم وتتصخــل تحتــان سیحدث؟ ھـاذا كــم

ن كل شيء ات وتنافرت ھل ستبقى موجودات أو أالذرات أن ال تتماسك في الموجود
راغا ھائال تسبح فیھ ذرات ال متناھیة. لو سأل اإلنسان نفسھ ھذا السؤال لو ــسیغدو ف

ى.ــھ معنـن قیمة ھل كان لــود مــان للوجي ھل كــأنھ كائن ال یملك الوع  

درك معنى ذاتھا أو یدرك أحد معناھا.ــد الموجودات دون أن تــل یمكن أن توجــوھ  

ور كثیرة غیرھا تجعل اإلنسان یقتنع بأن ھذا الوجود ھو وجود ـور وأمــكل ھذه األم
خطأ.غائي ولیس وجودا عبثیا وأنھ نظم تنظیما دقیقا ال مجال فیھ ألي   

الي ما ــفھناك قوانین صارمة تحكم صیرورتھ وتجعل  كل سبب فیھ یتبع سببھ. وبالت
حیث رحیق الحقائق التي  رّ ــن قلب الســى اإلنسان إال أن یتشبھ بالنحلة فیفتش عــعل

 تنیر السبیل.

ود معناه ویجعل لإلنسان غایة ـالذي یعطي للوج رّ ــن الســى اإلنسان أن یفتش عــعل
د اإلنسان الى نفسھ ــول. لیعــھا فیكسب شرف المسعى إن لم یستطع الوصـإلییسعى 

ر منظم ھل المادة العمیاء مھما تفاعلت ــن غیــام مــد نظــن أن یوجــلیسألھا ھل یمك
دع نفسا عاقلة تعقل ذاتھا وتعقل ما یحیط بھا وتعقل ـجزیئاتھا وعناصرھا یمكن أن تب

وجد من الصدفة أو العبث.أن لكل نتیجة سببا وال شيء ی  
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ل بأحسن تقویم بل لوجده أعظم وأدق وأفعل ــى جسده لوجده یعمــإذا نظر اإلنسان ال
 آلة في ھذا الوجود.

اس علمیا ما بین دماغھ وجھازه العصبي وما بین ثورة المعلومات ـوم یقــاإلنسان الی
جد أن جھازه العصبي ار صناعیة فیـنترنت وأقمـر وإن كمبیوتــالحدیثة وما أنتجتھ م

ل اإلتصاالت وإستقبال وإرسال الرسائل بشكل أدق وأسرع ــي حقـودماغھ یعمالن ف
ورا بعشرات المرات. إذا نظر اإلنسان الى الطبیعة وتعرف الى قوانینھا ــر تطــوأكث

 عبر علوم الفیزیاء والكیمیاء واألحیاء لوجد نوامیس ثابتة وقوانین في أرقى تنظیم.

ة أم أن لھذه الموجودات من واجد ولھذه الصناعات من ــل ذلك محض صدفــل كــھ
ر كل ذي نفس ناطقة وصاحبھا یتعرف ـي جوھــھ هللا الحقیقة المنقوشة فــع. إنــصان

علیھا بالفطرة إذا صفت نفسھ وتشففت بتناغمھا مع قوانین الطبیعة ومنطق العقل. 
وة ــارین إصطفاھم هللا وشرفھم بالنبــال مختــالل رجـن خــرف علیھا مــوكذلك یتع

ة كي ینیروا طریق العباد الى باریھم ویعلموا الناس بلغاتھم ومستوى وعیھم ــوالوالی
 الحقائق التي تعطي لوجودھم معنى یحققون بھ إنسانیتھم.

رة وحدھا ال تجعلنا قادرین ـة. ولكن الفطــرة أدركنا ظالل معنى األلوھــونحن بالفط
ل الى الغایة التي تجعلنا نبلغ كمالنا اإلنساني وھي تحقیق هللا في نفوسنا. على الوصو

ي نفوسنا سؤال طرحھ آالف الزھاد والعباد والمتصوفین والفالسفة ــكیف نحقق هللا ف
ل ومنطقھ فقال أن الموجودات إذا أطردت أسباب ــوالعلماء. بعضھم إعتمد على العق

ّ أن تصل في النھایــوجودھا ال ب د أوجدھا ھو هللا.ــة الى موجد قد  

ن على تفسیر وبعضھم إعتمد على النقل ونصوصات الكتب المقدسة واختلف الكثیرو
ل بالعقل فوصل الى ـق النقــل وفسر حقائــى النقــعتمد علتلك النصوص. والبعض إ

 محجتھ البیضاء.

ل ــل بالعقــالنق رآني الكریم وفسرواــل بكامل نصھ القــعتمدوا النقوالموحدون ممن إ
فحققوا هللا في نفوسھم بعد أن عرفوه حق معرفتھ. ثم أدوا جمیع فروضاتھ وتطوروا 

وال ـاوز مقامات الفروض الى أحــوحید حتى استطاعوا تجــي مسالك التــوا فــوارتق
 المحبة فأعزھم هللا بالرؤیة واإلضافة والشرف والخلة واإلصطفاء.
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ّ ن صلــفسبحان م وب بوجیبھا واآلذان بركزھا واألضلع ــون بدمعھا والقلــت لھ العیـ
ا إلیھ وفي كل نفس مؤمنة نورا ـل أمام كل مخلوق طریقــأویبھا. سبحان الذي جعــبت
ھ.ـــمن  
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