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التفكر في خمق اهلل
ممخص الخطبة

أىمية العقل ودوره  -أثر التفكر في الكون عمى اإليمان وخشية اهلل  -كالم السمف في أىمية ذلك -
ظم الخمق  -خمق السماوات واألرض وبينيما
اآليات واألحاديث في لفت االنتباه إلى التفكر في ِع َ
وما فييما من مالئكة وانس وحيوانات ورياح وسحاب
-------------------------

الخطبة األولى
أما بعد:

فقد خمق اهلل اإلنسان وخمق لو عقال ،يدرك بو األمور ،ويميز بو بين النافع والضار ،والصالح

والفاسد ،والخير والشر ،وجعل مناط التكميف عمى وجود ىذا العقل ،فإذا اختل العقل ارتفع التكميف

عنو .وقد أمر اهلل تعالى اإلنسان أن يستخدم ىذا العقل ،الذي أنعم بو عميو فيما يعود عميو بالنفع،
يستخدمو في التفكر فيما حولو من المخموقات العظيمة من أمامو ،ومن خمفو ،وعن يمينو ،وعن

شمالو ،ومن فوقو ومن تحتو ،بل يتفكر في خمق نفسو ،فانقسم الناس في ذلك إلى أقسام ،وخير ىذه

األقسام من وصفيم اهلل بقولو سبحانو :الذين يذكرون اهلل قياما وقعودا وعمى جنوبيم ويتفكرون في

خمق السموات واألرض ربنا ما خمقت ىذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار [.آل عمران]191:وشر

ىذه األقسام من قال اهلل فييم :ولقد ذرأنا لجينم كثي ار من الجن واإلنس ليم قموب ال يفقيون بيا وليم

أعين ال يبصرون بيا وليم آذان ال يسمعون بيا أولئك كاألنعام بل ىم أضل أولئك ىم الغافمون
[.األعراف]179:

فيتبين بيذا أن التفكر في خمق اهلل تعالى من صفات المؤمنين الصادقين ،أولي األلباب ،وأصحاب

العقول السميمة الراشدة  ..فينبغي لممسمم أن يعتني بو ،فإن اإلنسان مع طول الزمن والغفمة قد يتبمد
إحساسو ،فيغفل عن النظر والتفكر فيما حولو من المخموقات العظيمة في ىذا الكون.

عباد اهلل :إن التفكر في خمق اهلل تعالى ليزيد اإليمان في القمب ويقويو ويرسخ اليقين ،ويجمب الخشية
هلل تعالى وتعظيمو ،وكمما كان اإلنسان أكثر تفك ار وتأمال في خمق اهلل وأكثر عمما باهلل تعالى

العمماء [فاطر]88:
وعظمتو كان أعظم خشية هلل تعالى كما قال سبحانو :إنما يخشى اهلل من عباده
ُ
وليذا كان السمف الصالح عمى جانب عظيم من ىذا األمر فكانوا يتفكرون في خمق اهلل ويتدبرون

آياتو ويحثون عمى ذلك ،يقول أحدىم :ما طالت فكرة امرئ قط إال فَ ِي َم ،و ال فيم إال عمم ،وال عمم
إال عمل .ويقول اآلخر :لو تفكر الناس في عظمة اهلل لما عصوه .
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عباد اهلل :إذا نظر العبد إلى ما خمق اهلل تعالى في ىذا الكون من المخموقات العظيمة ،واآليات

الكبيرة ،فإن في كل شيء لو آية تدل عمى أنو سبحانو إلو واحد كامل العمم والقدرة والرحمة ،فمن

آياتو خمق السموات واألرض فمن نظر إلى السماء في حسنيا وكماليا وارتفاعيا وعظمتيا ،عرف

بذلك تمام قدرتو سبحانو :أأنتم أشد خمقا أم السماء بناىا رفع سمكيا فسواىا [،النازعات]88-87:

والسماء بنيناىا بأيد وانا لموسعون [ ،الذاريات ]77:أفمم ينظروا إلى السماء فوقيم كيف بنيناىا
وزيناىا وما ليم من فروج [ق]6:

أخرج أبو داود وغيره عن العباس  - -قال :قال رسول اهلل (( :- -ىل تدرون كم بين السماء
واألرض؟ قمنا :اهلل ورسولو أعمم ،قال :بينيما خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة

خمسمائة سنة وكثف  -أي سمك  -كل سماء مسيرة خمسمائة سنة  -وبين السماء السابعة والعرش
بحر بين أسفمو وأعاله كما بين السماء واألرض واهلل تعالى فوق ذلك وليس يخفى عميو شيء من

أعمال بني آدم))(.]1[)1

ومن آياتو :خمق األرض وما جعل اهلل تعالى فييا من الرواسي واألقوات والخمق الذي ال يحصيو إال
اهلل تبارك وتعالى .فانظر كيف ميدىا اهلل وسمك لنا فييا سبال وجعل فييا رواسي من فوقيا وبارك

فييا وقدر فييا أقواتيا ويسرىا لعباده فجعميا ليم ذلوال يمشون في مناكبيا ويأكمون من رزقو ،وانظر

كيف جعميا اهلل تعالى ق ار ار لمخمق ال تضطرب وال تزلزل بيم إال بإذن اهلل تعالى :وفي األرض آيات

لمموقنين [ الذاريات ]82:ولقد أخبرنا اهلل تعالى في كتابو أنو خمق ىذه السماوات العظيمة وىذه

األرض وما بينيما في ستة أيام ،ابتدأ خمق األرض في يومين وجعل فييا رواسي من فوقيا وىيأىا

لما تصمح لو من األقوات في يومين آخرين فتمك أربعة أيام ثم استوى إلى السماء وىي دخان

فسواىن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرىا فتمك ستة أيام  ..وىو سبحانو لو شاء

لخمق السماوات واألرض وما بينيما في لحظة :إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون

[يس ،]88:ولكنو سبحانو حكيم يقدر األمور بأسبابيا .حكى الحافظ ابن كثير  -رحمو اهلل  -أنو

ُسئل أحد األعراب فقيل لو :ما الدليل عمى وجود الرب تعالى ،فقال :يا سبحان اهلل إن البعر ليدل
عمى البعير ،وان أثر األقدام ليدل عمى المسير ،فسماء ذات أبراج ،وأرض ذات فجاج وبحار ذات
أمواج أال يدل ذلك عمى وجود المطيف الخبير؟!.

ومن آياتو :ما بث في السماوات واألرض من دابة ،ففي السماء مالئكة ال يحصييم إال اهلل تعالى
أخرج الترمذي وابن ماجة وأحمد بسند حسن عن أبي ذر  - -قال :قال رسول اهلل (( :- -أطت

السماء وحق ليا أن تئط ما فييا موضع أربع أصابع إال وممك واضع جبيتو ساجدًا هلل تعالى))()8
 .جاء في الصحيحين عن النبي ((:- -أن البيت المعمور الذي فوق السماء السابعة يطوف بو كل
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يوم سبعون ألف ممك ال يعودون إليو إلى يوم القيامة)) .وروى أبو داود وغيره بسند صحيح عن

جابر  - -أن رسول اهلل  - -قال(( :أذن لي أن أحدث عن ممك من مالئكة اهلل تعالى من حممة

العرش ما بين شحمة أذنو إلى عاتقو مسيرة سبعمائة سنة))(.]8[)3

وفي األرض من أجناس الدواب وأنواعيا ما ال يحصى أجناسو فضال عن أنواعو وأفراده فانظروا أوال
كم عمى ىذه األرض من البشر من بني آدم ،ليسوا باآلالف وال حتى بالماليين ،بل بالمميارات آالف

الماليين ،ومع ذلك فألسنتيم وألوانيم مختمفة فال تجد شخصين متشابيين من جميع الوجوه كما قال
تعالى :ومن آياتو خمق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آليات لمعالمين .

قال ابن كثير( - ]3[)7رحمو اهلل (( :-فجميع أىل األرض بل أىل الدنيا منذ أن خمق اهلل آدم إلى

قيام الساعة :كل لو عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان ،وليس يشبو واحد منيم اآلخر .بل البد

أن يفارقو بشيء من السمت أو الييئة أو الكالم ظاى ار كان أو خفيا يظير بالتأمل ،ولو توافق جماعة

في صفة من جمال أو قبح البد من فارق بين كل منيم وبين اآلخر)) .ا.ىـ.

ثم انظر ما عمى ىذه األرض من أصناف الحيوانات التي ال يحصييا إال اهلل تعالى! كم عمى اليابسة

فقط من أصناف ىذه الحيوانات؟ وكم في ىذه البحار والمحيطات من أصناف الحيوانات؟ وىي مع

ذلك مختمفة األجناس واألشكال واألحوال فمنيا النافع لمعباد الذي يعرفون بو كمال نعمة اهلل عمييم

ومنيا الضار الذي يعرف بو اإلنسان قدر نفسو وضعفو أمام خمق اهلل ،وىذه الدواب المنتشرة في

البراري والبحار تسبح بحمد اهلل وتقدس لو وتشيد بتوحيده وربوبيتو.

تسبح لو السماوات السبع واألرض ومن فيين وان من شيء إال يسبح بحمده ولكن ال تفقيون

تسبيحيم .

وكل دابة من ىذه الدواب وكل صنف من ىذه الحيوانات خمق لحكمة بالغة فمم يخمق شيء من ىذا

الكون عبثا قطعا :وما خمقنا السماء واألرض وما بينيما باطال ذلك ظن الذين كفروا فويل لمذين
كفروا من النار  ،وقد تكفل اهلل برزق ىذه الدواب ويعمم مستقرىا ومستودعيا :وما من دابة في

األرض إال عمى اهلل رزقيا ويعمم مستقرىا ومستودعيا كل في كتاب مبين .

ومن آياتو :ىذه الرياح المطيفة التي يرسميا اهلل تعالى فتحمل السحب الثقيمة المحممة بالمياه الكثيرة
ويسوق اهلل ىذا السحاب ثم يؤلف بينو فيجمعو حتى يتراكم كالجبال فيحجب نور الشمس لكثافتو

وتظمم األرض من سواده وتراكمو وتراه يتجمع وينضم بعضو إلى بعض سريع بإذن اهلل واذا شاء أن
يفرقو سريعا أصبحت السماء صحوا وفي ذلك أعظم الداللة عمى عظمة خالقيا ومصرفيا ومدبرىا

ولذلك فقد أقسم سبحانو  -وىو سبحانو إذا أقسم بشيء من مخموقاتو دل ذلك عمى عظمة المقسم بو
 -كما قال سبحانو :والذاريات ذرواً  ،ومعنى الذاريات أي الرياح :فالحامالت وق اًر  ،أي :السحاب

التي تحمل وقرىا من الماء .وىذه الرياح وىذا السحاب مسخر بأمر اهلل تعالى ال يتجاوز ما أمره بو
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خالقو ومنشئو سبحانو وتعالى.

أخرج البخاري ومسمم في صحيحييما عن أنس  - -قال :أصابت الناس َسنة عمى عيد النبي  -أي
شدة وجيد من الجدب وعدم نزول المطر  -قال :فبينما النبي  - -يخطب في يوم الجمعة قام

أعرابي فقال يا رسول اهلل :ىمك المال ،وجاع العيال ،وانقطعت السبل فادع اهلل لنا .فرفع النبي - -
يديو ،يقول أنس :وما نرى في السماء قزعة  -أي قطعة سحاب  -يقول :فو الذي نفسي بيده ما
وضع يديو حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر عمى

لحيتو  .- -سبحان اهلل العظيم! صعد النبي  - -المنبر وما في السماء من قزعة سحاب وما نزل
إال والمطر يتحادر من لحيتو!.

فسبحان اهلل! إذا أراد شيئا فإنما يقول لو كن فيكون.

يقول انس  :- -مطرنا يومنا ذلك ،ومن الغد وبعد الغد والذي يميو حتى الجمعة األخرى .فقام ذلك

األعرابي أو قال غيره ،فقال :يا رسول اهلل !تيدم البناء ،وغرق المال ،فادع اهلل لنا .فرفع النبي - -
يديو وقال(( :الميم حوالينا وال عمينا الميم عمى اآلكام والظراب وبطون األودية ومنابت الشجر)).

يقول أنس  :- -فما يشير بيده إلى ناحية من السماء إال انفرجت ،فتمزق السحاب فما نرى منو شيئا

عمى المدينة وسال الوادي شي ار ولم يجئ أحد من ناحيتو إال َّ
حدث بالجود :اهلل الذي يرسل الرياح

فتثير سحابا فيبسطو في السماء كيف يشاء ويجعمو كسفا فترى الودق يخرج من خاللو فإذا أصاب بو
من يشاء من عباده إذا ىم يستبشرون وان كانوا من قبل أن ينزل عمييم من قبمو لمبمسين فانظر إلى
آثار رحمة اهلل كيف يحي األرض بعد موتيا إن ذلك لمحيي الموتى وىو عمى كل شيء قدير .
-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل ،الذي أقرت لو بالربوبية جميع مخموقاتو ،وأقرت لو باأللوىية جميع مصنوعاتو ،وشيدت

بأنو اهلل الذي ال إلو إال ىو وحده ال شريك لو ،وأشيد أن محمدا عبده ورسولو صمى اهلل عميو وعمى

آلو وصحبو ومن اىتدى بيديو إلى يوم الدين وسمم تسميما كثي ار.

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب اهلل وخير اليدي ىدي محمد - -وشر األمور محدثاتيا وكل محدثة

بدعة.

عباد اهلل :و إذا نظر اإلنسان إلى عالم النبات ،وجد العجب العجاب في ذلك ،وقد أشار اهلل تعالى
إلى شيء من ذلك في محكم كتابو ،فقال :وىو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا بو نبات كل
شيء فأخرجنا منو خض ار نخرج منو حبا متراكبا ومن النخل من طمعيا قنوان دانية وجنات من
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أعناب والزيتون والرمان مشتبيا وغير متشابو انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعو إن في ذلكم آليات لقوم
يؤمنون  ،واألرض مددناىا وألقينا فييا رواسي وأنبتنا فييا من كل زوج بييج تبصرة وذكرى لكل عبد
منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا بو جنات وحب الحصيد والنخل باسقات ليا طمع نضيد .

وفي ىذا المعنى يقول الشاعر:

تأمل في نبات األرض وانظر إلى آثار ما صنع المميك

عيون من لجين شاخصات بأحداث ىي الذىب السبيك

عمى كثب الزبرجد شاىدات بأن اهلل ليس لو شريك

عباد اهلل :ثم ليتأمل اإلنسان في خمق نفسو ،كما قال عز وجل :وفي أنفسكم أفال تبصرون  .فإذا
ق من نطفة من ماء ميين ُك ّون منيا المحم والعظام
نظر اإلنسان إلى نفسو ومبدئو ومنتياه وأنو قد ُخمِ َ
والعروق واألعصاب وأحيطت ىذه األشياء بجمد متين ،و ُج ِع َل في ىذا اإلنسان ثالثمائة وستون
مفصال ،ما بين كبير وصغير ،وثخين ورقيق ،وجعل في جسمو أبواب متعددة :بابان لمسمع ،وبابان
لمبصر ،وبابان لمشم ،وبابان لمطعام والشراب والنفس ،وبابان لخروج الفضالت المؤذية … وقد عجز

الطب الحديث بآالتو الدقيقة وأجيزتو المتطورة من اإلحاطة بدقائق خمق اإلنسان ،فسبحان الخالق
العظيم ،وتبارك اهلل أحسن الخالقين.

فوا عجبا كيف يعصى اإللو أم كيف يجحده الجاحد ؟
وهلل في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاىد

وفي كل شيء لو آية تدل عمى أنو واحد

__________
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