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ملخص
السنَّة ،وألفوا
لقد خلق هللا  -سبحانه وتعاىل -اخللق على انموس كوين حمكم ل يتبدل ول يتحول ،واعتاد الناس هذه ُ
ِ
ب بعضهم أن الكون ُوِج َد بال مكون،
ذاك الناموس ،وظنوا أن الكون هكذا يبقى ل يتبدل نظامه ول يتغري ،بل َحس َ
وقامت احلياة بال مدبر؛ فأراد هللا -سبحانه -أن يثبت للخلق وجوده ،ويربز قدرته على التغيري والتبديل خبرق العوائد،
واستثناء السنن؛ فكانت معجزات األنبياء اليت أجراها على أيديهم ،وظهرت عجائب قدرته أتييداً وتصديقاً هلم .كما
قادرا على خرق النواميس
جعل يف احلياة بعض املواقف اليت جتعل املتأمل يدرك أن هلذا الكون ً
مدبراً ،
مكوان ،وهلذه السنن ً
والعوائد ،ليربز جالل قدرته ،وعظيم حكمته .فنار النمرود احلارقة اليت انقلبت برداً وسالماً على إبراهيم  -عليه السالم

 قد سلب هللا منها طبيعتها وهي اإلحراق ،كما سلب خاصية القطع من السكني فلم تفعل يف عنق امساعيل ،وجعلعصا موسى تنقلب حية تسعى ،ويده خترج بيضاء من غري سوء كلما أدخلها يف جيبه .وهناك خوارق واستثناءات من
نوع آخر أوردها القرآن الكرمي لتكون عربة للناس ،كخلق إنسان بال أنساب ،وإحياء املوتى بعد أحقاب ،وإميان زوجة
أطغى الناس ،وكفر امرأة أتقى العباد ...كل هذه املعجزات اخلارقات ،واآلايت املبهرات حتمل رسائل بينات تقول :إن
هللا على كل شيء قدير.3
 1أستاذ مساعد بكلية الهليات جبامعة كارابوكز تركياmuhammetnadirali@karabuk.edu.tr
 2طالب دكتوراة بكلية الهليات جبامعة كارابوكز تركياomaralali@karabuk.edu.tr .
 3سورة البقرة.20/2 :
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 قدرة- انموس – خرق – معجزة – كون: الكلمات املفتاحية
Abstract
Allah-SWT- created the creation based on a tight cosmic law that does not change
nor transform. And people got used to this rule and law, and they have believed that
the universe stays in this way and that its system and rules does not change or get
replaced. Some even thought that the universe was found without a founder, and that
the life arose without a planner, so Allah SWT wanted to demonstrate his existence
and show his show his ability to change and replace by breaking the norms and rules.
Hence the miracles of the prophet that was performed by him on their hands, and the
wonders that were shown supported and approved them. He also gave life some
situations that makes the meditator realize that there is a creator for this universe,
and for these laws a maker, capable of breaking the laws and norms, to demonstrate
the majesty of his abilities and the greatness of his wisdom.The burning fire of
Nimrod turned cold and peaceful on Ibrahim -PBUH- Allah has taken away the
characteristic of this fire, which is burning, he has also taken away the characteristic
of the knife, as it didn’t cut Ismail’s neck, and he has turned Musa’s stick into a
snake, and Musa’s hand came out shining white, unblemished whenever he put his
hand in his pocket .There are paranormal and other exceptions of other types
mentioned in the Holy Quran to be an example to people. Such as the creation of a
human being without lineages, and the revival of the dead after ages, Also the faith
of a wife of the most tyrannical person, and the infidelity of the woman of the most
pious of servants... All these miraculous miracles, and the dazzling verses carry
evidence messages that say: (Allah is capable of everything).
Keywords: Law – breach (breaking) - miracle - universe - ability
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أمهية البحث:
يف غمرة احلياة وغفلة النفوس ينبغي عرض بعض عجائب القدرة اإلهلية املتمثلة خبرق العوائد واستثناء النواميس والسنن
الكونية ،من معجزات األنبياء ،وإحياء املوتى ،وخمالفة بعض النظم الكونية والجتماعية.
مدبرا ،تتجلى لنا قدرته ،ونشهد عظيم حكمته.
يدرك املتأمل حينها أن هلذا الكون ً
مكوان ،وهلذه السنن ً

مشكلة البحث

 هل ميكن أن ينقلب النظام الكوين ،فينطفئ ضوء الشمس ،وينطمس نور القمر؟ هل يقوم امليت من قربه بعد أن تطويه األايم وتفنيه األزمان؟ِ
كافرا؟
 هل ميكن أن ُيَل َف الكافر مؤمنًأ ،ويُنجب املؤمن ً
 هل تكون املرأة الطيبة زوجة خلبيث ،واخلبيثة زوجة ملؤمن؟منهج البحث
سلكت يف هذا البحث منهج الستقراء والستنباط؛ إلبراز خوارق العادات يف السنن الكونية
وقد راعيت يف حبثي األساسيات اآلتية:
 الرجوع إىل املعجمات اللغوية ،للتعريف ببعض املصطلحات واملفردات الغريبة. عزو اآلايت القرآنية الواردة يف البحث إىل أماكنها يف القرآن الكرمي. عزو األحاديث النبوية الشريفة ،إىل املساند والكتب اليت وردت فيه ،مع بيان درجة الصحة أو الضعف لكل منها. عزو كل اقتباس ،من خرب أو أثر ،إىل مصدره أو مرجعه.التمهيد:

لقد خلق هللا – سبحانه وتعاىل  -اخللق على انموس كوين حمكم ليتبدل ول يتحول  :فَلَن َِجت َد لِسن ِ
اَّللِ تَ ْب ِد ًيال
َّت َّ
ْ
ُ
4
ولَن َِجت َد لِسن ِ
َّت َِّ ِ
السنَّة ،وألفوا ذاك الناموس وظنوا أن الكون هكذا يبقى ل يتبدل
َْ
اَّلل َْحتو ًيال  حىت اعتاد الناس هذه ُ
ُ

 4سورة فاطر.43 /35 :
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ِ
ب بعضهم أن الكون ُوِج َد هكذا بال مكون ،وقامت احلياة هكذا بال مدبر ،وغفلوا عن ِ
املكون
نظامه ول يتغري ،بل َحس َ

واملدبِر ،فأراد هللا  -سبحانه – أن يثبت للخلق وجوده وقدرته على التغيري والتبديل خبرق العوائد ،واستثناء السنن ،فأبرز

قدرته مبعجزات األنبياء اليت أجراها على أيديهم ،فظهرت عجائب قدرته أتييداً وتصديقاً ،وتثبيتاً ومتكينا ألنبيائه عليهم
الصالة والسالم .كما جعل يف حياة الناس بعض املواقف اليت جتعل املتأمل يدرك أن هلذا الكون مكون ،وهلذه السنن
مدبر قادر على خرق النواميس ونقض العوائد ،ليربز جالل قدرته ،وعظيم حكمته.
ونقف عند السنن الكونية ،والنواميس البشرية متدبرين متأملني قدرة هللا – سبحانه  -على تدبري الكون
وتنظيمه وتسيريه يف منظومة دقيقة مدهشة لتتغري ول تتبدل .ولكن هللا يعرض لنا مناذج من اخلوارق للسنن الكونية،
والعوائد البشرية؛ ليعلمنا أنه على كل شيء قدير ،وأنه قد أحاط بكل شيء علماً.
املبحث األول :خرق النواميس الكونية لتأييد الرساالت السماوية:
ِ
ِ
كل ما
خر َقُّ ،
كل ماخرج عن املألوف وخالف املعروف يسمى خارقًا " ،واخلَوار ُق ،مجع خارق وخارقة ،اسم فاعل من َ

5
نظام الطبيعة كاملعجزات ،ما جياوز قدرةَ اإلنسان "حدث ،عمل خارق -رؤاي خارقة -مشهد
خرج عن العادة  ،ما يرق َ

أمر خارق للعادة :جماوز لقدرة العبد أو لطبيعة املخلوقات ،كاملعجزة والكرامة.6
خارق ،و ٌ

أما الكون فيعرفه اجلرجاين بقوله " :هو عبارة عن وجود العامل من حيث هو عامل ل من حيث إنه حق ،وإن كان مرادفًا
للوجود املطلق العام عند أهل النظر ،وهو مبعىن املكون عندهم".

7

5
ٍ
ِ
ِ
حاجة .انظر ،مرتضى الزبيدي ،حممد بن عبد الرزاق احلسيين ،اتج
صبَاح وغ ِريهَ ،وُه َو نَ ِظريُ حوائِ َجِ ،يف مجْ ِع
من ُمجوع {ال َْعادةَ }:ع َوائد ،ذَ َكَره ِيف الْم ْ

العروس ،حتقيق :جمموعة من احملققني (دمشق :دار اهلداية ،د.ت) ،ج ،8ص.443

 6أمحد خمتار عبد احلميد عمر (مبساعدة فريق عمل) ،معجم اللغة العربية املعاصرة (القاهرة :عامل الكتب  2008م) ،ج ،1ص.635

 7الشريف اجلرجاين ،علي بن حممد ،التعريفات ،حتقيق :جمموعة من العلماء إبشراف الناشر (بريوت :دار الكتب العلمية 1983م) ،ص .188
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فما ألفه الناس من نواميس احلياة ،وقوانني السنن الكونية القائمة يف الوجود ل تتبدل ول تتغري :سنَّةَ َِّ
ِ
ُ
اَّلل ِيف َّالذينَ
8
خَلَوا ِمن قَبْل ۖ ولَن ََِت َد ِلسنَِّة َِّ
اَّلل تَبِْد ًيل .
ْ
ُ َ
ُ
لكن هللا إذا أراد أن يربهن خللقه على قدرته ومطلق مشيئته ،ميكن أن يرق هذه السنن ،ويستثين هذه النواميس؛ فيؤيد

رسله وعباده الصاحلني ببعض هذه اخلوارق.
املطلب األول :مناذج من معجزات األنبياء:
يوثق القرآن الكرمي خوارق مدهشة أجراها هللا على يدي أنبيائه ليعزز رسالتهم ،ويؤيد دعوهتم:
 -انر النمرود ال حترق إبراهيم عليه السلم:

ِ
ِِ
ني،
ص ُروا آهلتَ ُك ْم إِ ْن ُكْن تُ ْم فَاعل َ
تنقلب انر النمرود احلارقة برداً وسالماً على إبراهيم -عليه السالم :-قَالُوا َح ِرقُوهُ َوانْ ُ
قُلْنَا َاي َان ُر ُك ِوين بَ ْرًدا َو َس َال ًما َعلَى إِبْ َر ِاه َيم.9
فقد سلب هللا -سبحانه -منها طبيعتها وهي اإلحراق ،وجعلها ابردة ل تضر نيب هللا إبراهيم حىت إنه سئل

عن أسعد أايم حياته اليت قضاها فقال :هي األايم اليت كانت يف انر النمرود.
ِ
ي " :فَأ ِ
ني م ٍاء َع ْذ ٍ
ِ ِ
ضْب َعي إِبْ َر ِاه َيم َوأَقْ َع ُدوهُ ِيف ْاأل َْر ِ
قَ َ
الس ِد ُّ
بَ ،وَوْرٌد أ ْ
ال ُّ
َ
سَ .وَملْ
ض ،فَإِذَا َع ْ ُ َ
َخ َذت الْ َم َالئ َكةُ ب َ ْ
َمحَُرَ ،ونَ ْرج ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت أ َّ
ني
ال الْ ِمْن َه ُ
َّار ِمْنهُ إَِّل ِو ََثقَهَُ ،وقَ َ
َن إِبْ َر ِاه َيم َعلَْي ِه َّ
ال بْ ُن َع ْم ٍرو أ ْ
الس َال ُم لَ َّما أُلْق َي ِيف النَّا ِر َكا َن ف َيها إَِّما أ َْربَع َ
ُخِ ْرب ُ
ُْحت ِرق الن ُ
ِ
ِ
ت فِ َيها ".10
ني يَ ْوًماَ ،وقَ َ
يَ ْوًما أ َْو َخَْس َ
ب َعْي ًشا م ِين إِ ْذ ُكْن ُ
الَ :ما ُكْن ُ
ت أ ََّاي ًما أَطْيَ َ
 -حتول العصى إىل حية وثعبان:

 8سورة األحزاب.62 /33 :
 9سورة إبْ َر ِاه َيم.69 ،68 /14 :

 10الرازي ،حممد بن عمر ،مفاتيح الغيب (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب 1420ه ) ،ج ،22ص.158
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ومن خوارق العادات البشرية ،واستثناء السنن الكونية ،انقالب عصا موسى إىل حية تسعى ،قال  -تعاىل  -خماطبًا
ش ِِبا علَى غَن ِمي وِ ِ
موسى عليه السالم :وما تِلْك بِي ِمينِك اي موسى* قَ َ ِ
ب
ال ه َي َع َ
ِل ف َيها َمآ ِر ُ
ََ َ َ َ َ ُ َ
ص َ
اي أَتَ َوَّكأُ َعلَْي َها َوأ َُه ُّ َ َ َ َ َ
أُخرى* قَ َ ِ
ُوىل.11 
اها فَإِذَا ِه َي َحيَّةٌ تَ ْس َعى* قَ َ
يد َها ِس َريَهتَا ْاأل َ
ف َسنُعِ ُ
ال ُخ ْذ َها َوَل َختَ ْ
وسى* فَأَلْ َق َ
ال أَلْق َها َاي ُم َ
َْ
عصا خشبية جافة ايبسة تنقلب إىل حية تسعى ،ختيف موسى -عليه السالم  ،-فيوِل مدبراً ول يعقب ،وترعب
العصي واحلبال وتبتلعها ،فيؤمن السحرة ابهلل القادر احلق على خرق العوائد وخلق
فرعون ومأله وختيفهم ،وتلقف
َّ
ِ
ف َما ََيْفِ ُكو َن *فَ َوقَ َع ا ْحلَ ُّق َوبَطَ َل َما كانُوا يَ ْع َملُو َن* فَغُلِبُوا
العجائبَ .وأ َْو َحْينا إِىل ُموسى أَ ْن أَلْ ِق َع َ
صاك فَإِذا ه َي تَ ْل َق ُ
ِ
ِ
ين .12روي :أهنا ملا تلقفت حباهلم وعصيهم وابتلعتها أبسرها ،أقبلت على احلاضرين فهربوا
ُهنال َ
ك َوانْ َقلَبُوا صاغ ِر َ
وازدمحوا حىت هلك مجع عظيم ،مث أخذها موسى فصارت عصاً كما كانت ،فقال السحرة :لو كان هذا سحراً لبقيت

حبالنا وعصينا .فصاروا مغلوبني مبهوتني ،ورجع فرعون وقومه إىل املدينة أذلء مقهورين".13
 -يد موسى تضيء كأهنا مصباح:

ضاءَ ِم ْن
اسلُ ْ
ك يَ َد َك ِيف َجْيبِ َ
ك َختُْر ْج بَْي َ
خترج يد موسى بيضاء من غري سوء كلما أدخلها يف جيبه؛ قال هللا تعاىلْ  :
ٍ 14
ص وَل أَذًى ،وِم ْن َغ ِْري َش ْ ٍ
ِ ِ
َخَر َج َها
ني أو عيب؛ قَ َ
ص ِر ُّ
ي :أ ْ
ال ا ْحلَ َس ُن الْبَ ْ
َغ ِْري ُسوء ، ...أ ْ
َ
َي تلمع كأهنا برق ،م ْن َغ ْري بََر ٍ َ
15
و َِّ
ِ
اح".
اَّلل َكأ ََّهنَا م ْ
صبَ ٌ
َ
كانت آية اليد معجزة خارقة ،فهي تكشف سجف الظالم ،وتضيء عتمة الليلَ ،ينس ِبا املؤمنون ،ويدهش من رؤيتها
املعاندون واملستكربون.
 11سورة طه.21 – 20 – 19 – 18 – 17 /20 :
 12سورة األعراف.119 -118 -117 /7 :

 13البيضاوي ،انصر الدين عبد هللا بن عمر ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،حتقيق :حممد عبد الرمحن املرعشلي (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب 1418
ه ) ،ج ،3ص.28
 14سورة طه.22/20:
 15ابن كثري ،إمساعيل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :حممد حسني مشس الدين (بريوت :دار الكتب العلمية 1419ه ) ،ج ،5ص.248
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 معجزات عيسى عليه السلم:أما معجزات عيسى عليه السالم فكثرية ،تفحم املعاندين من بين إسرائيل ،وتثبت املؤمنني ومنها :كالمه يف املهد حينما
جاءت به أمه قومها حتمله ،وقد وضعته لساعتها ،فلما خاطبوها معاتبني ومؤنبني ،أشارت إليه ،فانتفض يف حضنها،
وخاطبهم بلسان فصيح ،وصوت مؤثر معلنًا عبوديته هلل ورسالته إليهم ،وملا شب وقام يدعوهم لإلسالم عاندوه وطلبوا
منه آايت وآايت؛ فامتحنوه إبحياء بعض املوتى فأحياهم ،كما طالبوه إببراء ذوي العاهات اليت لميكن لبشر إبراءها،
طريا يطري ففعل ،كل ذلك
فأبرأ األكمه واألبرص إبذن هللا ،واألعجب من كل هذا طلبوا منه أن يلق هلم من الطني ً
ِ
ِ
ال َّ ِ
َّاس
ك بُِر ِ
إبذن هللا وقدرته  :إِ ْذ قَ َ
ك إِ ْذ أَيَّ ْدتُ َ
ك َو َعلَى َوال َدتِ َ
يسى ابْ َن َم ْرَميَ اذْ ُك ْر نِ ْع َم ِيت َعلَْي َ
وح الْ ُق ُد ِس تُ َكل ُم الن َ
اَّللُ َاي ع َ
ِ
ِيف الْمه ِد وَكه ًال وإِ ْذ علَّمتُ َ ِ
اإل ِْْنيل وإِ ْذ َختْلُق ِمن ِ
الط ِ
ِ
ني َك َهْي ئَ ِة الطَِّْري إبِِ ْذِين فَتَ ْن ُف ُخ فِ َيها فَتَ ُكو ُن
ك الْكتَ َ
َْ َ ْ َ َ ْ
ُ َ
ْمةَ َوالت َّْوَراةَ َو ْ َ َ
اب َوا ْحلك َ
ك إِ ْذ ِجْئ تَ هم ِابلْب يِنَ ِ
ِ ِ
ئ ْاألَ ْكمهَ و ْاألَبْر ِِ ِ
ِِ
ال
ات فَ َق َ
يل َعْن َ
ِج الْ َم ْوتَى إبِِ ْذِين َوإِ ْذ َك َف ْف ُ
ُْ َ
طَْ ًريا إب ْذِين َوتُِْرب ُ َ َ َ َ
ص إب ْذِين َوإ ْذ ُختْر ُ
ت بَِين إ ْسَرائ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ني .16
ين َك َف ُروا مْن ُه ْم إِ ْن َه َذا إَِّل س ْحٌر ُمبِ ٌ
الذ َ

واألعجب من هذا كله طلب احلواريني املؤمنني ،أن ينزل عليهم من السماء مائدة ،ليأكلوا منها وتطمئن قلوِبم
ِ
ِ
ِ
ك أَ ْن يُنَ ِزَل َعلَْي نَا
ابإلميان؛ فأنزل هللا املائدة هلم استجابة لطلبهم  :إ ْذ قَ َ
يع َربُّ َ
يسى ابْ َن َم ْرَميَ َه ْل يَ ْستَط ُ
ال ا ْحلََواريُّو َن َاي ع َ
ِ
ِ
ِِ
ص َدقْ تَ نَا َونَ ُكو َن
الس َم ِاء قَ َ
ال اتَّ ُقوا َّ
َمائِ َدةً ِم َن َّ
ني * قَالُوا نُِر ُ
اَّللَ إِ ْن ُكْن تُ ْم ُم ْؤمن َ
يد أَ ْن ََنْ ُك َل مْن َها َوتَطْ َمئ َّن قُلُوبُنَا َونَ ْعلَ َم أَ ْن قَ ْد َ
ال عِيسى ابن مرمي اللَّه َّم ربَّنا أَنْ ِزْل علَي نا مائِدةً ِمن َّ ِ
ِِ
يدا ِأل ََّولِنَا و ِ
ِ
آخ ِرَان َوآيَةً
الس َماء تَ ُكو ُن لَنَا عِ ً
ين * قَ َ َ ْ ُ َ ْ ََ ُ َ َ
َ
َ َْ َ َ َ
َعلَْي َها م َن الشَّاهد َ
ِ
اَّلل إِِين من ِزُهلا علَي ُكم فَمن ي ْك ُفر ب ع ُد ِمنْ ُكم فَإِِين أ ِ
ِمنْك وارزقْ نا وأَنْت خري َّ ِ
َح ًدا ِم َن
ني * قَ َ
َ
الرا ِزق َ
ال َُّ ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
ُعذبُهُ َع َذ ًااب َل أ َُعذبُهُ أ َ
ْ
َ َ ُْ َ َ َ َ ُْ
ِ
ني * .17
الْ َعالَم َ
 -خروج الناقة من جوف اجلبل أتيي ًدا لصاحل عليه السلم:

 16سورة املائدة.110 /5 :
 17سورة املائدة.115 -114-113 - 112 /5 :
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وعندما كذبت مثود رسول هللا صاحلًا وطالبوه ببينة على صدق رسالته ،أخرج هللا هلم الناقة من جوف الصخر ،آية لصاحل

عليه السالم وأتيي ًدا لرسالته.

وخترج الناقة من سفح اجلبل ،وهم ينظرون ويعجبون ،ولكنهم ل يعتربون ول يصدقون ،ويعقرون الناقة فيقع عليهم
العذاب واهلالك.

ِ
يقول تعاىل  :وإِ َىل َمثُود أَخاهم ص ِ
اَّلل ما لَ ُكم ِمن إِلٍَه غَريه ،قَ ْد جاءتْ ُكم ب يِنَةٌ ِمن ربِ ُكم ه ِذهِ
احلًا قَ َ
ََ َْ ْ َ ْ َ
ْ ُُ
َ َ ُْ َ
ال َاي قَ ْوم ْاعبُ ُدوا ََّ َ ْ ْ
َ
ٍ
وء فَيأْخ َذ ُكم ع َذ ِ
ض َِّ
َانقَةُ َِّ
وها َأتْ ُك ْل ِيف أ َْر ِ
يم .18 
اَّلل َوَل متََ ُّس َ
اَّلل لَ ُك ْم آيَةً فَ َذ ُر َ
وها بِ ُس َ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
 معجزة اإلسراء واملعراج أتيي ًدا لرسول هللا حممد عليه الصلة والسلم:ومن أعظم املعجزات وأعجب اخلارقات معجزة اإلسراء واملعراج اليت تفرد ِبا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -من
دون األنبياء؛ حيث أسري به ليالً من املسجد احلرام يف مكة إىل املسجد األقصى يف بيت املقدس ابلشام ،مث العروج
به إىل السموات العال يف ليلة واحدة ،حيث أصبح حيدث الناس برحلته ويصف هلم معاملها .فصدقه من آمن ،وجحد
ِ
َسَرى بِ َعْب ِدهِ لَْي ًال ِم َن
من كفر .وقد وثق هللا رحلة اإلسراء يف بداية سورة مسيت ابإلسراء ،حيث يقولُ  :سْب َحا َن الَّذي أ ْ
19
الْمس ِج ِد ا ْحلرِام إِ َىل الْمس ِج ِد ْاألَقْصى الَّ ِذي ابرْكنَا حولَه لِنُ ِريه ِمن ِ
الس ِميع الْب ِ
صريُ
َ
آايتنَا إِنَّهُ ُه َو َّ ُ َ
َ َ َ ْ ُ َُ ْ َ
َْ
َْ
ََ

كما وثق رحلة املعراج بسورة النجم ،فصل فيها مرائي النيب -صلى هللا عليه وسلم -ومشاهداته يقول يف بدايتها
20
احب ُكم وما غَوى * ....لََق ْد رأَى ِمن آاي ِ
 والنَّج ِم إِذَا هوى * ما ض َّل ِ
ت َربِِه الْ ُك ْربَى.
َ ْ
ََ َ َ َ
َ ْ َ
ص ُ ْ ََ َ
ص ِبا حممد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -من دون سائر األنبياء؛ مل حيظ
إهنا معجزة عظيمة برحلة عجيبةُ ،خ َّ
مبثلها أحد من اخللق من قبل ول من بعد.

 18سورة األعراف.73/7 :
 19سورة اإلسراء.1 /17 :
 20سورة النجم.18 ...1 /53 :
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أتييدا لرسول هللا حممد صلى هللا عليه وسلم ،وملا استكرب طغاة قريش وجحدوا رسالة النيب قالوا
انشقاق القمر ً
بدرا .لقد طلبوا املستحيل على اخللق،
معاجزين لن نؤمن بك حىت ينشق هذا القمر فلقتني ،وكانت ليلة النصف والقمر ً

ولكن ذلك على هللا هني فأشار عليه السالم للقمر إبصبعه فانشق نصفني ،فقال هلم اشهدوا .فوثق هللا هذه املعجزة
لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يف بداية سورة مسيت ابلقمر حيث يقول :اقْ َرتب ِ
*وإِ ْن
ت َّ
الس َ
ََ
اعةُ َوانْ َش َّق الْ َق َم ُر َ
ال« :انْ َش َّق
اَّللِ بن مسعود تفاعل الناس ِبذه احلادثة ف َق َ
ضوا َويَ ُقولُوا ِس ْحٌر ُم ْستَ ِمر 21وقد روى لنا َعْب ِد َّ
يََرْوا آيَةً يُ ْع ِر ُ
ِ َّ
صار فِرقَتَ ْ ِ
َّار قَُريْ ٍ
َّار ،فَإِ ْن
ني ،فَ َق َ
ش أ َْه ُل َم َّكةََ :ه َذا ِس ْحٌر َس َحَرُك ْم بِِه ابْ ُن أَِيب َكْب َشة ،انْظُُروا ُّ
السف َ
ال ُكف ُ
الْ َق َم ُر مبَكةَ َح َّىت َ َ ْ
الَ :وقَ ِد ُموا
َّار ،قَ َ
ص َد َقَ ،وإِ ْن َكانُوا َملْ يََرْوا ِمثْ َل َما َرأَيْتُ ْم فَ ُه َو ِس ْحٌر َس َحَرُك ْم بِِه .قَ َ
ال :فَ ُسئِ َل ُّ
َكانُوا َرأ َْوا َما َرأَيْتُ ْم فَ َق ْد َ
السف ُ
ِم ْن ُك ِل ُو ْج َه ٍة ،فَ َقالُواَ :رأَيْنَاهُ» .22كلها آايت بينات ،ومعجزات خالدات ،أبرز هللا من خالهلا قدرته على خرق
وإظهارا لقدرته وعظمته .آايت كثرية وخوارق مثرية ،وكلها حتمل رسائل تقول:
النواميس ،وفعل العجائب ،أتييداً ألنبيائه،
ً

إن هللا على كل شيء قدير .23ويطول احلديث عن املعجزات إن أردان استقصاءها ،وكلُّها خوارق لعوائد اخللق،
ونواميس الكون .تدل على عظيم قدرته ،ومطلق إرادته .ونريد الوقوف على بعض استثناءات السنن الكونية ،اليت
اعتادها الناس يف حياهتم ،مناذج بشرية وثقها القرآن الكرمي آبايته وسوره.
املطلب الثاين :إحياء األموات:
وإحياء املوتى صورة رائعة من عجائب القدرة اإلهلية ،يعرضها القرآن الكرمي يف مثال إحياء الطيور بعد ذحبها بيد نيب هللا
إبراهيم عليه السالم.

 21سورة القمر 2-1
 22ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،7ص.440
 23سورة البقرة.20/2 :
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ال إِبْر ِاهيم ر ِ
ِ
ال بَلَى َولَكِ ْن لِيَطْ َمئِ َّن قَلِْيب،
ال أ ََوَملْ تُ ْؤِم ْن ،قَ َ
ف ُْحت ِي الْ َم ْوتَى ،قَ َ
قَ َ
ب أَِرِين َكْي َ
ال جل وعالَ  :وإ ْذ قَ َ َ ُ َ
ِ
ك َس ْعيًاَ ،و ْاعلَ ْم أ َّ
قَ َ
َن َّ
اج َع ْل َعلَى ُك ِل َجبَ ٍل ِمْن ُه َّن ُج ْزءًاُ ،مثَّ ْادعُ ُه َّن ََيْتِينَ َ
ص ْرُه َّن إِلَْي َ
ك ُمثَّ ْ
ال فَ ُخ ْذ أ َْربَ َعةً م َن الطَِّْري فَ ُ
اَّللَ
24
ِ
يم 
َع ِز ٌيز َحك ٌ
ك الطُّيُورَ ،وقد
لقد اشتاق قلب خليل الرمحن عليه السالم إِ َىل ُرْؤيَة عظيم صنع هللا ،فَأ ْكرمه مبعاينة إحياء تِلْ َ
َكا َن موقنا ِأب ََّن هللا سبحانه فَاعلَ ،ولكن قلبه حن إِ َىل مشاهدة عجيب قدرة هللا ،فَمن هللا عليه ِبَاَ ،ح َّىت اطْ َمأَن
قلبهَ ،وسكن حنينه ووجده .لقد أمره هللا  -سبحانه  -أن َييت أبربعة طيور فيذحبها ،ويقطعها إرابً إرابً ،ويلط حلمها

بريشها ،ويوزعها حصصاً على رؤوس اجلبال اليت حوله ،مث يدعوهن -إبذن هللا -فيقبلن مسرعات إليه؛ فريى عياانً
عجائب قدرة هللا على إحياء املوتى .أورد الزخمشري يف الكشاف" :أنه أُمر أبن يذحبها ،وينتف ريشها ،ويقطعها ويفرق

أجزاءها ،ويلط ريشها ودماءها وحلومها ،وأن ميسك رؤوسها ،مث أمر أن جيعل أبجزائها على اجلبال ،على كل جبل
اَّلل ،فجعل كل جزء يطري إىل اآلخر حىت صارت جثثا مث أقبلن فانضممن
ربعا من كل طائر ،مث يصيح ِبا :تعالني إبذن َّ
إىل رؤوسهن ،كل جثة إىل رأسها".

25

ونرى مثالني متشاِبني للبعث والنشور بعد املوت والفناء :أصحاب الكهف الذين لبثوا يف كهفهم ثالمثئة سنني
ِ
ت
وازدادوا تسعاً ،حيث جعلهم هللا  -سبحانه  -مثالً حلياة الربزخ ،والبعث بعد املوت .قال هللا سبحانه أ َْم َحسْب َ
الرقِي ِم َكانُوا ِمن آايتِنَا َعجبا * إِ ْذ أَوى الْ ِفْت يةُ إِ َىل الْ َك ْه ِ
َصحاب الْ َك ْه ِ
أ َّ
ك َر ْمحَةً َوَهيِ ْئ لَنَا
ف َو َّ
ف فَ َقالُوا َربَّنَا آتِنَا ِم ْن لَ ُدنْ َ
َن أ ْ َ َ
َ
ًَ
ْ َ
َ
ِمن أَم ِرَان ر َش ًدا * فَضرب نَا علَى آذَاهنِِم ِيف الْ َكه ِ ِ ِ
ي ا ْحلِْزبَْ ِ
صى لِ َما لَبِثُوا أ ََم ًدا *....
اه ْم لِنَ ْعلَ َم أَ ُّ
َ َْ َ
ف سن َ
ني َع َد ًدا * ُمثَّ بَ َعثْ نَ ُ
ْ
ني أ ْ
َح َ
ْ
ْ ْ َ
ولَبِثُوا ِيف َكه ِف ِهم ثََال َ ِ ٍ ِ ِ
ني َو ْازَد ُادوا تِ ْس ًعا .26....إهنم فتية جلأوا إىل كهف يف سفح جبل ،ليواصلوا هرِبم
ث مائَة سن َ
ْ ْ
َ
بدينهم ،فراراً من طاغية عصرهم ،وظنوا أهنم سيخرجون بعد ساعات منه ،وماعلموا أن الدهر سيطويهم أكثر من ثالثة

 24سورة البقرة.260 /2 :
 25الزخمشري ،حممود بن عمرو ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (بريوت :دار الكتاب العريب 1407ه ) ،ج ،1ص.310
 26سورة الكهف.25 ......10 /18:
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قرون ليستيقظوا بعدها متسائلني كم لبثتم؟ يوما! بعض يوم! لقد كانوا آية ابهرة لقدرة هللا  -عز وجل  -على البعث
بعد املوت .وكذلك يقص علينا القرآن الكرمي قصة الذي مر ابلقرية املدمرة ،وقد أقفرت وخلت من سكاهنا بعدما هلكوا
مجيعاً فوقع يف نفسه إشكال البعث واإلحياء بعد املوت والفناء ،فقال متسائالً متعجباً :أىن حييي هذه هللا بعد موهتا؟
فأماته هللا مئة عام مث بعثه.27 ...
إهنا مشاهد متثل البعث بعد املوت ،لتبقى صورة النشور يوم القيامة ماثلة يف األذهان ،شاخصة يف الضمائر،
ويظل السؤال املدهش الذي يوجه للخلق بعد الستيقاظ من رقدة الربزخ وهم يتمتمون  ايويلنا من بعثنا من مرقدان....
 28قال كم لبثتم يف األرض عدد سنني ،قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إل قليالً لو أنكم
كنتم تعلمون 29....إنه مشهد يلخص احلياة الدنيا مبا فيها ومن فيها ،وميثل قول اإلمام علي رضي هللا عنه« :الناس
نيام فإذا ماتوا انتبهوا» .30
املبحث الثاين :خرق النواميس يف اخللق واإلجياد:
املطلب األول :مولود بل والدين:
ومن أعجب األمثال ما ضربه  -سبحانه  -خلرق السنن الكونية اليت نعهدها يف التناسل بني الكائنات احلية؛ حيث
ليتم التوالد إل من خالل التقاء الذكر ابألنثى ،ولميكن أن يتخلق إنسان إل من ذكر وأنثى ،وهذه سنة هللا يف خلقه؛
لكنه  -سبحانه  -يربان أنه قادر على خرق العوائد وجتاوز األسباب ،وإجياد اإلنسان على غري املعتاد ،فيخلقه من
طني لزب ،أو من محأ مسنون .فهذا آدم – عليه السالم – يلقه هللا -جل جالله  -من تراب بال أنثى ول ذكر :
 27سورة البقرة.259 /2 :
 28سورة يس.52 /36:
 29سورة املؤمنون.113 /23:
 30انظر :العجلوين ،إمساعيل بن حممد ،كشف اخلفاء ومزيل اإللباس ،حتقيق :عبد احلميد بن أمحد هنداوي (القاهرة :املكتبة العصرية 2000م) ج،2
ص.378
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31
ِِ
ني* فَِإذَا س َّوي تُه ونَ َفخ ِ ِ ِ ِ
ك لِلْ َم َالئِ َك ِة ِإِين خَ ِالقٌ بَشَراً ِمن ِط ٍ
َ وِم ْن
ين.
إذ قَ َ
ال َربُّ َ
َ ْ َُ ْ ُ
ت فيه من ُّروحي فَ َقعُوا لَهُ َساجد َ
آايتِِه أَ ْن َخلَ َق ُكم ِمن تُر ٍ
اب ُمثَّ إِذَا أَنْتُ ْم بَ َشٌر تَ ْن تَ ِش ُرو َن .32فقد بني -سبحانه  -أنه خلق اإلنسان من تراب وطني
َ
ْ ْ َ

وأنشأه من غري والدين ليربز عظمة خلقه ،ومطلق قدرته.
املطلب الثاين :مولودة بل والدة:

مثال آخر يظهر لنا فيه عظيم قدرته ،وبيع صنعته ،فيخلق حواء من ذكر بال أنثى على خالف
كما يضرب هللا لنا ً
َّ ِ
سوِ
ِ
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمنْ َها َزْو َج َها
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف ٍ َ
املعهود من نواميس احلياة؛ قال تعاىلَ  :اي أَيُّ َها الن ُ
سوِ
ث ِمْن ُه َما ِر َج ًال َكثِ ًريا َونِ َساءًُ  33....ه َو الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن نَ ْف ٍ
اح َدةٍ َو َج َع َل ِمْنها َزْو َجها لِيَ ْس ُك َن إِلَْيها34على
َوبَ َّ

خالف املعهود من سنن الوجود ،يلق إنسانًة أنثى من ضلع إنسان ذكر ،يعزز خلق حواء من ضلع آدم حديث النيب

 صلى هللا عليه وسلم  -الذي يقول فيه« :إن املرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة ،فإن استمتعت ِبا35
ت الْ ُق ْرآنِيَّةُ واألحاديث الشريفة َعلَى أ َّ
ود َها ْاأل ََّو ُل
َن الْ َم ْرأَةَ ْاأل َ
استمتعت ِبا وِبا عوج . »....لقد َدلَّ ْ
ُوىل َكا َن ُو ُج ُ
ت ْاآل َاي ُ
ِ 36
مستنِ ًدا إِ َىل وج ِ
اَّللِ ،أَنْ َشأَ الْ َم ْرأَةَ ِيف إِجيَ ِاد َها ْاأل ََّوِل َعلَْيه".
الر ُج ِل َوفَ ْر ًعا َعْنهَُ .وَه َذا أ َْمٌر َك ْوِين قَ َد ِري ِم َن َّ
ود َّ
ُ َْ
ُُ
املطلب الثالث :مولود بل والد:

 31سورة ص.72- 71 /38 :
 32سورة الروم.20 /30 :
 33سورة النساء.1/4 :
 34سورة األعراف.190- 189 /7 :

 35النيسابوري ،مسلم بن احلجاج ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت) ،كتاب الرضاع ،ج ،2ص ،1091رقم .1468
 36انظر ،التفصيل يف :الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن (بريوت:
دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع 1995م) ،ج ،7ص.414
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وَييت املثال الثالث خلرق النواميس والسنن الكونية؛ ليدل -سبحانه -على كمال قدرته املطلقة فيخلق عيسى – عليه
ال َك َذلِ ِ
ترِ
ضى
ب أ َّ
َىن يَ ُكو ُن ِِل َولَ ٌد َوَملْ ميَْ َس ْس ِين بَ َشٌر ،قَ َ
ك َّ
اَّللُ َيْلُ ُق َما يَ َشاءُ ،إِذَا قَ َ
السالم  -من أنثى بال ذكر :قَالَ ْ َ
38
ول لَه ُكن فَي ُكو ُن 37ذلِ َ ِ
يسى ابْ ُن َم ْرَميَ قَ ْوَل ا ْحلَ ِق الَّ ِذي فِ ِيه ميََْرتُون.
أ َْمًرا فَإَِّمنَا يَ ُق ُ ُ ْ َ
كع َ
سواي
فال عجب أن خلق ً
سواي بال والدين وآخر ً
بشرا ً
ذكرا من إنسانة أنثى عذراء من غري زوج فقد سبق وخلق ً
إنساان ً
39
بال والدة :إِ َّن مثل عِيسى عِنْ َد َِّ
آد َم َخلَ َقهُ ِمن تُر ٍ
ال لَهُ ُك ْن فَيَ ُكو ُن.
اب ُمثَّ قَ َ
اَّلل َك َمثَ ِل َ
ْ َ
ََ َ َ

كل ذلك لريينا  -سبحانه – مدى قدرته على التصرف يف اخللق كيفما يشاء بسبب وبال سبب.
املطلب الرابع :املولود يف غري أوانه:

كما يقص علينا القرآن الكرمي خرب إْناب الولد من شيخ وهن عظمه ،واشتعل شيبه ،وبلغ من الكرب عتياً ،وعجوز
سواي هو إسحاق ،فيقول عز وجل:
عاقر أدبر شباِبا ،وغربت مشس عمرها .حيث يهب إلبراهيم  -عليه السالم ً
غالما ً
ِ
ال س َالم..........وامرأَتُه قَائِمةٌ فَ ِ
اق َوِم ْن
ت فَبَش َّْرَان َها إبِِ ْس َح َ
َ َْ ُ َ َ
َ ولََق ْد َجاءَ ْ
ضح َك ْ
ت ُر ُسلُنَا إِبْ َراه َيم ِابلْبُ ْشَرى قَالُوا َس َال ًما قَ َ َ ٌ
40
ِ
ِ
ِ
يب.
َوَر ِاء إِ ْس َح َ
ت َاي َويْلَ َىت أَأَلِ ُد َوأ ََان َع ُج ٌ
وب * قَالَ ْ
اق يَ ْع ُق َ
وز َوَه َذا بَ ْعلي َشْي ًخا إ َّن َه َذا لَ َش ْيءٌ َعج ٌ

فال تعجبوا من أمر هللا القادر على كل شيء؛ فها هو ذا يعيد املثال مرة أخرى ،حيدثنا عن أمر مشابه لنيب

كرمي آخر ،هو زكراي -عليه السالم -حيث يبشره مبولود جيعله تقيًا ،وسيكون نبيًا ،هو حيىي عليه السالم من بعد ما
يئس من اإلْناب فقد تقدم به العمر ،وشابت امرأته ،ومل حتمل من قبل ،قال تعاىلَ  :اي َزَك ِرَّاي إِ َّان نُبَ ِش ُرَك بِغُ َالٍم ْ
امسُهُ
ت امرأَِيت عاقِرا وقَ ْد ب لَ ْغت ِمن الْكِ ِرب عِتِيًّا * قَ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ال ر ِ
ك
ب أ َّ
ال َك َذل َ
َىن يَ ُكو ُن ِِل غُ َال ٌم َوَكانَ ْ َ َ ً َ َ ُ َ َ
َْحي َىي َملْ َْْن َع ْل لَهُ م ْن قَ ْب ُل َمسيًّا * قَ َ َ
41
ك َشْي ئًا
قَ َ
ك ِم ْن قَ ْب ُل َوَملْ تَ ُ
ني َوقَ ْد َخلَ ْقتُ َ
ال َربُّ َ
ك ُه َو َعلَ َّي َهِ ٌ
 37سورة آل عمران.48 /3 :
 38سورة مرمي.34 /19 :
 39سورة آل عمران.59 /3 :
 40سورة هود.73 – 72- 71 – 70 – 69 /11 :
 41مرمي 9 ،8 ،7
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إهنا قدرة هللا الذي يفعل ما يشاء كيفما يشاء ومىت يشاء.
املبحث الثالث :خرق النظم االجتماعية
وكما عهدان يف سنن احلياة فإن املرأة تتبع زوجها يف سلوكه ومعتقده ،فاملرأة على دين زوجها ،ألهنا تعايشه يف املأكل
واملشرب ،وتساكنه يف املأوى ،وتضاجعه يف الفراش؛ فالغالب يف سنن احلياة أن توافقه يف أقواله ومشاعره ومعتقداته،
تقول مايقول ،وتؤمن مبا يؤمن .وميثلها قول هللا  -عز وجل  -يف حمكم التنزيل :ا ْخلَبِيثَات لِلْخبِيثِني وا ْخلَبِيثُو َن لِلْخبِيثَ ِ
ات
َ
ُ َ ََ
والطَّيِبات لِلطَّيِبِني والطَّيِبو َن لِلطَّيِب ِ
ات .42 ...ولكننا نقرأ شواهد قرآنية متثل خرقًا هلذه السنن الكونية يف مناذج إنسانية
َ َ ُ
َ
ََ ُ

مستثناة من هذه السنن .فنجد الزوج الطيب مع الزوجة اخلبيثة والزوج اخلبيث مع الزوجة الطيبة.
املطلب األول :تناقض التزاوج
 الزوج الطيب زوجته خبيثةالزوجة الكافرة
الصاحل مع َّ
الرجل َّ
 مثل َّعبدا طيبًا صاحلًا يبتلى بزوجة خبيثة كافرة.
ومن أطرف األمثال القرآنية ْند ً

ب َّ
قال  -عز وجل – يقص خرب امرأتن خبيثتني كافرتني ،مها زوجة نوح وزوجة لوط  -عليهما السالم َ  -
ضَر َ
اَّللُ
بادان ِ
ِِ
وط كانَتا َْحتت عب َدي ِن ِمن عِ ِ
وح وامرأَت لُ ٍ
صاحلَْ ِ
تامها فَلَ ْم يُ ْغنِيا َعْن ُهما ِم َن َّ
ني فَخانَ ُ
اَّللِ َشْيئاً
َت نُ ٍ َ ْ َ َ
ين َك َف ُروا ْامَرأ َ
َ َْ ْ ْ
َمثَالً للَّذ َ
43
ِِ
ِ
ني.
َّار َم َع الدَّاخل َ
يل ْاد ُخال الن َ
َوق َ
وط ،كانَتا َحتت عب َدي ِن ِ
ِِ
وح وامرأَة لُ ٍ
صاحلَْ ِ
ني ،مها نوح ولوط عليهما
ْ َ َْ ْ
لقد عرض القرآن الكرمي مثالً للَّذ َ
ين َك َف ُرواْ ،امَرأَة نُ ٍ َ ْ َ
الصالة والسالم.

 42النور 26
 43التحرمي 10
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لقد عاشت كل واحدة منهما تبطن الكفر وتظهر اإلميان ،ل يدري زوجها ما يف قلبها ،فال يعلم الغيب إل هللا ،مل
يكتشف كل منهما خيانة زوجته إل عندما أخربه الوحي وحل العذاب بقومهما ،ومل تكن اخليانة منهما إل كفر القلب.
تامها :ما بغت امرأة نيب قط ،وإمنا كانت خيانتهما
قال ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -يف تفسري قوله تعاىل فَخانَ ُ
أهنما كانتا على غري دينهما ،وكانت امرأة نوح تقول للناس إنه جمنون وإذا آمن أحد أخربت به اجلبابرة من قومها ،وأما
امرأة لوط فإهنا كانت تدل قومها على أضيافه إذا نزل به ضيف ابلليل أوقدت النار ،وإذا نزل به ضيف ابلنهار دخنت
اَّللِ َشْيئاً أي ،مل يدفعا عن امرأتيهما مع
أسرات النفاق وأظهرات اإلميان ،فَلَ ْم يُ ْغنِيا َعْن ُهما ِم َن َّ
لتعلم قومها بذلك ،وقيل َّ
ِِ
ِ
ني.44
َّار َم َع الدَّاخل َ
يل ْاد ُخ َال الن َ
نبوهتما عذاب هللاَ  ،وق َ

مثل ضربه هللا تعاىل خللقه ،يقرر فيه أنه ل ينفع العاصي طاعة غريه ول يضر املطيع معصية غريه؛ وإن كانت القرابة

متصلة بينهم ،وأن القريب كاألجنيب ،بل أبعد ،وإن كان القريب الذي يتصل به الكافر نبيا ،كامرأة نوح وامرأة لوط ملا
خانتامها مل يغن هذان الرسولن عن امرأتيهما شيئا ،فقطع ِبذه اآلية طمع من يرتكب املعصية ويتكل على صالح غريه.
 الزوج اخلبيث زوجته طيبةالصاحلة اليت ابتليت بزوج فاجر كافر
 مثل املرأة املؤمنة َِِّ
َت فِْر َع ْو َن  -يعين آسية بنت مزاحم – وكانت امرأة عاقلة فيوم جاءهتا اجلواري مبوسى،
ب َّ
َ
آمنُوا ْامَرأ َ
ضَر َ
ين َ
اَّللُ َمثَ ًال للَّذ َ
بعدما التقطنه من النيل ما لبثت أن استوهبته من فرعون حينما أراد ذحبه وقالت قرة عني ِل ولك وسعدت ابحتضانه،
وملا رجع رسولً إىل فرعون وملئه وحضرت يوم الزينة حيث آمن السحرة بعدما رأوا الرهان بصدق موسى آمنت وصدقت
ِِ
َت فِْر َع ْو َن
ب َّ
وسألت رِبا أن يقبضها إليه ،وينجيها من فرعون وعمله ومن ظلم قومهَ  :و َ
ين َآمنُوا ْامَرأ َ
ضَر َ
اَّللُ َمثَ ًال للَّذ َ
45
ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ترِ
ِ
ني.
ب ابْ ِن ِِل عْن َد َك بَْي تًا ِيف ا ْجلَنَّة َوَْن ِين م ْن ف ْر َع ْو َن َو َع َمله َوَْن ِين م َن الْ َق ْوم الظَّالم َ
إ ْذ قَالَ ْ َ
 44روح املعاين ،ج  ،14ص357 :
 45سورة التحرمي.11 /66 :
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فلما تبني لفرعون إسالمها أوتد يديها ورجليها
قال املفسرون :ملا غلب موسى السحرة آمنت به امرأة فرعونَّ ،
أبربعة أواتد وألقاها يف الشمس ،فكانت تعذب يف الشمس فإذا انصرفوا عنها أظلتها املالئكة .وكشف هللا هلا عن بيتها
يف اجلنة وقيل إن فرعون أمر بصخرة عظيمة لتلقى عليها فلما أتوها ابلصخرة قالت :رب ابن ِل عندك بيتا يف اجلنة،
فأبصرت بيتها يف اجلنة ،وانتزعت روحها فألقيت الصخرة على جسد ل روح فيه ،ومل جتد أملاً .وقيل :رفع هللا امرأة فرعون
إىل اجلنة فهي أتكل وتشرب فيها .46
 املطلب الثاين :تناقض التوالدمن السنن الجتماعية ،أن البيئة الصاحلة الطيبة ينشأ فيها الولد الصاحل الطيب ،والبيئة السيئة اخلبيثة ينشأ فيها الولد
مثال قرآنية تستثين هذا
اخلبيث السيء ،فالوالد الصاحل يلد الولد الصاحل ،والوالد الطاحل يلد الولد الطاحل؛ ولكننا نرى أ ً
فاسدا ينشأ يف كنفه ولد صاحل.
الدا صاحلًا يعيش يف كنفه ولد فاسد ،كما ْند ً
رجال ً
الناموس ،فنجد و ً
الصاحل يبتلى بولد كافر فاجر
الرجل َّ
 -مثل َّ

ضرب هللا مثالً للرجل الصاحل الذي كفر ولده وضل ،ومل يستطع هدايته بنوح  -عليه السالم  -وولده كنعان! حيث
ال ْارَكبُوا
يقص علينا القرآن الكرمي خربه مع ولده الذي أىب أن يتبع أابه حىت يف ساعة احلرج والغرق .قال تعاىلَ  :وقَ َ
ِ
ِِ
اَّللِ َْجمراها ومرساها إِ َّن رِيب لَغَ ُف ِ
ِ ِ
ِ ِ
وح ابْنَهُ َوَكا َن ِيف َم ْع ِزٍل َاي
يم * َوه َي َْجت ِري ِب ْم ِيف َم ْو ٍج َكا ْجلبَال َو َان َدى نُ ٌ
ٌ
ور َرح ٌ
ف َيها ب ْس ِم َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ال َل ع ِ
اَّللِ إَِّل َم ْن
ين * قَ َ
اص َم الْيَ ْوَم ِم ْن أ َْم ِر َّ
بََُّ
ال َسآ ِوي إِ َىل َجبَ ٍل يَ ْعص ُم ِين م َن الْ َماء قَ َ َ
ين ْارَك ْ
ب َم َعنَا َوَل تَ ُك ْن َم َع الْ َكاف ِر َ
ِ
ِ
ني 47وسأل نوح ربه أن يرد ولده الغريق إليه بعاطفة األبوة ،فأىب هللا تعاىل
َرِح َم َو َح َ
ال بَْي نَ ُه َما الْ َم ْو ُج فَ َكا َن م َن الْ ُمغَْرق َ
ِ ِ
ِِ
قال ر ِ
قال اي نُ ِ
س
ني * َ
َح َك ُم ا ْحلاكم َ
ب إِ َّن ابِْين م ْن أ َْهلي َوإِ َّن َو ْع َد َك ا ْحلَ ُّق َوأَنْ َ
تأْ
ذلك عليهَ  :واندى نُ ٌ
ُ
وح َربَّهُ فَ َ َ
وح إنَّهُ لَْي َ

 46األلوسي ،شهاب الدين حممود بن عبد هللا ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،حتقيق :علي عطية (بريوت :دار الكتب العلمية
1415ه ) ،ج  ،14ص .358
 47سورة هود.43- 42- 41 /11 :
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ِمن أَهلِك إِنَّه عمل َغري صالِ ٍح فَال تَسألْ ِن ما لَيس لَك بِِه عِلْم إِِين أَعِظُك أَ ْن تَ ُكو َن ِمن ا ْجل ِ
اهلِني 48لقد أثبت القرآن
َ
ْ َ َ
ٌ
ْ
َ
ْ ْ َ ُ َ َ ٌ ُْ

الكرمي كفر الولد وعاتب نوحاً ألسفه على ولده آلنه عمل عمالً غري صاحلَ .ع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
ال :هو ابنه غري أنه خالفه
اس قَ َ
49
ول َِّ
ِ
يف العمل والنية .وقَ ْد ورد ِيف ا ْحل ِد ِ
يث أ َّ
صالِح.
َن َر ُس َ
َ ََ َ
اَّلل قَ َرأَ :إِنَّهُ َعم َل غَ ْ َري َ
َ
لقد كان الولد يبطن الكفر ويوض يف املعاصي كلها ،ويداهن والده فيدعي اإلميان ،ومل يكتشف نوح كفر ولده
وفساده إل بعدما أخربه الوحي بذلك.
الصاحل يبتلى بوالد كافر فاجر
 -مثل الولد َّ

كما ضرب هللا  -سبحانه  -لنا مثالً للولد التقي الصاحل الذي مل يستطع أن يهدي أابه حني أصر على الغواية والضالل.
فيقص علينا القرآن الكرمي خرب إبراهيم  -عليه السالم  -وأبيه آزر ،يتلطف بدعوته لإلسالم ،ونبذ األوَثن ،لكن الدنيا
أعمت بصرية الوالد ،فآثر زخرفها على ولده ودعوته فشاجره وغاضبه وهدده ابلرجم إن مل يقلع عن دعوته .وظل إبراهيم
وفيًا لألبوة حمافظًا على الرب رغم سوء خلق الوالد .يصور احلق سبحانه هذا املشهد احلواري بني ولد ابر صاحل ووالد
قال ِألَبِ ِيه اي أَب ِ
ٍ
ضال مستكرب ،فيقول :واذْ ُكر ِيف الْكِ ِ
ت ِملَ تَ ْعبُ ُد ما ل يَ ْس َم ُع َول
تاب إِبْر ِاه َيم إِنَّهُ كا َن ِص ِديقاً نَبِيًّا * إِ ْذ َ
َ
َ ْ
ِ
ِ ِ
ك فَاتَّبِع ِين أ َْه ِد َك ِصراطاً س ِوًّاي * اي أَب ِ
ِ
يب ِ
ت ل تَ ْعبُ ِد
ص ُر َول يُ ْغ ِين َعْن َ
ك َشْيئاً * اي أَبَت إِِين قَ ْد جاءَِين م َن الْعلْ ِم ما َملْ ََيْت َ ْ
ُْ
َ
َ
صيًّا * اي أَب ِ
الشَّيطا َن إِ َّن الشَّيطا َن كا َن لِ َّلر ْمح ِن ع ِ
الر ْمح ِن فَتَ ُكو َن لِلشَّي ِ
قال
طان َولِيًّا * َ
ذاب ِم َن َّ
ت إِِين أ ُ
َخاف أَ ْن ميََ َّس َ
َ
ك َع ٌ
ْ
ْ
ْ
َ
50
ِ
ِ ِ
ِ
َّك َو ْاه ُج ْرِين َملِيًّا.
يم لَئِ ْن َملْ تَنْ تَ ِه َأل َْر ُمجَن َ
ب أَنْ َ
أَراغ ٌ
ت َع ْن آهلَِيت اي إبْراه ُ
وهكذا يرج هللا سبحانه وتعاىل املؤمن من الكافر والكافر من املؤمن ،ول فرق يف ذلك بني األنبياء وغريهم،

فقد خرج إبراهيم – عليه السالم  -من صلب آزر ،وإبراهيم نيب ،وأبوه آزر كان كافراً ،وكذلك خرج كنعان وهو كافر
من صلب نوح – عليه السالم  -وهو نيب ،حىت ل يالم والد بفسق ولده وضالله ،كما ل يالم ولد بفجور والده
 48سورة هود.46 - 45 /11 :
 49ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،4ص.283
 50سورة مرمي.46 -45- 44 - 43- 42- 41 /19 :
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51
ِ
ب ُك ُّل نَ ْف ٍ
ُخ َرى ُمثَّ إِ َىل َربِ ُك ْم
س إَِّل َعلَْي َها َوَل تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أ ْ
وإجرامه ،ف كل امرئ مبا كسب رهنيَ  وَل تَكْس ُ
َم ْرِجعُ ُك ْم فَيُنَ بِئُ ُك ْم ِمبَا ُكْن تُ ْم فِ ِيه َختْتَلِ ُفو َن .52فاهلل هو املتصرف يف خلقه كيف يشاء ،يهدي من يشاء ويضل من يشاء

يضرب هللا ْاأل َْمثَال للنَّاس َوهللا بِ ُكل َش ْيء عليم.
َ و ْ

53

اخلامتة

أخريا يتبني لنا أن السنن الكونية اليت ل تتبدل ول تتغري ،ميكن استثناء بعضها حلكمة يريدها هللا ،ألنه قادر على خرق
و ً

النواميس والسنن ،ليدرك اإلنسان قدرة هللا  -سبحانه  -وإرادته املطلقة؛ اليت ل تقيدها النظم الكونية ،والنواميس

الوجودية ،فهو سبحانه فعال ملا يريد .فالنار يبطل حرقها ،والسكني يبطل قطعها إذا أراد هللا ذلك ،واملاء ل يروي من
ِ ِِ
ِج
ِج ا ْحلَ َّي م َن الْ َميت َوُيْر ُ
ظمأ ،والطعام ل يشبع من جوع ،إل إذا قيد َيذن هللا ومشيئته .وله مطلق التصرف ف ُ يْر ُ
الْميِ ِ
ض بَ ْع َد َم ْوِهتَا. 54 .....
َ َ
ت م َن ا ْحلَ ِي َوُْحييِي األ َْر َ
ومع تقدم احلضارة العاملية ونضوج الفكر اإلنساين ،يتوجب على أهل العلم أن يقفوا على بعض الظواهر الكونية اليت

تفسريا منطقيًا ،كي يعلم الناس أن هللا -سبحانه -هو
تفسريا ،فيجدوا هلذه الظواهر
كانت األجيال السابقة ل جتد هلا
ً
ً

امللك احلق الذي بيده ملكوت كل شيء ،يقضي يف كونه ما يشاء ،ويفعل ما يريد.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

املصادر واملراجع:
 القرآن الكرمي. 51سورة الطور.21 /52 :
 52سورة النعام.164 /6 :
 53سورة النور.35 /24 :
 54سورة الروم.19 /30 :
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