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 بسم ا الرمحن الرحيم
 

وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق {
 }وأحسن  تفسريا

 

قد خلت من قبلكم سنن {
 }..وا يف األرض فانظروافسري
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 إهداء
  

 


 


 
 

^ ^^ 
 


 

–– 
 عمر حيدوسي
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 مقدمة
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء           .  بسم اهللا الرمحن الرحيم   

 ، مث أما بعد؛-صلى اهللا عليه وسلم–واملرسلني، سيدنا حممد بن عبد اهللا 

فإنّ صالحية الشريعة اإلسالمية لكل زمان ومكان وإنسان تقتضي فيما تقتضيه أن يبقى              

 على احلياة البشرية، مواكبا ملستجدات العصر وحاجاته املتجددة، ومستفيدا          النص القرآين مهيمنا  

 .من اآلفاق اجلديدة اليت يفتحها الكشف العلمي يف الوحي والكون واإلنسان

وتلك عادة علم التفسري الذي أجاب عن إشكاالت األمة والبشرية يف كل عصر من                

ري النص بالنص إىل التفسري باألثر مث        عصورها، مع تفاوت يف األشكال واإلجابات؛ فمن تفس        

بالرأي واالجتهاد يف خمتلف التخصصات وااالت اللغوية والعقدية والفقهية واالجتاهات الثقافية            

 ...والسياسية واالجتماعية

واملتأمل يف مناهج املفسرين يلحظ مواكبة النص للعصر جبالء، ويلحظ كذلك حجم              

 ..ومستجدات املعارف والعلوم احلديثةاالستفادة املتبادلة بني التفسري 

 أحد أهم تلك املعارف اليت      -حمل اهتمام هذه الدراسة   –والسنن اإلهلية يف الكون واحلياة      

 ...أسس هلا القرآن وإنتاج املفسرين وتأسس عليها

 :أقصد أن هناك عالقة تأثر وتأثري متبادلة بني التفسري والسنن

 لكشف عن السنن والدعوة لذلك؟إىل أي مدى ساهم القرآن الكرمي يف ا

 وكيف صاغ القرآن السنن اإلهلية؟ وكيف عرض سياقاا؟

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 7 

وماذا قدم املفسرون املعاصرون من إسهامات يف جمال كشف السنن بالقرآن ويف تطوير              

 التفسري بالسنن؟

وبالرجوع للقرآن الكرمي جند املادة السننية بارزة بقوة، من خالل التصريح بلفظ السنة أو              

 يقاربه من مصطلحات ومفاهيم دالة على السنن، مع رصيد هام من القصص واألمثال                  ما

 .واألحكام املطعمة واملذيلة حبقائق سننية تصرحيا أو تلميحا

هذا ما يدل على أن املادة القرآنية والتفسريية ختتزن يف طياا منهجا سننيا حيتاج لكشف                

ذا البحث واخدا منها، كمحاولة ولو حمدودة       واستيعاب عرب عمليات حبث علمي رصني، يعترب ه       

 .يف ذلك السياق

وقد حددت العصر احلديث ألن احلس السنين مل يكن ناميا بالشكل العلمي املنهجي الكايف             

 .للظهور كمؤثر يف تطور العملية التفسريية

ومبدأ هذا العصر التفسريي احلديث هو جهود اإلمام حممد عبده وما تاله من جهود                

 ات يف مصر وغريها؛واجتهاد

من ذلك التفسري السنين الفريد املختزن يف تفسري املنار للسيد حممد رشيد رضا وارث منهح        

 .حممد عبده وجمسد ومتمم جهوده التفسريية

 .من ذلك أيضا اللمحاتالسننية القيمة يف تفسري الظالل للشهيد سيد قطب

 .اوي بعقالنيته السننيةدون أن ننسى اللفتات والفلتات املبدعة للشيخ الشعر

مث هنالك احملاولة املوضوعية للشيخ حممد الغزايل اليت أسست للطرح النين املقعد واملركز يف              

 .التناول التفسريي
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إضافة لتلك اجلهود املشرقية، ال ميكن احلديث عن السنن دون التعريج على اجلهود                

مد الطاهر بن عاشور اجلامع بني متانة اللغة        التفسريية املغاربية، كتفسري التحرير والتنوير للشيخ حم      

 .وعمق التأصيل وإبداع التقعيد االجتماعي، وهي خصائص سننية بال شك

جمالس :  وإذا أضفنا إليه تلميذه العالمة اجلزائري عبد احلميد بن باديس يف تفسريه الفريد             

ري مجع بني األصالة والبساطة التذكري من كالم احلكيم اخلبري، الذي يعد حبق أمنوذجا سننيا يف التفس    

 .والواقعية واإلبداع يف طرح تفسري علمي عملي نادر

رغم التحفظ  –كما جيدر بنا يف هذا املقام أال ننسى اإلسهامات النوعية للمدرسة الشيعية             

حمل اهتمام  –، إال أا قدمت لنا تفاسري معاصرة زاخرة بالوعي السنين            -العقدي والفقهي عليها  

 .-األساسهذا البحث ب

ونذكر منها تفسري امليزان للطباطبائي، وتفسري من وحي القرآن للسيد حممد حسني فضل              

 .اهللا

 من الدراسات اإلسالمية    -على قلته –وإضافة لكل هذه اجلهود التفسريية، هناك كم عام         

مام، من  والقرآنية واحملاوالت اجلزئية يف التفسري تنظريا وتطبيقا، حتوي روحا سننية جديرة باالهت            

األستاذ مالك بن نيب وتلميذه األستاذ : ذلك أعمال ودراسات كل من املفكرين اجلزائريني السننيني       

 .الطيب برغوث، والشيخ جودت سعيد، والدكتور عماد الدين خليل

هذا إضافة لكبار املنظرين يف موضوع السنن اإلهلية، من أمثال السيد حممد باقر الصدر                

 ..يدان، ومن سار على منهجهما من املعاصرينوالدكتور عبد الكرمي ز

 :يف ضوء كل ذلك تطورت فكرة هذا البحث وترمست معامله، وجاء بعنوانه احلايل
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 "السنن اإلهلية وتفسري القرآن الكرمي يف العصر احلديث"

ومن خالل هذا العنوان تتضح القضايا احملورية اليت يطرحها هذا البحث، واليت ميكن                

 : تساؤالت حموريةتلخيصها يف شكل

كيف تطور مفهوم التفسري؟ وكيف تناول املفسرون قضاياه وأدواته؟ وما هي أبرز مناهجه               .1

 واجتاهاته قدميا وحديثا؟

 ما املقصود بالسنن اإلهلية؟ وما أبرز خصائصها وأنواعها وتقسيماا؟ .2

 صر احلديث؟ كيف تطور االهتمام التفسريي بالسنن اإلهلية من عصر التدوين إىل أن بلغ الع .3

 وكيف تناول املفسرون القدامى واحملدثون مسألة السنن اإلهلية؟  

 كيف صاغ القرآن الكرمي سنن اهللا عز وجل يف كونه ووحيه؟ وكيف عرضها وحدد جماالا؟ .4

 ما هي السياقات القرآنية اليت جتلت السنن من خالهلا؟  .5

 وكيف عربت تلك السياقات عن عناية القرآن بالسنن؟  

  أي مدى ساهم تفسري القرآن الكرمي يف الكشف عن السنن اإلهلية؟إىل .6

 ماذا قدم املفسرون املعاصرون يف جمال السنن اإلهلية؟ .7

هذه التساؤالت اهلامة شكلت االهتمامات احملورية اليت سبح هذا اجلهد البحثي يف فضائها،              

 .وحاول التنقيب عن بعض دقائقها وتفاصيلها

 . اإلجابة عن تلكم التساؤالت أهدافا ينشدها ها البحثولذلك ميكن اعتبار   

 يف بيان هيمنة النص القرآين على       -ولو كان متواضعا  –فضال عن اإلسهام جبهد علمي        

 .الواقع اإلنساين، وإثبات قدرته على مواكبته، عرب اإلجابة عن إشكاالت احلياة واألحياء
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عي الختيار هذا املوضوع وخوض     وإضافة لتلك األهداف، سامهت أسباب متعددة لدف         

 :غماره، وعلى رأس تلك األسباب

 .اهتمامي مبوضوع السنن اإلهلية مطالعة وحبثا وتتبعا يف القرآن الكرمي §

مواصلة جتربيت البحثية السابقة يف املاجستري حول السنن اإلهلية جمسدة يف منوذج تطبيقي               §

 )1(.موضوعي هو التدافع وسننه يف القرآن الكرمي

 العلمية والروحية يف التعامل مع القرآن الكرمي كمسلم قرآين أوال، وكجامعي مثقف             رغبيت §

 .ثانيا، وكباحث يف التفسري والدراسات القرآنية ثالثا

حماولة إضافة لبنة جديدة جادة يف جمال الدراسات اإلسالمية عامة والقرآنية خاصة والسننية            §

 .حال كل جهد بشريعلى اخلصوص، مهما كانت متواضعة قاصرة، فهذا 

ولتحقيق تلك األهداف واألسباب، كان ال بد علي من الرجوع جلملة دراسات سابقة                

 أحسبها مفصلية يف بناء وتأسيس وتأصيل موضوع كهذا؛

على رأسها التفاسري القدمية وباخلصوص تفسري الطربي والرازي والزخمشري وابن كثري               •

 ...والشوكاين

دثني بدء مبدرسة املنار وشيخيها حممد عبده وحممد رشيد          وإىل جانب القدامى، تفاسري احمل     •

رضا، مرورا مبحمد الطاهر بن عاشور وعبد احلميد بن باديس وسيد قطب وسعيد حوى وحممد                

 ...الغزايل وحممد متويل الشعراوي وحممد حسني الطباطبائي وحممد حسني فضل اهللا

                                       
التدافع وسننه يف القرآن الكرمي، حتت إشراف األستاذ        :   كنت قد أعددت رسالة املاجستري يف التفسري املوضوعي بعنوان          - 1

 .م2002عية والعلوم اإلسالمية يف جويلية الدكتور أمحد رمحاين، نوقشت بكلية العلوم االجتما
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ة واملوضوعية، النظرية منها والتطبيقية اليت      وإىل جانب التفاسري، والدراسات القرآنية والتفسريي      •

 .أفدت منها كثريا يف تصور املوضوع وإثراء مادة البحث

وطبعا، تأسست مادة البحث من الدراسات السننية، اليت تتحدث عن السنن اإلهلية نظريا                •

 .وتطبيقيا، إمجاال وتفصيال

" فتوحا"ذه املوضوعات، واليت تعد     كما أشري هنا ألمهية املعاجم القرآنية يف تيسري إجناز مثل ه           •

منهجية ختتزل اجلهد والوقت وتوجه التصور وتثريه، وأخص بالذكر منها هنا املعجم املفهرس               

 .حملمد فؤاد عبد الباقي

إضافة حلشد من الدراسات اإلسالمية والغربية كتبا ومقاالت ومادة إلكترونية، وقد وجدت              •

 .لكتب، بغض النظر عن تقييم اجلهود وزاوية النظر إهليايف بعض املقاالت ما مل أجده يف بطون ا

من خالل ذلك الكم الزاخر من الدراسات العلمية، منا جسم هذا البحث، متبعا خطوات                

 منهجية ضرورية؛

 .االستقصاء واالستقراء للمادة القرآنية واللغوية والتفسريية والعلمية املتعلقة باملوضوع •

 .رأة الستنباط أفكار املوضوع وتشكل هيكل البحث ومادتهحتليل وتركيب املادة املستق •

كل ذلك يف ظل املنهج التفسريي املوضوعي التجميعي، خصوصا يف تأسيس التصور              •

 ).السنن-التفسري(املفاهيمي للثنائية احملورية للبحث 

 على اعتماد تقنيات حبثية     -قدر املستطاع –وتطبيقا لتلك األدوات املنهجية، فقد حرصت         

 :حدة يف سائر البحثمو
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فقد فرعت أجزاء البحث على الترتيب إىل فصول ومباحث ومطالب وفروع، وداخل كل              •

ـ    مث قد أستخدم رموزا أو       /  ...  2  /  1وحتتها  /  ...  ثانيا  /  أوال  :  فرع أرقم العناصر ب

 .مطّات أو أترك املنت كما هو يف أول السطر

املكتبة الشاملة اإلصدار : امج اإللكتروين نقلت اآليات مشكولة على رواية حفص، من الربن        •

 . جتنبا للخطأ يف كتاب اهللا، كما ميزا خطّا وحجما عن بقية املنت3.46الثالث 

كما ميزت األحاديث بتظليل طفيف، ووثقت هلا بتخريج منهجي خمتصر من أمهات كتب              •

 .الصحاح والسنن، مستفيدا من برنامج املكتبة الشاملة

ومات املنقولة بادئا باسم املؤلف مث عنوان الكتاب أو املقال، مع ذكر             وثقت جلميع املعل   •

الناشر، الدولة، الطبعة، السنة،     :  املعلومات الكاملة يف أول موضع يذكر فيه املرجع         

 .الصفحة

 .دعمت البحث جبداول وخمططات تساعد على عرض وتلخيص بعض أفكار البحث •

جوع إىل مواضع اآليات واألحاديث واجلداول      ذيلت البحث جبملة فهارس فنية، تيسريا للر       •

 .واملوضوعات، كما ضمنتها فهرسا ألفبائيا للمصادر واملراجع املعتمدة يف البحث

، لقناعيت بعدم جدوى وفائدة     ...عدلت عن وضع فهارس لألعالم واألماكن واملصطلحات       •

خيم حجم  مثل هذه الفهارس، مقارنة حبجم اجلهد املبذول فيها، وجتنبا للتطويل وتض            

 .الرسالة

كما تركت ترمجة األعالم، لنفس األسباب السابقة، ولسبب آخر، هو وفرا اليوم مقارنة              •

 .بالعهود السابقة، ورقيا وإلكترونيا
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فقد كانت هذه   :  وكأي حبث علمي، صادفتين مجلة صعوبات أدت مهمتني ممتباينتني          

 . كانت عامال معيقا مقلقا أحيانا أخرالصعوبات حافزا وعامل حتد وشحذ للفعالية أحيانا، كما

 ولعل أحد أهم الصعوبات تطاول مدة البحث وتفرق أجزائه ومواضع ومظانّ إجنازه؛

فقد توسطت مدة البحث فترة تربص علمي طويل املدى بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة               

 .يع وترية إجنازهجبمهورية مصر العربية، واليت أفدت منها كثريا يف تعميق أفكار البحث وتسر

لكن ذلك تسبب يف اضطراب، خاصة فيما يتعلق بتغري طبعات املراجع ووفرا، وتغري               

 .األجواء والظروف االجتماعية والوسط العلمي واإلشرايف

هذا دون احلديث عن صعوبة البحث وعمق أغواره وتعقّد بعض أجزائه، وحمدودية املادة              

جماال معرفيا بكرا  _  رغم ما كتب فيه   –سنن اإلهلية ال يزال     املطبوعة يف مظانه، حبكم أن موضوع ال      

 .إضافة لالنشغاالت اليومية مهنيا واجتماعيا. حيتاج إلنتاج وإنضاج أكثر

ورغم تلك الصعوبات، وباتباع تلك اخلطوات والتقنيات املنهجية، تطورت وتبلورت خطة           

 يف املوضوع، واستقرت ختاما على   البحث، وتقلّبت ضيقا واتساعا، حبسب ما ميليه البحث العلمي        

 ثالث فصول، مع مقدمة وخامتة؛

وقد .  تفسري القرآن الكرمي يف العصر احلديث مفهومه مناهجه اجتاهاته          :  الفصل األول  

 جاءت مباحث هذا الفصل موزعة على ثالث مباحث حبسب املفاصل الثالث اجللية يف العنوان

 .ألدوات التفسري وهي مفهوم التفسري يف مبحث أول، إضافة 

 . مث مناهج التفسري يف مبحث ثان، خمصص للتفاسري القدمية
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أما تفاسري احملدثني فانتقلت بالتفسري من لغة املناهج إىل لغة االجتاهات، وذلك ما جاء يف                

 .املبحث الثالث

هذا عن الفصل األول، أما الفصل الثاين فقد خصصته للسنن اإلهلية مفهوما وخصائص               

  ثالث مباحث أيضا؛وأنواع، يف

 . املبحث األول تناول مفهوم السنن اإلهلية لغة واصطالحا

الربانية والقانونية :   أما املبحث الثاين، فقد فصلت فيه خصائص السنن اإلهلية بأبعادها األربع          

 . واملنهجية والثقافية

سيم قرآين  وختمت هذا الفصل بأنواع السنن اإلهلية، بعدة اعتبارات منهجية، مع اعتماد تق           

 .جامع لتلك التقسيمات

التفسري والسنن، : وتوج البحث يف الفصلني السابقني بفصل ثالث جيمع بني شقي املوضوع    

وذلك ما فصلته مباحث الفصل؛     .  موسوما بالسنن اإلهلية بني السياق القرآين والتناول التفسريي       

صياغة واال، فالسياق القرآين بأنواعه     املتدرجة يف بناء ثالثي ينطلق من التناول والداللة، إىل ال          

 وهذا ما عبرت مضامني املباحث الثالث هلذا الفصل؛. ومناذجه النظرية والتطبيقية

 فقد خصصت املبحث األول للتناول التفسريي للسنن اإلهلية،

 فيما عرضت الصياغة القرآنية للسنن يف مبحث ثان، ألبسط السياقات القرآنية السننية              

يف مبحث أخري، متوجا تلك السياقات بأمنوذج نظري وتطبيقي للسياق الثالث، وهو              الثالث  

 -عليه السالم –السياق التارخيي، الذي اخترت منه السياق القصصي كنموذج نظري، وقصة آدم            

 .كنموذج تطبيقي لسياق سنين قصصي قرآين تارخيي
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ها القنوجي وتناقلها املؤلفون    ويف األخري، أود أن أذكر مبقولة العماد األصفهاين اليت ذكر          

والباحثون، ال كمربر ومشجب أعلق عليه أخطائي، لكن كحقيقة واعتراف بالتقصري والقصور             

 . البشري

: وذلك أين رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا يف يومه إال قال يف غده             :  "  جاء يف أجبد العلوم   

 لو غي          لكان أفضل ولو ترك هذا      م هذا ر هذا لكان أحسن ولو زيد لكان يستحسن ولو قد 

  )1(".وهذا من أعظم العرب وهو دليل على استيالء النقص على مجلة البشر. لكان أمجل

وختاما، ال يسعين إال أن أمحد اهللا تعاىل على توفيقه يف إجناز هذا العمل، راجيا منه سبحانه                 

 . عليهإنه ويل ذلك والقادر. التوفيق والقبول والسداد، وغفران كل قصور وتقصري

 .واهللا أسأل أن جيعل هذا اجلهد خالصا لوجهه الكرمي، إنه مسيع قريب جميب الدعوات

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

      

                                       
: جاء يف أجبد العلوم   .   تنسب هذه املقولة للعماد خطأ، لكنها يف احلقيقة جزء من رسالة كتبها البيساين معتذرا للعماد                - 1

دركه عليه إنه   وقد كتب أستاذ العلماء البلغاء القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساين إىل العماد األصفهاين معتذرا عن كالم است                "
وذكر املقولة  ..."  قد وقع يل شيء وما أدري أوقع لك أم ال وها أنا أخربك به وذلك أين رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا                       

 . السابقة
 .م 2002 -هـ 1423 ،1، طحزم ابن دار، أجبد العلوم، )هـ1307ت (الِقنوجي خان صديق حممد الطيب أبو: ينظر

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 16 

 :الفصل األول

 تفسري القرآن الكرمي يف العصر احلديث

  اجتاهاته- مناهجه –مفهومه 

  القرآن الكرمي مفهومه وأدواتهتفسري: ملبحث األولا                               

 مفهوم التفسري: املطلب األول

 أدوات التفسري: املطلب الثاين

 مناهج التفسري قبل العصر احلديث: املبحث الثاين   

 ضبط املفاهيم: املطلب األول

 استعراض وتصنيف: املطلب الثاين

 اجتاهات التفسري يف العصر احلديث: املبحث الثالث   

 التفسري والعصر احلديث :املطلب األول

 من املناهج إىل االجتاهات: املطلب الثاين

 عرض وتصنيف: املطلب الثالث
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 :ةـتوطئ

إن احلديث عن عالقة السنن اإلهلية بالتفسري يف العصر احلديث، تأثرا وتأثريا، مير بالضرورة              

ملعرفية عموما، عـرب مـراجعة مفاهيمـية جلملة من املعاين واالصطالحات يف منظومتنا العلمية وا             

 .والتفسريية خصوصا، وعلى رأس كل ذلك التفسري ذاته؛ مفهوما وممارسة

 خلربات وقدرات معرفية ومنهجية     -طبعا–ولـست أنكر صعوبة األمر وخطره، فهو حمتاج         

 .وجتارب وسياحات قرآنية ال أدعي امتالك كلها، ولكنه جهد املقل يف أول الطريق

 ـ والنقد الذايت وروح  )1(الشك املنهجي ـ بلغة الغزايل لكـين مقتـنع متـام االقتناع أن    

املـراجعة الدائبة املستمرة ضرورة ملحة، ليس يف التفسري فحسب، بل يف خمتلف العلوم واملعارف               

 .الشرعية، بل واإلنسانية والكونية كلها

ي يكرر  هذا إذا أردنا أن يبقى عطاء املعرفة اإلسالمية متواصال متجددا ال جمرد ارتداد تارخي             

 .-على جلتها–جهود السابقني 

مـن هـذه املنطلقات، حاولت يف هذا املبحث جتديد النظر يف مفهوم التفسري لغويا وقرآنيا              

 .واصطالحيا، حماوال تتبع اجلهود التفسريية الدراسية والتطبيقية

وقـد رصد التاريخ عدة حماوالت قدميا وحديثا لتجديد الدرس التفسريي، على تفاوت يف              

هـد واجلرأة والنتاج، بدء مبشاريع تطبيقية كتفاسري الطربي والزخمشري والرازي، مث بإسهامات       اجل

نظرية ألمثال الغزايل والشاطيب، مرورا مبحاوالت تأسيسية لعلم التفسري من الزركشي إىل السيوطي    

                                       
 .  يشك مل ينظر ومن مل ينظر مل يبصر ومن مل يبصر بقي يف العمى والضاللمن مل:  يقول الغزايل- 1

أبو حامد الغزايل الطوسي، ميزان العمل، ضبطه وقدم له سليمان سليم البواب، منشورات دار احلكمة دمشق سورية، ط                    
 . الكتابيف ، وهي آخر فقرة 153 ،152هـ، ص 1407/ م1986
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ملشرق والـزرقاين، وصـوال إىل العصر احلديث الذي دشنه اإلمام حممد عبده ومدرسة املنار يف ا               

دون إغفال االجتهادات املعتربة    ... ابن عاشور وابن باديس   : ومدرسة الزيتونة يف املغرب وأعالمها    

مع حماوالت سنية   ... لـبعض رواد املدرسة الشيعية كالطباطبائي وباقر الصدر وحسني فضل اهللا          

 ...)1(حممد الغزايل، الشعراوي، طنطاوي جوهري، سيد قطب، عائشة عبد الرمحن: أخرى عديدة

مع اإلشارة إىل أن كل ما كتب يف علم التفسري وأصوله وقواعده ومناهجه واجتاهاته، كلها               

 .جهود ميكن توظيفها يف التأسيس هلذا العلم وجتديده

ـ            " أدوات التفسري "ومن منطق التجديد هذا، اخترت تسمية الفرع الثاين من هذا املبحث ب

 ...)2(التفسري وعلوم القرآن حتت مسميات عدةألحاول مجع شتات ما تكلم عنه الدارسون يف 

فـزاوية النظر يف هذا املقام لتلكم العلوم واملعارف، على أا أداة حيتاجها املفسر ويستعملها               

 . للنص القرآين الكرمي)3(يف عمليته التفاعلية احلوارية االستنطاقية

 بعض التداخل -وهلة األوىلمن ال–أما عن املبحثني الثاين والثالث من هذا الفصل، فقد يبدو        

   ق بني املناهج واالجتاهات، لكين قصدت التفريق بينهما لغرض التقسيم التارخيي           بينهما، فقد ال يفر

 -وهو نقطة الفصل بني العصرين القدمي واحلديث   –أساسا؛ فاملشاريع التفسريية السابقة حملمد عبده       

 ...ج لغوية وأثرية وعقدية وفقهيةبكل ما تشمله من مناه" مناهج تفسريية"آثرت تسميتها 

       ، ألنه  "اجتاهات"أمـا املـشاريع احلديـثة بدء مبدرسة املنار فارتأيت تقسيمها على أساس              

 مل تبق املشكلة يف املمارسة التفسريية عند احملدثني يف املنهج واألسلوب            -وحسب تقييمي الذايت  -

                                       
 .-على األقل يف حدود تصوري واطالعي–منا ركزت على األمساء البارزة فقط  القائمة ال تزال طويلة طبعا، إ- 1
 . وما بعدها38 راجع ذلك بالتفصيل يف الفرع الثاين من هذا املبحث ، ص - 2
 . وما تالها17  يوظف بعض الباحثني هذه املصطلحات لتعريف التفسري، راجع ذلك يف موضعه، ص- 3
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ل انتقل إىل مستوى منهجي أعلى من    املـستخدم يف عـرض وتـناول املادة التفسريية فحسب، ب          

وكيف نوظفه ملناقشة ومعاجلة مشكالت العصر؟ وكيف وهو إىل أين يتجه بنا التفسري؟     : الـتعامل 

 ... مستجداته وقضاياه؟نتعامل مع 
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 التفسري مفهومه وأدواته: املبحث األول

 مفهوم التفسري:  األولاملطلب

عموما، على تداول مصطلح التفسري، حىت      مـن كثرة ما اعتاد الدارسون خصوصا، والناس         

ف، حىت قيل إن التفسري من العلوم اليت ال يتكلف هلا حد1(صار عندهم أعرف من أن يعر(. 

 عن حمدودية -إن شاء اهللا–لكـن التحلـيل اللغوي واالصطالحي هلذا اللفظ سيكشف لنا          

 مستعينني بتحليل لغوي    وحاجتها للمراجعة والتجديد،  " التفـسري "املفاهـيم املـتداولة لكلمـة       

 .مع استحضار االستعمال القرآين للكلمة" تفسري"واصطالحي للفظ 

 :التحليل اللغوي:  األولالفرع

لن أقتصر هنا على الداللة املعجمية املتناقلة يف كتب التفسري وعلوم القرآن قدميا وحديثا، بل               

ية، واحلقيقة أنين مل أجد يف      سـأحاول أن أؤصـل لذلك صوتيا وحرفيا إىل جانب الداللة املعجم           

حـدود اطالعـي احملدود على من حاول القيام بذلك، عدا حماولة جادة وجيدة لألستاذة  سعاد                 

 .)2(كورمي يف مقال نشر مبجلة إسالمية املعرفة

                                       
وقد .  1/15  م،1989/هـ1409،  4 ط  مصر، –واملفسرون، مكتبة وهبة ، القاهرة       التفسري   ،   حممد حسني الذهيب   -  1

ومن الالفت هنا كثرة األقوال املنسوبة اهيل يف قضايا دقيقة ومتفردة كهاته،             .  تنوقل هذا القول بعد الذهيب منسوبا إليه       
 تعريفه الشخصي مث ينسبه هول،      وقد الحظت أن بعض املؤلفني، القدامى خاصة، يؤلف       .  وكنقل تعاريف ال يعرف صاحبها    

 .2/180،  يف علوم القرآنالسيوطي يف اإلتقانصنيع جالل الدين انظر مثال ! رمبا تورعا وتواضعا؟
/هـ1428، صيف 9،ع13 تفسري القرآن بالقرآن، دراسة يف املفهوم واملنهج، جملة إسالمية املعرفة، س            ،سعاد كورمي   -2

 مقدم ملؤمتر مناهج تفسري القرآن الكرمي وشرح احلديث الشريف الذي نظمته             وأصل املقال حبث  .  132  -79م، ص 2007
واألستاذة سعاد كورمي باحثة يف الدراسات القرآنية       .   م 2006كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية مباليزيا يف متوز يوليو           

 .جامعة موالي إمساعيل مكناس املغرب
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 الداللة الصوتية: أوال

والدراسة الصوتية هلذه احلروف الثالثة يف ذاا وحال        .  مادة ف س ر    منكلمـة تفـسري     

 :تقائها تكشف ما يليال

از جه هذه احلروف يسرية املنطق ألا سهلة على اللسان لوقوعها من الطرف العلوي لل             -1

 . )1(الصويت

 .)2( حرف السني يوحي بالسعة والشمول-2

 ال يـدخل الـسني على بناء إال حسنه مث السني لينة، وسط بني صالبة الصاد وخفوت    -3

 .)3(الزاي 

لتكـرار مع التردد املقوي للمعىن، لكن الفاء ختفف هذه املعاين   حتمـل الـراء معـىن ا     -4

 .)4(وتضعفها، وال خيفف من حدا إال صياغة الكلمة على وزن تفعيل 

 : التفسريمنهاو) فسر( هذه اإلحياءات الصوتية تسري يف كل مشتقات 

ر املفس فالتفـسري حيمـل معىن التيسري والسهولة، وهي مهمة املفسر الذي يقرب معاين           -1

 .)5(ويبسطها للمتلقني

 . اإلحاطة مبعاين املفسرته كما يتسم التفسري بالسعة والشمول نظرا حملاول-2

                                       
1، 1980 ،حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الرشيد، بغداد، ط        كتاب العني ،   اخلليل بن أمحد الفراهيدي    -  1
/52- 54. 
، 1986مصر، ط   - اخلصائص، حتقيق حممد علي النجار، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة          ،أبو الفتح عثمان بن جين      -  2
2 /86 . 
 .53/ 1 العني، ، الفراهيدي- 3
 .166-164/ 2اخلصائص، ،  ابن جين- 4
 .81تفسري القرآن بالقرآن، ص ،  سعاد كورمي- 5
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 محلتها السني للفظ حاضرة يف ضرورة حسن منهج التفسري          يت كما أن داللة التحسني ال     -3

 .)1(وحسن عرضه ليحقق االنسجام ويلقى القبول

يل املفيد لتكرر التوضيح    ع تف وزنتفسري املصاغ على    وداللـة التكرار واضحة يف لفظ ال       -4

وجتـدده، فالتفسري عملية متجددة متكررة، وقد أغرقت األستاذة سعاد يف حماولة استحضار كل              

الـدالالت الـصوتية للفـظ التفـسري، فـتحدثت عن الوهن والضعف احلاصل بسبب الفاء،                

صري كل تفسري ينسب معىن ما إىل ويتـرجم ذلك دالليا إىل أن احلكم بالضعف والرد، م         "فـتقول 

وكما أن الصياغة هي اليت جعلت لفظ التفسري يرتفع         . املفـسر دون أن يكون مشفوعا مبا يقويه       

نـوعا مـا عن معنيي الضعف والوهن، فإن العمل التفسريي ال يتقوى، إال بأن يصاغ وفق نسق                  

 )2 (". منهجي منظم، يوصل للكشف عن املراد

  :مالحظة

 رفية، ص املبحث الصويت ألمهيته يف تأسيس املعىن وعضد الدالالت املعجمية وال           هذا  أثـبت

مهالـه يف كل الدراسات اليت اطلعت عليها، ولكونه أيضا مدخال جديدا لتجديد عملية عرض               إلو

 لغويا، حىت ينتبه الباحثون يف التفسري وغريه أن أبواب التجديد مفتوحة            هاا وحتليل هاملفاهيم وتأسيس 

ـ    إىل رحابة " ما ترك األول لآلخر" بدأ من املفهوم نفسه، وحىت نتخلص من أسر مقولة   واسـعة ت

 ".كم ترك األول لآلخر" مقولة 

 الداللة املعجمية: ثانيا

                                       
 .82، 81، ص سعاد كورمي، تفسري القرآن بالقرآن - 1
 .82ص :  نفسه- 2
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تدور حول الوضوح والبيان وكشف      ) فسر(بتتـبع املعـاجم اللغوية والقرآنية جند أن مادة          

 .)1( املغطى، وكتب غريب القرآن مل خترج عن معىن الكشف

هـذه املعـاين تـشمل كل ما حوى  الفاء والسني والراء أيا كان الترتيب وهذا من باب                   

والفسر ... وفسر الشيء فسرا أبانه   . )3(فالفسر هو اإلبانة وكشف املغطى       .)2(االشـتقاق األكرب  

 .)4(كشف املغطى والتفسري كشف املراد عن اللفظ املشكل

ن التفسري يستعمل لغة يف الكشف احلسي ويف      أ " - كما يقول الذهيب   –ومـن هـذا يتبني      

 .)5(" الكشف عن املعاين املعقولة واستعماله يف الثاين أكثر من استعماله يف األول

 .)6(توضيح معانيه وبياا والكشف عن املراد منها  فاملعىن اللغوي لتفسري القرآن هو" 

املعجمي إىل أن كلمة    مـساعد مسلم املعىن اللغوي أكثر، إذ خيلص من الشرح           /ويعمـق د  

كشف ما أم يف نص من النصوص       " التفـسري عملية عقلية حتتاج إلعمال العقل والتفكري وهي          

 . )7(وإرشاد القارئ أو السامع إىل ما عناه صاحب النص من نصه 

 القصد منها اإلضافة إىل     ،فالتفسري بناء على ذلك عملية    " ... مث يواصـل ويستخلص قائال      

 .)1("جهة مث إعطاء هذا النص معىن جديد من جهة أخرىالنص األول من 

                                       
لبنان، ط - أثر التطور الفكري يف التفسري يف العصر العباسي، مؤسسة الرسالة، بريوت           ، مساعد مسلم عبد اهللا آل جعفر      -  1

 .46م، ص 1984/هـ1،1405
 .82تفسري القرآن بالقرآن، ص ، رمي سعاد كو- 2
 .110/ 2، 1986لبنان، ط - القاموس احمليط، مؤسسة الرسالة، بريوت،آبادي  جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز- 3
/6،  1968،  1لبنان، ط -بريوت-لسان العرب،دار صادر  ،  أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي           -  4

361. 
 .1/15  التفسري واملفسرون،،الذهيب حممد حسني - 5
 .16، ص 1411/1991، 1دمشق،ط- التفسري العلمي للقرآن يف امليزان،دار قتيبة، بريوت، أمحد عمر أبو حجر- 6
  .46 أثر التطور الفكري يف التفسري، ص، مساعد مسلم- 7
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 عن التحليل اللغوي املبين على الكشف       - على صحته وصالحيته   –وواضـح ابـتعاد املعىن      

والبـيان، خالفا ملا استخلصته األستاذة كورمي، إذ وظفت الداللة املعجمية لبناء معىن لغوي لكلمة       

ن التفسري مبعىن كشف املراد من اللفظ املشكل عن         ويكو: "... تفسري قبل صياغتها صرفيا فقالت    

 .)2("طريق إيضاحه وتبيينه

 الداللة الصرفية: ثالثا

وهي آخر حمطات تفكيك املعىن على املستوى اإلفرادي، ومتكن من تسييج املساحة اليت حييل          

بها علـيها التفسري داخل اال املعجمي املشترك، فالقالب الصريف يصوغ شخصية اللفظة ويكس            

 . )3( بصلة اشتقاقية إىل نفس األصلتاستقاللية عن بقية األلفاظ اليت مت

 .)4(فكلمة تفسري على وزن تفعيل وصيغة تفعيل تفيد املبالغة والتكرار 

ص املعىن العام   صت جديدة خت  فـورود كلمـة على وزن جديد يفترض إضافة معان ودالال          

 ).لعف( للمادة اللغوية 

الدارسني خالل حبثهم اللغوي، فنجدهم ين و املفسروظيفمر يف ت والغـريب أن هذا مل يستث     

 .يكتفون بالقول أن الفسر معناه الكشف والتفسري مثله

 .)5(وهذا تضييق لسعة لغوية وصرفية متتاز ا اللغة العربية

                                                                                                                        
1373،  1قية للثقافة، اإلسكندرية، مصر، ط    ، الوكالة الشر   نشأة التفسري يف الكتب املقدسة والقرآن      ، أمحد السيد خليل   -  1

  .47 أثر التطور الفكري يف التفسري، ص،مساعد مسلم: وانظر. م1954/هـ
 .83تفسري القرآن بالقرآن، ص ،  سعاد كورمي- 2
 ).15ظر اهلامش ان ( نفسه - 3
 .2/155، ت. املفصل يف علم العربية،دار اجليل، بريوت، د،الزخمشري أبو القاسم حممود بن عمر - 4
 .، أشار الزخمشري إىل معىن التكشيف دون استثمار.2/155 املفصل يف علم العربية، ،الزخمشري أبو القاسم - 5
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تقدمي تعريف  ذا حيث حاولولقـد أشـار الشيخ البشري اإلبراهيمي ولو من طرف خفي هل      

 وأحكامه وحكمه   تفسري القرآن تفهيم ملعانيه   "  لتفسري ابن باديس، إذ قال       للتفـسري يف مقدمـته    

والتفهم تابع للفهم؛ فمن حسن فهمه أحسن تفهيمه، ومن مل حيسن فهمه مل      . وآدابـه ومـواعظه   

 .)1(" حيسن تفهيمه،وإن كتب فيه الدات وأملى فيه ألوف االس

 ...م املقابل ملعىن الكشف واإليضاح والبيانفقد قصد التفهيم وهو من التفعيل ال جمرد الفه

 .التفعيل +الفسر =الفسر أي التفسريمن فالتفسري إذن تفعيل 

 .املبالغة والتكرار والتكثري+ الوضوح والبيان = التفسري : "وهذا يستلزم

والتفسري أيضا  ... فالتفـسري مـبالغة يف الفسر، أي استفراغ للوسع، طلبا لإليضاح والبيان           

كما أن التفسري تكثري للفسر، ويف ذلك       . لفـسر، أي أنه عمل قائم على العود املستمر        تكـرار ل  

 .)2("تنصيص على ضرورة تنويع مداخل اإليضاح والبيان

وبناء على كل ما سبق : "مث تلخـص الباحثة دراستها الصرفية خاصة، واللغوية عامة، فتقول    

         ر إىل املتلقني، باعتماد متواليات منهجية،      نقـول، إن التفسري عمل بياين بشري يقرب معاين املفس

 .)3("توصل إىل كشف املراد، وتكسبه قوة ومسؤولية، متكنان من ترسيخ نتائجه واإلقناع ا

 :ومن جممل هذه الوقفة اللغوية صوتيا ومعجميا وصرفيا مع مصطلح التفسري خنلص إىل ما يلي    

عجمية أضفى دالالت وإحياءات    توظـيف الـدالالت الصوتية والصرفية إىل جانب امل         -1

 .جديدة جعلتنا أكثر حتكما يف بناء املعىن اللغوي 

                                       
2لبنان، ط– جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري، دار الكتب العلمية، بريوت      ، عبد احلميد حممد بن باديس الصنهاجي      -  1
 .17لبشري اإلبراهيمي، ص قلم حممد ابم، املقدمة 2003/ هـ1424، 
 .84 تفسري القرآن بالقرآن، ص ، سعاد كورمي- 2
 .85 تفسري القرآن بالقرآن، ص  ، سعاد كورمي- 3
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حتـول التفـسري من جمرد شرح وفهم إىل عملية عقلية وسلوك عملي متحرك، ذاك ما     -2

 .نلمسه يف تعريف االبراهيمي يف مقدمة االس

جدوى وال خطـر الـنقل الرتيب غري املتساءل أمام التعاريف اللغوية جعلها غري ذات     -3

 .حماولة يف جتاوز ذلك-على ضآلته-فائدة يف البحث العلمي، وهذا اجلهد 

دوران معىن التفسري حول الكشف والوضوح والبيان والشرح والفهم، وبالتايل يكون            -4

التفسري عملية تكشيف وتفهيم وتوضيح وتبيني وتشريح، باستحضار كل املعاين السابقة ملادة فسر             

 .لة للمعىندون تناسي اإلحياءات الصوتية امولصيغة التفعيل منها 

 وهذا ناتج رمبا    ،ختصيص الدرس اللغوي للتفسري على اجلانب احلسي أكثر من املعقول          -5

عـن تصور مسبق يترك املساحة األخرى ملصطلح التأويل الذي اعتاد املؤلفون احلديث عنه ضمن               

 .ري ال قسيما لهمفهوم التفسري، وقد أرجأته هنا العتباري له أداة للتفس

بعـد هذه اجلولة اللغوية تبني أن التفسري ليس عملية شرح لغوي بسيط يدركها كل                -6

 .بل هي جهد واجتهاد علمي حيتاج للعمق والتخصص، أحد كما ظن البعض

تفـرد الشيخ البشري االبراهيمي بتعريف التفسري مبعىن التفهيم، واملعىن ميكن نسبه إىل              -7

 .ار أنه فهم مشترك بني الرجلنيالشيخ ابن باديس على اعتب

جتـدر اإلشارة إىل األستاذ املودودي الذي أظنه الوحيد الذي وظف مصطلح التفهيم              -8

 . )1(" تفهيم القرآن" فقد مساه . لعنونة تفسريه
 

                                       
. 2003هـ،1424،  2الكويت، القاهرة ، ط   –أبو األعلى املودودي، تفهيم القرآن ، تعريب أمحد إدريس، دار القلم              -  1

األستاذ أبو األعلى   "   الدين القرشي، رسالة ماجستري يف الكتاب والسنة بعنوان           وقد أعد الطالب أليف الدين ترايب بن عامل       
 .هـ1403 القرى مبكة املكرمة، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية أم، جامعة "املودودي ومنهجه يف تفسري القرآن الكرمي
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 التفسري اصطالحا: الفرع الثاين

 :قبل تفصيل القول يف تعريف التفسري اصطالحا، ال بد من اإلشارة إىل أمور

 .)1(عتبار ملا نقله الذهيب من أن التفسري ال يعد علما من العلومال ا-1

 ومل ينـسب القـول ألحـد، وهذا شاهد على تضعيفه ورده، وقد تنوقل هذا القول عن                 

 .)2(الذهيب

وقـد أثـبت السري التارخيي للتأليف يف التفسري كعلم وكممارسة ويف علوم القرآن عموما               

 أن التفسري علم من العلوم القائمة على أصول وقواعد          قول، أثبت أ ،وأصـول التفـسري خصوصا    

 . منضبطة تتكشف مع الزمن عرب النمو العلمي للمنهج التفسريي

مباحثه " ... بأن   التفسري" علمية"وهـذا مـا قرره اإلمام ابن عاشور حني قال مدافعا عن             

           ا تـؤدي إىل اسـتنباط علوم كثرية وقواعد كلية نزا مبدأ هلا    لت مرتلة القواعد ا   لكـولكلية أل

ومنشأ، ترتيال للشيء مرتلة ما هو شديد الشبه به بقاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه، وال شك                 

أن ما تستخرج منه القواعد الكلية والعلوم أجدر بأن يعد علما من عد فروعه علما، وهم قد عدوا             

 .)3(" ويةعلما ملا يف حفظه من استخراج نكت بالغية وقواعد لغ تدوين الشعر

 العتقاده أن العلم مسائل )4(رغم أن الشيخ ابن عاشور يرى أن عد التفسري علما فيه تسامح        

 .معلومات ومطلوبات خربية قابلة للربهنة والتفسري غري ذلك

                                       
 .1/15حممد حسني الذهيب، التفسري واملفسرون،  - 1
 .16 التفسري العلمي، ص،رانظر مثال عمر أبو حج - 2
 .1/12 ،1984، ط-تونس- تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر،حممد الطاهر بن عاشور - 3
 .نفسه - 4
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واحلـق أن هذا الطرح حياكم التفسري كعلم من العلوم اإلنسانية إىل نتائج العلوم التجريبية،               

لكن ورغم حتفظه ينسب الشيخ ابن .ت الظواهر واملعارف اإلنسانية ويف هـذا تناسـي خلصوصيا    

 )1(.عاشور صفة العلمية للتفسري يف مواضع كثرية من مقدمة تفسريه

 فقد اختلفت    )2(رغـم تعدد التعاريف وتباين ألفاظها، إال أن مؤديات معظمها واحدة           -2

 نهم مجيعا يدورون حول نقطة اصطالحام  مبوجب الزاوية اليت نظروا منها إىل العلم، ولك

                                       
 . وما بعدها1/12، نفسه - 1
 ، وري، أبو اليقظان عطية اجلب    17، ص  للقرآن يف امليزان   التفسري العلمي أمحد عمر أبو حجر،     ،  1/16انظر مثال الذهيب      -  2

، حممد فاروق النبهان،    16م، ص   1986/هـ1406  ،2 لبنان، ط  ،دراسات يف التفسري ورجاله، دار الندوة اجلديدة، بريوت       
1995/هـ1415،  1مقدمة يف الدراسات القرآنية، مطبعة فضالة، احملمدية، املغرب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط            

 . أبدعوا فعال ومل يكونوا جمرد نقلة لتعاريف الغريومل أرد أن أعمم ألن بعض املعرفني. 5م، ص 
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 )3(.ال يكاد يبتعد عن املعاين اللغوية كالكشف والبيان والتوضيح )2( ومسمى واحد)1(واحدة

تبني قلة اهتمام الكثريين بالتعريف     نمـن خـالل استعراض حماوالت تعريف التفسري،          -3

 على خمتلف كمـدخل مفتاحـي لتأسيس العلم والنظر فيه، وهذا قصور منهجي ميكن استصحابه         

العلوم اإلسالمية، رغم أن هوية العلم وحقيقته ال تتشكل إال بضبط التعريف وكونه جامعا مانعا،               

 .وهو ما ال نلحظه يف كثري من التعريفات حىت ال أقول معظمها

قال بعضهم، وقال بعض،    : من املستغرب منهجيا نقل تعريفات منسوبة اهيل، كقوهلم        -4

 سلوك غري علمي، فإما أن ينسب القول لصاحبه أو يستغىن عنه أو يتبناه      فهذا... وعـرفه آخرون    

الـناقل، فالسيوطي مثال يورد تعريفا تناقلته الكتب بعده دون أن يبني صاحبه، وسياقه يوحي أنه                

 .تعريفه هو ألنه ال أثر له قبله، ولذلك نسبته إليه

ا، كما وقع لتعريف    ذلـك مـا أدى بـبعض الدارسني إىل نسبة تعاريف لغري أصحا             -5

دون إسناد، مث نقله عن الزرقاين  ) هـ1122ت  ( والذي نقله عنه الزرقاين   ) هـ879ت  (الكافيجي  

 .الدكتور أبو سالمة وصار يعرف به وينسب إليه أو على األقل ينقل عنه

ن اهلدف منه   أيرى الدكتور زياد خليل أنه رغم كل التعاريف اليت عرف ا التفسري إال              -6

 .)4( مبهمايبقى

                                       
 . 47مساعد مسلم، أثر التطور الفكري يف التفسري، ص . د- 1
 .222، ص1971عدنان زرزور، احلاكم اجلشمي ومنهجه يف تفسري القرآن، مؤسسة الرسالة، دمشق، سوريا، ط.د - 2
 .46مساعد مسلم، أثر التطور الفكري يف التفسري، ص .د - 3
، ربيع الثاين   81، ع 21زياد خليل حممد الدغامني، تفسري القرآن إشكالية املفهوم واملنهج، جملة املسلم املعاصر، س             .  د  -  4

 .55م، ص 1996أكتوبر -أغسطس/هـ1417مجادى الثانية 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 30 

وهذا كالم قد يصدق على بعض التعاريف لكنه مبالغ فيه، فأكثر تعاريف القدامى انطلقت              

مـن وصـف العملية التفسريية وأدواا، ويف هذا بيان للغرض، أما احملدثون فبعضهم اجته بتعريفه              

 .)1(للهدف من العملية التفسريية

ن نظرة تارخيية   أواحلق  . )2(لتفسرييصرح أبو حيان األندلسي أنه صاحب أقدم تعريف ل         -7

ـ 754ت  ( مستقـصية جعلتين أجد ست تعريفات على األقل للتفسري قبل أيب حيان              ، وهي  ) ه

 .تعاريف الثعليب واجلشمي والبغوي وابن جزي وابن تيمية واألصبهاين

رد ولعل أبا حيان مل يطلع على هذه التعريفات، أو أنه قصد أا مل تكن تعريفات دقيقة بل جم      

صـياغة للمعـىن اللغوي، فإن كان هذا قصده فهو فعال أول من عرف التفسري تعريفا اصطالحيا              

 ما هو أفضل منه، تمنضبطا، بل مل يستطع الدارسون لعلوم القرآن وعلم التفسري جتاوز تعريفه وحن     

عـدا بعـض احملاوالت، كتعريف الزركشي والكافيجي والفناري، هذا قدميا، أما حديثا فكثرت              

 ).هـ1307ت (االجتهادات بدءا بالقنوجي 

                                       
 .1/21م، 1993/هـ1414لبنان، -بريوت- راجع مثال تعريف حممد رشيد رضا، تفسري املنار، دار املعرفة- 1
، 1علي معوض وعادل عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط            :   حتقيق أبو حيان األندلسي، البحر احمليط،      -  2

 .1/26 م،2001/هـ1422
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 قراءة تطورية: أوال

 :مر خبمس مراحل تطوريةه بعد نظرة تارخيية يف تعريف التفسري عرب التاريخ تبني يل أن

 )هـ754ت (قبل أيب حيان : املرحلة األوىل

وقبل إيرادها أقول إمجاال أا ال      .  وقـد اطلعت على ست تعريفات كما سبق وأن أشرت         

 .و خمتصر لعلوم القرآن اخلادمة لعلم التفسريأد تتعدى صياغة املعىن اللغوي مع ذكر مفصل تكا

والتفسري عند الثعليب .وهو أقدم من نسب له تعريف على ما وجدت  : تعريف أبو طالب الثعليب         

 )1(.بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو جمازا

ـ 494ت  (تعريف احلاكم اجلشمي          ده علم مبعاين القرآن وناسخه ومنسوخه      التفسري عن ):  ه

 .)2(وجممله ومبينه ومتشاه وحمكمه

 .)3(التفسري هو الكالم يف أسباب نزول اآلية وشأا وقصتها): هـ516ت ( تعريف البغوي   

 .)4(التفسري إخراج الشيء من مقام اخلفاء إىل مقام التجلي):  هـ597ت (تعريف ابن جزي    

التفسري عنده كشف معاين القرآن وبيان املراد منه سواء         ): هـ728ت  (تعـريف ابـن تيمية         

 .)5(أكانت معاين لغوية أو شرعية

 )6(. اعلم أن التفسري كشف معاين القرآن وبيان املراد منه): هـ749ت ( هاينفتعريف األص

                                       
 .2/173 ،1972 املكتبة الثقافية، بريوت، لبنان، طالسيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، عبد الرمحن جالل الدين - 1
 .223اكم اجلشمي ومنهجه يف تفسري القرآن، ص عدنان زرزور، احل.د - 2
 .1/46 م، 1997/هـ1417، 4حممد عبد اهللا النمر وآخرون، دار طيبة ، ط:  حتقيقمعامل الترتيل، البغوي،احلسني بن مسعود  - 3
 .1/6ابن جزي الغرناطي، التسهيل لعلوم الترتيل،  - 4
 .9 حممود حممد حممود نصار، مكتبة التراث، القاهرة، ص:قيقحت  مقدمة يف أصول التفسري،،تقي الدين ابن تيمية - 5
 .9 مقدمة يف أصول التفسري، ص،ابن تيمية:ينظر.  صاحب تفسري اللطائف القرآنية، هو أبو الثناء مشس الدين األصفهاين- 6
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واملـتأمل يف هذه التعاريف جيد كما سبق القول حضور املعىن اللغوي بقوة، كما هو واضح           

يف تعـريف الثعليب وابن تيمية، مع التركيز على العلوم القرآنية واللغوية اخلادمة للتفسري كما يشري                

 .اجلشمي والبغوي، مع مسحة صوفية فلسفية جلية يف تعريف ابن جزي

 من أيب حيان إىل القنوجي:املرحلة الثانية

 إىل اليوم كتعريف أيب  ومتـتاز هـذه املرحلة بظهور أمهات التعريفات اليت ال تزال متداولة           

حـيان، الزركـشي والكافيجي والفناري وطاش كربى زاده، وعدا هؤالء فقد اكتفى املصنفون              

طوال ستة قرون بنقل تعاريفهم وتبنيها، مع استمرار النحت اللغوي ووصف العلوم اخلادمة، وهذه              

 .أمهات التعاريف ومناذج ملا صيغ منها

علم يبحث عن كيفية النطق     : "  التفسري فيقول  يعرف) هـ754ت  (أبـو حيان األندلسي     

بألفـاظ القرآن ومدلوالا وأحكامها اإلفرادية والتركيبية ومعانيها اليت حتمل عليها حالة التركيب             

  .)1("وتتمات لذلك

 كما كان يفهم يف     –وواضـح من هذا التعريف حماولة ضبط احلدود املشكلة لعلم التفسري            

 .-ذلك العصر بالطبع

علم : -على الترتيب –أبـو حيان تعريفه ليبني مشموالت علم التفسري عنده وهي           وحيلـل   

القراءات، علم اللغة، علم التصريف، علم اإلعراب، علم البيان، علم البديع، احلقيقة وااز، النسخ   

                                       
 .1/13أبو حيان االندلسي، البحر احمليط،  - 1
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وهكذا فقد خلص أبو حيان أدوات التفسري يف تعريفه، وقد نقل             .)1(وأسـباب الرتول، القصص   

 .)2(التعريف كثري ممن كتب يف التفسري بعد أيب حيان إىل اليوموتبىن هذا 

صلى اهللا _ علم يفهم به كتاب اهللا املرتل على نبيه حممد          " ويعرف الزركشي التفسري فيقول     

 .)3 ("وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه_ عليه وسلم 

التفسريية يف شكلها اإلمجايل،    ويتميز هذا التعريف بدقة ألفاظه وقلتها، وداللتها على العملية          

مـع شيء من التداخل بني الفهم وبيان املعاين، وكأنه يقصد بالفهم شرح األلفاظ سريا على ج                 

التفـسري التحليلي، وإال فإن الفهم أوسع  من بيان املعاين فهو يشملها ويشمل استخراج األحكام                

  .واحلكم

 بل ال يكاد يذكر أبو حيان إال وتاله         –  كتعريف أيب حيان   –وقد لقي هذا التعريف القبول      

 .)4(الزركشي، مث يرجح أحدمها، أو يركب التعريفان

                                       
 .1/14أبو حيان االندلسي، البحر احمليط،  - 1
السيوطي ،  جالل الدين   .  1/4  ت،.، مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، د      روح املعاين ،  نظر مثال شهاب الدين اآللوسي    ا  -  2

3مطبعة عيسى البايب احلليب،دمشق ط    ، يف علوم القرآن   الزرقاين، مناهل العرفان  عبد العظيم   .  2/173 ،   اإلتقان يف علوم القرآن   
علوم القرآن من خالل مقدمات     :   حقي حممد صفاء شيخ إبراهيم   .  1/16فسرون،  الذهيب، التفسري وامل  حممد حسني   .  2/3،  

عمر أبو حجر، التفسري العلمي، ص      أمحد  .  212 ص   م،2004/هـ1425،  1التفاسري، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط     
17 . 
1376،  1ياء الكتب العربية، ط   حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إح      ،   يف علوم القرآن   الزركشي، الربهان بدر الدين     -  3

 .1/13م،1957/هـ
حممد .  36،  ص  2001،  1جالل الدين السيوطي، التحبري يف علم التفسري، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط              نظر مثال   ا  -  4

، 3  ، املدخل لدراسة القرآن الكرمي، دار اللواء، السعودية، ط        أبو شهبة حممد حممد   .  1/15،التفسري واملفسرون،   الذهيبحسني  
 .17، ص التفسري العلمي للقرآن يف امليزان:  أبو حجرأمحد عمر. 40م، ص1987/هـ1407
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 ):هـ879ت (تعريف الكافيجي

كشف معاين القرآن وبيان املراد منه، وهو علم يبحث فيه عن أحوال كالم             "  التفسري عنده   

 . )1(اهللا ايد من حيث أنه يدل على املراد بقدر الطاقة البشرية

واملدقـق يف تعـريفيه جيـد األول خالصـة املعاين اللغوية للتفسري، أما الثاين فهو تعريفه                 

 .االصطالحي

لكنه يصرح ) أحوال، يدل على املراد( وعلـى كـل، فرغم عدم انضباط التعريف وألفاظه      

ان بكون التفسري علما يقوم على البحث ويربطه بالطاقة البشرية مشريا لالجتهاد وبذل الوسع يف بي            

 .)2( وهو ما اعتربه الدارسون قيدا مهما،املراد من كالم اهللا

وقد تنوقل هذا التعريف واختاره الدارسون، لكن منسوبا مرة للزرقاين، ومرة للشيخ حممود             

 .)4(، وقد نقله الذهيب عن أيب سالمة دون تصريح بامسه، مث ركب منه تعريفه املختار)3(أبو سالمة

فقد نقل القنوجي تعريفه وأعجب به، وهو يف احلقيقة حماولة          : ) هـ827ت  ( أما الفناري   

 .إلعادة ضبط تعريف الكافيجي

علم التفسري معرفة أحوال كالم اهللا سبحانه وتعاىل من        :األوىل أن يقال    :" يقـول الفـناري   

 .)5(حيث القرآنية، ومن حيث داللته على ما يعلم أو يظن أنه مراد اهللا تعاىل بقدر الطاقة اإلنسانية 

 ).ما يعلم أو يظن( و ) من حيث القرآنية ( فقد أضاف على تعريف الكافيجي جزئيتان  

                                       
 .213ص ، علوم القرآن من خالل مقدمات التفاسري،  حقيحممد صفاء شيخ إبراهيم - 1
 .1/16الذهيب، التفسري واملفسرون، حممد حسني   - 2
 .2/6، 1938رة، مصر، ط مطبعة شربا، القاه حممود أبو سالمة، منهج الفرقان، - 3
 .17، 1/16الذهيب، التفسري واملفسرون  - 4
 .1/12  إدارة إحياء التراث اإلسالمي، قطر،، يف مقاصد القرآن فتح البيان،القنوجيصديق بن حسن  - 5
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أمـا القصد من اجلزئية الثانية فهو واضح ومعلوم، فهو يشري إىل ظنية اجلهد التفسريي وعدم       

 .إمكان اجلزم أن هذا هو مراد اهللا من كالمه

يقصد مدى مطابقة الفهم املستنبط     ولعله  ) القرآنية  (لكـن يبقـى قصده غامضا من عبارة         

لعموم النظم القرآين ومقاصده ودالالته، وهو ما يوحي باستحضار النصوص املبينة للمعىن يف إطار              

 .ما يعرف بتفسري القرآن بالقرآن

مساعد مسلم عن الشيخ .والغـريب أن تعـريف الفناري غري متداول إال نادرا، فقد نقله د            

 . )1(قاسم القيسي

حسن عاصي  . الذي ذكره د   هفمع طاش كربى زاد   : فة مع تعاريف هذه املرحلة      أما آخر وق  

التفسري علم باحث عن معىن نظم القرآن حبسب        : " يف دراسة له حول فلسفة ابن سينا، إذ يقول          

  .)2(الطاقة البشرية وحبسب ما تقتضيه القواعد العربية

 . )3(لكن الباحث يعود فيختار تعريف أيب حيان

فعدل تعديال  ) هـ1307ت  ( ا التعريف حظه من التداول، حىت جاء القنوجي         ومل يلـق هذ   

 .)4(بسيطا يف صياغته وتبناه ونسب إليه فيما بعد

وعـدا أولـئك، فبقية املعرفني عالة عليهم، فمنهم من اكتفى بالوصف اللغوي للفظ كابن               

 .آبادي ، ومثله اجلرجاين والفريوز)1()هـ785ت (جزي 

                                       
 .18 تاريخ التفسري، ص ،، نقال عن قاسم القيسي48مساعد مسلم، ص .نظر أثر التطور الفكري يف التفسري، دا - 1
 املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، بريوت، لبنان، ط      ، يف فلسفة ابن سينا    حسن عاصي، التفسري القرآين واللغة الصوفية       -  2
 .13 ص م،1983/هـ1403، 1
 .14ص   ،نفسه - 3
 .12 /1القنوجي، فتح البيان، صديق  - 4
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أو تعريف  . السيوطي واآللوسي فعل   حيان كما    ختيار تعريف أيب  ومـنهم مـن اكتفـى با      

 .)2( كما فعل القنوجيهالكافيجي كما فعل الزرقاين أو طاش كربى زاد
 

 )1399ت ( إىل الذهيب ) هـ1354ت ( من رشيد رضا :املرحلة الثالثة

 ومبدعة  واحلقيقة أن كل التعريفات اليت اطلعت عليها يف هذه املرحلة كانت حماوالت جيدة          

لتعـريف التفسري جتاوزت أسر النحت اللغوي والوصفي، وجتاوزت القوالب اجلاهزة لتعريف أيب             

 .حيان ومن تاله

، الطباطبائي، ابن عاشور، أبو  ابن باديس /اإلبراهيميوأقـصد هـنا تعاريـف رشيد رضا،         

 .سالمة، حممد باقر الصدر

 التعريف، فقد مجع تعاريف السابقني      أما الذهيب فهو يف احلقيقة بدء ملرحلة تراجع منهجي يف         

لرشـيد رضا واكتفى بتعاريف أيب حيان والزركشي والسيوطي وأيب سالمة، وجتاهل كلية جهود              

 .اددين، رمبا ألنه ال يعتربها تعاريف باملعىن العلمي

                                                                                                                        
أبو عبد نظر اواه ، فحا يقتضيه بنصه أو إشارته أو    ومعىن التفسري شرح القرآن وبيان معناه واإلفصاح مب       يقول ابن جزيء،      -  1

حممد سامل هاشم، دار الكتب العلمية، بريوت،       :، حتقيق التسهيل لعلوم الترتيل   الكليب الغرناطي،    بن جزي اهللا حممد بن أمحد     
 .1،1/10لبنان، ط 

. 4/  1 روح املعاين،     اآللوسي، شهاب الدين .  36صالتحبري يف علم التفسري،     جالل الدين السيوطي،      :يراجع ذلك يف    -  2
 .12/ 1، فتح البيانصديق القنوجي،  . 3/ 2مناهل العرفان، عبد العظيم الزرقاين، 
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 :وهذه وقفة سريعة مع تعاريف هذه املرحلة

 الذي نطلبه هو فهم الكتاب من       والتفسري" : يركـز رشيد رضا على هدف التفسري فيقول       

حـيث هـو دين يرشد الناس إىل ما فيه سعادم يف حيام الدنيا وحيام اآلخرة، فإن هذا هو                   

 .)1(" املقصد األعلى منه، وما وراء هذا من املباحث تابع له أو وسيلة لتحصيله

 . يرشد الناس لسعادم الدنيوية واألخروية)2(فالتفسري عنده عمل هدائي

) والذي ميكن نسبته لالثنني معا    ( أما تعريف البشري اإلبراهيمي يف مقدمة تفسري ابن باديس          

فيطـرح التفـسري على أنه عملية مزدوجة تشمل الفهم والتفهيم، وهذا فتح جديد يف التعريف مل        

 . يف التصريح بهايسبق

وآدابه ومواعظه،  تفسري القرآن تفهيم ملعانيه وأحكامه وحكمه       :"يقـول البشري اإلبراهيمي     

والـتفهم تابع للفهم، فمن حسن فهمه أحسن تفهيمه، ومن مل حيسن فهمه مل حيسن تفهيمه، وإن              

 )3(."كتب فيه الدات وأملى فيه ألوف االس

والتفسري يف االصطالح نقول هو اسم  :" أمـا الـشيخ ابن عاشور فيقول يف مقدمة تفسريه           

 .)4("لقرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسعللعلم الباحث عن بيان معاين ألفاظ ا

 .والتعريف مبسط جممل جيعل التفسري شقان بيان املعاين مث األحكام املستفادة

                                       
 .21/ 1رشيد رضا، تفسري املنار،  - 1
 شريف مصطلح االجتاه اهلدائي، وقدم له مبدخل مهم حول فكرة اهلداية وموقعها عند املفسرين،               إبراهيممد  حم.استخدم د   -  2
1982/هـ1402،  1 دار التراث، القاهرة، مصر، ط     ، يف تفسري القرآن الكرمي يف مصر      اجتاهات التجديد :  حممد إبراهيم نظر  ا
 .309 ص م،
 .17مقدمة تفسري ابن باديس، ص اإلبراهيمي،  - 3
 .1/11ابن عاشور، التحرير والتنوير، - 4
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ن يف التفسري يقدمان تعريفيهما لعلم      ي بارز نيوإذا انتقلـنا إىل املدرسـة الـشيعية جند علم         

 .التفسري

ات القرآنية والكشف عن مقاصدها     وهو بيان معاين اآلي   :" فالطباطبائـي يف امليـزان يقول     

 .)1 ("ومداليلها 

 ما يستفاد من    -نوعا ما -فرغم التشابه بينه وبني تعريف ابن عاشور إال أن الطباطبائي فصل            

 .اآليات وعرب عنه باملقاصد واملداليل أي ما تقصد إليه اآليات وما تدل عليه

ني، وحياول أن يعمق النظر يف أمـا الـسيد حممد باقر الصدر، فيتجاوز بساطة هذين التعريف       

يقول باقر . )2(العملـية التفسريية، على أا حوار مع القرآن واستنطاق له، ال جمرد استجابة سلبية       

التفسري حماولة غري متحيزة الستنطاق القرآن نفسه، وتطبيق الرأي على القرآن ال القرآن             :"الصدر  

 .)3("على الرأي 

 للمفردات، وأن مثل    ح املفردات ليس تفسريا بل استبداال     ويعتـرب التفسري الذي يكتفي بشر     

 .)4(هذا العمل ال ميكن أن يقوم بدور اجتهادي مبدع

حماولة ( وبـتأمل تعريف الصدر، نلحظ جدة ومتيزا يف الطرح، فيربز بشرية اجلهد يف عبارة               

ت معرفية  ويبني األسلوب األمثل وهو استنطاق القرآن، وذلك حمتاج طبعا ألدوا         ) غـري متحيـزة   

فالصحيح تطبيق الرأي على    .  له االنتصاروحيذر من خطر توظيف القرآن لتقرير رأي أو         . ومنهجية

                                       
 م،1983/هـ1403،  5ة األعلمي، بريوت، لبنان، ط     مؤسس ، يف تفسري القرآن   امليزان  ،الطباطبائيالسيد حممد حسني      -  1
1/4. 
 .21 ص .م. دار التعارف للمطبوعات، بريوت، لبنان، دحممد باقر الصدر،  املدرسة القرآنية، - 2
 .8، ص  نفسه- 3
 .14، ص نفسه - 4
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القـرآن بعرضه على النصوص وترك الكلمة األخرية هلا واالحتكام إليه وإن خالف اهلوى والرأي               

 .والواقع

 يف مجع بعض    وعـدا هؤالء ال نكاد جند جهدا تفسرييا بارزا، باستثناء جهد الشيخ الذهيب            

الـتعاريف وتـركيب تعريف منها، إال أنه ال يبتعد عن التعريف الذي نقله عن أيب سالمة، هذا                  

 .األخري الذي نقله عن الزرقاين، الذي نقله بدوره عن الكافيجي

 . إىل اليوم) هـ1399ت ( بعد الذهيب : املرحلة الرابعة

 كتابه، عاد املعرفون للنقل، فما      بعـد أن حوصل الذهيب اجلهود التفسريية بتفصيل جيد يف         

جتـاوزوا حماولة إعادة الصياغة اللغوية للتعاريف أو حماولة التركيب بينها ومل أطلع على حماوالت               

 .حقيقية لتطوير الطرح إال يف أربع حماوالت أفردا مبرحلة خاصة

 :وقبل اإلشارة إليها هذه مناذج للتعاريف بعد الذهيب

وهذه :" تعاريف أيب حيان والزركشي وأيب سالمة والسيوطي يقول       فالذهيب نفسه بعد ذكر     

الـتعاريف األربعـة تـتفق كلها على أن علم التفسري علم يبحث عن مراد اهللا تعاىل بقدر الطاقة     

 .)1 ("البشرية

يقصد بتفسري القرآن الكرمي شرح نصوصه : "عفت الشرقاوي  .وغـري بعـيد عنه تعريف د      

قدر الطاقة البشرية وذلك يف حدود القواعد واألصول اللغوية والشرعية           ما فيها من املعاين      نوبـيا 

 .)2(اليت نص عليها علماء املسلمني

                                       
 .1/17 الذهيب، التفسري واملفسرون،  - 1
 .11 ص ،1980، 2دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، ط ، يف أعمال املفسرينعفت الشرقاوي، قضايا إنسانية - 2
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عملية " أما أمحد السيد خليل فيعمم متحدثا عن تفسري النصوص املقدسة ويقول أن التفسري            

 ، مث إعطاء هذا النص معىن جديدا من جهة        ةجهمن  القـصد مـنها اإلضـافة إىل الـنص األول           

 .فهو يعترب النص املفسر إضافة للمفسر، هذه اإلضافة تعطي معىن جديدا .)1("أخرى

واكتفـى الباحـثون يف الغالب باستعراض التعاريف السابقة والتعليق عليها أحيانا، واختيار          

 .)3(، أو تركها مركومة يف أول الدراسة دون كبري استثمار أو توظيف )2(أحدها

 يف شكل نثري شارح دون ضبط كما تعودنا يف تعاريف           كمـا عـرض البعض تعاريفهم     

 .)4(السابقني، رغم أم يقدمون إضافات مهمة، لكن يبدو زهدهم يف ضبط التعريف واضحا

 احملاوالت التجديدية يف تعريف التفسري بعد الذهيب،: املرحلة اخلامسة

 كورمي، األسعد   عبد احلميد بوكعباش، سعاد    سلوادي،:  قد رصدت هنا حماوالت األساتذة      

 .بن علي

عال مصطفى  .كمـا جتدر اإلشارة إىل توظيف ملفهوم التفسري من منظور اجتماعي ذكرته د            

،  وأنه تعقيل الوقائع أي جعلها مدركة     )5(أنـور، ذلك أن التفسري هو جعل ما هو غامض مفهوما          

 .)6(من جانب عقل يسعى للفهم

                                       
 .10أمحد السيد خليل، التفسري يف الكتب املقدسة، ص  - 1
 .211، ص ، علوم القرآن من خالل مقدمات التفاسريحقيحممد صفاء  - 2
 .16لعلمي، ص عمر أبو حجر، التفسري اأمحد . 48نظر مثال مساعد مسلم، أثر التطور الفكري يف التفسري، ص ا  - 3
حممد فاروق    .10م، ص 1992/هـ1413،  2 ط ،، دراسات يف التفسري، دار اهلداية     غناميحممد نبيل     :يراجع مثال   -  4

السيد أمحد عبد   .  94م، ص 1992/هـ1412 احملمدية، املغرب، ط   ،، مقدمة يف الدراسات القرآنية، مطبعة فضالة       النبهان
 .19 ص م،2002ية، األزاريطة، مصر، ط دار املعرفة اجلامعالغفار، التفسري والنص،

 .67 ص م،1988/هـ1408 دار الثقافة، القاهرة، مصر، ط،  التفسري يف العلوم االجتماعية،عال مصطفى أنور- 5
 .70نفسه، ص  - 6
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 ةنه عملية اجتهادية تفاعلية مع النص ومرتبط      واملميز يف هذه احملاوالت نظرها للتفسري على أ       

ه، فالدكتور سلوادي يرى أن التفسري كل نشاط ثقايف يعتمد يف تأسيس موقفه             فيبالواقـع مؤثرة    

 . )1("الفكري على فهم معني للنص القرآين

ومل يتبنه، لكن سياق إيراده     ) بعض الباحثني احملدثني    ( واحلقـيقة أنه نسب التعريف هول       

 .أنه اختارهيوضح 

 فقد ربط بني التفسري - وهو املشرف على هذه الدراسة–أما الدكتور عبد احلميد بوكعباش     

وهو ... التفسري جهد فكري بشري حول النص القرآين : "واملعـرفة يف رسـالته للدكتوراه، فقال      

ن بل هو من وجهة نظر تزامنية احملصول الفكري الناتج ع... جهـد متواصـل ال ينقطع مع النص   

فالناتج عن مجع   . اسـتخدام الثقافة واملعرفة يف مستوياا احملددة من التاريخ يف فهم النص وتأويله            

 .)2(النص باملعرفة هو التفسري مبختلف أشكاله ومناهجه املعروفة

التفسري هو ناتج استخدام املعرفة يف فهم النص        : " مث  يعـيد صـياغة تعريفه يف مقام آخر         

 .)3("وتأويله

وهو . ه التجديد يف تأسيس النظر للتفسري على أنه نتاج مزاوجة بني النص واملعرفة          وجلي وج 

، وهذا سقف املعرفة يف مراحل  )4(ما أشار إليه الزرقاين من قبل أن التفسري وليد علوم القرآن واللغة           

 .سابقة

                                       
 .61،62صم،1988 املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، طعبد احلميد بن باديس مفسرا،، حسن عبد الرمحن سلوادي - 1
م، كلية أصول الدين، جامعة     2003 نوقشت سنة    د احلميد بوكعباش، التفسري واملعرفة احلديثة، رسالة دكتوراه،        عب  -  2

 .1 ص اجلزائر،
 .3، ص  عبد احلميد بوكعباش، التفسري واملعرفة احلديثة- 3
 .2/51عبد العظيم الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن،  - 4
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 والطرف  أمـا األستاذة سعاد كورمي فتعترب التفسري اقتراحا ملعادلة أحد طرفيها النص املفسر            

 .)1(الثاين هو املقولة املفسرة، وأن هدف التفسري إدراك قصد اهللا من كالمه وإيصاله للمخاطبني

إن التفسري عمل بياين بشري يقرب معاين املفسر إىل املتلقني،          : " مث تقـول بعـد صفحات     

يخ نتائجه باعتماد متواليات منهجية توصل إىل كشف املراد وتكسبه قوة ومسؤولية متكنان من ترس         

 .)2(واإلقناع ا

ومـن خـالل مـا جـاء يف املقال نلحظ استحضار الباحثة ملعىن التفهيم الذي أشار إليه                  

اإلبراهيمـي يف مقدمـة االس عرب بياا أن التفسري يشمل إدراك القصد مث إيصاله للمخاطبني                

 فهم العمل التفسريي؛ فإذا وإشارا إىل أن التفسري معادلة ذات طرفني ومعرفة الطرف الثاين مفتاح       

فهو شرح وبيان ) النص، اللغة( وإذا كانت ، فالتفسري نقلي أثري) النص، النص( كانـت املعادلة    

 ...جاء التفسري فكريا فلسفيا وهكذا ) النص، الفكر( لفظي، وإذا كانت 

زيد وعربت األستاذة كورمي عن توظيف أدوات التفسري باعتماد متواليات منهجية وهذا ما ي            

 .يف فهم عملية التفسري ومنهجيته

 ).وهو من أحدث ما قرأت يف املوضوع ( بقي اآلن رأي الشيخ األسعد بن علي

التفسري عملية استنطاق لآليات وحماولة للكشف عن داللتها يف         : "يقـول بعد نقاش معمق      

 . )3("مستوياا وأبعادها املتنوعة

                                       
 .79، ص ن بالقرآنتفسري القرآسعاد كورمي،  - 1
 .85نفسه، ص  - 2
1429، صيف   19، س 42 نسبية املعرفة الدينية واملنهج التكاملي يف تفسري القرآن، جملة البصائر، ع            األسعد بن علي،    -  3

 .45ص م، 2008/هـ
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ه مسحة التجديد، ويبدو مستفيدا من تعريف       واحلقيقة أن تعريف األسعد بن علي منضبط في       

 وقد اكتفى يف الشق الثاين من تعريفه ببيان أن دالالت النصوص اليت يكشفها التفسري               ،باقر الصدر 

 .هلا أبعاد ومستويات متنوعة

وهكذا نلحظ تطور مفهوم التفسري من جمرد بيان لغوي إىل جهد علمي يوظف علوما دينية               

ساين تواصلي هادف عرب تفاعل منهجي مع النص والواقع، تلتها ردة معرفية    إىل  نشاط إن    )1(ولغوية

غـذا روح الـنقل عن السلف واالستسالم الجتهادام، مث بريق أمل يف طرح علمي اجتهادي                

 .مؤسس لرؤية جتديدية لعلم التفسري

 :التعريف املختار

 للتفسري بعد حصر    ومـن خالل هذه القراءة التطورية، ميكن أن نؤسس لتعريف اصطالحي          

 :ونظم حمدداته املعرفية فيما يلي

 .التفسري علم وحبث ودراسة، فهو اجتهاد بشري قدر املستطاع وبقدر الطاقة -

 .التفسري عملية فيها تفاعل مع النص واستنطاق له -

 .التفسري حماولة فهم وتفهيم ملعاين القرآن ودالالته -

ة لتجاوزه ليتحقق اإلبداع واإلضافة    التفـسري عملـية اسـتيعاب لنتاج السابقني وحماول         -

 .والتجديد

 .التفسري يهدف لترتيل أحكام القرآن على واقع الناس -

                                       
 .2/51 الزرقاين، مناهل العرفان، - 1
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التفـسري يـستخدم مجلة علوم لغوية ودينية وغريها نسميها هنا بأدوات التفسري وهي               -

  .)1(نوعان؛ معارف قبلية ينقلها املفسر ويبين عليها، وقابليات لدى املفسر

فسري حمدد مهم لضبط التعريف، فالتفسري يهدف أوال وأخريا         استحـضار أهـداف الت     -

إلرضاء اهللا عز وجل ونيل جنته، مث هو أداء لواجب وأمانة ومسؤولية مىت توفرت األهلية للمفسر،               

وهـو جهـد علمي يساهم يف حتكيم القرآن وتطبيق الشريعة، وبذلك يتحقق تأطري الواقع بالنص        

 .وتسعد البشرية

 :ددات، وتلكم التعريفات، أصوغ للتفسري تعريفا اصطالحيا كالتايلومن خالل هذه احمل

التفـسري عملية علمية اجتهادية تفاعلية مع النص القرآين لفهمه وتفهيمه وترتيله على             " 

 وسائطذاتية واستيعاب وجتاوز قبليات معرفية وتوظيف       قابليات  الواقع اإلنساين عرب استحضار     

 ".تهوجناهللا لقرآن وتأطريا للواقع وسعيا ملرضاة منهجية أداء للواجب وحتكيما ل

 نتاج وحمصول العملية    ييفـرق بني التفسري واملادة التفسريية، اليت ه       " عملـية   " فقولـنا    •

 .التفسريية

 ال أنه جمرد    ،استحضار لكون التفسري علما له منهجه وأدواته ونتائجه       " علمـية "وعـبارة    •

 .شرح لغوي

فالتفسري " بقدر الطاقة البشرية  " بارة اليت تناقلها املعرفون     ختتصر الع " اجـتهادية " ولفظـة    •

 .اجتهاد بشري نسيب

                                       
 .نظر تفصيل أدوات التفسري يف املبحث املوايلا - 1
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 له  اتشري إىل كون التفسري حوارا مع النص واستنطاق       " تفاعلية مع النص القرآين   " وعـبارة    •

 .وعيشا يف ظالله

 .تلخص ما قالته التعاريف من كشف وبيان للمعاين والدالالت" لفهمه" لفظة  •

 .ضافة اإلبراهيمي اليت أشار إليها بعض احملدثنيإ" وتفهيمه"  •

لبيان أن هدف التفسري حتويل األحكام املستفادة منه إىل         " وترتيلـه على الواقع اإلنساين    "  •

 .واقع معيش

مث خلصت يف العبارة املوالية أدوات التفسري حسب التصنيف الذي اخترته، والذي سأعرض    •

 . له يف مبحث الحق

ملقاصد الكربى للتفسري، أداء الواجب الكفائي املترتب على األمة،         مث خـتمت التعريف با     •

واملـتعني يف حق املفسرين املؤهلني، مث حتكيم القرآن وتطبيق الشرع لتأطري الواقع اإلنساين      

ته يف اآلخرةباإلسالم، وقبل وبعد كل ذلك السعي ملرضاة اهللا عز وجل والفوز جبن. 
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 قرآينالتفسري يف االستعمال ال: اثاني

 التناول التفسريي آلية الفرقان

 : وردت يف القرآن الكرمي مرة واحدة، يف قوله تعاىل  " تفسري" رغم أن لفظة 

 .)1(﴾وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق وأحسن تفسريا ﴿

إال أن املفـسرين مل خيصصوا هلا مساحة معتربة يف تفاسريهم، لبيان حقيقة التفسري وقضاياه               

بل يكتفون غالبا بشرح اللفظ لغة ويف سياق اآلية على عادم يف            ! نه هم أنفسهم  كعلـم  ميارسو   

 .تفسري النصوص، فكلمة التفسري يف اآلية، ال تكاد تبتعد عن معناها اللغوي الكشف والبيان

سياقه، إال معىن التفصيل املنقول عن ابن عباس        ووال تكاد جتد معىن جديدا يضفيه جو النص         

أو ما نقله سعيد بن جبري عن ابن         )2(. عرب وسيط طبعا، هو اإلمام الطربي      وجماهـد والـضحاك،   

 .)3 ("أبني وأوضح وأفصح من مقالتهم" ، وأثبته ابن كثري يف تفسريه، -رضي اهللا عنه-عباس

 .)4(أما الرازي فيذكر أن التفسري البيان والظهور وهو الكشف عما يدل عليه الكالم

، أما عموم معىن السياق فيكاد جيمع       "أحسن تفسريا "   هـذه عيـنة فقط مما قيل يف تفسري        

ال يأتيك الكافرون باحلق بشبهة أو اعتراض أو سؤال خيلطون فيه احلق            : املفـسرون على أن املعىن    

                                       
 .33 : سورة الفرقان- 1
أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، بريوت،      :   جامع البيان يف تأويل آي القرآن، حتقيق       ،أبو جعفر حممد بن جرير الطربي     -  2

 وانظر أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب، اجلامع ألحكام              19/266،267م،  2000/هـ1420،  1لبنان، ط   
عبد اهللا بن عبد احملسن التركي وآخرون، مؤسسة الرسالة، بريوت،          .د:  الفرقان، حتقيق القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي        

 .15/408م، 206/هـ1427، 1لبنان، ط 
مصطفى السيد حممد وآخرون، مؤسسة     :   احلافظ عماد الدين أبو الفدا امساعيل بن كثري، تفسري القرآن العظيم، حتقيق             -  3

 .10/304م، 2000/هـ1421، 1قرطبة، جيزة، مصر، ط 
1401،  1 فخر الدين حممد بن ضياء الدين عمر الرازي، التفسري الكبري مفاتيح الغيب، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط                    -  4

 .24/79م، 1981/هـ
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بالـباطل إال جئـناك جبوابه وهو القرآن احلق الذي يقطع ذريعتهم ويبطل شبهتهم بأحسن بيان                

 .)1(وتفصيل

 :فسريمفاتيح الفهم القرآين للت

ية، وباستحضار مفهوم   ريلذا ومن خالل تأمل اآلية ونظمها، ومن خالل ما مر من مادة تفس            

التفـسري ومـا يتعلق به ميكن استنطاق اآلية لتكشف لنا عن مفاتيح قرآنية مهمة يف حتديد مفهوم        

 .التفسري ومتعلقاته

 .لباطلة املشوبةالتفسري جهد بشري مسدد بالوحي خالفا ألمثال املشركني وشبهام ا -1

، وترتيبها ذه الصورة يف نظم ) التفسري - احلق -املثل( فاآليـة حـوت ثالثة ألفاظ متقابلة        

والعقل " أحسن التفسري" الباحث عن )2(د بالوحي بني العقل املسد ااآليـة مهم، إذ جاء احلق وسط      

 .الشارد عن الوحي اجلاري وراء األمثال والشبهات

                                       
 مفاتيح الغيب، ،الرازي. 10/304 تفسري القرآن، ،ابن كثري. 19/267جامع البيان، ،  يراجع يف ذلك مثال الطربي- 1

 فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من ،امع ألحكام القرآن، حممد بن علي بن حممد الشوكاين اجل،القرطيب. 24/79
 .6/83 معامل الترتيل، ،البغوي. 4/73م، 1994/هـ1415ط عبد الرمحن عمرية، دار الوفاء، . د: علم التفسري، حتقيق

العمل الديين وجتديد العقل،    :  العقل املؤيد يف دراسته القيمة    /ددالعقل املس /طه عبد الرمحن ثالثة العقل ارد     . يستخدم د  -  2
 .121، 58، 17م، ص1997، 2املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، ط 
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يربز جانبا ثانيا يدعم ما سبق، فمصدر األمثال هو         " جئناك" و   "يأتـونك "الفاعـل يف     -2

 -صلى اهللا عليه وسلم–العقل البشري ارد، أما مصدر التفسري فهو اهللا وكتابه احلق وسنة رسوله 

ولذا فالتفسري ال يستقيم وال يأخذ مشروعيته إال إذا حافظ على مصدريته اإلهلية والنبوية عرب         

 .)1(وجهة للفهمالنصوص املفسرة وامل

حيمل داللة ...) إال...ال(وربطها يف أسلوب القصر  " جئناك" و  " يأتونك" املقابلـة بني     -3

مهمـة وهـي استمرار عطاء النص القرآين كلما استدعي لتفسريه ردا على ما يرد يف كل عصر                  

 .ومصر  من أمثال وشبهات واعتراضات تستجد باحثة عن موقف قرآين منها

أي من يظن أن التفسري قد توقف جمال االجتهاد فيه، وأنه ليس لنا إال ويف هـذا دحـض لر     

 .)2(اتباع السلف فيما قالوا، وال منلك إال أن خنتار أحد أقواهلم وال خنرج عن جمموعها

يف ضوء القواعد التفسريية اجلليلة،     ) الكاف(ويعضد هذا فهم املقصود بضمري اخلطاب        -4

 .خطاب ألمته -لى اهللا عليه وسلمص-واخلطاب للرسول" ص سببهالعربة بعموم اللفظ ال خبصو"فـ

صلى اهللا عليه  ( على رسول اهللا     - كما هو واضح   –فاحلق وأحسن التفسري هنا ليس قاصرين       

 .وعهده وصحبه، بل هو عام يف أمة حممد إىل قيام الساعة) وسلم

القرآن وتفسريها  فمـا ابـتدع املد الشركي شبهة ومثال إال وجاء الرد اإلهلي عرب نصوص            

 .املعاصر املزامن لتلك الشبهات

                                       
لذلك عربت اآلية باملثل للداللة على أن العقل الذي ال يستند للحق والوحي إمنا يستند إىل التمثيل، أي القياس على                        -  1

 .املشركني الذين كانوا يستوردون الشبهات من عند أهل الكتاب ويذيعوا عن القرآنسابق، وهكذا كان حال 
، دار العلم   صبحي صاحل يف كتابه مباحث يف علوم القرآن       .من الغريب أن يتبىن مثل هذا القول بعض املعاصرين مثل د             -  2

 .290م، ص 2007، 27للماليني، بريوت، لبنان، ط
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حيمل دالالت مهمة   ) لى اهللا عليه وسلم   ص(وحىت قبل تعميم الضمري، فاختصاصه بالنيب        -5

تـتعلق بالعملية التفسريية، فإن أي جهد تفسريي يف أي عصر ال بد وأن يعود لعصر الترتيل، فال                  

 وحوادث - حمل التفسري–باب نزول اآليات  وأس) لى اهللا عليه وسلمص(غـىن له عن سنة رسول    

، مع االستعانة   -إن وجد -، وكذا تفسري النيب هلا    )موضوع اآلية ( عـصر النبوة املتعلقة باملوضوع      

واالسـتفادة مـن فهـوم الصحابة واجتهادام فاختصاص الضمري بالنيب يضبط املرجعية النبوية              

 . يف التفسري للتفسري، كما يبني دور السنة املفسرة كأداة مهمة

جاءت معرفة، داللة على أن النص القرآين مطلق بل الوحي كله قرآنا           " احلـق "لفظـة    -6

  .- فكالمها من عند اهللا–وسنة 

 ال ينتهي مدده، كما سبق البيان، ويدل أيضا على أن           يوهـذا يدل على أن عطاءه التفسري      

ل الصواب واخلطأ، ومن اخلطأ     التفـسري البـشري مهما ارتقت درجته ومرتبته يبقى نسبيا، حيتم          

، "أحسن التفسري " إىل اجلهد البشري    " احلق" اجلـسيم أن ننقل القداسة من  النص اإلهلي املطلق           

هـذا إذا كان قد استحق وصف احلسن أصال، وحىت لو كان أحسن تفسري وصله العقل البشري                 

 .يبقى بشريا غري مقدس

النص وقدست معه فهوم السلف للنص،      وعكس هذا ما وقع يف تارخينا لألسف، فقد قدس          

 .)1(وحتول التفسري إىل جمرد ترديد وتركيب وترجيح ألقوال السلف 

                                       
 .2عبد احلميد بوكعباش، التفسري واملعرفة احلديثة، ص. 32،33عرفة الدينية، صاألسعد بن علي، نسبية امل - 1
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داللة على وهنها ) ـال(غري معرفة بـ " مثل"خالفـا لكلمـة احلق، فقد جاءت كلمة     -7

ونكارـا وعـدم ارتكازها على ما يعرفها ويعضدها، فهي بالتايل أمثال شركية غري منهجية وال                

 .ظمها ناظم، إال ناظم رفض احلق ومعاداته وإثارة الشبه حولهين

: صيغة أفعل التفضيل  ( بيـنما جـاءت كلمة تفسري مضافة إىل احلسن يف أعلى صوره              -8

الذي عطف  " احلق" ويف هذا داللة على قبوله ومشروعيته إذا حافظ على ارتباطه بالنص            ) أحسن

 .عليه يف نظم اآلية

 حد ذاته، فيحمل دالالت عدة؛ فالواجب على املفسر أن جيتهد   يف" أحسن"  أما وصف    -9

مث إن التفسريات الواردة    . ويـبذل وسعه ليفسر النص بأحسن تفسري ميكن أن يصله عقله وجهده           

للنص منها احلسن واألحسن، وما دامت توصف باحلسن فتحتمل القبح أيضا، فقد يكون التفسري              

وعلى كل فاملفسر ملزم بأن خيتار      . عىن النص ومقامه  مرفوضـا مردودا على صاحبه غري مناسب مل       

 يف  ةتفـسريا ويعتربه األصح وينسبه للنص، وهذا أحد أوجه التفريق بني التفسري والتأويل املذكور             

مث حيمل وصف احلسن    . )1(كـتب التفسري وأصوله، فالتفسري القطع باملراد اإلهلي خالفا للتأويل           

 ...ة التفسريية يف أحسن صورة لغويا  وعقليا وشكليامعىن هاما ، وهو ضرورة عرض املاد

 .ويف هذا إ شارة إىل حسن اختيار املنهج املعتمد يف التفسري

 .وختاما، ال بد من وقفة سريعة مع سياق اآلية: سياق آية التفسري

                                       
 .4مقدمة يف أصول التفسري، ص: ينظر ابن تيمية . ته كتب التفسريلقاله املاتريدي، وتناق - 1
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 فاآلية بداية تدل على واقعية العمل التفسريي، فكلما احتاج الواقع إجابات وحلول قرآنية              -

الته وقضاياه، تتحرك اجلهود التفسريية لتفسر النص وتسد حاجات الواقع، كما جاء القرآن             ملشك

 .نفسه وترتل حسب الوقائع منجما طوال ثالث وعشرين سنة

 مث إن املتدبر لسورة الفرقان تتجلى له أسباب ضالل املشركني وحيادهم عن سبيل اهلداية               -

اربة أهله، وخلصت السورة ذلك يف اإلعراض عن ممـا دفعهـم لضرب األمثال ملخالفة القرآن وحم   

ولذلك غدت جهودهم   . )4( وهجران القرآن  )3( مع نسيان الذكر   )2( واتباع اهلوى وتأليهه   )1(احلق  

وهذا حال  املشركني يف كل زمان مع كل نيب، وهو ما ركزت عليه اآليات بعد      . )5(هـباء منثورا  

كما فصلت .)7(ملشركني مقابال جبزاء املؤمنني كمـا بينت اآليات سوء جزاء ا    . )6(آيـة التفـسري   

 .)8(اآليات بعض أمثال املشركني الكاذبة

 ومن هنا تتبدى لنا بعض احملاذير اليت جيب على املفسر اتقاؤها، فاملتعامل مع النص القرآين                -

 .جيب أن يقبل احلق  متجردا بقلبه وعقله مستعدا هلداه، مالزما للذكر قوال وعمال

  -لى اهللا عليه وسلم    ص –أن يستحضر جتارب األنبياء عموما والنيب حممد         كمـا علـيه      -

 .مث عليه أن حيتسب بعمله رضا اهللا وجزاءه األخروي. خصوصا ليستثمرها يف عمله التفسريي
                                       

 . من سورة الفرقان3اآلية  - 1
 . من سورة الفرقان43اآلية  - 2
 . من الفرقان18اآلية  - 3
 .ن الفرقان م30اآلية  - 4
 .الفرقان، 23اآلية  - 5
 . الفرقان-39إىل 34،من 31اآليات  - 6
 .الفرقان.17-10اآليات  - 7
:  ويراجع السياق التفسريي للسورة يف التفاسري املركزة على نظم السورة، ينظر مثال            .الفرقان.21،  8،  7،  5،  4اآليات    -  8

م الدرر يف تناسب اآليات والسور، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة،           نظ:  برهان الدين أبو احلسن إبراهيم بن عمر البقاعي        
 .13/381م، 1984/هـ1404مصر، ط
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 .)1( الدعاوى ونقضها من أسسها يف اجلدال ورده أما النماذج اليت ذكرها القرآن فتختزن منهج-

 :استخالص

 الوقفة مع اآلية الكرمية تتجمع لنا جمموعة من الدالالت املوجهة ملفهوم            مـن خـالل هذه    

التفـسري يف القرآن الكرمي، تفيد أن التفسري جهد بشري نسيب مسدد بالوحي اإلهلي املطلق، وهو                

اجـتهاد مـستمر حيتاج لقلب خاشع وعقل خاضع ونفس متقية متجردة عن اهلوى، هذا اجلهد                

 ويستفيد من التاريخ ويوظف كل األدوات املتاحة حلسن فهم النص           واالجـتهاد يستحضر الواقع   

 .وتفهيمه للناس وإنذارهم به

،  جند تطابقا شبه كلي بني املعاين املستفادة من          )2(وباستحضار التعريف االصطالحي املختار   

النص وسياقه القرآين من جهة، وتعريفات املفسرين من جهة ثانية مع مالحظة أن تعاريف ركزت               

كثر على أدوات التفسري، بينما ركز النص القرآين على الشرائط الروحية واملعنوية املوجهة للعملية           أ

 .التفسريية والضامنة لنجاحها

فيما أكدت التعاريف على    ) األخالقي( د القرآن على اجلانب املعنوي      أي بعبارة أخرى أكّ   

 .لعملي للتفسرياجلانب العلمي األكادميي، ومبزاوجة االثنني يتحقق البعد ا

 أدوات التفسري: يناملطلب الثا 

 ملاذا احلديث عن األدوات ؟

                                       
 من كالم احلكيم اخلبري، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، دار البعث،            جمالس التذكري  ،ينظر مثال عبد احلميد بن باديس       -  1

 .م1982/هـ1402، 1قسنطينة، اجلزائر، ط 
 . هذه الرسالة من29راجع ص  - 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 53 

 ،حـوت الكـتب املتحدثة عن علوم القرآن وعلم التفسري وأصوله وقواعده مباحث عديدة          

واملتـصفح لـتلك املـباحث جيد أمهها وحمورها الذي تتقاطع يف التركيز عليه كل التصانيف هو             

 لذلك ارتأيت ختصيص - على اختالف يف التعبري عنها– إليها املفسر احلديث عن العلوم اليت حيتاج    

مـساحة هلـا بعد التعريف، لذلك االهتمام وألسباب أخرى؛ لعل أمهها أن احلديث عن أدوات                

التفـسري، حديث عن تعريف التفسري ذاته، فقد عرف التفسري بأدواته عهودا طويلة، ومل يستطع               

ـ       املعـرفون تفـادي ظهور العلوم اخل       مباذا : "ادمة للتفسري يف تعاريفهم لعلم التفسري، النشغاهلم ب

 .هذا من جهة" كيف نفسر؟"و " ملاذا نفسر؟"و " ماذا نفسر؟"عن بقية التساؤالت " نفسر؟

مث إن الـتطور التارخيي لعلم التفسري يكاد يتلخص يف نوعية األدوات املستخدمة يف التفسري               

بدأ مستخدما النقل مث وظف اللغة، مث انفتح باب التأويل          ومـداها وحمـورية إحـداها، فالتفسري        

 ...  ومنهم من وظف العلوم الشرعية والكونية-وحىت البائد أحيانا-وإعمال العقل والفكر السائد  

فإن حتديد األدوات املستخدمة يوضح منهج التفسري وتوجه صاحبه، بل إن نظرة لنماذج من              

امه وميوله، أي بعبارة أخرى أداته احملورية يف        أي تفـسري تكـشف عـن ختصص صاحبه واهتم         

 )1 (.التفسري

كما أن العلوم اخلادمة للتفسري واليت اصطلحت عليها هنا بأدوات التفسري تنوعت فيها أقوال             

الدارسـني ضيقا واتساعا، من مضيق هلا يف حدود اللغة واألثر إىل موسع مدخل ملختلف العلوم يف    

 .التفسري

                                       
من املوضوعات، ما بني خمتصر ومبسوط، وكلهم       )  أي التفسري (  وقد أكثر الناس فيه     :  1/13 يقول الزركشي يف الربهان      -  1

 .يقتصر على الفن الذي يغلب عليه
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وات التفسري سيخدم البحث من جهة أنه سيبني موقع السنن اإلهلية  هـذا واحلـديث عن أد     

 .كأداة يف تفسري القرآن الكرمي

 :املصطلحات الدالة

 ؛استخدم الدارسون للتفسري وعلومه عدة تعابري للداللة على أدوات التفسري

 . )1(العلوم اليت حيتاج إليها التفسري : فقالوا

 . )2( يلم ا املفسر العلوم اليت جيب أن: وعرب بعضهم بـ

 . )3(وعرب عنها الشاطيب بالعلوم املضافة إىل القرآن 

 .)4(" ما يتوقف عليه فهم القرآن" بـ اإلبراهيميوعرب عنها 

 .)5(مباديه، دليله، استمداده، شروطه: ووزعها الكثريين على مجلة مباحث متعلقة بالتفسري

فسري حتت مسميات عدة، وهذا من قلة        وجند جل املؤلفني يكررون احلديث عن أدوات الت       

 . الطرح التفسريي" علمية"مما قد يعطي فكرة عن مدى . الضبط املنهجي ملباحث هذا العلم

، )1(أما مصطلح األداة فيوظفه كثري من املعاصرين بدال عن تلك العبارات املطولة و املتداخلة             

 .)2( الدنياالذي يوظفه ابن أيب" اآللة" وجتدر اإلشارة هنا إىل مصطلح 

                                       
لعظيم  عبد ا  .2/180  اإلتقان يف علوم القرآن،   :   السيوطي جالل الدين   .1/3،6،13 البحر احمليط،    ،أبو حيان األندلسي    -  1

 . 2/51 مناهل العرفان يف علوم القرآن،: الزرقاين
 .19يف أصول التفسري البن تيمية، ص  حممود نصار يف تقدميه ملقدمة - 2
 .226-3/221  .م.حممد حسنني خملوف، دار الفكر، د     :   يف أصول الشريعة، تعليق     املوافقات ،أبو إسحاق الشاطيب    -  3

 .1/142م، 1957/ هـ1378، 1دار إحياء الكتب العربية، ط ، حماسن التأويل،القامسيمجال الدين 
 . 17ص الس التذكري البن باديس، يف مقدمته اإلبراهيمي البشري - 4
 . 1/18 التحرير والتنوير، ،ابن عاشور . 12 /1 فتح البيان، ،القنوجي. 2/14 الزركشي، الربهان يف علوم القرآن،- 5
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 أمـا الدكتور األبياري فيحاول التفريق بني ما هو أداة وما هو وسيلة، فهو يعترب العقل أداة             

املفسر واللغة وسيلته، ورغم عدم شرحه ملربر هذا التفريق، إال أنه يبدو أنه يعترب العقل أداة منتجة                 

عاء تعبريي بياين يصف ويعرب      األداة، أما اللغة فهي جمرد و      اسمللمعرفة التفسريية لذلك استحقت     

 ".الوسيلة " اسملذلك اختار هلا " من الدرجة الثانية"وال ينتج، فهي أداة 

 :األمهية

وبغض النظر عن التسميات واالصطالحات والتصنيفات، فإن ما يتفق عليه الكل، هو أمهية             

 .هذه األدوات وحاجة املفسر إليها فتحصيلها شرط الزم لتأهيل املفسر للتفسري

وهـذا ما حيسم كثريا من األغالط املتعلقة بالتفسري؛ من ذلك الظن أن التفسري عملية شرح                

 . )3(لغوي مبسط يدركها كل عارف بلغة العرب يف عمومها

التفسري وكونه ختصصا شرعيا عايل القدر خطري الشأن ال  "يةمعل"وهذا وهم عظيم يقلل من     

متلكون لناصية تلكم العلوم اخلادمة للتفسري املساعدة على        يرق إليه إال العلماء العاملون املؤهلون امل      

 .حتقيق األهداف السامية للعملية التفسريية

ال يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فيه إال من برع يف العلوم الدينية كلها    : " يقـول البيضاوي  

 )4( ."أصوهلا وفروعها، ويف الصناعات العربية والفنون األدبية بأنواعها

                                                                                                                        
 املوسوعة القرآنية، :  )مجع وتصنيف (ابراهيم األبياري .  104الدراسات القرآنية، ص     مقدمة يف    ،حممد فاروق النبهان    -  1

 عبد احلميد   .  119ص تفسري القرآن بالقرآن،      سعاد كورمي، .  9/21  م،  1984/هـ1405مؤسسة سجل العرب،     
 .38 التفسري واملعرفة احلديثة، ص،بوكعباش 

اليت هي كاآللة للمفسر ال     )  علوم القرآن (  فهذه العلوم   :  ابن أيب الدنيا  قال  .  21 املوسوعة القرآنية، ص   ، األبياري إبراهيم  -  2
 .يكون مفسرا إال بتحصيلها، فمن فسر بدوا كان مفسرا بالرأي املنهي عنه

 .43 األسعد بن علي، نسبية املعرفة الدينية، ص- 3
 .1/26تفسري التحرير والتنوير، ،  حممد الطاهر بن عاشور- 4
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ليست مهمة املفسر قاصرة على شرح املفردات وبيان دالالا         : "... النبهان  الدكتور ويقول

فهـذا عمل يسري ال حيقق غاية مرجوة، وال يتطلب موهبة كبرية، ومتتد مهمة املفسر لكي يطرح                 

اآلفاق احملتملة املستفادة من اآلية، حبيث يكون ما استنبطه املفسر وما وصل إليه بعد جهد منسجما           

 .)1" (...مراعيا غاية القرآن يف استقامة أمر البشر.  اهلدي القرآينمع

 . بل إن مهمة املفسر تبدأ بعد امتالك األدوات ال قبلها

تبدأ ) أي بعد امتالك األدوات  ( وبعد ذلك   :"... النبهان فيقول يف هذا السياق      . يواصـل د  

هام احلكم املرادة املستهدفة، ويف إقرار      مهمة املفسر الشاقة يف استكشاف اإلرادة القرآنية، ويف استل        

التوجهات السلوكية يف جمال األمر والنهي، اليت تنسجم مع التوجهات القرآنية العامة املستفادة من              

 .)2 (..."القرآن كله

                                       
 .96 مقدمة يف الدراسة القرآنية، ص ،بهانفاروق الن. د - 1
 .97 مقدمة يف الدراسة القرآنية، ص ،فاروق النبهان.  د- 2
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 :الغاية والوسيلة

ليس جمرد إعادة صياغة لفظية، ورفض إلنتاج       " أدوات التفسري " إن اسـتخدام مـصطلح      

.  تغيري العنوان، لكنه تعبري عملي حيدد موقعا جديدا للعلم يف عالقته بعلم آخر             الـسابق ولـو عرب    

 غايات يف   - وهي أكثر األدوات تداوال يف طروحات املفسرين       –فعلـوم القرآن وعلوم اللغة مثال       

حـد ذاا عند حبثها والتخصص فيها، لكن عند احلديث عن التفسري تصري أدوات ووسائل لغاية                

 . النص القرآينأخرى هي تفسري

غري ذلك يبقى الوصف مثريا للبس، حىت إذا         فـإن عربنا عنها بالعلوم اخلادمة أو املضافة أو        

كان عليه أن يركز على كيفية استخدامها يف التفسري وشكل          " أداة"أراد املصنف التفصيل يف كل      

علم اخلادم للتفسري مث    التوسل ا إليه، ال كما هو الشأن يف بعض املدونات التفسريية حيث يشار لل             

ويف . يفصل فيه كما يفصل يف بابه املستقل، أي تفتح نافذة للحديث عن كل علم داخل علم آخر                

هـذا تطويل وتناسي للغاية املرجوة وإن وردت شوشت عليها بقية التفاصيل، فال تكاد نفرق بني                

 .)1(كتاب يف أصول التفسري وآخر يف علوم القرآن

 :مشكالت وحلول 

 طـرح مـصطلح األدوات قـد يسهم يف حسم بعض املشكالت العالقة يف التراث                مث إن 

 .التفسريي، كقضية النقل والعقل، وقضية التفسري والتأويل، وقضية التفسري بالرأي املذموم

                                       
 .يلحظ ذلك جبالء من يتصفح الربهان للزركشي واإلتقان للسيوطي ومناهل العرفان للزرقاين وكثري ممن حنا حنوهم - 1
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تفسري ما ال يدرك إال بالنقل كأسباب الرتول، وتأويل وهو ما ميكن      : "فالتفـسري قـسمان     

 .)1( مما يتعلق بالدراية إدراكه بالقواعد العربية فهو

فقـد وظـف القنوجي أدوات التفسري للتفريق بني ما هو نقلي وعقلي أو روائي ودرائي،                

 .فأسباب الرتول أمنوذج ألداة نقلية كاألحاديث واآلثار والناسخ واملنسوخ وجل العلوم القرآنية

يل حول نص اآلية،    أما اللغة وقواعدها فاعتربها أداة عقلية، كأول خطوة لإلضافة على ما ق           

 ...مث تأيت بعد ذلك بقية األدوات العقلية الدرائية االجتهادية من إعمال للعقل والتدبر والتأويل

لكن هذا التقسيم ال يستحضر التجربة التارخيية للتفسري، بل يعرب عن مراحل تفسريية متتلك              

على هامش اآلية حمل التفسري مرحلة جتميع املادة النقلية املتوارثة      : كـل مـنها أدواـا املناسـبة       

واستحضار ما يناسبها من أدوات وعلوم قرآنية، هذه مرحلة النقل والرواية، مث تأيت مرحلة تفسريية         

ثانية مالزمة هلا بانية عليها، وهي مرحلة االجتهاد واإلضافة والتجاوز بعد االستيعاب، وهلا أدواا              

 املفسر العقلية والروحية، ففي العملية التفسريية       اللغوية والعقلية، وختضع لظروف العصر، وقدرات     

ال يـنطلق الـباحث املفـسر من فراغ، بل هو يتحرك يف سياق االستنطاق مبا هو عقل حيمل                   " 

تـصورات ويتبىن أفكارا أو رؤى ومناهج حمددة، ومما هو روح خيتزن أحاسيس ومشاعر وميول                

 .)2("وحالة روحانية معنوية

                                       
 .12/ 1 فتح البيان، ،القنوجي - 1
 .41 املعرفة الدينية، جملة البصائر، ص  نسبية،األسعد بن علي - 2
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تفسريي عن أحد اثنني نقل أو عقل، وهذا حال كل علم كما يقول     وهكذا ال خيرج اجلهد ال    

والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا              : "شـيخ اإلسالم    

 .)1("فإما زيف مردود، وإما موقوف ال يعلم أنه رج وال منقود

سيم ال يعرب بدقة عما حدث، هـذا مرحليا، أما تارخييا فإن التقسيم التقليدي نقل وعقل، تق         

فاملفـسرون األوائل قبل الطربي كانوا جمتهدين يوظفون النقل والعقل معا، أما من بعدهم فاكتفى               

نقل اجتهادات أولئك ورصها أمام النصوص بنسبة أو بدون         ب - واالستثناءات حمدودة  –أغلـبهم   

تفاسري بالعقل  : نوعنينـسبة، وقد صدق فيهم وصف الدكتور بوكعباش حني قسم التفاسري إىل             

 .)2(وتفاسري بنقل العقل، أو تفاسري اجتهادية وتفاسري مدونة تنقل لنا عقل املائة الثانية

ومـن خالل حسم قضية النقل والعقل، يتم طرح مسألة التفسري والتأويل اليت أسالت احلرب               

لوم القرآن وأصول ، ومل تفلح التفريقات املتناقلة إال يف ملء صفحات كتب ع )3(التفـسريي طويال  

قد حيسم اإلشكال، أو    " العملية  " و  " األداة  "  لكن باستحضار منطق     .التفسري ومقدمات التفاسري  

 .)4(يتضاءل حجمه على األقل

                                       
 .43ص   مقدمة يف أصول التفسري،،ابن تيمية تقي الدين - 1
 . وما بعدمها2، 1 التفسري واملعرفة احلديثة، ص ش،عبد احلميد بوكعبا - 2
،اإلتقان،السيوطي.  11-8 ص  مقدمة يف أصول التفسري،    ،ابن تيمية :  ميكن مراجعة خمتلف األقوال يف التفسري والتأويل يف         -  3
فاروق النبهان، مقدمة يف الدراسات     .  1/12القنوجي، فتح البيان،    .  18-1/12 التفسري واملفسرون،    ،الذهيب.  2/173

 .والقضية مطروحة يف كل كتب التفسري وعلوم القرآن... 106-99القرآنية، ص
 مقدمة يف الدراسات القرآنية، ص     ،النبهانفاروق    نظر مثال ايعترف الباحثون ملسألة التفسري والتأويل بصعوبة البت فيها،           -  4

فسري والتأويل، فإن من الصعب وضع ضوابط       توبالرغم من كل حماوالت إبراز أوجه التباين واالختالف بني ال         "  : إذ يقول  99
 . مبعىن واحددقيقة لكل من التفسري والتأويل بل إن بعض العلماء ذهب إىل أنه ال فرق بني التفسري والتأويل وأما يأتيان
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خصائص "وحىت ال نغرق يف التفاصيل فقد خلص الدكتور النبهان تلك التفريقات فيما مساه              

 .)1("التفسري والتأويل

 يف األلفاظ واملفردات، مهمته بيان وضع اللفظ، غايته كشف املعاين           فالتفسري أكثر استعماله  

وبيان املراد، وهو متعلق بالرواية يعترب فيه االتباع والسماع، بينما التأويل موطنه يف املعاين واجلمل،            

 .)2( غايته تفسري الباطن واإلخبار عن حقيقة املراد، وهو متعلق بالدراية،مهمته الترجيح دون قطع

 .)3(" التأويل مرحلة متقدمة يف التفسري وال يستغىن عنه"خيلص من هذا إىل أن مث 

 تفسريان، تفسري نقلي روائي وهو ما يطلق عليه لفظ - علـى هـذا الطـرح     –فالتفـسري   

 ".التأويل"، وتفسري عقلي درائي يطلق عليه لفظ "التفسري"

ـ   والصحابة  -عليه وسلم لى اهللا   ص–كشف عن طريق الرواية عن رسول اهللا        " التفسري  "فـ

مبعـرفة األحاديـث وأسـباب الرتول ووقائع عصر الترتيل، أما التأويل فهو ترجيح ألحد املعاين                

 .)4(احملتملة، فهذا يدرك بالعقل ومعرفة اللغة، وحيتاج حلس مرهف وذوق سليم

لقرآين الدكتور السيد أمحد عبد الغفار فريى أن التفسري والتأويل وسيلتان لكشف املعىن ا             أما

وللوصول إىل معىن النص والكشف عن مكنوناته علينا أن         : " الظاهر والباطن على الترتيب، يقول      

                                       
 .102مقدمة يف الدراسات القرآنية، ص : النبهانفاروق  - 1
 .103، 102، ص نفسه - 2
 إىل ما معناه أن التأويل ال خيضع للمعايري التفسريية احملكمة، وهذا             99النبهان يف الصفحة    .  يشري د .  103نفسه، ص     -  3

فكيف .  بط تضمن له االرتباط بالنص وإال انتفت شرعيته       ويل له ضوا  أ من أن الت   108  -106يناقض ما قاله هو نفسه يف ص        
 نوفق بني النصني؟

 .21 دراسات يف التفسري ورجاله، ص ،اجلبوري بو اليقظان عطيةأ - 4
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نتعرض للتفسري والتأويل معا، ومها وسيلتا كشف للمعىن القرآين، ومن األلفاظ القرآنية ما يكشف              

 .)1("الداخليةالتفسري عن معناها الظاهر والواضح، ومن األلفاظ ما يبحث التأويل عن داللتها 

وواضح تباين الطرحني، من كون التفسري والتأويل مرحلتان وعمليتان، إىل أداتني ووسيلتني،          

          كمرحلة أو أداة" التفسري"كعملية و " التفسري"بني  " اصطالحيا"كما أن كال الطرحني يطرح خلطا       

 ".التفسري"لـ

 مرحلة الرواية والنقل،    هرحلتيالعلم ككل مب  بسم التفسري خاصا    اولـذلك أفـضل أن يبقى       

ـ ومـرحلة الدرا   فهو أداة  حيتاجها املفسر يف املرحلة الثانية على         " التأويل" ة واالجـتهاد، أمـا      ي

اخلصوص، وقد حيتاجها حىت يف املرحلة األوىل، فإن النقل ال يعين رص النصوص ونقلها حرفيا، بل             

 .إعمال فكر ومراجعة وتقييم واستثماروحتتاج لنظر 

ـ  ى اإلشكال الثالث وهو التفسري بالرأي وتفاوت الطرح بني ذام له مطلقا استنادا لبعض              يبق

رضي اهللا  –، وقول الصديق    )2("فقد أخطأ فأصاب   يف القرآن برأيه     تكلّممن  "النصوص، كحديث   

 .)3("ين إذا قلت يف كتاب اهللا برأيي أرض تقلّين، وأي مساء تظلّأي "-عنه

مود واملذموم، ومها يف احلقيقة رأي واحد، فما ذم يف النصوص           وبـني مفرق بني الرأي احمل     

الـسابقة ليس مطلق االجتهاد وإبداء الرأي وإال ملا كان للتفسري بعد السلف معىن وجدوى، لكن                

أما خالف ذلك فهو مطلوب     . منع القول بالرأي املخالف للشرع غري املستند للنصوص والقواعد        

                                       
 . 7 التفسري والنص، ص ، السيد أمحد عبد الغفار- 1
غريب من حديث ابن    :  و عيسى  وقال أب  -رضي اهللا عنه  –احلديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي  عن ابن عباس             -  2

من قال يف القرآن برأيه     :  " عن ابن جبري عن ابن عباس بلفظ       3205ويف معناه حديث حسن أخرجه الترمذي برقم        .  جندب
 .162-2/161الربهان يف علوم القرآن، : وانظر الزركشي". فليتبوأ مقعده من النار

 .162-2/161كشي، الربهان، اشتهر ذكر قول الصديق بعد احلديث السابق، انظر الزر - 3
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ي املصدق لكون القرآن ال تفىن عجائبه وال خيلق من كثرة           بـل ضـرورة ليستمر العطاء التفسري      

، فهو قرآن كرمي ال يبخل على من أحسن الطلب، مث كيف يرفض التفسري بالرأي ونصوص        )1(الرد

ذلك  وال ميكن أن يكون      إعمال العقل وفهم الوحي وبيانه وتعقله وتدبر آياته،       كـثرية حتض على     

 . وحدهنقلبالكله 

يعطينا خترجيا عمليا يف التفريق بني ما هو رأي حممود وما هو            " ألدواتا" إن استحضار لغة    

رأي مذمـوم، فمـن أحـسن استخدام أدوات التفسري استحضارا وتوظيفا فذلك تفسري بالرأي               

التفسري من  : " احملمود، وخالفه املذموم وهذا ما صرح به القنوجي كنوع من أنواع الرأي املذموم            

 . )2(" ز معها التفسريغري حصول العلوم اليت جيو

يقصد علوم  (فهذه العلوم   : "... بـل إن ابـن أيب الدنيا كان أكثر وضوحا ودقة حني قال            

الـيت هي كاآللة للمفسر ال يكون مفسرا إال بتحصيلها، فمن فسر بدوا كان مفسرا               ) القـرآن 

 .)3("بالرأي املنهي عنه

                                       
. -كرم اهللا وجهه  – عن اإلمام علي     3395هذه العبارة جزء من حديث شريف رواه الدارمي يف فضائل القرآن حديث               -  1

 أو سئل ما    -صلّى اهللا عليه وسلّم   –قيل يا رسول اهللا، إن أمتك ستفنت من بعدك، فسأل رسول اهللا              :  وأول لفظ احلديث  
وآخره ال خيلق عن كثرة الرد، وال       ...  اب العزيز، الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه            الكت:  املخرج منها؟ قال  

 ...تنقضي عربه، وال تفىن عجائبه
 .1/18فتح البيان، : القنوجي - 2
 .9/21املوسوعة القرآنية، : إبراهيم األبياري - 3
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 :استعراض ونظر

مهية واإلجيابية يف حل بعض املشكالت التفسريية،       لـذا، وما دامت أدوات التفسري ذه األ       

وجـب إعـادة النظـر فـيها مـن حيث احلصر والتخصيص، ومن حيث التصنيف والتقسيم                 

 .وذلك يستدعي استعراضا سريعا هلذه األدوات عند أهم من تعرض للحديث عنها. واالصطالح

ث مواضع أثناء التعريف،    ، فقد أشار ألدوات التفسري يف ثال      بأيب حيان األندلسي  فإذا بدأنا   

 .وما حيتاجه املفسر، وحني ذكر أدواته هو يف تفسريه، ويف كل مرة يضيف أو ينقص أداة

وبغض النظر عن اإلشكال التصوري حول عدم التطابق التام بني ما ينظر له وبني ما ميارسه،               

يان والبديع  علوم اللغة والنحو والب   :  يف – من جمموع ما سبق      –فإنـه حيـصر أدوات التفـسري        

والقـراءات، واألحاديـث املبينة للمجمل واملبهم، والدالالت اللغوية املذكورة عند علماء أصول             

، مع حتفظ يبدو من كالمه على  هذا األخري، وإن كان يف تعريفه ال يشري             )1(الفقـه وعلم الكالم     

واملنسوخ، وأسباب  ويذكر بدال عنها الناسخ     ) احلديث، األصول، الكالم    ( إىل الـثالث األخرية     

 كالتصريف واإلعراب واحلقيقة    -إضافة للسابقة –الرتول، والقصص مع تفصيل علوم لغوية أخرى        

 .)2(وااز

أمـا عـند وصفه لتجربته الذاتية فقد ذكر أدوات هامة، مل يتضمنها تعريفه ومبحثه اخلاص         

املفكرة، اإلعجاز القرآين، بالعلـوم الـيت حيـتاجها املفسر، وهي إنتاج املفسرين السابقني، القوة           

 .)3(األساليب العربية من نظم وشعر ونثر وخطب

                                       
 .1/6البحر احمليط، ،  أبو حيان االندلسي- 1
 .14، 1/13البحر احمليط ، ، الندلسي  أبو حيان ا- 2
 .3/ 1، طالبحر احملي،  أبو حيان االندلسي - 3
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وقـد فصلت املواضع الثالث اليت ذكر ضمنها أدوات التفسري، ألن الناقلني عنه ركزوا فقط      

 .على ما تضمنه تعريفه من أدوات

وم اليت   الذي قسم العل   لإلمام الشاطيب  ومـن األندلس دائما، جاءت اإلضافة الثانية اهلامة         

 .)1(حيتاجها املفسر إىل أربعة أقسام

قـسم هو كاألداة لفهم القرآن ويشمل العربية والقراءات والناسخ واملنسوخ وقواعد أصول              -1

 .الفقه

قـسم مأخوذ من مجلته من حيث هو كالم، ويشري به إىل النظم القرآين ومقاصده وإعجازه                 -2

 .وهدايته العامة

تعاىل يف إنزاله وخطاب اخللق به، ويشري فيه إىل أساليب القرآن           قـسم مأخوذ من عادة اهللا        -3

 .ومنهجه وسنن اهللا فيه 

التوحيد والعبادة  : قـسم هـو املقـصود األول بالذكر، ويقصد به أمهات العلوم الشرعية               -4

 .وأحوال اآلخرة

 وقـد صـرح الشاطيب أنه استفاد من حصر الغزايل للعلوم، لكنه أبدع يف تقسيمه أكثر من              

الغزايل الذي ركز فيما حيتاجه املفسر على غزارة العلم وصفاء القلب وتوفر دواعي التدبر والتجرد               

 .)2(يف الطلب

                                       
 .226، 221/ 3 املوافقات، ،الشاطيب - 1
 نظرية اإلمام الغزايل يف التعامل مع القرآن قراءة وفهما وتفسريا،جملة املسلم املعاصر، س               ،الدغامني  زياد خليل حممد    .   د -  2

 .108، 107م، ص1996مايو / هـ 1417، حمرم 80، ع 20
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يف قسم أول يشمل العلوم العربية وعلوم       "  األدوات -العلوم" نعود إىل الشاطيب الذي يلحق      

يان، لكن من   القـرآن وقواعد األصول وقد خلص علوم العربية حتت مسمى واحد خالفا أليب ح             

قواعد "كما أن الشاطيب دقق يف األداة األصولية فقال          .جاء بعدمها عاد لتقسيم أيب حيان وتفصيله      

لتشمل الدالالت ومقاصد الشريعة أي كل القواعد األصولية اللغوية والشرعية،          " أصـول الفقـه   

 .د الشريعةوكيف ال يدقق وهو يف صميم ختصصه واهتماماته وهو جمدد علم أصول الفقه ومقاص

 .أما القسمان الثاين والثالث فيمكن جتميعها حتت أصل واحد هو نظم القرآن وأساليبه وسننه

والقسم الرابع خصصه للعلوم الشرعية عقيدة وشريعة، وال أدري ملاذا خصص أحوال اآلخرة  

أ ا   ويتهي ةوكأنـه يشري إىل وقعها يف نفس املفسر ليستحضر األجواء الروحية والنفسي           . بالذكـر 

 .ر أثرها فيمن يتعامل مع تفسريهظهللتفسري، ولي

لكن ومع كل هذا، مل يشر الشاطيب للحديث والتاريخ وبقية علوم القرآن كأدوات للتفسري،              

كما أنه توقف لريفض إدخال بعض العلوم يف التفسري، وقد ذكر توظيف الرازي لعلم اهليئة، وابن                

 .)1(رشد لعلم الفلسفة

الشاطيب تقسيما جديرا باالهتمام لكنه مل حيظ بالقبول واالنتشار خالفا          وعلى كل فقد قدم     

 .لسابقه الذي نقل عنه الزركشي والسيوطي والقنوجي والزرقاين تباعا وغريهم

اللغة، النحو،  ( فقـد خلـص الزركشي ما فرقه أبو حيان، وحصر أدوات التفسري يف مثانية               

 .)2 ()سباب الرتول، الناسخ واملنسوخالتصريف، البيان، أصول الفقه، القراءات، أ

 .وقد حذف الزركشي ما يتعلق بااز وعلم الكالم والقصص، كما مل يذكر احلديث

                                       
 . 3/226 املوافقات، ، الشاطيب - 1
 .2/148 الربهان، ،الزركشي - 2
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وقـد حـذا السيوطي حذوه لكنه فرق بني نوعني من أدوات التفسري، علوم يستمد منها                 

وأصول الفقه  التفـسري، وعلـوم حيتاجها املفسر، فاستمداده من اللغة والنحو والتصريف والبيان             

 .)1(والقراءات، وحيتاج املفسر ملعرفة أسباب الرتول والناسخ واملنسوخ

 علما، مخسة عشر، ويعدد )2(لكـنه يعيد حصر العلوم اليت حيتاج املفسر إليها يف موضع آخر  

 .وهو احلصر الذي اشتهر يف كتب علوم القرآن والتفسري فيما بعد

لغة والنحو والتصريف، واالشتقاق واملعاين والبيان      ال( وقـد ذكر فيه سبعا من علوم العربية         

واألحاديث املبينة  ) القراءات، أسباب الرتول، الناسخ واملنسوخ    ( وثالثا من علوم القرآن     ) والبديع

وختمها ) ، أصول الفقه، أصول الدين    )3(الفقه( لتفسري املبهم وامل، مث ذكر ثالث علوم شرعية         

 .)4 ( وهو علم يورثه اهللا ملن عمل مبا علمبإضافة مهمة هي علم املوهبة،

 .)5(شرائط املفسر : هذا احلصر نقله حبرفيته القنوجي ومل يغري سوى العنوان 

 - البالغة-االشتقاق: أمـا الـزرقاين فقد نقل عن السيوطي أيضا لكنه حذف بعض العلوم           

 .)6( القراءات، وقد نقل بعده تقسيم رشيد رضا دون تعليق أو ترجيح-ااز

علوم العربية مع توسع    :  أن أدوات التفسري عندهم تتلخص يف        وخالصـة آراء القدامى ،    

واضح فيها، وعلوم القرآن مع تركيز على القراءات وأسباب الرتول والناسخ واملنسوخ، واحلديث             

مث بقـية العلـوم الشرعية، وقد ركزوا على أصول الفقه وأصول الدين على خالف، وتبقى أهم                 

                                       
 .2/174 اإلتقان، ،السيوطي - 1
 .180/ 2، نفسه - 2
 .من الغريب أن السيوطي توقف عند كل علم وشرحه إال علم الفقه، فقد اكتفى بذكره فقط - 3
 .180/ 2، اإلتقان ،السيوطي - 4
 .17/ 1 فتح البيان، ،جي القنو- 5
 . 2/51:  مناهل العرفان،الزرقاين - 6
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 إذا استثنينا الغزايل والشاطيب ،      -طبعا–كل هذا   ، علم املوهبة الذي ذكره السيوطي    إضـافة هي    

فالغزايل ركز على بعض االستعدادات الذاتية للمفسر، بينما صنف الشاطيب العلوم تصنيفه الرباعي             

املذكـور الذي حوى علوم العربية وعلوم القرآن وأصول الفقه كأدوات للفهم، والعلوم الشرعية              

 .وما يتعلق بنظم القرآن وهدايته وسننه وأساليبه كقسمني آخرين. رابعكقسم 

أمـا احملدثون، فقد ركزوا على أدوات أخرى غري اللغة وعلوم القرآن، كما ركزوا على ما                

 ".علم املوهبة" يدخل حتت اصطالح السيوطي 

وفصلوا أكثر  ، وركزوا   ريلقد جتاوز احملدثون احلديث عن اللغة وعلوم القرآن كأدوات للتفس         

 بقية األدوات الضامرة يف الطرح التقليدي، بل وأعادوا صياغة مسميات األدوات السابقة، ومنهم            

من اقتصر على ما قاله القدامى كما فعل ابن عاشور حني خلص العلوم اليت يستمد منها التفسري يف                  

 .)1(علم القراءاتعلم العربية، علم اآلثار، أخبار العرب، أصول الفقه، علم الكالم، :  ستة

ونلحظ تركه ذكر علوم القرآن واحلديث املبني والفقه واملوهبة، ألنه حاول التدقيق والتفريق             

بـني مـا يـستمد منه العلم وما حيتاج إليه، وإال لو توسعنا يف املفهوم ألدخلنا يف التفسري العلوم                  

 .)2(كلها

 والصحابة  - عليه وسلم    لى اهللا ص- إدخال املرويات التفسريية عن النيب     ضكمـا أنـه يرف    

 .)3(العتبارها تفاسري ال علوما يستمد منها التفسري

                                       
 .18/ 1 التحرير والتنوير، ،ابن عاشور - 1
 .26/ 1نفسه،  - 2
 .1/18نفسه،  - 3
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لكـن أهم ما طرحه ابن عاشور هو ضبطه ملفهوم األدوات، يقول يف املقدمة الثانية لتفسري                

استمداد علم التفسري يراد به توقفه على معلومات سابق وجودها على وجود :  "التحريـر والتنوير  

دوينه  لتكون عونا هلم على إتقان تدوين ذلك العلم، ومسي ذلك يف االصطالح      ذلـك العلم عند ت    

باالسـتمداد عـن تشبيه احتياج العلم لتلك املعلومات بطلب املدد، واملدد العون والغوث فقرنوا               

الفعل حبريف الطلب ومها السني والتاء، وليس كل ما يذكر يف العلم معدودا من مدده، بل مدده ما                  

 تقومه، فأما ما يورد يف العلم من مسائل علوم أخرى، عند اإلفاضة يف البيان مثل كثري                يتوقف عليه 

مـن إفاضـات فخـر الدين الرازي يف مفاتيح الغيب فال يعد مددا للعلم، وال ينحصر ذلك وال                   

 .)1("ينضبط، بل هو متفاوت على حسب مقادير توسع املفسرين ومستطردام

قد تكون علوما أو معارف داخلة      (  معلومات سابقة    -حسب الشيخ بن عاشور   -فاألدوات  

، وهذه األسبقية إن قصد ا وجودها قبل بدء التفسري تارخييا فهذا يقصي معظم              )حتـت علـوم   

األدوات مبـا فـيها اللغـة وعلـوم القرآن خاصة ما تأخر التدوين فيه من أبواا، واألوفق ملعىن                   

وهو . ف قبلية لدى املفسر قبل ممارسة التفسري      أن يقـصد باألسـبقية وجودها كمعار      " األدوات"

 .املعىن الذي سأعتمده هنا

وبغض النظر عن دقة التعريف ومجعه ومنعه، فإن جمرد االلتفات من الشيخ إىل التعريف قبل               

يف التفسري والدرس الشرعي    " العلمي" التفصيل سلوك علمي جدير باإلشادة، ألنه يؤسس للمنهج         

الكالم ما خيرج عن التعريف، لكونه يربر حذفه لبعض العلوم من أدوات            عموما ، وقد أوردت يف      

 .التفسري كما سبق القول

                                       
 .1/18  ،نفسه - 1
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، وما ال يتم    )1(وسائل فهم القرآن  : أمـا األسـتاذ رشيد رضا فيوزع األدوات على عنوانني         

 .)2(التفسري إال به

فنون العربية، اصطالحات األصول : فوسـائل فهـم القـرآن حـسب السيد رشيد رضا         

لى اهللا  ص-قواعده، قواعد النحو واملعاين، معرفة الكون وسنن اهللا فيه، والروايات املأثورة عن النيب            و

 .)3( والصحابة والتابعني-عليه وسلم

فهم حقائق األلفاظ املفردة، األساليب العربية، علم أحوال        : أمـا مـا ال يتم التفسري إال به        

 .)4( العلم بسرية النيب وأصحابهالبشر، العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن،

ة يف طرح صاحب املنار بإشارته ملعرفة الكون وأحوال البشر          يوجلي حجم اإلضافة التجديد   

والـسنن اإلهلية واهلداية القرآنية، ويبدو يف طرحه مستفيدا من الشاطيب، فهذه األدوات هي إعادة               

مع مالحظة أنه مل يشر لعلوم      . )5( صـياغة ملا خلصه صاحب املوافقات يف القسمني الثالث والرابع         

 .القرآن وبقية العلوم الشرعية عدا  أصول الفقه والسرية

 يف مقدمته لتفسري ابن باديس،      اإلبراهيمي ولعل أدق طرح ألدوات التفسري ما خلصه اإلمام         

رار يتوقف بعد القرحية الصافية والذهن النري على التعمق يف أس" حيث قال أن فهم القرآن وتفسريه     

البيان العريب، والتفقه لروح السنة احملمدية املبينة ملقاصد القرآن، الشارحة ألغراضه بالقول والعمل،            

                                       
 .1/7 املنار، ،رشيد رضا - 1
 .21/ 1نفسه،  - 2
 .7/ 1نفسه،  - 3
 .21/ 1 املنار، ،رشيد رضا - 4
 .49ص  ،اطيبراجع تقسيم الش - 5
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مث على التأمل يف سنن اهللا يف الكائنات،   . واالطالع الواسع على فهوم علماء القرون الثالثة الفاضلة       

 .)1(ودراسة ما تنتجه العلوم االختبارية من كشف لتلك السنن وعجائبها

لقـد أبـدع الشيخ البشري يف استثمار ما قاله السابقون وتوظيف إضافات الشاطيب ورشيد               

) علم املوهبة (كما استحضر ما ركز عليه السيوطي       . رضـا، يف قالـب علمي دقيق ولغوي أنيق        

معربا بالقرحية الصافية والذهن النري، ومبتدءا به كأساس        ) صفاء القلب والتدبر والتجرد   ( والغزايل  

مث ذكر اللغة واحلديث وإنتاج السابقني مؤكدا على كون         . سن توظيف واستثمار بقية األدوات    حل

اجتهادام فهوما للنص، وخامتا بذكر  السنن اليت هي خالصة مطالعة التاريخ واستحضاره مبا فيه               

ة مهمة  ليضيف أدا .  رضي اهللا عنهم     – وأصحابه   -لّى اهللا عليه وسلّم   ص–سري األنبياء وسرية نبينا     

 وأقصد نتائج العلوم االختبارية الكاشفة      )2(.أغفلـها السابقون، بل وشنع بعضهم على من وظفها        

 .للسنن اإلهلية يف جماهلا

مـن املهم أن يستفيد مفسر القرآن الكرمي من املعارف والعلوم اللغوية والشرعية، لكن من               

هذا وتبقى بعض   .  انبهار وال حتيز   اإلجحاف أن يقصي املعرفة اإلنسانية وإضافتها املوضوعية دون       

 . اإلشارات ألدوات معظمها يتعلق بالقابليات الذاتية للمفسر أو الواقع املعيش

جة املفسر خللفية معرفية وفلسفية مع استحضار الواقع الستنطاق         افباقـر الـصدر يشري حل     

 )4(.فق ونقاء الفهموالنبهان يؤكد على أمهية توظيف املفسر لتجربته الذاتية مع سعة األ )3(.النص

 )1(.وحيتاج املفسر إىل حس مرهف وذوق سليم كما يقول اجلبوري

                                       
 .17 مقدمة جمالس التذكري، ص اإلبراهيمي،البشري  - 1
 .3/221 راجع مثال تعليق الشاطيب على الرازي وابن رشد يف املوافقات، - 2
 .21، 19 املدرسة القرآنية، ص ،باقر الصدر - 3
 .105، 97 مقدمة يف الدراسات القرآنية، ص ،فاروق النبهان - 4
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 )2(.وحيتاج لكثري من التدبر وحساسية التأمل والنظر االجتهادي

بوكعـباش فريكـز على املعرفة والواقع واخلربات اإلنسانية املتوفرة كأدوات مهمة            .أمـا د  

 )3(.للتفسري

نطاق النص كأداة للفهم، مع استحضار التصورات السابقة     أمـا األسعد بن علي فيشري الست      

 .) 4(للمفسر واستعداده الروحي املعنوي مع قابليات فكرية ومعرفية

وخنتم بإبراهيم األبياري الذي يؤكد على ضرورة خلو املفسر من مجلة املعاصي واآلثام اليت تشكل               

ظر فهم معاين الوحي وال يظهر له    إعلم أنه ال حيصل للنا    : " ، يقول  حجـبا وموانـع لفهم الوحي     

أسراره ويف قلبه بدعة أو كرب أو هوى أو حب دنيا أو هو مصر على ذنب أو غري متحقق باإلميان                    

أو ضعيف التحقيق، ويعتمد على قول مفسر آخر ليس عنده علم أو راجع إىل معقوله وهذه كلها                 

 .)5("حجب وموانع بعضها آكد من بعض

 :التصنيف املعتمد

 وعلى ضوء ما استعرضته من آراء القدامى واحملدثني حول أدوات التفسري، سأحاول             واآلن،

 :تركيب التقسيم الذي أراه حموصال لكل ذلك، وذلك يف ضوء ما يلي

                                                                                                                        
 .21ات يف التفسري ورجاله، ص دراس، اجلبوريعطية   - 1
 .34، 31، 5، ص نفسه - 2
 .7، 1 التفسري واملعرفة احلديثة، ص ،عبد احلميد بوكعباش. د - 3
 .42، 41 نسبية املعرفة الدينية، ص ،األسعد بن علي - 4
 .21 املوسوعة القرآنية، ص ،إبراهيم األبياري - 5
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ال جمرد صفة العلم اليت " األداة" جيب أن تنطلق من مصطلح      - يف تصوري  –أدوات التفـسري     -1

األدوات "ية، فبدل أن أقول علوم اللغة أفضل تعبري         تـضعف العالقـة بينها وبني العملية التفسري       

 .مثال" اللغوية

 :صنفت أدوات التفسري إىل ثالث أنواع  -2

، "القبليات املعرفية "صنف ميثل العلوم واملعارف احملتاج إليها يف التفسري، واخترت هلا مصطلح             ) أ

 . ة التفسرييةأي املعارف السابقة للتفسري الواجب حتصيلها قبل البدء يف العملي

كما . ) 1(وقـد أشـار إىل هذا املعىن الشيخ ابن عاشور بوضوح يف تعريفه ألدوات التفسري    

 .) 2(استخدمته األستاذة سعاد كورمي يف مقال هلا مبجلة إسالمية املعرفة 

وصـنف ثـان يشمل علم املوهبة وما حلقه من معاين تتعلق بذات املفسر واستعداداته                )ب

القابليات "ة وهي املرتبطة بالتأويل والنظر االجتهادي، وقد اصطلحت عليها بـ           العقلـية والنفسي  

، وقد أشار هلذا املصطلح األسعد بن علي، رغم أنه خيصص القابليات ملا هو فكري عقلي                "الذاتية

 .) 3 (.معريف، أما الروحيات فيسميها االستعددات املعنوية

ملستخدمة يف التفسري، وقد أفردته بصنف  ا" الوسائط املنهجية "بقـي صنف ثالث يشمل      ) ج

ألنه يكاد يدخل يف الصنفني من وجهني، فمناهج التفسري املستقرة ميكن عدها قبليات معرفية، أما               

مـا مل يتـشكل منها ومل يصرح به السابقون، فتكشف عنه  استعدادات املفسر وقدراته العقلية                 

 ".القبليات الذاتية" والروحية أي 

                                       
 . 18/ 1 التحرير والتنوير، ،ابن عاشور - 1
 .100 تفسري القرآن بالقرآن، ص ،سعاد كورمي - 2
 .42 نسبية املعرفة الدينية، ص ،األسعد بن علي - 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 73 

 إضافة للقدامى واحملدثني مع توضيح هام، وهو أنين  ية أ ء هذا، عدم إقصا   ينيف حاولـت يف تص    -3

ال أقـصد أن يكـون املفـسر ملما بكل العلوم وإال مل يتمكن أحد من تفسري كتاب اهللا، ولكنه           

 بالقدر الذي حيتاجه يف     - ال أدناه وال أقصاه    –مطالب بتحصيل احلد الكايف من التحكم يف العلم         

 ويف كـل مقطع تفسريي بعينه، واألكيد أنه ستغلب عليه ميوالته وختصصاته           التفـسري عمـوما،   

 .املعرفية، وستظهر جبالء يف عمله التفسريي

 مـا أعرضه هنا أعتربه جتميعا وإعادة تصنيف وتبويب ألدوات التفسري، ال جهدا ائيا، حبكم             -4

ة، فأما اجلانب املعريف فقد تكفل     صعوبة ذلك خاصة فيما يتعلق بالقابليات الذاتية والوسائط املنهجي        

 .الزمن بتشكيله وتيسري التحكم يف تصنيفه

 بقـي صـنف أخري مل أذكره، وهو ما يتعلق مبا جيب أن حيتاط وحيذر منه املفسر من معاصي          -5

وآثـام، وقـد وظفت اصطالح علماء األصول واملقاصد يف تصنيف املصاحل الشرعية إىل ما حيفظ      

 .ب الوجود ومن جانب العدمالكليات اخلمس من جان

 األصناف الثالث السابقة تعد أدوات للتفسري من جانب         - وبلغة األصول واملقاصد   –فلـذا   

الوجـود، أي توجد التفسري وممارسته، أما احملاذير واحلجب هي أدوات للتفسري من جانب العدم،           

 . ذايتأي أن السالمة منها ضامن الستمرار العطاء التفسريي بتوفيق إهلي وحتفز
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 : األدوات التفسريية كالتايل-وباهللا التوفيق–نف ص يف ضوء هذه املداخل التأسيسية أ

 من جانب الوجود -أوال

 :)األدوات املعرفية( القبليات املعرفية -1

 :وتشمل املعارف والعلوم الضرورية لتفسري نصوص القرآن على تفاوت بني حجم احلاجة إليها   

وتتضمن التراث التفسريي أي إنتاج السابقني وتفسريام، كما تتضمن         : ةاملعارف التفسريي )    أ

 .) 1(علوم التفسري وأصوله اليت ال تكاد خترج عن علوم القرآن، بل هي نفسها عند بعضهم

وأقصد بقية املعارف عدا علوم التفسري من علوم العقيدة والشريعة          : املعـارف الـشرعية   )     ب

      ولكين أراها .وقد اكتفى السابقون منها بالتوحيد وأصول الفقه      . واألخـالق، أصـوهلا وفروعها    

 . خادمة للعملية التفسريية ما دامت كلها متضمنة يف اخلطاب القرآين-يعامج-

وقد آثرت هذا التعميم ليضم شتات املعارف الراصدة لتاريخ عصر          : املعـارف التارخيية    ) ج    

ف واخللف، وحىت تاريخ البشرية يف حدود ما حيتاجه التفسري،       وتاريخ السل ) السرية(الترتيل والنبوة   

 .ويف حدود الدقة والضبط، خاصة فيما يتعلق بتاريخ األمم األخرى وتصنيفات أهلها

يف شكل علم اهليئة عند الرازي، وبعض قضايا        " مرفوضة"وقد بدأت   : املعـارف الكونية  ) د     

 لكوا كاشفة عن السنن اإلهلية عرب  -ملعاصرينعند ا –الكـالم واإلعجـاز، مث صارت أداة هامة         

   .) 2(نتائج العلوم االختبارية 

وأقصد ا خمتلف العلوم اإلنسانية كعلم النفس واالجتماع والسياسة         : املعارف اإلنسانية ) هـ    

 ال من   ،، وقد صارت ذات أمهية معرفية مجة ال غىن للتفسري عنها يف عصرنا احلديث             ...واالقتصاد
                                       

 .19 التفسري والنص، ص ،أمحد عبد الغفار - 1
 .17 مقدمة االس، ص اإلبراهيمي،، 21، 1/7 املنار،،راجع رشيد رضا - 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 75 

 االنبهار والتبعية للغرب كما يظن البعض، ولكن من باب املنهجية العلمية يف التفسري والعلوم               باب

الـشرعية، وإذا مل نصل بعد إىل تشكيل معارفنا األصيلة الذاتية، فال مناص من اإلفادة من اخلربات    

ىل حني إجياد   ذيب املوجود إ  : اإلنـسانية يف هذا اال مع حتفظات تصورية طبعا يف إطار مبدأ             

 .املفقود

 يف اجلهود التفسريية عرب التاريخ ولو  - بنسب متفاوتة  –جممـوع هذه املعارف كان حاضرا       

دون تصريح ووضوح، لكنه كان دوما مفتاحا مهما لنجاح التفسري يف سد حاجة العصر وتصديق               

 .هيمنة الوحي على الواقع وصالحية الشريعة للتطبيق يف كل زمان ومكان وإنسان

 )األدوات املنهجية( الوسائط املنهجية  -2

 :ورغم اعترايف بعدم التشكل التام هلا يف تصوري، إال أا تشمل مبدئيا

معـرفة مناهج التفسري واملفسرين املسطرة يف الدراسات القرآنية واملتداولة كاملنهج األثري             -    أ 

 .) 1 (...والعقلي والفقهي

 . يف األعمال التفسريية وإن مل يصرح ا أصحاااستخراج املناهج املستبطنة -ب    

 استحـضار تلـك املـناهج الصرحية واملستبطنة خالل العملية التفسريية وحسن توظيفها              -ج   

 .واستثمارها لتحقيق أغراض التفسري عربها

 . اإلفادة املتكاملة من تلك املناهج حسب سياق التفسري وموضوع املقطع أو السورة -د   

 .احترام نسق منهجي موحد يف التفسري، وحسن استحضاره وتوظيفه واستثماره -هـ   

                                       
 .  نظر تفصيل املناهج يف املبحث املوايلا - 1
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واملعرفية لتبين نتائج النظر املنهجي يف حدود       " املنهجية" امـتالك القدر الكايف من الشجاعة        -و   

 . النقل ارد إلنتاج السابقنيسرطاقة النص ومشروعية النتاج وصالحيته، واخلروج من أ

 .ث خاصحاحلديث عن املناهج ألين سأعود إليها يف مبولن أفيض هنا يف 

 ).األدوات الذاتية( القابليات الذاتية  -3

وعرب عنه املعاصرون بالنظر االجتهادي " علم املوهبة"وهـي مـا اختصره السيوطي يف إسم    

 ".التأويل" وتعود معانيه إىل مصطلح  )1(والعلم اللدين واإلهلام الرباينوالتأمل، 

، وهي ما امتلكه ترمجان القرآين      "املواهب التأويلية " املعاين، ميكن تسميتها بـ     ومجعـا بني    

جتهاده الذايت وسعيه لتملك أدوات التفسري،      ال كثمرة سننية  - رضي اهللا عنه   –عبد اهللا بن عباس     

وهو من    )2(." التأويل هاللهم فقهه يف الدين وعلم    :"له -صلّى اهللا عليه وسلّم   – وبربكة دعاء النيب  

 .)3(" إن له لسانا سؤوال وقلبا عقوال،ذاكم فىت الكهول  " - رضي اهللا عنه-قال عنه سيدنا عمر

ويف حـدود فهمـي التقابلي للنصني، فقد رزق اهللا ابن عباس موهبة التأويل ملا حرك قلبه                 

ما حيتاجه ومعارف شرعية وغري     عالعقـول لينظر وجيتهد كل ذلك بعد أن وظف لسانه السؤول            

التقليدي املتدوال يف   (  وهذا سر نبوغه وليس جمرد التفسري        ،)كـسؤاله ألهل الكتاب   ( شـرعية   

 -صلّى اهللا عليه وسلّم   – الكـتب دون تفـصيل غالبا، عرب قوهلم أنه بلغ ما بلغ بربكة دعاء النيب              
                                       

 .42 قضايا إنسانية يف أعمال املفسرين، ص ،اوي عفت الشرق- 1
أما .  143، كتاب الوضوء، باب وضع املاء عند اخلالء، ح          "اللهم فقهه يف الدين   "  أخرجه البخاري يف صحيحه بلفظ        -  2

وقال هذا حديث صحيح اإلسناد     .  6280فأخرجها احلاكم يف املستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ح         "  علمه التأويل "زيادة و 
وانظر مسند أمحد، مسند أهل البيت، مسند ابن عباس وصحيح بن حبان، كتاب إخباره عن مناقب الصحابة،                    .مل خيرجاه و

 .، ومصنف ابن أيب شيبة، كتاب الفضائل7055ذكر دعاء النيب البن عباس ح 
. 4686لتفسري، ح   ذكر هذا األثر عن سيدنا عمر بن اخلطاب احلافظ ابن حجر العسقالين يف شرح الصحيح كتاب ا                   -  3

وذكره .  ..عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال املهاجرون لعمر أال تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس، فقال ذلك                       
 .6298 بعد الصحابة والتابعني ح األمةاحلاكم يف املستدرك بنفس اللفظ، كتاب معرفة الصحابة، ذكر فضائل 
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 لكن ابن عباس حقق      ، -صلّى اهللا عليه وسلّم   –دعاء النيب   من  ولـست أنكـر ذلك، فال أعظم        

!!  بسلوكه يف حياته، ومل يقف مكتوف اليدين ينتظر اإلهلام النازل من السماء              الـدعاء وصـدقه   

فاستمرت عربه بركة الدعاء النبوي وكان أستاذ       " جماهد بن جرب  " ومـثله فعـل تلمـيذه األبرز        

 .املفسرين من بعده

 : فقد صنفتها إىل مخس،"املواهب التأويلية"عودة لألدوات 

لكها املفسر من قدرة على التدبر والتأمل واإلقناع وإقامة احلجة  الـيت ميت  : املـواهب العقلـية    -أ

 .) 1("القوة املفكرة" والربهان على ما يفسر به النص، وهو ما مساه أبو حيان بـ 

وتـشمل جممل الطاقات والقدرات الروحية املعنوية اليت متنح املفسر          : املـواهب النفـسية    -ب

ه بجم عن صدق وقوة واستمرارية التجرد هللا واالتصال         احلـساسية والشفافية والذوق السليم النا     

 .وقد أشار إليها الغزايل وكثري من املعاصرين كما سبق يف استعراض أقواهلم

وأقصد به مدى عكوف املفسر على قراءة كتاب اهللا وعيشه يف ظالله            : املـواهب القـرآنية    -ج

 . تفاعل مع نظمه وأساليبهالستحضار معانيه والوقوف على وجه هدايته عرب التعود على ال

 وأعين ا قدرات املفسر على مالحظة ما يدور حوله يف الواقع وتفاعله معه،      :املواهب الواقعية  -د

لتوظـيفه يف اسـتقراء الواقع االجتماعي والطبيعي واستلهام ما ينتظمه من سنن إهلية، عرب جتارب              

 والبعيدة، ال كمعارف فحسب بل املفـسر الذاتـية، مـع استحـضار التجارب التارخيية القريبة     

 .كموجهات حلسن استقراء الواقع واستنطاقه بني يدي النص املفسر

                                       
 .1/6 أبو حيان األندلسي، البحر احمليط، - 1
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ولعل هذا ما قصده باقر الصدر ملا صور العملية التفسريية كعملية استنطاق وحوار مع النص               

 .بوساطة الواقع

ـ  ايش واقعه أكثر   كلما أحاط املفسر باملعارف السابقة واملعاصرة، وكلما ع       : خلفية املفسر  -هـ

 اليت تعطي تفسريه    ؛كلمـا تشكلت له خلفية أوسع أفقا وأنفع أثرا يف صناعة شخصيته التفسريية            

 .مسحة خاصة جتعله وليد العصر وعالجه ال جمرد ارتداد تارخيي تكراري جلهود الغري

لدقيق حتكمه قوانني وسنن غري متكشفة  لنا بالشكل ا     " املواهب التأويلية " وعموما، فإن عامل    

 .الكايف لتفصيلها، ومن هنا يظهر الفارق املعريف واملنهجي والتأثريي بني التفاسري واملفسرين

 من جانب العدمأدوات التفسري : ثانيا

" صناعة  " بأن ميكن املفسر من      - إذا استحضر حبقه ومستحقه    -كـل مـا سـلف كفيل        

حضار أبعاد أخرى أشد خفاء من التفسري، لكن التركيب اإلهلي العجيب للنفس البشرية يفرض است

 املفسر من   -عز وجل -املـواهب التأويلية سالفة الذكر أقصد تلك احلصانة واملناعة اليت يوفق اهللا             

خالهلـا لالسـتمرار على ذلك العطاء والدوام عليه، وعدم قطع سيله االجتهادي بشواغل العبادة            

 من - من منظور تربوي تزكوي-ومفـسدات األرواح ومكدرات النفوس والعقول، وكلها نابعة       

وما هلا من أثر عكسي يعدم القدرة على التفسري أصال أو على             .املعاصي صغائرها وكبائرها وملمها   

 .وهو املطلوب واحملتاج إليه. اإلبداع فيه واإلضافة على نتاج السابقني

 :وما أدل قول الشافعي على هذا، عرب شكواه املعرفية وخترجيها التربوي

 شكوت إىل وكيع سوء حفظي    فأرشدين إىل ترك املعاصي           
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 .)1( لعاصيىونور اهللا ال يهد ور   ــم نــأن العلـوقال ب           

 يف القلب التقي النقي املتجرد من كل معصية املتشبث بالفضائل،           ذفهفالتفسري نور من اهللا يق    

تاب اهللا حبره عميق وفهمه دقيق ال يصل        ك" التائب املنيب املستغفر سليم القصد، يقول الزركشي        

إىل فهمـه إال مـن تبحـر يف العلوم، وعامل اهللا بتقواه، يف السر والعالنية، وأجله عند مواقف                   

 .) 2 (..."الشبهات واللطائف واحلقائق ال يفهمها إال من ألقى السمع وهو شهيد

  

                                       
1426،  3عبد الرمحن املصطاوي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط         :  اعتىن به ديوان الشافعي،   حممد بن إدريس الشافعي       -  1

 .، والبيتان من حبر الوافر70قافية الصاد، ص. م2005/هـ
 .153/ 2 الربهان، ،الزركشي - 2
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 مناهج التفسري قبل العصر احلديث: املبحث الثاين

 :ةــمقدم

ولكن من منظور     احلـديث عـن مناهج التفسري حديث عن أدوات التفسري يف احلقيقة،            إن

فمناهج التفسري هي تلكم التشكالت التارخيية لطرائق وتقنيات معينة يف توظيف أدوات             تارخيـي، 

 .خمصوصة بكيفيات ما يف تفسري القرآن الكرمي كله أو بعضه

ار مع الزمن ينطلق من فكر مؤسس على  بدأ معارف متراكمة، مث ص     - كأي علم  –فالتفسري  

 .)1(منهج

   ر غالبا ال يصرح مبنهجه لكنه يكاد ال خيرج عنه يف معظم مواضع تفسريه،              وإذا كـان املفس

وقـد تصدى العلماء والباحثون ملناهج املفسرين إمجاال وتفصيال ونظروا هلا منذ بدأت الكتابة يف               

وهكذا يتبني : " لتفسري على أا مناهجه، يقول أصول اكالع.علـم التفسري وأصوله، وقد عرف د  

الفارق بني التفسري وأصوله، هو أن األصول هي املناهج اليت حتد وتبني الطريق الذي يلتزمه املفسر                

 .)2(" التفسري فهو إيضاحها مع التقيد ذه املناهجمايف تفسري اآليات الكرمية، وأ

يت تشمل إضافة إىل املناهج أدوات التفسري       واحلـق أن هذا قصر غري مربر ألصول التفسري ال         

 العلم مل   هذاوقـواعده وضـوابطه ومباحثه األخرى  اليت فصل فيها القدامى واحملدثون، ولو أن               

 .يتشكل معه تشكال هيكليا واضحا موحدا لدى املصنفني

                                       
 .12 قضايا إنسانية يف أعمال املفسرين، ص ، عفت الشرقاوي- 1
 .30 ص م،1986/ هـ1406، 2 دار النفائس، بريوت، لبنان، طخالد عبد الرمحن العك، أصول التفسري وقواعده، - 2
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كن  ل- على أمهيته–نعود للمقصود، وال أريد يف هذا املقام أن أكتفي مبجرد السرد التارخيي           

 .املفاهيم املعروضةيوضح حاولت اجلمع بني قراءة مفاهيمية سريعة ممزوجة بتتبع تارخيي 

 خالف احملدثني الذين    )1(لى أن منهج القدامى كان منهجا تطبيقيا عمليا       ع أؤكد   علـى أين  

 هلم  الزمين نسبها تـصدى بعضهم الستكشاف املناهج املستنبطة يف أعمال السلف، لكن التراكم            

 ا أو ألزموا أنفسهم     صرحوام  كألى خمالفتها و  وحياسبون ع ون إليها   مكا صاروا مبا حي   أصالة حىت 

 .)2(وقد وقع ذلك يف خمتلف العلوم اإلسالمية خاصة يف علم احلديث ، ا

 :ضبط املفاهيم 

 ."االجتاه"وقبل االستعراض التفصيلي، ال بد من ضبط املقصود باملنهج وتفريقه عن 

براهيم إ بالتفريق بني املنهج واالجتاه، عدا الدكتور حممد         من اهتم على   -بداية– ومل اطلـع  

  والدكتور فهد الرومي؛شريف

 "اجتاهات التجديد يف تفسري القرآن الكرمي يف مصر       : "  يف دراسته القيمة   فالدكـتور شريف  

ل جمموعة اآلراء واألفكار والنظرات واملباحث  اليت تشيع يف عم         "يـرى أن االجتـاه التفـسريي        

 بصورة أوضح من غريها، وتكون غالبة على ما سواها، وحيكمها إطار نظري             -كالتفسري-فكري

 )3(".ونت تفسريه بلوا لأو فكرة كلية تعكس بصدق مصدر الثقافة اليت تأثر ا صاحب التفسري و

                                       
 .12 قضايا إنسانية، ص ، عفت الشرقاوي- 1
ينظر .   يف مؤلفات الدكتور املليباري     راجع مثال اإلشارة املهمة حملاكمة احملدثني النقاد إىل املناهج املستنبطة من عملهم             -  2

2001/هـ1422،  2املوازنة بني املتقدمني واملتأخرين يف تصحيح األحاديث وتعليلها، ط          :  عبد اهللا املليباري  بن  محزة  :  مثال
 .234م، ص

 .63ص حممد إبراهيم شريف، اجتاهات التجديد يف تفسري القرآن الكرمي يف مصر يف العصر احلديث، - 3
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 أمـا املـنهج فهو تلك الرتعات والتيارات والروافد اليت ينصبغ ا التفسري، واليت قد حيملها               

الوسيلة احملققة لغاية االجتاه التفسريي والوعاء الذي حيتوي أفكار هذا          "فهو  ؛  )1(االجتـاه الـواحد   

 .)2("االجتاه التفسريي أو ذاك

فلقد تلتبس فكرة املنهج والطريقة يف    " شـريف بـصعوبة التفريق بني املصطلحني      .ويقـر د  

ا، وما زلنا نقرأ هريي على عموميت كثريا بفكرة االجتاه التفس - على خصوصيتها بصاحبها   –التفسري  

 من خيلط بني مدلويل املصطلحني فيطلق لفظ        - ونسمع أيضا    –ملتخصصني يف هذا امليدان القرآين      

 .)3("هذا على مدلول ذاك أو يطلقهما معا على مفهوم بعينه

ن تأكيده على أن التفسري عمل فكري     وأنـا أتفـق كليا مع الدكتور شريف فيما قال، وأمثّ          

، نزعة، رافد، صبغة،    رمنهج، تيا :  خلفية تصورية، لكنه ذكر طائفة من املصطلحات املتقاربة        حيتاج

 لكنه  . رمبا لقصد التوضيح والشرح، كما أنه أكد على أن املنهج وسيلة أي أداة تفسريية              ...لون،

 مل يوضـح العالقـة بـني املـنهج والطريقة، ويبدو من خالل قراءة كتابه أنه يعترب الطريقة تلك           

األسـاليب واألشـكال والقـوالب الفنـية اليت تعرف ا املادة التفسريية، كالطريقة املوضوعية               

 .)4(والتقليدية

                                       
 .64 القرآن الكرمي يف مصر يف العصر احلديث، ص حممد إبراهيم شريف، اجتاهات التجديد يف تفسري- 1
 .68 نفسه، ص- 2
 .67 نفسه، ص- 3
 .سهف ن- 4
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سليمان الرومي يف دراسته املطولة اجتاهات التفسري يف    بن  أمـا الدكتور فهد بن عبد الرمحن        

 .)2(تقسيم، فيذكر بداية أنه مل يطلع على )1(القرن الرابع عشر

 فيما  -مل أجد هلا    ) منهج، اجتاه، طريقة  ( واحلقيقة أن تلكم الكلمات الثالث      ":فهد  /يقول د 

 ذكرا عند أصحاب الدراسات القرآنية األوائل، وحىت أصحاا يف العصر احلديث ال تكاد              -قرأت

جتد اتفاقا على معىن واحد لكل منها، وهلذا ترى كثريا منهم يعرب ذه الكلمة مرة وباألخرى مرة                 

 .)3(" واحد، وترى آخرين منهم يذكرون تعريفا لكل مصطلح منها ويذكر غريهم غريهعن مدلول

 فاالجتاه عنده هو اهلدف الذي يتجه إليه املفسرون  يف تفاسريهم            ،مث بـني معـىن كل منها      

وجيعلـونه نصب أعينهم وهم يكتبون ما يكتبون، أما املنهج فهو السبيل اليت تؤدي إىل هذا اهلدف    

و أدف   الطريقة فهي األسلوب الذي يطرقه املفسر عند سلوكه للمنهج املؤدي إىل اهل            املرسوم، وأما 

 .)4(االجتاه

 .)5( علمي أول مادي وثاين؛مث وضح ذلك مبثالني

 مع اختالف تسمية الطريقة واألسلوب، ومع       ،ويكـاد يكون نفس تقسيم الدكتور شريف      

 . فهد الروميمالحظة عمق طرح الدكتور شريف مقابل بساطة طرح الدكتور

لكـن املالحـظ أن الدكتور الرومي مل يلتزم باملصطلحات اليت قررها يف تقسيمه وتفصيله               

م االجتاهات التفسريية إىل مخسة، أحدها منهجملناهج التفسري واجتاهاته؛ فهو بداية يقس!. 

                                       
 رسالة دكتوراه نوقشت    أصل الكتاب و اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر،        ، فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي       -  1

 .مدحممد مصطفى مسلم حم.بكلية أصول الدين، جامعة حممد بن سعود، إشراف د
 . رغم أنه رجع للدكتور شريف يف رسالته، لكنه مل يشر لتقسيمه- 2
 .1/22فهد الرومي، اجتاهات التفسري،  - 3
 .نفسه - 4
 23، 1/22نفسه،  - 5
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اه سم االجتاه، فاالجتا مث يضيف اجتاهني على تقسيم الدكتور شريف، كالمها ال يصدق عليه          

 تصنيف مذهيب ال علمي،     –الذي صنفه إىل مناهج السنة والشيعة واإلباضية والصوفية         -العقائدي  

 فكون املفسر سنيا أوشيعيا أو صوفيا ال يعنينا من الناحية املنهجية            ،ويتداخل كثريا مع بقية املناهج    

لتفسري، مث قد   وهذا حكم معياري معني يف ضبط التعامل مع ا        . بـل ال ينطـبق عليه املفهوم أصال       

وكذا تصنيفه لالجتاهات   ... يكـون التفـسري علـى سنيته أو تشيعه، علميا أو اجتماعيا أو أدبيا             

 .املنحرفة حكم معياري أيضا، فاالحنراف ليس توجها وال منهجا ليصفه بذلك

وكان األوىل . أمـا اللون الالمنهجي فتقسيم جيد يصلح مقابال لالجتاهات املنهجية األخرى          

وداخل كل اجتاه مناهج، وداخل املنهج      ) علمي، اجتماعي، أديب  (ظ بالتقسيم الثالثي    لـو احـتف   

، أو تفسري   ... إىل تفسري مسلم سين أو شيعي أو صويف         آنذاك الـواحد تفاسري عدة ميكن تصنيفها     

 .سالمية هناك تفاسري متخصصة أو قاصرة، مث خيتم باأللوان الالمنهجيةإحلادي وداخل التفاسري اإل

 يبقـى جهد الدكتور فهد الرومي اجتهادا معتربا يف جمال مل يضبط مفاهيمه              كـلّ وعلـى   

 ال جمرد يفااجتهادا مضلتكون وما هذا العنصر إال حماولة جديدة لإلضافة تسعى         . ومـنهجه بعـد   

 . عمومايف واملعرا التفسريي خصوصتراثنا لتراكم النقول يف فجهد مضا

التفسري يف القرن الرابع   فهد يتحدث عن اجتاهات إىل أن الدكتور  جتدر اإلشارة  :مالحظـة   

عـشر هجري، أي  يف العصر احلديث، لكين وقفت عند تقسيمه وقفة منهجية عند املصطلحات،       

 .اجتاهات التفسري يف العصر احلديث: لغرض البحث، أما املضمون فأعود إليه يف املبحث املوايل

 ؛ريفوعطفا على كل ذلك، أفضل هنا أسلوب السؤال املع

 ستعمل أدوات التفسري ؟ أكيف :  فاملنهج جواب عن سؤال
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 ماذا أستعمل ألفسر القرآن؟ :  بـ عنهاتلكم األدوات اليت يسأل

 ". مادة تفسريية"؟ فاجلواب تاوما مثرة استعمايل تلك األد: فإذا سألت

 أين يصل  بتلكم املناهج؟ بل ملاذا أفسر أصال؟ وإىل،ملاذا أستعمل تلك األدوات  : والـسؤال   

 ."االجتاه التفسريي"يب التفسري؟ جياب عنه بـ 

كيف أعرض ماديت؟ فالطريقة إذن     :  جواب عن سؤال   ي فه عرض أما الطرائق أو أساليب ال    

 . خالف املنهج الذي هو كيف تقين حبثي" عرضي"كيف شكلي 

سقه  ن فإذا كان له تالميذ وأنصار يتبعون     " مشروعا تفسرييا "ويكـون خالصة نتاج املفسر      

 ". يف التفسرياخط"أو " مدرسة تفسريية"شكلوا 

 ".العملية التفسريية"بـ  صطلح عليهأأما خالصة ما يتعلق باألدوات واملناهج والنتاج فهو ما 

 :وأشري هنا إىل مجلة اصطالحات لدى بعض الدارسني واملفسرين

 .)1("وه التفسريوج"رشيد رضا يلخص مناهج املفسرين يف مثانية أنواع مساها حممد فالسيد 

        ق بني الطرائق واألساليب إذ يقول     أما الشيخ االبراهيمي يف مقدمة تفسري ابن باديس، فيفر :

 .عهد التدوين إىل اآلن طرائق يف فهم القرآن، وأساليب يف كتابة تفسريهمن وللمفسرين " 

تنحط أو  بعض العصور، حيث ختتلف األساليب األدبية ف      إال يف   وأما األساليب فقلما ختتلف     

تعلو، فيسري التطور منها إىل األساليب العلمية، وأما الطرائق فإا ختتلف باختالف االختصاص يف       

 .)2("املفسرين والعلوم اليت غلبت عليهم وعرفوا ا

                                       
 .1/17حممد رشيد رضا، تفسري املنار،  - 1
 .18، 17حممد البشري اإلبراهيمي، مقدمة جمالس التذكري البن باديس، ص - 2
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التعبريي، والطرائق مرتبطة باملعارف     فالـشيخ البشري جيعل األساليب ألصق بالبيان والعرض       

 .عود إليها يف حينهانفسريية اليت خلصها يف سبع طرائق  أي املناهج الت،والتخصصات
 

 :صنيفاستعراض وت

وبعـد ضبط االصطالحات، أستعرض اآلن أهم التصنيفات والتقسيمات اليت اطلعت عليها،    

 :وقد تعددت باختالف زاوية النظر

  :من منظور تارخيي -1

 طبقات وعصور ومئات،    وهو التقسيم املتداول قدميا، إذ تصنف التفاسري حسب تارخيها إىل         

 .)1(ولعل أقدم رصد تارخيي هلا هو كتاب السيوطي، طبقات املفسرين

غري أن تراجم علماء التفسري ظلت مبثوثة يف ثنايا كتب التاريخ أو            : "... يقول حمقق الكتاب  

األدب والطـبقات املختلفة، ال جيمعها كتاب واحد كمثيالا من تراجم احلفاظ واحملدثني والنحاة       

 .)2(" حىت جاء احلافظ جالل الدين السيوطي فوضع كتابه طبقات املفسرين،واألدباء والشعراء

وهو ما يصرح به السيوطي نفسه يف مقدمة      . ويعتـرب الـسيوطي أول من ألف يف هذا الفن         

هذا اموع فيه طبقات املفسرين، إذ مل أجد من اعتىن بإفرادهم كما اعتىن بإفراد              : "كتابه إذ يقول  

 .)3("دثني والفقهاء والنحاة وغريهماحمل

                                       
/هـ1396،  1علي حممد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط        :   السيوطي، طبقات املفسرين، حتقيق    جالل الدين   -  1

 م1976
 .6جالل الدين السيوطي، طبقات املفسرين، ص - 2
 .21جالل الدين السيوطي، طبقات املفسرين، ص - 3
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وقـد مجـع السيوطي يف كتابه ترمجة سريعة ملئة وست وثالثني مفسرا مبينا يف مقدمته أم     

 :على أربعة أنواع تؤول إىل ثالثة

 .السلفمن املفسرون -1

2-التفاسري املسندة(ثني املفسرون من احملد.( 

وا إىل التفسري التأويل والكالم على معاين بقـية املفسرين من علماء أهل السنة الذين ضم    -3

 ...القرآن وأحكامه وإعرابه

 .)1(يئاب والرماين واجلخمشريم، كالزلشيعة وأقراكااملبتدعة من من صنف تفسريا -4

ورغـم أمهـية هذا التقسيم إال أن السيوطي مل يوظفه يف تصنيفه واكتفى بالسرد التارخيي،                

 .تاريخ التفسري ال مناهج املفسرينه يف إطار دهجلذلك أرى أن يصنف 

 الصحابة،اختصار، مع التركيز دوما على تفاسري        وأمث تـنوقل هـذا التقـسيم مع توسع          

 )2 (...التابعني وتابعي التابعنيو

أمحد "يسقدم لتفسري الطرب   ذلك امل  ص كما خل  ، البعض للمفسرين حسب القرون    يعرضوقد  

              ، ...)أيب بن كعب  مام علي وابن عباس وابن مسعود و      اإل(فاملائـة األوىل اشتهر فيها      ؛  )3("رضـا 

مث املائة الثانية   ) ... سعيد بن جبري،     جماهد بن جرب،     (:مث الـتابعون وأشـهرهم تالميذ ابن عباس       

املائة الثالثة وأشهر مفسريها  ) ...ديقاووشعبة وسفيان ومقاتل وال   اجلعفـي   (وأشـهر مفـسريها     

                                       
 .21نفسه، ص - 1
 . وما بعدها1/14الزرقاين، مناهل العرفان، : يراجع مثال - 2
: محد رضا، مقدمة تفسري الطربسي، أبو علي الفضل بن احلسن الطربسي، جممع البيان يف تفسري القرآن، حتقيق وتصحيح                 أ  -  3

1م،  1986/هـ1406،  1السيد هاشم الرسول احملاليت و السيد فضل اهللا اليزدي الطباطبائي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط              
/68. 
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املائة اخلامسة وأشهر  ...) حيانوبأالنيسابوري، الرماين، العسكري، ( ة املائـة الـرابع   . الطـربي 

املائة السادسة أشهر مفسريها     .)..، اجلويين، الثعاليب  الرضيالطوسـي، الـشريف     ( مفـسريها   

...)  النحويالبيضاوي، ابن العريب، ابن عقيل( املائة السابعة   )... البغوي سي،الزخمـشري، الطرب  (

ابن البقاعي،  ( املائة التاسعة  ....)  كثري، أبو حيان، ابن عرفة     ن الزركـشي، اب   (املائـة الثامـنة     

 ...)، أبو زكريا االنصاري   العمادي أبو السعود ( املائة العاشرة    ...)احلاجب، ابن مجاعة، السيوطي   

 ...)، شهاب اخلفاجي الرمليحسن البوريين، اء الدين العاملي، خري الدين  (املائـة احلاديـة عشر    

اآللوسي، حممود  ( املائة الثالثة عشر     ....)عبد الغين النابلسي، هاشم البحراين    ( ائـة الثانية عشر     امل

  ..)حممد عبده، رشيد رضا( املائة الرابعة عشر  ...)احلمزاوي، 

 لكنه قد ال يكون      ،واحلق أن هذا االستعراض مفيد جدا يف التتبع التارخيي لألعمال التفسريية          

 .ناحية املنهجيةكثري النفع من ال

ـ    غنامي طبقات املفسرين يف مثانية حمطات تارخيية، لكن من منظور ختصصي،           . د صوقـد خل

الصحابة، التابعون، تابعو التابعني، أهل التدوين، احملدثون والفقهاء، أهل         : والطـبقات اليت ذكرها   

 .)1(الرأي، أهل العلوم، املٌحدثون 

ف واضح يف جعل أهل كل عصر أو مائة         وهـذا مـزج غـري دقيق وال متناسق، فيه تكل          

 .أصحاب ختصص مشترك

                                       
 .29ري، صحممد نبيل غنامي، دراسات يف التفس  - 1
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ويقـدم الدكـتور عفت الشرقاوي تقسيما جيمع بني املرحلية التارخيية، والتصنيف املنهجي          

مرحلة التفسري العملي مث النظري مث مرحلة       : لنتاج كل مرحلة، فيعترب أن التفسري مر بأربعة مراحل        

 .)1( الركود مث مرحلة التفسري التطبيقي

 :من منظور مضاميين -2

وهـو التقـسيم األشهر، بأن تصنف التفاسري حسب العلم الغالب على مضمون التفسري،              

 .والذي هو اختصاص املفسر وميوله غالبا

النظر يف أساليب   : وحصرها يف مثانية  " وجوه التفسري " وقد اصطلح عليها حممد رشيد رضا       

يب القرآن، األحكام الشرعية، الكالم يف أصول        القصص، غر  تتبعالكـتاب ومعانـيه، اإلعراب،      

 )2 (.، املواعظ والرقائق، اإلشارةاملخالفنياجة العقائد ومقارعة الزائفني وحم

ثون، مقلدة  احملد: أما الشيخ االبراهيمي يف مقدمة تفسري ابن باديس فيحصرها يف سبع طرائق           

  يف املذاهب العقلية، النحاة والباحثون   املذاهب، املتكلمون يف معاين القرآن، اإلخباريون، أصحاب        

 .)3(أسرار التراكيب

ر جليا أثر أدوات التفسري يف تارخيه وخاصة علوم احلديث والفقه والعقيدة واللغة            ظهوهـنا ي  

اليت التصقت تارخييا ومنهجيا بالتفسري وكانت وال تزال أداته من جهة ومثرته كأحكام              والـتاريخ 

 .وحكم من جهة ثانية

 . أي أن تصنف التفاسري حسب مذاهب وديانات وملل أصحاا:يور مذهيب تصورمن منظ -3

                                       
 .12،13عفت الشرقاوي، قضايا إنسانية، ص - 1
 .1/17رشيد رضا، املنار،  - 2
 .18، 17اإلبراهيمي، مقدمة االس، ص - 3
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 .)1(وقد كان يشري إليها القدامى على مذهبني، أهل السنة، واملبتدعة كما فعل السيوطي

لة كاجتاهات ومناهج تفسرييةوقد وظفها الدكتور فهد الرومي مفص. 

 :فقد صنف التفاسري إىل 

 .السنة، منهج الشيعة، منهج اإلباضية، منهج الصوفيةاجتاه عقائدي ويضم أهل -1

 .شمل املنهج الفقهي واألثري والعلمي التجرييبتاالجتاهات العلمية و-2

 .مدرسة املناريقصد ا االجتماعية احلديثة و ة العقليةدرسمنهج امل-3

 .االجتاه األديب وضمنه املنهج البياين ومنهج التذوق األديب-4

 )2(.اصرين واللون الالمنهجيقحرفة وتشمل املنهج اإلحلادي، منهج الاالجتاهات املن-5

 فـإن تـصنيف التفاسري مذهبيا تقييم ال تقسيم، فالسنية والتشيع        -وحـسب تـصوري   -

ارات يمثاهلا تصورات ومذهبيات واخت   أواإلباضية والتصوف واإلحلاد واالحنراف والقصور كلها و      

. ل ملة على طرائق معينة يف تفسري كتاب اهللا        وأحـوال وليـست مـناهج تفسريية جتمع أهل ك         

. وحكم مسبق على كيفية االستفادة منها     ،  فإقحامهـا يف مثل هذه الدراسات تكلف وحتكم زائد        

كاجتاهات وضمنها  )  اجتماعي، أديب  ،علمي( فهد اكتفى باألقسام الثالثة     الدكتور  ولـو كـان     

 .نه تصنيف التفاسري حسب مذهبياااملناهج التابعة هلا لكان أفضل، مث داخل كل منهج ميك

بة من فهم القرآن     التفاسري إىل مقر   واإلبراهيميوغري بعيد عن هذا تقسيم السيد رشيد رضا         

 .ومبعدة عنه

                                       
 .21السيوطي، طبقات املفسرين، ص - 1
 .1/22فهد الرومي، اجتاهات التفسري،  - 2
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أحدمها جاف مبعد عن اهللا وعن      : فعلم مما ذكرنا أن التفسري قسمان       : "يقول صاحب املنار  

ترمي إليه تلك العبارات واإلشارات      وبيان ما كتابه، وهو ما يقصد به حل األلفاظ وإعراب اجلمل          

حىت النكت الفنية، وهذا ال ينبغي أن يسمى تفسريا، وإمنا هو ضرب من التمرين يف الفنون كالنحو     

 .واملعاين وغريمها

وهو الذي . وثانـيهما وهـو التفـسري الذي قلنا إنه جيب على الناس على أنه فرض كفاية         

مل لغايتها، وهو ذهاب املفسر إىل فهم املراد من القول،          يـستجمع تلك الشروط ألجل أن تستع      

وحكمـة التـشريع يف العقائـد واألحكام على الوجه الذي جيذب األرواح، ويسوقها إىل العمل     

 فاملقصد  ،وحنومها من األوصاف   )1("هدى ورمحة "واهلداية املودعة يف الكالم ليتحقق فيه معىن قوله         

 .)2("نون هو االهتداء بالقرآناحلقيقي وراء كل تلك الشروط والف

أما املفسرون الذين يصدق عليهم     : " فبعد أن استعرض طرائق املفسرين قال      اإلبراهيميأمـا   

ريون أسراره وحكمه، معتمدين على     ثهـذا الوصـف فهم الذين يشرحون حبق فقه القرآن ويست          

 .)3("القرآن نفسه، وعلى السنة، وعلى البيان العريب

على مجع غفري   قاسيا   حكما   حيكما  ي يصنفان التفاسري تصنيفا تقييم    ميواإلبراهيفرشيد رضا   

 . وأا جافة مبعدة عن اهللا وكتابه،من التفاسري بأا غري ذات فائدة

                                       
: األعراف،  157 ، 152: األنعام: ك يف السور التاليةتكرر ارتباط اهلدى بالرمحة يف القرآن الكرمي ثالثة عشر مرة، وذل - 1

 .20اجلاثية  . 3لقمان  .43القصص . 77النمل . 89 ، 64النحل . 111يوسف . 57يونس . 203،  154،  52
جع حممد فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، دار احلديث، مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة، مصر،                   را
 .735-731، مادة هدى 309-304هـ، مادة رحم ص1364ط
 .25 ، 1/24رشيد رضا، املنار،  - 2
 .19اإلبراهيمي، مقدمة االس، ص - 3
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دها جمرد تطبيقات لغوية جي ن فالناظر يف تلك التفاسري ل  . وهذا حكم ال يسلم به على إطالقه      

 هداية القرآن اليت يبحث عنها تربزرارا وحكما التطبيقات أسسيجد بني ثنايا تلك  جافـة، لكـنه     

 .صاحبا املنار واالس

ـ  ما أو: "ر إىل الثمرة املترتبة عن تفسريه ويقول           القـسوة حياكم سعيد حوى املفس      نفسوب

ن املفسر مل يفعل أدم قضية اإلميان فيه يف عصرنا املادي الشهواين فكختبالنـسبة للتفـسري، فإذا مل    

 .)1 ("شيئا

 : منظور منهجيمن -4

 وأميز هنا بني    . املفسر يف تفسريه   ه أي أن تقـسم التفاسري وتصنف حسب املنهج الذي اتبع         

منطـني مـن النظر املنهجي، فقد ينظر إىل منهجية عرض املادة التفسريية، أو إىل منهجية البحث                 

 .التفسريي

ثون يف احلديث   د فتشمل املنهج التحليلي واملوضوعي، وقد أفاض احمل       :أما منهجية العرض  ) أ

 حىت ال أقول  –سري القدمية جلها    اواملتتبع للمسار التارخيي للتفسري جيد التف      .عن املنهجني يف كتبهم   

، أما املنهج املوضوعي فهو طرح منهجي حديث يبدأ فيه عمل املفسر من الواقع         )2( حتليلية -كلـها 

، الذي )4(السيد حممد باقر الصدر  كما يسميه    زيئي، للمنهج التج  ا، خالف )3(ليـسأل والقرآن جييب   

 .)5(يكتفي باستبدال املفردات

                                       
 .1/13م، 1985/هـ1405، 1سري، دار السالم، القاهرة، مصر، طسعيد حوى، األساس يف التف - 1
 .مالمح املنهج املوضوعي قدمية، بدأت مع تفسري القرآن بالقرآن، وابن تيمية منوذج يف هذا اال - 2
 .19حممد باقر الصدر، املدرسة القرآنية، ص - 3
 .10نفسه، ص - 4
 .14نفسه، ص - 5
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جزءا من التفسري املوضوعي، لذلك يرى أن " كعلم"ومـن هـذا املنطلق يعترب الصدر الفقه         

 على الساحة   التجزيئياالجتـاه املوضـوعي سـيطر علـى الساحة الفقهية، بينما سيطر االجتاه              

 .)1(القرآنية

 التقسيم الرباعي ملناهج عرض املادة التفسريية الذي اعتمده         هـذا وجتـدر اإلشارة هنا إىل      

املنهج التقليدي القدمي، املنهج املوضوعي، املنهج املوضوعي التقليدي،   : حممـد إبـراهيم شريف    .د

تبني معيار تصنيفه؛ فاملنهج التقليدي ن )3(ومن خالل شرحه هلذه املناهج   . )2(مـنهج املقالة التفسريية   

 حتليليا آية آية،  القرآن  يقصد به من يقف عند     ، واملزيج بني التقليدي واملوضوعي    يقصد به التحليلي  

 وميثل  ،تحول إىل موضوعي  أو مقطعا مقطعان لكنه يف كل موضع يستحضر املوضوع يف القرآن في           

 .)4(له بتفسري الشيخ شلتوت

موضوع معني  فهي أشبه ما تكون بدراسة قرآنية تركز على آية أو            )5(أمـا املقالة التفسريية   

  ...دون التزام بتتبع املوضوع قرآنيا، وال بعناصر املنهج التحليلي لآلية وكل متعلقاا 

 أمـا النمط الثاين من النظر املنهجي، فهو تصنيف التفاسري حسب منهج املفسر يف حبث     )ب

 .تفسريه، فهو منهج حبثي ال عرضي كما سبق القول

 . احملدثنيمسيقمان، تقسيم القدامى وت على هذا املنظور تقسيماسيقوأشهر الت

                                       
 .17، 16نفسه، ص - 1
 .68هيم شريف، اجتاهات التجديد، صحممد إبرا - 2
 .439نفسه، ص - 3
 .م2004/هـ1424، 12اإلمام حممود شلتوت، تفسري القرآن الكرمي، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط  - 4
 .466حممد إبراهيم شريف، اجتاهات التجديد، ص  - 5
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  والرأي أو النقل والعقل أو الرواية والدراية       األثر فقد اشتهرت عندهم ثنائية      أمـا القدامى  

أو يستعمل  ،   واحد، هو أن املفسر إما أن ينقل اآلثار املروية عن السابقني           معىنوكلـها تؤدي إىل     

 . حىت دونهاألمر بعد النقل أو قبله أويف عقله وجيتهد رأيه 

 . كتاب تفسريمنهوهذا التقسيم اشتهر لدرجة أال يكاد خيلو 

إعمال العقل والرأي يف التفسري، واهتم      " بكراهية"فاملأثور هو االجتاه التفسريي الذي عرف       

 .-غالبا–جبمع املرويات والتوقف عندها والتحفظ على التعليق واإلضافة عليها 

ه الراغب يف االبتكار مع ثقة املفسر يف قدرة عقله على           أمـا التفسري بالرأي فهو ذلك االجتا      

 .)1(اإلبداع واإلضافة على السابق

 وضمن النقلي ما    ، يف تصنيفه ملناهج التفسري    كوقـد وظف ثنائية العقل والنقل الدكتور الع       

فيشمل املنهج العقلي واملنهج االجتهادي " العقلي االجتهادي"، أما )2(يـتعلق باللغـة واحلـديث    

 وغريها اجتاهات منحرفة كالكالمي والصويف الباطين       ،الصويف والعلمي : نهج اإلشاري بنوعيه  وامل

3(عو التجديدواملتعصب والسياسي واملتطرف ومد(. 

وواضح التداخل بني أقسام النوع الثاين، مما يعطي فكرة عن صعوبة االصطالح املنهجي يف              

فال نكاد جند تفاسري تنطبق عليها دقيق يم نظري  لتقسنا إذا أصلنامناهج التفسري لسبب هام، هو أن    

على تفاوت طبعا،  ...تلك التأصيالت بدقة، فكل التفاسري فيها نقل وعقل وفيها فقه ولغة وعقائد          

                                       
 .63حممد إبراهيم شريف، اجتاهات التجديد، ص - 1
 . 107ري، صخالد العك، أصول التفس - 2
 .163نفسه، ص - 3
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 وجتميعها، يتشعب   ها من التفاسري ذاا لكشف مناهج     ناهـذا من جهة، ومن جهة ثانية إذا انطلق        

 . لوحدهعل كل تفسري منهجاجنطر ألن نضاألمر حىت 

 غنامي  .ن املنهج االجتهادي والعقلي، فإن د      م  قسما ي يعترب التفسري اإلشار   العك.وإذا كان د  

تفسري بالرواية  :  يـرى أنه قسم ثالث، فهو يف تقسيمه للتفسري باعتبار املفسر يذكر ثالثة أقسام             

 .)1(واملأثور، وتفسري بالدراية واالجتهاد وتفسري إشاري

ـ       ن ال يفرق بني مموهو (  ذكر اجتاهات التفسري ومناهجه   ملااري  مث خيتفـي التفـسري اإلش

املذهيب، ويدخل التفسري   بالرأي والتفسري   ، فيذكـر اجتاه التفسري باملأثور والتفسري        )املـصطلحني 

وقد سبق التعليق على اعتبار مذهبية املفسر معيارا ومنهجا         . )2(اإلشـاري ضـمن هـذا األخري      

 .للتصنيف

 أن  ته وخالص .حول ثنائية النقل والعقل   ،   عبد احلميد بوكعباش   .برأي د وحيسن التذكري هنا    

فهناك يف الواقع نوعان من      هـذا التقـسيم نقل وعقل ال معىن له وال داللة من الناحية التارخيية،             

لتفسري بالنقل ارد، بل سيؤول حتما  ، فال وجود)3(تفسري بالعقل، وتفسري بنقل العقل  : التفـسري 

 .الغري" ي اجتهادأ"إىل نقل عقل

 عبد احلميد   .د ولذلك فضل . قبلهفاملفـسر إما أن جيتهد وإما أن ينقل اجتهاد من اجتهدوا            

 .)4()نقل العقل (ن  والتفسري املدو ) تفسري العقل  ( يالتفـسري االجتهاد  : اسـتعمال مـصطلحي   

الشيخ حممد  بل إن   . والتفـسري حمتاج للنقل والعقل معا، لكنه ليس مضطرا لالكتفاء بالنقل فقط           

                                       
 .19حممد نبيل غنامي، دراسات يف التفسري، ص - 1
 .37حممد نبيل غنامي، دراسات يف التفسري ، ص  - 2
 .1عبد احلميد بوكعباش، التفسري واملعرفة احلديثة، ص - 3
 .2نفسه، ص - 4
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التقليد ": عـبده خيرج املقلد بغري عقل ال من دائرة التفسري فحسب، بل من الدين كله، إذ يقول                

 .)1("بغري عقل وال هداية شأن الكافرين

، )2(دها عند أيب حيان مثال    جنعة قدمية   اقناحلق أن مسألة حاجة التفسري للنقل والعقل معا          و

 يؤكد على أن التفسري منه ما       -املذموم طبعا – بالرأي    التفسري ضوحىت اإلمام الزركشي وهو يرف    

 .)3(يتوقف على النقل، ومنه ما ال يتوقف عليه، أي ال بد فيه من إعمال العقل

 واملؤلفني  –لكـن الواقع التارخيي يف حمطات كثرية منه يقول أن ديدن الكثري من املفسرين               

الكتب وكرر ما يقوله األساتذة تكن إقرأ " الـنقل وتكـرار السابقني، حىت صار املنهج     -عامـة 

 .)4(كما يقول أحد الفالسفة األوربيني" ب وشاهد تكن عارفاجر"بعد أن كان "عاملا

 تفسريية، بل كاجتاه ومنهج     اةا كأد ضرفوملكـن من املهم التأكيد هنا على أن النقل ليس           

 ألي علم يف بداية     فة، فالنقل ضرورة تارخيية ومعرفية    ضيتفـسريي يقـصي األدوات اإلبداعية امل      

 يتكدس فيه تراكم معريف كاف حيرك شرارة اإليداع والتكييف املنهجي لتلك       حىتتشكل منهجه،   

 .)5("التفسري مضطر للنقل"املعارف، وهذا ما جعل القدامى يقولون 

 حينها أن جيتهد ويتعقل     -بل وجب عليه  –فـإذا امـتلك املؤلـف أدوات املنهج جاز له           

( يف احلقيقة قراءة ثانية لقضية      ) تفسري وتأويل ( رت التأويل ألن ثنائية      ويؤوهلا، وذك  النـصوص   

إذا أراد  " ناملدو"وحىت عملية النقل حتتاج الجتهاد وتأويل، من جهة أن املفسر الناقل            ) نقل وعقل 

                                       
 .54م،ص1984/هـ1404قاهرة، مصر، عبد احلليم اجلندي، القرآن واملنهج العلمي املعاصر، دار املعارف، ال - 1
 .1/104أبو حيان األندلسي، البحر احمليط،  - 2
 .2/171الزركشي، الربهان،  - 3
 .54انظر عبد احلليم اجلندي، القرآن واملنهج العلمي املعاصر، ص. هذا القول نقله غوستاف لوبون - 4
 . 2/171الزركشي، الربهان،  - 5
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ن يستثمر ما ينقله عرب تتبعه تارخييا وحسن عرضه         أأن يكـون جهـده مـضيفا ال مضافا، عليه           

ا تكون اإلضافة، ومن    همـع بني األقوال ورفع التعارض والترجيح والنقد، وحين        وتـصنيفه مث اجل   

         حوصلة تدوينية اجتهادية جامعة جلهود أحـسن األمثلة على ذلك تفسري اإلمام الطربي الذي يعد 

 ).قرن الوحي وقرن الرواية وقرن التدوين( قرون ةاملفسرين عرب ثالث

نقل، فهو تأريخ ال تفسري، وغالبا ما يرتبط مبنطق          النقل من أجل ال    ، أعين ضأمـا النقل احمل   

 ،وقد يغيب  التجمـيع واحلـشو يف التفسري ما هو منه وما ليس منه اكتفاء بنقد األسانيد أحيانا،               

د ال ينتبه هلا الباحثون واملؤلفون فضال عن عامة القراء،           ق فتتسرب املوضوعات واإلسرائيليات اليت   

 - فغالبا ما ينقل دون نقد     – )1(وهو ليس باختصاصهم  -ثون  يه احملد أما نقد املتون فإذا مل جيتهد ف      

 عليه قداسته، مما شكل عائقا عقديا يف ي النص اإلهلي يضف رومـع الـزمن فكل نص بشري جياو       

االتباع وااللتزام  مبعاين  التعلـيق على نتاج السلف، ولذلك توحي تسميات األثر والنقل والرواية            

عن اإلبداع خشية االبتداع يف الدين والقول بالرأي واهلوى وكأن عقل           عة  نوالـوالء والتقليد املا   

 .اخللف يسرع إىل اهلوى عكس عقول السلف، وكلها عقول تصيب وختطئ

 بينهم تقسيمات منهجية أكثر تفصيال وداللة، وأيسر يف         ت، فقـد انتشر   مـا احملدثـون   أو

 يلتزم منهجا أصال، وقد     ملو من    أ )2(تـصنيف التفاسـري إال ما مل يلتزم فيه صاحبه مبنهج واحد           

ه حتت مسمى االجتاهات املنحرفة ع يف التفسري، ووضمنهجيأحسن  فهد الرومي إذ مساه اللون الال     

                                       
 . 49م،ص 2003/هـ1424، 1مة،دار الفكر، بريوت، لبنان، طعبد الرمحن بن خلدون، املقد - 1
أشكل على كثري من املصنفني تصنيف بعض التفاسري، فالطربي مثال يستعصي تصنيفه حىت جعلوه جامعا وموسوعيا،                   -  2

 وابن كثري   وكذا الزخمشري، فكونه مزجيا بني نزعتني لغوية وعقدية، والرازي اجلامع بني نزعة كالمية وأخرى علمية جدلية،                
 ...اجلامع بني الفقه واحلديث
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واملفـتاح دوما هو العلم الغالب على التفسري كأداة حمورية متثل ختصص املفسر              ،)1(يف التفـسري  

 ، الفقه،  بعلومها اللغة: م ومعارف ولذلك تتردد يف كل التقسيمات مجلة علو       .ومـيوله العلمـية   

 ...اإلشارات الصوفية والعلوم العقليةواحلديث، والقصص العقائد، األخبار 

 :يلخص السيد رشيد رضا مناهج التفسري يف" وجوه التفسري"حتت مسمى -

 ،)2(األساليب واملعاين، اإلعراب، القصص، الغريب، األحكام، العقائد، املواعظ، واإلشارة

 عنه تصنيف الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي يف مقدمة االس حني قسم            وغـري بعـيد    -

املذاهب، أهل املعاين، اإلخباريون، أصحاب املذاهب العقلية،       مقلدة  ثـون،   احملد: املفـسرين إىل  

 .)3(النحاة وعلماء التراكيب

ة، التفسري يف عهد الصحاب   : أمـا الدكتور حممد حسني الذهيب فقد اختار التقسيم التايل          -

الـتابعني، تابعي التابعني، عصر التدوين، التفسري باملأثور، التفسري بالرأي، تفسري الصوفية، تفسري            

 ،)4(الفالسفة، تفسري الفقهاء، التفسري العلمي

 جأما النقلية فتشمل منه   ؛   فيقسم التفاسري إىل نقلية وعقلية اجتهادية ومنحرفة       كالع.أما د  -

أما العقلية االجتهادية فتشمل املنهج العقلي واملنهج االجتهادي و .الـسنة النـبوية واملنهج اللغوي   

املنهج الكالمي الفلسفي، املنهج    : اري بلونيه الصويف والعلمي، مث االجتاهات املنحرفة      شواملنهج اإل 

                                       
  .3/1057فهد الرومي، اجتاهات التفسري،  - 1
 .1/21رشيد رضا، املنار،  - 2
 .17اإلبراهيمي، مقدمة االس، ص - 3
 .349، 319، 308، 2/250، 183، 112، 1/27،103الذهيب، التفسري واملفسرون،  - 4
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           اعوالفلسفي الصويف الباطين، الغالة املتعصبون، التفسري السياسي، التطرف يف التفسري العلمي، مد 

 .)1(التجديد

 . غنامي مناهج التفسري حسب أربع اعتبارات/ وقد استقصى د -

ر تفسري لغوي تعرفه العرب، أو فقهي   وباعتبار املفس  .فباعتبار اللفظ يكون التفسري لغويا أو معنويا       

 أهل  هعى علم  ال يعلمه إال اهللا ويد     غييبيعـرف بـه احلالل واحلرام، أو علمي تعرفه العلماء، أو            

 .اإلشارة

باعتبار الطبقات فهناك تفسري السلف وعصر التدوين، وتفسري أهل احلديث والفقه، والتفسري            أما    

 .بالرأي وتفسري أهل العلوم كاللغة والقصص والفقه والعلوم العقلية، مث تأيت التفاسري احلديثة

 طرفا ثالثا هو    غنامي.   أمـا االعتبار الرابع فهو الثنائية التقليدية املأثور والرأي، وقد أضاف إليها د            

، فيما يفضل البعض تسمية )2(التفـسري املذهيب، شامال لتفاسري املعتزلة والشيعة والباطنية واإلشارية    

 .هذا القسم بالرأي املذموم

 شريف كل اجتاه إىل ثالث صبغات أو .ض التصنيف التقليدي األثر والرأي، يفصل د  معـر ويف     

 .بغة حديثية ومزجيا بني احلديث والفقه فاجتاه األثر يشمل صبغة لغوية وص؛نزعات

أمـا اجتاه الرأي فيشمل نزعة تأويلية باطنية كتفاسري الفالسفة واملذاهب، ونزعة علمية جدلية                 

 .)3( ونزعة لغوية بيانية ومذهبية عقدية كالزخمشريكالرازي

                                       
 .261-227، 163، 109العك، أصول التفسري، ص - 1
 .37حممد نبيل غنامي، دراسات يف التفسري، ص  - 2
 .65حممد إبراهيم شريف، اجتاهات التجديد، ص - 3
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ون واملذهبيون  اللغوي: مجال البنا تقسيم املفسرين بعد الطربي إىل ثالث جمموعات          .ويقتـرح د     

 . )1(واإلخباريون
 

التفسري يف عهد احلديث، بعد االستقالل عن       : أمـا اجلـبوري، فيتمسك بالتقسيم التارخيي      

  .)2(احلديث، بعد حذف األسانيد وطروء الوضع، التفسري النقلي ، التفسري العقلي

يط واملختصر  فيجعل التفاسري منها املبسوط والوس     ،ري النظر إىل حجم التفس    الطري.ويفـضل د  

 .) 3(وشرح املفردات
 .)4(فيقسم التفاسري إىل سلفية وعقلية وتوفيقية وعلميةاحملتسب .أما د 

الرومي الذي يصنف التفاسري إىل مخس      .ولعل أحد أكثر التقسيمات تفصيال وتشعبا تقسيم د       

 . كل منها مناهج عدةيفاجتاهات 

 واجلماعة ومنهج الشيعة واإلباضية فاالجتـاه العقائـدي يف التفـسري يشمل منهج أهل السنة      

 .املنهج  الفقهي، املنهج األثري، املنهج العلمي التجرييب   : ية واالجتاهات العلمية عنده ثالث    فوالصو

. عدها اجتاها ومنهجا يف آن واحد     يف) وهي مدرسة املنار  ( أما املدرسة العقلية االجتماعية احلديثة      

 ).لالظال( هج التذوق األديب  البياين ومنهمث االجتاه األديب مبنهجي

اصرين قاملنهج اإلحلادي ، ومنهج ال   : وعـدا ذلـك اجتاهات منحرفة يف التفسري، وهي ثالث         

 .)1(واللون الالمنهجي يف التفسري

                                       
 .57م، ص2003/هـ1424مجال البنا، تفسري القرآن بني القدامى واحملدثني، دار الفكر اإلسالمي، القاهرة، مصر،  - 1
 .16 ص ، دراسات يف التفسري ورجاله،أبو اليقظان عطية اجلبوري - 2
 13-11ص.م1975،جممع البحوث اإلسالمية، القاهرة،  اجتاه التفسري يف العصر احلديث، الطريي مصطفى حممد احلديد- 3
 .245، 101، 41ص، 1973، 1دار الفكر، بريوت، ، ط عبد ايد احملتسب، اجتاهات التفسري يف العصر الراهن، - 4
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حسب مراحله   وقسم مناهج التفسري،وحـىت املستشرق جولد تسيهر أدىل بدلوه يف املوضوع     

 السلف، التفسري باملأثور ، التفسري بالرأي ، التفسري يف التفسري يف عهد  : التارخيـية إىل سبع أقسام    

، التفسري يف   ةضـوء العقيدة، التفسري يف ضوء التصوف اإلسالمي ، التفسري يف ضوء الفرق الديني             

 .)2(ضوء التمدن اإلسالمي

وبعـد هذا االستعراض املختصر لبعض تقسيمات احملدثني ملناهج املفسرين ال بد من تعقيب              

 :سريع

ـ  .1 ؤكد على عدم انضباط املصطلحات يف التعبري عن مناهج التفسري واجتاهاته، وقد مرت              ن

 ...الطرائق واألساليب، الوجوه، الرتعات والطبقات، اموعات: علينا حلد اآلن مجلة مصطلحات

 سر التشعب والتداخل امللحوظ بني خمتلف       وتفـاوت معـايري التـصنيف واختالفها ه       . 2

نفس الوقت مصدر ثراء يف استكثار احملددات املميزة لكل منهج تفسريي،        التقـسيمات ولكنه يف     

فتجميع املعايري ضرورة لضبط     لذا  . رسري توضح منهجه أكث   لتف ل ةسبانفكلما كثرت األوصاف امل   

 .املناهج

ـ طغـيان التق   .3 يم على التقسيم يف كثري من األحيان، كما سبقت اإلشارة مما جعل بعض             ي

ا أضفي مممومة، والسبب دوما انسياق املصنفني وراء مذهبيات املفسرين    التفاسـري منحـرفة ومذ    

 .مسة سياسية أكثر منها علمية، وحكما مسبقا أكثر منه استنباطا ملنهجم على تصنيفا

                                                                                                                        
 . 1145، 1105، 3/1065فهد الرومي، اجتاهات التفسري،  - 1
 .337، 286، 201، 120، 73مذاهب التفسري اإلسالمي، ص: جولد تسيهر - 2
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اجلانب التارخيي، األداة املعرفية البارزة يف      : بعض التقسيمات مركبة ملفقة من عدة معايري      . 4

 معيار القبول والرفض، مذهبية املفسر، كما  هو واضح يف تقسيم            ،لرأي ا والتفـسري ثنائية األثر     

 .يهر والرومي تسالذهيب وغنامي وجولد

تـضارب التصانيف يف موقعة التفسري اإلشاري وضبط حمتواه، فمنهم من جيعله اجتهاديا،           . 5

     ويف عده متحرفا ومنهم من يضمنه التفسري الص يه قسما مستقال ، ومنهج من       ومـنهم مـن يعـد

 .والعلمي

للتفسري اللغوي إىل أدوات    ) خاصة رشيد رضا واإلبراهيمي   ( تفتـيت بعض التقسيمات     . 6

 ...األساليب، املعاين، اإلعراب، الغريب، النحو والتراكيب: كثرية تدخل كلها حتت مسماه

أغلـب التقـسيمات الراجعة للعلم الغالب على التفسري حتصر مجلة علوم موجهة ملنهج              . 7

اللغة مبختلف علومها، احلديث واألثر، األخبار والقصص، الفقه، العقائد، املواعظ إضافة           : التفسري

 .للعلوم العقلية واإلشارة والتصوف والفلسفة
 

 :التقسيم املختار

يف ضـوء ما سبق من آراء وتعقيب عليها تتشكل لدينا رؤية حول مناهج التفسري قبل العصر                 

وبة تصنيف كثري من تفاسري القدامى ملزجها بني أكثر من          وإن كـنا ننبه هنا على صع      . احلـديث 

 .منهج

بداية وما دام احلديث عن مناهج املفسرين، فإن هناك تفاسري منهجية وأخرى ال منهجية، أو               

أن أصحاا مل يعتمدوا منهجا معرفيا حمددا معروف األدوات قابال لالتباع والنقد، وحتته سأصنف              

 . والصويفطينسميات اللصيقة به كالرمزي والتأويلي والباالتفسري اإلشاري مبختلف امل
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واعتـباري لـه غري منهجي ال يعين كونه عدمي الفائدة، ولكن النظر العلمي املنهجي يقتضي                

أما جمرد اإلهلام واحلدس والفتح الرباين واملواهب       .  على أدوات حمسوسة حمددة منضبطة     اعـتماده 

 .نهج معتمدالذاتية فليست مقاييس علمية مشكلة مل

إما روائية ناقلة مدونة ملا سبق من النصوص        : أمـا التفاسري املنهجية فهي ال تعدو أحد لونني        

تستكشف املعارف املختلفة   لائية تعمل العقل يف النص      درواآلثـار واألخـبار، وإمـا اجتهادية        

 .وتوظفها لفهم النص واالستمداد منه

، على اعتبار أن ثنائية     درائيالوالتفسري  لروائي  لـذلك قسمت التفاسري املنهجية إىل التفسري ا       

 وأوضح ومطابقا   بوكعباش أوىل . الثقافة الشرعي، وإن كان تقسيم د      يفالـرواية والدراية متداولة     

 .التفسري املدون والتفسري االجتهادي: للتقسيم املعتمد هنا، وأقصد ما مساه

األخبار ثار التفسريية، وكذا    أمـا التفـسري الروائـي يتضمن ما يتعلق بنقل األحاديث واآل           

 .والقصص

نته املنهج اللغوي مبختلف تشعباته، واملنهج الفقهي والعقدي         التفـسري الدرائـي فضم     مـا وأ

 .والعلمي

 ...وحتت مسمى التفسري العقدي يدخل كل من املنهج الكالمي والفلسفي والعقلي والفكري

تصنيفات املتداولة يف الدراسات  ـذا الـشكل يكون التقسيم قد حوى خمتلف التسميات وال   

 .التفسريية

، تقسيمأما التفاسري اليت استعصى تصنيفها فال بد من تغليب معيار على غريه لتدخل حتت أي                

، هلمادة التفسريية السابقة ل   لكم أنه خالصة جتميع     حبوهـنا اعتربت تفسري الطربي تفسريا روائيا        
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 يف  –لب عليه التجميع، فاألنسب اعتباره روائيا       رغـم اللمسة االجتهادية الواضحة فيه، لكن يغ       

 إال أن الغالب البارز فيه هو اجلانب العلمي، لذا          يةموسوعية تفسري فتفسريه   أما الرازي    -تصوري

اعتـربه تفـسريا علمـيا والزخمشري صنفته ضمن التفسري اللغوي ألنه اجلانب األهم فيه وحمط                

 .ي ال ينكرون إمامته البالغية اللغوية الرافضون لتوجهه العقدوحىتاالستفادة منه 

 :وعلى ذلك يكون التفسري كالتايل
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مناهج املفسرين  
 القدامى

 التفاسري املنهجية
 

التفسري التأويلي 
 الباطين

التفاسري 
 الروائية

 التفاسري الدرائية
 االجتهادية

 التفاسري الالمنهجية
 

التفسري اإلشاري 
 الصويف

احلديث 
 واألثر

األخبار 
 والقصص

 املنهج العلمي

 املنهج اللغوي

 املنهج الفقهي

 املنهج العقدي
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 اجتاهات التفسري يف العصر احلديث: املبحث الثالث
 

 :والعصر التفسري

تفاعـل التفسري مع العصر احلديث كغريه من العلوم تأثرا وتأثريا، ومن اخلطأ االعتقاد أن تطور                

 .ري اإلسالمية مستقل عن الواقع وغري متأثر مبتغريات احلياةأي علم من العلوم اإلسالمية وغ

فالتطور الذي حدث يف العلوم     :" ومـن الغريب أن يقول أحد الباحثني يف تطور علم التفسري            

 .)1("اإلسالمية ليس له أي عالقة بالتغري السياسي الذي ختلل عصوره

االستجابة لضغط الواقع، فقد كان     وإذا كان الباحث استحضر معىن ترتيه العلوم اإلسالمية عن          

 ؛عليه أن يستحضر أيضا املعىن السليب املقابل

 ان يف احلقيقة إذا فصلناها عن تلبية حاجات الواقع -هاهيرتاليت يريد ت– وهـو أن هذه العلوم     

اإلنـساين وحاصرناها يف برج عاجي يعزهلا عن التأثر والتأثري يف احلياة اليت يفترض أن تكون رسالة          

 .لعلم الساميةا

ولعـل هـذا مـا جعل غرينا يتصور أن العلوم اإلسالمية بقيت أنصاف علوم ال نضجت وال                  

 .)2(حممود عزب.كما يقول د! احترقت

هل ميكن أن يقال إن التفسري ثابت ال        : عزب.ويكفي يف الرد على مثل القول السابق، تساؤل د        

 .)1(! املسلمني تعج باحلركة؟يتحرك مع أن حياة مجاهري

                                       
 .27 أثر التطور الفكري يف التفسري، ص ،مساعد مسلم. د- 1
 .40 ص،2006اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط مالمح التنوير يف مناهج التفسري،، حممود عزب. د- 2
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 يف حركة   ا منغمس متام  -عن وعي أو عن غري وعي     –إن املـنطق والـتاريخ يقرران أن املفسر         

 .)2(الواقع اليومي، بل هو نتاجها
 

 :ماهية املعاصرة

إن مصطلح العصر احلديث وما حيمله من معاين املعاصرة والعصرية والعصرنة، صار يف حد ذاته               

قد وجد املفسر احلديث نفسه أمام ضرورة التجديد ال مـوجها ومؤثرا يف العملية التفسريية، ف  معـا 

 . أيضا، بل ألنه حديث فحسبواإلبداع، ال ألنه مفسر

لقـد صارت املعاصرة والعصرية القيم العليا السائدة يف هذا العصر، وكأا األصل املرجوع إليه          

 )3 (.واملسلمة املبدوء ا يف معاجلة القضايا والترجيح بني احللول 

األمر عندما ارتبط مفهوم املعاصرة بكل ما يضاد الرجعية والتخلف، مث تطور املفهوم             وقد تفاقم   

ليـصري العـصري هـو املنصبغ خبصائص الغرب احلضارية حبكم أنه رمز احلضارة والتمدن، بينما            

 )4 (.الباحث عن األصالة والقيم رجعي متخلف يسبح عكس تيار العوملة

 

 :التفسري العصري

                                                                                                                        
 .47نوير يف مناهج التفسري ، ص مالمح الت،  حممود عزب- 1
 .43 نفسه، ص  - 2
 .48 ص م،2005/هـ2،1426 دار الشروق، القاهرة، ط ماهية املعاصرة،، طارق البشري- 3
 ).طارق البشري تطور مفهوم العصرية واملعاصرة تتبعا تارخييا ومنهجيا جيدا.وقد تتبع د(، 52، 49 نفسه ص - 4
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الذي شنت  " التفسري العصري "حفظون على عصرنة التفسري أو      تلكثريين ي لعـل هذا ما جعل ا     

ة حىت  ديافسريه العصري مت  فمصطفى حممود وت  .عليه الدكتورة بنت الشاطئ محلة واسعة ردا على د        

  )1 (!جمرد ذكر امسه يف كل الكتاب إال مرة واحدة يف كالم منقول

عائشة ليست ضد تفسري    . جيزم أن محلة د    يكاد"القرآن والتفسري العصري    " واملطلع على كتاب    

رغم –وذلك منذ الصفحات األوائل     " تفسري عصري " بل ضد كل ما هو       ،مصطفى حممود فحسب  

من حيث ال نتوقع، يتردد يف أفقنا       وفجأة  "  الكتاب   ل تقول مثال يف أو    -أين أستبعد أن تقصد ذلك    

لعلمي، ويتابع ما يستحدث    كـالم عـن حاجة الناس إىل تفسري عصري للقرآن يستجيب للتقدم ا            

 .)2 (..."اإلنسان من علوم العصر، وما يكتشف من أسرار الذرة واإللكترون وبيولوجيا القمر

 .)3(مث تقرر أن احلملة ضد القرآن بدأت باسم العصرية

وبني تفسري  " مث تفـرق أواخـر الكتاب بني الدراسة القرآنية اخلاضعة ألدق الضوابط املنهجية            

 .)4("ل واد، ويضرب يف متاهة الغيبيات ال يضبطه أي قيدعصري يهيم يف ك

فـرغم صـحة كثري مما قالت  الدكتورة خبصوص حماولة مصطفى حممود لتفسري القرآن تفسريا    

 كما أن العصرية ال تعين مضادة القرآن ، .عـصريا، إال أن القـرآن ال يزال حمتاجا لتفسري عصري     

ات الغيب دون ضوابط، إال إذا أراد له صاحبه      والتفـسري العـصري لـيس خبط عشواء يف  متاه          

ه عصريا، بل لكونه اجتهادا بشريا موجها بإرادة املفسر وقدراته وآفاقهركذلك، ال تصو. 

                                       
 حيث تنقل كالم 68ا تتحاشى تسمية من ترد عليه، فما عثرت له على اسم إال يف ص      قـصدت أن أتتبع ذلك ملا رأيته       - 1
 كتاا ألفكارعـثمان أمني، ويف تصوري مثل هذا التصرف يشخص النقاش، خاصة وان الدكتورة عائشة صرحت بسرقته            .د
 . بل دفاعا عن كتاا أوالمما يوحي بان الرد مل يكن ردا على أخطاء التفسري العصري أصالة،". مقال يف اإلنسان"
 .7، ص 335 القرآن والتفسري العصري، سلسلة اقرأ، دار املعارف، القاهرة، مصر، رقم، عائشة عبد الرمحن- 2
 .9 القرآن والتفسري العصري، ص ، عائشة عبد الرمحن- 3
 .107 نفسه، ص - 4
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 :العصر احلديث من منظور تفسريي

ملا صار معلما ومنعطفا تارخييا  - للكلمةاإلجيايبلو مل يكن عصريا باملعىن  - فالـشيخ حممد عبده   

 )1(القدمي والتفسري احلديث، بإمجاع املتتبعني لتطور حركة التفسري يف العصر احلديث          بـني التفسري    

 .وهو ما اعتمدته يف هذه الدراسة

فـبظهور اإلمام حممد عبده وقبله أستاذه مجال الدين األفغاين، وبعدمها السيد حممد رشيد رضا               

 .اكتملت األركان الثالثة ملشروع املنار اإلصالحي

من ثالثة   يف   جتلت إىل أن إرهاصات التجديد لعلم التفسري        اإلبراهيميمد البشري   ويشري الشيخ حم  

مث كانت املعجزة   " ،)2( وصديق حسن خان   يلوسالشوكاين واآل : أذكـى العلماء وأوسعهم اطالعا    

ولكنه ...  أبلغ من تكلم يف التفسري     ،بعد ذلك اإلرهاص بظهور إمام املفسرين بال منازع حممد عبده         

لـك فخلفه ترمجان أفكاره ومستودع أسراره حممد رشيد رضا فكتب يف التفسري ما         مـات دون ذ   

إىل أخينا وصديقنا    ومات قبل أن يتمه، فانتهت إمامة التفسري بعده يف العامل اإلسالمي كله           ... كتب

 .)3("بل بالشمال اإلفريقي عبد احلميد ابن باديس  ومنشئ النهضة اإلسالمية العلمية باجلزائر

                                       
عبد احلميد  .  151 ، ص  دار نور  التفسري ورجاله،  :، حممد حممود حوا   2/474 الذهيب ، التفسري واملفسرون      ، ينظر مثال  -  1

 الطباطبائي ومنهجه يف التفسري، معاونية الرئاسة         علي األوسي،  . وما بعدها    35  بوكعباش، التفسري واملعرفة احلديثة، ص    
 .113ص م، 1985/هـ1405، 1للعالقات الدولية، مطبعة سرب، طهران، إيران، ط

 .19، ص  مقدمة جمالس التذكري، اإلبراهيمي- 2
 .19 مقدمة جمالس التذكري، ص ، اإلبراهيمي- 3
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اهيمـي يعترب ابن باديس الركن الرابع ملشروع اإلصالح والتجديد التفسريي، بينما يعترب             فاإلبر

لغة وكالم إىل تركيب    من  األستاذ مالك بن نيب جهد الشيخ حسن البنا نقلة نوعية حولت التفسري             

 .)1(اجتماعي يستخدم اآلية كفكرة موحاة ال كفكرة حمررة

احملاوالت -إن مل نقل كل   -د رضا، فإن جل   وبغـض النظـر عـن خالفة حممد عبده ورشي           

التفـسريية  اجلادة يف العصر احلديث نلمح فيها روح التجديد واإلضافة واخلروج من أسر التدوين                

 .)2(والنقل ارد

فمـن جمدد من حيث الشكل إىل جمدد يف املوضوع واملنهج، إىل تفاسري جامعة ألكثر من منهج            

 .)3(ب مبا يالئم حاجة العصر واهتمامات الناسوتفاسري معنية باالختصار والتهذي

 :اآلثار اإلجيابية والسلبية

ومجوده كما يقول   من ركوده   ميق األثر يف حترير التفسري      عوعمـوما فقد كان للعصر احلديث       

 .)4(الشيخ الذهيب ملخصا أهم اآلثار اإلجيابية والسلبية للنهضة العلمية احلديثة يف التفسري

 :يةفمن اآلثار اإلجياب

 .ختليص التفسري من االستطرادات العلمية املطولة - 

 .تنقية التفسري من القصص اإلسرائيلي -

 .متحيص األحاديث الواردة يف التفسري -

                                       
 وانظر  حممد دراجي، معامل منهج حضاري يف تفسري القرآن الكرمي،          .  108 وجهة العامل اإلسالمي، ص      ، مالك بن نيب   -  1

 .35،36 ص م،2002/هـ1423، 1دار البالغ، اجلزائر، ط
 .297 صبحي صاحل، مباحث يف علوم القرآن، ص - 2
1،1424دار نور املكتبات، جدة، السعودية، ط      ملحق كتاب التفسري ورجاله حملمد حممود حوا،         ، ايد البيانوين   عبد -  3

 .152، 151ص م،2003/ هـ
 .474 الذهيب، التفسري واملفسرون، ص - 4
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 .إلباس التفسري ثوبا أدبيا اجتماعيا -

 .التوفيق بني القرآن وما جد من نظريات علمية صحيحة  -

 :لبعض اآلثار السلبيةمع تسجيل الذهيب 

 ).كما يف تفسري اجلواهر لطنطاوي جوهري(لتوسع العلمي املبالغ فيه عند البعض ا -

 .التأثر باملذاهب والعقائد -

والواقـع أن اآلثار السلبية اليت سجلها الذهيب قدمية موروثة، بل وتقلصت يف العصر احلديث،               

التفسري باللون  فاالنتـصار للمذهب والرأي الفاسد مشكالت قدمية كانت أكثر تفاقما بل ولونت             

1(ه الكثريون منهجا يف التفسري ومنهم الذهيب نفسهاملذهيب منذ نشأته حىت عد(. 

 . فال نكاد جنده إال عند طنطاوي جوهري وبعض التفاسري العلميةضأما التوسع العلمي املستفي

ر  هـذا عـن السلبيات، أما اإلجيابيات فلم يشر الذهيب إىل أن التفسري يف العصر احلديث صا                

 .)2(مواكبا للحياة، مما فرض نزعة التزامية يف التفسري 

فقد لعبت حركة التفسري دورا مهما يف تقدمي الوعي السياسي ضد االستعمار، وسامهت مسامهة      

 فضال عن اجلانب التهذييب     ،أساسـية يف حـركة اإلصـالح االجتماعي والسياسي واالقتصادي         

 )3 (.واألخالقي والروحي

أ يتحرر من ثنائية األثر والرأي اليت ظنها املتقدمون بديهية مسلمة مالزمة كمـا أن التفـسري بد   

 )2(."ويف احلقيقة وواقع األمر أنه ال تفسري إال مبعرفة"وبدأ حيل حملها التفسري باملعرفة،  )1(.للتفسري

                                       
 .81، 61 وقد ناقشت ذلك بإسهاب يف موضعه من البحث، ص ،474ص  . الذهيب، التفسري واملفسرون- 1
 .81 قضايا إنسانية، ص ، الشرقاوي عفت- 2
 .113، 112، ص -امليزان– الطباطبائي ومنهجه يف تفسريه ، علي األوس- 3
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فالعلـوم اللغوية والفقهية والعقدية اليت الزمت التفسري منذ نشأته هي معارف، بل هي أمهات               

ملعارف اإلسالمية وأسسها، وخاصة علم التفسري الذي ال يستغين عنها، ولكنه أيضا ال يستغين عن               ا

 بقـية املعارف النقلية والعقلية، لكن الذي وقع أن املفسرين القدامى انشغلوا بالعلوم الثالثة السابقة              

هي  رغم أا ال متثل      بسبب اهتمامهم بالنصوص اإلنشائية احلاوية لألوامر والنوا      ) لغة، فقه، عقيدة  (

بينما النصوص اخلربية مل تلق العناية الكافية لغياب األداة         )  آية 500(سدس القرآن نصف  أكثر من   

 )3(.املعرفية املفسرة هلا

 :تفسري السلف 

لي من النصوص القرآنية اإلنشائية لدى القدامى هو        مولعـل هذا االهتمام املستفيض بالقسم الع      

 .من اإلضافة على أقواهلم يف القرآن كلهتهيبة ملسبب الوقفة التقديسية ا

 ."ما ترك األول لآلخر شيئا" وانتشرت بذلك تلك املقوالت اخلاطئة اليت تلخصها عبارة 

مل يترك األوائل لألواخر كبري جهد يف تفسري كتاب اهللا والكشف           ": نظر مثال إىل قول الذهيب      ا

 على اختالف ألواا ال يدخله شك يف أن كل ما  والذي يقرأ كتب التفسري   ... عـن معانيه ومراميه   

يـتعلق بالتفـسري مـن الدراسـات املختلفة قد وفاه هؤالء املفسرون األقدمون حقه من البحث                 

اللهم إال عمال ضئيال ال     ... من عمل جديد أو أثر مبتكر     ) ومل يتركوا ملن جاء بعدهم    ... (والتحقيق

                                                                                                                        
 .42 مالمح التنوير، ص ،عزبحممود  - 1
 .37 عبد احلميد بوكعباش، التفسري واملعرفة احلديثة، ص - 2
 .39، 38 نفسه، ص - 3
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 الضعف منها،   يعتورهرحا لغامضها، أو نقدا وتفنيدا ملا       يعدو وأن يكون مجعا ألقوال املتقدمني أو ش       

 .)1("أو ترجيحا لرأي على رأي

وكأن املفسر احلديث ال ميكنه أن جيتهد يف فهم وتفهيم كتاب اهللا ألن فهوم القدامى استنفذت                

2(ة راكدةفج مبعرمعاين النصوص، ومل يبق أمامه إال جمال ضيق ملمارسة تفسري مغلق مسي(. 

 املـنطلق غري سليم، فال عجب أن تنبين عليه استنتاجات ليست خاطئة فحسب، بل               ومـا دام  

فأمام هذه اهلالة التقديسية لتفسري السلف، كيف نتصور املوقف من التفسري يف          ! ومتناقـضة أيـضا   

ر لنا  مل يلتحق بالرفيق باألعلى إال وقد فس       -صلّى اهللا عليه وسلّم   –عصر النبوة؟، فمن قائل أن النيب       

 .)4 (!إىل قائل بأن القرآن مل يكن أصال حمتاجا لتفسري يف عصر الترتيل، )3( حنتاجه من القرآنما

صلّى اهللا عليه   –أمـا املقـولة األوىل، فهي صحيحة لو ضبطت حباجة العصر، أي أن الرسول               

فـسر القـرآن يف حدود ما حيتاجه عصره، أما من بعده فقد جتددت وتنوعت حاجام             -وسـلّم 

  هلم بعد تفسري النيب   " معاصرة"صورهم لذلك احتاجوا إىل تفسري القرآن الكرمي تفاسري       وحاجـات ع  

صلّى اهللا  –وليس يف هذا أي انتقاص من قيمة النيب         . والصحابة والسلف  -صـلّى اهللا عليه وسلّم    -

 .-صلّى اهللا عليه وسلّم– أو قيمة تفسريه للقرآن املتجسد يف سنته -عليه وسلّم

ر لنا ما حنتاجه من أصول فس -صلّى اهللا عليه وسلّم–كم املقولة أن الرسول ولعـل مرمـى مـثل تل     

 .وهو منظور صحيح بالنظر لوظيفة السنة ومكانتها يف التشريع ومرتلتها من القرآن. العقيدة والشريعة

                                       
 .2/473 التفسري واملفسرون، ، الذهيب- 1
 .43باش، التفسري واملعرفة احلديثة، ص  بوكع- 2
 .9 دراسات يف أصول التفسري، ص ، حمسن عبد احلميد- 3
 .53 أثر التطور الفكر يف التفسري، ص ، مساعد مسلم- 4
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 أمـا عن املقولة الثانية، فاخلطأ فيها راجع لقصر وظيفة التفسري على الشرح اللغوي، ومادام الصحابة               

 ! أصال فهم يفهمون القرآن العريب فال حيتاجون لتفسريهاعرب

يفسر أصال؟ وملاذا    -صلّى اهللا عليه وسلّم   – ولو مل يكن القرآن حمتاجا لتفسري، فلماذا كان رسول اهللا         

كانـوا هم يتساءلون ويستفهمون عن النصوص؟ بل ملاذا برز بينهم مهتمون بالتفسري أكثر من غريهم ما                 

 يفهمون القرآن والعربية؟" فسرينم"داموا كلهم 

 :التفسري وضرورات املعاصرة

إن النهاية الفكرية لكلتا املقولتني تنم عن خلل يف تصور عالقة التفسري بالعصر، أي يف تصور ضرورة                 

 .معاصرة وعصرية التفسري واحلاجة للتفسري يف حدود احتياجات العصر والواقع

أو أن يترفع عصر عن احلاجة للتفسري، ولو كان عصر النبوة   فهل يعقل أن حيتكر التفسري عصر واحد،        

 .)1( من أن حيتكره عقل واحد وعصر واحدوالوحي، فالقرآن أجلّ

.  أن يضيف لتفسري النص القرآين     -طبعا–وباسـتطاعة كل عصر وعقل مبؤهالت وشروط وضوابط         

الوجود كلها يف عصر واحد،     من احملال على البشرية أن تفهم كماالت القرآن يف نواحي           :"حمسن.يقول د 

إذ باستطاعة كل عصر أن يضيف إىل تفسري اآليات املتعلقة بتلك املوضوعات مما يستجد أمامه من العلوم                 

ا يتأثر تأثرا كبريا باملستوى  مأي أن تفسري القرآن يف عصر  . واملعـارف نتيجة لتطور احلضارة ومنو الثقافة      

 .)2("ي وصل إليه املسلمونذالعقلي واحلضاري ال

أن يضيف  " باستطاعته"بالعصر وأن كل عصر   " يتأثر"وإذا كان الدكتور حمسن يرى أن التفسري        

 .للتفسري، فإين أقول أن التفسري ال ينفك عن العصر وال ينفصل عنه، وال ميكن أن يتصور بدونه

                                       
 .10 اجتاه التفسري يف العصر احلديث، ص  ، مصطفى حممد احلديدي الطري- 1
 .9 دراسات يف أصول التفسري، ص، حمسن عبد احلميد- 2
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    يد  إىل ذلك األستاذ سعري تفسريا أصال كما يش فالتفـسري الـذي ال خيدم قضايا عصره ال يعد

عصرنا املادي الشهواين، يف وأما بالنسبة للتفسري، فإذا مل ختدم قضية اإلميان فيه : "حـوى يف قـوله    

 )1(."فكأن املفسر مل يفعل شيئا

أن يضيف بل من واجب املسلمني يف كل عصر ومصر      " فقط" مث إن كل عصر ليس باستطاعته       

ني منهم يف التفسري أن جيتهدوا يف تفسري وعلى املتخصص.أن يتفاعلوا مع القرآن الكرمي فهما وتفهيما    

اليت كانت وال تزال يف توسع  القـرآن الكـرمي يف ضـوء حاجة العصر وعطاءاته املعرفية املتجددة          

 )3( .برمتها وبالتايل جمال العملية التفسريية )2(مستمر يوسع بالضرورة جمال األدوات التفسريية

فلطاملا كان  " ، وتاريخ املعرفة من جهة ثانية،       لـذا، واكب تطور التفسري تاريخ األمة من جهة        

وجودة يف مكتبة القرآن لتمثل تاريخ      التفـسري مـرآة للحـياة العامة واخلاصة، حىت إن التفاسري امل           

 )4(." النافع وزبده الفاسدهاملسلمني بصحيح

 .)5(فتاريخ اإلسالم تاريخ للتفسري، وكذا تاريخ الفكر واملعرفة

 يف عصره   مفسرسرين يرى تاريخ األمة واملعرفة ويرى خالصة ما رآه كل           فالناظر يف أعمال املف   

لريى من خالهلا أوضاع األمة وعللها وأسقامها، ولريى أحوال واقعها     " عندما نظر إىل آيات القرآن      

 .)6("وموقعها بني األمم، مث يرى كيف يكون القرآن هاديا مرشدا هلا يف جوانب حياا املختلفة

                                       
 .1/13 األساس يف التفسري، ، سعيد حوى- 1
 62 مالمح التنوير يف مناهج التفسري، ص، حممود عزب- 2
 .13 معامل منهج حضاري يف التفسري، ص ، حممد دراجي- 3
 .24 ص م،1988/هـ1408، 1 دار النفائس، الرياض، السعودية، ط تفسري سورة الرعد،،حممد صاحل علي مصطفى- 4
 .45 ص  واملعرفة احلديثة،، التفسري بوكعباش- 5
 .16 تفسري القرآن إشكالية املفهوم واملنهج، ص ،زياد خليل حممد الدغامني.  د- 6
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مة احلقيقية للمفسر، إظهار احللول القرآنية للمشكالت اليت تواجه األمة ابتداء تلكـم هـي امله    

 .)2(وليس جمرد ردود األفعال اليت ال تصلح ردا على مشكالت احلياة .)1(واإلنسانية عموما

 :تنبيه ال بد منه

جهود وال بـد من التنبيه هنا على أن الدعوة لتفسري القرآن تفسريا عصريا، ال تعين أبدا رفض                  

الـسلف واالنبتات عنها، واالنتقاص من شأا، فتفاسري القدامى تبق رصيدا معرفيا هاما يرجع إليه               

ومن املرفوض علميا وأخالقيا أن يقال أن التفاسري القدمية متارس نوعا من    . وينطلق منه ويضاف عليه   

 .)3( الذي ال يتأتى إال جلسم ميتحالتشري

 عن االحتجاج بالتفاسري القدمية حبجة أا جنت جناية          إىل صرف النظر   -حسبه-ممـا يدعـونا   

عظمـى علـى القرآن ألا صرفت الناس عن مطالعة النص أو االستماع إليه، وأن هذه التفاسري                 

 )4(.حتولت إىل مرويات ركيكة عديدة ال حصر هلا ال جيمعها جامع بل يضرب بعضها بعضا

وز اتباع أحد املفسرين يف تفسريه سواء       ومن هذا يتضح أنه ال جي     : " وأغـرب منه قول أحدهم    

 .)5 (!!"أكان ممن حسن مذهبه أم مل يكن، ألنه من اتباع الظن، وهو ال يغين من احلق شيئا

فـإذا كـان كالم البنا موقفا فكريا من تفاسري القدامى، فإن األخرس حوله إىل موقف فقهي،                 

ببا لعدم جواز االحتجاج ا، فإن املعرفة وهذا قول شاذ مل يقل به أحد، وإذا كانت ظنية التفاسري س         

إننا . اإلنسانية كلها ظنية وال قطع إال يف الوحي، فهل نقول بعدم جواز اتباع املعرفة كلها ألا ظن                

                                       
 .16 الدغامني، مرجع نفسه، ص - 1
 .63 مالمح التنوير، ص ، حممود عزب- 2
 .54 تفسري القرآن الكرمي بني القدامى واحملدثني، ص ، مجال البنا- 3
 .11القرآن الكرمي بني القدامى واحملدثني، ص  تفسري ، مجال البنا- 4
 م، 2006/هـ1427،  1 دار اهلادي، بريوت، ط     اريات االجتماعية لتوجه حنو التفسري املوضوعي،      ، رياض األخرس  -  5

 .28ص 
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 متعبدون بالظن، وال جيوز ألحد أن يقطع بأن رأيه هو املراد اإلهلي             -وكما قرر العلماء  –يف احلقيقة   

 )1(.يا قد يصيب وقد خيطئ اجتهادا بشرىبل يبق. والشرعي

مـن هذا املنطلق، يتأكد لدينا أن ال تناقض بني املفسرين القدامى واحملدثني، إال من حيث بعض   

إن التفسري  ،  بل على العكس متاما    .التفاصـيل املتعلقة باملناهج واالجتاهات وجماالت التفسري وأدواته       

 مجود وركود، فجل املفسرين املعاصرين      يف صورته املعاصرة حماولة عودة إىل ج السلف بعد طول         

أصـحاب رسـالة إصالحية وحضور ميداين يف اتمع، متاما كما كان املفسرون األوائل منذ جيل     

 .الصحابة والتابعني ومن على جهم

 :مفهوم االجتاه

جمموعة اآلراء واألفكار : "يعـرف الدكـتور حممد إبراهيم شريف االجتاه التفسريي فيقول أنه       

 بصورة أوضح من غريها، وتكون غالبة    -كالتفسري–ظرات واملباحث اليت تشيع يف عمل فكري        والن

سواها، وحيكمها إطار نظري أو فكرة كلية تعكس بصدق مصدر الثقافة اليت تأثر ا              مـا   علـى   

 .)2("صاحب التفسري، ولونت تفسريه بلوا

والطابع العام   .)3(لكلية املوجهة للتفسري  أي أن االجتـاه ميثل اخللفية الفكرية أو الرؤية الفلسفية ا          

  .)4(واملنحى الشامل لعمل املفسر

                                       
/2م،  2002 ، 2ابن قدامة املقدسي، روضة الناظر وجنة املناظر، مؤسسة الريان، ط          .  429الشاطيب، املوافقات، ص      -  1

 .5/76فتح القدير، : الشوكاين. 4/31عالء الدين البخاري، كشف األسرار ، دار الكتاب اإلسالمي . 142
 .63 اجتاهات التجديد، ص ،  حممد إبراهيم شريف- 2
 .14 معامل منهج حضاري يف تفسري القرآن الكرمي، ص ، حممد دراجي- 3
 .63صم،1976/هـ1396لعربية للكتاب، طرابلس، لبنان، الدار الرازي من خالل تفسريه، ا ،اذوبعبد العزيز  - 4
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اهلدف الذي يتجه إليه املفسرون يف تفاسريهم وجيعلونه نصب        "أو بعـبارة أبـسط، االجتاه هو        

 .)1("أعينهم وهم يكتبون ما يكتبون

عمله التفسريي،  فاالجتـاه إذن، اإلطـار الكلي الذي يوجه املفسر ويصنع غاياته ومراميه من              

 .ويضبط توظيفه لألدوات واملناهج املناسبة للتفسري

                                       
 .55، وحبوث يف أصول التفسري ومناهجه، ص 22 اجتاهات التفسري، ص ، فهد الرومي- 1
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 :االجتاه واملنهج

ا البعض شيئا   رغم عمومية االجتاه وخصوصية املنهج، إال أنه كثريا ما خيلط بينهما، بل ويعتربمه            

  أن املنهج التفسريي هو الوسيلة احملققة لغاية االجتاه        -شريف.كما يرى د  –والواقـع   . )1(واحـدا 

 )2 (.التفسريي، فاملنهج كالوعاء احلاوي ألفكار اجتاه تفسريي ما

كمـا أن االجتاه تصور وقواعد نظرية، بينما املنهج تطبيق عملي لتلك التصورات والقواعد يف               

فالدكتور دراجي يستخدم    .حممد دراجي، رغم تباين االصطالح    .وهو نفس ما يراه د    . )3(التفـسري 

، "املنهج"للداللة على ما نقصد ا هنا       " الطريقة"، ويستعمل مصطلح    "اهاالجت"للتعبري عن   " املنهج"

 .)4 (. للمضامني اليت عرب عنها-طبعا–وهذا بالنظر 

ميكن القول أن املنهج هو نتيجة استخدام        وباستحضار ما قلته عن عالقة املناهج بأدوات التفسري       

ة تقنيات وأشكال حبثية، وغالبا ما يعنون       املفسر ألدوات معينة بكيفيات معينة، أي أن املنهج جمموع        

 .لب على استخدام املفسر يف تفسريهغااملنهج بالعلم ال

أن منهج املفسر الفالين منهج فقهي، فهذا  ومعظـم املناهج مسيت من هذا املنظور، فعندما نقول   

ضرورة يعين أنه استخدم الفقه أكثر من غريه وتوقف عنده مطوال يف تفسريه الذي سيكون غطى بال               

 .آيات األحكام أكثر من غريها

أمـا االجتاهات فهي خطوة أبعد يف التفسري كعلم وكعملية، وميكن جعلها منطلقا لالنتقال إىل               

 ".فلسفة التفسري"مستوى معريف جديد يف الطرح لعلم التفسري ولـ

                                       
 .37 دراسات يف التفسري، ص ، انظر مثال حممد نبيل غنامي- 1
 .68 اجتاهات التجديد، ص ، حممد إبراهيم شريف- 2
 .125 ص دار املنار، جدة، السعودية،املنهج احلركي يف ظالل القرآن، ،عبد الفتاح اخلالدي:  ينظر- 3
 .15 معامل منهج حضاري، ص ، حممد دراجي- 4
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 :من املناهج إىل االجتاهات

ستقل بعد حذف األسانيد، ودونت صوصا مسندة ضمن علم احلديث، مث ا   نفبعد أن بدأ التفسري     

" لغة"، ها هو التفسري يف العصر احلديث ينتقل من          )1(معارفـه، ليظهـر هلا بالتدريج مناهج خاصة       

املـناهج إىل لغـة جديدة هي احلديث عن اجتاهات تفسريية، جتعل التفاسري تصنف وتقيم حسب                

 . غاياا ومراميها ومنطلقاا التصورية وخلفياا الثقافية

فالتفسري قبل املنار كان شرحا يتنوع      : "عبد احلميد بوكعباش إذ يقول ما معناه      .هـو ما يراه د    و

إىل مذاهب، ويشمل كل مذهب آراء عقلية وأفكار نظرية، لكنه يف العصر احلديث صار يتنوع إىل                

 .)2(اجتاهات

ظري أو تطبيق لقد صار التفسري احلديث موجها بغايات، مما جعله معاجلة عملية، ال جمرد حبث ن             

لغوي أو فقهي كما كان املفسر القدمي، بل صار املفسر يف العصر احلديث أكثر تذكرا لواقع أمته،                 

 .)3(وأكثر استحضارا هلدفه من عمله التفسريي

 حممـود عـزب، يرى أنه حىت لغة املناهج غري مناسبة عند احلديث عن تفاسري                .وإن كـان د   

حلركة التاريخ وطبيعة   -كما يقول عزب  –دمي متجاهل   القدامـى، واملـتحدث عن منهج لتفسري ق       

 )4 (.التفسري يف تلك العصور

                                       
 :التفسري واملفسرون، صبحي صاحل   :الذهيب  : تراجع تفاصيل نشأة علم التفسري يف خمتلف الدراسات التفسريية، انظر مثال           -  1

 ...، مباحث يف علوم القرآن
 .37فسري واملعرفة، ص  الت، بوكعباش- 2
 .80 قضايا إنسانية، ص ، عفت الشرقاوي- 3
 .41 مالمح التنوير، ص ، حممود عزب- 4
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واحلقـيقة أن يف هذا شيئا من املبالغة، فإذا كان املفسرون السابقون ال يصرحون مبناهج معينة                

يعتمدوا، وال يكلف بعضهم نفسه حىت الولوج لتفسريه مبقدمات علمية يلخص فيها تصوره لعلم              

 أن هذا ال يعين أم مل ينطلقوا من خلفية معرفية وتصور لطريقة وأسلوب ما يف كتابة     التفـسري، إال  

مصطلح كان  التفـسري، وإال ملا استطاع احملدثون استنطاق تلك اجلهود واستخراج مناهجها، وإذا             

 .، فإن صورته ومعناه كانت حاضرة عند املفسرين ولو مل يصرحوا اااملنهج حديث

 عن -ولو من طرف خفي–أبعد من هذا، والقول بأن ثنائية األثر والرأي تعرب         بل ميكن الذهاب    

فاملفسر األثري وهو يوظف األداة الروائية ال بد وأنه مقتنع          . اجتاهـات تفسريية وليس جمرد مناهج     

  .بأنه ال ميكن أن يفسر القرآن إال مبستند نصي نقلي عن الوحي وجهود سلفه

ي ينطلق من قناعة أنه ال مناص من االجتهاد والقول بالرأي بعد         بيـنما املمـارس للتفسري بالرأ     

:  حيث قرر أن التفسري قدميا حيكمه اجتاهان       ،شريف.الرجوع للوحي والتراث، وهو ما يشري إليه د       

) األثر(اجتـاه يرى كراهية إعمال العقل والرأي يف التفسري، فيلجأ جلمع املرويات والتوقف عندها               

ومل مينعين من اعتماد هذه الثنائية       )1 ().الرأي(كار مع ثقة يف قدرة العقل     واجتـاه راغـب يف االبـت      

كاجتـاهني تفـسرييني إال تداخلهما وصعوبة الفصل بينهما يف عمل تفسريي واحد، فال نكاد جند                

 .)2 (النقل إال ومعه الرأي والعكس

 اجتاهات كما فعل     صعوبة التعامل مع هذه الثنائية يف الدراسات التفسريية فمرة تعد          سروهـذا   

. )1( الروميمسيقومرة يعد املنهج األثري رافد من روافد االجتاه العلمي كما يظهر من ت      .)3(شريف.د

                                       
 .63 ص، اجتاهات التجديد،شريفحممد إبراهيم  - 1
 .64 ، ص اجتاهات التجديد: شريف. صرح ذا الكثريون، انظر مثال  د- 2
 .83 ص نفسه، - 3
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، )2(والدكتور الرومي نفسه يف كتاب آخر يعد  التفسري باملأثور طريقة من طرق التفسري يف موضع               

 .)3(!فسريمث يعود يف موضع آخر ليعد التفسري باملأثور منهجا من مناهج الت

وهـناك من يعترب األثر والرأي مرحلتان تارخييتان للتفسري كما يبدو من تناول املستشرق جولد               

 .)5(وهو ما يظهر يف تصنيف طبقات املفسرين عند بعض املؤلفني كالدكتور غنامي. )4(تسيهر هلا

جتاه واملنهج  معتربا اال .)6("اجتاهات التفسري ومناهجه  "هـذا األخري الذي جيعلها يف تقسيم آخر         

 .)7(شيئا واحدا، ويبدو أنه ليس الوحيد الذي يعتقد ذلك

                                                                                                                        
  .2/519 اجتاهات التفسري، ، الرومي- 1
 .71 حبوث يف أصول التفسري، ص ، الرومي- 2
 .86 نفسه، ص - 3
 . وما بعدها73 مذاهب التفسري اإلسالمي، ص ، جولد تسيهر- 4
 .29 دراسات يف التفسري، ص ،غناميحممد نبيل  - 5
 .37 نفسه، ص - 6
 .35 حممد حممود حوا، ص ،التفسري ورجاله:  انظر مثال- 7
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 :طريقة واحدة 

وإذا كان املفسرون القدامى ال خيرجون عن ثنائية األثر والرأي، فإم ومن حيث طريقة عرض               

 .)1(املادة التفسريية، ملتزمون بطريقة واحدة، هي طريقة التفسري التحليلي

ية، بدء باملعاين اللغوية، مث اآلثار الواردة يف اآلية، مث ما يستخرجه املفسر             أي تفسري القرآن آية آ    

من معاين وأحكام، وحكم من سياق اآلية، وقد يبني مدى ترابط اآلية أو املقطع أو السورة كلها مبا             

 .قبلها وما بعدها

نوعا من   -كما قال البنا  –وهـذه الطـريقة جد جمدية يف فهم اآلية وربطها بسياقها، وليست             

 .)2(التشريح الذي ال يتأتى إال جلسم ميت

فالقـرآن جـسم حي حيتاج لعقل حي يتفاعل معه ليؤطر به الواقع املتحرك، والتشريح الذي                

 .يتحدث عنه البنا تقوم به العقول امليتة، وال ذنب للقرآن احلي يف ذلك

 :بني التفسري والفهم

ي اليت حتدد نوعية النتاج وقيمته العلمية فإذا        إن طبـيعة ومؤهالت العقل املتفاعل مع القرآن ه        

تفاعـل مع القرآن عامل خمتص يف التفسري مستكمل لشروط التفسري، كان نتاج تفاعله مع القرآن                

تفسريا أو دراسة قرآنية؛ تفسريا إذا استوىف كل القرآن أو قسطا وافيا منه، ودراسة قرآنية إذا توقف                 

لعقل املسلم غري املتخصص يف التفسري فيمكن أن يتفاعل مع          أما ا  .عند موضوع معني أو نص معني     

 .)3("تفسريا"ال " فهما"يكون النتاج والقرآن، 

                                       
 .53 تفسري القرآن الكرمي بني القدامى واحملدثني، ص ،مجال البنا. 66اهات التجديد، ص اجت، حممد إبراهيم شريف- 1
 .54 تفسري القرآن الكرمي بني القدامى واحملدثني، ص ، مجال البنا- 2
 .47 القرآن والتفسري العصري، ص ،عائشة عبد الرمحن. د- 3
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، لكن تفسريه   نيالقرآن نزل للعاملني ومل يرتل للمتخصص     : " توضـح بنت الشاطئ أكثر قائلة     و

مباحة للعاملني،  ليس مباحا لكل الناس، واالجتهاد فيه حمظور على غري العلماء، بل إن قراءته ليست               

يقرؤه كل فرد باجتهاده، وإمنا أمجعت األمة على قراءات سبع، ألئمة من املتخصصني يفصلنا عنهم               

 .)1("بضعة عشر قرنا

وتـزيد األمـر تفصيال وتوضيحا، حيث تشري حملاولة متخصص يف علم من العلوم الكونية أو                

النصوص ما يتعلق   من  ديا إذا تناول    اإلنـسانية فهـم القـرآن الكرمي، فإن األمر يكون مقبوال وجم           

بتخصصه، أما أن خيوض يف كل اآليات والعلوم باسم كونه متخصصا أو عصريا فهذا ال يقبل وال                 

 مصطفى حممود صاحب التفسري     .يعقل، وجلي طبعا أن الدكتورة عائشة ذكرت ذلك مشرية إىل د          

بري بني دراسة قرآنية ختضع ألدق فرق ك: "مقارنة له بدراستها القرآنية حول اإلنسان   . )2(العـصري 

الـضوابط املنهجية الصارمة، وبني تفسري عصري يهيم يف كل واد، ويضرب يف متاهة الغيبيات ال                

 .)3("يضبطه أي قيد

وبعيدا عن التشخيص، فقد فرقت الدكتورة بني التفسري والدراسة القرآنية من جهة، وبني حماولة   

، وال شك أن شروط وضوابط حتكم النوعني لكنها مع        الفهـم، والتفـسري العصري من جهة ثانية       

ومع الفهم أخف وأقل تضييقا، وهي ال خترج عن أدوات التفسري املتناولة يف          . املفـسر أضبط وأدق   

 .)4(موضعها من البحث

                                       
 .75 نفسه، ص - 1
 .85 نفسه، ص - 2
 .107القرآن والتفسري العصري، ص  ،عائشة عبد الرمحن. د- 3
 . من هذا البحث39  راجع ص- 4
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وتبقـى مشكلة التفسري والدراسات القرآنية توسعها املتزايد، وغزارة الكتابة فيها، وهنا تطرح             

و باألحرى مشكلة املؤلف، فقد صار يكتب يف التفسري والدراسات القرآنية           مـشكلة التألـيف، أ    

 أن املتخصصني يف علوم     -كما يقول الدكتور عزب   –املتخـصص وغـري املتخصص وتفاقم األمر        

التفـسري أغلـبهم تقلـيديون ال يتجرؤون على اخلروج عن نسق معني خوفا من القول يف القرآن                 

ت االجتهادية، لكنها من غري متخصصني يف الدراسات القرآنية         بالـرأي، وباملقابـل بعض احملاوال     

 .مصطفى حممود.كما حدث للكثريين من أمثال د.)1(والشرعية، يعتربون عادة متطفلني دخالء
 

 :عرض وتصنيف الجتاهات التفسري احلديث

 :مصادر العرض

ر احلديث،  جيـب أن نـسجل بدايـة عدم كثرة املصنفات املهتمة باجتاهات التفسري يف العص              

ال كجزء من الدراسة يعرج عليه املؤلف، هذا من جهة، كما أعين            )2 (كموضـوع حموري هلا   

أيضا عدم االكتفاء بالسرد التارخيي كما فعل البعض، مع قليل جهد يف التركيز  على  تصنيف                 

التفاسـري احلديثة واستكشاف اجتاهاا ومناهجها، واستخراج ضوابطها وقواعدها، مع التنبيه           

هم أغلـب احملـاوالت اجتهت إىل استكشاف منهج كل مفسر على حدة، ومن              أعلـى أن    

 :الدراسات اليت أعتربها حمورية يف موضوع اجتاهات التفسري

                                       
 .64، 48 مالمح التنوير، ص ،حممود عزب. د- 1
 هذا مقارنة مع اهتمام الدراسات مبناهج املفسرين القدامى من جهة، مث مدى إحاطة هذه الدراسات بتفاسري العصر                     -  2

 .احلديث من جهة ثانية
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اليت توقف فيها مطوال    " التفسري واملفسرون : "الدراسة القيمة للشيخ حممد حسني الذهيب        -1

 )1 (. وألوانه يف العصر احلديثعند تفاسري القدامى، وختمها بكلمة عامة عن التفسري

 .اجتاه التفسري يف العصر احلديث، مصطفى حممد احلديدي الطري -2

قضايا إنسانية يف أعمال املفسرين، الدكتور عفت الشرقاوي، وهي دراسة قيمة تعمق فيها           -3

 .صاحبها ومل يكتف مبجرد السرد والوصف

للدكتور حممد إبراهيم شريف، وهي من اجتاهـات التجديد يف التفسري يف العصر احلديث       -4

 .أهم ما كتب يف املوضوع

 .اجتاهات التفسري يف العصر الراهن، الدكتور عبد ايد عبد السالم احملتسب -5

وهو دراسة  . اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر، الدكتور فهد بن عبد الرمحن الرومي            -6

 صاحبها عند خمتلف تفاسري املذاهب اإلسالمية،       أكادميية مطولة يف ثالث جملدات، توقف فيها      

  .مع مالحظات على تقسيمه، نسجلها يف مظاا من هذا البحث

التفـسري واملفـسرون يف العصر احلديث، الدكتور عبد القادر حممد صاحل، وهي إضافة               -7

 .داثيرصدية هامة يعتربها صاحبها امتدادا وتتمة جلهد الذهيب، مع وقفة هامة مع التفسري احل

، وهي دراسة مبسطة يقترحها املؤلف كمقرر للمعاهد        االتفسري ورجاله، حممد حممود حو     -8

 .الدينية، مع اإلشارة للملحق اهلام املرفق ا، بقلم الدكتور عبد ايد البيانوين

وهي قراءة حتليلية تتبعية . مالمـح التنويـر يف مـناهج التفـسري، الدكتور حممود عزب           -9

 .سري احلديثالجتاهات التف

                                       
 .473 واملفسرون، ص حممد حسني الذهيب، التفسري- 1
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 .أصول التفسري وقواعده، الدكتور خالد عبد الرمحن العك -10

 .حملات يف علوم القرآن واجتاهات التفسري، الدكتور حممد بن لطفي الصباغ -11

هـذه أهـم الدراسـات اليت اطلعت عليها، واليت أعتربها مفتاحية لكل من يريد الكتابة عن          

 من كثري من الدراسات يف هذا املوضوع اهلام، -طبعا–اجتاهـات التفسري احلديث، وميكن اإلفادة       

 .وستظهر بعضها يف ثنايا هذا البحث
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 :وقفة إمجالية

 :بعد اطالعي على تلكم املؤلفات وغريها، سجلت املالحظات التالية

. االجتاه االجتماعي، االجتاه األديب، االجتاه العلمي : يكـاد جيمع املؤلفون على التقسيم الثالثي       -1

  عند البعض، بعضها حديث وبعضها قدمي، وأكثرها مناهج وأساليب         أخرىافة اجتاهات   مـع إض  

 .فسريية، وسنفصل ذلك يف حينهت

االجتاهـات الثالث املذكورة يدخلها البعض معا لتصري ثنائية، فكثريا ما جند االجتاهني األديب               -2

هني االجتماعي والعلمي يف بل وهناك من استطاع أن جيمع بني االجتا   . واالجتماعـي اجتاها واحدا   

 . اجتاه واحد

. مث هناك من يوسع دائرة االجتاه العلمي ليدخل فيه علوما أخرى غري العلوم التجريبية، كالفقه              

  .وهناك من يفصل االجتاه األديب إىل بياين وذوقي

نقدهم نقدا مستفيضا من الكثريين، بدء من الذهيب، وكان جل          ) التجرييب(لقي االجتاه العلمي     -3

 .طنطاوي جوهري صاحب تفسري اجلواهرخ مسلطا على زعيم هذا االجتاه الشي

" اإلصالحي"تتردد بعض املصطلحات جتمع بني االجتاهني االجتماعي واألديب، أقصد وصف            -4

 أو أدبية أو     اجتماعية ن كل االجتاهات احلديثة إصالحية هدائية، سواء أكانت       أوالواقع  " اهلدائي"و

 .علمية

عن اإلشارة إىل أن التصنيف تغلييب، أي أن التفسري االجتماعي ال خيلو من اإلشارات العلمية               وغين  

 .والصياغة األدبية وهكذا
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االجتاهات املنحرفة،  : يف تعابري جديدة  " تفاسري الرأي املذموم  : "اسـتمرار التصنيف التقليدي    -5

 .االجتاهات اإلحلادية، والتفسري احلداثي

 .)1(شيعية ألوانا جديدة يف التفسري، كالتفسري املعاداليت، والبنائي، والتوحيديتطرح املدرسة ال -6

وتكـاد تكـون كلها أوجها عدة للمنهج املوضوعي الذي بدأت بذوره قدميا، مث صار جماال                

وصار يعترب تفسري   .  كمقياس دراسي  األزهرخصبا للتأليف واملمارسة، وذلك بعد أن تبناه  اجلامع          

  )3 (. بعد تعاظم الدعوة إليه  وتعدد حماوالته)2(جه حنو أن يصري علما مستقالاملستقبل، ويتو

) التفسري املوضوعني املعاداليت، البنائي، التوحيدي    (وقـد أشار رياض األخرس لالجتاهات السابقة        

ضمن سلسلة ) التفسري االجتماعي واألديب والعلمي(علـى أا اجتاهات حديثة، بينما صنف ثالثية   

  )4 (.ىالقداممناهج 

انتـشار ظاهـرة تلخـيص وتبسيط تفاسري القدامى، ومن الرواد يف هذا الشيخ حممد علي                 -7

 .)5(الصابوين، الذي اختصر تفسريي الطربي وابن كثري

                                       
 . وما بعدها80 رياض األخرس، اريات االجتماعية، ص، انظر مثال- 1
 .92 وينظر رياض األخرس، اريات االجتماعية، ص.30-19 د صالح عبد الفتاح اخلالدي، التفسري املوضوعي ، ص- 2
 .113 علي األوسي، الطباطبائي ومنهجه يف تفسري امليزان، ص- 3
 . وما بعدها49خرس، اريات االجتماعية، ص رياض األ- 4
 .153 حممد حممود حوا، التفسري ورجاله، ص- 5
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 :       وقفة تفصيلية

بعـد هـذه اإلشارات الكلية، أقف هنا مع أهم تقسيمات املصنفني الجتاهات املفسرين يف العصر         

 .احلديث

 : تقسيم الذهيب-1

اللون العلمي  : التفسري يف العصر احلديث إىل أربعة     " ألوان"يقـسم الـشيخ حممد حسني الذهيب        

 .)1(واللون املذهيب واللون اإلحلادي واللون األديب االجتماعي

 قبوال لدى كثري من   -حسب الذهيب –وتـبدوا يف عرضـه معارضته للتفسري العلمي الذي مل يلق            

فـا ملدرسة حممد عبده اليت يعتربها اسد لتفسري أهل السنة، حني فصل اللون              خال. )2(املـثقفني 

ومدرسـة حممد عبده هي ذاا اللون األديب االجتماعي، وقد ذكرها الذهيب مرتني             . )3(املـذهيب 

بـسبب إدخاله اللون املذهيب الذي يعد تقييما وتصنيفا حسب املذهب والعقيدة، ال حسب اجلهد          

فـسري، وميكن توظيفه لكن يف إطار تقسيم آخر باعتبار مذهب املفسر، مث يكون              املـبذول يف الت   

إما دمج التقسيمني معا، فهو السبب يف هذا اخللط املنهجي الذي           ... اجتماعـيا أو علميا أو أدبيا     

جيعـل املـصنف مـضطرا لتكرار منوذج واحد يف خانتني خمتلفتني، كما نلحظ مجع الذهيب بني                 

واالجتماعـي مع إمكانية الفصل بينهما، وإن كانا جد متقاربني ومتالزمني من   االجتـاهني األديب    

 .حيث املنشأ واألسلوب

 : تقسيم الشرقاوي-2

                                       
 .2/474 حممد حسني الذهيب، التفسري واملفسرون، - 1
 .2/484 نفسه، - 2
 .2/497  نفسه، - 3
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فهو يفصل بني األديب    : يلخـص الدكـتور عفت الشرقاوي االجتاهات التفسريية احلديثة يف ثالثة          

داية أن التفسري يف العصر      إضافة لالجتاه العلمي، وقد صرح يف الب       -خالفا للذهيب –واالجتماعـي   

االجتاه : "مث ذكر اجتاها ثالثا فيما بعد. )1(اجتماعي وعلمي، وبني هدف كل اجتاه     : احلديث اجتاهان 

 . )3(وكأنه يعتربه اجتاها فرعيا، خاصة وانه يشري الرتباطه باالجتاه االجتماعي. )2("األديب

كما انه يعرض لكل اجتاه مبينا      ،  " االجتاهات"وعمـوما، فالدكـتور الشرقاوي يصرح مبصطلح        

وهو ... هدفـه احملدد لوجهته، فاالجتاه االجتماعي يعىن بإحياء املفهوم االجتماعي للكلمة القرآنية   

يهـدف للعـثور على معيار إسالمي تستطيع به ثقافتنا األصيلة احلكم على القيم اجلديدة الوافدة                

 .)4(واالستفادة منها يف غري مجود

اه العلمي بربط النظرية العلمية احلديثة بالنص القرآين يف حماولة للعثور على مركب             بينما يعىن االجت  

 .)5(ثقايف نستجمع به شخصيتنا احلضارية، بعد شتات

 .)6(بينما االجتاه األديب فهو اجتاه يهتم بقضايا اإلعجاز القرآين

                                       
 .81 عفت الشرقاوي، قضايا إنسانية يف أعمال املفسرين، ص- 1
 .97 نفسه، ص- 2
 . نفسه- 3
 .81،82، ص  نفسه- 4
 .  نفسه- 5
 .97 عفت الشرقاوي، قضايا إنسانية يف أعمال املفسرين ، ص- 6
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 :حممد إبراهيم شريف. تقسيم د-3

 للتعبري عن االجتاه االجتماعي     )1("الجتاه اهلدائي ا"يـستعمل الدكـتور شـريف مصطلحا جديدا         

األديب والعلمي، كما يعترب تفسري املنار موسوعة تفسريية        : اإلصـالحي، إضافة لالجتاهني اآلخرين    

تـضم كـل االجتاهـات واملـناهج، من الصعب تصنيفها، متاما كما وقع للمصنفني مع تفسري                 

 . )2(الطربي

قد حيمل بني جوانبه عدة روافد وتيارات متنوعة ال خترجه عن    كمـا أنـه يرى أن االجتاه الواحد         

حصيلة كل مفسر من ثقافة     " نزعة"وان االجتـاه الواحد يضم عدة نزعات متثل كل          . )3(اجتاهـه 

 .)4(عصره ومدى متثله واستيعابه ملا اختص من هذه الثقافة

سري بنت الشاطئ، ونزعة    فاالجتـاه األديب مـثال يشمل عدة نزعات؛ نزعة لغوية بيانية كما يف تف             

انطباعـية ذوقـية رائدها سيد قطب، ونزعة نفسية ميثل هلا بالدكتور أمني اخلويل وعبد الوهاب                

 . )5(محودة

املنهج التقليدي : يذكر الدكتور شريف أربع مناهج    ) أو الطريقة (وبعـد تفريقه بين االجتاه واملنهج       

 .)6(وعي التقليدي، واملقالة التفسريية، املنهج املوضوعي، املنهج املوض)التحليلي(القدمي

                                       
 .309 حممد إبراهيم شريف، اجتاهات التجديد، ص. د- 1
 .66 نفسه، ص- 2
 .64 نفسه، ص- 3
 .65 نفسه، ص- 4
 . نفسه- 5
 .426،452،439،466 وانظر اجتاهات التجديد، ص،80، 68 سبق تفصيل ذلك يف ص - 6
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 :عبد ايد احملتسب.  تقسيم د-4

يطـرح الدكتور احملتسب تقسيما ثالثيا ال أثر فيه لالجتاه األديب، فهو يعترب أن التفسري احلديث حنا          

، واجتاه عقلي توفيقي بني اإلسالم   )1(اجتاه سلفي ميثل له مبحاسن التأويل للقامسي      : ثـالث اجتاهات  

احلـضارة الغربية جسده اإلمام حممد عبده برتعته العلمية من جهة، واإلصالحية اخللقية من جهة               و

 .)2(ثانية

 .)3(وخيتمها باجتاه علمي ميثله القامسي وحممد عبده، وجوهري واأللوسي

 يف تعبري الدكتور احملتسب بالسلفي مقابل العقلي،      " األثر والرأي "ويظهر يف هذا التقسيم أثر ثنائية       

مث هـو يفـصل بـني العقلي والعلمي، وكان مقتضى تصنيفه أن جيعلهما اجتاها واحدا يف مقابل                  

 .السلفي

مث هو جيعل التفسري . بل إن االجتاه العلمي أكثر جتسيدا حملاولة التوفيق بني اإلسالم واحلضارة الغربية 

لّ بأصل التقسيم، وما    الواحد منوذجا ألكثر من اجتاه، وهذا اضطراب منهجي جيب جتاوزه، ألنه خي           

 .فائدة التصنيف إذا مل يسعه الفصل بني التفاسري ولو عرب تغليب نزعة على نزعة

والواقـع أن كـل تفاسري العصر احلديث إصالحية اجتماعية، ا مسحة أدبية وأخرى علمية، بل          

د يلتقي وأخـرى سلفية، ويف نفس الوقت يكاد يكون كل تفسري اجتاها بعينه، وخطّا فريدا ال يكا         

ونفس الكالم تقريبا يقال    . وهذا سر صعوبة التصنيف   . مع غريه إال يف بعض اجلزئيات والتفاصيل      

 .عن تفاسري القدامى

                                       
 .41 عبد ايد احملتسب، اجتاهات التفسري يف العصر الراهن، ص- 1
 .101 نفسه، ص- 2
 .245، صنفسه - 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 134 

 : فهد الرومي.  تقسيم د-5

، فقد حصر التفاسري    )1(ميكن القول أن الدكتور الرومي أكثر من فرع تفاسري العصر احلديث          

عقائدي، االجتاهات العلمية، منهج املدرسة العقلية االجتماعية       احلديثة يف مخسة اجتاهات؛ االجتاه ال     

 .)2(احلديثة، االجتاه األديب، االجتاهات املنحرفة

ويلخـص يف االجتـاه العقائدي مناهج أهل السنة واجلماعة، ومنهج الشيعة، منهج اإلباضية،            

 . )3 (ومنهج الصوفية بلونيه النظري واإلشاري

طاق االجتاه العلمي ليشمل املنهج الفقهي واملنهج األثري إىل جانب   وقد تفرد الرومي بتوسيع ن    

 .)4(املنهج العلمي التجرييب الذي يفرده الباقون بصفة العلمية

منهج خاص مساه منهج املدرسة العقلية      /أمـا مدرسـة املـنار، فقـد خصها الرومي باجتاه          

   )5(.االجتماعية احلديثة يف التفسري

 )6(.املنهج البياين ومنهج التذوق األديب يف التفسري: عه إىل منهجنيأما االجتاه األديب ففر

وخيـتم تصنيفه بذكر االجتاهات املنحرفة اليت فرعها إىل املنهج اإلحلادي، منهج القاصرين يف              

 .)7(تفسري القرآن واللون الالمنهجي يف التفسري

 :ونسجل على تقسيم الرومي املالحظات التالية

                                       
 . لكن نعيده هنا يف حدود احلاجة77-76  مر بنا التقسيم يف ص- 1
 .1/45 فهد الرومي، اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر، - 2
 .1/51  نفسه، - 3
 .2/415 نفسه، - 4
 . وهو عنوان كتاب مستقل خصصه هلذا االجتاه،718-705/ 2 نفسه، - 5
 .3/861 فهد الرومي، اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر ، - 6
 .3/1057 فهد الرومي، اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر ، - 7
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االجتماعي مع تعبريه عن هذه األخرية بالعقلية االجتماعية        /العلمي/األديب احـتفاظه بثالثية     -

 .احلديثة

 حـصره لالجتـاه االجتماعـي يف مدرسة املنار، مع مالحظة أنه يعتربه منهجا يف مقابل                 -

 .اجتاهات

 ليشمل املنهج الفقهي واألثري، مع      -كما سبق القول  – توسـيعه لدائـرة االجتاه العلمي        -

 .ييبالعلمي التجر

أرامها غري ضروريني يف التصنيف وال مالئمني ملقابلة االجتاهات الثالثة          – إضـافته الجتاهني     -

 .األخرى" املستقيمة"فاحلديث عن اجتاه منحرف يكون مبقابلة االجتاهات . السابقة

وكان كافيا من   . أما عن االجتاه العقائدي، فإقحام ملذهبيات املفسرين يف مناهجهم واجتاهام         

ناحـية املنهجية، أن يبني اجتاه التفسري؛ أعلمي هو أم هو أديب أم اجتماعي؟ مث له أن يعقب بعد                   ال

 .، مستقيما أو منحرفا يف تفسريه...ذلك على كونه سنيا أو شيعيا

قد ) هو حبوث يف أصول التفسري    ( وجتـدر اإلشارة إىل أن الدكتور الرومي يف كتاب آخر            -

منهج التفسري باملأثور،   : ها إىل اجتاهات، واملناهج اليت ذكرها هي      فصل مناهج التفسري دون تصنيف    

 .)1(املنهج الفقهي، املنهج العلمي، املنهج العقلي، االجتماعي، البياين، ومنهج التذوق األديب

وواضـح من خالل تتبع هذه املناهج، اندراجها حتت االجتاهات الثالث اليت قررها سلفا على        

ماعي، األديب، مع مالحظة أنه فصل هنا بني املنهج العقلي واالجتماعي،           العلمي، االجت : التـرتيب 

 مرادف للتفسري بالرأي والتفسري باالجتهاد      -عنده–خالفـا ملـا قـرره سلفا؛ فالتفسري العقلي          

                                       
 .110-86 فهد الرومي، حبوث يف أصول التفسري، - 1
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تفسري بالرأي احملمود، وميثل له بتفسري األلوسي والسعدي        : ، ويقـسمه إىل نـوعني     )1(والدرايـة 

 تفاسري الرأي املذموم، كتفسري امليزان للطباطبائي والكاشف حملمد جواد ، يف مقابـل  )2(والقامسـي 

 . )3(مغنية والبيان للموسوي اخلوئي ومهيان الزاد حملمد بن يوسف أطفيش

 .)4(أما التفسري االجتماعي فيمثل له بتفاسري مدرسة املنار وتفسري الظالل وتفسري شلتوت

من : يل غنامي تقسيمات التفاسري باعتبارات خمتلفة      فصل الدكتور حممد نب    :غنامي. تقسيم د  -6

حـيث اللفظ، باعتبار املفسر، باعتبار املفسر، تقسيم حممد رشيد رضا، باعتبار طبقات املفسرين،              

 .)5(باعتبار اجتاهات التفسري ومناهجه

، ويف التقسيم األخري، باعتبار اجتاهات التفسري ومناهجه، حيث توقعت تصنيفا مضيفا للبحث           

 .)6(املأثور والرأي مع قسم ثالث التفسري املذهيب: عاد بنا الدكتور غنامي للتقسيم التقليدي

وهي الطبقة (، يذكر يف آخر طبقة )7 ()طبقات املفسرين(لكـنه يف التقسيم التارخيي الذي قبله    

ملتبحر يف  ا: يذكر مجلة اجتاهات يف سياق ذكر مناذج من تفسري احملدثني         ) الثامـنة طـبقة املُحدثني    

العلـوم كطنطاوي جوهري، واملهتم باجلمع كاملراغي، واملركّز على هداية القرآن كمحمد عبد             

 . )8(ورشيد رضا، والتربوي كسيد قطب، والتعليمي كحجازي وبرانق

 .علمي، مجعي، هدائي، تربوي وتعليمي: غنامي مخس اجتاهات.فقد ذكر د

                                       
 .100 نفسه، ص- 1
 .103 نفسه، ص- 2
 .104 ، صنفسه - 3
 .105 نفسه، ص- 4
 . وما بعدها17حممد نبيل غنامي، دراسات يف التفسري، ص. د- 5
 .37حممد نبيل غنامي، دراسات يف التفسري، ص. د- 6
 .29 نفسه ص- 7
 . نفسه- 8
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ميكن اعتباره ممثل االجتاه األثري     " جامع" الجتاه   وإيراده. ونلحـظ بداية غياب االجتاه األديب     

 .السلفي يف العصر احلديث

وبيـنما تـردد غريه يف تصنيف تفسري الظالل بني أديب واجتماعي، فإن الدكتور غنامي يعتربه          

التربية واألدب واإلصالح واالجتماع، ومن الصعب حقا       : ويف الظالل كل ذلك   . تفـسريا تربويا  

 .ره منهجا خاصا يف التذوق األديب خمرج علمي مؤقت من إشكال تصنيفهتصنيفه، ولعل اعتبا

االجتاه التعليمي، وهي التفاتة هامة، باعتبار أن كثريا : غنامي الجتاه جديد . كما نسجل إضافة د   

من األعمال التفسريية احلديثة حنت هذا املنحى، أي تقدمي تفسري تعليمي أكادميي ممنهج مبسط، يف               

 .ملخصة، مفردات ومعاين، مث أحكام وحكمصورة حتليلية 

 :عبد القادر حممد صاحل. تقسيم د-7

: عبد القادر حممد صاحل مثانية أنواع     .يف دراسـته الراصـدة لعشرين تفسريا حديثا، يذكر د         

 .)1(التفسري العام، املنهجي، املوضوعي، األديب االجتماعي، الفقهي، اإلشاري، البالغي، احلداثي

، يبدو املؤلف مهتما برصد التفاسري أكثر من اجلانب املنهجي للتصنيف، فتعبري املؤلف      ومن خالل الكتاب  

 . غري منضبط، ولعله يقصد معىن املوسوعية الذي كان يطلق على تفاسري القدامى)2("تفسري عام"

منهجي،  فاصطالحه يف غري حمله، فبمفهوم املخالفة، كل ما عداه تفسري غري )3("التفسري املنهجي" أما عن 

غنامي، فأمثلته تدل على ذلك، رغم      .ومن املؤكد أنه ال يقصد هذا، ولعله يقصد املنهج التعليمي الذي ذكره د            

                                       
 .453، 401، 385، 361، 301، 249، 195 عبد القادر حممد صاحل، التفسري واملفسرون يف العصر احلديث، ص- 1
 .109نفسه، ص - 2
 .195نفسه،  - 3
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، الذي ميكن تصنيفه يف غري هذه اخلانة، فتفسري الشعراوي أقرب إىل التفسري             )1(أنه ذكر بينها تفسري الشعراوي    

 .العلمي الذي مل يذكره الدكتور عبد القادر

، مث   )2(اه يذكره املؤلف طريقة وأسلوب يف التفسري ال منهج وهو التفسري املوضوعي           ثالث اجت 

 .هو جيمع بني االجتاهني األديب واالجتماعي ليدخل تفسري سيد قطب مع تفاسري مدرسة املنار

وخيتم بوقفة مع دراسة     )3(أما بقية التفاسري األدبية فيذكر بعضها حتت مسمى التفسري البالغي         

 . )4(الكتاب والقرآن، مصنفا هلا كتفسري حداثي: رور حممد شح

وعمـوما فـإن استعراض األستاذ عبد القادر حممد صاحل تفصيلي ال منهجي ، فهو يقف مع           

ولعله أشبه ما يكون بعمل     . التفاسـري مـصنفا هلا حسب ما يراه غالبا على ج املؤلف يف عمله             

 .التفسري واملفسرون: الذهيب، ولذلك اختار لنفسه نفس عنوان الذهيب

 :عبد ايد البيانوين.  تقسيم د-8

وضع الدكتور البيانوين ملحقا لكتاب التفسري ورجاله لألستاذ حممد حممود حوا، وقد صنف             

 :)5( أربعة اجتاهات-حسبه–فالتفاسري . التفاسري املعاصرة حسب شكل التجديد الذي تطرحه

ة من حيث املوضوع، وتفاسري جمددة جامعة، تفاسـري جمددة من حيث الشكل، وتفاسري جمدد     

 .وتفاسري معنية باالختصار والتهذيب، اختصار وذيب التفاسري القدمية بالطبع

                                       
 .219نفسه،  - 1
 .249نفسه،  - 2
 .401نفسه،  - 3
 .453نفسه، ص - 4
 .151 عبد ايد البيانوين، ملحق كتاب التفسري ورجاله، حممد حممود حوا، ص- 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 139 

فقـد اهتم هذا التقسيم مبعيار آخر ، غري ما اهتمت به التقسيمات السابقة، وإذا أردنا مقابلة                 

 يف قسم التفاسري اددة من حيث       هـذا التقـسيم بغريه، فإن االجتاهني األديب والعلمي ضمنهما         

أما التفسري االجتماعي الذي ال يظهر يف تقسيم البيانوين، فقد اعتربه مدرسة عقلية ذات              . املوضوع

 .)1(مسحة اعتزالية، مع فكر جتديدي طموح

ومـن خـالل شرحه لتقسيمه، تبدو التفاسري االجتماعية أقرب إىل ما مساه التفاسري اجلامعة               

وهي . )2(، املتميزة حبسن العرض واإلتيان مبا يالئم حاجة العصر واهتمامات الناس          ألكثر من منهج  

 .أوصاف تالئم مدرسة املنار والتفاسري االجتماعية عموما

أمـا التجديد الشكلي فهو أحد خصائص التفاسري التعليمية، بينما التفاسري املعنية بالتلخيص             

 .فيمكن عدها امتدادا للمنهج األثري النقلي

 : تقسيم الشيخ العك-9

يطرح الشيخ خالد عبد الرمحن العك ثالث اجتاهات تفسريية، دون أن يصرح بتسمية االجتاه؛           

واجتاه عقلي . )3(فهـناك اجتـاه أثري يشمل املنهج النقلي واملنهج اللغوي الذي ال خيرج عن النقل      

 اإلشاري، جامعا  كما ضمنه التفسري  . )4(منهج عقلي ومنهج اجتهادي   : اجـتهادي يشمل منهجني   

 . )5(بني اإلشارات الصوفية واإلشارات العلمية

                                       
 .151 نفسه، ص- 1
 .152 نفسه، ص- 2
 .119،135 خالد العك، أصول التفسري وقواعده، ص- 3
 .173، 165، 163 نفسه، - 4
 .217، 210 ، 203 نفسه، ص- 5
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املنهج الكالمي الفلسفي، : أمـا االجتـاه الثالث فجمع فيه االجتاهات املنحرفة مبختلف ألواا     

املنهج الفلسفي الصويف، الغالة املتعصبون، التفسري السياسي، التطرف يف التفسري العلمي، ومدعوا            

 . )1(التجديد

 نزال نلحظ استمرار أثر ثنائية املأثور والرأي يف طروحات املصنفني، ولو مع بعض التغيري               وال

 .يف املصطلحات

مث خبصوص االجتاه الثاين، الشيخ العك يفرق بني املنهج العقلي واالجتهادي، لكن املطلع على              

االجتهاد يف فهم "نه  يعرفه بأ-مثال–فاملنهج العقلي . شـرحه لكل منهج، ال يكاد جيد فرقا بينهما       

وهو نفس ما قاله عن     . )2("النـصوص القرآنية وإدراك مقاصدها ومراميها من مدلوالا ودالالا        

بذل املفسر جهده يف تفهم معىن النص القرآين، والكشف عن          "املنهج االجتهادي الذي يعرفه بأنه      

 . )3("مرامي ألفاظه ومدلوالا

يف واملنهج العلمي مثري لالنتباه واالهتمام، وإن كنت أرى         كما أن مجع العك بني املنهج الصو      

فـيه إضفاء صبغة منهجية على نزعة ال منهجية، أعين الصوفية، كما أنه من جانب آخر، حط من          

قـدر التفسري العلمي، من الناحية املنهجية على األقل، بغض النظر عن تقييمه واملوقف منه، ورمبا                

 بعض الطروحات اليت أساءت جتسيد املنهج العلمي، فعرضته يف          وجهة نظر الشيخ العك مردها إىل     

صورة شبه صوفية، لكن بلغة وأمثلة ومصطلحات علمية معاصرة، كما نلحظ يف التفسري العصري              

 .للدكتور مصطفى حممود مثال

                                       
 .255، 252، 248، 242، 237، 231، 225، صنفسه - 1
 .167 خالد العك، أصول التفسري وقواعده ، ص- 2
 .177-176 نفسه، ص- 3
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، فتصلح تقييما لنماذج أكثر منها تقسيمات منهجية، فليس كل          )1(أما عن االجتاهات املنحرفة   

سفي أو سياسي أو صويف منحرفا بالضرورة، ولو حتفظ فقال كما قال عن االجتاه املتطرف       توجه فل 

أما مدعو التجديد فليس كل من يدعي التجديد يف التفسري          . يف التفـسريات العلمية لكان أنسب     

 .  فكرة التجديد يف علم التفسري-أصال–منحرفا، وإال استنتجنا من هذا أن الشيخ العك يرفض 

ن األمثلة اليت ضرا أنه صاغ تعبرياته يف ضوء كل مثال وجده لتفسري يراه منحرفا،               وواضح م 

، والتطرف يف التفسري العلمي يقصد به تفسري  )2(يقصد به تفاسري الشيعة   " التفسري السياسي "فتعبريه  

مـصطفى حممـود وعبد الودود يوسف وأبو زيد         .، ومدعـوا الـتجديد مـنهم د       )3(اجلواهـر 

 : تقسيم الصباغ-10 .)4(الدمنهوري

يعـرض الدكتور حممد بن لطفي الصباغ خلمس اجتاهات، وجيمل مخسا أخرى حتت مسمى              

وهـي التفـسري املوضوعي والفقهي واإلشاري والفلسفي وتفاسري الفرق         "  اجتاهـات أخـرى   "

 .)5(الضالة

ه التفسري  االجتاه اللغوي، اجتاه التفسري باملأثور، اجتا     : أمـا االجتاهـات اخلمس الرئيسية فهي      

 .)6(بالرأي، االجتاه العلمي، املنحى اإلصالحي االجتماعي يف التفسري

 األول أنه أقدم اجتاه تفسريي،      -حسب قوله –وقـد توسع الصباغ يف االجتاه اللغوي لسببني         

 . )1(والثاين أنه كتب كتابه أصال للمختصني يف اللغة العربية

                                       
 .225، صنفسه - 1
 .249 خالد العك، أصول التفسري وقواعده ، ص- 2
 .252 نفسه، ص- 3
 .255 نفسه، ص- 4
 .324طفي الصباغ، حملات يف علوم القرآن واجتاهات التفسري، صحممد بن ل. د- 5
 .308، 292، 279، 219 نفسه، - 6
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خيية، فالتفسري بدأ شرحا لغويا ونقال أثريا، مث واملـتأمل يف تقسيم الصباغ يلمح فيه مسحة تار     

ظهـر الـرأي، وتـاله توظيف العلوم يف التفسري، ليظهر اخلط اإلصالحي االجتماعي يف العصر                

 .احلديث

 .فهذا الترتيب التارخيي لتطور التفسري هو نفسه تقسيم الصباغ على الترتيب

 هلا موقعا يف تصنيفه، مع التأكيد على        فهي ألوان تفسريية مل جيد    " اجتاهات أخرى "أما ما مساه    

 .كون التفسري املوضوعي طريقة وأسلوبا ال اجتاها تفسرييا يف تصوري على األقل

وكان يسعه أن يضيف التفسري الفقهي لالجتاهات األثرية، أو حىت العلمية كما فعل الرومي،              

 .رعرعت يف ظله تارخيياويضيف املناهج الفلسفية واإلشارية الجتاه التفسري بالرأي، ألا ت

 : تقسيم الدكتور عزب-11

مالمـح التنويـر، يطالعنا الدكتور حممود عزب بتقسيمه الجتاهات أو باألحرى           : يف كـتابه  

، الذي أسسه على موقع كل تفسري من ثنائية السلفية          )2(التفـسري علـى حد تعبريه     " تـوجهات "

ات بني السلفية واحلداثة، وتوجهات     توجهات سلفية، وتوجه  : واحلداثة، فكانت التوجهات ثالثة   

 .)3(حداثية

 : أما التوجهات السلفية فتتلخص عنده يف توجهات ثالث

  )4(.األفغاين، حممد عبده، رشيد رضا: توجه إصالحي أسست له مدرسة املنار بأعالمها الثالث-1

                                                                                                                        
 .219-217 نفسه، ص- 1
 .95،135انظر مثال ص. عزب مصطلح توجهات. استخدم د- 2
ول ، ح 8،  7،  6،  5،  4 مل يصرح الدكتور بتقسيم من أول كتابه، لكين استنتجته من ثنايا حديثه، راجع امللمح                  -  3

 .153 حول التوجه احلداثي ص10 وامللمح 135 بني السلفية واحلداثة ص9 امللمح133-59التوجهات السلفية، ص
 .93-59 مالمح التنوير يف مناهج التفسري، ص، عزبحممود - 4
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تفسري التفسري العلمي ممثال له بطنطاوي جوهري، وال      :  تـوجه إيديولوجـي، يشمل منوذجني      -2

 . )1(السياسي االجتماعي جمسدا يف سيد قطب

أما االجتاه األديب، فيعتربه الدكتور عزب جتديدا حقيقيا يف التفسري، وأعالمه صاحب النظرية              

 . )2(حممد أمحد خلف اهللا. عائشة عبد الرمحن ود.اخلويل، وأشهر تالميذه الذين طبقوا نظريته د.د

صنفون وصفها باملنحرفة واإلحلادية والضالة، فقد وقف عندها        أما بقية احملاوالت اليت اعتاد امل     

صاحب مالمح التنوير وقفة تبدو أكثر تأنيا وعمقا، وصنفهم إىل خط وسط بني السلفية واحلداثة،               

 . )3(ميثله الدكتور حسن حنفي والدكتور أبو القاسم حاج محد والدكتور حممد شحرور

التأويلية اليت مثل هلا بالدكتور نصر حامد أبو زيد والدكتور           وخيتم باالجتاه احلداثي أو القراءة       -3

 .  أهم رموز مدرسة التفسري التأويلي)4(حممد أركون

    واحلقيقة أن التصنيف يدل على عمق يف الرؤية وقدر من املوضوعية يف التحليل، بعيدا عن جمرد              

 .نفني يف مناهج التفسريالسرد ورص املعلومات حول املفسرين وتفاسريهم كما عودنا جل املص

 )5(عزب نوعا من امليل والتسامح مع التوجهات التوفيقية       . لكـن نلحـظ علـى تقـسيم د        

، مـع اعتبار خاص لالجتاه األديب البياين، واعتباره جتديدا حقيقيا، مث اعتباره أساسا              )1(واحلداثـية 

 .)2(لتفسريات احلداثيني

                                       
 .95 نفسه، ص- 1
 . وما بعدها115 ص، مالمح التنوير يف مناهج التفسري، عزبحممود:  راجع - 2
 . بعدها ما135صنفسه،  - 3
 . وما بعدها153صنفسه،  - 4
.  أقصد بالتوفيقيني االجتاه الوسط بني السلفية واحلداثة، اليت يعتربها دراسات تنطلق من التراث وحتاول الرجوع بالقرآن                 -  5
 .137ص
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غري دقيق، فإذا صح ذلك يف      " ديولوجيإي"وبغـض النظر عن ذلك، يبقى استخدامه ملصطلح         

وإن كان املؤلف نفسه    ! حق التفاسري السياسية االجتماعية، فكيف نستسيغه يف حق تفسري علمي         

ال ندري حقا إن كانت هذه      : التوجه اإليديولوجي يف التفسري   : "متـرددا يف استخدامه، إذ يقول     

 .)3("التسمية صحيحة

 : تقسيم رياض األخرس-12

   ريات االجتماعية، كل االجتاهات واملناهج املتداولة يف الدراسات التفسريية         مجـع صاحب ا

  )5("االجتاهات احلديثة" مقابل )4("االجتاهات الرئيسية يف التفسري"حتت مسمى 

إال أنه يدرجها ضمن االجتاهات الرئيسية أي       ) أديب/إصالحي/علمي(ورغـم أنه يذكر ثالثية      

 . )6(اهات احلديثةالقدمية، ما دامت مقابلة لالجت

املنهج اللغوي، الروائي، الفقهي، الصويف،    : وقـد أورد املؤلـف ضـمن االجتاهات الرئيسية        

 . )7(الفلسفي، العقائدي الكالمي، إىل جانب العلمي واإلصالحي االجتماعي واألديب

املنهج البنائي، والتوحيدي، واملعاداليت    : أمـا االجتاهـات الـيت يعتـربها حديـثة، فهـي           

 . )8(وضوعيوامل

                                                                                                                        
 على  وإاث،  عزب مدافعا عن احلداثيني ام ال يتجاهلون قداسة النص املقدس، وأا تستمد معايريها من الترا               . يقول د  -  1

 .155،156ص...  تبشر مبيالد جديد ملدرسة يف الفكر اإلسالميوإاوعي جيد بالتراث، 
 .156 حممود عزب، مالمح التنوير، ص- 2
 .97، صحممود عزب، مالمح - 3
 . وما بعدها49 رياض األخرس، اريات االجتماعية والتوجه حنو التفسري املوضوعي، ص- 4
 .دها وما بع80 نفسه، ص- 5
 .75، 69، 64 يراجع اريات االجتماعية، ص- 6
 .75، 69، 64، 62، 59، 56، 55، 52، 49صاريات االجتماعية،  راجع على الترتيب - 7
 . على الترتيب92، 88، 84، 80 رياض األخرس، اريات االجتماعية والتوجه حنو التفسري املوضوعي ، ص- 8
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 طروحات شيعية، فاملنهج -عدا املوضوعي –وجديـر باإلشارة أن املناهج احلديثة اليت ذكرها         

، اما املنهج التوحيدي واملعاداليت فقد ذكرمها       )1(البنائـي مـثال طـرحه الدكتور حممود البستاين        

 . )2(الدكتور غالب حسن الشابندر يف دراساته

 . )3(دأ مشروعا تفسرييا مساه التفسري التوحيديوإن كان الدكتور حسن الترايب قد ب

 مما تطالعنا به الدراسات يوما بعد يوم،        -واليت مل يذكرها  -كمـا ان املـناهج الـيت ذكرها         

فهي إعادة صياغة للمنهج املوضوعي، وهي طرائق يف التفسري تنظر ... كاملـنهج التراتيب والتطبيقي   

 . كيفية وزاوية النظر وطريقة العرض يف-رمبا–للقرآن نظرا موضوعيا، مع اختالف 

وال شـك أا حتتاج إىل دراسات علمية متأنية فاحصة تكشف لنا عن حقيقتها، كما حتتاج                

لتتـبع زمين جيعلها تنضج كرؤى عند أصحاا، وتوظف تطبيقيا يف التفسري، لنرى مثارها ومدى               

 .قدرا املنهجية على استنطاق النص القرآين وتفهيمه

 أيضا إىل نظرة منهجية متكاملة تبلورها يف إطارها الصحيح، وهذا البحث حماولة   كمـا حتتاج  

 .يف هذا السياق

 يف سياق دراسته، إال أنه رغم ذلك -مارا–ورغم أن األخرس قد عرج على اجتاهات التفسري         

 .حاول الوقوف عند كل منهج وقفة نقدية مربزا أهم ميزاته ومآخذه

                                       
 .م2001/هـ1422، 1ائي يف التفسري، دار اهلادي، بريوت، لبنان، ط ، املنهج البن حممود البستاين- 1
/هـ1422،  1، نظرية العلم يف القرآن ومدخل جديد للتفسري، دار اهلادي، بريوت، لبنان، ط                غالب حسن الشابندر   -  2

 .م2003/هـ1424، 4مداخل جديدة للتفسري، دار اهلادي، بريوت، لبنان، ط : و له أيضا كتاب. م2001
 .م2004، 1دار الساقي، بريوت، لبنان، ط التفسري التوحيدي، ، حسن الترايب- 3
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 :التقسيم املعتمد

 الوقفة املفصلة مع تقسيمات املصنفني الجتاهات املفسرين احملدثني، ال بد من تبين             بعـد هذه  

تقـسيم يكـون حوصلة للنقاش السابق من جهة، وامتداد طبيعيا للتقسيم املعتمد ملناهج املفسرين          

 .القدامى من جهة ثانية

نهجية فقـد صـنفت تفاسـري القدامى إىل قسمني؛ تفاسري منهجية وأخرى ال منهجية، وامل              

؛ فالتفاسري الروائية تفاسري احلديث     "اجتهادية"وتفاسري درائية   " مدونة"تفاسـري روائية    : صـنفان 

 .واألثر، أو األخبار والقصص، أما الدرائية فمنها املنهج اللغوي والفقهي والعقدي والعلمي

 .وأما التفاسري الالمنهجية فتشمل كل تفسري إشاري صويف رمزي أو تأويلي باطين

فـا علـى ذلك التقسيم، فإن تفاسري احملدثني ال خترج عن كوا تفاسري منهجية أو ال                 وعط

 . منهجية

، عرب التفاسري -ولو بلغة معاصرة–فاالجتـاه الالمنهجـي ال يـزال مستمرا يف أثوابه القدمية          

 .اإلشارية الصوفية والتأويلية الباطنية

 :ثننيأما االجتاهات املنهجية فهي ال تعدو أن تكون أحد ا

 إمـا اجـتهاد روائـي ال يكاد يضيف للتفسري إال من حيث الشكل، وضمنته ثالثة أشكال                  -1

 :تفسريية

 التفسري النقلي األثري، الذي استمر على نسق املدرسة األثرية، وحجم اإلضافة فيه هو جتديد   -أ

 .التبويب والتعبري، أو التلخيص والتهذيب
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سري الدرائي إىل الروائي ألنه صار نقال رتيبا لنصوص          التفـسري الفقهي، وقد نقلته من التف       -ب

وقد استعصى تصنيف هذا    . وأقـوال فقهية، مع إضافة تتعلق بالترجيحات والتخرجيات الفقهية        

 . )1(التوجه الفقهي على املصنفني، حىت عده بعضهم تفسريا علميا

 األسلوب واللغة،   أي ما كتب للمتمدرسني والعامة من تفاسري مبسطة       :  التفـسري التعليمي   -ج

ملخـصة املـنت، فتركيـز أصحاا على التبسيط والتيسري، ال على اإلضافة واالجتهاد، لذلك          

 .اعتربا تفاسري روائية

وال بـد من التنبيه هنا على أنه ما اعتربته تفاسري روائية ال ختلو من االجتهاد يف تفسري كتاب                   

ف، وإال فإن كل تفاسري العصر احلديث تفاسري        اهللا، وإمنـا غلّبت جانب النقل فيها لغرض التصني        

 .اجتهادية مضيفة ولو شكليا

 : أما النوع الثاين من التفاسري املنهجية، فقد خصصته للتفاسري التجديدية بألواا الثالث-2

، وقد اكتفيت بالتعبري عنه باالجتماعي لداللته على        )اهلدائي اإلصالحي ( االجتاه االجتماعي    -أ

 . بالتبع، فكونه اجتماعيا يدل بالضرورة على توجهه للمجتمع هلدايته وإصالحهباقي األوصاف

 .بكل ألوانه اللغوي والبياين والذوقي:  االجتاه األديب-ب

وإذا كـان الـتوجه البـياين هو الغالب على االجتاه األديب، بل يكاد املقصود به يف تقسيمات                

ربا تفاسري لغوية، إىل جانب تفسري الظالل الذي        املصنفني، فإن التطبيقات اللغوية اإلعرابية اعت     

اعتـربه املصنفون تفسريا خاصا ميتاز بذوقه األديب الرفيع، مع روحه التربوية االجتماعية، إال أين     

 .فضلت تغليب اجلانب األديب الذوقي فيه

                                       
 .2/415اجتاهات التفسري، فهد الرومي، .  د- 1
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إضافة  إال انه يبقى     -ورغم التحفظات عليه  – ثالث االجتاهات التجديدية هو االجتاه العلمي        -ج

هامـة يف التفسري، ولو من حيث املبدأ والغاية، بغض النظر عن مدى صحة التطبيقات العلمية                

 .الناجتة عن العملية التفسريية

ويف مقابـل التفاسري التجديدية جند التأويالت احلداثية اليت حاولت تفسري النص القرآين برؤية   

 .المية األصيلةمنفلتة عن ج السلف وبأداوت دخيلة على الرؤية اإلس

وال أقصد هنا بكون صاحب القراءة حداثيا، بل أركز على النتاج أكثر، فكلما آلت باملفسر               

 .كان تأويله حداثيا) احلداثية(حماولته حنو املقوالت والتصورات واألحكام 

وقـد حتاشيت قاصدا استخدام مصطلح التفسري واستعضت عنه بالتأويل، العتباري ان تلك             

أويلـية اجتهادات وحماوالت عصرية جزئية يف فهم القرآن الكرمي، لكنها تفتقد لبعد  القـراءات الت  

األكادميي يف التفسري، فأصحاا ال يتوفرون على شروط املفسر،         " العلمي"هـام، وهـو اجلانب      

 .وأدوات التفسري، وال ينضبطون مبناهجه املعتادة

ة والعلمية واالجتهاد، حىت ال يكون لكـن هذا ال ينفي عن التأويالت احلداثية صفات املنهجي         

 .موقفنا حكما مسبقا أو تعميما خلطأ جزئي
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التفاسري 
 الروائية

التفاسري 
 التجديدية

التأويالت 
 احلداثية

 التفاسري الالمنهجية
 

إلشاري التفسري ا
 الصويف

 التفسري النقلي

 التفسري الفقهي

التفسري 
 التعليمي

االجتاه 
 االجتماعي

 االجتاه العلمي

 االجتاه األديب

 املنهج اللغوي

 املنهج البياين

 املنهج الذوقي
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 :الفصل الثاين
  مفهومها خصائصها أنواعها  السنن اإلهلية

 

 
 مفهوم السنن اإلهلية: املبحث األول

 مفهوم السنن اإلهلية يف اللغة: املطلب األول
 حمفهوم السنن اإلهلية يف االصطال:املطلب الثاين
 خصائص السنن اإلهلية: املبحث الثاين

 اخلصائص الربانية للسنن اإلهلية: املطلب األول
 اخلصائص القانونية للسنن اإلهلية: املطلب الثاين

 اخلصائص املنهجية للسنن اإلهلية: املطلب الثالث
 اخلصائص الثقافية للسنن اإلهلية: املطلب الرابع
 أنواع السنن اإلهلية: املبحث الثالث

 أنواع السنن اإلهلية باعتبار جماهلا: املطلب األول
 أنواع السنن اإلهلية باعتبار دور: املطلب الثاين

  اإلنسان جتاهها  
 تقسيم األستاذ الطيب برغوث: املطلب الثالث
 التقسيم املعتمد ألنواع السنن اإلهلية: املطلب الرابع
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 مفهوم السنن اإلهلية: املبحث األول
 

 مفهوم السنن اإلهلية يف االستعمال اللغوي:  األولاملطلب

يف معاجم  "  ن.ن.س"الذي جند ملادته اللغوية     "  سن"السنن مجع مفرده سنة من الفعل الثالثي        

 .، وبعضها تبع لبعض من حيث االستعمال(1)اللغة معاين عديدة ، تتراوح بني احلقيقة وااز

اء، مث عمم ألي شيء جيري يف اطراد وسهولة           واألصل اللغوي لكمة سنة، هو جريان امل      

 .(2) رويس

 . فمعاين الفعل سن تعود كلها إىل معىن اجلريان واالطراد بسهولة

 :(3) واشتقاقاتهلفعل سن اللغوية لعاين املومن 

ساق الراعي اإلبل سوقا    و اإلبل ورعت،    تأكلو وحد السكني،    ،صقل السيف أو احلجر   

حسن املتكلم منطقه وبين    وأحسن الشخص رعاية أمر،      وشديدا،  سار الرجل سريا    وسريعا،  

أرسل وصب الرجل املاء،    وأنبت اهللا النبات،    و صور الصانع شيئا ،   وبين األمر وأوضحه،    وكالمه،  

 .سار اإلمام  يف الطريقة، وابتدأ الرجل أمرا عمل به قوم بعدهوفالن إبله للرعي، 

نسفالن طريقا من اخلري ي نمل يعرفه قومه، فاستنوا به وسلكوه: هوس (1) .إذا ابتدأ أمراً من الرب 

                                       
شري يعدها  والزخم،   استعمال العرب لكلمة سنن يتراوح بني احلقيقة وااز، فابن فارس يستعملها مبعناها احلقيقي                1-
شريف الشيخ  .   د :وانظر)  311   ص ،1419/1998،  1 الكتب العلمية بريوت، ط    دار، أساس البالغة  :الزخمشري:ينظر(جمازا

 .20 صم،2004/هـ1425، 1، السعودية، طمكتبة الرشد، الرياض السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية ،صاحل أمحد اخلطيب
 .21، 19ص،   السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية،شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب.  د2- 
ة،  الشيخ حممد الطاهر بن عاشور أن لفظة السنة اسم جامد غري مشتق، وأنه مل يرد يف كالم العرب مبعىن وضع السن                     يرى  3- 

 ويستدل الشيخ بن    .مشتق من السنة اشتقاق األفعال من األمساء اجلامدة، و هو اشتقاق نادر            "  سن"مث خيلص إىل أن فعل      
 .صرحون بكون السنة مصدرا قياسيا لفعل سن وال يأتون به عقب هذا الفعل             عاشور على  رأيه بأن أصحاب املعاجم ال ي         

 .4/96، 1984، -تونس- تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر،حممد الطاهر بن عاشور: ينظر
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ولكثري من هذه املعاين شواهدها الشعرية واحلديثية يف معاجم اللغة، خاصة منها معىن صقل               

  .السيف ورعي اإلبل وسوقها والسري يف الطريقة

 عىن ولذلك رمبا  وهذه أشهر معاين الفعل سن اليت حتمل دالالت جتعلها متقاربة يف امل              

 . اشتركت يف الوضع اللغوي للفعل سن كما سيتضح بعد إيراد أمثلة هلا يف شواهد لغوية

 :يقول الشاعر

 أرق من املاء الزالل كليلها وزرق كستهن األسنة هبوة      

أي تصقل وحتد ا تسن(2)واألسنة هي الرماح أل .   

 :يلذيل خماطبا أبا ذؤيب اهلذقول خالد اهلوي

 فأول راض سنة من يسريها فال جتزعن من سنة أنت سرا       

 .)3(و لكـل قوم سنة و إمامها    من معشـر سنت هلم آباؤهم    :قول لبيديو

                                                                                                                        
: مادةت،  .، د 1لبنان، ط -بريوت-لسان العرب،دار صادر  ،   أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي           -1
سوريا، -دمشق- القاموس احمليط، مكتبة النوري    ،جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي      .  9/220  .13/223ن،  .ن.س
، 2لبنان، ط - الكليات، معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، مؤسسة الرسالة، بريوت         ،أبو البقاء الكفوي  .  4/236م،  .د

/هـ1413،  1لبنان، ط -بريوت-سان اللسان، دار الكتب العلمية     ل ،ابن منظور اإلفريقي  .  497م، ص 1993/هـ1413
، 1991/هـ1411،  1لبنان، ط -بريوت-معجم مقاييس اللغة، دار اجليل    :  أبو احلسني أمحد بن فارس    .  1/631م،  1993

/1القاموس الفقهي،   .  9/242هـ،  1306،  1لبنان، ط -بريوت- تاج العروس، دار صادر    ،حممد مرتضى الزبيدي  .  3/60
/4  م1،2001، حتقيق حممد عوض مرعب، دار إحياء التراث العريب، بريوت، ط            ذيب اللغة  ،األزهريبومنصور  أ  .  183
243-245. 
 .9/220 لسان العرب، ،ابن منظور2- 

 .4/96 التحرير والتنوير، ، ابن عاشور- 3
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 يف اإلسالم سنة    من سن ":-صلّى اهللا عليه وسلّم   –، يقول رسول اهللا      احلديث الشريف  ومن

  أي وضع    .)1(" أن ينقص من أجورهم شيئا     حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا بعده من غري         

 . والطريقة من املعاين اللغوية للفعل سن وللمصدر سنة. وطرق طريقة حسنة

أي إمنا أدفع إىل النسيان ألسوق الناس باهلداية إىل الطريق             (2)"إمنا أنسى ألسن  ":  ويقول

  ).3(يانوأبين هلم ما حيتاجون إليه أن يفعلوا إذا عرض هلم النس املستقيم،

أي   (4)"سنوا م سنة أهل الكتاب     :  "-عليه الصالة والسالم  - يقول   ،ويف حق اوس  

   .)5(خذوهم على طريقتهم وأجروهم يف قبول اجلزية جمراهم

 .لفعل سن معىن السري يف الطريقة والسوق إليهال تعطي فاألحاديث

 -  أي ذوات السن  -وا السن أعط:"-صلى اهللا عليه وسلم   - أما معىن الرعي فيدل عليه قوله     

  نها أهل اللغة للفظ          .أي الرعي "  حظها من السنفهو يعين العناية    "سنة" كل هذه املعاين يضم ،

                                       
املنهاج شرح صحيح   :  وويحمي الدين الن  .   رواه مسلم يف صحيحه من حديث جرير بن عبد اهللا، ورواه النسائي عنه              -  1

، ح 106-7/104م،  1997/هـ4،1418 لينان، ط  -مسلم ابن احلجاج، حتقيق خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت          
سنن .  443-16/442،  6741وكتاب العلم، باب من سن سنة، ح       .  ، كتاب الزكاة، باب احلث على الصدقة       2348

 لبنان، كتاب الزكاة، باب     -لسندي، دار الكتاب العريب، بريوت    النسائي بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي وحاشية ا        
 .76-5/75ج/3التحريض على الصدقة، م

: انظر مالك بن أنس   .  أرسله ورفعه "  إين ألنسى أو أنسى ألسن    :  " هكذا نقله صاحب البصائر ويف املوطأ لفظ قريب منه         -2
م، 1990/هـ1410،  11لبنان، ط -بريوت-ار النفائس أمحد راتب عرموش، د   :  املوطأ رواية حيىي بن حيىي الليثي، إعداد       

 .كتاب النداء للصالة
بريوت ـ لبنان، -بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، املكتبة العلمية    ،  جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي        -3
 .3/267م، .د

كتاب الزكاة، باب   .  618، ح 188الك، ص موطأ م .   رواه مالك يف املوطأ والبيهقي يف السنن عن عمر بن اخلطاب            - 4
 باب ما جاء يف     م،2003/هـ1424،  3دار الكتب العلمية، بريوت،ط   سنن البيهقي الكربى،  .  جزية أهل الكتاب واوس   

 .13764،7/172حترمي حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب،ح
 .3/268 بصائر ذوي التمييز، ، الفريوز أبادي-5
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 . رادهواحلسن والسهولة يف جريان الشيء واطّ

فنحن حباجة إىل العناية والتحسني عند      :  وباستحضار املعاين السابقة، جندها تدل على هذا      

والسري والكالم والصنع والصب واإلرسال والسري يف الطريقة، فبدون          الصقل والرعي والسوق    

كما أن إنبات اهللا النبات أكثر وضوحا يف        .  رعاية وحتسني لن تسري هذه األفعال باطراد وسهولة       

كونه جاريا على قمة العناية والتحسني، لذلك يتبدى لنا اطراده هينا سهال، ولو تكفل به غريه                 

وعلى هذا املعىن يطلق بعض اللغويني مصدر السنة على الوجه            .   أبدا سبحانه ملا كان كذلك   

 . ملا فيها من بروز عناية اهللا وحتسينه خللقه  .)1(والصورة وعلى الطبيعة 

فالسنة يف اللغة الطريقة أو السرية حسنة كانت أو قبيحة            .أما املعىن اآلخر للسنة فهو الطريقة     
مة احملمودة املرضية املسلوكة يف الدين من غري افتراض وال           ، وبعضهم خيصها بالطريقة املستقي    )2(

 )3(وجوب 

صلى اهللا عليه   - وهذا التعريف يتجه بالسنة إىل معناها االصطالحي يف الشرع أي سنة النيب             

املعاين اللغوية للسنن اإلهلية ال خترج عن الدالالت الشرعية لكلمة سنة         أن   نالحظ، ولذلك   -وسلم
(4). 

ابتداء أمر ليقتدي فيه به،     "   أو .)5("  نبيا كان أو وليا   :  ما واظب عليه مقتدى   ":  فتعرف بأا 

                                       
 .4/236 القاموس احمليط، ،الفريوز آبادي. 223، 3/220  لسان العرب،، ابن منظور- 1
 .3/222 لسان العرب، ، ابن منظور- 2
 .497 الكليات، ص، أبو البقاء الكفوي- 3

 ع –  13 اإلهلية يف ضوء املقاربة احلضارية، جملة إسالمية املعرفة، س          عبد العزيز برغوث، مالحظات حول دراسة السنن       4- 
 . 24، ص م2007/هـ1428، صيف 49
 .497 الكليات، ص،أبو البقاء الكفوي - 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 155 

هي ما أمر به    :  "والبعض يصرح باملعىن التشريعي للسنة فيقول     .  )1(أو العمل بقصد اقتداء الغري به       

 .)2("   وى عنه وندب إليه قوال وفعال مما مل ينطق به الكتاب العزيز            -صلى اهللا عليه وسلم   -النيب  

 والسنة ذا .)3("  هي ما يف فعله ثواب ويف تركه عتاب وال عقاب         :  "والبعض يعرفها باألثر الفقهي   

ولذا فسأقتصر يف   :  ال سنة نبيه  "  سنة اهللا "املعىن التشريعي ال تعنينا يف هذا البحث، فما أحبثه هو            

 .التعريف االصطالحي على ما يتعلق بسنة اهللا

 يف تعريف السنن، جند تأسيسا وتركيزا لغويا وشرعيا منضبطا          وبنظرة حتليلية للجهود اللغوية   

، رغم تضييقه املعىن، الذي وسعه الفريوز اآلبادي ليشمل اجلانب الطبيعي             )4(لدى ابن منظور  

أما .  ، ليصري أكثر انضباطا   )5(وهي إضافة هامة ملعىن السنن    "  النهج"الكوين، وهو يستخدم لفظ     

ي والكوين يف السنة فيقول أن السنة هي طريقة حكمته            الراغب فيجمع بني البعدين الشرع     

فيما يركز ابن فارس على خصائص السنة ؛ اطرادها وثباا  وجرياا، ومعىن اجلريان              .  )6(وطاعته

 )7(.يعطيه بعدا صوتيا كلما التقى السني والنون

ن األزهري فنجده يركز على البعد البشري للسنن حني يتحدث عن سنن األوائل وس             أما  

 )1(.، ويف هذا تأسيس ملعىن السنن االجتماعية والتارخيية)8(العامة

                                       
 .3/222 لسان العرب، ، ابن منظور- 1
 .نفسه - 2
 .497 الكليات، ص، الكفوي- 3
 .9/220، 13/223 ابن منظور، لسان العرب، - 4
 .4/236 الفريوز آبادي، بصائر ذوي التمييز، - 5
/1  هـ1412،  1وان عدنان الداودي، دار القلم، دمشق، ط       حتقيق صف  القرآن،يف غريب   فردات  امل  ، الراغب األصفهاين  -  6

429. 
 . 3/60 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة - 7
 .198\12 األزهري، ذيب اللغة - 8
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سننت :حني ينقل قول العرب   .  و يضيف األزهري معىن هاما للسنة يربطها بالقصد والوجهة        

إذا وجهته إليهن فالسن يتضمن معىن التوجيه، والسنن موجهات إهلية           :  إىل فالن الرمح تسنيناً   

  .للمخلوقات

ضة اللغويني يف معاين السنة، إال أم قلما يتوقفون عند السنة مسندة هللا سبحانه،       ورغم استفا 

ولذلك ميكننا موافقة الدكتور الشكعة حينما قال أن التناول املعجمي للسنن اإلهلية شديد                 

  )2(.اإلجياز

وعليه، فإضافة السنن هللا عرب وصفها باإلهلية يدل لغة على طرق اهللا سبحانه وعاداته يف                 

 .معاملة خلقه

 .ونسبة السنن هللا تضيف لغة معىن جديدا، إىل جانب الطريقة والسرية، وهو معىن احلكم

فتكون املعاين اللغوية للسنن تتمحور حول معىن اجلريان واالطراد، وتتفرع ضمن ثالث              

 .معاين كلية هي الطريقة والسرية واحلكم

ميكننا املطابقة بينها وبني أقسام السنن، وكأن       وبتأمل هذه املعاين الكلية للسنن اإلهلية لغويا،          

يدل عليها لفظ احلكم أكثر من غريه،          )3(كل معىن يدل على قطاع من السنن، فسنن اهلداية         

بينما يشري معىن الطريقة إىل     .  والسنن االجتماعية أو سنن األنفس أقرب إىل معىن السرية املتبعة          

وطريقة احلكمة، وهذا املعىن األخري يدل على سنن        معنيني جزئيني متضمنني فيه؛ طريقة الطاعة       

                                                                                                                        
 م،2006/هـ1،1427، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،ط    مفهوم السنن الربانية  ،  رمضان مخيس زكي  :  يراجع يف ذلك  -  1
 .24ات حول دراسة السنن، صعبد العزيز برغوث، مالحظ. 29ص
، املوسوعة القرآنية املتخصصة، حتت إشراف األستاذ       ، حجية السنن اإلهلية يف رحاب القرآن الكرمي       الشكعة   مصطفى   -  2

 .815م، 2006الدكتور  حممود محدي زقزوق، الس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 
فسنن الكون يسميها   ):  عناية/دراية/هداية(داللة على أقسام السنن      وظفت هنا اصطالحات األستاذ الطيب برغوث لل        -  3

 .سنن اآلفاق أو سنن العناية، والسنن اإلنسانية سنن األنفس أو سنن الدراية، بينما سنن الوحي والتشريع هي سنن اهلداية
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ولو من  –على سنن اهلداية، كما يدل      )  طريقة الطاعة (اآلفاق أي سنن الكون، بينما يدل سابقه        

 . على سنن الكون باعتبار خضوع اإلنسان هلا-طرف خفي

 سنة البشر؛ – سنة الرسول –ومن منظور ثان، فإن ثالثية املعىن اللغوي تقابل ثالثية سنة اهللا         

فسنة اهللا هي حكمه يف خلقه، وسنة الرسول هي السرية املتبعة، بينما سنة البشر هي طريقتهم                  

 .املعتادة يف السلوك

ن السنن مسندة إىل اهللا متثل خلفية تصورية نظرية عقدية وتشريعية،            أوعليه ميكن القول ب   

ندة للبشر متثل خلفية ثقافية      والسنن مسندة للرسول متثل خلفية تطبيقية تارخيية، والسنن مس          

 .اجتماعية

مث ومن زاوية أخرى تعود تلك املعاين الثالث إىل منبت داليل موحد يدور حول معاين                 

ولو –اجلريان واالطراد والسهولة اليت تذكرها كتب اللغة؛ فمعاين الطريقة والسرية واحلكم حتمل             

 مألوفة معتادة إال الطراد فعلها      فال تكون السنة طريقة جارية    :   تلك الدالالت  -من طرف خفي  

وجريان سلوكها، ومن اعتاد شيئا سهل عليه ويسر اطراد فعله عليه، حىت يصري دأبا له وديدنا، بل                

 .ومن غري شعور منه أحيانا

وهو نفس ما يقال عن معىن السرية، فمن اطرد منه سلوك وجرى عليه دهرا صار سرية                  

 . استمر عليهمتبعة، فيسهل على غريه التأسي به فيما

أما احلكم فال معىن له إذا مل يكن جاريا نافذا على مستحقيه، وتزداد حاكمية احلاكم جالال                

 .وجالء إذا أجرى أحكامه بسهولة ويسر على حمكوميه
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مث إن هذه املعاين ذاا ال تنفك عن بعضها؛ فالبشر يطرقون طرائق عدة يف سلوكهم، فتصري                

ادات وأعراف مألوفة لدى الناس، ومع تقادم العهد ا تصري حكما  بعضها مع الزمن سريا متبعة وع     

ومن منظور ثان، احلكم ملا     .  فالطريقة تؤول إىل سرية، والسرية تستحيل حكما      .  ثابتا مطردا فيهم  

جيسده احملتكمون إليه يصري سرية هلم فيتأسى م غريهم، ومع الزمن يصري ذلك احلكم وتلك                 

 .ة لدى الناسالسرية طريقة معتادة مألوف

فحكم اهللا وشرعه جتسد عرب سري األنبياء والصاحلني،        .  وكال احلالني قائم جمرب بني الناس     

والعكس كذلك؛ فكثريا ما تأست الشعوب      .  وصار بعد ذلك طريقة اجتماعية يف السلوك البشري       

 .برموزها وسريهم، فصارت طرائق هلم، وانبثقت منها تصورام وأحكامهم

 أن السنة هي القانون الضابط املهيمن    -رمضان مخيس .كما يقول د  – اللغوي   وخالصة املعىن 

  )1(.والفعل النافذ احلاكم الذي جيري باطراد وثبات وعموم ومشول مرتبا على سلوك البشر

والواقع أن الدكتور رمضان يوظف مصطلحات تظهر يف املعىن االصطالحي وال تظهر يف              

، فلفظ القانون والضابط ومعاين االنضباط واهليمنة والنفاذ ال         -القدمي على األقل  -التناول اللغوي   

 .تستخدمها معاجم اللغة لتعريف السنة، بل جند بدال عنها، الطريقة والسرية واحلكم

فإذا أردنا تلخيصا للمعىن اللغوي للسنن، فهي الطرائق املطردة والسري املتبعة واألحكام              

 .املطردة يف الكون والبشر

تكون السنن اإلهلية يف االستعمال اللغوي هي الطرق والسري          "  اإلهلي"له البعد   فإذا أضفنا   

 .واألحكام اإلهلية اجلارية املطردة يف الكون والبشر

                                       
 .31 مفهوم السنن الربانية ص، رمضان مخيس زكي- 1
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للسنن، يبقى املعىن اللغوي مقتربا بالسنن أكثر ملعناها الشرعي         "  اإلهلية"أما قبل إضافة معىن     

 .-مصلّى اهللا عليه وسلّ–القاصر هلا على سنن النيب 

 ومن  )1(.فالتناول الشرعي للسنن ال يكاد خيرج عن مداليل املادة اللغوية، بل ينطلق منها أساسا              

معىن الطريقة بالذات، الذي يربطه الرازي ومن قال بقوله، باملعىن اللغوي للسن وهو جريان املاء،               

  )2(.ي للسنن النبوية فقيس عليه جريان السلوك من مقتدى نبيا كان أم وليا، وهو أصل املعىن الشرع             

  .)3(فالسنن يف اللغة الطريقة أو السرية حسنة كانت أو قبيحة 

                                       
 .28سة السنن، صعبد العزيز برغوث، مالحظات حول درا - 1
/9  هـ1420،  3 دار إحياء التراث العريب، بريوت، ط      التفسري الكبري، مفاتيح الغيب     ،الرازيفخر الدين   :   يراجع مثال  -  2

 حتقيق عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،              ،جمموع الفتاوى   ،ابن تيمية تقي الدين     .11
 ،رمضان مخيس زكي  .    4/115 املنار،   ، رشيد رضا  .268،  3/267  م،1995/  هـ1416دية،  املدينة املنورة، السعو  

 . 29مفهوم السنن الربانية، ص
 .3/222 لسان العرب، ، ابن منظور- 3
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وبعضهم خيصها بالطريقة املستقيمة احملمودة املرضية املسلوكة يف الدين من غري افتراض وال                

  .)1(وجوب

صلى اهللا    -وهذا التعريف يتجه بالسنن إىل معناها االصطالحي يف الشرع أي سنن النيب              

ابتداء أمر ليقتدي فيه    " أو .)2("نبيا كان أو وليا   :  ما واظب عليه مقتدى   :  " فتعرف بأا  -ليه وسلم ع

 . )3(به، أو العمل بقصد اقتداء الغري به

 -صلى اهللا عليه وسلم   -هي ما أمر به النيب      :  "والبعض يصرح باملعىن التشريعي للسنن فيقول     

  .)4("به الكتاب العزيزوى عنه وندب إليه قوال وفعال مما مل ينطق 

 .)5("هي ما يف فعله ثواب ويف تركه عتاب وال عقاب: "والبعض يعرفها باألثر الفقهي

السنن "والسنن ذا املعىن التشريعي ليست املقصودة يف هذا البحث، فما أحبثه هنا هو                

 .السنن اإلهليةولذا فسأقتصر يف التعريف االصطالحي على ما يتعلق ب: ال السنن النبوية" اإلهلية

 

                                       
 .497 الكليات، ص، أبو البقاء الكفوي- 1
 .497 الكليات، ص، أبو البقاء الكفوي- 2
 .3/222 لسان العرب، ، ابن منظور- 3
 .نفسه - 4
 .497 الكليات، ص، الكفوي- 5
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    مفهوم السنن اإلهلية يف االصطالح: املطلب الثاين 

يصنع املصطلح شخصيته املفاهيمية وصورته التصورية، من الفضاء الداليل والثقايف السائد يف            

 .جمتمع التعريف، وذلك عرب طائفة من املصطلحات اللصيقة بالذهن لتقريب املعىن

 كتب يف موضوع السنن اإلهلية ، وجدت أن املؤلفني           وبعد تتبعي ملا وقع بني يدي مما       

 :يستعملون مجلة مصطلحات للتعبري عن السنن اإلهلية 

 .إرادته –أوامره  -كلماته -أقداره -حكمته  -شريعته  -مشيئته  -أحكامه - أفعال اهللا *

 .األسباب –القوى  - األصول – النظام – القواعد –الضوابط  -النواميس  -القوانني * 

 .األساليب –  املناهج–الطرائق * 

 اخلصائص-الطبائع–العادات * 

 :وبتأمل هذه املصطلحات، رأيت أنه ميكنين تصنيفها إىل أربع جمموعات

جمموعة مصطلحات تدل على ارتباط السنن باهللا تعاىل، وهذا ما يتجلى يف ألفاظ كفعل                -1

 ... وإرادتهاهللا وحكمه ومشيئته وشريعته وحكمته وقدره وكلمته وأمره

 وجمموعة مصطلحات تعرف السنة من جهة كوا صارمة الزمة احلدوث، وهذا ما يدل            -2

 -الضابط-الناموس:  عليه جبالء مصطلح القانون واملصطلحات املقاربة له يف هذا املعىن من مثل            

 ...السبب - القوة –األصل  - النظام – القاعدة

كوا منهجا وأسلوبا مسلوكا وطريقا متبعا،       وطائفة ثالثة تشري إىل السنة من حيث          -3

 ...األسلوب - املنهج والنهج - السرية – الطريقة: وهو ما توحي به ألفاظ

وباقي املصطلحات تشري للسنن كعادات وطبائع وخصائص للكون والبشر، مما يشري              -4
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ية جمسدة حلركة   اللتصاقها باملخلوقات وانصباغهم ا، حبيث صارت اعتبارات معتادة ومناذج ثقاف         

 .السنن اإلهلية

 :حد املعاين التاليةأوعليه ، تكون التعاريف املوظفة لتلكم ملصطلحات، تصب مجيعها يف     

 .مصدر السنن وغاية حدوثها، وهو مؤدى اموعة األوىل من املصطلحات -

موعة  لزوم حدوث السنن وصرامتها مبا جيسد قانونيتها اليت تعود إىل معاين مصطلحات ا             -

 .الثانية

 . أو تكرر حدوث السنن اإلهلية، مبا جيعلها طريقة متبعة، أي مبدلوالت اموعة الثالثة-

مث باعتبار مآل ونتيجة تكرار حدوثها، مما حيوهلا إىل عادات واعتبارات ثقافية، باملعىن                 -

ز برغوث، يف مقاله    وقد تناول السنن اإلهلية بنفس هذه االعتبارات، الدكتور عبد العزي            .الرابع

  .)1(مالحظات حول دراسة السنن اإلهلية: القيم

 للسنن ال يبتعد عند    )  االصطالحي(ر وهو يتناول موضوع السنن أن التناول العلمي         وقد قر

ي الغرض   وهو ما ال يؤد    )2  (.الكثريين عن اخلطوط العامة والفضاءات الداللية لغويا وتفسرييا        

ى من طرح مفهوم حمور    املتوخ      اال ي، كسنة اهللا، فهو يدعو لدراسة السنن بوصفها مفهوما حيويا فع

  )3 (.له صلة مباشرة بتفاعالت الواقع وتدافعات احلياة وصريورة األحداث والواقع

4 (ر أنه ميكن حتديد أربعة مداخل لتحديد مفهوم السننمث يقر( . 

 .ين للسنن البعد الربا←.  السنن بوصفها إرادة اهللا وحكمته ومشيئته-1

                                       
 .33صعبد العزيز برغوث، مالحظات حول دراسة السنن اإلهلية،  - 1
 .33-32، صنفسه - 2
 .44عبد العزيز برغوث، مالحظات حول دراسة السنن، ص - 3
 .33، صنفسه - 4
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 . البعد القانوين الوصفي النظامي للسنن←السنن بوصفها القانون اإلهلي  -2

 . البعد املنهجي التربوي للسنن←السنن بوصفها املنهج والطريقة  -3

 . البعد الثقايف االعتباري للسنن←السنن بوصفها املثال والنموذج والعادة  -4

ته، وبالتايل سأتبىن تصنيفه الرباعي      وهو نفس مؤدى التصنيف املصطلحي الذي اعتمد       

 :مبصطلحاته سالفة الذكر

 . البعد الرباين للسنن اإلهلية←. السنن بوصفها إرادة اهللا وحكمته ومشيئته: ولالفرع األ

، وممارسة ملعاين القوة والقدرة، وتدبري      )1(تطرح السنن من هذا املنظور على أا قرار إهلي         

 .)2 (.الشؤون

 مبعناها  )3(حممد رشيد رضا مجلة ألفاظ ومعاين تدل على هذا البعد للسنن           ر السيد   وقد كر 

 اهللا التكوينية أوامر – اليت يقوم عليها هذا النظام يف الكون        األقدار  –النظام اإلهلي   :  الرباين، ومنها 

ليفية  اجلارية يف اخللق، هي القسيم املقابل ألحكام اهللا التك         الفعلية اهللا   أحكام  –اجلارية يف الكون    

 )4 (.املودعة يف الكتاب والسنة

 

 السنن فعل اهللا: أوال

                                       
يقول باقر  .  77صم،  1981/هـ1401،  2 لبنان، ط  - املدرسة القرآنية، دار التعارف، بريوت      ، حممد باقر الصدر   -  1

 . كل قانون من قوانني التاريخ هو كلمة اهللا سبحانه وهو قرار رباين: الصدر
 .33 عبد العزيز برغوث، مالحظات حول دراسة السنن، ص - 2
 دار النوادر، دمشق،    ، يف الفكر اإلسالمي، السيد حممد رشيد رضا منوذجا         حازم زكريا حمي الدين، مفهوم السنن اإلهلية       -  3

 .114 صم،2007/هـ1428، 1، طسورية
 .12/236 8/533 7/236 4/267 1/41املنار   تفسري، رشيد رضا- 4
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ا يعر1 (. اهللا يف األممفعلف عبد احلميد الفراهي السنة على أ ( 

 يف معاملة األمم فعل اهللالسنة ما اطرد من   :  "وهو ما اختاره األستاذ جمدي عاشور يف تعريفه       

 ) 2(".شرع اهللا وأثر ذلك يف الدنيا واآلخرةواألفراد، بناء على أعماهلم وسلوكهم ومواقفهم من 

 اإلهلي املطرد الذي مل يقع فيه       الفعل"وكذا األستاذة ناهد يوسف رزق اليت تعترب السنن          

وقد أشارت للتعريف يف موضوع آخر تقول فيه أن السنن            ،)  3(".استثناء ومت به انضباط أمر الكون     

ر عن الكون،    فقد مجعت بني الفعل اإلهلي املعب      )4(.اوإخبار  فعالاإلهلية هي ما جيري من اهللا تعاىل        

 على رؤية مشولية للسنن ال تقصرها على السنن الكونية           واإلخبار اإلهلي املشري للوحي، مما يدلّ     

 .فقط، بل تشمل السنن التشريعية أيضا، وهو ما يغفله أكثر الباحثني يف املوضوع

                                       
ينظر .  131 ص   م،1978/هـ1398، الدار العربية للكتاب، طرابلس الغرب،ط       ، حديث األحاديث  علي فهمي خشيم    -  1

 .26  صالسنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية،شريف اخلطيب، 
 .36ص م،1427/2006، 1 السنن اإلهلية يف األمم واألفراد، دار السالم، القاهرة، مصر،ط،عاشور حممد جمدي  - 2
كتاب املؤمتر الدويل الثالث عشر للفلسفة      االجتماعية،   الكونية و   ناهد يوسف رزق يوسف، عالقة السنن اإلهلية بالقوانني        -  3

هذا التعريف ينطبق على نوع فقط من السنن وهو           (96صم،  2008اإلسالمية،كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر،أفريل       
السنن اجلارية مما ال يتماشى مع التقسيم الذي اعتمدته الكاتبة، وإن كان مؤداه يتماشى مع ما اخترته يف هذا البحث من أن                       

ه خارقاكل السنن جارية، حىت ما نظن(. 
 .96ماعية، ص  ناهد يوسف رزق يوسف، عالقة السنن اإلهلية بالقوانني واالجت- 4
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 السنن حكم اهللا ومشيئته وشريعته: ثانيا

إذ يقول أن      للسنة -)1(كما يصفه حازم زكريا   –م شيخ اإلسالم ابن تيمية تعريفا منهجيا        يقد

 :منهم" احلكم"، ويتابعه الكثريون يف استخدام لفظ )2( اهللا يف األمور املتماثلةحكمالسنة اإلهلية 

 .)3(" اهللا يف خليقتهحكمالسنة هي : "أمحد كنعان

  )4 (. يف خليقتهومشيئته اهللا حكمسنة اهللا يف اخللق متثل : عامر الكفيشي

يقصد يف اال النفسي واالجتماعي واحلضاري وكل ما        (سنن اهللا تعاىل    :  عبد الكرمي بكار  

 اهللا  مشيئة علوية ماضية مستمرة اقتضتها      أحكامعبارة عن   )  له صلة باإلنسان بوجه من الوجوه     

  )5 (. البالغةوحكمته

 ؛ئة واحلكمة يف املثالني األخريينونلحظ ارتباط معىن احلكم مبعىن املشي

ويشمل معىن احلكم وحي اهللا وشرعه، ولذا أحلقت به التعريف التايل، أما الذي يليه فتبع له،          

 .فأصول احلكمة ايات علل الشريعة، كما هو جلي يف التعريف ذاته

 ) 6 (. وطريقته، وما جرى من نظامه يف خلقهشريعتهفسنة اهللا 

                                       
 .69حازم زكريا حمي الدين ، مفهوم السنن اإلهلية، ص - 1
 .54،55/ 1 ،2001/ هـ1422، 1حممد رشاد سامل، دار العطاء ، الرياض، ط: ، تجامع الرسائلابن تيمية،  - 2
1997/هـ1418،  1 دار النفائس، بريوت ، لبنان، ط      ، يف ضوء سنة اهللا يف اخللق       أزمتنا احلضارية  ، أمحد حممد كنعان   -  3
 .52 صم،
 .226 صم،2003/هـ1424، 1 دار اهلادي، بريوت، لبنان، طعامر الكفيشي، حركة التاريخ يف القرآن، - 4
، 2009،  1 اجلزء األول، دار السالم، القاهرة، مصر، ط       ، من حولنا  بكار، هي هكذا، كيف نفهم األشياء     عبد الكرمي     -  5
 .10 ص
 تقدمي الدكتور عبد الصبور شاهني، دار الفكر العريب، القاهرة،          األلفاظ واألعالم القرآنية،  حممد إمساعيل إبراهيم، معجم       -  6

 .154ص ت، .، د3مصر، ط
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  )2(. اليت تنتهي إليها علل الشريعة اإلسالمية الغراءواحلقائق، أصول احلكمة )1(آنيةالسنن القرو       

 السنن قدر اهللا وكلمته وأمره وإرادته :ثالثا

تطرح هذه الزاوية من النظر للسنن مدخال جديدا لفهم القدر اإلهلي، فالسنن ذا املعىن                

وهذه بعض تعاريف   .  درته تعاىل ومشيئته   على ق  أقدار اهللا وكلماته وأوامره وأحكامه، مما يدلّ       

 :السنن من هذا املنظور

 ) 3 (. الثابت الذي ال يتبدلوقدره اهللا أمرإن السنن هي : تعريف فتحي شهاب الدين

 ربانية مترتبة على أفعال العباد وتوجهام،       وأحكام إهلية   مقاديرالسنة  :  تعريف رندا عوين  

  )4 (.وقدرته اهللا سبحانه وتعاىل مشيئةكل ذلك ضمن 

 اهللا وعهوده الثابتة وعهوده احلقة،       أقدارسنن اهللا القرآنية هي      :  تعريف رشيد كهوس  

 التامات، اليت ال تبديل هلا، وال حتويل يعتريها، وال تغيري يشملها، وال حتايب أحدا مؤمنا                 وكلماته

  )5 (.كان أم كافرا

                                       
مرارا يف مقال الدكتور رشيد كهوس، مما يدل على استعماله عن قصد              "  السنن القرآنية "تكرر هذا التعبري الالفت       -  1

وإن كنت أفضل االلتزام بتسمية     .  يف القرآن فقط دون بقية السنن اإلهلية      واختيار، وكأنه خيصص حديثه عن السنن الواردة        
من جهة، ولعدم التكثري من مصطلحات قد تشوش على املعىن وتفتح األقواس من حوله دون            "  سنة اهللا "السنن اإلهلية، لقرآنيتها    
 .كبري فائدة وال توظيف

 14 ص ، 45، ع12، س 2009نار اجلديد، القاهرة، مصر، شتاء  جملة املرشيد كهوس، القواعد الكلية للسنن اإلهلية، - 2
م، 2008/هـ1429،  1دار النشر للجامعات،القاهرة،ط  فتحي شهاب الدين،السنن اإلهلية يف قيام األمم وسقوطها،       .م  -  3

 .11ص 
 .26 صم،2005، 1دراسة سننية، دار العلوم، عمان، األردن،طرندا عوين، قصة االختالف، - 4
 .3 هامش 26وس، القواعد الكلية للسنن اإلهلية، ص رشيد كه - 5
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 يف   واحلكمة واإلرادة اإلهلية   القدرةالسنن جتلّ من جتليات     :  تعريف عبد العزيز برغوث   

  )1 (.ضبط موازين احلياة والوجود الكوين والبشري

وبتأمل هذه التعاريف جند أا تضفي على السنن اإلهلية مسحة عقدية فلسفية وروحية، ما               

 .دامت مربوطة باهللا سبحانه مباشرة، منسوبة لفعله وخربه، وأمره وقدره وحكمه ومشيئته

ا البعد يف التعريف، لتأصيل السنن عقديا وفلسفيا، وتفعيل معناها           ولذا ميكن اعتماد هذ   

 .دون استغناء طبعا عن بقية األبعاد اآلتية يف سياق التحليل. روحيا وشرعيا

وأن فعل اهللا متصل مباشرة حبياة اإلنسان         تعرب عن ارتباط اخللق باخلالق     -ذا املعىن –لسنن  فا

إلنسان له غاية، تؤكد على اإلرادة الربانية يف هداية          على أن فعل ا     عن طريق سنته، كما تدل    

   )2 (.اخللق

  البعد القانوين للسنن اإلهلية←السنن بوصفها القانون والنظام اإلهلي : ثاينالفرع ال

وهو ما يتجلى  يف حشد      .  السنن ذا املعىن قواعد وضوابط ونواميس لنظام إهلي ثابت حمكم         

 .سنن اإلهليةهائل من التعريفات املعاصرة لل

 واننيالسنن مبعىن الق: أوال

تكون )  أي السنن (وعلى حسبها   :  "استخدم اإلمام حممد عبده هذا املصطلح حيث يقول        

   )3 ("بالقواننياآلثار، وهي اليت تسمى شرائع أو نواميس، ويعبر عنها قوم 

                                       
 .18عبد العزيز برغوث، مالحظات حول دراسة السنن اإلهلية، ص - 1
 .34، صنفسه  - 2
 .132 ص،1998 اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط  حتقيق عاطف العراقي،حممد عبده، اإلسالم دين العلم واملدنية،  - 3
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 وغري   اليت جتري على الناس مجيعا دون استثناء مؤمنني          القواننيهي تلك   :  علي مجعة 

   )1(.مؤمنني

 اليت أقام اهللا عليها نظام الكون ونظام اتمع، وهي          القواننيالسنن تلك   :  يوسف القرضاوي 

 )2 (.سنن وقوانني هلا صفة العموم والشمول، كما أن هلا صفة الثبات والدوام

 )3 (. أو الضوابط اليت تتحكم يف عملية التحضرالقواننيالسنة اإلهلية هي : حممد هيشور

 القانونوكلمة سنة تعين    :  "فمرة يقول   ويستعمل عمر عبيد حسنة لفظ القانون مرتني،       

 املطردة الثابتة اليت    القوانني:  "  ويف موضع آخر يقول أن السنن هي          .)4("  املطرد الذي ال يتخلف   

  .)5(" حتكم حركة احلياة واألحياء وحتكم حركة التاريخ وتتحكم بالدورات احلضارية

 )6 (. الذي حيكم سري الفعل البشريالقانون: إياد الركايب

اليت يسري وفقها الكون اليت يستفيد منها الكائن          )7(  القواننيجمموع  :  حممد الصادق عرجون  

 .البشري

                                       
 .12 ص ،سنن القرآن يف قيام احلضارات وسقوطها: هيشور مقدمة كتاب ،علي مجعة - 1
 .279صم، 1996/هـ1416، 1، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، طالعقل والعلم يف القرآن، القرضاوي يوسف  - 2
 ص م،1997/هـ1417 ، 1 دار الوفاء، املنصورة، مصر، ط      سنن القرآن يف قيام احلضارات وسقوطها،      ،هيشور حممد     -  3

36. 
، ص1990،  1اجلزائر، ط ،   كيف نتعامل مع القرآن، مدارسة أجراها معه عمر عبيد حسنة، دار االنتفاضة            ، الغزايل  حممد -  4

49. 
أ، سلسلة قضايا   .م.و،  فرجينيا،   مراجعات يف الفكر والدعوة واحلركة،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي        ، عمر عبيد حسنة   -  5

 .19م، ص1994/هـ1414، 2السعودية، ط-الرياض-إلسالمي، الدار العاملية للكتاب ا7:الفكر اإلسالمي
 .10ص، 1996، 1دار النهضة اإلسالمية، احلمراء، بريوت، طإياد الركايب، السنن التارخيية يف القرآن ايد،   - 6
1984/هـ1404،  3 من خالل القرآن، الدار السعودية للنشر والتوزيع، ط        عرجون، سنن اهللا يف اتمع    حممد الصادق     -  7
 .48 ص م،
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 اليت يسري وفقها الكون، واليت يستفيد       القواننيجمموع  :  "والسنن عند إبراهيم بن علي الوزير     

 القواعد والضوابط   :ويقول كذلك   .)1("ها ويستفيد منها  منها الكائن اإلنساين مبا يؤهله فيسخر     

اليت تضمنتها السنن التشريعية اليت جاء ا الرسل منسجمة مع سنن املنطق وناموس الكون، مكملة               

   )2(.هلا يف اجلانب االختياري احلر، مضيئة للعقل سبل احلقائق

 اليت تتحكم يف مسرية     واننيالقهي  :  "أما حممد باقر الصدر فيعرف السنن التارخيية قائال        

 وبتعميم تعريفه تصبح السنن هي القوانني اليت تتحكم يف            .)3("  التاريخ ويف حركته وتطوره   

 .الوجود

 ). 4(" الذي خيضع له الوجودالقانون: "ويعرفها جودت سعيد تعريفا خمتصرا، قائال هي

نها اهللا عز وجل هلذا      اليت س  القواننيهي جمموعة   :  "أما أمحد حممد كنعان فالسنة عنده        

  .)5(" الوجود وأخضع هلا خملوقاته مجيعا، على اختالف أنواعها وتباين أجناسها

 الذي يتعلق خبضوع البشر له       القانون:  "عبد الكرمي زيدان السنة بأا    الدكتور  ويعرف  

  .)6("باعتبارهم أفراد وأمما ومجاعات

لذي وضعه اهللا حلكم سلوك الشرب وأفعاهلم  االقانون العام السنة هي   :  ويقول عنها بلفظ آخر   

                                       
1989/هـ1409،  4دار الشروق، القاهرة، مصر، ط    دراسة للسنن اإلهلية واملسلم املعاصر،      ،   إبراهيم بن علي الوزير    -  1
 .7ص،
 .25،32، صنفسه  - 2
 .43م، ص1981/هـ1401، 2 لبنان، ط- املدرسة القرآنية، دار التعارف، بريوت، حممد باقر الصدر- 3
 .85م، ص1990، 1 اجلزائر، ط–غرداية -ألكرم، املطبعة العربية اقرأ وربك ا، جودت سعيد- 4
 .52 أزمتنا احلضارية يف ضوء سنة اهللا يف اخللق، ص،أمحد حممد كنعان - 5
/ هـ1423،  3 مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط      السنن اإلهلية يف األفراد واألمم واجلماعات،      ،عبد الكرمي زيدان  .   د -  6

 .12 صم،2002
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القانون العام    :"هذا عن السنن االجتماعية، أما السنن الكونية فيعرفها قائال أا          )  1(.وما يصيبهم 

 .)2("الذي ختضع له مجيع الكائنات احلية يف وجودها املادي ومجيع احلوادث املادية

، اليت ال حيلة للفكر     القواننيتلك  هي  :  "ويذكر حممود زايد املصري تعريفا آخر فيقول         

  .)3(" منفردا أو جمتمعا مع حركة اإلنسان يف تغيريها أو منع اضطهادها

  .)4("  القائمة على عالقة السببية واالطرادالقوانني:"أما مجال الدين عطية، فريى أن السنن هي    

ها يف ذات الطبيعة     خملوقة هللا أودعها وركّب     قوانني:  "  والسنن كما يعرفها حممد عمارة     

  .)5(" نظامهما جرى به "وسنن اهللا هي " وظواهرها وقواها

 اهللا الذي يسلم له الكون طوعا وكرها ويذعن له كل            قانونالسنة هي   :    يوسف كمال 

      )6(.كرب سيارة يف السماء، إىل أصغر ذرة يف اإلنسان         أشيء وكل حي رضي أم مل يرض، من          

 )7(] أسلم من يف السموات واألرض طوعا وكرها وإليه يرجعونأفغري دين ا يبغون وله [

 اليت يسري وفقها الكون وحتكم       القواعد والقوانني السنن الكونية جمموعة    :  حممد دراجي 

من تعريفه رغم   )  الطبيعة(املؤلف أخرج سنن الكون       )1  (.حركة التاريخ واتمع صعودا وهبوطا    

 ".السنن الكونية: "أا األلصق بالتسمية اليت اختارها

                                       
 .16 ، ص السنن اإلهلية يف األفراد واألمم واجلماعات،د الكرمي زيدانعب. د - 1
 .7، صنفسه - 2
  م،1996ماي  /هـ1417، حمرم   80، ع 20 جملة املسلم املعاصر، س      تأمالت يف السنن الكونية،   ،   حممود زايد املصري   -  3
 .67ص
 .16م، ص1988/هـ1407، 1طة، مطبعة املدين النظرية العامة  للشريعة اإلسالمية، ، مجال الدين عطية- 4
ـ 1،1411القاهرة، ط - معامل املنهج اإلسالمي، دار الشروق      ، حممد عمارة  -  5 م، طبعة مشتركة بني األزهر     1991/ ه

 .40، ص)3(الشريف واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي، سلسلة املنهجية اإلسالمية
 .91 ص م،1988، 2، املنصورة، مصر، ط دار القضاء يوسف كمال، منهج املعرفة يف القرآن الكرمي، - 6
 . من سورة آل عمران83اآلية  - 7
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 الذي حيكم عمران    القانون الوجودي والكوين والتارخيي   السنن هي   :  عبد العزيز برغوث  

  )2(.اإلنسان واستخالفه

 اليت أودعها اهللا وسبحانه يف الكون       القواننيالسنن الكونية واالجتماعية هي     :  حممد حمفوظ 

  )3 (.ويف حركة اإلنسان واتمع

 اليت يسري وفقها الوجود كله، وتتحرك        القوانني جمموعة   السنن:  ع آخر ضويقول يف مو  

  )4 (.مبقتضاها احلياة

 اليت يسري وفقها الوجود كله، وتتحرك القواننيالسنن يف الفكر هي جمموعة      :  عامر الكفيشي 

مبقتضاها احلياة، وحتكم جزئياا ومفرداا فال يشذ عنها خملوق، وما يف الكون ذرة أو حركة إال                

 )5 (.ون وسنةوهلا قان

وهي .   اليت حتكم سري الكون وتضبط حركته      القواننيالسنن هي   :  حممود محدي زقزوق  

 )6(.هي القوانني احلاكمة للكون املادي واإلنساين. قوانني ال تتبدل وال تتخلف

 قواننيالسنن  :  ويستنتج حازم زكريا حمي الدين مفهوم السنن اإلهلية عند رشيد رضا فيقول           

 ) 1 (.ارية يف الكون ويف البشر أفرادا ومجاعات وأمما وفق نظام ثابت ال يتغرياهللا تعاىل اجل

                                                                                                                        
-17/هـ1424 حمرم   21  -14 اجلزائر،   ، جريدة البصائر،  2حممد دراجي، السنن الكونية يف تفسري ابن باديس، ج            -  1

 .8، ص 135ع ، 2003 مارس 24
 .17 مالحظات حول دراسة السنن اإلهلية، ص،عبد العزيز برغوث - 2
2006  -2005/هـ1426،  1مركز الراية للتنمية الفكرية، جدة، السعودية، ط      حممد حمفوظ، أوليات يف فقه السنن،         -  3

 .12ص م، 
 .17، صنفسه - 4
 .27 اختار تعريف هيشور، سنن القرآن، ص225عامر الكفيشي، حركة التاريخ يف القرآن، ص - 5
 كتاب املؤمتر الدويل الثالث عشر للفلسفة اإلسالمية، كلية دار        األمم،حممود محدي زقزوق، السنن اإلهلية وأثرها يف ضة           -  6

 .13 ص م،2008العلوم ، جامعة القاهرة، مصر، أفريل 
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 اليت أقام عليها مبشيئته النافذة،      - عز وجل    – اهللا   قواننيالسنن اإلهلية هي    :  أما تعريفه هو  

وحكمته البالغة، نظام الكون واإلنسان واتمع واحلضارة، وهذه القوانني تتصف بالعموم والثبات            

 )2(.طرادواال

 الذي يطرد كلما توافرت أسبابه       القانون املنتظم السنن االجتماعية هي    :  خالص جليب 

  )3 (.وشروطه وحيكم سلوك البشر بناء على مطلق اإلرادة

 الذي وضعه اهللا منذ األزل يف اللوح احملفوظ وقبل أن           القانونالسنة اإلهلية هي    :  رندا عوين 

 واألمم وسريها بعلم اهللا املطلق ملا يصلح لسلوك البشر أيا كان            خيلق البشر، لتنظيم حياة اتمعات    

  )4 (.هذا السلوك

 معا ومها الفعل واجلزاءالسنة االجتماعية هي    :  وختصص السنن االجتماعية بالتعريف، فتقول    

 )5 (. الذي ينص على أنه إن فعل كذا حصل كذاالقانون، وهي جناحا القانون

 :ِملت ألفاظ غريههذا عن لفظ القانون، واستع*

 السنن بلفظ النواميس: ثانيا

 اليت تتحكم يف عملية      والنواميس السنن التارخيية هي تلك الضوابط والقوانني     :  باقر الصدر 

  )6 (.التاريخ

  )1 (. اليت حتكم حياة البشر وفق مشيئة اهللا الطليقةالنواميسالسنن هي : سيد قطب

                                                                                                                        
  115حازم زكريا حمي الدين ، مفهوم السنن اإلهلية، ص - 1
 .31حازم زكريا حمي الدين ، مفهوم السنن اإلهلية، ص - 2
 .65صم، 1987/ هـ1407، 4الرسالة، طمؤسسة  ، النقد الذايت،خالص جليب - 3
 .22رندا عوين ، قصة االختالف دراسة سننية، ص - 4
 .22رندا عوين ، قصة االختالف دراسة سننية ، ص - 5
 .44 املدرسة القرآنية ، ص،حممد باقر الصدر - 6
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 اليت تسري حركة    النواميس:"الناموس، فالسنن عنده    الدكتور عماد الدين خليل يستعمل مصطلح        

  .)2("التاريخ وفق منعطفها الذي ال خيطئ، وعرب مسالكها املقننة اليت ليس إىل خروج عليها سبيل

 اهللا يف سري احلياة اإلنسانية ونواميسه       نواميس:  سنن اهللا يف احلياة اإلنسانية    :  شريف اخلطيب 

  )3 (.فني وفق قضائه األزيل على مقتضى حكمته وعدلهيف إثابة الطائعني وعقاب املخال

 ) 4 (. األزيل الذي وضعه اهللا عز وجل للكونالناموسالسنة هي : شيمخعلي فهمي 

 )5 (.والطبائع والقوانني اليت أجراها اهللا على خملوقاتهالنواميس السنن هي : عبد الكرمي بكار

                                                                                                                        
 .479/ 1م، 1990/هـ1410، 16مصر، ط- القاهرة– يف ظالل القرآن، دار الشروق ،سيد قطب - 1
 هـ1405  ، رجب 2بريوت، ط ،  ، مؤسسة الرسالة  4:حول إعادة تشكيل العقل املسلم، كتاب األمة      ،   عماد الدين خليل   -2
 .52ص م،1985أفريل /
 .5 السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية ص،شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب - 3
 .420 ص حديث األحاديث، ،شيمخعلي فهمي  - 4
 .8كذا، ص بكار، هي هعبد الكرمي  - 5
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 والنواميس اليت جتري وفقها األمور      سنن اهللا يف األرض هي األصول     :  صائب عبد احلميد  

 )1 (. الثابت الذي تتبعه األحداث وهي جارية ال تتخلفوالنظاماليت حتكم احلياة 

 السنن مبعىن النظام: ثالثا

 :ولفظ النظام الذي يشر إليه الدكتور صائب يوظفه بعض املعرفني

 جتري حبكمة    دقيق حتكمه قواعد وقوانني    نظامحركة الكون تسري وفق     :  عامر الكفيشي 

  )2 (.هذه القواعد تسمى سنن. ومشيئة إهلية عادلة

   )3 (. اإلهلي العام، الذي خيضع له اخللق أفرادا ومجاعاتالنظامالسنن اإلهلية هي  :مسري سلمان

  )4(."إلهلي الذي حيكم سلوك البشر يف انضباط واطرادالنظام االسنن :"رمضان مخيس زكي

  )5 (.ي جرى عليه أمر األمم الذالنظامالسنن : املراغي

 السنن ضوابط: رابعا

 اليت  الضوابطهي  :  "ويورد حممد باقر الصدر تعريفا آخر مستعمال لفظ الضوابط، إذ يقول          

 ) 6( ."وضعها اهللا سبحانه وتعاىل لتنظيم ظواهر الكون

                                       
 ص م،2007/  هـ1428،  1 دار اهلادي، بريوت، لبنان، ط     صائب عبد احلميد، فلسفة التاريخ يف الفكر اإلسالمي،         -  1

 .140-137  تفسري آل عمران 4/80يراجع الظالل .  555
 .224عامر الكفيشي، حركة التاريخ يف القرآن، ص - 2
 .33ص م، 1989/ هـ1409الم اإلسالمي، طهران،  منظمة اإلع خطاب الكلمة يف القرآن،،مسري سلمان - 3

 .30-29حازم زكريا  حمي الدين ، مفهوم السنن اإلهلية،  ص     
 .25 مفهوم السنن الربانية ص.رمضان مخيس زكي - 4
 479/  1.  م1946/هـ1،1365أمحد بن مصطفى املراغي، تفسري املراغي، مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، ط              -  5

 .24  السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية ص،شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب: يراجع. 141/ 4يف املنار وانظر مثله 
 .49 املدرسة القرآنية، ص، حممد باقر الصدر- 6
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 الذي حيكم   القانون حلركة احلياة وهي ذلك      الضوابطالسنن هي جمموعة    :  جودت سعيد 

 )1 (.لعقل البشري املنتزع من حركة عقل اإلنسان يف الطبيعةسري ا

 )2 (. اليت متسك الكون يف نظام ليكون كما أراد اهللالضوابطالسنن هي  :حممد حمفوظ

 السنن قواعد: خامسا

 والضوابط لفظ القواعد الذي وظفه الدكتور حممد سعيد          وغري بعيد عن معىن القوانني     

 )3 (. مالزم ألي كائن من الكائناتقاعدة أو منهاج السنن مفهوم شامل لكل: موالي

... أي أن أمر البشر يف اجتماعهم     "، يقول رشيد رضا     )4(ثابتةقواعد  السنن عند رشيد رضا     

 .)5(" العامالنظامقد جرى على طرق قومية وقواعد ثابتة اقتضاها 
 

 مصطلحات أخرى: سادسا

   .)6(" فقها األمور اليت جتري واألصول"أما سيد قطب، فقد جعل السنن 

  .)7(" املودعة يف العاملالقوى"وينفرد ويل اهللا الدهلوي باستعمال لفظ القوة، فالسنن عنده 

 مطردة ال تغيري فيها وال      أسباب:  "أما مصطلح السبب، فإن املراغي يعرف به السنن قائال         

 .)1("تبديل

                                       
 .90 اقرآ وربك األكرم ص،جودت سعيد - 1
 .17حممد حمفوظ، أوليات يف فقه السنن، ص - 2
، 1واهر كونية، الشركة اجلزائرية اللبنانية، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ط           ، أضواء قرآنية على ظ    مواليحممد سعيد     -  3

 .21ص، م2008/هـ1429
 .114حازم زكريا حمي الدين ، مفهوم السنن اإلهلية، ص - 4
 .4/140رشيد رضا  - 5
 .1/478يف ظالل القرآن، :  سيد قطب- 6
 .1/35مـ، 1995/هـ1415، 1لبنان، ط-ة، بريوت حجة اهللا البالغة، دار الكتب العلمي، ويل اهللا الدهلوي- 7
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 سننها التعب والكفاح، والسنن فاحلياة: "حممد الشرقاوي إذ يقول  وهو ما يشري إليه الدكتور      

فسنة اهللا ...  بني احلوادث أو الظواهر الكونية واإلنسانية أيضا      العالقة املسيطرة اإلهلية هي نوع من     

 وعام اقتضى أن حتدث ظواهر الكون بناء على أسباب ومسببات جزئية             سبب أعلى أو إرادته   

 )2(."خاصة خاضعة هلذا السبب الذي هو سنة اهللا أو إرادته

 املؤثرة يف حركة اتمع     الفواعلالسنن التارخيية   :  ويستعمل حسن سلمان مصطلح الفواعل    

  )3 (.اليت مبجموع حركتها الزمنية تولد تاريخ  ومسرية ذلك اتمع

 الذي تقاس   املعيارالقوانني الكونية عبارة عن     :   مصطلح تستخدمه ناهد يوسف رزق     املعيار

  )4(.قانوين كوين ويسمى ذا االعتبار به املستحدثات يف عامل الدنيا،

وعموما، فتعريف السنن من هذا املدخل يركز على اجلانب املوضوعي والدراسة العلمية              

ا وتفسريها واكتشافها   هفهمليقوم ب )  5  ( لكل إنسان مهما كان دينه     -فطريا–للسنن اإلهلية ملتاحة    

   )6 (.السننوتسخريها، ويتقوى اإلنسان بذلك ويتمكن مبقدار ما يسخر 

  البعد املنهجي للسنن اإلهلية←السنن بوصفها الطريقة واملنهج والسرية املتبعة : ثالثالفرع ال

 السنن طرائق وطرق إهلية: أوال

ممن عرف السنن ذا املعىن أصحاب املعاجم القرآنية، منهم الراغب األصفهاين والفريوز              

                                                                                                                        
 .2/77 تفسري املراغي، ، أمحد مصطفى املراغي- 1
 .41صم، 1997/هـ1417، 1دراسة حتليلية مقارنة ، دار اجليل،بريوت، طحممد الشرقاوي، األسباب واملسببات،  - 2
 .125،128صم، 2002، 1بريوت، طدار الفكر العريب، حسن سلمان، دراسات قرآنية حول اإلنسان واتمع،  - 3
 .104ناهد يوسف رزق يوسف، عالقة السنن اإلهلية بالقوانني واالجتماعية، ص - 4
 أبو احلسن صديق عبد العظيم، مفهوم السنن، جملة         .28  ، سنن القرآن يف قيام احلضارات وسقوطها، ص       هيشور  حممد  -  5

 .314 ،1417/1997، 31، ع12 الكويت، سالشريعة،
 .36 العزيز برغوث، مالحظات حول دراسة السنن، ص عبد - 6
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 عبد احلميد   ومنهم  .)1("طاعته اهللا وطريقة    حكمة  طريقة:  "آبادي، اللذان يعرفان السنة أا     

 املرعية يف أفعال اهللا تعاىل، وهو     الطريق عامة جيري ا أمره يف عباده ، وهو          طريقالسنن  :  الفراهي

   .)3(.  حسن فرحات. وهو ما ذكره واختاره د)2(طريق العدل والرمحة

 وما جرى من نظامه يف      تهوطريقوكذا إبراهيم حممد إمساعيل، فالسنن عنده هي شريعة اهللا          

 .)4(خلقه

، سنة اهللا   الطريقة واملنهج واملسلك  السنة هي   "وحممد عبد املنعم خفاجي الذي يقول أن         

هي املنهج اإلهلي يف تسيري أمر حياتنا، وهي طريقته يف تربية األمم، وهي شرائعه اليت يرشد                   

 )5(."اإلنسانية ا إىل اهللا وإىل احلق

 طريقة اهللا :  " من املفسرين؛ فالسنن عند أيب عبد اهللا القرطيب هي          وقد تبعهم يف ذلك مجع    

  .)6("وعادته السالفة

  )7(." قومية وقواعد ثابتة اقتضتها احلكمة واملصلحةطرق:"والسنن عند املراغي

                                       
معجم مفردات ألفاظ القرآن الكرمي،ضبط وختريج        :أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل الراغب األصفهاين             -1

    ...ص  م،1997/هـ1،1418بريوت،ط-منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية        إبراهيم مشس الدين،  :وتصحيح
 .3/267بصائر ذوي التمييز،، الفريوز آبادي

 .45 صم،2002، 1حممد أمجل أيوب،دار الغرب اإلسالمي،بريوت،ط: حتقيقالفراهي، مفردات القرآن، عبد احلميد  - 2
م، ص 1999/هـ1420،  1األردن، ط -عمان- سنة اهللا اليت ال تتبدل وال تتحول، دار عمار         ،أمحد حسن فرحات  .   د -  3

10. 
 .154 ، معجم األلفاظ واألعالم القرآنية صإبراهيم حممد إمساعيل  - 4
، 141ص ، 1988املؤسسة العربية احلديثة، القاهرة، مصر، ط        موسوعة ألفاظ القرآن الكرمي،      ،حممد عبد املنعم خفاجي     -  5

 .27حازم زكريا حمي الدين ، مفهوم السنن اإلهلية، ص. 142
/16م،  1985/هـ1405لبنان، ط -حياء التراث العريب، بريوت    اجلامع ألحكام القرآن، دار إ     ، أبو عبد اهللا القرطيب    -  6

280. 
 .2/76ت، .تفسري املراغي، دار الفكر للطباعة، د،  أمحد مصطفى املراغي- 7
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اليت جتري عليها الشؤون، وعلى حسبها تكون       الطرائق الثابتة   :  "والسنن عند حممد عبده   

  )1(". شرائع أو نواميس، ويعرب عنها قوم بالقواننياآلثار، وهي اليت تسمى

 اليت يصرف اهللا ا كونه مبا حيقق مصلحة ذلك           الطرقأما الشيخ الشعراوي فالسنن هي      

 ) 2 (.الكون ليضمن لإلنسان ما حيقق مصلحته

 املسلوكة العامة الشاملة يف     الطريقةالسنة الكونية بأا    ويعرف عبد احلميد حممود طهماز      

  )3 (.ون، واملراد به مجيع الكائنات اليت أخرجها اهللا تعاىل من العدم إىل الوجودالك

   )4 (. معاملة اهللا خللقهطريقة: أما الدكتور عبد الكرمي زيدان فيعرف السنن بـ

                                       
، مفهوم السننية بني الداللة     ريححممد عادل ش  :  وذكره أيضا .  83حازم زكريا  حمي الدين ، مفهوم السنن اإلهلية، ص            -  1

، 15/02/2007النص والتأويل، شبكة القلم الفكرية،      /  ، مقال إلكتروين، نقال عن موقع القلم      داثيةالقرآنية والتوظيفات احل  
www.alqlm.com. 

، رندا  3/1373،  1997،  1، مطابع أخبار اليوم، القاهرة، مصر، ط      الشعراويتفسري  حممد متويل الشعراوي، اخلواطر،       -  2
 .25قصة االختالف دراسة سننية، ص: عوين

/هـ1421،  1، دار القلم، دمشق، ط    39 سلسلة كتب قيمة، رقم       السنن اإلهلية يف اخللق،    ،حلميد حممود طهماز  عبد ا   -  3
2000 ،13. 

 يوسف إبراهيم يوسف، السنن اإلهلية يف امليدان االقتصادي،          اختاره ما وهو   ،13ص السنن اإلهلية،    ،عبد الكرمي زيدان      -  4
 .13ص
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 املتبعة يف معاملة اهللا تعاىل      الطريقةهي  :  "زيدان تعريفا ثانيا للسنة عنده فيقول     .  ويورد د 

 سلوكهم وأفعاهلم وموقفهم من شرع اهللا وأنبيائه وما يترتب على ذلك من نتائج               للبشر بناء على  

  .)1(" يف الدنيا واآلخرة

والسنن مجع سنة،   :  "  أما الدكتور عفت الشرقاوي فيؤصل لتعريف السنن بالطريقة لغويا         

 إذا واىل صبه،     املعبدة والسرية املتبعة أو املثال املتبع، قيل إا من قوهلم سن املاء              الطريقةوهي  

فشبهت العرب الطريقة املستقيمة باملاء املصبوب؛ فإنه لتوايل أجزائه على ج واحد يكون كالشيء    

 .الواحد

ومعىن ذلك أن البشر يف اجتماعهم، وما يعرض عليهم فيه من مصارعة احلق للباطل، وما                

طريقة قدمية، وقواعد   يتبع ذلك من احلرب والرتال، وامللك والسيادة، وغري ذلك، قد جرى على              

 ) 2(.ثابتة اقتضاها النظام العام

 السنن ج  ومنهج: ثانيا

السنة اإلهلية  :  يظهر مصطلح املنهج يف تعريف األستاذ شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب           

 اهللا تعاىل يف تسيري هذا الكون وعمارته وحكمه، وعادة اهللا يف سري احلياة اإلنسانية وعادته                 منهج

  )3 (.لطائعني وعقاب املخالفني، طبق قضائه األزيل على مقتضى حكمته وعدلهيف إثابة ا

                                       
 .13ة، ص السنن اإلهلي، عبد الكرمي زيدان- 1
ص م،  1985/هـ1405،  4دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، ط      يف فلسفة احلضارة اإلسالمية،      ،عفت الشرقاوي   -  2

 .28حازم زكريا حمي الدين ، مفهوم السنن اإلهلية، ص. 286
 ،دق عرجون وانظر حممد  صا   .  76  ،27،  5 السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية ص        ،شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب      -  3

 .3216/ 5، 2379/ 4الظالل : ، وانظر سيد قطب39سنن اهللا يف اتمع، 
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 اإلهلي العام الذي    النهج والنظام :  بينما يفضل مسري سلمان مصطلح النهج يف تعريفه للسنن        

 )1 (.خيضع له اخللق أفرادا ومجاعات

خدمها اهللا   اليت يست  األساليبالسنن هي   :  بقي لفظ األساليب يف تعريف حممد تقي اليزدي       

 )2(.تعاىل يف إدارة وتدبري أمور العامل واإلنسان

 مما جيعلها قوة يف     ،ومن جممل هذه التعريفات، تبدوا لنا السنن كأساليب لسري أمور العامل           

ومنهجا قوميا يرشدنا إىل تسخري هذه القوى       )  3(أيدينا، وأسلحة يف تغيري النفس والواقع الذي نعيشه       

 )4(.يف حتقيق االستخالف

وهذا ما يعطي للسنن وظيفة توجيهية وترشيدية لإلنسان على مستوى الرؤية، ومنهج النظر             

 ) 5 (.يف الكون والتاريخ واالستخالف

عدا تربويا مهما يتم مبوجبه تربية اإلنسان على منهج اهللا عز وجل،              كما يضفي عليها ب   

ىت تستقيم أموره وأقواله وأفعاله مع      وتربيته على االلتزام ذا املنهج، واتباعه يف الفهم والفعل، ح         

  )6(.مراد اهللا عز وجل، وتتحقق فيه السننية

    البعد الثقايف االعتباري للسنن اإلهلية←السنن بوصفها املثال والعادة : رابعالفرع ال

                                       
 .29حازم زكريا حمي الدين ، مفهوم السنن اإلهلية،  ص.  33 مسري سلمان، خطاب الكلمة يف القرآن ، ص - 1
اخلاقاين، دار الروضة، بريوت،     تعريب حممد عبد املنعم       اليزدي، النظرة القرآنية للمجتمع والتاريخ،      مصباح  حممد تقي    -  2

 .413 ص،1996/ هـ1416لبنان، ط 
 .50  حممد عمارة، معامل املنهج اإلسالمي ، ص - 3
 38 عبد العزيز برغوث، مالحظات حول دراسة السنن، ص - 4
يضون،دار  دراسة قرآنية ألحداث التاريخ، منشورات حممد علي ب          خالد فائق العبيدي، القوانني القرآنية للحضارات،        -  5

 . وما بعدها90صم، 2005/هـ1426، 1الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
:  وانظر   .46 ص م،1998/هـ1419،  1 دار الفكر، دمشق، سورية،ط    ، رؤية قرآنية   جودت سعيد، الدين والقانون      -  6

 .39، 38عبد العزيز برغوث، مالحظات حول دراسة السنن، ص
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السنن ذا االعتبار عادة اهللا يف معاملة األقوام، يف نصر املؤمنني وحمق الكافرين، كما يؤكد               

 يف نصر عباده املؤمنني على      وعادتهفهذه سنة اهللا    :  "ك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مثل قوله       على ذل 

 )1 (...".الكافرين

 ؛)2(ننويترتب على هذا قضية االعتبار واالطراد والقياس يف الس

فكون السنن عادات معلومة فهذا يعين أا صارت جزء من ثقافة األمم السائدة وحمورا                 

وهذا من رمحته سبحانه باألمم كما يشري اإلمام        ،  )3  (ا وتارخيها وأحواهلا وأفعاهلا   أساسيا يف تراثه  

   )4 (.حممد عبده

فبفضل اهللا سبحانه أصبحت السنن اإلهلية مصدرا مهما للوعي واالعتبار والتربية والتسخري             

على –خرى  مما يشكل دعما للبشر ومساعدا هلم يف االتقاء عن الوقوع يف اخلطأ مرة أ              )  5(.والقوة

  . )6 (-حد تعبري الشيخ جودت سعيد

ومن هنا ترتبط السنن جبانبها البشري والتاريخ أكثر، إذ تتجسد السنن عرب تكرر التجارب              

واألمثلة البشرية يف التعامل معها، وحتوهلا إىل ممارسات معتادة مألوفة، لتتغلغل داخل الكيان                

 .لسنن مبعىن العادات والطبائع واملثالومن هنا جاءت ا. البشري وتصنع طبائعه وخصائصه
 

                                       
 .390،391 صت،. دار املعرفة، بريوت، لبنان، دنطقيني، الرد على امل، بن تيميةتقي الدين - 1
 عبد العزيز برغوث، مالحظات حول دراسة السنن، ص     .425\28  ، جمموع الفتاوى  .53 رسالة السنة، ص   ، ابن تيمية    -  2

 .178\15 التحرير والتنوير،: ابن عاشور. 55\4 الشاطيب ، املوافقات، .39
 .40راسة السنن، ص عبد العزيز برغوث، مالحظات حول د - 3
 .190، ص96 دروس من القرآن، كتاب اهلالل، ع،حممد عبده - 4
 .40عبد العزيز برغوث، مالحظات حول دراسة السنن، ص - 5
عبد العزيز برغوث، مالحظات حول دراسة        .128ص، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان،        حىت يغريوا     سعيد، جودت  -  6

 .41السنن، ص
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 السنن مبعىن املثال: أوال

ومل أعثر  .  )1(" فعل اهللا بالسابقني   مثال:  "يف تعريف الطربي للسنة بأا    املثال  يصادفنا لفظ   

 . بهعليه عند غريه، لذلك آثرت البدء

 ويكاد املعىن   وجلي فيه التركيز على معىن العاقبة ومآالت األمم يف تعاملها مع السنن، بل             

، ويف هذا دعوة    "عقوبات على املخالفات  " مما جيعل العاقبة     -دون اإلجيايب –يوحي بالتعامل السليب    

لالعتبار والتوقي بال شك، لكن فيه أيضا إغفاال للجانب اإلجيايب يف التفاعل مع السنن، ليكون حمل  

 .تأس واقتداء
 

 السنن مبعىن العادات: ثانيا

 .استعمال هذا املصطلح، وتعريفه أقدم توظيف للسنن مبعىن العاداتاشتهر شيخ اإلسالم ب

وهي ... اليت تتضمن أن يفصل يف الثاين فعل ما فعل بنظريه األول             العادة"فالسنن عنده   

 )2(." يف األشياء املتماثلةالعادة

 يف أوليائه   عادته املعلومة وبنفس املعىن يعرف تلميذه ابن القيم السنن، فسنته سبحانه            

  )3 (.عدائهوأ

لفظ العادة استعمله كذلك حممد الطاهر بن عاشور، يف تعريف جد خمتصر فالسنة هي                

 األمم اجلارية   أحوالوهي  :  "وبقية كالمه ختصيص للسنة بالسنن االجتماعية     "   اهللا يف خلقه   عادة"
                                       

1992/هـ1412،  1لبنان، ط - جامع البيان يف تأويل آي القرآن، دار الكتب العلمية، بريوت          ،الطربي حممد بن جرير     -  1
 .10/304م، 
 .169، 13/20هـ، 1389 السعودية، ط- جمموع الفتاوى، مطبعة احلكومة، مكة املكرمة، تقي الدين بن تيمية- 2
/هـ1398 دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط       ،كمة والتعليل شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحل        ، ابن قيم اجلوزية   -  3

 .199 ص م،1998
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  .)1(" على طريقة واحدة

 نن مبعىن الطبائعالس: ثالثا

 هي  -عنده–ا املصطلح للتعبري عن السنن، فالسنن        يوظّف الدكتور عبد الكرمي بكار هذ     

 )2 (. اليت أجراها اهللا على خملوقاتهالطبائع

، متكررة حني تتجلي يف سياقات وظروف       وخصائصه الشيء    طبائع أن"  :ويواصل فيقول 

أما يف اال النفسي واالجتماعي واحلضاري وكل ما       .  سنة أو قانونا أو ناموسا    فإن جتلياا تسمى    

 مستمرة  علوية ماضية   أحكامة باإلنسان بوجه من الوجوه فإن سنن اهللا تعاىل فيه عبارة عن             له صل 

 )3(."  البالغةوحكمته اهللا مشيئةاقتضتها 

ونالحظ كيف حتضر يف كالمه، األبعاد األربعة السابقة، عرب ألفاظ الطبائع واخلصائص              

 معاين اجلريان واملضي والتكرر      والقوانني والنواميس واألحكام واملشيئة واحلكمة، إىل جانب       

 .واالستمرار والعلوية

قضايا  يف قوله أن السنن      عامر الكفيشي وتنبين على هذا البعد داللة هامة أشار إليها األستاذ          

، فتحول السنن   )4( األمم التارخيية، وليست وجودات خارجية مستقلة       جتاربمنتزعة من   عقلية  

ن السنن هي نفسها تلك احلوادث والتجارب        أا ب لعادات وطبائع وخصائص لألمم يثري ومه      

التارخيية، واحلقيقة أا ليست سوى جتليات للسنن، اليت هي يف األصل قضايا عقلية ينتزعها العقل               

 .من جتارب األمم، وليست التجارب نفسها
                                       

 .4/97 التحرير والتنوير، ، حممد الطاهر بن عاشور- 1
 .8عبد الكرمي بكار، هي هكذا، ص - 2
 .10نفسه، ص - 3
 .231عامر الكفيشي، حركة التاريخ يف القرآن الكرمي، ص - 4
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وخنتم هذا البعد بتعريف املفكر الغريب بانرتيو الذي ذكرته الباحثة رندا عوين، وقد وظف               

رتيو مصطلحات غري موظفة يف تعريفات املفسرين واملفكرين املسلمني، من مثل املمارسات              بان

 .والتعليمات، املستقاة من وسطه الثقايف الغريب، لكنه يضم إليها معاين العادات والقواعد

 والقواعد اليت حتكم أساسا     املمارساتفالسنن حسب بانرتيو اصطالح يطلق على تلك           

 اليت جيب أن    العادات مبنهج احلياة للفرد أو سلبها منه، أي أا تطلق أصال على             النشاطات املتعلقة 

تطاع، تعد بكل تأكيد جوهرية يف صاحل اتمع، ويف تعريف علماء االجتماع جند أن السنن                 

 )  1( ." والعقائد واآلراءواألخالق الفلسفة تعليماتتتضمن 

خيرج عن هذا البعد الثقايف االعتباري، فكثريا       االستعمال العريف للسنن ال     وجدير بالذكر أن    

 )2 (.مبعىن املعتاد املألوف فيها" هذه سنة احلياة: "ما يتردد على لسان العامة قوهلم

 :مناقشة عامة للتعاريف السابقة

بعد هذا االستعراض املستفيض ملختلف التعريفات اليت عثرت عليها، أناقشها للخلوص إىل             

 . لسنةصياغة تعريف اصطالحي ل

الحظت بداية شيئا من الغموض والعموم يف معظم التعريفات، فكأن أصحاا يصفون             .  1

السنة وال يعرفوا، كأن يقال السنة هي القانون الذي خيضع له الوجود أو حكم اهللا يف خليقته أو                  

هلا، رغم  عادة اهللا يف خلقه أو طرق قومية وقواعد ثابتة أو األصول اليت جتري وفقها األمور وأمثا                

 . امتيازها باإلجياز وقلة األلفاظ

                                       
نقال عن رندا   .  3م، ص 1940يمة االجتماعية للعادات واألخالق، نيويورك،      ، دراسة حول الق    سامنر ويليام غراهام   -  1

 .26 -25قصة االختالف، ص: عوين
 .27 ص أضواء قرآنية على ظواهر كونية، ،حممد سعيد موالي - 2
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يف مقابل االختصار واإلجياز، حاول بعض املعرفني التوسع زيادة يف التوضيح، لكن صار       .  2 

مث يضيف  "  وأخضع هلا خملوقاته مجيعا   :"شرحا إضافيا أحيانا كما يف تعريف للدكتور كنعان مثال        

مما يدل  ".  مجيعا"، وهو متضمن يف كلمة      )1("اعلى اختالف أنواعها وتباين أجناسه    "شرحا زائدا   

 حىت إن الدكتور كنعان يف تعريفه       .على أن املعرفني يصفون السنن لتوضيحها يف ذهن القارئ         

اهللا عز وجل هلذا    )  سنها(هي جمموعة القوانني اليت     "حيث قال   !  السابق عرف السنة بفعل سن    

 .ل سنكأنه مل جيد فعال آخر مقاربا ملعىن الفع" الوجود

3   .التحكم واخلضوع؛ فالسنن حتكم املوجودات      :  رت يف عدة تعاريف لفظتا     تكر

واملوجودات خاضعة للسنن، بل إن الدكتور حممود زايد املصري يعترب حتكم السنن يف الوجود                

وأظن أن سبب هذا االختيار للمصطلحات هو إغفال البعد اإلهلي حني التعريف،             .  )2("اضطهادا"

ة هي احلاكمة املضطهدة للوجود كأا إهله، ويصبح الوجود كله خاضعا هلذه السنن             لذا تصري السن  

وباستحضار البعد اإلهلي تتدخل اإلدارة واملشيئة اإلهلية فتصري حاكمية السنن           .  ورمبا عابدا هلا  

انعكاسا للمشيئة اإلهلية، فاهللا عز وجل هو الذي يشاء ويفعل وليست السنن اليت تضطهد وحتكم،               

 . أن املوجودات تتوافق مع السنن إرضاء هللا وعبادة له ال خضوعا للسنن وتأليها هلاكما 

 :وما الحظته أن هذا اإلغفال حدث خاصة يف تعاريف اموعة الثانية املستعملة أللفاظ              

فأضفيت على السنة الصرامة اليت تدل عليها هذه األلفاظ خاصة          ...  القانون، الناموس، وما تالمها   

 .ونلفظ القان

-احلكم-الطريقة:  فمن استعملوا مصطلحات  :  أما بقية التعاريف، فلم يظهر فيها هذا األمر       

                                       
 .52 أزمتنا احلضارية، ص،كنعانحممد  -1
 .1 تأمالت يف السنن الكونية، صي، زايد املصر-2
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لكن بعض التعاريف املستعملة للفظ القانون أو       .  العادة أسندوها مباشرة إىل اهللا عز وجل      -املثال

ابط وضعها   فالسنن ضو  .الضابط ظهر فيها بقوة انبناء العالقة بني السنن والبشر وفق املشيئة اإلهلية           

اهللا أو قوانني سنها اهللا وقوانني خملوقة هللا كما يف تعاريف األستاذ باقر الصدر والدكتور أمحد حممد           

 .)1(كنعان وحممد عمارة على الترتيب

ويتضح البعد اإلهلي جبالء    .  وهذه السنن وضعها اهللا وأخضع هلا الوجود وأودعها وركبها فيه         

الطريقة املتبعة يف معاملة اهللا تعاىل للبشر بناء        :"لسنة عنده هي  فا:  عبد الكرمي زيدان  .يف تعريف د  

على سلوكهم وأفعاهلم وموقفهم من شرع اهللا وأنبيائه،وما يترتب على ذلك من نتائج يف الدنيا                

 .)2("واآلخرة

 عدة تعاريف تصف السنن عرب خصائصها، وهذا أوضح من جمرد الوصف العام،                .4 

غري، وكوا قائمة على عالقة السببية واالطراد والثبات وعدم التخلف          فتعرف السنن بكوا ال تت    

 .وكوا ال ختطئ مواضعها وليس إىل خروج عليها من سبيل

  تشري طائفة من التعاريف إىل أقسام السنن، فهي تعرفها من خالل بيان أقسامها؛ سنن                 .5

أو أحوال الكائنات من وجود     طبيعية حتكم ظواهر الكون والطبيعة أو حركة احلياة و األحياء            

واألمم واجلماعات أو حركة     مادي وحوادث مادية، وسنن بشرية اجتماعية تارخيية حتكم األفراد        

 . التاريخ والدورات احلضارية أو أحوال األمم

العدل :  ، ويستعمل الفراهي لفظيت   )3(احلكمة والطاعة :ويوجزها الفريوز آبادي يف لفظتني      

                                       
 .40 معامل املنهج، ص، حممد عمارة.52 أزمتنا احلضارية، ص، كنعان.49 القرآنية، صاملدرسة،  باقر الصدر-1
 .13 السنن اإلهلية، ص،عبد الكرمي زيدان. د-2
 .3/267 بصائر ذوي التمييز، ، الفريوز آبادي-3
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أما الطاعة  .  العدل تتعلقان بسنن الكون وما يربزه من حكمة اهللا وعدله          ، فاحلكمة و  )1(والرمحة

 .والرمحة فتشريان إىل سنن احلياة البشرية وما تقتضيه من طاعة اهللا وما يصبغها من رمحته سبحانه

 تشري تعاريف أخرى إىل معىن املثلية أو التماثل يف السنن، أي أن حيدث يف املرة الثانية                  .6

املرة األوىل ألن نفس األسباب يف نفس الظروف والشروط تؤدي إىل نفس النتائج             مثلما حدث يف    

كما يقرر املنهج التجرييب يف علوم املادة يف عصرنا احلايل، وهذا ما جسده شيخ اإلسالم ابن تيمية                 

 . )2("العادة اليت تتضمن أن يفعل يف الثاين مثل ما فعل بنظريه األول " يف ألفاظ موجزة 

هي تكرر نفس النتائج مبثل ما حيدث كلما توافرت نفس األسباب لكن بشرط               فالعادة  

 . التناظر بتوفر نفس الشروط والظروف

تعاريف - املثال   - الطريقة -ولكن يبقى هذا التعريف وأمثاله مما استعمل فيه لفظ العادة            

مقارنة ببقية  راجعة إىل املعىن اللغوي، وإذا الحظنا أن مستخدمي هذه األلفاظ من املتقدمني                

 اتضح لنا أن سبب امليل إىل املعىن اللغوي هو أن البحث يف السنن مل يظهر بعد بصورته                  -املعرفني  

 .الواضحة يف عصر أولئك العلماء

  اإلهلية البعد احلضاري يف تعريف السنن: الفرع اخلامس

احلضاري بتكامل األبعاد األربعة السابقة يف تعريف السنن، تقترب رؤيتنا من التصور               

الشمويل الذي ال نكاد نلمسه إال مبثوثا يف أكثر من حماولة تعريف، لذلك يلحظ املتصفح هلذه                 

وتزاحم املصطلحات يف التعريف    .  الدراسة تكرر أمساء املعرفني يف أكثر من بعد من األبعاد األربعة          

 .الواحد مرارا

                                       
 .10، صحول اليت ال تتبدل وال تتفرحات سنة اهللاأمحد حسن :وينظر، 45 مفردات القرآن، ص، عبد احلميد الفراهي-1
 .13/20 جمموع الفتاوى، ، ابن تيمية-2
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 سننية واعية مستوعبة يف     وينفرد يف هذا السياق األستاذ الطيب برغوث،  الذي يقدم رؤية          

: آفاق يف الوعي السنين، وبشكل أخص يف كتابه       :  دراساته عموما، وخصوصا يف سلسلته األخرية     

الفعالية احلضارية والثقافة السننية، الذي نقلت منه هذه الفقرة، واليت تضمنت التعريف وتعليقات             

 .إضافية شارحة له، موضحة لرؤيته السننية اليت ذكرت

 عند الطيب برغوثاإلهلية وم السنن مفه: أوال

 : الطيب برغوث األستاذ يقول

 )1  (األنساق اِخللقية اهليكلية أو البنيوية املنتظمة يف املفردات الكونية        ونقصد بالسنن هنا    "

لتضمن أداء كل مفردة منها لوظيفتها الوجودية الداخلية واخلارجية يف النسيج الكوين العام باطراد،       

ر مبفردات عامل اآلفاق أو عامل األنفس أو عامل اهلداية أو عامل التأييد، وهي العوامل               سواء تعلق األم  

األربعة ذات العالقة التسخريية املباشرة باإلنسان، واليت يقوم كل منها على نسيج سنين متكامل،               

ي ميكّن من   حيكم وجوده،  وحيدد طبيعته وهويته الذاتية، اليت ينبثق منها املنهج املعريف الوظيفي الذ             

 . فعالية البحث فيها، وتوسيع آفاق املعرفة ا أوال

ومن مث الفهم آلليات عملها وأدائها لوظائفها التسخريية ثانيا، والوصول إىل القدرة الالزمة              

  )2 (.على التحكم التسخريي فيها، أو االستثماري هلا بعد ذلك يف اية األمر

وعي خاص ال نلمحه يف التعريفات السابقة، بدء        واملتمعن يف هذا التعريف، يلحظ حضور       

. يف حد ذاته يدل على عمق فكري يف فهم السنن         "  النسق"باملصطلحات والتعابري نفسها، فتعبري     

                                       
عامل اآلفاق  (  يوضح األستاذ الطيب أن الكونية ال تعين املادية فقط بل تستوعب مفردات كل املنظومات التسخريية                    -  1

 يدخل يف الكون    ونالحظ أن األستاذ  .  املشكلة معا للميزانية التسخريية الكلية لإلنسان يف احلياة        )  واألنفس واهلداية والتأييد  
 .الكون الطبيعي املادي، والكون اإلنساين، وحىت الوحي، والتأييد الغييب

 .32صم، 2004/ هـ1425، 1دار قرطبة، احملمدية، اجلزائر، ط الطيب برغوث، الفعالية احلضارية والثقافة السننية،  - 2
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نه يستحضر أكثر من داللة تعود للمعاين األربعة السابقة؛ فالنسق ال بد له من منسق هو اهللا،           أكما  

 ، والنسق نظام متكامل يوحي بقانونية السنن، والنسقية تعبري         وهذا استحضار لربانية السنن اإلهلية    

 

عن تناسق منهجي بني مفردات الكون، مما يستحضر البعد املنهجي، والتربوي أيضا، فالنسقية أداة              

تربوية تساهم يف تنشئة الفرد وضمان انضباطه وفق النموذج النسقي اتمعي اخلاص وعدم                

، -ولو من طرف خفي   –ومبراكمة ذلك تارخييا يتجلى البعد الرابع       خروجه عنه إال قاصيا خمتارا،      

فنسقية الكون وسننه اإلهلية تستبطن كون السنن معايري ثقافية اجتماعية تتحول من قضايا عقلية إىل     

 .جتارب وعادات وخصائص وطبائع إنسانية

ملفردات، كلها  ونلحظ النسقية يف ألفاظ التعريف نفسها، فاهليكلية والبنيوية واالنتظام وا           

مصطلحات توحي بالنسق والنسقية، فال يكون البناء هيكليا وال بنيويا وال منتظما إال إذا كان                 

واملفردة تعرب بنفسها عن كوا جزء من نسق ال شاردة يف           .  وفق نسق ناظم هلياكله وبناه ومفرداته     

 .الفضاء الكوين

خلقا إهليا خاضعا إلرادته وحكمته     يعرب عن كون السنن     "  اِخللقية"وقبل كل هذا وذاك لفظ      

 .ومشيئته سبحانه وتعاىل

لكن ورغم هذا التعقيب املشيد بتعريف األستاذ الطيب، إال أين ملزم بتقرير أنه تعريف                

فلسفي جممل، فيه تكرار من وجه أن ألفاظ اهليكلية والبنيوية واالنتظام أوصاف متداخلة يغين                

 خمتصرا جامعا مانعا، أما التوضيح والشرح فيأيت بعده         بعضها عن بعض، والتعريف شانه أن يكون      
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وإن كان هذا النقد موجه ألغلب املعرفني، الذين نثروا تعريفام وحشوها بالتفصيالت             ،  مكمال

 .واملرادفات، حىت صار كشف تعريفام يف حد ذاته جهدا علميا، حيتاج لعناية وتأمل
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 التعريف املختار: ثانيا

ستاذ الطيب برغوث رغم جدته ومتيزه، لكين سأستل منه وصفي النسق           لن أختار تعريف األ   

 .واملفردات الكونية، لقوة داللتهما على بقية ألفاظ تعريف األستاذ الطيب

 واليت أراها حمورية    -مبثوثة يف جممل التعاريف السابقة     –وسأضمن تعريفي مجلة معاين      

 .لتشكيل مفهوم للسنن اإلهلية

 .ية املسند للسنن هللا تعاىل والرباناإلهليةمعىن  -

 داللة على السنن، كما أنه أكثر       -عقليا–، حبكم كونه أقرب األلفاظ      القانونيةمعىن   -

 )1(.األلفاظ تداوال يف تعريفات املؤلفني

 .والوحيبكل مفرداته املادية واإلنسانية للكون معىن مشول السنن  -

 .مفرداتهمر الكون بكل  إهلية يف تصريف أطرائق وأساليب ومناهجمعىن كون السنن  -

 . حركة الكون واإلنسانتنظم عادات وطبائع وخصائصمعىن كون السنن  -

 جامعا مانعا، جمسدا لألبعاد األربعة      -كما جيب عليه أن يكون    -وهكذا يكون التعريف    

 .السابقة، على جانب املنظور احلضاري، املمثل له بتعريف األستاذ الطيب برغوث

                                       
 .دون حساب التعاريف املكررة لنفس املؤلف يظهر لفظ القانون يف مخس وعشرين تعريفا نقلته يف هذه الرسالة،  - 1
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 :سنن الذي اعتمدته يف رساليت للماجستري وهوولن أغفل هنا تعريفي لل

سنة اهللا هي القانون الذي وضعه اهللا عز وجل يف كونه ووحيه، لتخضع عربه املوجودات له                

 )1 (.سبحانه، فتطّرد حركتها وتنتظم أحواهلا

  :-وباهللا التوفيق–فأقول  . بعد ذيبه وتطويره وفقا للمنظور السابق-طبعا–لكن 

هي تلك األنساق القانونية اليت بثّها اهللا عز وجل يف كل املفردات            السنن اإلهلية   

 .الكونية لتخضع له سبحانه يف اطراد وانتظام

                                       
 .16التدافع وسننه يف القرآن الكرمي، ص :  هذا التعريف اعتمدته يف رساليت للماجستري-1
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 خصائص السنن اإلهلية: املبحث الثاين

 حصر وتصنيف: أوال

تعددت وتنوعت تعبريات املؤلفني يف موضوع السنن اإلهلية عن خصائص السنن، مع شيء              

 :ت والعددمن االختالف يف التسميا

ومعىن اجلريان هو   .  )1( يذكر الشيخ ابن عاشور أن السنن اإلهلية جارية على طريقة واحدة          

ما يعرب عنه املعاصرون باالطراد أي أن السنن تطرد على وترية واحدة، مما يعين أا ختضع لقانون                  

 . )3( والدكتور مجال الدين عطية)2(أمحد فرحات السببية،كما يقول الدكتور

أما   )4(  .ر الدكتور حممود زايد املصري بوصف السريان داللة على االطراد واجلريان           ويعب

كما  )5(.الدكتور عبد الكرمي زيدان فيشري إىل اتصاف السنن بالثبات واالستمرار واالطراد والعموم      

  )6(. يصفها بأا خفية بطيئة

ل يف التعبري، فالدكتور    وعن الدكتور زيدان ينقل الكثريون، مع إضافة أو نقصان أو تعدي           

  )7( . يذكر ما ذكره زيدان، ويضيف صفة اإلجبارية-مثال–الشكعة 

                                       
 .4/97 تفسري التحرير والتنوير، ، ابن عاشور- 1
 .112،136 سنة اهللا اليت ال تتبدل وال تتحول، ص، أمحد حسن فرحات- 2
 .16ية العامة للشريعة، ص النظر،مجال الدين عطية - 3
 .2-1 تأمالت يف السنن الكونية، ص، حممود زايد املصري- 4
 .14، 8السنن اإلهلية، ص،  عبد الكرمي زيدان- 5
 .14نفسه، ص - 6
 .816 مصطفى الشكعة، حجية السنن اإلهلية يف رحاب القرآن الكرمي، ص - 7
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 )2(يح أيضا ر اليت يذكرها الدكتور عادل ش     )1(احلتميةأما األستاذة رندا عوين فتضيف صفة       

 )3(.والعدل احلكمةكما يضيف الدكتور اخلطيب وصفي 

. )4(الشموليةات واالطراد، إىل خصيصة     ويشري الدكتور أمحد حممد كنعان جنب وصفي الثب       

 )5(.وهو نفس ما يذكره الدكتور عمر أمحد عمر

، فريكز على خصيصتني حموريتني للسنن اإلهلية، زيادة على          السيد حممد باقر الصدر   أما  

  )6(.ودور اختيار اإلنسان وإرادته يف تسخري السنن اإلهلية، الربانيةاالطراد والثبات، ومها صفتا 

 يشيد به كثري من املعاصرين الناقلني عن السيد باقر الصدر، أمثال الدكتور حسن               وهو ما 

السببية، الغائية، االجتماعية، عند    :   الذي يضيف أوصافا أخرى     )8(وعامر الكفيشي )  7(سلمان

فإذا انتقلنا بعد ذلك إىل الدكتور صائب عبد احلميد وجدنا       )9(.حديثه عن طبيعة عمل السنن اإلهلية     

 )11(.  واملوضوعية والربانية واالتساق مع حرية اإلنسان)10(.ائص الثبات والنفوذعنده خص

                                       
 .38-34رندا عوين، قصة االختالف دراسة سننية، ص - 1
 .يح، مفهوم السننية بني الدالالت القرآنية والتوظيفات احلداثيةرحممد عادل ش - 2
 .57-45  السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية ص،شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب - 3
 .53 أزمتنا احلضارية يف ضوء سنة اهللا يف اخللق، ص، أمحد حممد كنعان- 4
1992/هـ1412،  1 دار حسان للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، ط       نفس البشرية،  عمر أمحد عمر، السنن اإلهلية يف ال       -  5
 .7 صم،
 .75،77،83 املدرسة القرآنية، ص، باقر الصدر- 6
 .148 حسن سلمان، دراسات قرآنية حول اإلنسان واتمع، ص - 7
 .230-229 عامر الكفيشي، حركة التاريخ يف القرآن ، ص- 8
 .235-234 نفسه ، ص- 9

وإن كان  .  ل الدكتور صائب عبد احلميد يقصد النفاذ، أي أن السنن جارية مطردة، خاصة وأنه مل يذكر االطراد                    لع -  10
 .وصف السنن بالنفوذ مستساغا إذا قصد به نفوذها يف الكون وهيمنتها وحاكميتها على مفرداته

 .592 ، 554 صائب عبد احلميد، فلسفة التاريخ يف الفكر اإلسالمي، ص- 11
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 الذي خيص السنن الكونية     )1( عند الدكتور رمضان مخيس    احلاكميةمث يصادفنا  وصف     

 يف حديث بالفطريةكما جند وصف السنن    .  )2(والنظام، واإلحكام واالنضباط      التوازنخبصائص  

 لدى الدكتور   املوضوعية وصفة   )4( عند السيد كاظم احلائري    صرامةال وخصيصة   )3(الدكتور بكار 

 .)6( اليت يذكرها حممد حمفوظاحلياديةوأختم بصفة ) 5(إياد الركايب

ومن خالل هذا االستعراض، يتبني أن الكل ركز على أهم خصيصة للسنن اإلهلية وهي                

صف السنن بالصرامة   االطراد أو السريان واجلريان على طريقة ووترية واحدة، ولذلك تو            

 .واإلجبارية واحلتمية والنفوذ واهليمنة، ومظهر هذا االطراد هو انبناء السنن على عالقة السببية

فتدل عليها خصيصة االطراد، لذلك ال      ...أما خصائص الثبات والعموم والشمول واحليادية     

 .احد ووتريةيذكرها البعض الندراجها حتت وصف اجلريان والسريان واالطراد على 

ويتميز طرح السيد حممد باقر الصدر بالسبق يف ذكر خصيصتني مهمتني تربزان دور اإلرادة              

اإلهلية واإلرادة البشرية إزاء السنن؛ فاألوىل خصيصة الربانية، والثانية اختيار اإلنسان ودور إرادته             

 .تباعامث ينقل عنه الالحقون . يف تسخري السنن، وهذا راجع لكون السنن قابلة للتسخري

وبنظرة إمجالية، يكاد يكون الباحثون يف السنن عالة على املفكرين واملفسرين القدامى ملعاين                  

 .زيدان.داالطراد واجلريان، وعلى الطرح املعاصر ملنظّري السنن، وعلى رأسهم باقر الصدر و

 تفصيليا  ومبقارنة سريعة وبسيطة بني مقاربيت الرجلني جند عمقا الفتا لدى الصدر وتبسيطا            
                                       

 .88-5 مفهوم السنن الربانية ص،مضان مخيس زكير - 1
 .85 نفسه، ص- 2
 .9 هي هكذا، ص، عبد الكرمي بكار- 3
 .53ص، 31-30 جملة احلوار الفكري والسياسي، ع  سنن التاريخ،، كاظم احلائري- 4
 .141السنن التارخيية يف القرآن ايد، ص ، إياد الركايب- 5
 .47سنن، ص حممد حمفوظ، أوليات يف فقه ال - 6
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هذا األخري الذي يوظف السنن توظيفا دعويا حركيا يف طرحه، مقابل طرح فكري             .  لدى زيدان 

 .تصوري لدى الصدر

وجهة تنظريية  )  وريثة طرح الصدر  (ويبدو أن هذا ما وجه الطرح السنين يف املدرسة الشيعية           

زيدان؛ أي بلغة   . أسس هلا د    بصبغة تفصيلية متثيلية   )1(تأصيلية، بينما انصبغ الطرح السني السنين     

 .، أسس الصدر لتوسع عمودي مقابل توسع أفقي عند زيدانىأخر

وعموما، فاخلصائص السابقة كلها، ال تكاد خترج عن مخس خصائص تشمل كل منها               

 إىل األبعاد األربعة اليت     -من جهة ثانية  –حشدا من األوصاف األخرى من جهة، مث تؤول مجيعها          

 .لسنن اإلهليةتبدت يف تعريفنا ل

فالسنن اإلهلية ربانية، وهذا مصدر حاكميتها وهيمنتها ونفوذها، وهو جانب الغيبية فيها،             

كما تدل نسبتها هللا على معىن الغائية، فهي ليست صماء وال عمياء بل وضعها اهللا حبكمة وعدل                  

 .يف كل مفردات كونه

تها احملققة ملعاين التوازن والنظام     واطراد السنن يدل على حتميتها وسببيتها وصرامتها وإجباري       

 .واالنتظام واإلحكام واالنضباط واملوضوعية

أما القابلية للكشف والتسخري فوصف هام للسنن اإلهلية، يربز كوا إنسانية اجتماعية              

 .واقعية، مما جيلّي دور اإلنسان واتساق حريته مع سنن اهللا تعاىل التسخريية

أوصاف الثبات والعموم والشمول، مما يبني كون السنن        وما تبقى من دالالت تستجعمها      

حيادية مستمرة مستقرة، لكن جهل اإلنسان ا وبطء فعلها وأثرها جيعلها تتسم باخلفاء، لذا فهي               

                                       
 .جلي هنا أين أقصد بالسني أهل السنة، وبالسنين احلديث عن السنن اإلهلية - 1
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 .حتتاج إلعمال فكر لتأملها، لكنها مع ذلك مركوزة يف الفكرة البشرية

الربانية، القانونية، املنهجية   :  وهذه اخلصائص ال خترج عن األبعاد األربعة للسنن اإلهلية          

  )1(.والثقافية

 اندراج خصيصة الربانية وما يدل داللتها، على البعد الرباين للسنن اإلهلية-بداية–فجلي . 

 .أما االطراد واحلتمية والسببية والصرامة فأوصاف دالة على البعد القانوين للسنن

 وهو ما يشري للبعد الثالث للسنن اإلهلية        وما يشري إلنسانية السنن مشمول مبعىن التسخريية،      

 .بوصفها طرائق ومناهج وأساليب إهلية يف معاملة البشر

أما البعد الرابع للسنن بوصفها عادات وطبائع، والذي يؤول إىل اجلوانب الثقافية االعتبارية             

 حبكم ثبات واستقرار  ...  للسنن، فتدل عليها صفات العموم والشمول والثبات واالستمرار         

 .واستمرار اخلصائص والطبائع الثقافية وعموميتها ومشوليتها

  الثبات والعموم– التسخريية – االطراد –الربانية : فاخلصائص اخلمس إذن تؤول إىل أربع

 :وبالرجوع إىل التعريف االصطالحي الذي اعتمدته يف هذه الدراسة، تربز هذه اخلصائص

نية اليت بثّها اهللا عز وجل يف كل املفردات          السنن اإلهلية هي تلك األنساق القانو     " فـ

 . )2(".الكونية لتخضع له سبحانه يف اطراد وانتظام

                                       
 . وما بعدهامن هذا البحث 151 راجع ص - 1
 .179 انظر املبحث األول من هذا الفصل، ص- 2
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 :فكل جزئية يف التعريف حمدد خيتزن خصيصة من اخلصائص

وضعها اهللا عز وجل وبثّها يف خلقه، فهي منه سبحانه، رهن إرادته              "  إهلية"فالسنن   -

 . وما يلحقها من معاين ودالالت راجعة للبعد الرباينالربانيةوهذا ما يعرب عن خصيصة . ومشيئته

والسنن مبثوثة يف كل مفردات كون اهللا ووحيه، فهي تشمل كل شيء وتعم كل                  -

، الراجعة للبعد   الشمول والعموم املوجودات على مر األعصار واألمصار، وهذا ما جيسد خصيصة          

 .الثقايف االعتباري

جودات هللا، وال يتم هذا اخلضوع وال يتأتى إال         وعرب التوافق مع هذه السنن، ختضع املو       -

 اسدة  )التسخريية(القابلية للتسخري   باكتشاف السنن وتسخريها، وهذا ما يشري إىل خصيصة          

 .للبعد املنهجي للسنن

جتري حركة الكون باطراد وفق عالقة السببية ومبدأ تكرر         "  القانونية"ووفق هذه السنن     -

 . الدالة على البعد القانوين للسنن اإلهليةاالطرادصيصة نفس النتائج، وهذا ما متثله خ

وعرب التوافق مع السنن كأنساق، تنتظم أحوال املوجودات وتتسق، ومل يكن هذا                -

االنتظام واالتساق ليتحقق لو مل تكن السنن ثابتة مستمرة تسري بانتظام ودون ختلف، ولوال ذلك               

 -مع خصيصة العموم  –الدالة  .  الثبات خصيصة   وهذا ما يشري إىل   .  الختلّ الوجود واد الكون   

 .على البعد الثقايف للسنن

 هذه هي اخلصائص اليت أراها مشكلة ملفهوم السنة وحقيقتها، وههنا وقفة خمتصرة مع تلكم              

 .اخلصائص مرتبة حسب اندراجها يف األبعاد األربعة املعرفة للسنن اإلهلية
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 اإلهليةاخلصائص الربانية للسنن : املطلب األول

ما دامت السنن منسوبة هللا عز وجل فإن أعظم خصيصة هلا هي ربانيتها اليت تصلها لفظا                 

فالسنن أفعال اهللا وأقداره وأحكامه      .  ومعىن باهللا تعاىل، وتربطها بإرادة اهللا وحكمته ومشيئته        

 .وكلماته وأوامره كما مر بنا يف التعريف

فنا بعض منها متعلقة بربانية السنن       ومن جممل اخلصائص اليت ذكرها املصنفون تصاد        

 .كاحلاكمية واهليمنة واحلكمة والعدل والنفوذ والغائية

 داللة ربانية السنن اإلهلية: الفرع األول

، فالسنن من اهللا،    )1("وقرار رباين ..  مرتبطة باهللا؛ فهي تدبري إهلي    "سنن اهللا ربانية، أي أا      

ولذلك ينسبها عز   .ه وأخضع هلا املوجودات كلها    وهو الذي أودعها يف هذا الوجود وحكّمها في       

سنةَ من قَد   {،  )2(}سنةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ ولَن تَجِد لِسنةِ اللَّهِ تَبدِيلًا                {:  وجل لنفسه يف القرآن الكرمي    

 ...)3(}يلًاأَرسلْنا قَبلَك مِن رسلِنا ولَا تَجِد لِسنتِنا تَحوِ

وحىت اآليات اليت نسبت فيها السنة لغري اهللا يقدر فيها املفسرون نسبتها إىل اهللا، فقوله عز                 

فقد مضت  :  ، تقديره }قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِن ينتَهوا يغْفَر لَهم ما قَد سلَف وإِن يعودوا فَقَد مضَت سنةُ الْأَولِني                     {:وجل

 .)4( يف األولنيسنة اهللا

 ،}اللَّه لِيبين لَكُم ويهدِيكُم سنن الَّذِين مِن قَبلِكُم ويتُوب علَيكُم واللَّه علِيم حكِيميرِيد {: وقوله

                                       
 158حسن سلمان، دراسات قرآنية حول اإلنسان واتمع، ص. 77 املدرسة القرآنية، ص، باقر الصدر- 1
 .62:  األحزاب- 2
 .77:  اإلسراء- 3
 .3/1507 الظالل، ،سيد قطب. 6/244 جامع البيان، ،الطربي: وانظر. 38: األنفال- 4
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 . )1(يهديكم سنن اهللا يف الذين من قبلكم: أي

 ، }لِنا ولَا تَجِد لِسنتِنا تَحوِيلًاسنةَ من قَد أَرسلْنا قَبلَك مِن رس{: وقوله

 .)2(سنتنا فيمن قد أرسلنا، أو جعلنا ذلك سنة فيمن قد أرسلنا: يعين

 :وال حاجة إلثبات أن السنن من اهللا، فهو خالق الكون كله ومدبر أمره

يامٍ ثُم استَوى علَى الْعرشِ يغْشِي اللَّيلَ النهار يطْلُبه حثِيثًا            إِن ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض فِي سِتَّةِ أَ           { 

الَمِنيالْع بر كَ اللَّهارتَب رالْأَمو الْخَلْق رِهِ أَلَا لَهاتٍ بِأَمخَّرسم ومجالنو رالْقَمو سمالش3(}و( . 

رهن بأمر اهللا تعاىل،    أو عادة تسري يف اخللق إال وهو        فما من قانون ينظم حركة الكون،       

 (4) .فاهللا سبحانه وتعاىل يظهر لنا قدرته من خالل هذه القوانني والسنن

إرادة اهللا،  فاهللا واضع سنن الكون ومسريها، وله إن شاء إيقاف عملها أو إمضاؤه، ألا                

  (5).وهي ممثلة حلكمة اهللا وتدبريه يف الكون

 

تسميتها بالسنن الربانية   (6) ط السنن اإلهلية خبصيصة الربانية، فقد اختار بعض الباحثني        ولشدة ارتبا 

                                       
 .2/631 الظالل، ،سيد قطب: وانظر. 26 : النساء- 1
التحرير   ،ابن عاشور .  11/20،  21 مفاتيح الغيب، ج   ،الرازي.  8/122 جامع البيان،    ،الطربي:  وانظر.  77:   اإلسراء -  2

 .15/178والتنوير، 
 .54:  األعراف- 3

-29 ص م،1985/هـ1405 دار الكتاب اللبناين، بريوت،      مسيح عاطف الزين، حركة التاريخ يف املفهوم اإلسالمي،         4- 
 .231عامر الكفيشي، حركة التاريخ يف القرآن، ص نقال عن 30
 .566صائب عبد احلميد، فلسفة التاريخ يف الفكر اإلسالمي، ص 5- 
 السنن الربانية يف    ،سعيد شهوان راشد  .   مفهوم السنن الربانية   ،رمضان مخيس زكي    ،ممن فضل تسمية السنن الربانية      6- 

 .14، ص2009/هـ1430، 1، األكادميون للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طالتصور اإلسالمي
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ربانية نسبتها للرب يلحظ    :  "أصالة ال جمرد وصف، كما فعل الدكتور رمضان مخيس، الذي يقول          

لى فيها مالمح التربية، فإن اهللا يريب عباده ذه السنن الثابتة والنواميس الصارمة رغم أنه شاع ع                

  (1) ".بعض األلسن لفظ السنن اإلهلية، إال أين رأيت أن كلمة الربانية هنا أوفق

تعبري قرآين أصيل دالّ على معىن      "  سنة اهللا "لكين ال أوافقه على هذا االختيار، ألن تعبري          

. أعظم أمساء اهللا، وأدهلا على سننه يف مفردات كونه         "  اهللا"واسم اجلاللة   .  الربانية متضمن له  

  (2).عها ملا اتصف به عز وجل من صفات قدسية كاملة كما يقول الدكتور مخيس نفسهوأمج
 

 مقتضيات ربانية السنن اإلهلية: الفرع الثاين

 يضفي وصف الربانية على السنن دالالت ومقتضيات حمورية يف تأسيس رؤيتنا للسنن؛

ار أفعال اهللا يف خلقه، وهي أثر من آثار إظهفربانية السنن فيها إبراز للقدرة اإلهلية، فهي          -1

  (3).من صفات قدسية كاملة إبراز لقدرة اهللا تعاىل وعلمه وعزته وحكمته، وما اتصف به

اهللا جل شأنه ميارس قدرته من خالل         وإظهار القدرة اإلهلية يرتبط بطالقة املشيئة، ف        -2

 .ا يف الكونمشيئته املطلقة وتدبريه احلكيم مل اليت متثل (4)السنن ألا إرادة اهللا

 فكل سنة من سننه، هي كلمة من اهللا، وقرار رباين منه، يتدخل فيها حيثما شاء وكيفما                 

 (5) .شاء

                                       
 .25 مفهوم السنن الربانية ص،رمضان مخيس زكي 1- 
 .85 صنفسه، 2- 
 .25 مفهوم السنن الربانية ص،مضان مخيس زكير 3- 
 .158 دراسات قرآنية حول اإلنسان واتمع، ص،حسن سلمان 4- 
 .8سنن احلضارات كما تبينها سورة األنعام، ص، يوسف كمال حممد 5- 
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لكن ذلك ال يعين نزع احلادثة التارخيية عن األسباب واملسببات، وال عن العالقات والروابط              

وادث التارخيية هي يف    املتعلقة ا على الساحة التارخيية، بل إن هذه الروابط والعالقات بني احل            

 (1) .احلقيقة تعبري عن حكمة اهللا وبنائه التكويين للساحة التارخيية

 ويف ربانية السنن إبراز للحكمة والعدل اإلهليني، فالسنن تتسم باحلكمة والعدل ألا              -3

  (2) .فعل اهللا وفعل اهللا هذه صفته دائما، وهي من أمسائه احلسىن

ه يف عباده فلنعلم يقينا أن يف ذلك كله حكمة بالغة وهي عادلة، فكلما حقق اهللا سنة من سنن     

  (3) .وهذا أحد أعظم أسرار إضافة السنن إىل اهللا

 ربانية السنن شاهد على حاكميتها على كل املفردات الكونية، ما دامت من اهللا، فال                -4

 فإنه خيضع لسنن    فكل خملوق حيكم بسنن ربانية، فإذا تغريت طبائعه       "يفلت من نسقيتها خملوق،     

 . لكنه ال خيرج عنها أبدا(4) "ربانية جديدة

لكن هذا الطرح حلاكمية السنن ال يعين اجلربية، إمنا يعين أن وعي اإلنسان  بقوانني هذه                  

السنن وقواعد حركتها هو الذي جيعل اإلنسان قادرا على تسخريها يف االجتاه الذي يريد، فالكون               

  (5) .خلالق سبحانهكله مبا فيه السنن مسخر من ا

                                       
يف القرآن،   حركة التاريخ    ،عامر الكفيشي   وانظر  .30-29 حركة التاريخ يف املفهوم اإلسالمي، ص      ،مسيح عاطف الزين    1- 
 .231ص

 نشر اجلفان واجلايب،    ، يف شرح أمساء اهللا احلسىن، حتقيق بسام عبد الوهاب اجلايب           املقصد األسىن أبو حامد الغزايل،    (  2- 
/ 2بصائر ذوي التمييز،    الفريوزآبادي،    .1/228 الرازي، .74/  2 ابن كثري،    .130م، ص   1987/هـ1407،  1قربص، ط 

 .54 السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية، ص،خلطيبشريف الشيخ صاحل أمحد ا). 490
 .56-55 السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية، ص،شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب 3- 
 .10 هي هكذا، ،بكارعبد الكرمي  4- 
 .5 مفهوم السنن الربانية ص،رمضان مخيس زكي 5- 
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لكنه يعين يف الوقت نفسه أا ال حتايب أحدا، ألا حاكمة على اجلميع، ال تنتقي وال                   

  (1) .تنتخب

 كما تدل ربانية السنن على توازن الكون ونظامه، لنسبته خلالق حكيم، بث سننه يف                -5

 (2) .على اهللالنظام أساسه من الذرة إىل ارة، وهلذا كان الكون داال خلقه، فكان 

 فإن عملها ال بد أن يكون هادفا ينتهي إىل غاية، يسري        -لكوا ربانية –فالسنن  :   الغائية -6

، وليس جمرد حركة سببية فقط، مشدودة إىل سببها؛ بل           (3)باخللق خبطوات واعية حنو املستقبل    

  (4) .مشدودة إىل غاية هادفة ومستقبلية

ها إىل غاية، فإن الغاية الوجودية لإلنسان توحيد اهللا          وما دامت السنن تنتهي ا ربانيت      -7

  (5)  .] وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ[. وعبادته لتحقيق رسالته االستخالفية يف الكون

فكل سلوك بشري هو سلوك سنين وعبادي يف آن واحد؛ فاحلركة يف الكون تعامل مع                 

وهذا الكالم يصدق يف حق األفراد      ،  (6) .نن اتصال باهللا وعبادة له سبحانه     التعامل مع الس  السنن، و 

 .واألمم

 يضفي على الظواهر    -ومن خالل حديثه عن السنن اإلهلية     –لذا فإننا جند القرآن العظيم      

والتحوالت التارخيية واالجتماعية مجيعا، الصبغة التوحيدية، ويربطها باهللا، ليقرر هذه احلقيقة،           

                                       
 .53 ص،نفسه 1- 
 .86 ص،نفسه 2- 
 .234لتاريخ يف القرآن ، صعامر الكفيشي، حركة ا 3- 
 .235 ، صنفسه 4- 
 .56:  الذاريات5- 
 .158حسن سلمان، دراسات قرآنية حول اإلنسان واتمع، ص 6- 
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 (1) . هو املؤثر احلقيقي يف الوجود فحسبوهي أن اهللا
 

 ربانية السنن واملشيئة اإلهلية: الفرع الثالث

ما دامت السنن رهن املشيئة     :  إن السنن تعمل وفق مشيئته عز وجل، وهنا يطرح إشكال          

اإلهلية، كيف نفهم ترتب املسببات على أسباا، وحتقق النتائج بعد مقدماا؟ هل اهللا عز وجل                

هل :  أو مبعىن آخر  .   بترتيب تلك النتائج وتوفري املسببات ألنه ربطها باألسباب واملقدمات         "ملزم"

مىت شاء اهللا حقق نتائج األفعال، ومىت       :  حتقق النتائج حتمي الزم أم هو مرتبط مبطلق املشيئة اإلهلية         

 شاء منعها؟

هللا تعاىل هو أن    من الناس من يظن أن معىن إسناد الشيء إىل مشيئة ا          :  "يقول صاحب املنار  

اهللا تعاىل يفعله بال سبب وال جريان على سنة من سننه يف نظام خلقه، وليس كذلك، فإن كل                   

أي . )2(}اللَّه يعلَم ما تَحمِلُ كُلُّ أُنثَى وما تَغِيض الْأَرحام وما تَزداد وكُلُّ شيءٍ عِنده بِمِقْدارٍ      {:  شيء مبشيئة اهللا تعاىل   

فليس هناك أي حتمية تسري على      .  )3("ام وتقدير موافق للحكمة ليس فيه جزاف وال خلل         بنظ

اخلالق تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا، إمنا سريان السنن هو عني املشيئة، وهو حتقيق حلكمة اهللا يف                  

حكمته سبحانه اقتضت ارتباط هذه بتلك ارتباطا         "فـ.  خلق املخلوقات وإخضاعها للسنن    

كي يتمكن اإلنسان من تسخريها يف الكون يف شؤون حياته املختلفة، ألنه من غري هذا               ضروريا، ل 

                                       
/هـ1410 تعريب حممد عبد املنعم اخلاقاين، الدار اإلسالمية، بريوت، لبنان،             حممد تقي مصباح، معارف القرآن،      1- 

 .267\4 م،1989
 .8:  الرعد- 2
 .2/479تفسري املنار، ، د رضا رشي- 3
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وذا الفهم ال يكون هناك أي      .  )1("االرتباط، يتعذر عليه القيام بأمانة االستخالف يف األرض        

تعارض بني حتمية السنن ومشيئة اهللا، فال حنتاج لنفي احلتمية عن السنن حىت نرته املشيئة اإلهلية                 

مث إن السنن ذاا    .  )2("فإن مشيئة اهللا تعاىل ال تتعلق بإبطال سننه تعاىل، وحكمته يف نظام خلقه             "

فليست هناك جربية آلية يف اخللق      "؟  ..فكيف تعمل خارج إرادته ومشيئته    .  من خلق اهللا ووضعه   

 - عام بوجه–واإلنشاء، وال يف احلركة واحلدث، والنواميس اليت يراها الناس مطردة يف الكون               

 ألن قدر -على اجلملة–ليست قوانني آلية أنشأها وسلطها لتعمل بذاا آليا وحتميا، ولكنها تطرد          

اهللا يف شأا أن تطرد يف غري جربية وآلية فيها، ويف غري حتمية على اهللا سبحانه يف اطرادها، إمنا                    

 .)3("هي مشيئته وحكمته ذا، فيجري قدره مبا يشاء

 السنن وطالقة املشيئة يعمد البعض إىل تفسري غريب الرتباط األسباب           وللتوفيق بني حتمية  

، حبجة أن   "لزوم"ال ارتباط   "  عادة"مبسبباا، إذ يقولون أن ارتباط الصفات باملوجودات ارتباط          

 هو نفي لزوم السنن وحتميتها،   -يف تصورهم –كون االرتباط باللزوم يعطل  املشيئة اإلهلية، فاحلل         

 ناتج عن تعودنا على رؤية       -على هذا الرأي  –فارتباط السبب مبسببه    .  حمله"  ةالعاد"وإحالل  

النار حترق، لكن ليس هذا من طبيعتها الدائمة، إمنا تعودنا فقط            :  مثال.  حدوثه وليس الزما له   

 كما يقولون، إمنا تكتسب     -عليه السالم –رؤيتها حترق، ولو لزم كوا حمرقة ألحرقت إبراهيم          

د أن يشاء اهللا ذلك هلا حلظة مالمستها لألشياء، فكلما المست شيئا أودع اهللا               صفة اإلحراق بع  

                                       
 .34 أزمتنا احلضارية، ص، أمحد حممد كنعان- 1
 .2/480 تفسري املنار، ، رشيد رضا- 2
 .63-62 ص،1988 دار الشروق، القاهرة، مصر،  مقومات التصور اإلسالمي،، سيد قطب- 3
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يعطي للعامل  "وهذا التفسري   .  )1(فيها خاصية اإلحراق، ومىت شاء أال حترق منع عنها تلك اخلاصية          

 .)2 (!!"كأن األمر عبث دون ضابط.. فالنار قد حترق وقد ال حترق… صورة سحرية غريبة

ذلك التصور؛ فحتمية السنن ال تنفي املشيئة اإلهلية، بل هذه احلتمية            فاألمر إذن خالف    

نفسها من مشيئة اهللا، فاهللا تعاىل هو الذي شاء أن تكون السنن على هذا الشكل ليستقر أمر اخللق                  

حكيم يف  "فاهللا  :  وميكن تسخري الكون، وهذا مقتضى حكمته كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية           

ة ليست مطلق املشيئة، إذ لو كان ذلك لكان كل مريد حكيما، ومعلوم أن              خلقه وأمره، واحلكم  

اإلرادة تنقسم إىل حممودة ومذمومة، بل احلكمة تتضمن ما يف خلقه وأمره من العواقب احملمودة                

 .)3(" والغايات احملبوبة
 

 ربانية السنن ودور اإلنسان: الفرع الرابع

 وقراره، وعلينا أن نتعامل معها على هذا األساس، السنن إذن ربانية، فهي من اهللا، وهي أمره       

فنستعني باهللا على تسخريها، وقد تتدخل العناية اإلهلية فتخرق لنا سنة إكراما لنا إذا ما حنن                   

استوفينا األسباب واستفرغنا اجلهد، لكن األصل يف تعاملنا مع السنن جيب أن يبقى ثباا ولزومها               

عطيل الناموس من اهللا بكن فيكون وذلك إلضفاء نعمة أو إنزال           ظاهرة ت "فـ.  ال خرقها وتعطيلها  

نقمة هي جد نادرة، وليست مطردة، وال ينبين عليها من العمل إال تعزيز االلتزام بدين احلق                   

لذا، حري باملسلم أن يأخذ بنسيج األسباب والسنن املطردة          .  والصراط املستقيم ولزوم الدعاء   

حاله وما حوله، وأن جيعل سنة تعطيل الناموس يف إضفاء اخلالق            لفهم  ..  بشقيها الغييب والشاهد  
                                       

 .79 أزمتنا احلضارية، ص، أمحد حممد كنعان- 1
 .80 نفسه، ص- 2
 .1/34، 1لبنان، ج-بريوت- منهاج السنة النبوية، دار الكتب العلمية،ن تيمية تقي الدين ب- 3
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النعم على املؤمنني وإنزال العذاب على الكافرين من احتياطي القوة واملنعة والثقة باهللا، ويتعهد هذا               

 .)1("األمر الغييب بالعناية واالحتفاء يف دعائه ومناجاته لربه

                                       
 .19 تأمالت يف السنن الكونية، ص، حممود زايد املصري- 1
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 هليةاخلصائص القانونية للسنن اإل: املطلب الثاين

القانونية ألصق الصفات واخلصائص بالسنن اإلهلية بعد الربانية، بل قبلها يف املنظور املادي              

 .الوضعي، وخصائص السنن بوصفها القوانني اإلهلية تكاد تتلخص يف خصيصة االطراد

ولعل أول صفة تتبادر إىل الذهن حني احلديث عن السنن هي أا مطردة، وهذا معىن كوا                

 .)1(ولطاملا عرفت السنن اإلهلية بأا القوانني املطردة اليت ال تتخلفقوانني، 

وقد ارتبطت السنن من حيث قانونيتها واطرادها جبملة أوصاف وخصائص ظهرت يف              

حديث املصنفني يف السنن اإلهلية، منها اإلجبارية والقهر واحلتمية والسببية والعلّية والصرامة، إىل              

 ...إلحكام والنفاذجانب أوصاف االنضباط وا

 داللة قانونية السنن اإلهلية: الفرع األول

السنن اإلهلية قانونية، أي أا حمكومة بقوانني جارية نافذة ال تتخلف، قاهرة ملن يتصدى هلا              

 (3).}وهو القاهر فوق عباده{. ، وفق ما بثّه اهللا فيها وأراده هلا(2)

ك احلديث عن القانون حديث عن اطراد       فلذل.   ومقتضى قانونية السنن يعود إىل اطرادها     

 (4).األحكام وسرياا على احلوادث والظواهر اليت حيكمها هذا القانون

                                       
 .  وما بعدها149 يرجع إىل تعريفات السنة اصطالحا، ص  - 1

 .1/476الظالل  2- 
 .18 األنفال 3- 
 .24 ص السنن اإلهلية،د الكرمي زيدان،ب ع.36رندا عوين، قصة االختالف دراسة سننية، ص 4- 
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تتابع حصوهلا، أو تكرار    "واطراد السنة يعين    .  )1( يف اللغة يعين التتابع والتسلسل     واالطراد

فاملطر …  ون حتقيقها آثارها على الوترية نفسها كلما توافرت شروطها وانتفت املوانع اليت حتول د           

 كلما تلبدت الغيوم يف السماء ويأت الظروف اجلوية املواتية، واحلجر يسقط            -بإذن اهللا –يهطل  

إىل األرض كلما ألقينا به يف الفضاء، واليد حتترق كلما المست النار، واملرض حيصل كلما                  

ه شيخ اإلسالم حني    ر عن وهذا ما عب  .  )2("وهكذا…صادفت اجلراثيم جسما قابال للعدوى واملرض     

 ف السنا   عرفكلما تكررت   )3("العادة اليت تتضمن أن يفعل يف الثاين مثلما فعل بنظريه األول          "ة أ ،

نفس الظروف و توافرت شروطها، وانتفت املوانع اليت حتول دون حتقيقها تكون قابلة لإلعادة                

ختتلف من زمان إىل زمان ومن       على الوترية نفسها، ألا ال        -بإذن اهللا تعاىل  –وتكرار آثارها   

. وهو شرط ضروري للسنة    االطراد،  ثابتوهذا من خصائص السنة كقانون      (4) .مكان إىل مكان  
: وهذا املعىن هو الذي يوظفه ابن القيم وهو يتحدث عن العلة يف األحكام الشرعية فيقول                     (5)

األحكام الشرعية والقدرية   هلذا يذكر الشارع العلة واألوصاف املؤثرة، واملعاين املعتربة يف             "

واجلزائية، ليدلك بذلك على تعلق احلكم ا أين وجدت، واقتضائها ألحكامها، وعدم ختلفها عنها             

 . )6("إال ملانع يعارض اقتضاءها، ويوجب ختلف أثرها عنها

                                       
 .، مادة طرد4/579لسان العرب، ،  ابن منظور- 1
 .77-76 أزمتنا احلضارية، ص، كنعان- 2
 .13/21 جمموع الفتاوى، ، ابن تيمية- 3

 .144صم، 1980/ هـ1400ترمجة كاظم اجلوادي، دار القلم، الكويت، عبد احلميد صديقي، تفسري التاريخ،  4- 
 .554صائب عبد احلميد، فلسفة التاريخ يف الفكر اإلسالمي، ص 5- 

 .1/196م، 1973بريوت، ط-طه عبد الرؤوف سعد، دار اجليل: إعالم املوقعني عن رب العاملني، ت، ابن قيم اجلوزية- 6
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فاالحتاد يف العلة يقتضي االحتاد يف احلكم، وهذا مقتضى القياس الشرعي، وكذلك يف جمال              

 .اإلهلية، فأحكام اهللا وسننه خترج كلها من مشكاة واحدةالسنن 

 مقتضيات قانونية السنن اإلهلية: الفرع الثاين

قانونية السنن اإلهلية استحضار لإلرادة والوعد والعدل اإلهلي، وداللة على غائية وعلمية              

 السنن، وإمكانية دراستها وكشفها؛

1-        جتري على    إجبارية  عالقتها بالبشر، فهي   السنن اإلهلية قوانني مطردة، لكن هذا خيص 

 (1) .املخلوقات مجيعا، لكن وراء السنن إرادة قديرة ومشيئة مطلقة

وال تلزمه وال توجب عليه، فالقانونية واالطراد ال        !  فاهللا سبحانه ال تسري عليه قانونية سننه      

ن تطرد، وال ولن يتوقف     والسنن تطرد ألن اهللا أراد هلا أ      .  تنفيان مشيئته وإرادته سبحانه عز وجل     

 مهما علموا وعلوا وعتوا، ألنه عز وعال أرادها كذلك، وإن           (2)اطرادها وال حتول دونه قوة البشر     

 .توقف اطرادها فبإرادة اهللا وحكمته

، ولذلك  )3(ولذلك فقانونية السنن واطرادها وعد من اهللا تعاىل، وال خيلف اهللا وعده              -2

ن، وجعلها حقا منه سبحانه ملا نصبها على املصدرية املؤكدة يف           أكد اهللا عز وجل على اطراد السن      

 . )4("فعلنا ذلك سنة منا: على معىن حقا من اهللا، كأنه قال "}سنةَ ا{ :أكثر من موضع

 .وما دامت السنن مرتبطة باإلرادة والوعد فهي مشيئة إهلية تتجلى يف قانون بشري مطرد -3

                                       
 .816مصطفى الشكعة، حجية السنن اإلهلية يف رحاب القرآن الكرمي، ص  1- 
 .57  السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية ص،اخلطيبشريف الشيخ صاحل أمحد  2- 

 .10/303اجلامع، ،  القرطيب- 3
 .10/304 جامع البيان، ، الطربي- 4
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والنواميس اليت يراها الناس يف     :  "الطراد واملشيئة فيقول  يشري سيد قطب إىل االرتباط بني ا      

 ليست قوانني آلية أنشأها اهللا وسلطها لتعمل بذاا آليا وحتميا، ولكنها تطرد           -بوجه عام -الكون  

 ألن قدر اهللا يف شأا أن تطرد يف غري جربية آلية فيها، ويف غري حتمية على اهللا                   -على اجلملة –

ن يكون  أدون  .  )1("…ا هو مشيئته وحكمته ذا، فيجري قدره مبا يشاء        سبحانه يف اطرادها، إمن   

 (2) .تدخلها مشروطا  بظروف زمانية أو مكانية

 جتري  إجباريةكل تلك الدالالت تؤول بنا إىل غائية السنن وهدفيتها، فالسنن اإلهلية               -4

، (3) ة ومشيئة مطلقة   بل وراء السنن إرادة قدير     ليست صماء عمياء  لكنها    على املخلوقات مجيعا،  

غاية ومقصدا، فاهللا عز وجل مرته عن العبث، وسننه سبحانه يف عملها بعيدة عن                 أي أن وراءها  

 (4) . طبقا ملبدأ العلّية يف الوجوداملوضوعيةترتبط بأسباا ، العشوائية والعفوية

 الذي خلقه    واألسباب والنتائج مثلما الكون    العلة واملعلول السنن بأنواعها ختضع لقانون     ف

 (6) .باملوضوعيةولذلك توصف السنن اإلهلية (5)   .اهللا عز وجل وفقا هلذا القانون

، فال استثناء ألي مجاعة أو أمة من سنن التاريخ، بل حىت            (7)ترتيها هلا عن العشوائية واحملاباة    

 وهذا معىن   (8) .اجلماعة املؤمنة، ختضع حلكمها، ألن سنة اهللا تعاىل ماضية يف عباده دون تبديل             

                                       
 .62 مقومات التصور اإلسالمي، ص، سيد قطب- 1

 .يح، مفهوم السننيةرحممد عادل ش 2- 
 .816مصطفى الشكعة، حجية السنن اإلهلية يف رحاب القرآن الكرمي، ص  3- 
 .234عامر الكفيشي، حركة التاريخ يف القرآن، ص 4- 
 وكالم الدكتورة يوحي بأن السنن خارج نطاق الكون، إال إذا كان            .38 رندا عوين، قصة االختالف دراسة سننية، ص       5- 

 .املقصود السنن االجتماعية
 .566صائب عبد احلميد، فلسفة التاريخ يف الفكر اإلسالمي، ص 6- 
 .36رندا عوين، قصة االختالف دراسة سننية، ص: ينظر . 67 صلسنن التارخيية يف القرآن ايد،، االركايبإياد  7- 
 .230عامر الكفيشي، حركة التاريخ يف القرآن ، ص 8- 
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  (1).وذلك ألن السنن ال حتايب أحدا وال تعرف إال من يلتزم ا... حياديةقوهلم أن السنن 

 إىل غاية صاحلة أو طاحلة، يسري        -بنا- السنن تقتضي أن عملها هادف ينتهي          وغائية

 (2) .منطبع بنوعية العقل. خبطوات واعية حنو املستقبل

لغايات بصاحلة وطاحلة، فوصف الصالح والطالح      وال إشكال يف وصف األستاذ الكفيشي ل      

متعلق باإلنسان الطابع للسنن بنوعية وجهته ونيته ورغبته الواعية ملآل كل مسار وعاقبته، وهذا ما               

 .أفهمه من قوله إن السنن واعية ومنطبعة بنوعية العقل

التزم ا وأُحسن    أما السنن اإلهلية يف أصلها فتقود للصالح والفالح يف الدنيا واألخرى إذا             

 .كشفها وتسخريها

 3)(.   خصيصة القانونية تعطي للسنن اإلهلية طابعها العلمي، وهذا شأن القاعدة القانونية           -5

 فاالحتاد يف األسباب يقتضي االحتاد يف        (4).والقانون العلمي املتصفان باالطراد وعدم التخلف      

 .ي جماال علميا قابال للدراسة والبحثالنتائج، وهذا الذي جيعل الكون بشقيه الطبيعي والبشر

فالسنة ليست عالقة عشوائية وليست رابطة قائمة على أساس الصدفة واالتفاق، وإمنا هي عالقة                "

ذات طابع موضوعي ال تتخلف يف احلاالت االعتيادية اليت جتري فيها الطبيعة والكون على السنن               

 )5(".ة تأكيد على الطابع العلمي للقانون التارخييالعامة، وكأن التأكيد على طابع االطراد يف السن

أن تدخل السنة يف العقل،     :  فإن معىن العلم بإجياز شديد      "فاطراد السنن ضرورة ليطّرد العلم      
                                       

 وكالم الدكتور خاص بسنن التطور والتغيري اإلنساين، من باب التدقيق،           .47حممد حمفوظ، أوليات يف فقه السنن، ص        1- 
 .طبق على كل السنن اإلهليةلكن الكالم ين

 .230 عامر الكفيشي، حركة التاريخ يف القرآن ، ص2- 
 .567صائب عبد احلميد، فلسفة التاريخ يف الفكر اإلسالمي، ص 3- 
 .230عامر الكفيشي، حركة التاريخ يف القرآن ، ص 4- 

 .75 املدرسة القرآنية، ص، باقر الصدر- 5
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 )1(." ومبا أن السنة ال تتبدل وال تتحول فكذلك العلم ال يتبدل وال يتحول

يدل على خضوعها لقانون ثابت ملا      لوال اطراد حدوثها مما       "فاالطراد ضروري يف السنة، إذ      

ومن هنا أمرنا اهللا باالتعاظ واالعتبار         )2(."  صح لفت النظر إليها واعتبارها آية من آيات اهللا         

  (4).لوال قانونية السنن اإلهلية ملا أمكن ذلكو(3) .بقصص السابقني

يف كل   وأشري ختاما إىل داللة قانونية السنن على اإلحكام واالنضباط املشاهدان               -6

 (5) .على حد تعبري الدكتور رمضان" صاخبة"املفردات الكونية بصورة 

هذا األخري الذي يطرح وصفي اإلحكام واالنضباط كمقابل لالطراد يف السنن الربانية، وتعبريه                

  (6)-حسب اصطالحه–يشري إىل أن السنن الكونية أشد انضباطا وصرامة من السنن الربانية 

ننا حنن حمدودو العلم بظن عقولنا األقل وعيا، ذلك الظن املفرق بني سنن           ولكن احلقيقة هي أ   

 . اهللا وقوانينه املطردة كلها بنفس الدرجة من االنضباط واإلحكام

حاصل ما هنالك أن البشرية تعلمت االنضباط  واإلحكام أمام السنن الكونية اليت قطعت               

قدر من الكشف يف السنن اإلنسانية، لتتعلم       شوطا هائال يف كشفها وتسخريها، وملّا تصل ذلك ال        

 وال ينسنب 7) (،ويف انتظار ذلك، ال يعذر اجلاهل جبهله        .منها ذات القدر من اإلحكام واالنضباط     

                                       
 .88 ص اقرأ وربك األكرم،،  جودت سعيد- 1
 .9 السنن اإلهلية، ص، عبد الكرمي زيدان- 2

 .55 مفهوم السنن الربانية ص،رمضان مخيس زكي 3- 
 .567صائب عبد احلميد، فلسفة التاريخ يف الفكر اإلسالمي، ص 4- 
 .88 مفهوم السنن الربانية ص،رمضان مخيس زكي 5- 
 .88 مفهوم السنن الربانية ص،رمضان مخيس زكي 6- 
 .57 السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية ص،شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب:  وانظر465/ 1الظالل  7- 
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أَولَما ﴿    :لسنن اهللا عدم الضبط والصرامة، من إنسان متفلّت، حمدود العلم والقدرة واإلرادة             

ِصيبةٌ قَد أَصبتُ م تْكُمابأَص ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّه إِن دِ أَنْفُسِكُمعِن مِن وذَا قُلْ هأَنَّى ه ا قُلْتُمهمِثْلَي (1)﴾م . 

 قانونية السنن اإلهلية وعالقة السببية: الفرع الثالث

خصيصة القانونية هي اليت جتعل السنن مطردة جارية وفق قانون السببية ومبدأ العلية يف                

لألسباب   "، فموافقة السنن تعين طلب املسببات من أسباا والعلل من معلوالا، فـ              (2)ودالوج

، هذا النظام الذي جتسده السنن املبثوثة يف الكون،  )3("مسببات ال تعدوها حبكمة اهللا يف نظام اخللق       

سنن، وما علينا سوى األخذ باألسباب الصحيحة لتحصيل املسببات املطلوبة، حىت ال نصادم ال              

فمىت صادم اإلنسان سنة من السنن فألنه اختذ أسبابا خاطئة، أو ج ا غري جها السليم، أو قصر              

 .يف حتصيل األسباب أصال

                                       
 .165آل عمران  1- 
 .234عامر الكفيشي، حركة التاريخ يف القرآن ، ص 2- 

 .2/66 تفسري املنار، ، رشيد رضا- 3
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ترتبط بأسباا املوضوعية طبقا ملبدأ     ،  إن السنن اإلهلية يف عملها بعيدة عن العشوائية والعفوية        

 واألسباب والنتائج   العلّة واملعلول أنواعها لقانون   القاضي بأن ختضع السنن ب    (1) .العلية يف الوجود  

  (2) .مثلما الكون الذي خلقه اهللا عز وجل وفقا هلذا القانون

 يف السنن هي اليت تضمن هلا ثباا و عمومها، فاطراد سنن اهللا يف فالح أو                 القانونيةوصفة  

 كل األزمنة واألمكنة،    هالك األمم السابقة هو الذي يعطيها ثباا و عمومها يف كل األمم، يف             

 .)3("ولوال اطراد السنن ملا أمكن االتعاظ واالعتبار ا. "ولذلك فالسنن هي حمل تأس لنا

فحصاد املاضني درس لنا يف التعامل مع السنن ومع قانون السببية اسد لقانونيتها واطرادها،       

اطراد السنن جيعل   :  "ريف خصوصية إزاء سنن اهللا، يقول باقر الصد        "  طمع"وهذا ما يلغي كل     

 : النصوص تستنكر أي تفكري أو طمع من مجاعة أن تكون مستثناة من التاريخ

}لِكُمقَب ا مِنلَوخ ثَلُ الَّذِينم أْتِكُما يلَمةَ ونلُوا الْجختَد أَن تُمسِبح 5(" )4(}أَم(. 

 

                                       
 .234عامر الكفيشي، حركة التاريخ يف القرآن ، ص 1- 
 .38الف دراسة سننية، صرندا عوين، قصة االخت 2- 

صائب عبد احلميد، فلسفة      55 مفهوم السنن الربانية ص    ،رمضان مخيس زكي  .  14 السنن اإلهلية، ص   ، عبد الكرمي زيدان   -  3
 .567التاريخ يف الفكر اإلسالمي، ص

 .214:  البقرة- 4
 .230صعامر الكفيشي، حركة التاريخ يف القرآن ، . 76 املدرسة القرآنية، ص، باقر الصدر- 5
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 )سخرييةالت(اخلصائص املنهجية للسنن اإلهلية : املطلب الثالث

        فون واملصنر املعرصفت السنن بالطرائق واملناهج واألساليب، عبفون عن طريقة اهللا    عندما و

 .تعاىل ومنهجه يف تسيري شؤون خلقه ورعايتهم

 تكلّفه بكشف كيفية السري     (1)، وهذا الطرح يرتب على اإلنسان مسؤولية تسخريية تغيريية       

كيفية التناسق والتناغم معه يف عملية التسبيح الكوين حبمد         ، ليتعلّم   (2) النسقي للمفردات الكونية  

املبثوثة يف الكون كله حىت ال يتوقف       !  السننية"  السبحة"اهللا عن فقه ووعي وبصرية، عرب حبات        

ن وإِن مِن   تُسبح لَه السموات السبع والْأَرض ومن فِيهِ         ﴿ (3) .عن التسبيح حبمد اهللا، وإن كنا ال نفقه تسبيحه        

ا ا غَفُورلِيمح كَان إِنَّه مهبِيحتَس ونلَا تَفْقَه لَكِندِهِ ومبِح حبسءٍ إِلَّا يي(4)﴾ش 

واحلديث عن تسخري السنن يستدعي استحضار ما يتعلق بإنسانية السنن واجتماعيتها              

  .وواقعيتها، مما يربطها باإلنسان يف خمتلف دوائره الوجودية

 داللة تسخريية السنن اإلهلية : الفرع األول

السنن قابلة للتسخري؛ ألن اهللا عز وجل خلقها وبثها يف كونه لتعترض سبيل اإلنسان فيتعلم               

 .، هذا ما تدل عليه تسخريية السنن(5)منها بكشفها وتسخريها واستثمارها واستغالهلا

                                       
 .125حسن سلمان، دراسات قرآنية حول اإلنسان واتمع، ص 1- 
 .32 الفعالية احلضارية والثقافة السننية، ص،الطيب برغوث 2- 
 كتاب املؤمتر الدويل الثالث عشر للفلسفة اإلسالمية، كلية         عبد الفتاح أمحد الفاوي، وقفة تأملية يف رحاب السنن اإلهلية،           3- 

 .43 صم، 2008رة، مصر، أفريل دار العلوم، القاه
 .44: اإلسراء 4- 
 .554صائب عبد احلميد، فلسفة التاريخ يف الفكر اإلسالمي، ص 5- 
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ورته أنّ السنن هي أساس جناحه أو       إنّ من أهم احلقائق السننية يف وجود اإلنسان وصري          

فالسننية واالستخالف أمران ال ينفصمان، ألن غري       (1) .فشله يف املشروع االستخاليف املوكل له     

إذ ميكن لإلنسان     ،(2)ذلك يعين عشوائية احلياة، وانعدام القدرة على التصرف وحتمل املسؤوليات         

، فالبعض يتوهم أنه ما دام للكون       "تخالفاالس"أن يسخر السنن اإلهلية خلدمة وظيفته الوجودية        

سنن، فإنه ال إرادة لإلنسان معها، بل هو خاضع هلا حمكوم ا، وأغفلوا دور اإلنسان وموقعه من                 

  (3) .بعدا حموريا يف فهم حقيقة اإلنسان ووظيفتهرغم أا تشكل .السنن

 . )4(وجهدهإرادته : فتسلسل السنن ونسقيتها اهليكلية أساسها وحمورها اإلنسان

ألي من بين   "  جاهزة للتلبية "فإن األسباب   "إن السنن ليست عدوا لإلنسان وال معيقا له؛          

كما أا ال تقصد اإلنسان بإعاقة أو إلزام، بل هي مسخرة له،             "،  )5("البشر عند طلبها الصحيح   

ة لقوته،  فإن أحسن توظيفها واستعماهلا كان من قوا إضاف       :  وهو وإميانه وعلمه وحكمته وعمله    

 . )6("وإن عاندها كان من قوا خصما من قوته

      

                                       
 16عبد العزيز برغوث، مالحظات حول دراسة السنن اإلهلية، ص 1- 
 .149 م، ص2009/هـ1430، 1ط احلضارية، دار السالم، القاهرة،الرؤية الكونية  ،عبد احلميد أبو سليمان 2-
 .17عبد العزيز برغوث، مالحظات حول دراسة السنن اإلهلية، ص 3- 

 .84-83املدرسة القرآنية، ص:  باقر الصدر- 4
 .9تأمالت يف السنن الكونية، ص:  حممود زايد املصري- 5
 .10 نفسه، ص - 6
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 مقتضيات تسخريية السنن اإلهلية : الفرع الثاين  

 :إن كون السنن اإلهلية قابلة للتسخري يقتضي عدة دالالت ومعاين

 (2) .وتسخريها واجب،وتلك مسؤولية اإلنسان فردا وجمتمعا      (1) كشف السنن اإلهلية ممكن    -1

 (3) . التاريخ أشبه باجلزاء الذي هو جنس العملوحكمها يف

فاملسلم يتعامل مع هذه    .  "مل ميكّن اهللا اإلنسان من تسخري السنن فحسب، بل كلّفه بذلك           

النواميس الثابتة، ويأخذ باألسباب اليت تتالءم مع هذه النواميس، ألنه مأمور أن يأخذ ا، وأخذه                

ادة سارت حياته على انتظام واستقرار، ومن عصى         فمن أحسن هذه العب   .  )")4ا عبادة وطاعة  

فإن احلتمية اإلسالمية ال    .  "وأساء فال يلومن السنن، فاالختيار راجع إليه، ومصريه حيدده بنفسه          

تعد بأشكال أو أحوال اجتماعية أو عمرانية يتطور هلا العامل مع الوقت رغم أنفه، بل إن هذه                   

، )5("ع ختيري اإلنسان وحريته يف حتديد مصريه من خالل عمله       السنن والفطر الثوابت يف توافق تام م      

فمن قصر يف اختاذ األسباب اعتمادا على اهللا فهو جاهل باهللا، ومن التجأ إىل ما ليس بسبب من                   "

 .)6("دون اهللا فهو مشرك باهللا

 تسخري السنن إىل جانب كونه ممكنا وواجبا، فهو كذلك ضرورة لعبادة اهللا واستخالفه              -2

ـ     يف   أن تدخل السنة يف    :  إن معىن العلم بإجياز شديد    "األرض، وبتسخريها نتعلّم، فننتج العلم، ف

                                       
 554صائب عبد احلميد، فلسفة التاريخ يف الفكر اإلسالمي، ص 1- 
 125قرآنية حول اإلنسان واتمع، صحسن سلمان، دراسات  2- 
 592صائب عبد احلميد، فلسفة التاريخ يف الفكر اإلسالمي، ص 3- 

 .63 مقومات التصور اإلسالمي، ص، سيد قطب- 4
 .10-9 تأمالت يف السنن الكونية، ص، حممود زايد املصري- 5
 .2/67 تفسري املنار، ، رشيد رضا- 6
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فعلم اإلنسان  "،  )1("العقل، ومبا أن السنة ال تتبدل وال تتحول فكذلك العلم ال يتبدل وال يتحول              

من آالت املعرفة   ومعرفته بتفاصيلها وجزئياا الكثرية جدا مبا أعطاه اهللا تعاىل          ..  يعين علمه بالسنن    

 .)")2ذا القانون

 هي السمع والبصر والفؤاد مصداقا لقوله -زيدان.كما يعرب عنها د– آالت معرفة السنن -3

ؤاد كُلُّ أُولَئِك كَان عنه مسئُولًا     {:  تعاىل صر والْفُ الْبو عمالس إِن بِهِ عِلْم لَك سا لَيم لَا تَقْفأن نقتفي ما لنا  فعلينا)3(}و 

به علم، أي ما ميكننا علمه مما يقع حتت أمساعنا وأبصارنا وأفئدتنا، عرب املشاهدة والنظر والتأمل                 

واللَّه أَخرجكُم مِن بطُونِ أُمهاتِكُم لَا تَعلَمون شيئًا وجعلَ لَكُم السمع                    {واستخالص النتائج الكتشاف السنن     

ارص الْأَبو     ونكُرتَش لَّكُملَع ة الْأَفْئِدمث يذكر السياق بعض آيات اهللا اليت علينا الكشف عنها حىت             )4(} و 

هلا )  إنكار(فالتقصري يف الكشف عن السنن      .  )5(}يعرِفُون نِعمةَ اللَّهِ ثُم ينكِرونَها وأَكْثَرهم الْكَافِرون         {:  يقول

 .مبهمة تسخريها) كفر(و

ن سبل تسخري السنن اإلهلية السري يف األرض باستخدام وسائل اإلدراك من مسع وبصر               م -4

فؤاد، وهو ما دعا إليه القرآن الكرمي يف آيات عدة، فالسري والنظر ليسا على ظاهر معنييها اللغويني               

 :القريبني، وهذا هو املعىن القرآين الذي توحي اآليات اآلمرة بالسري والنظر

                                       
 .88 ص اقرأ وربك األكرم،، جودت سعيد- 1
 .10 السنن اإلهلية، ص، عبد الكرمي زيدان- 2
 .36: اإلسراء- 3
 .78: النحل- 4
 .83: النحل- 5
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 } ي أَفَلَم ى الْقُلُوبمتَع لَكِنو ارص ى الْأَبما لَا تَعا فَإِنَّهبِه ونعمسي آذَان ا أَوبِه قِلُونعي قُلُوب ملَه ضِ فَتَكُونوا فِي الْأَرسِري

 ) 1(.}الَّتِي فِي الصدورِ

}ثُم أَ الْخَلْقدب فوا كَيضِ فَانْظُروا فِي الْأَرءٍ قَدِيرقُلْ سِرييلَى كُلِّ شع اللَّه إِن ة الْآخِر ة  )2(.}ٌ اللَّه ينشِئ النشأَ

 }لِهِمقَب مِن ةُ الَّذِيناقِبع كَان فوا كَيظُرنضِ فَيوا فِي الْأَرسِريي 3(.}أَفَلَم( 

ب التاريخ حبيث   هو النظر يف كت     :السري يف األرض حسي ومعنوي،واملعنوي    "  :يقول ابن عرفة  

حيصل للناظر العلم بأحوال األمم،وما يقرب من العلم، وقد حيصل به من العلم ما ال حيصل بالسري يف    

األرض لعجز اإلنسان وقصوره،وإمنا أمر اهللا بالسري يف األرض دون مطالعة الكتب ألن يف املخاطبني               

 )4(."قرأ التاريخ أو قص عليهمن كانوا أميني،وألن املشاهدة تفيد من مل يقرأ علم وتقوى من 

 ؛)5(وقد تكرر طلب السري والنظر يف القرآن الكرمي أربعة عشر مرة

  } قُلْ سِريوا فِي الْأَرضِ{: سبع بصيغة األمر

 } أَفَلَم يسِريوا فِي الْأَرضِ {: وسبع بصيغة املضارع

ها وحماولة  وما هذا التكرار إال للحث على كشف السنن وحتريض اإلنسان للبحث عن             

تسخريها، وباستمرار البحث واحملاولة يضفي اإلنسان على حياته مسحة من التغيري املستمر مما               

                                       
 .46 : احلج- 1
 .20 : العنكبوت- 2
 .10 :حممد. 82 :غافر. 109 : يوسف- 3
 .4/97 يراجع قول ابن عرفة يف تفسري التحرير والتنوير، - 4
 .374عجم املفهرس أللفاظ القرآن، ص انظر آيات األمر بالسري يف األرض يف امل- 5
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 .(1)جيمل احلياة وميلؤها جة، فيحقق بذلك سعادة الدنيا واآلخرة عرب التوافق مع السنن اإلهلية

ئدة السري يف   داللة على أمهية علم التاريخ، ألن فيه فا        "ويف آيات السري يف األرض         -5

 .)2("األرض، وهي معرفة أخبار األوائل، وأسباب صالح األمم وفسادها

ومن هنا ميكن استثمار السنن اإلهلية كدافع حركي يفرض على اجلماعة البشرية أن تتجاوز              

مواقع اخلطأ اليت قادت اجلماعات السابقة إىل الدمار، وأن حتسن التعامل مع الكون والطبيعة،                

  (3) .اليم والقيم من حركة التاريخ نفسهمستمدة التع

فالتاريخ العام هو املصدر األساسي للفقه احلضاري، واملخترب احلقيقي لصواب الفعل              "

والدعوة للسري يف األرض اليت حث عليها القرآن، إمنا هي يف احلقيقة لالستدالل على              …  البشري

االمتداد واالكتشاف لسنن أخرى    فاعلية السنن اليت قررها القرآن وعدم ختلفها من جانب، و           

باالستقراء واملالحظة، ودميومة النظر العقلي من جانب  آخر، وإال فما قيمة القصص القرآين اخلالد    

إذا مل يشكل عقال مدركا للقوانني والسنن اليت حتكم التجمع اإلنساين، وتتحكم بقيام وسقوط               

 … طواها التاريخ؟احلضارات، هل هي حكايات لتزجية الوقت أسقطها الزمن و

جيب أن نتوجه صوب فقه القصص القرآين بالقدر نفسه الذي توجهنا به حنو آيات                  

 )4(."لنكتشف فقها حضاريا يف إطار علوم اإلنسان والقوانني االجتماعية… األحكام

                                       
 .38رندا عوين، قصة االختالف دراسة سننية، ص 1- 

 .4/97 التحرير والتنوير، ،ابن عاشور- 2
 .592صائب عبد احلميد، فلسفة التاريخ يف الفكر اإلسالمي، ص 3- 

 .16،21 مراجعات، ص، عمر عبيد حسنة- 4
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إن اإلنسان مبا آتاه اهللا من القدرة على االختيار واإلرادة ، ميسك بزمام ناصية التاريخ،                 

 .-طبعا–يف إطار إرادة اهللا واختياره (1) ذه احلركة الختياره وإرادتهفتخضع ه

وما دمنا نتحدث عن التاريخ فإن األستاذ عبد العزيز برغوث يسجل أول سنة إهلية يف                 

منذ أن ميز اهللا اإلنسان باخلالفة سجلت أولّ سنة يف التاريخ، وهي أن اإلنسان      :  "إذ يقول !  التاريخ

منذ تلك اللحظة أصبحت السنن هي      .   عن طريق فهمه للسنن وتسخريها     لن حيقّق مشروعه إال   

 (2) ".القانون الوجودي والكوين والتارخيي الذي حيكم عمران اإلنسان واستخالفه

الفعل اإلنساين يف خمتلف دوائره     ويقودنا البعد التارخيي لبقية دوائر الوجود اإلنساين، ف         -6

  (3) .نن اليت ينطلق من خالل االلتزام اووجوده خاضع ملنظومة من القيم والس

وإن كنا نتفق مع ما يقرره البعض من أن الواقع اإلنساين خمتلف عن الواقع الكوين الطبيعي،                

فإننا ال نسلّم بوصفهم للواقع اإلنساين بأنه ليس منضبطا كواقع املادة، بسبب اشتماله على العنصر               

فعدم العلم ال يعين    (4) . البشري من اخلفاء والغموض    الروحي واإلرادة احلرة وما يكتنف الوجود     

  .العلم بالعدم كما يقال، حنن األقل علما وليست السنن هي األقل انضباطا

                                       
 نقال عن   ،29 ص هـ،1412 دار القرآن الكرمي، طهران، إيران،       لقرآن ، حممد مهدي اآلصفي، املذهب التارخيي يف ا        1- 

 .233عامر الكفيشي، حركة التاريخ يف القرآن ، ص
 .17عبد العزيز برغوث، مالحظات حول دراسة السنن اإلهلية، ص 2- 
 .13حممد حمفوظ، أوليات يف فقه السنن، ص  3- 
 .88 مفهوم السنن الربانية ص،رمضان مخيس زكي 4- 
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ك يف صعوبة وتعقيد الكشف والتسخري للسنن اإلنسانية، لكون اإلنسان هو أداة             ال نشكّ 

 ال يعين العبثية والعشوائية وعدم      لكن هذا .  ل صعوبة، خالفا للسنن الكونية    التحليل وحمله مما يشكّ   

  (1) .االنضباط

ما جيب التأكيد عليه هنا هو أن السنن اإلنسانية خمتلفة ألن عملها ينطلق من أرضية                   

  (2) .اجتماعية

 (3) ولذا فهي تتسم بالواقعية، وهي تترتب وفق معتقدات البشر كما يقول صاحب الظالل             

دات البشر مثل سنة االبتالء، كما يعقب اخلطيب على وإن كانت بعض السنن ال تترتب على معتق    

 (4) .كالم سيد قطب

 تسخريية السنن اإلهلية ودور اإلنسان: الفرع الثالث

 فاإلنسان هو صانع    (5) .مفهوم السنن يشكّل بعدا حموريا يف فهم حقيقة اإلنسان ووظيفته          

عل اإلنساين جبزاء إهلي سنين     اليت تشرط الف  (6) حركة احلياة  ضمن السنن الكونية واالجتماعية       

 (7) .ختيار اإلنسان دور رئيسي يف التصور القرآين واإلسالمي للسنن اإلهليةولذا كان ال. يقابله

على اإلنسان أن يكتشف السنن ليسخرها، ويف هذا التسخري حتقيق ملشيئة اهللا يف انكشاف               

في مجلة سنن اهللا يف خلقه، وقدره       ف  "سنن الكون واستمرار احلياة يف التطور واالتضاح والسهولة،         

                                       
 .88 مفهوم السنن الربانية ص،رمضان مخيس زكي 1- 
 .235عامر الكفيشي، حركة التاريخ يف القرآن ، ص 2- 
 .1/17الظالل  3- 
 .56  السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية ص،شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب 4- 
 .17عبد العزيز برغوث، مالحظات حول دراسة السنن اإلهلية، ص 5- 
 .11فوظ، أوليات يف فقه السنن، ص حممد حم 6- 
 .568صائب عبد احلميد، فلسفة التاريخ يف الفكر اإلسالمي، ص 7- 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 224 

يف تدبري عباده أن اإلنسان خلق ذو علم ومشيئة وإرادة وقدرة، فيعمل بقدرته وإرادته ما يرى                  

حبسب ما وصل إليه علمه وشعوره أنه خري له، وهو ليس يف هذا معارضا ملشيئة اهللا وال مزيال هلا،                   

 . )1(}وما تَشاءون إِلَّا أَن يشاء اللَّه{:  قال تعاىلبل مشيئته تابعة ملشيئة اهللا ومظهر من مظاهرها كما

وقد جرت سنته أن يشاء لنا أن نعمل عندما يترجح يف علمنا أن العمل خري من تركه، وأن                  

نترك عندما يترجح يف علمنا أن الترك خري من الفعل، مما هو معلوم لكل من يعرف ما هو                     

 .)2("اإلنسان

هد البشري يف التعامل مع السنن اإلهلية، ولذلك أضفت هذه اخلصيصة           وذا ندرك قيمة اجل   

اليت ألجل إمكاا اختصت السنة بالثبات والعموم واالطراد، فال معىن           )  قابلية التسخري (اهلامة  

لثبات السنن وعمومها واطرادها إال جعلها قابلة للتسخري، وهذا ما يثبت كون السنن ربانية،                

ا جل وعال، خالق الكون والعامل به، جاعل اإلنسان خلفة فيه، ومسخر             فالسنن من اهللا، وضعه   

 .)3(}أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الْخَبِري{:  فيه من سنن منظمة حلوادثه وظواهرهالكون له عرب ما بثّ

 

                                       
 .30 : اإلنسان- 1
 .4/190 تفسري املنار، ، رشيد رضا- 2
 .14 : امللك- 3
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 اخلصائص االعتبارية الثقافية للسنن اإلهلية: املطلب الرابع

اين يعطي للسنن مصدريتها القدسية وأصالتها العقدية، والبعد القانوين          إذا كان البعد الرب   

يؤسس لنسقيتها وإلزاميتها، فيما جيذّر البعد املنهجي إنسانيتها واجتماعيتها، فإن هذا البعد الرابع،             

ينظر للسنن من زاوية كوا عادات وطبائع ثقافية، وخصائص ومناذج اعتبارية، مؤسسا بذلك               

وعمومها واستقرارها واستمرارها على وترية واحدة قارة، قرار اخلصائص الثقافية           لثبات السنن   

للشعوب واألمم، واليت هي مثرة تفاعلها مع السنن اإلهلية، بوصفها املثال والنموذج االعتباري               

 .والعادات والطبائع واخلصائص الثقافية

ئص السنن الكونية والسنن    وهذا املنظور ميكن أن يكون مدخال مفتاحيا للتفريق بني خصا          

سنن "اإلنسانية، لكن كخصائص تفصيلية فرعية مع االشتراك يف اخلصائص األساسية، أي بوصفها        

 ".سنة اهللا"ال " اهللا

 تفريقا منهجيا توظيفيا بني السنن كجمع والسنة مفردة، فالسياق          -قاصدا–وأنا أفرق هنا     

، داللة على وحدة    (1) يه السنن غالبا مسندة هللا تعاىل     الذي تأيت ف  "  سنة اهللا "القرآين يوظّف تعبري    

إىل تعدد وتنوع السنن    "  سنن اهللا "فيما يشري تعبري    .  مصدر السنن اإلهلية ونسق جرياا الواحد     

ولذلك يأيت وصف   .  اإلهلية واختالف طرق وسبل جرياا وآثارها حسب سلوك البشر إزاءها          

                                       
 املواضع  أما بقية .  77  :، اإلسراء 43  : ، فاطر  85:، غافر 38/62  : ، األحزاب  23  :الفتح:   وذلك يف اآليات التالية    1- 

، 13  :احلجر:  ينظر ذلك يف اآليات   .  سنة اهللا يف األولني   :  فتقدر فيها نسبة السنن هللا، فالتعبري القرآين ﴿سنة األولني﴾ تقديره         
 .43 :، فاطر38 :، األنفال55:الكهف
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يرِيد اللَّه لِيبين لَكُم ويهدِيكُم سنن الَّذِين مِن قَبلِكُم ويتُوب                 ﴿:  بشرالسنن باجلمع يف القرآن الكرمي مسندا لل      

كِيمح لِيمع اللَّهو كُملَي(1) .﴾ ع 

 داللة اخلصائص االعتبارية الثقافية للسنن اإلهلية: الفرع األول
 

ومن ثباا وعمومها   (2) . مشيئته ا  السنن اإلهلية ثابتة عامة كما سبق علمه تعاىل وتعلّقت         

لذلك كان الثبات والعموم من أهم       .  تستمد اخلصائص والطبائع الثقافية لألمم ثباا وعمومها       

 (3). خصائص السنن

  داللة ثبات السنن اإلهلية: أوال

بل إن هللا سننا    .  )4("األمور ال متضي يف الناس جزافا، واحلياة ال جتري يف األرض عبثا            "إن  

متضي وفقها    (5)بتة مستقرة يف مجيع األحوال والظروف إذا توافرت أسباا وحتققت نتائجها،           ثا

ال تتبدل مع العصور املتغرية، كل صغري وكبري ميضي وفقها وال           (6) الكائنات يف انسجام وإحكام،   

 (7).حييد عنها

                                       
رة أخرى فقط   وقد ورد لفظ سنن م    ،  وهو املوضع الوحيد يف القرآن الذي أسندت فيه السنن باجلمع للبشر          .  26  : النساء 1- 

 :قَد خلَت ِمن قَبِلكُم سنن فَِسريوا ِفي الْأَرِض فَانظُروا كَيف كَانَ عاِقبةُ الْمكَذِِّبني﴾ آل عمران   ﴿:  يف القرآن، وذلك قوله تعاىل    
137. 
 .16 السنن اإلهلية يف اخللق، ص ،عبد احلميد حممود طهماز 2- 
 .592ريخ يف الفكر اإلسالمي، صصائب عبد احلميد، فلسفة التا 3- 

 .5/2949 الظالل، ، سيد قطب- 4
 .39رندا عوين، قصة االختالف دراسة سننية، ص 5- 
 . 21 أضواء قرآنية، ص،حممد سعيد موالي 6- 
 .نفسه 7-
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             وهو (1) .ره الوحي وثبات السنن أمر مالحظ يدل عليه التاريخ ويشهد له الواقع وقد قر

وال تضطرب وال ختتلف وال     (2) .خاصية الوجود عموما الذي يسري وفق قوانني إهلية ثابتة ال تتغري          

 .)3 (حتيد عن الطريق

أن ما أجرى اهللا به العادة مل يتهيأ ألحد أن          :  " ومعىن ثبات السنن كما يقول اإلمام الرازي      

 . )4("يقلب تلك العادة

 وإن كنا نلحظ أن     (5)مرار السنن واطرادها بال استثناء،     هو است  -كما يف املنار  –والثبات  

السيد رشيد رضا يعرف خصيصة بأخرى، وهذا خلل تصوري يستغرب وقوعه من مهتم بالسنن              

كرشيد رضا، لكن علينا أن نعذره يف ذلك لكون فقه السنن اإلهلية يف عهده كان يف وضعه                    

حسبه أنه فتح باب البحث واالهتمام بالسنن       اجلنيين، وهو أحد محلة راية الدعوة لعلم السنن، ف         

 .اإلهلية، وما جاء هذا التعقيب غال من منظور منهجي ضبطي ليس إال

. وميكن تعريف ثبات السنن اإلهلية بتكرارها، أي أن السنن نفسها تتكرر عرب مراحل التاريخ           

  (6).وهي دائما نتائج ألسباب حمددة

بات  متعلق بعدم التبديل والتحويل كما قرر القرآن لكن يبقى تعريف الرازي أدل وأدق، فالث 

 .الكرمي

                                       
 .45  السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية ص ،شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب1- 
 .39راسة سننية، صرندا عوين، قصة االختالف د 2- 

 .5/3102 نفسه، - 3
 .11/20، 21 مفاتيح الغيب، ج، الرازي- 4

 .124، 164، 226، 115/ 4املنار  5- 
 .38رندا عوين، قصة االختالف دراسة سننية، ص 6- 
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، وهي  (1)ال يطرأ عليها تغيري أو تبديل     .فالسنن عامة وشاملة لكل الناس يف كل زمان ومكان        

فَلَن تَجِد لِسنةِ اللَّهِ تَبدِيلًا ولَن        {:  دائمة اجلريان مستمرة السريان دون تبديل وال حتويل كما قال تعاىل           

 )2(.}جِد لِسنةِ اللَّهِ تَحوِيلًاتَ

لُ قَالُوا إِنَّما أَنْت مفْتَرٍ بلْ أَكْثَرهم لَا       {:  والتبديل هو التغيري، قال تعاىل     زنا يبِم لَمأَع اللَّهةٍ وآي كَانةً ما آيلْندذَا ب وإِ

ونلَمع{:  وقال  )  3(.}ي   الس كَانا ملْندب غْتَةً              ثُمب مذْنَاهفَأَخ اءرالسو اءنَا الضَّراءآب سم قَالُوا قَدفَوا وتَّى عةَ حنسئَةِ الْحي

   ونرعشلَا ي مهحتولت القوس أي صارت    :   أما التحويل فهو االنتقال من حال إىل حال، يقال         )4(.}و

 . )5(عه إىل آخرمعوجة بعد استقامة، وحول الشيء أي نقله من موض

أما التحويل فهو أن حتول الشيء من حمل إىل حمل كما              .فالتبديل أن تبدل الشيء خبالفه    

ويفرق الرازي بني التبديل    .  )7(وليسا شيئا واحدا كما يشري اإلمام الطربي       .  )6(يقول ابن تيمية  

أن العذاب ال يتحول    والتحويل بأن التبديل معناه أن العذاب ال تبديل له بغريه، أما التحويل فهو               

 .)8(عن مستحقه إىل غريه

أي أجرى اهللا العذاب على الكفار، وجيعل ذلك سنة فيهم،          :  " ويوضح القرطيب ذلك قائال   

                                       
 .9  هي هكذا،بكار،عبد الكرمي  1- 

 .43 : فاطر- 2
 .101 : النحل- 3
 .95 : األعراف- 4
 .1/759رب احمليط،  لسان الع، ابن منظور- 5
 .55جامع الرسائل، ص،  ابن تيمية- 6
 .10/422 جامع البيان ، الطربي- 7
 .13/32، 26 مفاتيح الغيب، ج، الرازي- 8
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فهو يعذب مبثله من يستحقه، ال يقدر أحد أن يبدل ذلك، وال أن حيول العذاب عن نفسه إىل                    

 . )1("غريه

فعدم التخلف .  )2("لطبع ال يتخلف وال خيتلف    ما با :  "ويقابل ابن عاشور ذلك بقول احلكماء     

ال يطرآن أبدا على ما     "فالتبديل والتحويل   .  هو عدم التحويل، وعدم االختالف هو عدم التبديل       

بث اهللا من سنن يف هذا الوجود، فإن سنن اهللا باقية على حاهلا منذ خلق السماوات واألرض،                   

ومن هنا فال تبديل لسنة بأخرى،      .  )3("ء اهللا وهي مستمرة على هذه احلال من الثبات إىل أن يشا         

، فهي ثابتة ال تنسخ وال تتغري خصائصها وال حتويل هلا عما            (4)وال تغيري خلصائص سنة من السنن     

  (5) .جرت وال حتول هلا عن مستحقها

  داللة عموم السنن اإلهلية: ثانيا

نن اهللا عامة يف كل املوجودات     هذا عن الثبات، أما عموم السنن اإلهلية ومشوهلا، فمعناه أن س          

 بسبب من أنه خلق اهللا الواحد       -الذي هو خلق اهللا   -فهذا العامل   .  "شاملة لكل أجناسها وأنواعها   

 .  يف كل صغرية وكبرية-قد حكمته وحتكمه–احلكيم، املرته يف خلقه عن العبث 

بيعة وظواهرها  السنن والقوانني اليت هي األخرى، خملوقة هللا، أودعها وركبها يف ذات الط            

فكان النظام واالنتظام الذي يبهر العقل اإلنساين يوما بعد يوم كلما اكتشف  واالنتظام              ..  وقواها

الذي يبهر العقل اإلنساين يوما بعد يوم كلما اكتشف جزئية أو حقيقة من جزئيات وحقائق هذا                 

                                       
 .14/360،  ألحكام القرآن اجلامع، القرطيب- 1
 .22/338 التحرير والتنوير، ، ابن عاشور- 2
 .68 أزمتنا احلضارية، ص،أمحد حممد كنعان- 3

 .22/206، روح املعاين، وسياألل 4- 
 .46  السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية ص،شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب 5- 
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 . )1("النظام واالنتظام

وهي غري مقتصرة على    ..  اباة وال متييز  عامة يسري حكمها على اجلميع دون حم      "فسنن اهللا   

 . )2("فرد، وعلى قوم دون قوم

دقيقة كل الدقة، منتظمة أشد االنتظام، ال حتيد وال متيل، وال جتامل وال حتايب،              "فهي لذلك   

 . )3("وال تتأثر باألماين الطيبة، إمنا تتأثر باألعمال

لصديق، وحماولة اإلفالت منها    ال بد أن تنطبق على العدو وا      "وهي صارمة يف عمومها، إذ      

 .)4("فاشلة، بل ميئوس من نتائجها

 وورود السنن يف القرآن يدل على عمومها، فهي منسوبة إىل اهللا خالق كل شيء،

 }ه سِرخادِهِ وفِي عِب لَتخ ةَ اللَّهِ الَّتِي قَدنا سنأْسا بأَوا رلَم مانُهإِمي مهفَعني كي فَلَمونالْكَافِر الِك5(}ن(  

 )6(}ولَن تَجِد لِسنةِ اللَّهِ تَبدِيلًا      {كما أا ترد نكرة يف سياق النفي، وهذا مفيد للعموم يف اللغة              

 وهذا وصف بتحقق السنة يف املستقبل، وقد سبقه وصف برسوخها فيما مضى 

 فهذا تعميم للسنة يف     )8(}نةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ               س{  )7(}  سنةَ اللَّهِ الَّتِي قَد خلَت مِن قَبلُ            {

                                       
 .39 معامل املنهج اإلسالمي، ص،حممد عمارة- 1
 .15 السنن اإلهلية، ص، عبد الكرمي زيدان- 2
سنة  أمحد حسن فرحات، :  وانظر  .120 ص ،2006،  1 دار الشروق، ط    حول التفسري اإلسالمي للتاريخ،    ، حممد قطب  -  3

 .133اهللا اليت ال تتبدل وال تتحول، ص
 .50 كيف نتعامل مع القرآن الكرمي، ص، حممد الغزايل- 4
 .85:  غافر- 5
 .62:  األحزاب- 6
 .23:  الفتح- 7
 .62:  األحزاب- 8
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 . )1(األزمنة

عامة جلميع البشر ال حتايب أحدا من اخللق،         (2) فسنن اهللا شاملة لكل فرد ومكان وزمان،       

 ألا تعم   (3)وميزا الكربى تساوي الناس مجيعا مسلمني وغري مسلمني، فهي تنطبق عليهم مجيعا            

 وهذا مظهر من    (5).، بل تعم كل علم وفن وجمال وخملوق        (4)كل زمان ومكان وجمتمع وجيل    

مظاهر عدل اهللا تعاىل يف هذا الكون، حيث ال تفرق السنن بني شخص وآخر، وال بني أمة                    

 فاجلنس البشري كله وحدة واحدة أمام وحدة السنن           (6).وأخرى ألي سبب من األسباب     

 (7) .املةوالنواميس العامة الش
 

 مقتضيات اخلصائص االعتبارية الثقافية للسنن اإلهلية: الفرع الثاين

 سيقتضي الكثري   -ال شك –ما دامت السنن اإلهلية ثابتة مستمرة، وعامة شاملة، فإن ذلك            

 :من املعاين والدالالت اليت نرصد هنا أمهها

 ضرورة ثبات السنن اإلهلية: أوال

 جعل يف هذا الكون سننا ثابتة، فهذا الثبات هو أساس نظام            من رمحة اهللا تعاىل وحكمته أن     

فاحلياة الدنيا سننها ثابتة، ولوال ثبات هذه السنن الستحال         (8) .الكون ومفتاح تسخري اإلنسان له    

                                       
 .26/182، 22/112 التحرير والتنوير، ، ابن عاشور- 1

 .141-140/ 4املنار رشيد رضا،  .2246/ 4الظالل سيد قطب،  2- 
 .38رندا عوين، قصة االختالف دراسة سننية، ص 3- 
 .547صائب عبد احلميد، فلسفة التاريخ يف الفكر اإلسالمي، ص 4- 
 .15، ، هي هكذابكارعبد الكرمي  5- 
 .8، نفسه 6- 
 .36 مفهوم السنن الربانية ص،رمضان مخيس زكي.  1950/ 5، الظالل 44 :فاطر 7- 
 .85 السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية ص،شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب 8- 
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إذ كيف ميكن أن يستخلفوا يف عامل هالمي ال         "للناس تسخري الكون وأداء وظيفة االستخالف؛       

يسخروا مثل هذا العامل الذي حيكمه قانون وال تضبطه           يثبت على حال؟ وكيف ميكن أن        

فلوال ثبات السنن لسادت الفوضى هذا العامل، والختل توازنه واستقراره الذي خلقه اهللا          .  )1("سنة؟

فخلق الكون وتسخريه لإلنسان ويئته لالستخالف فيه، وانبناؤه على نظام بديع وتوازن             .  وفقه

 . شواهد على ثبات السنندقيق واستقرار متناه، هذه كلها 

وهذه الشواهد كلها راجعة إىل اخلالق عز وجل، خالق الكون ومسخره، وخالق اإلنسان              

وكونه :  "وجاعله خليفته، ومبدع نظام الكون وواضعه على توازن واستقرار، لذلك يقول الفراهي           

 .)2("تعاىل واجب الوجود يلزم منه دوام سنته ودوام اخلري ودوام الرمحة

 سيد قطب إىل حقيقة مهمة حول ثبات السنن، فحياة الفرد ليست مقياسا للثبات،               ويشري

بل املقياس الصحيح هلا حياة األمم والنظر املمتد يف التاريخ، فالناظر يف حياة األفراد ويف حقب                 

وسنة اهللا اليت ال تتخلف هي التمكني …:  "يقول سيد قطب  .  قصرية ال يلحظ بوضوح هذا الثبات     

لمستقيمني على منهجه، وهي التدمري على أعدائه املخالفني عن سنته، وقد يطول األمر         يف األرض ل  

 . ولكن السنة ال تتخلف-بالقياس إىل عمر الفرد البشري القصري –

وحني ننظر إىل املاضي نرى هذه السنة واضحة، بينما قد ختفى معاملها علينا حني ننظر إليها                

القرآنية والشواهد التارخيية على تقرير هذه احلقيقة اليت تعترب         يف املدى القريب، وتتضافر الشواهد      

 . )3("قاعدة أساسية من قواعد التفسري اإلسالمي للتاريخ

                                       
 .68 أزمتنا احلضارية، ص، أمحد حممد كنعان- 1
 .135سنة اهللا اليت ال تتبدل وال تتحول، صأمحد حسن فرحات،  - 2
 .368مقومات التصور اإلسالمي، صسيد قطب،  - 3
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إن نفاذ السنن والتحول االجتماعي      :  "ويف نفس املعىن يقول األستاذ عمر عبيد حسنة         

نسان، لذلك يكون   واإلنساين الذي خيضع هلا، يتم ببطء شديد وعمر مديد قد يستغرق حياة اإل             

فالنظر إىل  .  من الصعوبة مبكان رصد مساراته والتعرف على اجتاهاته بدقة يف الواقع املشهود             

موضوع السنن اليت حتكم األنفس واآلفاق، من خالل بعض اجلزئيات يف احلاضر اليت قد تبدو                 

ادلة اجتماعية  عصية عن االنسالك يف نطاق السنة، وخارجة عن االطراد، بل ومناقضة حلقيقة ومع            

ثابتة، أو النظر إىل ذلك من خالل مدى زمين أقل من العمر املطلوب الذي يقتضيه التفاعل                   

االجتماعي مبعىن غياب السنة األجل املفترض للتغيري االجتماعي عن أدوات الدراسة، قد يؤدي إىل              

واالنتهاء إىل لون لون من الضالل يف الرؤية، واضطراب يف املوازين، وإنكار موضوع السنن أصال،      

 .)1("من العبثية والوجودية املدمرة

 ثبات السنن وعمومها بني املشيئة واألجل: ثانيا

 لكن هذا ال يعين أن ثباا أبدي، بل هو مرهون             (2) .سنن اهللا ثابتة ماضية ال تتوقف      

بانتهاء مهمة  باستمرار احلياة يف هذا الكون، فقد بدأ الثبات مع بداية الكون، وسينتهي مع ايته                

فيوم تنتهي هذه املهلة ينتهي أجل السنن اليت تسود اليوم عاملنا ليبدأ             :  "اإلنسان فوق هذه األرض   

 .)3("عمل سنن أخرى قدرها اهللا للحياة اآلخرة

لُ الْأَرض غَير الْأَرضِ         يوم.  فَلَا تَحسبن اللَّه مخْلِف وعدِهِ رسلَه إِن اللَّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ                     {:  يقول تعاىل  دتُب 

                                       
 .22دعوة واحلركة، صمراجعات يف الفكر العمر عبيد حسنة،  - 1

 .50  السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية ص،شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب 2- 
 .70 أزمتنا احلضارية،  ص، أمحد حممد كنعان- 3
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فاهللا عز وعال ال خيلف وعده، وسننه يف الكون ثابتة ال تتبدل            .  )1(}والسماوات وبرزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ     

 .وال تتحول حىت تتبدل األرض والسماوات يف اآلخرة

إذ يقول أن استعمال    :  نن مبشيئة اهللا  ويورد األستاذ رشيد رضا لطيفة لغوية حول تعلق الس        

 يدل على الثبات واالستمرار، أي أن األمور الثابتة          )2(} ا  اءا ش   م  الَّإِ{القرآن الكرمي ألسلوب    

الدائمة إمنا كانت كذلك مبشيئة اهللا تعاىل ال بطبيعتها يف نفسها، ولو شاء اهللا أن يغريها لفعل،                   

 .)3( السننفاالستثناء باملشيئة شاهد على ثبات

 ثبات السنن ال يعين خلود العامل: ثالثا

ما دام ثبات السنن حمكوما بأجل هو استمرار احلياة الدنيا، فإن الثبات ال يعين خلود العامل،                

 . وهذا ما تغافل عنه القائلون بقدم العامل كالسهروردي وأمثاله

مس ال تزال تطلع وتغرب ألا      فعدم تغري العامل راجع ألنه من عادة اهللا أن يكون ثابتا، فالش           

 .)4(عادة اهللا، واحتج لذلك بثبات السنن وعدم تبديلها وتغيريها

 عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية بأن هذا خلط بني سنن اهللا وطبائع اخللق، فسنن اهللا                 وقد رد 

 )5(}حوِيلًافَلَن تَجِد لِسنةِ اللَّهِ تَبدِيلًا ولَن تَجِد لِسنةِ اللَّهِ تَ{ثابتة 

                                       
 .48 : إبراهيم- 1
فهرس، مادة  املعجم امل :  ينظر.  7:،األعلى188:،األعراف128:األنعام:، منها آيات كثرية  التعليق باملشيئة اإلهلية ورد يف       -  2

 .391شاء، ص
 .1/419 تفسري املنار، ، رشيد رضا- 3
 .125سنة اهللا اليت ال تتبدل وال تتحول، صأمحد حسن فرحات،  - 4
 .43:  فاطر- 5
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 ليس مثل قوله السابق،     .)1(}لَا تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ     {:  أما طبائع اخللق فليست ثابتة، وقوله تعاىل      

  على لسان إبليس، )2(}ولَآمرنَّهم فَلَيغَيرن خلْق اللَّهِ{: فاخللق ميكن تبديله، واهللا تعاىل يقول

  )3("ة واملستومشة املغريات خلق اهللالعن اهللا الوامش: "كما يستدل حبديث

 .)4(فلو كان حماال مل يكن حمال للنهي، فالنهي عنه دليل على إمكانه

لكين أرى أن الرد على السهروردي يكون مبا سبق تقريره من كون السنن هلا أجل بدايةً                 

 :اآليةأما اخللق فتحكمه سنن اهللا الثابتة، فال تبديل لسنن اخللق كما هو صريح . وايةً

 أما تغيري خلق اهللا الذي يأمر به إبليس وينفذه هو وأجناده، والتغيري             } تبِديلَ ِلخلِْق اللَّهِ    الَ {

الذي تقوم به الوامشة واملستومشة، فليس حتكما يف سنن اخللق أو تعطيال هلا، بل هو حماولة إفساد                  

نفيا لثبات السنن، فإذا بينت لنا      لسنن اخللق وخمالفة هلا يف حدود اختيار اإلنسان وقدرته وليس            

السنن طريق الصالح واهلداية والفالح مث خالفها البعض فهم ال يقدحون يف ثبات تلك السنن ،                 

 .لكنهم يفسدون فيضلّون وخييبون

كما أن التغيري خللق اهللا يف اآلية واحلديث يعين تغيري أحوال خملوقات اهللا، أي حتويل الناس                 

السلوك القومي إىل ما يعصون به اهللا باستجابتهم إلبليس وأعوانه، أو             عن العبادة الصحيحة و   
                                       

 .30 : الروم- 1
 119 : النساء- 2
صحيح، قال  هذا حديث حسن    :   رواه التسعة إال مالكا، أكثرهم من حديث نافع عن ابن عمر، قال أبو عيسى الترمذي               -  3

ويف الباب عن عائشة  وابن مسعود وأمساء بنت أيب بكر وابن عباس ومعقل بن يسار ومعاوية، ورواه غريه عن علي وأيب                         
: انظر مثال ]  7:احلشر  [)وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا       (:  هريرة، نقل هذا احلديث يف تفسري قوله تعاىل       

مسلم .  4604،4/1853التفسري،ح.  -5477اللباس،ح.  2928الطالق،ح.  2084اجلامع الصحيح، البيوع،ح  :  خاريالب
أبو عيسى حممد   .  3965م،اللباس والزينة،ح 1954ط،  .بريوت، د -اجلامع الصحيح، دار إحياء التراث العريب     :  بن احلجاج   

 …1681،اللباس،ح.م. دلبنان،-بريوت-سنن الترمذي، دار الكتب العلمية: بن عيسى الترمذي
 .125سنة اهللا اليت ال تتبدل وال تتحول، صأمحد حسن فرحات، - 4
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 .بقيامهم مبا خيالف الشرع والفطرة كالوشم

على القائلني بقدم العامل وثباته لكون سننه ثابتة، يكون بأن احلياة هلا أجل، هلا بداية                 فالرد 

 .واية، وكذلك املوجودات، وبالضرورة السنن احلاكمة هلما

الفراهي على السهروردي بكون السنن قابلة للخرق وكون التجربة ال تفيد اللزوم             ويرد  

فالسنن يف حق اهللا قابلة للخرق وال لزوم فيها، أما يف حقّنا حنن، فالسنن ثابتة الزمة،                 .  والعموم

 .فواجبنا حنو السنن التسخري ال التغيري. وهذا من أسس التكليف
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 يعي والوجود البشري السنن الوجود الطبعموم: رابعا

 لكل  (2)، إذ من خصائص السنن الشمولية      (1)السنن اإلهلية عامة، بل ال تكون إال عامة        

يبدي "الوجودات واملوجودات الطبيعية والبشرية، لكن هذا العموم والشمول مثار اعتراض؛ إذ             

نن صارمة،  بعض الباحثني حتفظهم جتاه مشولية السنن، ألم يظنون أن املادة وحدها ختضع لس              

ميكن أن تصاغ صياغة رياضية دقيقة، بينما ال ختضع النفس البشرية وال احلياة االجتماعية ملثل هذه            

الصرامة، ويظنون فوق هذا أن التغيريات النفسية واالجتماعية تتم يف حياة البشر بطريقة سحرية               

 بعيد، فالعلوم املادية    وصرامة سنن املادة طرح يؤيده الواقع إىل حد       .  )3("خارقة غامضة األسباب  

تقدمت تقدما هائال يف جمال استكشاف السنن وتسخريها حىت صارت قوانني رياضية صارمة،               

خبالف العلوم االجتماعية اليت تأخر تطورها، ومل تصل بعد الدرجة اليت تصري ا سننها صارمة                 

 يف طبيعته عن الواقع     فاإلنسان والواقع اإلنساين خيتلف   "وذلك راجع لعوامل عدة؛     .  كسنن املادة 

الكوين املادي من حيث صرامة السنن والقوانني اليت حتكم سريه، ولذلك ميكن القول بأن كشف               

القوانني والسنن اليت حتكم املادة الصماء والكون املادي تثمر املعرفة اليقينية، وعلى ضوئها يتعامل               

 لكن الواقع اإلنساين ليس منضبطا      اإلنسان مع الكون يف جهوده اليت يبذهلا يف تسخريه ملصلحته،         

كواقع املادة، فالعنصر الروحي يف تكوين اإلنسان واإلرادة احلرة اليت حيظى ا، جعال هذا الواقع                

يتصف  بكثري من اخلفاء والغموض يف العوامل واألسباب اليت تنشأ عنها الظواهر السلوكية، األمر               

لصارم، خاصة وأن اإلنسان هو أداة التحليل وحملّه يف الذي جيعله عصيا عن الفهم اليقيين واالطراد ا       

                                       
 .35 ص ما بأنفسهم،حىت يغريواسعيد، جودت  1- 
 .148حسن سلمان، دراسات قرآنية حول اإلنسان واتمع، ص 2- 

  .61 أزمتنا احلضارية، ص ، كنعان- 3
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وقت واحد، بينما يف إطار املادة والكون، فاإلنسان هو أداة التحليل، أما احملل  فشيء آخر منفصل            

 . عنه

وهذا ال يعين أن حركة اإلنسان ووض وسقوط احلضارات تسري بشكل عشوائي عبثي،              

  )1(." بقوانني عامة حتكم توجهاا ومساراا العامةخالية من كل قانون ثابت، بل هي حمكومة

  ) 2 (:وعلى كل، فأهم األسباب ما يلي

قلّة االهتمام بالعلوم االجتماعية عرب التاريخ إذا ما قورنت بالعلوم املادية اليت كان                 -1

 .االهتمام ا ضرورة فرضها استمرار الوجود، ولذلك تطورت أسرع من العلوم االجتماعية

شدة تعقيد الظواهر النفسية واالجتماعية وتشابكها وترابطها، بل وتتدخل حىت الظواهر             -2

 .الطبيعية، فمن الصعب دراستها والتجريب فيها للوصول إىل نتائج نستنتج منها قوانني صارمة

 الذي يتدخل تدخال فاعال يف      - اإلنسان - انبناء العلوم االجتماعية على العامل اإلنساين      -3

 .هر، مما خيلّ يف كثري من األحيان بالشروط املوضوعية للبحث العلميالظوا

فاإلنسان جزء من الظواهر اليت يدرسها فتتدخل نفسية الباحث وثقافته وحدود معلوماته             

أما .  وظروف البحث وفترته وغري ذلك، مما قد يقود لنتائج حمدودة أو موجهة بل وخاطئة أحيانا               

فاملادة أكثر ثباتا وطواعية  للبحث      .  من التعامل مع الطبيعة البشرية    املادة، فالتعامل معها أسهل     

 .والدراسة، وميكن فيها التجريب والتكرار لتثبيت النتائج ووضع القوانني

قد يكون للمنهج السائد يف العلوم  االجتماعية دور كبري يف ختلفها وصعوبة دراستها،                -4

استخلصت من جتارب أجريت على حيوانات      "  يوانيةح"فكثريا ما ينطلق ببعض الباحثني من نتائج        

                                       
 .22-21 مراجعات، ص ، عمر عبيد حسنة- 1
 .65-64أزمتنا احلضارية، ص ، ذه األسباب مستوحاة من كالم الدكتور أمحد حممد كنعان ه- 2
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على –وذلك إن كانت له مصداقية      !  جتري على اإلنسان واتمع   "  بشرية"ليؤسسوا عليها حبوثا    

 باخلصوصيات  -ال حمالة – يف اجلوانب البيولوجية والفيزيولوجية، إال أا ستصطدم          -حمدوديتها

 . للكائن البشريالنفسية والعقلية والروحية املتشابكة املعقدة

كما أن بعض البحوث ال حتترم اال الثقايف والعقدي، وطبيعة االختالفات االجتماعية              

والنفسية وحىت التارخيية واجلغرافية للمجتمعات، فيطبق ما جرب يف جمتمع غريب على جمتمع مسلم              

الراهن على  دون مراعاة خصوصيات كل جمتمع، وهذا سر الكثري من مآسي جمتمعاتنا يف العصر               

فمناهج العلوم  .  كل األصعدة من احلياة اخلاصة للفرد إىل األنظمة العامة للدول وطرائق احلكم            

 .االجتماعية حباجة إىل إعادة نظر وتقومي

هلذه األسباب، ورمبا لغريها معها، مل تصل السنن االجتماعية بعد إىل صرامة السنن املادية،               

كن حركة العلوم واملعارف، وتطور العقل البشري، يكاد يقرر         وقد يتأخر وصوهلا أجياال مطولة، ل     

أنه مهما تطورت العلوم االجتماعية فلن تصل تطور علوم املادة، ومهما بلغت صرامة السنن                 

االجتماعية فستبقى دون صرامة سنن املادة ملا سبق ذكره من اختالف امليدانني وظروف كل                

 . منهما

جتماع صرامة سنن املادة فال أتصور اإلنسان آنئذ إال         وإذا حدث وأن بلغت صرامة سنن اال      

 .آلة ورقما تسلسليا أو قريبا من اآللة والرقم
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–واملفارقة أن السلف كانوا يرون األمر من منظور عكسي، فسنن اهللا يف احلياة اإلنسانية                

 (1) . ثابتة أكثر من ثبات السنن الكونية-عندهم

فالعادات الطبيعية ليس   :  ة حول نقض السنن الكونية     قول ابن تيمي   -مثال–كما يشري لذلك    

 فالسنن اإلنسانية ثابتة ال تتحول، أما الكونية فقد تنخرق أحيانا نصرةً             (2).للرب فيها سنة الزمة   

 (4) . بل إن السنن الكونية قد تنخرق من أجل أن تتحقق سنة إنسانية(3) .لبعض املؤمنني

مي واحلديث، فقد كان القدامى يقولون بثبات السنن        لقد حتولت النظرة إىل السنن بني القد      

اإلنسانية من منظور أن القرآن صرح بذلك، أما السنن الكونية فنظروا فيها إىل اخلوارق                  

أما .  واملعجزات فلم يهتموا بثباا واطرادها بل ركّزوا على اجلانب العقدي يف إمكان خرق اهللا هلا              

ر العقل البشري وطغيان املنظور املادي، فقد قالوا بثبات         احملدثون وحبكم الكشوف العلمية وتطو    

واطراد وحتمية السنن الكونية بينما نسبوا التغري واالضطراب للواقع اإلنساين ملّا ابتعد به احلال عن               

 .احلقائق القرآنية فابتعد تبعا لذلك التحليل عن السياق القرآين للسنن

عن اال البشري، إال أن السنن احلاكمة هلما         واخلالصة أنه مهما اختلف اال الطبيعي        

تبقى من طبيعة واحدة، ذات منهج واحد؛ فكلها من خلق اهللا، وسنن اهللا يف اخللق تعمهما معا                  

والسنن يف القرآن ال تعين العامل البشري فقط، كما أن الصرامة ال ختص        .  مهما اختلفا عن بعضهما   

 . الصارمة الثابتة العامةالعامل الطبيعي فقط، فكالمها من سنن اهللا

                                       
 .49  السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية ص،شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب 1- 
 .55-52 جامع الرسائل، ص ،تقي الدين بن تيمية 2- 
 .47اإلنسانية ص  السنن اإلهلية يف احلياة ،شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب 3- 
 .49 صنفسه، 4- 
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 ثبات وعموم السنن اإلهلية وخصوصية األمة املسلمة: خامسا

سنن اهللا عامة يف املؤمنني والكافرين، وأمة اإلسالم تسري ضمن السنة العامة كغريها من بين                

لثناء ولكن املؤمن يبقى له بعد موته ا      .  فإنّ الدنيا ما بقيت مع املؤمن وال مع الكافر            "(1) .البشر

اجلميل يف الدنيا، والثواب اجلزيل يف العقىب، والكافر تبقى عليه اللعنة يف الدنيا والعقاب يف                  

فسنن الكون متاحة لإلنسان من حيث هو إنسان ال تتعلق مبعتقده، آمن أم كفر، إىل               .  ")2("العقىب

ؤلَاءِ مِن عطَاءِ رب (جنة هو أم إىل نار هلَاء وؤ ه ا نُمِداكُل ظُورحم كبر طَاءع ا كَانمو 3(}ك(. 

 ربه ختصيص أمته من سنن اهللا العامة، فمنحه         -صلّى اهللا عليه وسلّم   –وقد سأل رسول اهللا     

 .خصوصيات معينة، ومنعه مطلق التخصيص، حىت ال خترج األمة عن السنن اإلهلية

 عليه وسلم أقبل ذات يوم      ونص احلديث عن عامر بن سعد عن أبيه؛ أن رسول اهللا صلى اهللا            

. ودعا ربه طويال. وصلينا معه. حىت إذا مر مبسجد بين معاوية، دخل فركع فيه ركعتني     .  من العالية 

. فأعطاين ثنتني ومنعين واحدة   .  سألت ريب ثالثا  "فقال صلى اهللا عليه وسلم       .  مث انصرف إلينا  

وسألته .   يهلك أميت بالغرق فأعطانيها    وسألته أن ال  .  سألت ريب أن ال يهلك أميت بالسنة فأعطانيها       

 .)4("أن ال جيعل بأسهم بينهم فمنعنيها

                                       
 .39رندا عوين، قصة االختالف دراسة سننية، ص 1- 

راجع أثرا قريبا منه عن جماهد بن جرب، نقله         .  11-5/10،  9 مفاتيح الغيب، ج   ،هذا القول مأثور عن عطاء، نقله الرازي      -  2
 .3/443 جامع البيان، ،الطربي

 .20:  اإلسراء- 3
لفنت، أخرجه مسلم وأمحد وابن خزمية وابن أيب شيبة وأبو يعلى عن سعد بن أيب وقاص،                  حديث صحيح من أحاديث ا     -  4

باب .  كتاب الفنت وأشراط الساعة   .  صحيح مسلم :  ينظر.  وأخرجه احلاكم عن أنس وعن أيب هريرة على شرط الصحيحني          
صحيح ابن خزمية،   .  1/181مسند أيب إسحق سعد بن أيب وقاص،      .  مسند أمحد .  2890ح.  هالك هذه األمة بعضهم ببعض    

مصنف   .  734ح  .  مسند سعد بن أيب وقاص    .  مسند أيب يعلى    .  1217ح.  باب صالة التغريب والترهيب     ،  كتاب الصالة 
.  عن أنس بن مالك      1183مستدرك احلاكم كتاب صالة التطوع ح       .   كتاب الدعاء    57ح  .  ابن أيب شيبة كتاب الفضائل    
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فمنطوق هذا احلديث أن اهللا تعاىل رفض أن تكون ألمة حممد سنة خاصة ا بل هي مشمولة      

  (1) .بعموم سنن اهللا

وقد اختص عز   .  ، وخصوصية املؤمن عموما   (2) .لكن هذا ال ينفي خصوصية األمة املسلمة      

مة حممد من اهلالك بالقحط أو الغرق كغريها من األمم املعرضة لذلك، ولكن ويف نفس                أوجل  

 -كما وقع ويقع لآلن   –الوقت أبقى سبحانه على إمكان التناحر الداخلي بني أفراد وشعوب األمة            

، فهذا املنع يبقي على مشمولية السنن اإلهلية لألمة اإلسالمية، واملنح السابق خيصصها مبيزات عن               

 .وال تعارض وال تناقض يف ذلك. غريها

أَفَنجعلُ الْمسلِمِني  {:  إذ كيف يعامل اخلالق عز وجل املؤمنني مثل الكافرين، وهو الذي يقول            

رِمِنيجكَالْم .ونكُمتَح فكَي ا لَكُم3(}م(  

ا طعن يف فسنن اهللا ليست عامة، بل للمؤمنني سننهم اخلاصة، وللكافرين سننهم اخلاصة، فهذ     

 !عموم السنن؟

عموم شامل  :  ردا على هذا االعتراض، يبين األستاذ حممد قطب أن عموم السنن على نوعني            

لكل البشر مؤمنهم و كافرهم وهو األوسع مساحة يف التاريخ البشري، وعموم شامل لصنف دون            

 .صنف، أي سنن تعم املؤمنني فقط وتتكرر بينهم وال تقع للكافرين، أو العكس

عامة وخاصة، وإن كانت اخلاصة خاصة بفئة دون فئة، إال أا عامة يف أهل              :  فالسنن نوعان 

                                                                                                                        
: عن أيب هريرة وقال     .  8576ح  .  احلاكم كتاب الفنت واملالحم   .  هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ذا اللفظ       :  وقال

 .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه
 .38رندا عوين، قصة االختالف دراسة سننية، ص 1- 
 .35 ص ما بأنفسهم ،يغريوا حىت ،جودت 2- 

 .36-35:  القلم- 3
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تلك الفئة، فلم تنتف عنها صفة العموم، فكلّ السنن عامة ملشموالا سواء مشلت البشر كلهم أو                 

ام فكل ع! فالعموم إذن ال ينفك عن اخلصوص الذي ال ينفك عنه أيضا       .  )1(مشلت صنفا منهم فقط   

أي أن  .  خاص مبشموالته فقط دون غريها، واخلاص كذلك عام لكل مشموالته اليت خيتص ا             

فال وجود لعام مطلق العموم وال خلاص مطلق        .  اخلصوص نظرة داخلية، والعموم نظرة خارجية     

. فكل شيء يف الكون نسيب مرجعي، ونظرتنا لألشياء هي اليت حتدد العموم واخلصوص            .  اخلصوص

 .طلق هللا تعاىل وحده عز سلطانهوالكمال امل

فهذا  يفقد اإلميان معناه     .  هذا هو معىن العموم، أما أن تكون السنن عامة يف كل البشر            

وذكر اإلميان هنا جوهري، ألنه يفتح لإلنسان أبوابا من نسيج األسباب             "ودوره يف الوجود،    

 يف خضوع اإلنسان لصنف من      فبدخول عنصر اإلميان يقع تعديل    .  )2("الشامل ال تفتح إال للمؤمن    

ومن مث فإن السنن اليت حتكم احلياة اإلنسانية اليت ال ختضع لشريعة اإلسالم،             ..  "السنن دون صنف  

ال ميكن أن تبقى شاملة لإلنسان املسلم دون تعديل بعد أن دخل اإلسالم كعنصر معلل ومؤثّر يف                 

 .)3()"اإلنسان املسلم(ليكون ) اإلنسان(تغيري 

يتحرر جزئيا من القانون الطبيعي الذي فطر عليه جسده، وخيضع يف كليته            "ملسلم  فاإلنسان ا 

حبيث ميارس حياته يف هذه احلالة      :  إىل املقتضيات الروحية اليت طبعتها العقيدة اإلسالمية يف نفسه        

وهكذا كانت روح بالل هي اليت تتكلم وتتحدى بلغتها الدم           ..  اجلديدة حسب قانون الروح   

أن ذلك الصحايب كأنه يتحدى بسبابته املرفوعة الطبيعة البشرية، ويدفع ا يف حلظة             واللحم، كما   

                                       
 .134سنة اهللا اليت ال تتبدل وال تتحول، ص،أمحد حسن فرحات: التفسري اإلسالمي للتاريخ، وينظر، حممد قطب- 1
 .10 تأمالت يف السنن الكونية، ص، حممود زايد املصري- 2
 .138 اهللا اليت ال تتبدل وال تتحول، صةسنفرحات،  - 3
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اليت أقبلت إىل   "  املرأة الزانية "  معينة مصري الدين اجلديد، كما أا هي نفسها تتحدث بصوت تلك          

 لتعلن عن خطيئتها وتطلب إقامة حد الزنا عليها، فالوقائع هذه            -صلّى اهللا عليه وسلّم   -الرسول  

. )1("سنن اإلنسان "ال  "  اإلميان"إىل معايري جديدة حتكمها سنن      "  مجيعا خترج عن معايري الطبيعة    

 .)2("فيجب أن ننظر إىل السنن يف ذات الوقت بنظرتني؛ نظرة علمية ونظرة إميانية"

ذا يتضح عموم السنن مع تدخل عامل اإلميان يف حاالت معينة، ويف شكل سنين أيضا،                

ا              {:  ولفاهللا تعاىل يق   ظُورحم كبر طَاءع ا كَانمو كبطَاءِ رع لَاءِ مِنؤ هلَاء وؤ ه ا نُمِدفعطاء اهللا للناس يف     )3(}كُل 

ولَا تَهِنوا فِي ابتِغَاءِ الْقَومِ       {هذا الكون عام لكل من وافق السنن، لكن لإلميان دور ودخل، يقول تعاىل              

تَكُونُوا تَأْلَم إِنكِيما حلِيمع اللَّه كَانو ونجرا لَا ياللَّهِ م مِن ونجتَرو ونا تَأْلَمكَم ونأْلَمي مفَإِنَّه 4(.}اون(  

فاإليالم مشترك، والكل يبذل جهدا، لكن جهد املؤمن تباركه العناية اإلهلية، ألن املؤمن               

 :هذه يف حد ذاا سنة، ولوالها النتهى التوحيديرجو من اهللا قدرا زائدا من اجلزاء السنين، و

ا{  اللَّهِ كَثِري ما اسفِيه ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو امِعوص تمدضٍ لَهعبِب مضَهعب اساللَّهِ الن فْعلَا دلَو5(}و(. 

 "ةلْميالِع"ثبات وعموم السنن اإلهلية يقتضيان : سادسا

 السنن اإلهلية ثابتة عامة، فإن حركتها تتعدى حدود اإلدراك الفردي اللحظي، لذلك              ألنّ

 (1).وهذه احلقيقة جتعل من تلمس نتائجها بطيئة. كثريا ما تتصف بطبيعة خفية
                                       

/هـ1406 شروط النهضة، ترمجة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهني، دار الفكر، دمشق، ط                ، بن نيب   مالك -  1
 .102-101م،ص1986

 .80 املدرسة القرآنية، ص، حممد باقر الصدر- 2
 .20:  اإلسراء- 3
 .104:  النساء- 4
 .40:  احلج- 5
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... عملية بطيئة تتعدى عمر اإلنسان الفرد إىل عمر اجلماعات واألمم          "إن حركة السنن    

لذا حتتاج السنن إىل التمعن     (2) ...." متراكم عرب أجيال عديدة    يتوصل إليها جبهد إنساين مجاعي    

وإعمال الفكر وإمعان النظر وبعد اإلدراك مع الدراسة املستفيضة الواعية وتأمل أحداث التاريخ              

  (4).الستكشاف حركتها السببية، فهي دائما نتائج ألسباب حمددة(3) .ودراسة العلوم اإلنسانية

إلهلية دراسة علمية تكشف خفاءها وبطء حركتها، وتربز ثباا          ومن هنا، تقتضي السنن ا    

فقانون اهللا له طابع موضوعي علمي وهو متصف باالطراد           .  وعمومها كل املفردات الكونية   

 (5) .والثبات والعموم، وليس خبطا عشوائيا اتفاقيا، بل حتكمه عالقات سببية ال صدفة فيها

، فإن اخلصائص الثقافية واالعتبارية للسنن      (6) علميوكما تؤكد احلتمية يف السنة طابعها ال      

 .تؤكد ذلك أيضا

                                                                                                                        
 .14 ص، السنن اإلهلية،زيدانعبد الكرمي  1- 
 .37ة االختالف دراسة سننية، صرندا عوين، قص 2- 
 .نفسه 3- 
 .38، صنفسه 4- 
 .148حسن سلمان، دراسات قرآنية حول اإلنسان واتمع، ص 5- 
 .نفسه 6- 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 246 

 ومن مشول السنن تستمد املعرفة العلمية مشوهلا لكل الظواهر، لتكون بذلك عامة قابلة للنقل              

 . (1) لكل الناس ويقينية مدللة، مشاعة بني كل العقول مبجرد اكتشافها

صفة الدميومة والثبات، مما جيعل اإلنسان يف حتركه       وهذا يقود إىل أن يكون العلم ا مكتسبا         

 (2) .وتعامله مع األشياء على بينة

 صار اإلنسان يشعر أنه يتعامل مع أشياء        -وبقية خصائصها –وبسبب ثبات وعموم السنن     

 (4) .مستقرة يف مجيع األحوال والظروف(3) ذات مواصفات ثابتة

كون، واالستقرار فيه، ومينحه كذلك الثقة يف       وهذا ما مينح اإلنسان الشعور بالتحكم يف ال       

 .عقله، ويف املعرفة اليت يفسر ا ما حوله

 ثبات وعموم السنن اإلهلية ودور اإلنسان: الفرع الثالث

إن رسالة اإلنسان يف هذا الوجود ودوره يف تسخريه يتحدد أساسا من تصوره للوجود                

 .ن وحسن التعامل معها فهما وتسخرياولبارئ الوجود، وذلك ينبين أصالة على وعي السن

 (5) .إن السنن ثابتة، وبسبب ثباا صار اإلنسان يشعر أنه يتعامل مع أشياء ذات مواصفات ثابتة

وعلى هذه الصورة من الفهم، جيب أن يكون تعاملنا مع السنن اليت فطر اهللا عليها أمور                 "

وإمنا علينا أن نعرف صفاا، وأن نتصرف       اخللق، فليس لنا أن نفكر يف تعديل صفاا أو تبديلها،           

 . )")1ا وفق هذه الصفات الثابتة اليت قدرها اهللا عز وجل كما شاء

                                       
 .149-148حسن سلمان، دراسات قرآنية حول اإلنسان واتمع، ص 1- 
 .40رندا عوين، قصة االختالف دراسة سننية، ص 2- 
 .8، صعبد الكرمي بكار، هي هكذا 3- 
 .39رندا عوين، قصة االختالف دراسة سننية، ص 4- 
 .8عبد الكرمي بكار، هي هكذا، ص 5- 
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وكل (3) . ألن السنن اإلهلية ال تتغري     (2) فمهما حاول اإلنسان، فلن يستطيع تغيري سنن اهللا،       

اهللا، فهو  إال    (4)هلاأو حيو حماولة لصدها عن غايتها مقضي عليها بالفشل، سنة اهللا، ومن ذا يبدهلا              

وال تزال السنن ثابتة عامة      (5) .الذي أبدع السنن، وهو وحده القادر على تبديلها أو إزالتها           

وسيظل (6) .مستعصية على التغيري والتبديل ما دام القضاء والقدر اإلهلي مسيطرا على كل الكون             

 .كذلك

ىت يصب يف مصبه الصحيح، فيتفاعل      ح(7) .ويف هذا تقومي وتربية وتوجيه للسلوك اإلنساين      

ووفق هذا املنظور حنقق    (8) .مع الكون واحلياة، وسننهما الثابتة العامة، ويعمل من خالل ذلك          

 (9) .االنسجام مع سنن اهللا، وبذلك نسعد ونصل موقع الصدارة

ل ، يترتب علينا توسيع أفق النظر والتعام      -وما هو على اهللا بعزيز    –ويف طريقنا لتحقيق ذلك     

مع ما هو أوسع من حدود احلياة البشرية الفردية لنعاين ثبات السنن وعمومها وإال قادنا ضيق                  

 .األفق إىل نفيها

أن الكشف عن السنن اليت حتكم احلركة االجتماعية ال يتأتى إال من السري             "ومن هنا ندرك    

                                                                                                                        
 .76  أزمتنا احلضارية، ص، أمحد حممد كنعان- 1

 .16عبد احلميد حممود طهماز، السنن اإلهلية يف اخللق، ص  2- 
نعم اخلاقاين، دار األمري للثقافة والعلوم، بريوت ،        ترمجة حممد عبد امل   مرتضى مطهري، الكون والتوحيد يف املنظار اإلهلي،          3- 
 .24ص، 1993ط 

 حممد دراجي، السنن الكونية يف تفسري ابن         وينظر   .105األنبياء  يف تفسري آية    .  210جمالس التذكري، ص   ابن باديس،    4- 
 .139، جريدة البصائر، ع 6باديس، ج 

 .19ق، ص عبد احلميد حممود طهماز، السنن اإلهلية يف اخلل 5- 
 .24مرتضى مطهري، الكون والتوحيد يف املنظار اإلهلي، ص 6- 
 .40رندا عوين، قصة االختالف دراسة سننية، ص 7- 
 .8يوسف كمال حممد، سنن احلضارات كما تبينها سورة األنعام، ص  8- 
 .29رندا عوين، قصة االختالف دراسة سننية، ص 9- 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 248 

إلفادة منها للحاضر   يف األرض واستقراء التاريخ والتعرف على القوانني اليت حكمت حياة البشر ل           

 ليس حمال كافيا للقراءة واالستقراء، فقد يكون احلاضر          -على كل حال  –واملستقبل، فاحلاضر   

 .)1("نتيجة ملقدمة يف املاضي، وقد يكون نتيجة ال تظهر إال يف املستقبل

مظهر ألا  .  وليكن يقيننا راسخا، أن سنن اهللا العامة الثابتة، حمايدة ال حتايب وال جتامل أحدا             

من مظاهر عدل اهللا تعاىل يف هذا الكون، ال تفرق السنن بني شخص وآخر، وال بني أمة وأخرى                  

  (2). ألي سبب من األسباب

فنتائج العلم بطبيعة السنن وكيفية تسخريها، ميكن         "وما دامت السنن اإلهلية حمايدة،       

 وحده بعاصم لإلنسان عن     استخدامها يف اخلري، وميكن استخدامها يف الشر، وإن هذا العلم ليس          

خبيثة أم طيبة،   :  الضالل، وإمنا هو إذا استخدم يف أي جمال أمثر مثرته املنطقية أيا كانت تلك الثمرة              

ولكنه حينما يتجه به إىل تفهم آيات اهللا يف الوجود بصفتها تدل بوضوح على الكمال األمسى                  

 .)3("ميانواألعظم للخالق املبدع فهذه النتيجة تسوق اإلنسان إىل اإل

أن من أمهل تلك األسباب الكونية التقديرية اإلهلية، ومل يأخذ ا مل ينل مسبباا              :  ومن مقتضى هذا  "

ولو كان من املؤمنني، وهذا معلوم ومشاهد من تاريخ البشر يف ماضيهم و حاضرهم، نعم ال يضيع اهللا على                 

 كما أن اآلخر مل يضع عليه أخذه باألسباب، فنال          املؤمنني أجر إميانه، ولكن جزاؤه عليه يف غري هاته الدار،         

أما يف الدنيا، فالكل متساوون أمام السنن العامة،        .  )4("جزاءه يف دار األسباب وليس له يف اآلخرة إال النار         

فاألكثر أخذا باألسباب وتوافقا مع السنن هو األكثر رصيدا من العلم واملعرفة، واألوفر حظا من اجلزاءات                 

                                       
 .22 مراجعات، ص،  عمر عبيد حسنة- 1

 .8، ، هي هكذاكارعبد الكرمي ب 2- 
 .107 دراسة للسنن اإلهلية، ص، ابراهيم بن علي الوزير- 3
 .66م،ص1991اجلزائر، ط -وهران- منشورات املعارف، جمالس التذكري، عبد احلميد بن باديس- 4
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لكن .  وإذا كان مع ذلك مؤمنا تضاعف جزاؤه يف الدنيا، وقاده لنعيم اآلخرة بنعمة من اهللا وفضل               الدنيوية،  

املبدأ هو أن السنن العامة أسبق وأحكم من السنن اخلاصة، وأن اإلميان يتدخل بعد استيفاء األسباب العامة                  

ستمر على خط كشف السنن،     فاإلنسان مطالب بالتقدم امل   .  املشتركة، مث استيفاء أسباب اإلميان وشروطه     

عامها وخاصها، واحلرص على توفري األسباب وحسن إعماهلا، بالرجوع إىل وحي اهللا وكونه، وباالستفادة              

 .احلذرة من نتائج العلوم الغربية، خاصة يف جانبها اإلنساين

به ترقّى يف   وكلما ترقّى يف تنقي   .  وال يزال اإلنسان ينقّب عن السنن، وال يزال يتعلم منها، وسيظلّ           

 من رب السنن، لذلك كان العقالء األتقياء     -يف احلقيقة –تعلمه، ألنه كلما اقترب من السنن فهو قد اقترب          

 مصدر العلم -وسائر خصائصها–ألن السنن بثباا وعمومها  (1) .هم الذين ينقبون عن السنن ويهتدون إليها      

با صفة الدميومة والثبات، مما جيعل اإلنسان يف         ومصدر اإلميان، وهذا يقود إىل أن يكون العلم ا مكتس          

 .ومىت كان على بينة فال شك أنه سيكون على هدى(2) .حتركه وتعامله مع األشياء على بينة

ولن نكون على بينة وعلى هدى، ما مل نتعلم من التعامل مع سنن اهللا الثابتة العامة خلقي وصفيت                    

تعلمنا السنن اإلهلية االستقرار وحتفزنا على       .  الثبات على احلق  نتعلم من السنن اإلهلية     :  الثبات والعموم 

وتفتح عقولنا على التفكري املوسوعي     .  متنحنا الرؤية الشمولية والطرح التعميمي للقضايا والوقائع      .  االستمرار

ن، كلّ السنن، ، وهذا لن يتم إال باستحضار السن "سنِنيني"أي بعبارة خمتصرة جامعة، جتعلنا السنن       .  التكاملي

 .بكلّ خصائصها، ويف شتى جماالا

                                       
 .7عمر أمحد عمر، السنن اإلهلية يف النفس البشرية، ص 1- 
 40 سننية، صرندا عوين، قصة االختالف دراسة 2- 
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 أنواع السنن اإلهلية: املبحث الثالث

 :ضبط مدخلي

قبل تفصيل تقسيمات وأنواع السنن، أقف سريعا مع مسألة هامة، وهي عدم انضباط                

 . املصطلحات، مما أوقع اضطرابا مثريا للتساؤل لدى بعض املؤلفني

نن اإلهلية والقوانني الكونية، وبني السنن واآليات، واخللط بني         ويتعلق األمر بالتفريق بني الس    

 .السنن الكونية واالجتماعية، وتراوح االصطالح على السنن بني الربانية واإلهلية

 هل األوفق تسمية السنن بالسنن اإلهلية أم السنن الربانية؟: ونبدأ من اإلشكال األخري-1

". سنة اهللا "، وهو املوافق للتعبري القرآين      " اإلهلية السنن"ال شك أن الشائع والغالب تسمية       

 الدكتور  هو واضح من عنوان كتايب     كما  "  السنن الربانية "لكن يقترح بعض املؤلفني تسمية       

 .(2)سعيد شهوانراشد  والدكتور (1)رمضان مخيس

  املعىن املتبادر إىل الذهن بداية وبداهة هو ترادف االصطالحني، لكون اهللا هو              وإذا كان 

إذا كان  .  الرب، ووصف الشيء باإلهلية أو الربانية ينتهي يف احلالني إىل ربطه باهللا ربنا سبحانه              

 كتسمية عامة تشمل كل السنن      "السنن الربانية " تسمية    يستخدم راشدالدكتور  األمر كذلك فإن    

 .(3)"اإلهليةالسنن " والتشريعية، بينما جيعل هذه األخرية هي املقصودة بتسمية الكونية واإلنسانية

                                       
 .25، 24، ص مفهوم السنن الربانية ،رمضان مخيس زكي 1- 
 .48، 14ص السنن الربانية يف التصور اإلسالمي ، ،سعيد شهوان 2- 
 .14نفسه، ص 3- 
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كقسم من السنن اإلهلية    "  السنن الربانية " اصطالح   مخيس الدكتور رمضان     بينما يستخدم 

وصف الربوبية يضفي على السنن اإلهلية معاين         ويربر ذلك بكون     .(1)يتعلق باإلنسان واتمع  

ر بالسنن اإلنسانية   ختصيصا غري مرب  "  السنن الربانية "، إال أنه خيصص تعبري      (2)ةالعناية والرعاية اإلهلي  

رمبا –دون الكونية، وكأن خلق الكون ونسق مفرداته ال تظهر فيه ربانية السنن؟ بل إا لتظهر                 

 . من غريها-أكثر

وعلى القولني، تكون السنن الربانية قسما من السنن اإلهلية أو العكس،  وهو تفريق غري                 

 .مربر بني وصفني ملوصوف واحد

، وال بأس بتوظيف    "السنن اإلهلية " التزام التعبري القرآين      -يف تصوري –لذلك فاألفضل   

لتأكيد معاين الربوبية يف السنن مجيعها، أما ختصيصها بقسم من السنن فاختزال             "  السنن الربانية "

 .وتضييق ال داعي إليه

ما يسميه البعض سنن اآلفاق  "يح بني السنن واآليات، ويرى أن       ريفرق الدكتور عادل ش   -2

... رد يف القرآن حتت لفظ آية ال سنة ، وهو اختالف داليل معنوي ال جمرد شكلي                 واألنفس ي 

فاآليات قوانني كونية ثابتة هلا عالقة بالوجود املادي وقوانني احلياة األساسية سبل معرفتها                

 (3) ."احلواس

ورغم العمق القرآين الذي نلحظه يف هذا الطرح، إال أن الدكتور عادل ال يصل بنا لضبط                 

وأوافقه يف أن مصطلح اآليات يرتبط قرآنيا بالسنن         .  يق واضح بني املصطلحني يف ثنايا مقاله      دق

                                       
 .83 مفهوم السنن الربانية ص،رمضان مخيس زكي 1- 
 .25نفسه، ص 2- 
 .والتوظيفات احلداثية، مقال على االنترنتيح، مفهوم السننية بني الداللة القرآنية رحممد عادل ش 3- 
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يتعلق غالبا بالسنن اإلنسانية، لكن هذا ال يعين التخصيص، وال يدعو           "  سنة اهللا "الكونية ومصطلح   

انية فالسنن الكونية واإلنس  .  يحرش.بالشكل الذي يقترحه د   للتفريق بني ما هو سنة وما هو آية         

 وال ينبغي االقتصار    ،"آية"أو  "  سنة"مبثوثة يف ثنايا خمتلف املواضع القرآنية اليت ورد فيها لفظ           

تى إال يف صورة نسقية تكاملية ال       أعلى آخر مذكور يف السياق، ففهم النصوص القرآنية ال يت         

 .انتقائية ضيقة

آليات الكونية،  وكأين بالدكتور عادل، بطرح هذا، يلغي خصائص السنن اإلهلية عن ا           

 .لتتحول كما طرحها البعض رد قوانني وصور ذهنية نسبية يف العقل اإلنساين

وقريب من ذلك ما تطرحه الدكتورة ناهد يوسف، اليت تفرق بني السنن اإلهلية                 -3

الصورة اليت خلق   :   تقوم على صورتني   -حسب طرحها –والقوانني الكونية، فقوانني الكون     

طرح "  السنن"أي أن   .  وهي السنن اإلهلية، والقوانني اليت اكتشفها العلماء      اهللا الكون عليها    

منظور بشري نسيب متعلق حبالة خمصوصة، هي ما نعيشه         "  القوانني"من منظور إهلي مطلق، و    

 (1) .أما السنن فهي عامة شاملة للعامل احلاضر والغائب. يف احلاضر

سنن واآليات والقوانني فهو يقسم     أما الدكتور زقرزوق، فيجمع يف طرحه بني ال          -4

 السنن  – سنن االجتماع البشري     – قوانني املادة    –آيات اهللا يف الكون واإلنسان      :  السنن إىل 

 (2) .التارخيية

وجلّي من الوهلة األوىل تداخل األقسام األربعة وكوا تؤول إىل قسمني لشيء واحد؛              

، "آيات اهللا يف الكون واإلنسان    " ما مساه    فالسنن اإلهلية يف تقسيم الدكتور زقزوق هي نفسها       

                                       
 .105ناهد يوسف رزق يوسف، عالقة السنن اإلهلية بالقوانني االجتماعية، ص 1- 
 .13حممود محدي زقزوق، السنن اإلهلية وأثرها يف ضة األمم، ص 2- 
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وسنن إنسانية تشمل ما فصله إىل سنن       "  قوانني املادة "سنن الكون وهي    :  واليت تشمل نوعني  

 .اجتماعية وتارخيية

وباحلديث عن السنن التارخيية، فطرحها يوحي أن هناك سننا فردية نفسية، وسننا               -5

 .(1)احلضاراتاجتماعيا، وسننا تارخيية تتعلق باألمم و

جيدمها شيئا واحدا لكن من      )  االجتماعية والتارخيية (واملتأمل للقسمني األخريين     

منظورين خمتلفني، فالسنن االجتماعية منظور زمكاين حمدد يصف اللحظة احلاضرة، أما النظرة            

صاا التارخيية املتعالية على الزمان واملكان، فتطرح السنن االجتماعية جمردة جمفّفة من شخو            

 .التفصيلية لتتحول إىل سنن تارخيية

أي أن السنن التارخيية هي السنن االجتماعية من منظور تارخيي، والسنن االجتماعية              

 .سنن تارخيية من منظور اجتماعي

السنن :   كما أشري هنا إىل صنيع األستاذة رندا عوين، اليت جتعل السنن ثالثة أنواع              -6

  (2) ! االجتماعية اإلنسانيةاإلهلية والسنن الكونية والسنن

 تقسيمها يؤول إىل أن السنن اإلهلية تشمل الكونية واالجتماعية، لكن املتصفح لكتاا جيد أنّ    

 .(3)ولذلك جندها تعرف السنن اإلهلية مبا يدل مرة على السنن الكونية ومرة على السنن االجتماعية

                                       
 .226عامر الكفيشي، حركة التاريخ يف القرآن، ص 1- 
 31 سننية، صرندا عوين، قصة االختالف دراسة 2- 
وهي القانون الذي   .  السنن اإلهلية عند رندا عوين هي الطرق اليت يصرف اهللا ا كونه مبا حيقق مصلحة ذلك الكون                    3- 

وضعه اهللا منذ األزل يف اللوح احملفوظ وقبل أن خيلق البشر، لتنظيم حياة اتمعات واألمم وسريها بعلم اهللا املطلق ملا يصلح                      
وواضح داللة التعريف األول على السنن الكونية،       .  32،  31 عوين، قصة االختالف دراسة سننية، ص      رندا.  لسلوك البشر 

 .والثاين على السنن اإلنسانية، مما يدل على االضطراب يف توظيف املصطلحات الذي أشرنا إليه يف مطلع هذا املبحث
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" السنن الكونية " اختار تسمية     بقيت وقفة أخرية مع الدكتور حممد دراجي، الذي          -7

مع تعقيبه على اصطالح غريه بتسميات أخرى، واعتربها كلها         "  السنن االجتماعية "للحديث عن   

صوابا مع اختالف التسمية باختالف زاوية النظر، وأنه ال مشاحة يف االصطالح، فرشيد رضا                

السنن "قر الصدر يفضل تسميتها     ألا وثيقة الصلة باتمع، وحممد با     "  السنن االجتماعية "يسميها  

بالنظر "  السنن اإلهلية "لكوا ال تعرف إال من التاريخ، أما الغزايل فيستخدم تسمية             "  التارخيية

مث وإن اختلفت املباين "...  السنن االجتماعية "ملصدر السنن وهو اهللا تعاىل، وأحيانا يستعمل تسمية         

يتها بالسنن الكونية ملا يف هذا االصطالح من عموم          نؤثر تسم  -يقول–فهي متفقة يف املعاين، وحنن      

 . (1)ومشول من جهة، ومن دقة وصرامة من جهة أخرى

واحلقيقة أن هذا االختيار من الدكتور دراجي مستغرب، فالبون شاسع بني سنن الكون               

املادي وسنن االجتماع البشري، ولو كان اختار تسمية سنن تارخيية أو إهلية أو حىت ربانية،                  

 .يتحدث عن سنن اجتماعية لكنا استسغنا ذلك منهل

، ويقصره على السنن البشرية، قاصدا إخراج ما         "السنن الكونية "لكن أن خيتار مصطلح     

، فهو اصطالح بعيد جدا وغري مربر، فال هو عام          -مع أا أصل معناه   –يتعلق بسنن الطبيعة منه     

ري إنساين، وال هو حمتكر ملعاين الدقة       شامل كما قال، بل هو خاص حمدد مبا هو مادي طبيعي غ            

 .والصرامة، فكل سنن اهللا دقيقة صارمة، كونية كانت أو إنسانية

 :اعتبارات التقسيم

وردت يف السياق السابق عدة أنواع للسنن اإلهلية، وهناك أنواع غريها، وتندرج كلها حتت              

                                       
 .135صائر، ع ، جريدة الب2حممد دراجي، السنن الكونية يف تفسري ابن باديس، ج  1- 
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 :تقسيمني أساسيني

 .تقسيم ينظر للسنن من حيث جمال عملها وسرياا •

 .وتقسيم ينظر لدور اإلنسان جتاهها •
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  باعتبار جماهلاأنواع السنن اإلهلية: املطلب األول

 :باعتبار اال الذي تنتمي إليه، تنقسم السنن اإلهلية إىل

 .سنن حتكم عامل الشهادة وأخرى حتكم عامل الغيب -

 )اإلنسان( الوجود البشريو، )كونال( وسنن الشهادة منها ما حيكم الوجود املادي  -

 . فسنن الوجود البشري منها ما حيكم اإلنسان عموما، ومنها ما خيتص باإلنسان املؤمن -

 . وسنن الوجود نفسها، منها ما حيكم اإلنسان الفرد، وما حيكم اجلماعات واألمم -

ما قبل   أما سنن الغيب، فمنها سنن مغيبات عنا يف عامل الشهادة، وسنن لآلخرة، وسنن               -

 :هذا ما سأفصل عنه احلديث إن شاء اهللا فيما يلي. عامل الشهادة

 سنن عامل الشهادة وسنن الغيب: الفرع األول

سنن عامل الشهادة هي املقصود بالسنن اإلهلية يف هذه الدراسة، ألا داخلة يف وعينا وطاقة                

 .سخريهاعقولنا، وحنن مكلّفون إزاءها تكليفا مباشرا، يوجب علينا كشفها وت

أما احلديث عن سنن للغيب، فنابع من اعتقادنا بأن اهللا عز وجل كما وضع لعامل الشهادة                 

له سننه وقوانينه، ومصدر معرفتها الوحي      "فالغيب  .يف احلياة الدنيا سننا، فقد جعل للغيب سننا        

ه منطق العدل إال أن مفهوماته العامة ال خترج عن املعقولية من ربط األسباب باملسببات، ألن      ..  فقط

فالدنيا كلها مقدمة ومزرعة للعامل اآلخر، وواقع املؤمن يف اآلخرة مرهون مبا يقدم يف                ..  اإلهلي

 .)1("الدنيا

الغيب إذن له سنن، ال شك أا ختتلف عن سنن عامل الشهادة، لكن وجودها ضروري                 

                                       
 .28 مراجعات، ص، عمر عبيد حسنة- 1
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صري؛ ففي اإلجياد   كذلك حتكمه يف امل   ..  فكما حكمت القوانني هذا العامل يف اخللق واملسرية        "

 .)1("حكمة ويف األعمال حكمة، ويف اجلزاء غاية وحكمة تنفي العبثية عن احلياة واألعمال

سنن وفطر وأخبار ووعود من عامل    "ويصرح الدكتور حممود زايد املصري بتقسيم السنن إىل         

ال جند سننا   لكن الغريب أنه ملا ميثل لكل قسم        .  )2("الغيب، وسنن وفطر وأخبار من عامل الشهادة      

ة وِزْر أُخرى    {:  غيبية، بل مثل لسنن الغيب بسنن مشهودة       ازِرو لَا تَزِرا {،  )3(}وهعسا إِلَّا ونَفْس اللَّه كَلِّفلَا ي{

 .غريها و)6(}وتِلْك الْأَيام نُداوِلُها بين الناسِ{، )5(}إِن اللَّه يدافِع عن الَّذِين آمنوا{، )4(

 ومن خالل أمثلته، ومقابلتها بأمثلة سنن الشهادة، جند أنه يقصد بالغيب سنن النفس                

وال أدري ما   !  واتمع أي السنن البشرية يف مقابل سنن الكون املادي اليت جيعلها سنن الشهادة             

ذا ورمبا سبب ه  .  الذي جعله يربط بني الغيب واحلياة البشرية، وبني الشهادة والوجود املادي            

التصور هو أن جزاءات السنن احلاكمة للحياة البشرية غالبا ما تكون بطيئة احلصول مقارنة جبزاء                

مثال، لو ملس شخص    .  السنن املادية، فتحقق جزاء سنة بشرية قد يدوم سنوات وعقودا بل أجياال           

جزاؤه نارا حيترق لتوه، بينما لو عصى معصية أو خالف فطرة بشرية كالزنا والقتل فقد يتأخر                  

لعل هذا ما جعل الدكتور حممود زايد املصري يسمي سنن          .  سنوات، وقد يؤخره اهللا له لآلخرة     

 .احلياة البشرية سننا من عامل الغيب ألن جزاءاا مستقبلية أي غائبة عن اإلنسان يف حياته احلاضرة

                                       
 .42 معامل املنهج اإلسالمي، ص، حممد عمارة- 1
 .2تأمالت يف السنن الكونية، صحممود زايد املصري،  - 2
 .38:، النجم7:، الزمر18:، فاطر15:، اإلسراء164:األنعام:  تكررت هذه العبارة يف مخس آيات قرآنية- 3
 .286: البقرة- 4
 .38: احلج- 5
 .140: آل عمران- 6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 258 

لَ جهنم جِثِيا     فَوربك لَنحشرنَّهم والشياطِني ثُم لَنح       {:  ومن سنن الغيب   وح منَّهى كُلُّ    {.  )1(}ضِرزتُج موالْي

صدر الناس أَشتَاتًا لِيروا أَعمالَهم{. )2(}نَفْسٍ بِما كَسبت لَا ظُلْم الْيوم إِن اللَّه سرِيع الْحِسابِ ئِذٍ يمو3(}ي( . 

صلَونَها يوم الدينِ  .  وإِن الْفُجار لَفِي جحِيمٍ   .  إِن الْأَبرار لَفِي نَعِيمٍ   { ي  .   ا بِغَائِبِنيهنع ما همينِ    .  والد موا ياكَ مرا أَدمو .

 . )4(} يوم لَا تَملِك نَفْس لِنفْسٍ شيئًا. ثُم ما أَدراكَ ما يوم الدينِ

 : خصائص سنة اهللافهذه وأمثاهلا سنن تتوفر فيها

فهي ربانية، من اهللا، فهو تعاىل حاشر الناس وحماسبهم وجمازيهم على أعماهلم، ومقرر               -

ئِذٍ لِلَّهِ(إىل اجلنة أو إىل النار : مصري كل منهم موي رالْأَمو(. 

فالقسم :  وهي ثابتة ال تتبدل وال تتحول، وأسلوب اآليات يدل على ثبات السنن               -

{      وغريها من األساليب اللغوية يف اآليات السابقة تدل على ثبات السنن          "  إنّ"والتوكيد بالالم و  

ا بِغَائِبِنيهنع ما همو{. 

وهي عامة يف كل البشر، بل واجلن أيضا، فكل نفس ستحشر وجتزى بعملها وكل                 -

من يعملْ  فَ{الناس سيلقى مصريه العادل، فكلّ األبرار مصريهم النعيم، وكلّ الفجار مآهلم اجلحيم              

ا يره ريةٍ خ ه. مِثْقَالَ ذَررا ي رةٍ ش لْ مِثْقَالَ ذَرمعي نم5(. }و(.  

                                       
 .68 : مرمي- 1
 .17 : غافر- 2
 . 6: الزلزلة- 3
 .19-13 : االنفطار- 4
 .8-7:  الزلزلة- 5
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: وهي مطردة، تتكرر يف كل الناس، وتتكرر السنن اخلاصة بكل صنف يف كل أفراده               -

 .احلشر واجلزاء واحلساب والنعيم واجلحيم

الْيوم تُجزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبت لَا ظُلْم الْيوم إِن            {دنيا  أما دور اإلنسان جتاهها فمرتبط بعمله يف ال        -

فمن عمل اخلري أدخله اهللا جنته : فمصري كل إنسان راجع لعمله    .  }لِيروا أَعمالَهم {.  }اللَّه سرِيع الْحِسابِ  

 لو كان دخول اجلنة مبحض      بفضله تعاىل ورمحته، وغفرانه لتقصري اإلنسان، ومباركته لقليل عمله،        

 . )1(}جزاء وِفَاقًا{ومن عمل الشر أدخله اهللا ناره . العمل ملا دخل اجلنة أحد

 .} الْيوم تُجزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبت لَا ظُلْم الْيوم{: ولو شاء اهللا ما دخل النار أحد لكنها سننه تعاىل

ها غري جمد وال ممكن، حملدودية معلوماتنا        لكن الغوص يف تفصيل سنن الغيب وخصائص       

حوله، إال ما أخربنا به الوحي اإلهلي قرآنا وسنة، لذلك سأكتفي ذا القدر من البحث فيه، على                 

أن أعود لذكر أنواع السنن الغيبية من باب التصنيف وبلورة تقسيم كلي للسن اإلهلية، جيعلها                 

 .بقة والالحقة للحياة الدنياشاملة لكل العوامل وااالت الزمانية السا

                                       
 .26 : النبأ- 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 260 

 السنن الكونية والسنن اإلنسانية: الفرع الثاين

 السنن الكونية: أوال

 هي السنن اإلهلية احلاكمة للطبيعة والوجود املادي،        )1(السنن الكونية باملفهوم اخلاص للكون    

 . يف مقابل السنن اإلنسانية، احلاكمة للوجود البشري

ما ختضع  "فسنن الوجود املادي هي       .جود البشري سننه كذلك   فللوجود املادي سننه، وللو   

له مجيع الكائنات احلية يف وجودها املادي، ومجيع احلوادث املادية، وخيضع له كيان اإلنسان                

. )2("املادي، وما يطرأ عليه مثل منوه وحركة أعضائه ومرضه وهرمه ولوازم بقائه حيا وحنو ذلك               

وتشمل كل ما يتعلق    .  املادة وطبائع اخللق والقوانني الطبيعية    وهي ما يسميه البعض سنن الكون و      

حبركة احلياة واألحياء وظواهر الطبيعة وقواها وحركة األفالك والذرة والكيمياء وأجهزة اجلسم             

 .اإلنساين وكافة ظواهر الكون الطبيعية

كونه مبا  الطرق اليت يصرف اهللا ا      وقد عرفت سنن الكون تعريفات عدة، من أمهها أا           

، (4)، فهي بذلك منهج اهللا يف تسيري هذا الكون وعمارته وحكمه           (3)حيقق مصلحة ذلك الكون   

 من  (1) وهي ما يتعلق بالكون وما جيري فيه      (5) .وهي الظواهر الطبيعية والقوانني احلاكمة للظواهر     

                                       
 املفهوم اخلاص للكون يقصر داللته على املوجودات املادية، أي كل ما عدا اإلنسان، أما املفهوم العام فيجعل الكون كل                    -  1

.  استعملت مصطلح الكون يف تعريفي املختار للسنن مبعناه العام، فكل السنن اإلهلية سنن كونية ذا املعىن                 وقد.  ما عدا اهللا  
 .لكين هنا أستخدم السنن الكونية مبعناها اخلاص أي كل ما عدا السنن اإلنسانية

 .7 السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واألفراد، ص، عبد الكرمي زيدان- 2
 .)3/1773وهو تعريف الشعراوي (31، قصة االختالف دراسة سننية، صرندا عوين 3- 
 .76، 5  السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية ص،شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب 4- 
رمضان بني الظاهرة والقانون احلاكم هلا، وتسمية       .نلحظ هنا مجع د   .  53 مفهوم السنن الربانية ص    ،رمضان مخيس زكي    5- 

فسنن اهللا ليست الظواهر نفسها، بل صورا الذهنية يف عقولنا، اليت هي نفسها القانون               .  هو ما ال نسلّمه له    كليهما سنة، و  
 .احلاكم للظاهرة 
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 . (3) ...ذبية، ونظام الكون املادي يف األفالك واجلا(2)ظواهر كونية ختص خمتلف مفردات العامل

وسنن الكون أثر من آثار إظهار أفعال اهللا يف خلقه، وهي جانب من جوانب إبراز قدرة اهللا                 

 (4) .تعاىل وعلمه وعزته وحكمته، وما اتصف به عز وجل من صفات قدسية كاملة

  السنن اإلنسانية: ثانيا

تعلق باحلياة  السنن اإلنسانية فهي القسم اخلاص بكل ما ي        أما سنن الوجود البشري أو       

 والنفوس، أو على مستوى اتمعات واجلماعات، وعلى         األفراداإلنسانية، سواء على مستوى     

 .مستوى األمم واحلضارات والتارخيية

وميكن تعريفها بأا نواميس اهللا وقوانينه املنتظمة املطردة اليت وضعها اهللا منذ األزل وجرت               

يم حياة اتمعات واألمم، وسريها مبا يصلح لسلوك        ا أحكامه، حلكم سري الفعل البشري وتنظ      

  (5) .البشر، وفق قضاء اهللا األزيل، على مقتضى حكمته وعدله سبحانه

وأعين خبضوعهم له   …  ما يتعلق خبضوع البشر له باعتبارهم أفرادا وأمما ومجاعات        "أي أا   

وال وما يترتب على ذلك     خضوع تصرفام وأفعاهلم وسلوكهم يف احلياة وما يكونون عليه من أح          

من نتائج كالرفاهية أو الضيق يف العيش، والسعادة والشقاء، والعز والذل والرقي والتأخر والقوة               

                                                                                                                        
م، 1980/هـ1400،  1 دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، ط      جودت سعيد، العمل قدرة وإرادة،    .  4/404الزخمشري    1- 
 .226قرآن، صعامر الكفيشي، حركة التاريخ يف ال. 68ص

 85 مفهوم السنن الربانية ص،رمضان مخيس زكي 2- 
دري ملاذا خصت الباحثة سنن اجلاذبية واألفالك بالذكر يف          أوال  .  32رندا عوين، قصة االختالف دراسة سننية، ص         3- 

 .تعريفها، فمقام التعريف يقتضي اجلمع واملنع، ال التمثيل والتفصيل
 .85ن الربانية ص مفهوم السن،رمضان مخيس زكي 4- 
رندا عوين، قصة االختالف دراسة سننية،      .  10إياد الركايب، السنن االجتماعية يف القرآن ايد، ص       :  ينظر يف ذلك مثال     5-
 عالقة السنن   ،ناهد يوسف رزق يوسف     .  5 السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية ص      ،شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب    .  32ص

  ...98تماعية، صاإلهلية بالقوانني واالج
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وهي ما يسمى بسنن النفس واتمع أو       .  )1("والضعف، وحنو ذلك من األمور االجتماعية يف الدنيا       

تمعات مثل قوانني االجتماع    جماالت النفس اإلنسانية وا   "وتشمل  .  سنن التاريخ واالجتماع  

 . )2("والسياسة واالقتصاد والنفس وغريمها من العلوم اإلنسانية

 العالقة بني السنن الكونية واإلنسانية: ثالثا

جانب احلياة  :  خلق اهللا الكون واحلياة وسريمها وفق سنن ثابتة حتكم سريمها يف كال اجلانبني            

ذه األخرية خاضعة لقانون اجتماعي له ما للقانون الكوين         ه(3) .الطبيعية، وجانب احلياة اإلنسانية   

 (4) .من خصائص

فبني سنن اهللا يف الكون واإلنسان إذن عالقة مزدوجة؛ عالقة اتفاق من جهة ، وعالقة                 

فالسنن الكونية واإلنسانية بداية كلها سنن إهلية، لكن سنن الوجود املادي             افتراق من جهة ثانية؛   

 أو الكون املادي، أما الوجود البشري فتختص سننه باحلياة اإلنسانية أو الكون             ختتص باحلياة املادية  

فكالمها متعلق باملوجودات الكونية، ويشتركان يف تعلقهما باإلنسان، لكن سنن املادة            .  البشري

ختتص فيه حبياته املادية ووظائفه احليوية أي ما يتعلق به من ظواهر بيولوجية، بينما حتكمه السنن                 

 . يف حياته البشرية-كما تسمى–جتماعية أو التارخيية اال

 عالقة االفتراق - 1

                                       
 .12 السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واألفراد، ص، عبد الكرمي زيدان- 1
 .16 النظرية العامة للشريعة، ص، مجال الدين عطية- 2

 .5 السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية ص،شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب 3- 
 .22رندا عوين ، قصة االختالف دراسة سننية، ص 4- 
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ذلك  (1) .ال يزال كشف السنن اإلنسانية يف بداية الطريق مقارنة بالسنن الكونية وعلوم املادة    

– والفرق  (2)أن الوعي بالشروط التسخريية يف العمل البشري مل يصل بعد مبلغه يف الوجود املادي 

أو بني علم امليكانيكا وعلم التغيري      !  ري بني التحكم يف صامولة، والتعامل مع إنسان        كب -بال شك 

وعي (القرآن يستعمل السنن الكونية كظواهر ومفردات      لكن الالفت للنظر أن      (3) !االجتماعي

سنن اهللا اإلنسانية ثابتة أكثر من      مما يوحي بأن        (4))خلق إهلي (والسنن اإلنسانية كنظام  )  بشري

 (5).لسنن الكونيةثبات ا

 

رغم أن الواقع اإلنساين يكاد ينطق بأنه ليس منضبطا كواقع املادة، والسبب، بالطبع، هو               

 (6) .العنصر الروحي يف اإلنسان وإرادته احلرة، مع اخلفاء والغموض املالحظني يف اال البشري

ددا بواسطة صيغ   تفسري احلوادث يف علوم الكون والطبيعة تفسريا علميا كميا حم         لذلك كان   

  (7) .رياضية دقيقة، بينما يف علوم اإلنسان واالجتماع ال يزال تفسري الظواهر ذا طابع كيفي نسيب

فكل ما يذكر من طبائع وسنن يف احلقل اإلنساين واحلضاري ما هو إال مالحظات                  

   (8) .ومقاربات واجتهادات بعيدة عن اليقني والقطع، والتحليل الشخصي فيها ظاهر

                                       
 .4عمر أمحد عمر، السنن اإلهلية يف النفس البشرية، ص 1- 
 جملة رؤى، مركز الدراساتاملغاربة، باريس،      حممد البشري مغلي، السنة اإلهلية يف حتليلية مالك بن نيب ومنهجية املفسرين،              2- 
 .29م، 2003، 20، ع4س

 . 119،120صت، . زائر، دترمجة الطيب الزين، مكتبة النهضة، اجلمالك بن نيب، آفاق جزائرية،  3- 
 .94 مفهوم السنن الربانية، ص،رمضان مخيس زكي 4- 
 .49  السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية، ص،شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب 5- 
 . 88 مفهوم السنن الربانية، ص، رمضان مخيس زكي6- 
 .31،32صم، 1992قي، بريوت،  ترمجة عبد احلميد صربة، دار الساكارل بوبر، بؤس اإليديولوجيا، 7- 
 .11 هي هكذا، ص،بكارعبد الكرمي  8- 
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رغم تطور الكشف السنين يف اال اإلنساين، إال أن اإلنسان ما زال جمهوال مل نعرف                 و

 (1) .خصائصه وطبيعته النفسية، واتمع ما زال لغزا مل نعرف القوانني اليت خيضع هلا

، وال يعلم هذا اهول     -وسيبقى كثريا –ومهما بلغ علم العلماء فإن اهول من السنن كثري          

  (2) . اهللاملغيب إال

  (3)﴾ثم ارجع البصر كرتني ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسري﴿: وصدق اهللا إذ قال

 .(4)وهذه شهادة قرآنية علمية على نسبية وحمدودية وقصور املعرفة البشرية

وكما يقول السري جيمس –فال وجود ألحكام ائية مع ظنية املعرفة العقلية البشرية، ولذلك         

 (5).التوى ر املعرفة على نفسه كثريا ما -جيرت

وفيما تربز الرؤية القرآنية ثبات السنن اإلنسانية، مقابل كون السنن الكونية قد تنخرق وقد              

 .(7)نصرة لبعض املؤمنني مثال(6) تتعطل أو تنحرف من أجل أن تتحقق سنة إنسانية،

 ماديته، ال يزال مبهورا     يف مقابل تلك الرؤية القرآنية، فإن الوعي املعريف الغريب الغارق يف           

 مما جيعلها بذلك أشد انضباطا      (8)باإلحكام واالنضباط البارزين بصورة صاخبة يف السنن الكونية         

وصرامة من السنن اإلنسانية، خاصة مع تطور وسائل التحكم يف املادة، مما جعل اكتشاف                 

                                       
 .4عمر أمحد عمر، السنن اإلهلية يف النفس البشرية، ص  1- 
 .41عبد الفتاح أمحد الفاوي، وقفة تأملية يف رحاب السنن اإلهلية، ص 2- 
 .4 :امللك 3- 
 .134جتماعية، صناهد يوسف رزق يوسف، عالقة السنن اإلهلية بالقوانني واال 4- 
 .172 ص،2007مطبعة بابرباك،  سري جيمس جيرت، الكون الغامض،5- 
 السنن اإلهلية يف    ، شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب     .370/  5   احمليط البحرأبو حيان،     +  41/  4  ،الكشاف  الزخمشري،6- 

 .76، 49احلياة اإلنسانية ص
 .47 احلياة اإلنسانية ص  السنن اإلهلية يف،شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب 7- 
 .88 مفهوم السنن الربانية ص،رمضان مخيس زكي 8- 
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.هللا يف األنفس واتمعات   وتسخري السنن املادية أسهل بكثري من اكتشاف الطبيعة البشرية وسنن ا          
(1) 

 ولكن احلقيقة هي أننا حنن حمدودو العلم بظن بعقولنا األقل وعيا، ذلك الظن املفرق بني                

 .سنن اهللا املطردة كلها بنفس الدرجة من االنضباط واإلحكام

أي أنه  .  مث إن التفريق بني السنن الكونية واإلنسانية ميكن إن يتأسس من منظور علّي               

أي أا عالقة   (2)  الفلسفي؛ العلة يف السنن الكونية والظواهر الطبيعية علة فاعلية منطية           باملفهومو

 (4). عالقة نتيجة مبقدمات(3)سببية؛ عالقة املاضي باحلاضر؛

؛ عالقة نشاط   (6)هدفية  (5) أما العلة يف الظواهر اإلنسانية واالجتماعية التارخيية فهي غائية         

اهر الكونية مبناها على التكرار بينما مبىن الظواهر التارخيية على            ألن الظو .  (7)بغاية مستقبلية 

 (8) .التطور

مث ومن منظور موضوعية البحث العلمي وحياديته، تبقى السنن الكونية أكثر موضوعية، ففي        

لكن هذا ال . السنن الربانية اإلنسان هو أداة التحليل وحملّه مما يشكل صعوبة، خالفا للسنن الكونية       

                                       
 .10  هي هكذا، صبكار،عبد الكرمي  1- 
 .29حممد البشري مغلي، السنة اإلهلية يف حتليلية مالك بن نيب ومنهجية املفسرين، 2- 
 .236عامر الكفيشي، حركة التاريخ يف القرآن ، ص 3- 
 .90ملدرسة القرآنية، صحممد باقر الصدر، ا 4- 
 .29حممد البشري مغلي، السنة اإلهلية يف حتليلية مالك بن نيب ومنهجية املفسرين، 5- 
 .236عامر الكفيشي، حركة التاريخ يف القرآن ، ص 6- 
 .90حممد باقر الصدر، املدرسة القرآنية، ص 7- 
 .143-142حسن سلمان، دراسات قرآنية حول اإلنسان واتمع، ص 8- 
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بل يعين صعوبة وتعقّد ونسبية البحث والتحليل        (1) .العبثية والعشوائية يف اال اإلنساين     يعين  

 .والتوقع يف اال اإلنساين، خالفا للمجال الكوين

وعموما تبقى السنن كلها إهلية، لكن خبصوصياا؛ فالسنن اإلنسانية شأن إنساين، هلا قانونية             

 (2) .خمتلفة ومنطق مغاير للسنن الكونية

الربانية /لكن ومع كل هذه التفريقات، جيب التنبيه إىل أن التفريق بني السن اإلهلية                

التارخيية قد يوهم بأن سنن الكون ذاتية /االجتماعية/الطبيعية أو بينها وبني السنن اإلنسانية   /والكونية

، لذا كانت -لطبعبا–وهو ما ال يقصده املفرقون . وليست إهلية، وأن الطبيعة فاعلة بنفسها ال برا    

 .الدقة مطلوبة خصوصا وأن األمر متعلق بقضية عقدية حساسة كهاته

 عالقة االتفاق -2

قد تأخذنا    "فـ:  لكن ورغم هذه الفوارق، ال جيب أن ننخدع كما يقول صاحب الظالل           

 يف بعض األحيان مظاهر خادعة الفتراق السنن اإلهلية حىت نرى أن اتباع القوانني الطبيعية يؤدي               

إىل النجاح مع خمالفة القيم اإلميانية، هذا االفتراق قد ال تظهر نتائجه يف أول الطريق، ولكنها تظهر             

يف ايته، وهذا ما وقع للمجتمع اإلسالمي نفسه، لقد بدأ خط صعوده من نقطة التقاء القوانني                 

 يهبط كلما انفرجت    الطبيعية يف حياته مع القيم اإلميانية وبدأ خط هبوطه من نقطة افتراقها، وظل            

  (3)."زاوية االفتراق حىت وصل إىل احلضيض عندما أمهل السنن الطبيعية والقيم اإلميانية مجيعا

                                       
 .88 مفهوم السنن الربانية ص،رمضان مخيس زكي1- 
 .يح، مفهوم السننية بني الداللة القرآنية والتوظيفات احلداثيةرحممد عادل ش 2- 
 .1/17الظالل  3- 
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خصوصا يف السياق القرآين الذي     (1) .فالترابط واضح بني سنن الكون سنن السلوك اإلنساين       

 (2) .يربز التالزم بني االثنني

لَقْنا السماء والْأَرض وما بينهما باطِلًا ذَلِك ظَن الَّذِين كَفَروا فَويلٌ لِلَّذِين              وما خ ﴿  :  فلو تأملنا مثال قوله تعاىل    

كِتَاب )  28(الْفُجارِأَم نَجعلُ الَّذِين آَمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَالْمفْسِدِين فِي الْأَرضِ أَم نَجعلُ الْمتَّقِني كَ              )  27(كَفَروا مِن النارِِ  

  (3) ﴾)29(أَنْزلْناه إِلَيك مباركٌ لِيدبروا آَياتِهِ ولِيتَذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ

فاملتدبر لآليات الكرمية، يلحظ التناغم اهلائل بني السنن الكونية، جمسدة يف خلق السماء               

، ممثلة بالتمايز بني املؤمنني املتقني واملفسدين        واألرض وحكمته، والسنن اإلنسانية االجتماعية     

. الفجار وجزاء كل منهم، مث السنن التشريعية املبثوثة يف كتاب اهللا املبارك املرتّل للتدبر والتذكر               

–وهذا السياق النصي يدل       .واألمثلة القرآنية عديدة لكنا نكتفي ذا النموذج لداللته ومشوليته         

دات الكون وجماالته خاضعة لسنن اهللا بكل معانيها وخصائصها           على أن كل مفر    -فيما يدل 

 .بل إن هذه احلقيقة ذاا قاعدة أساسية تقوم عليها السنن اإلهلية. ومقتضياا

سنة اهللا املاضية يف مسرية احلضارات تقوم على قاعدة           :  "يقول الدكتور يوسف كمال   

 (4) ."لطبيعية ألا كلها سنة اهللا يف األرضأساسية هي أن القيم اإلميانية مرتبطة متاما بالسنة ا

                                       
33رندا عوين، قصة االختالف دراسة سننية، ص     .    95،  92 مفهوم السنن الربانية ص،      ،رمضان مخيس زكي    ،انظر مثال 1- 

 .46،93 يوسف 20  برغوث7اخلطيب. 
، 3  :األحقاف.  10-3:اجلاثية.  85احلجر  .  29-27ص:  مثل هذا الربط كثري يف القرآن الكرمي، تدبر مثال اآليات            2- 
 ... فصلت، فاطر، سبأ، الروم، آخر العنكبوت18-16 :األنبياء
 .29-27: ص 3- 
 .6،7يوسف كمال حممد، سنن احلضارات كما تبينها سورة األنعام، ص  4- 
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إن القرآن يتحدث عن سنن اهللا يف اتمع اإلنساين كحلقة يف سلسلة النظام الكوين القائم                

املتأمل للكون والقرآن معا جيد هذا التطابق الذي يلفت النظر           و .على التناسق بني عناصر الكائنات    

 (1) .ويسترعي الذهن

 كتابان مسطور وهو القرآن ومنظور وهو الكون، فالكون قرآن منظور           ومن هنا يقال أن هللا    

والقرآن كون مسطور، والقرآن ميثل كالم احلكيم اخلبري، والكون ميثل فعل اخلبري، وال خيالف                

 (2) .كالم اخلبري فعله

(3)لذا، ومن منظور هذا الترابط، كان العلم بالسنن الكونية طريقا إىل معرفة السنن اإلنسانية             

ولذلك ال فالح كامل وال سعادة تامة وال جناة يف الدنيا            .  ، ومن مث معرفة الذات اإلهلية العلية      

إذ ال بد من اتباع السنن       .  (4)واآلخرة إال باالستفادة من السنن الكونية والسري وفق اإلنسانية         

 (5) .اإلنسانية لتحقيق نتائج اتباع السنن الكونية يف احلياة الطيبة

 ميكن أن يكون العلم بالسنن اإلهلية أعظم الوسائل لكمال العلم باهللا تعاىل               وحينها فقط 

 .  (6)وصفاته وأفعاله

وبذلك تنصبغ رؤيتنا للسنن اإلهلية بصبغة حضارية شاملة، من منظور إهلي منتظم متكامل،              

 وهذا ما يتوجب على الدراسات السننية حتليله وتعميقه معرفيا ومنهجيا الكتشاف الصالت بني             

 . والتأييد(1)سنن اآلفاق واألنفس واهلداية
                                       

 .110، 86 مفهوم السنن الربانية ص،رمضان مخيس زكي 1- 
 .ت.، د1، دار احلرم للتراث، طنظم الآليل من حكم الغزايل، مجع إعداد رمضان مخيس الغريب 2- 
 .110 مفهوم السنن الربانية ص،رمضان مخيس زكي 26-20سنن اهللا عرجون ص 3- 
 .75احلياة اإلنسانية ص السنن اإلهلية يف ، شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب 4- 
 .7 صنفسه، 5- 
 .46 مفهوم السنن الربانية ص،رمضان مخيس زكي 6- 
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الكونية واإلنسانية تنبثق عن منهج إهلي واحد، فكأا صور          :  وعموما، فكلّ السنن اإلهلية   

متعددة متساوية مترابطة إذا عرف جمموعها وأحكم ضبطها استطعنا أن نتعرف إىل سنة اهللا اليت                

 (2) . يف تطبيق منهج اهللا وحكمه يف هذه املعمورةهي اخلطوة األوىل يف طريق التغيري حنو األمثل

وسنن اهللا بصفة عامة، سواء أكانت كونية أم بشرية، مرتبطة أشد االرتباط يف وحدة نظامية               

يأخذ بعضها حبجز بعض، يف تكامل وانسجام وتناسق، لكن عقول البشر هي اليت قد تنحرف عن                

 (3).هذا التناسق

 نن اإلميانسنن اإلنسان وس: الفرع الثالث

متاحة لإلنسان من حيث هو     "قسم عام، أو سنن   :  يقسم البعض السنن البشرية إىل قسمني     

وقسم خاص، هي سنن تقع     .  )4("إنسان ال تتعلق مبعتقده آمن أم  كفر، إىل جنة هو أم إىل نار              

للمؤمنني وحدهم أو الكافرين وحدهم، ورغم كون هذه السنن خاصة إال أا جارية تتكرر يف                

 املؤمنني وال تقع للكافرين، أو تتكرر يف كل الكافرين وال تقع للمؤمنني، حسب ما يفصله                 كل

 .)5(األستاذ حممد قطب

 

وهو ما يشري إليه الدكتور أمحد حسن فرحات لكنه يقتصر على سنن خاصة باملؤمنني دون               
                                                                                                                        

 .20عبد العزيز برغوث، مالحظات حول دراسة السنن اإلهلية، ص 1- 
 .27  السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية ص،شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب 2- 
 .93ص مفهوم السنن الربانية ،رمضان مخيس زكي 3- 

 .9 دراسة للسنن اإلهلية واملسلم املعاصر، ص، إبراهيم بن علي الوزير- 4
ق حممد قطب   ويفر.  42 سنة اهللا،ص  ، وانظر أمحد حسن فرحات    86/87 التفسري اإلسالمي للتاريخ، ص    ، حممد قطب  -  5

نية هي القوانني الطبيعية اليت حتكم عامل       بني السنن اإلهلية والكونية، فالسنن اإلهلية هي اليت حتكم احلياة البشرية، والسنن الكو             
سنن كونية وسنن   :  املادة، وأنا أرفض هذا التقسيم ذلك أنّ مجيعها سنن إهلية املصدر، واألوىل أن نقول أنّ السنن اإلهلية نوعان                 

 .بشرية كما سبق بيانه
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ن السنن اليت   ومن مث فإ  …  اإلميان جيعل اإلنسان خلقا آخر    "الكافرين، ويرى ذلك ضروريا، ألن      

حتكم احلياة اإلنسانية اليت ال ختضع لشريعة اإلسالم، ال ميكن أن تبقى شاملة لإلنسان املسلم بعد                 

 .)1("أن دخل اإلسالم كعنصر معلل ومؤثر يف تغيري اإلنسان ليكون اإلنسان املسلم

ذَا مسه  .  لِق هلُوعا إِن الْإِنسان خ   {.  يف اإلنسان "  اهللع"ويضرب مثاال باستثناء املسلم من فطرة        إِ

ذَا مسه الْخَير منوعا. الشر جزوعا ني. وإِ صلِّ إِلَّا الْم .ونائِمد لَاتِهِملَى صع مه 2(}الَّذِين(. 

ورغم أن هذا التقسيم مهم إال أنين ال أراه ضروريا يف سياق تقسيم السنن، ألنه من باب                  

الفضاء :  لتفصيل فيجب أن نفصل سنن الكون املادي أيضا حسب مشموالا         التفصيل، ولو نريد ا   

 …واألرض والكائنات احلية واإلنسان املادي

مث إن اإلميان أو الكفر إمنا مها أثر للتعامل مع السنن التشريعية أو سنن اهلداية، فهذا التقسيم                 

 .لقسمني دون اآلخرمتعلق بالسنن البشرية والسنن التشريعية، فيصعب إدراجه يف أحد ا

لذا أفضل عدم اعتماد هذا التقسيم، رغم عدم اعتراضي عليه يف جوهره، لكنه يؤول يف                 

وال وجود لسنن   .  النهاية للسنن العامة يف كل البشر، اليت جتازي املؤمن بإميانه، والكافر بكفرانه            

السننية بشكل  خاصة باملؤمنني، بل إن املؤمنني هم الذين اتصفوا بأوصاف حددت خريطتهم              

 .خمالف خلريطة أولئك الكافرين، اليت شكّلوها بكسب أيديهم، ملا اختاروا الكفر على اإلميان

                                       
 .138 سنة اهللا اليت ال تتبدل وال تتحول، ص، أمحد حسن فرحات- 1
 .23-19:  املعارج- 2
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 السنن الفردية والسنن االجتماعية: الفرع الرابع

كما تنقسم السنن اإلنسانية إىل عامة وخاصة، وإىل سنن اإلنسان املطلق و اإلنسان املؤمن،              

 (1) . سنن تارخيية –سنن اجتماعية  –سنن نفسية :  اجتماعية  أوتنقسم أيضا إىل سنن فردية وو

، لكنه مل   )2(سنن األفراد وسنن األمم وسنن اجلماعات     :  وجيعلها الدكتور زيدان ثالث أقسام    

يفصل ذلك، والتفريق بني األمم واجلماعات راجع لكون بعض السنن ال تتعلق باألمة كأمة بل                

 .ت سنن وسيطة بني سنن األفراد وسنن األممكطوائف وفرق، أي أن سنن اجلماعا

ؤمِنون لِينفِروا كَافَّةً فَلَولَا نَفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ لِيتَفَقَّهوا فِي الدينِ ولِينذِروا                     {:   من ذلك مثال   الْم ا كَانمو

ذَا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَ  .)3(}رونقَومهم إِ

ؤمِنِني اقْتَتَلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِن بغَت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِي                        {: ومنها الْم طَائِفَتَانِ مِن إِنو 

لِ دا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص تفَاء رِ اللَّهِ فَإِنإِلَى أَم تَّى تَفِيءحقْسِطِنيالْم حِبي اللَّه أَقْسِطُوا إِن4(} و(. 

 . فالنفري واالقتتال واقعان يف طوائف من املؤمنني ال يف جمموعهم وال يف آحادهم

 :وترد عدة اصطالحات للتعبري عن السنن اإلنسانية عند املصنفني، منها

 ، (1)ل اإلنساين واحلضاريسنن احلق ،(6)سنن الواقع اإلنساين ،5) ( سنن االجتماع البشري

                                       
 حركة التاريخ يف    : عامر الكفيشي  . دراسات قرآنية حول اإلنسان واتمع     ، حسن سلمان  .،املدرسة القرآنية باقر الصدر   1- 

 .226القرآن، ص
 . السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واألفراد، عنوان كتابه يدل على ذلك- 2
 .122: التوبة- 3
 .9: احلجرات- 4

 .13نن اإلهلية وأثرها يف ضة األمم، صحممود محدي زقزوق، الس 5- 
 . 88 مفهوم السنن الربانية، ص، رمضان مخيس زكي6- 
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 ، (4)سنن اهللا البشرية، (3)، قوانني السلوك اإلنساين(2)السنن االجتماعية

والسنن   (6)سنن اهللا يف اتمع اإلنساين    ،  (5)سنن اهللا يف اال النفسي واالجتماعي واحلضاري      

 .(7)الربانية

ها مشيئة اهللا وحكمته    وسنن اهللا اإلنسانية عبارة عن أحكام علوية ماضية مستمرة اقتضت          

 (8) .البالغة يف اال النفسي واالجتماعي واحلضاري وكل ما له صلة باإلنسان بوجه من الوجوه

والقرآن يتحدث عن سنن اهللا يف اتمع اإلنساين كحلقة يف سلسلة النظام الكوين القائم                

 . (9)على التناسق بني عناصر الكائنات

جدنا مستويات اجتماعية عدة كاألسرة والعائلة والقرية        ولو عدنا إىل الواقع البشري لو      

 .واملدينة والقوم واملأل، ويف القرآن سنن حاكمة لتلك املستويات وغريها

وهذا التقسيم كالسابق، من قبيل التفصيل الفرعي، غري الضروري يف معرض تبيان أقسام              

اسية جتعله حيتاج للذكر يف     السنن، فهو متضمن يف سنن احلياة البشرية، وال يربز خصوصيات أس           

 .هذا املقام

 . يف مقابل السنن االجتماعية (1)"السنن التارخيية"ويف هذا السياق يرد اصطالح 

                                                                                                                        
 .11 هي هكذا، ص،بكارعبد الكرمي  1- 
 .46 يوسف كمال حممد، سنن احلضارات كما تبينها سورة األنعام، 33رندا عوين، قصة االختالف دراسة سننية، ص 2- 
 .95 ص،هوم السنن الربانية مف،، رمضان مخيس زكي85احلجر  3- 
 .93 مفهوم السنن الربانية ص،رمضان مخيس زكي 4- 
 .10 هي هكذا، ص ،بكارعبد الكرمي  5- 
 .110 مفهوم السنن الربانية ص،رمضان مخيس زكي 6- 
 .92 صنفسه، 7- 
 .10 هي هكذا، ص ،بكارعبد الكرمي  8- 
 .110 ص، مفهوم السنن الربانية،رمضان مخيس زكي 9- 
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 إىل أما شيء واحد من منظورين خمتلفني؛ فالسنن اإلنسانية يف نقطة            (2)وقد سبقت اإلشارة  

ا من زاوية تارخيية جمردة كانت      زمانية مكانية حمددة تتشكل عرب سنن اجتماعية، فإذا نظرنا إليه          

 .سننا تارخيية

 أقسام السنن الغيبية: الفرع اخلامس

للغيب سننه اخلاصة، والغيب ال يعين اآلخرة فقط كما قد يفهم عند إطالق هذا املصطلح،                

فقد يطلق على   .  )3(فالغيب حسب اإلطالق القرآين يشمل كل ما هو خارج عن عامل الشهادة            

صِمون              ذَلِك مِ {:  املاضي ذْ يخْتَ ذْ يلْقُون أَقْلَامهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديهِم إِ ن أنْباءِ الْغَيبِ نُوحِيهِ إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِ

{)4( . 

وقد يطلق على الغائب عن ساحة املشاهدة، أي ما حيدث يف غياب اإلنسان فهو غيب                 

 .)5(}فَالصالِحات قَانِتَات حافِظَات لِلْغَيبِ بِما حفِظَ اللَّه  {: بالنسبة له

 }               ادِقِنيالص لَمِن إِنَّهنَفْسِهِ و نع دتُّهاوأَنَا ر قالْح صحص ح زِيزِ الْآنالْع ة ذَلِك لِيعلَم أَنِّي لَم أَخنه بِالْغَيبِ       .  قَالَت امرأَ

 أَنوالْخَائِنِني ددِي كَيهلَا ي 6(}اللَّه( . 

ا          {:وقد يطلق مصطلح الغيب على املستقبل يف عامل الشهادة نفسه          لَا ضَرا وفْسِي نَفْعلِن لِكقُلْ لَا أَم

                                                                                                                        
 .226عامر الكفيشي، حركة التاريخ يف القرآن، ص 1- 
 .من هذا البحث 241ينظر ذلك يف الصفحة  2- 

 .507 راجع مصطلح الغيب يف املعجم املفهرس، ص- 3
 .44: آل عمران- 4
 .34: النساء- 5
 .52-51 : يوسف- 6
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ؤمِنونإِلَّا ما شاء اللَّه ولَو كُنت أَعلَم الْغَيب لَاستَكْثَرت مِن الْخَيرِ وما مسنِي  مٍ يلِقَو شِريبو أَنَا إِلَّا نَذِير إِن وء1(}الس( . 

وقد يطلق على العامل اآلخر أي ما بعد املوت وهذا أكثر معانيه ورودا يف القرآن وهو املعىن                 

كما يدخل يف الغيب ما قبل      .  الذي التصق باألذهان وصار يستصحب عند مساع كلمة الغيب         

 .، أي ما كان قبل استخالف اإلنسان يف األرضالدنيا وعامل الشهادة

ومن الغيب كذلك ما ال يعلمه إال اهللا مما يتعلق حبياة اإلنسان من أجل احلياة واملمات                   

 .والرزق ومثل ذلك

 :بعد حتديد مفهوم الغيب، ميكن حتديد ااالت املشمولة بسنن الغيب، وهي ثالث

 .، وسنن اآلخرةسنن ما قبل الدنيا، وسنن املغيبات الدنيوية

 : سنن ما قبل الدنيا -1

وهي ما يسميه اإلمام الدهلوي أحوال عامل املثال، فحني يعدد بعض أنواع السنن أو القوى               

 .)2("ومنها أحوال عامل املثال والوجود املقضي قبل الوجود األرضي: " يقول-كما يسميها–

 وكيفية معاشهم وعالقتهم    خلقهم ووظائفهم :  ومن هذا القسم ما يتعلق باملالئكة واجلن       

هو الَّذِي خلَق لَكُم ما       {.باإلنسان، وخلق آدم وخلق الكون قبله، وحياة آدم باجلنة وما حدث له فيها            

              لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهاتٍ واومس عبس ناهواءِ فَسمى إِلَى الستَواس ا ثُممِيعضِ جذْ  {.  )3(}فِي الْأَر قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِنِّي    وإِ

                                       
 .188 : األعراف- 1
 .1/36حجة اهللا البالغة، :  ويل اهللا الدهلوي- 2
 .29 : البقرة- 3
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قَالُوا سبحانَك لَا عِلْم لَنا إِلَّا ما علَّمتَنا إِنَّك أَنْت الْعلِيم              {.  )2(}وعلَّم آدم الْأَسماء كُلَّها    {.  )1(}جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً    

كِيمى {. )3(}الْحأَب لِيسالّ إِب  . )4(}ِينواستَكْبر وكَان مِن الْكَافِرفَسجدوا إِ

}                    تَاعمو تَقَرسضِ مفِي الْأَر لَكُمو ودضٍ ععلِب ضُكُمعبِطُوا با اهقُلْنا كَانَا فِيهِ وا مِممهجرا فَأَخهنع طَانيا الشمفَأَزَلَّه

 .)5(}إِلَى حِنيٍ

 : سنن املغيبات الدنيوية -2

بعض احلوادث والظواهر الدنيوية ال يتحكم اإلنسان يف مقدماا، فال ميكنه كشفها أو               

: تسخريها ألا حمكومة بسنن أخرى غري سنن وجودنا األرضي، من ذلك ما ذكرته اآليات التالية              

}هتَقَرسم لَمعيا ولَى اللَّهِ رِْزقُهضِ إِلَّا عةٍ فِي الْأَرابد ا مِنمبِنيٍوا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مهعدتَوسم6(}ا و(. 

وما أَهلَكْنا مِن قَريةٍ إِلَّا {. )7(}اللَّه يعلَم ما تَحمِلُ كُلُّ أُنثَى وما تَغِيض الْأَرحام وما تَزداد وكُلُّ شيءٍ عِنده بِمِقْدارٍ              {

   لُومعم ا كِتَابلَه4(و( ِبا تَسم       ونتَأْخِرسا يما ولَهةٍ أَجأُم مِن ق{  )رٍ             {  .)8إِلَّا بِقَد لُهزا نُنمو هائِنزنَا خدءٍ إِلَّا عِنيش مِن إِنو

 .)9(}وٍممعلُ

                                       
 .30:  البقرة- 1
 .31:  البقرة- 2
 .32:  البقرة- 3
 .34:  البقرة- 4
 .36:  البقرة- 5
 .6:  هود- 6
 .8:  الرعد- 7
 .5-4:  احلجر- 8
 .21:  احلجر- 9
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لُ         {:وقد مجعت هذه املغيبات اآلية األخرية من سورة لقمان         زنيةِ واعالس عِلْم هدعِن اللَّه إِن   ثالْغَي 

بِريخ لِيمع اللَّه إِن وتضٍ تَمأَر بِأَي رِي نَفْسا تَدما و غَد اذَا تَكْسِبم رِي نَفْسا تَدمامِ وحا فِي الْأَرم لَمعي1(}و(. 

 : سنن اآلخرة -3

جزى كُلُّ نَفْسٍ بِما     الْيوم تُ   {:وهي السنن احلاكمة ملا بعد املوت، وقد سبق احلديث عنها، ومنها           

موالْي لَا ظُلْم تب{. )2(}كَسلُونمعا كَانُوا يبِم ملُهجأَرو دِيهِمأَيو متُهأَلْسِن هِملَيع دهتَش مو3(}ي(. 

وحاصل ما ميكن قوله عن السنن األخروية أن احلكمة والعدالة اإلهلية تقضي بوجودها               

 . ما بعد الدنيا، جزاء وفاقا لسلوك البشر يف الدنياوسرياا يف عامل

أما التفصيل فيها فيتوقف عند حدود ما ذكره الوحي ال يتعداه بقياس أو اجتهاد، فسنن                 

 .ن كانت سننا إهلية، إال أا خارج حدود حركة العقل البشريإاآلخرة و
 

 أقسام السنن اإلهلية باعتبار دور اإلنسان: املطلب الثاين

ار دور اإلنسان جتاه سنة اهللا، كشفا وتسخريا وحتديا، تظهر تقسيمات أخرى للسنن              باعتب

 :اإلهلية

فاإلنسان قد يكون دوره كشف السنة وتسخريها فحسب، وقد يتعدى ذلك إىل كونه              -

 .مكلفا إزاء تلك السنة

 مث بالنظر إلمكان خمالفته السنة، جند سننا تقبل التحدي واملخالفة، وأخرى صارمة ال               -
                                       

 .34:  لقمان- 1
 .17:  غافر- 2
 .24:  النور- 3
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 .ميكن حتديها

 . وهناك سنن ال ميكن أصال كشفها وتسخريها لكوا خارج حدود عامل الشهادة -
 

 السنن التكوينية والسنن التكليفية: الفرع األول

كل سنن عامل الشهادة قابلة للكشف والتسخري، لكن ما يتعلق منها بالكون املادي والبشري              

اء ا الوحي، فدورنا بعد كشفها وتسخريها هو        يتوقف دور اإلنسان عند ذلك، أما السنن اليت ج        

موافقتها أو خمالفتها فنحن مكلّفون أمامها، ولذلك تسمى السنن التكليفية يف مقابل سنن الكون               

 . املسماة السنن التكوينية

 :يورد الدكتور مجال الدين عطية هذا التقسيم فيقول

ون واإلنسان واتمع، وهي قوانني      نوع يسمى السنن اإلهلية أو السنن الكونية يف الك         -أ  "

 .قائمة على عالقة السببية واالطراد

 والنوع الثاين من القوانني اليت وضعها اهللا عز وجل هي القوانني التكليفية اليت ال توضع                -ب

موضع التنفيذ بصورة تلقائية بناء على عالقة السببية كالنوع األول، وإمنا ال بد من اجتاه إرادة                  

 . تنفيذهااألفراد إىل

وقد أراد اهللا أن يترك هذا اال إلرادة اإلنسان كأساس لالبتالء الذي خلق اإلنسان                 

 .  وخالفته يف تعمري األرض-باملعىن الواسع–ملواجهته، وهو التكليف بعبادة اهللا 

وعلى قدر اتباع اإلنسان هلذه القوانني التكليفية تكون سعادته يف الدنيا واآلخرة، ويكون              

ام بينها وبني القوانني الكونية التلقائية، إذ كال النوعني من القوانني من وضع اهللا فال                  االنسج

كما شاءت إرادة اهللا أن تكون هذه        .  تضارب وال اضطراب يف نظام الكون والنفس واتمع        
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، فاإلنسان يف   )1(}اجالِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنه      {القوانني التكليفية ظاهرة عامة ألي جمتمع إنساين        

 .)2("نظر اإلسالم كائن منظم، وهذه بذاا إحدى السنن اإلهلية

ومن خالل كالم الدكتور يبدو أنه ال يسمي القوانني التكليفية سننا، فهو حيصر السنن اإلهلية     

ول كما أنه جيعل النوع األ    .  يف السنن التكوينية، أي ما يتعلق بالكون والنفس واتمع كما وضحه          

 .فقط قائما على عالقة السببية واالطراد

وال أشارك الدكتور يف رأيه هذا، بل إين أرى أن سننية القوانني التكليفية أظهر من القوانني                

التكوينية، وال أرى أن خصيصة االطراد والسببية متخلفة يف السنن التكليفية، وكوا مرتبطة               

قَالَ اهبِطَا مِنها جمِيعا بعضُكُم لِبعضٍ عدو فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى            {.  باختيار اإلنسان وإرادته يزيد يف سببيتها     

ونَفْسٍ {. )3(}ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِن لَه معِيشةً ضَنكًا ونَحشره يوم الْقِيامةِ أَعمى. فَمن اتَّبع هداي فَلَا يضِلُّ ولَا يشقَى

 .)4(}وقَد خاب من دساها. قَد أَفْلَح من زَكَّاها. فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها. وما سواها

بني أسباب اهلداية وأسباب الشقاء، والسنن التشريعية بينت لنا كال السبيلني           :  فاإلنسان خمري 

فاتباع اهلدى عاصم من الضالل     :  ىل مسبباته ونتيجة كل منهما، وكيف أن كل طريق يقود إ         

واإلعراض عن ذكر اهللا سبب احلياة      .  والشقاء، وبه تتحقق التقوى وزكاة النفس املؤدية إىل الفالح        

وكل ذلك مطّرد يف    .  الضنكة يف الدنيا واآلخرة وهو طريق وسبيل تدسية النفس املؤدية إىل اخليبة           

كون السنن التشريعية غري قائمة على عالقة السببية        فكيف ت .  كل من اتبع اهلدى أو أعرض عنه      

                                       
 .48:  املائدة- 1
 .16، ص النظرية العامة للشريعة اإلسالمية، مجال الدين عطية- 2
 .124-123:  طه- 3
 .10-7:  الشمس- 4
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 واالطراد؟

القوانني التكليفية إذن سنن، وقد صرح بذلك بعض املتكلمني عنها، منهم اإلمام الدهلوي              

 . من القدامى وإبراهيم بن علي الوزير من احملدثني

ومنها "يذكر  "  القوى املودعة يف العامل   "فاإلمام الدهلوي وهو يعدد السنن اليت يسميها         

الشرائع املكتوبة على بين آدم وحتقق اإلجياب والتحرمي فإا سبب ثواب املطيع وعقاب                  

 . )1("العاصي

أما من حيث سلوك الفرد       :  "ويتحدث األستاذ إبراهيم الوزير عن السنن التكليفية فيقول       

عد والضوابط اليت   واألمة والنظام الذي جيب أن يكون شريعة للفرد واألسرة واجلماعة هي القوا            

تضمنتها السنن التشريعية اليت جاء ا الرسل منسجمة مع سنن الفطرة وناموس الكون مكملة هلا                

عاصمة له من التيه والضالل حتقيقا       ..  يف اجلانب االختياري احلر، مضيئة للعقل سبل احلقائق        

ما السامل باهلبوط إىل هذا     ملوعود اهللا يوم أمر الكائن اإلنساين ممثال يف أبويه آدم وحواء عليه             

وكمال األمم يف الذروة هو أن جتمع يف فقهها وتطبيقاا بني            ..  الكوكب بعضهم لبعض عدو   

السنن الكونية املاضية يف الكون وما فيه ومن فيه، والسنن التشريعية اهلادية املوضوعة أمام االختيار               

 .)2("احلر لإلنسان

لكونية فعل اهللا والسنن التشريعية قوله وأمره، وحمال أن         وبالنظر ملصدريتها اإلهلية، فالسنن ا    

وال نفع تام   .  فال يعلم أمر اهللا إال من علم فعله       .  خيالف قول اهللا فعله، بل مها متكامالن متالزمان       

                                       
 .1/36  حجة اهللا البالغة، ، ويل اهللا الدهلوي- 1
 .11-10 دراسة للسنن اإلهلية واملسلم املعاصر، ص، إبراهيم بن علي الوزير- 2
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يامٍ ثُم استَوى علَى الْعرشِ       إِن ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض فِي سِتَّةِ أَ              ﴿  .  ألحدمها إال بالعلم باآلخر   

الَمِنيالْع بر كَ اللَّهارتَب رالْأَمو الْخَلْق رِهِ أَلَا لَهاتٍ بِأَمخَّرسم ومجالنو رالْقَمو سمالشثِيثًا وح هطْلُبي ارهلَ النغْشِي اللَّي1(.﴾ي(  

 بلية التحديالسنن اإلهلية وقا: الفرع الثاين

  (2)سنن حتمية جزمية، وسنن اختيارية : السنن يف القرآن على حنوين

فالسنن احلتمية ال تقبل التحدي، والسنن االختيارية قابلة للتحدي، مع حتمل تبعات املخالفة             

 .-طبعا–

من هذا املنطلق ينطلق الشيخ كاظم احلائري يف تقسيمه للسنن باعتبار قابليتها للتحدي،               

 .سنن صارمة ال تقبل التحدي وسنن قابلة للتحدي: لص إىل قسمنيفيخ

السنن الصارمة اليت ال ميكن أن تتخلف من قبيل أن النار حترق، وأن اهللا               :  األول"فالقسم  

. تعاىل ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم، وأن البشرية لو التفت  حول العدل النتشرت النعم             

والقسم اآلخر هي   .  ية تشبه السنن التكوينية يف صرامتها كإحراق النار       فهذه وأشباهها سنن تارخي   

السنن اإلهلية املودعة يف التركيبة البشرية والتاريخ والعامل، وهي ليست مما ال ميكن أن يتخلف،                

 أن يتحدى هذا النوع من السنن، غري أن نتيجته ستكون           -الفرد أو األمة  –حيث يستطيع اإلنسان    

ويذكر مثالني  .  )3(" وذلك بسبب حتديه هلا     -عاجال أم آجال  –تهاء واهلالك   االضمحالل واالن 

فقوم لوط  :  ينقلهما عن أستاذه باقر الصدر،مها سنة الزواج وسنة التدين، وكيف أنه ميكن حتديهما            

حيث أم احنرفوا عن هذه السنة واكتفوا مبمارسة ذلك العمل القبيح، غري أن             "حتدوا سنة الزواج،    

                                       
 .54 األعراف - 1

 .19حممد حمفوظ، أوليات يف فقه السنن، ص  2- 
 .53 سنن التاريخ، ص، كاظم احلائري- 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 281 

 . )1("نت هي اضمحالل  هذه األمة وانتهاؤهاالنتيجة كا

كما أن سنة التدين يتحداها الكافرون واملشركون املنحرفون عن الدين القومي، ويؤكد              

 .احلائري أن حتدي هذه السنن يؤدي باملتحدي إىل االنتهاء

ن وبتأمل هذا التقسيم جند أن السنن القابلة للتحدي هي السنن التكليفية، فما دام اإلنسا               

أما السنن التكوينية فهي صارمة ال ميكن       .  خميرا إزاءها فيمكنه حتديها لكنه سيلقى جزاء خمالفتها       

 .لإلنسان حتديها

 السنن اإلهلية وقابلية الكشف والتسخري: الفرع الثالث

 :وهذه السنن يف خطّ من خطوطها العديدة السارية يف الكون واملبثوثة فيه"

ان رضي أم أىب، وال ميلك من أمرها نفعا وال ضرا كاملوت             منها ما جيري على اإلنس     -

 .واحلياة وعلم الغيب وبلوغ السنن إىل غاياا املرسومة يف طبائع األشياء ذاا

 ومنها ما يستطيع االستفادة منها بتسخريها ملا يريد فينتفع منها بقدر ما أتيح له من                  -

 .)2("عن قوانينهاقدرة على التعلّم والتعرف على السنن والكشف 

ففي هذا التقسيم يشري األستاذ إبراهيم الوزير إىل كون بعض السنن قابلة للكشف والتسخري            

وما دامت بعض السنن غري قابلة للكشف والتسخري، فال عالقة هلا            .  وعدم قابلية البعض لذلك   

عامل الغيب، فهي   باإلنسان وإرادته واختياره واستخالفه يف األرض، ولذلك فهذه السنن هي سنن            

اليت ال نستطيع أن نكتشفها أو نسخرها ألا ال ختضع لقوانني عاملنا املشهود، وال يقوى عقلنا                  

احملدود عل التعامل معها، اللهم إال ما كشفه لنا القرآن منها سواء ما تعلق منها مبا قبل الدنيا أو ما                    

                                       
 . نفسه- 1
 .9 دراسة للسنن اإلهلية واملسلم املعاصر، ص، ابراهيم بن علي الوزير- 2
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 .يل والتمثيلبعدها أو ما غيب عنا خالل حياتنا الدنيا كما سبق التفص

وختتص سنن اآلخرة بنوع خاص من القابلية للتسخري، ألن اجلزاء فيها مرتبط بعمل اإلنسان              

 فمن عمل بعمل أهل  -بعد إذن اهللا ومشيئته   –يف الدنيا، فاإلنسان هو الذي حيدد مصريه األخروي         

لى ذلك كان  اجلنة ومات على ذلك كان من أهلها مبشيئة اهللا، ومن عمل بعمل أهل النار ومات ع               

 .من أهلها والعياذ باهللا

 تقسيم األستاذ الطيب برغوث : املطلب الثالث

ميتاز األستاذ الطيب برغوث بطرح عميق متفرد ملوضوع السنن اإلهلية، والذي يقسم فيه              

منظومات سنن التسخري، تتوزعها أربع قطاعات أو عوامل        السنن إىل أربعة أنواع، يسميها كليات و      

 .)1( وهي سنن اآلفاق واألنفس واهلداية والتأييدكونية كربى،أو مستويات 

ومن هذا كله خنلص    :  " يف كتابه اهلام مدخل إىل سنن الصريورة االستخالفية        -مثال–يقول  

إىل القول بأن جناح عملية التجديد احلضاري لألمة واإلنسانية، مرتبط بصفة جذرية بالتحول               

لإلنسان املسلم خاصة، واإلنسان املعاصر عامة، على طريق            املنظومة الثقافية  النوعي العميق يف  

 سنن اآلفاق، وسنن األنفس، وسنن اهلداية، وسنن        الوعي السنين املتكامل، الذي ميتد الستيعاب     

املكونات الكلية األربعة اليت تتكون منها امليزانية الكونية الكلية          :  "واليت يعتربها  .)2(..  "التأييد

: وقد كان يف كتاباته وخطابه السابق يقتصر على ثالثية          )3(".األرضلالستخالف البشري يف    

                                       
مدخل إىل سنن   :  ينظر مثال .   يؤكد األستاذ الطيب برغوث على هذه الرباعية بشدة ويكررها كثريا يف كتاباته احلديثة              -  1

 ...155، 32السننية، صالفعالية احلضارية والثقافة ، ... 94، 64، 27، 21الصريورة االستخالفية، ص
 .21 مدخل إىل سنن الصريورة االستخالفية، ص، الطيب برغوث- 2
 .94 مدخل إىل سنن الصريورة االستخالفية، ص، الطيب برغوث - 3
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 داللة على سنن الكون واإلنسان والوحي على الترتيب، كما أنه كان            )1(اآلفاق واألنفس واهلداية  

 )2(.وسنن اهلداية) األنفس(وسنن الدراية ) اآلفاق(يعبر عنها أحيانا بسنن العناية 

بإضافته .  آفاق يف الوعي السنين   :  اجلديدة يف سلسلته القيمة   مث جعلها رباعية يف طروحاته      

 : ويبني األستاذ الطيب تقسيمه الرباعي هذا؛ فيقول. ملنظومة وعامل سنن التأييد

الذي يشكل الكونَ املادي بكل مفرداته وعناصره احليوية،        :  "منظومة سنن عامل اآلفاق     -1 

وهو اال أو   .  اره احليوي ككائن عضوي مادي    اليت متنح اإلنسان كل ما حيتاجه وجوده واستمر       

العامل احليوي األول الذي ال غىن لإلنسان عنه، يف أية حلظة من حلظات حياته، إذ فيه يوجد                    

وقد نظم بدقة شديدة، عرب قوانني وسنن       ...  معاشه، وأدوات حتصيله هلذا املعاش وتكثريه وتنويعه      

ته لتلبية ضروراته وحاجاته احلياتية احليوية        ثابتة، تسهل على اإلنسان عملية تسخري مفردا        

وقد وضعت هذه السنن مباشرة حتت سلطة الفطرة والعقل والتجربة واخلربة، حيث             .  والتحسينية

ميكن لإلنسان أن يكتشفها وأن يتحكم فيها، ويستثمرها لتلبية احتياجاته يف معتركات االبتالء              

 .(3) مواجهة مستمرة لتحدياا املتالحقة والتدافع والتداول والتجديد، اليت جيد نفسه يف

الذي يشكل الكونَ االجتماعي اخلاص بعامل اإلنسان، أي        :  "منظومة سنن عامل األنفس     -2

الذي تتحقق فيه الوظيفة الرسالية أو الوجودية لإلنسان، باعتباره خليفة يف األرض، مكلف                

 كسابقه بدقة كبرية كذلك، عرب قوانني       وقد نظم هذا اال الكوين    .  بإعمارها واالستمتاع بنعمها  
                                       

... القدوة اإلسالمية، الواقعية، التغيري، املعادلة االجتماعية     :   أعين بذلك سلسلة مفاتيح الدعوة، ومن أهم ما نشر حتتها           -  1
أما خطابه فأقصد به حماضراته ودروسه اليت وفقين اهللا          ...  منهج النيب يف محاية الدعوة، وغريها      :  ا رسالته للماجستري  وكذ

 ...حلضور الكثري منها 
يف حماضراته، بينما يلتزم يف كتاباته بالتعابري       )  هداية/دراية/عناية( غالبا ما كان األستاذ الطيب يستعمل هذه املصطلحات          -  2

 .ة سنن اآلفاق واألنفس واهلدايةالقرآني
 .64 مدخل إىل سنن الصريورة االستخالفية، ص، الطيب برغوث - 3
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مطردة، تيسر على اإلنسان عملية تسخريها يف تلبية حاجاته احليوية           ..    وسنن نفسية واجتماعية  

وتتطلبها وظيفته  ..  اليت تستدعيها طبيعته اجلبلية؛ العضوية والنفسية       ..  والفكرية والروحية 

 . ملتميز يف الكوناالجتماعية واحلضارية املتجددة، وحيتمها مركزه ا

وهذه املنظومة من السنن التسخريية واالستخالفية، وضعت بدورها حتت سلطة الفطرة             

والعقل والتجربة واخلربة البشرية، يف جزء كبري منها، حيث بإمكان اإلنسان أن يكتشف الكثري من       

رها، مبا متليه   السنن املنظمة حلركة التدافع والتداول والتجديد احلضاري، وأن يتحكم يف استثما           

عليه قناعاته العقدية، ومستوى وعيه الفكري، وطبيعة وحجم التحديات اليت تفرضها علية حركة             

  .(1)"التدافع والتداول احلضاري يف آنه وعصره

الذي يشكل الكونَ الروحاين املفتوح على املعىن، والقصد،        :  "منظومة سنن عامل اهلداية     -3

وقد نظم هذا العامل بدوره     .  القات اإلنسان باهللا والكون واحلياة    يف ع ..  وما وراء املادة والشكل   

بسنن وقوانني عقدية وروحية واجتماعية مطردة، متكن اإلنسان من حتقيق تكامله الذايت،                

ومل توضع كسابقتيها حتت سلطة أي من مصادر املعرفة         .  وانسجامه االجتماعي، وتوافقه الكوين   

ضايف أو الثاين الضروري، الذي يتكفل بتلبية حاجات ما وراء أو           ، ألا تشكل العقل اإل    )2(السابقة

ما بعد الفطرة والعقل العادي أو الطبيعي، واخلربة والتجربة، مما البد منه لتوافق اإلنسان وانسجامه               

                                       
 .65، 64 مدخل إىل سنن الصريورة االستخالفية، ص، الطيب برغوث - 1
عربهم  أي أا ال حتصل بأي منها مهما بلغ كماله ونضجه، بل هي وحي يأتـي من اهللا تعاىل لألنبياء والرسل، ويبلّغ                        -2

وهو ما جيعل الدين ضرورة كلية      .  للبشر، خبالف سنن العاملني اآلخرين، فإا تدرك بإحدى املصادر املعرفية السابقة أو أكثر             
للحياة، بدونه حيدث فيها من االختالل ما حيدث يف مستواها الطبيعي أو العادي، يف غياب مصادر املعرفة الطبيعية أو العادية                     

 !ملعرفته وضبطه السابقة، املرصودة 
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وتكامله، كما نبه إىل ذلك ابن تيمية ، عندما الحظ أن الوحي الذي جاءت به األنبياء عليهم                   

 . )1("حارات العقول ال مبحاالت العقولمب: "السالم تكفل

أي أن األنبياء عليهم السالم جاءوا مبا حتار فيه العقول، وتقصر طاقاا واستعداداا اجلبلية               

عن فهمه وإدراك كنهه وحقيقته، وليس مبا ميكن أن يدرك ويوعى عقال، فيقبل أو يرد من غري                  

 . حاجة إىل مؤيدات من خارج القدرات العقلية 

ن اهلداية ال حيصل عليها اإلنسان بالعقل والتجربة واخلربة، بل هي وحي من اهللا إىل                 فسن

أنبيائه ورسله املصطفني، وإن كان للعقل والتجربة واخلربة مزاياها يف فهم سنن اهلداية، وتعميق               

 (2) .."وعي الناس ا بعد ذلك؛ عرب عمليات التحليل والتفسري والترتيل والتقعيد

الذي يشكل الكونَ الغييب املفتوح على سنن املعجزات         :  "نن عامل التأييد  منظومة س   -4

الذي جيده اإلنسان كاحتياط إضايف دائم      ..  والكرامات وخزائن الربكة والعون اإلهلي الالحمدود     

اجلاهزية، لتفعيل استثماره لسنن العوامل الثالثة السابقة من جهة، وملواجهة الطوارئ والتحديات             

 .تأثريها طاقات املتاح من سنن املنظومات التسخريية السابقة من جهة أخرىاليت يتجاوز 

وهذه املنظومة التسخريية غيب يستأثر اهللا سبحانه وتعاىل به، وإن كان قد منح لإلنسان                

إمكانية مشروطة لالستفادة من معطياته الالحمدودة، يف أية حلظة حيتاج فيها إىل تأييد، بعد أن                 

كما تدل على ذلك الدراسة املتكاملة       .  د األدىن من شروط ذلك التأييد      يكون قد استوىف احل   

                                       
 .2/313جمموع الفتاوى ابن تيمية،  -1
 .65  مدخل إىل سنن الصريورة االستخالفية، ص، الطيب برغوث- 2
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."، اليت تعد مداخل رئيسة لفقه استثمار منظومات سنن التأييد         الشكر والدعاء والتوكل  لكليات  
(1)  

كما يقول  –وعلى هذا األساس تتخرج وتتوجه الكثري من اآليات املؤسسة لفقه سنن التأييد             

 . )3( ﴾حمسنون الذين اتقوا والذين هم معإن ا ﴿ :  مثل قوله تعاىلوذلك. )2(-األستاذ

 )4( ﴾  له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على ا فهو حسبه                     جيعل يتق ا      ومن﴿  :وقوله سبحانه 

  .)5(﴾ ا وا مع الصابرينبإذنكم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية ﴿: وقوله عز وجل

ية يف اآلية األوىل، واجلعل اإلهلي يف الثانية، واإلذن اإلهلي يف الثالثة، ال يدخل يف               فاملعية اإلهل 

منطوق السنن اإلهلية املرتبطة جبهد اإلنسان وكسبه بشكل مباشر، بل هي تدخالت للعناية اإلهلية              

 .املؤيدة للمؤمنني املستقيمني على خط الشرع والسنن

ب والشهادة، تكون سنن التأييد تابعة لسنن الغيب،         وبعرض هذا التقسيم على ثنائية الغي     

 .بينما متثل بقية السنن عامل الشهادة

وسنن التأييد ذا الطرح متثل اجلانب املطلوب منا التوافق معه من سنن الغيب، إضافة لسنن               

 .اآلخرة اليت حنن مطالبون بأداء واجباتنا السننية يف الدنيا لنيل جزاءاا األخروية

                                       
 .66، صنفسه - 1
 71  مدخل إىل سنن الصريورة االستخالفية، ص، الطيب برغوث- 2
 .128 : النحل- 3
 .2 : الطالق- 4
 .249 : البقرة- 5
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 التقسيم املعتمد ألنواع السنن اإلهلية :  الرابعاملطلب

بعد تفصيل أنواع السنن اإلهلية املندرجة حتت كل قسم باعتبار جماهلا أو دور اإلنسان                 

 من  -طبعا–مستفيدا  .  جتاهها، أقوم اآلن بتركيب التقسيمني لتشكيل تقسيم شامل للسنن اإلهلية         

 .تقسيم األستاذ الطيب برغوث

لق بعامل الغيب أو عامل الشهادة، وسنن عامل الغيب ال تقبل الكشف             فالسنن بداية تتع   -

 .والتسخري خالف سنن الشهادة

 . وسنن عامل الغيب منها سنن ما قبل الدنيا وسنن املغيبات الدنيوية وسنن اآلخرة -

 وتشمل سنن الغيب كذلك سنن التأييد -

 .تحدي، وهي سنن اهلداية أما سنن الشهادة فهي إما تكوينية صارمة أو تكليفية قابلة لل -

 . والسنن التكوينية إما مادية كونية وإما بشرية إنسانية -

  فاملادية متعلقة بالكون، وهي سنن اآلفاق أو العناية -

 . والبشرية متعلقة باحلياة اإلنسانية، وهي سنن األنفس أو الدراية -

 . والسنن البشرية قد تكون سننا فردية أو اجتماعية -

 .سنن اإلنسان املطلق وسنن اإلنسان املؤمن وتنقسم كذلك إىل  -

 :بقي اآلن أن أضبط هذه األقسام مبصطلحات قرآنية.  هذه جممل التقسيمات اليت توصلت إليها

أما مصطلحي الشهادة والغيب فهما مصطلحان قرآنيان؛ فعامل الشهادة هو ما بني عاملي              -

 :ما قبل النفخ يف الصورما قبل الدنيا وما بعدها، أي ما بعد خلق الدنيا و: الغيب

}                            الِمورِ عفِي الص نفَخي موي لْكالْم لَهو قالْح لُهقَو كُونفَي قُولُ كُني مويو قبِالْح ضالْأَراتِ واومالس لَقالَّذِي خ وهو
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    الْخَبِري كِيمالْح وهةِ و ادهالشبِ و{: ما قبل الدنيا:  عال عامل الغيب بشقيه   فاهللا عز و  .  )1(}الْغَي لَقالَّذِي خ وهو

  قبِالْح ضالْأَراتِ واومورِ     {:   وما بعد الدنيا   }  السفِي الص نفَخي موي لْكالْم لَهأما عامل الشهادة فهو غري ما       }  و ،

 .سبق، أي ما بينهما، وهو احلياة الدنيا

قابلة لسنن التكوين وسنن التكليف، وسنن الكون املادي والكون         أما املصطلحات القرآنية امل   

إِن ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم استَوى              {:  البشري فنستنتجها بتدبر اآليتني التاليتني    

        هطْلُبي ارهلَ النغْشِي اللَّيشِ يرلَى الْعع                    بر كَ اللَّهارتَب رالْأَمو الْخَلْق رِهِ أَلَا لَهاتٍ بِأَمخَّرسم ومجالنو رالْقَمو سمالشثِيثًا وح 

الَمِني{.)2(}الْع               ي لَمأَو قالْح أَنَّه ملَه نيتَبتَّى يح فِي أَنْفُسِهِما فِي الْآفَاقِ واتِنآي رِيهِمنس       هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع أَنَّه كبكْفِ بِر{

فبتدبر اآلية األوىل، جند ما يقابل سنن التكوين وسنن التكليف؛ فسنن التكوين هي سنن                  .)3(

فاخللق هو التقدير   :  وآراء املفسرين يف هذه اآلية تؤيد ذلك      .  اخللق، وسنن التكليف هي سنن األمر     

أصل وال احتذاء، وإجيادها من العدم، فاخللق مقصور حقيقة على          املستقيم وإبداع الشيء من غري      

 . )4(الكون يف ملكه تعاىل، وهو الكون احملسوس

 

كلّ ما كان جسما أو جسمانيا كان خمصوصا        :  "لذا يوضح اإلمام الرازي املعىن أكثر فيقول      

                                       
 .73:  األنعام- 1
 .54 :ف األعرا- 2
 .53 : فصلت- 3
/8التحرير والتنوير، ،ابن عاشور .  8/454 تفسري املنار،  ،رشيد رضا :وانظر.  1/566بصائر ذوي التمييز،  ،   الفريوزآبادي -  4

169-170. 
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ات، واالستعمال  فلفظ اخللق ال يصدق إال على احملسوس      .  )1("مبقدار معين فكان من عامل اخللق     

ذْ {،  )3(}خلَق لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزْواجا     {،  )2(}خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ  {:  يدل عليه "  خلق"القرآين لفعل    وإِ

نيِ كَهيئَةِ الطَّيرِ  .)6(}فَلَيغَيرن خلْق اللَّهِ{، )5(}لَا تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ{، )4(}تَخْلُق مِن الطِّ

واآليتان األخريتان مثار اعتراض من بعض املفسرين فيقولون أن اخللق يعين الدين، ويستدلون       

ة اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَا تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن                   {:  باآلية نِيفًا فِطْرينِ حلِلد كهجو اسِ لَا    فَأَقِمالن أَكْثَر 

ونلَمعفخلق اهللا هو فطرة اهللا وهو دين اهللا. )7(}ي. 

وحىت وإن كان اخللق هنا مبعىن الدين فإن بقية املواضع القرآنية كلها مستعمل فيها مبعىن                 

اخللق احلقيقي، فيكون استعماله هنا استثنائيا، وخروجا عن املعىن احلقيقي لقرينة هي تسويته               

 .والفطرةبالدين 

لكين أرى أنه حىت يف هذا املوضع على حقيقة معناه، فهو متعلق بالكون احملسوس، فلو عدنا                

فيسرد السياق آيات   ".  اخللق"عرب  "  الدين"إىل أوائل سورة الروم، لوجدنا حماجة مطولة ملنكري          

لَق اللَّه السماواتِ والْأَرض وما بينهما إِلَّا بِالْحق وأَجلٍ أَولَم يتَفَكَّروا فِي أَنفُسِهِم ما خ {:  كونية عدة، بدء بقوله تعاىل    

                                       
 .7/14/97 مفاتيح الغيب،، الرازي- 1
 .241راجع مادة خلق يف املعجم املفهرس،ص. 164: البقرة:  تكررت يف آيات كثرية منها- 2
 .21 : الروم- 3
 .110:  املائدة- 4
 .30 : الروم- 5
 .119: النساء- 6
 .30 : الروم- 7
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ونلَكَافِر هِمباسِ بِلِقَاءِ رالن ا مِن كَثِري إِنى ومس1(}م(. 

وبعد األمر بالسري يف األرض واالعتبار بالسابقني يؤكّد احلق عز وجل على كون اخللق دليال         

ان، فاهللا هو اخلالق، وهو املبدئ املعيد، وكما يفين املخلوقات يف الدنيا وحيييها سيحييكم              على اإلمي 

  )2(}ويوم تَقُوم الساعةُ يبلِس الْمجرِمون. اللَّه يبدأُ الْخَلْق ثُم يعِيده ثُم إِلَيهِ تُرجعون{: يوم القيامة

خلق األزواج، خلق السماوات واألرض،     :   ميلك أحد إنكارها   اليت ال "  اخللق"وتتواىل آيات   

لَا تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ     (:حىت نصل إىل اآلية حمل احلديث     …  النوم ليال والسعي ارا، الربق وإنزال املاء      

ونلَمعاسِ لَا يالن أَكْثَر لَكِنو مالْقَي ينالد 3(}ذَلِك(. 

ية على ضوء ما سبقها من آيات اخللق والتدليل على دعوة اخللق              فأنا حني أقرأ هذه اآل    

ما دام الكون كله يدل على خالقه، فاجتهوا         :  لإلميان بالبعث، فكأن اآلية الكرمية ختاطبنا فتقول      

بعبادتكم إىل اهللا وحده الذي فطر املخلوقات على هذه الكيفية اليت ال ميلك أحد تبديلها، ولو                  

ه من آيات اخللق، أليقنتم أن هذا الدين هو الدين القيم، لكن أكثر الناس ال                تأملتم الكون وما في   

يعلمون، ال يدركون ما يف الكون من آيات بينات تبني أنه كما هللا اخللق، فله كذلك األمر، فهو                   

 ومن   حسب تصوري  }لَا تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ    {:  فقوله تعاىل .  اخلالق، ولذا البد أن يكون وحده املعبود      

 .خالل تدبر اآلية وسياقها، هي مبعناها األصيل، فاخللق هنا خلق اهللا وكونه

                                       
 .8 : الروم- 1
 .12-11 : الروم- 2
 .30 : الروم- 3
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 فال تنايف يف كون اخللق ال تبديل فيه، فالتغيري الذي            )1(}فَلَيغَيرن خلْق اللَّهِ   {:  أما قوله تعاىل  

ملخلوق يستطيعه إبليس وأعوانه من اإلنس واجلن املقصودون يف اآلية هو إفساد هذا الكون ا                

فليغيرنّ ما خلق اهللا أي     :  وقد تعين .  لإلعمار والتسخري باحلق، أو توظيفه يف غري ما يرضي اهللا          

 .خملوقاته؛ أي يبعدون الناس عن احلق بوسوستهم وتزيينهم الباطل يف أعينهم

ويؤيد إطالق اخللق على الكون وما فيه ومن فيه، ما استخرجه اإلمام سفيان بن عيينة من                 

كالم اهللا شأنه ليس مبخلوق، وإن اهللا فرق بني اخللق واألمر فمن مجع بينهما              :  "ة إذ يقول  هذه اآلي 

، أي من جعل القرآن الذي هو كالم اهللا من خلقه فقد كفر، ألنه من أمره، ولذا فقد              )2("فقد كفر 

 .جعل هذه اآلية ردا على من قال بأن القرآن خملوق

يا أبا : ؟ قالوا-يعين بشرا املريسي–قول هذه الدوبية    ما ي :  يروى عن سفيان بن عيينة أنه قال      

 فاخللق خلق   }أَلَا لَه الْخَلْق والْأَمر    {:  كذب، قال اهللا عز وجل    :  يزعم أن القرآن خملوق، فقال    !  حممد

اآلية رد على القائلني    :  "وعلى هذا بعض املفسرين كالنقاش الذي يقول       .  )3("اهللا واألمر القرآن  

 .)4("ه فرق بني املخلوقات وبني الكالم، إذ األمر كالمهخبلق القرآن ألن

وسفيان بن عيينة نفسه يف قول آخر جيعل األمر كل ما يتعلق بعامل اردات يف مقابل اخللق                 

فما دون  .  )5("اخللق ما دون العرش، واألمر ما فوق ذلك       :  "الذي هو عامل احملسوسات، إذ يقول     

                                       
 .119 : النساء- 1
 .8/138 روح املعاين، ، األلوسي- 2
/هـ1415،  1لبنان، ط -بريوت- نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، دار الكتب العلمية          ، برهان الدين البقاعي   -  3

 .3/43م، 1995
 .4/312م، 1993/هـ1413، 1بريوت، ط- البحر احمليط،  دار الكتب العلمية، أبو حيان األندلسي- 4
 .8/138 روح املعاين، ، األلوسي- 5
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الشهادة، وما فوقه من عامل الغيب، والقرآن جزء من عامل           العرش هو عامل احملسوسات أو عامل       

، وقريب من هذا قول     )1(}قُلْ الروح مِن أَمرِ ربي       {الغيب ألنه كالم اهللا، والروح من الغيب كذلك          

 فلعله يقصد بالدنيا عامل الشهادة      )2("اخللق عبارة عن الدنيا، واألمر عبارة عن اآلخرة        :  "الشعيب

 . الغيبوباآلخرة عامل

أال إن هللا اخللق فهو اخلالق املالك لذوات املخلوقات، وله فيها           :  "وعلى هذا يكون معىن اآلية    

 .)3("األمر وهو التشريع والتصرف والتدبري، فهو اخلالق وامللك ال شريك له يف خلقه وال ملكه

حتَّى جاء  {:  يف االستعمال القرآين يعين الوحي يف آيات كثرية، منها         "  األمر"كما أن لفظ    

      ونكَارِه مهاللَّهِ و رأَم رظَهو قضِ      {،   أي وحيه ودينه   )4(}الْحاءِ إِلَى الْأَرمالس مِن رالْأَم ربدأي يرتل الوحي    )5(}ي 

لُ الْأَمر بينهن(. من السماء إىل األرض زتَن7( أي يترتل الوحي بني السماء واألرض)6(}ي(. 

أال إن هللا   .  "ق إذن هو الكون، واألمر هو كتاب اهللا، وكالمها حمكوم بسنن اهللا الثابتة             فاخلل

كتاب خملوق وهو الكون، وكتاب مرتل وهو القرآن، وإمنا يرشدنا هذا إىل طرق العلم               :  كتابان

 .)8("بذلك، مبا أوتينا من العقل، فمن أطاع فهو من الفائزين، ومن أعرض فأولئك هم اخلاسرون

                                       
 .85 : اإلسراء- 1
 .4/312 البحر احمليط، ، أبو حيان- 2
 .8/454 املنار، - 3
 .48 : التوبة- 4
 .5 : السجدة- 5
 .12 : الطالق- 6
-2/39ومعانيها يف بصائر ذوي التمييز،      .  79-76مواضعها يف املعجم املفهرس، ص    :   انظر مادة أمر يف القرآن الكرمي      -  7

42. 
 .2/64 املنار، - 8
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سنرِيهِم آياتِنا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنْفُسِهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه            {:  عن آية اخللق واألمر، أما اآلية األخرى      هذا  

             هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع أَنَّه كبكْفِ بِري لَمأَو قا السنن         .  )1(}الْح فسياق اآلية يدل على أن اآلفاق املقصود

واألنفس تدل على السنن البشرية، فقد أرانا اهللا آياته يف الكون املادي ويف احلياة اإلنسانية               .  ديةاملا

 يف هذه اآلية يعود على      }وأنه احلق {حىت يتبني لنا أن القرآن هو احلق وأنه من عند اهللا، فقوله              

 فهذه السورة من    كتاب اهللا ال على اهللا تعاىل ألن السياق القرآين يف سورة فصلت يدل على ذلك،              

 خطاب للمكذبني بالقرآن واملشككني يف      -وهذه اآلية هي قبل األخرية منها     –أوهلا إىل آخرها    

 .أحقيته وكونه من عند اهللا

يف القضاء يطلبون البينة واألدلة والشهود، واهللا تعاىل يقيم على دينه وكتابه شاهدي عدل،              "

 ومها  }آياتِنا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنْفُسِهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحق                   سنرِيهِم  {:  ومها اآلفاق واألنفس، حني يقول    

شاهدان معتربان هلما حق الشهادة، وميزة هذين الشاهدين أما نزيهان عري متهمني بالتحيز                

واهلوى، فلهذا من استطاع أن يشهد على قضيته آيات اآلفاق واألنفس فقد استوىف نصاب                 

 .)2("لشهادة وأخرج الدليل من عامل الغيب إىل عامل الشهادةا

                                       
 .53: فصلت- 1
 .222 اقرأ وربك األكرم، ص، جودت سعيد- 2
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 :بعد كل هذا خنلص إىل ما يلي

 .سنن الغيب وسنن الشهادة: السنن اإلهلية قسمان-

سنن (سنن ما قبل الدنيا، سنن املغيبات الدنيوية، وسنن ما بعد الدنيا            :   سنن الغيب تشمل   -

 .كما تشمل سنن التأييد). اآلخرة

وسنن تكوينية  )  سنن األمر أو سنن اهلداية    (سنن تكليفية تشريعية    :  ادة قسمان  سنن الشه  -

 ).سنن اخللق(

سنن (وسنن الكون البشري    )  سنن اآلفاق (سنن الكون املادي    :   وسنن اخللق قسمان   -

 ).األنفس

كما .  سنن النفس وسنن اتمع، وسنن اإلميان وسنن اإلنسان        :   وسنن األنفس تشمل   -

 .تماعية والسنن التارخييةتشمل السنن االج
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 :وذلك ما ميثله هذا املخطط

 الـــــــــــــــــــــــســنــن اإللــهــــيــة
 سنن عـــــــــامل الغيب سنن عــــــــــــــــــــامل الشهــــــادة

 السنن التكوينية/ سنن اخللق 
 سنن اآلفاق

 السنن الكونية
 سنن العناية

 سنن األنفس
 السنن اإلنسانية االجتماعية التارخيية

 سنن الدراية

 سنن األمر
 سنن الوحي

السنن 
التكليفية 
 سنن اهلداية

 سنن اآلخرة
 
 

 سنن التأييد

سنن 
املغيبا
ت 
الدنيو
 ية

سنن ما 
 قبل

 الدنيا

 
 

وتلخيصا ألقسام السنن حبسب جماهلا ومستوى عملها وحبسب دور اإلنسان جتاهها، شكّلت            

 :هذا اجلدول

ية القابل
 للتحدي

القابلية 
 للتسخري

القابلية 
 للكشف

 ←أقسام السنن حبسب دور اإلنسان جتاهها 
 ↓أقسام السنن حبسب جماهلا ومستوى عملها 

 سنن اآلفاق نعم نعم )1(ال  
 سنن األنفس نعم نعم )1(ال 

 سنن
 اخللق

 سنن األمر         سنن اهلداية نعم نعم )2(نعم 

 سنن
 عامل

 الشهادة
 سنن ما قبل الدنيا )3(ال  ال ال
 سنن املغيبات الدنيوية )3(ال  ال ال
 سنن اآلخرة )3(ال  )4(نعم  ال

 سنن
 عامل

 الغيب
  سنن التأييد )3(ال )4(نعم ال

 

 .هذه السنن قابلة للخرق باملعجزات اإلهلية:    )1(
 .هذا النوع ال يقبل اخلرق ويف هذا نفي لفكرة النسخ :   )2(
 .طانا القرآن علما إمجاليا اهذه السنن أع :   )3(
 .هذه السنن جزاؤها مرتبط بعمل اإلنسان يف الدنيا :   )4(
 

 .جدول جامع ألقسام السنن باعتبار اال والدور
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 :الفصل الثالث
 

 السنن اإلهلية بني السياق القرآين والتناول التفسريي
 
 
 

 التناول التفسرييالسنن اإلهلية يف : املبحث األول

 مادة السنن يف القرآن الكرمي:  األولاملطلب   

 دالالت السنن اإلهلية عند املفسرين:    املطلب الثاين

 .مالحظات حول التناول التفسريي للسنن اإلهلية:    املطلب الثالث

 لسنن اإلهلية ل الصياغة القرآنية: ين الثااملبحث

 أشكال التعبري القرآين عن السنن: املطلب األول

  الصياغة االصطالحية للسنن اإلهلية: يناملطلب الثا   

 جمال السنن اإلهلية يف القرآن الكرمي: املطلب الثالث    

 السياقات السننية يف القرآن الكرمي: الثالث املبحث

 املفهوم واألنواع: السياق القرآين: املطلب األول

 السياق القصصي يف القرآن الكرمي: املطلب الثاين

 م عليه السالم من منظور سنينقصة آد: املطلب الثالث
 منوذج تطبيقي     
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 :دـمتهي

 اإلهلية من خالل السياق القرآين      طـرح املفسرين واملفكرين املعاصرين للسنن     إن املتتـبع ل   

الذي وظفت فيه السنن، مث من خالل التناول التفسريي لتلكم النصوص، يلحظ سعة األفق القرآين               

خاصة القدمي والتقليدي   – مقابل حمدودية التناول التفسريي      الذي فتحه موضوع السنن اإلهلية، يف     

 .-منه

 كما يلحظ املنحى التطوري لتناول قضية السنن اإلهلية؛

ينطلق من  كان   التناول التفسريي للسنن     ؛ مبعىن أن  فقه السنن فقـد طرحت بداية من باب       

 .االستعمال القرآين للسنن عرضا وتعبريا واصطالحا وتكشيفا واهتماما

 تطـور الطرح مع مفسري العصر احلديث، بدءا باإلمام حممد عبده الذي كان أول من                مث

 .بالسنن وتوظيفها كأداة تغيرييةالقرآين تطور تارخيي لالهتمام اإلهلية، كإىل علم السنن دعا 

 التفسري السنين كأداة وكمنهج واجتاه تفسريي يفتح مغاليق          طرح  إىل هـذا ما يقودنا اليوم    

 .ليدي ويسهم يف جتديد التفسري وتغيري واقع العقل املسلم واألمة املسلمة بالتبعالتفسري التق

علـى ضوء هذا التتبع التطوري، يتشكل هيكل هذا الفصل الذي يبدأ بالتناول التفسريي              

 .للسنن اإلهلية كمادة قرآنية يف مبحث أول

تح آفاقا جديدة ال يف    ليـصل يف املبحث الثاين إىل معاجلة مسألة السننية كاجتاه تفسريي يف           

 .التفسري فحسب، بل يف العلوم اإلسالمية، ال بل يف حياة املسلم واألمة اإلسالمية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 298 

 السنن اإلهلية يف التناول التفسريي:  األولاملبحث
 

 مادة السنن يف القرآن الكرمي:  األولاملطلب

القرآين هلا، مث اجتهادات    إن احلديث عن التناول التفسريي  للسنن اإلهلية مير بداية بالتناول             

املفـسرين قـدميا وحديثا يف فهم وتفيهم ما ختتزنه تلك املواضع من دالالت يف ذاا ومن خالل                  

 .سياقاا القرآنية املختلفة

إن كتاب اهللا زاخر بذكر السنن اإلهلية سواء ما تعلق منها بسنن اآلفاق أو األنفس أو اهلداية                 

بل إنه  .  املصدر اليقيين األوحد لسنن الغيب الدنيوي واألخروي      أو التأييد، هذا فضال عن كونه       

أول كتاب مساوي يطرح علينا، وألول مرة يف حقل الفكر التارخيي عرب مسريته الطويلة، مسألة                

السنن النواميس اليت تسري حركة التاريخ، ومسألة االرتباط احملتوم بني املقدمات والنتائج يف جمرى              

   (1) .الوقائع التارخيية

وحبكم هذه األولية، أسبغ القرآن املشروعية الكاملة على مفهوم السنن، وبلوره نظريا               

كيف ال وقد احتلت السنن     (2) .وتطبيقيا، وأعطاه مكانة حمورية رئيسة يف العقل والفكر اإلسالمي        

مساحة واسعة من القرآن حىت صارت السنن حقيقة قرآنية ال ينقصها سوى الربهان العلمي                 

 (3) .اسةبالدر

                                       
صائب عبد احلميد، فلسفة    . 33ص1415/1994،  1لم، ط دار الق عمـاد الـدين خليل، املنظور التارخيي يف فكر سيد قطب،             1- 

 .136، جريدة البصائر، ع 3 حممد دراجي، السنن الكونية يف تفسري ابن باديس، ج 355التاريخ يف الفكر اإلسالمي، ص
 .32 حازم زكريا حمي الدين ، مفهوم السنن اإلهلية، ص2- 
 .34 رندا عوين، قصة االختالف دراسة سننية، ص3- 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 299 

وما ورد هذا الكم اهلائل من السنن يف القرآن إال للفت نظر اإلنسان إىل سنن اهللا يف الكون،              

عرب أمثلة ومناذج يسوقها اهللا تعاىل للعظة واالعتبار والتفكري، أما احلصر أو االستقصاء، فذلك                

 .يف حدود العقل البشري(1) متروك لتفكري اإلنسان

 يف الطرح القرآين، وما عناية القرآن بتشغيل العقل إال دف إدراك فالعقل والسنن ال ينفكان   

 (2) .السنن والقوانني الفاعلة يف صنع األحداث واالعتبار ا

، ومن هنا تالزم ذكر العقل والسنة، واحتال مكانا بارزا يف القرآن الكرمي، مقصودا ال عرضا              

اهر الطبيعة وتشكيالت الكون والوجود، يظهـر ذلك من خالل السياقات القرآنية اليت تالمس مظ  

ومن خالل معاجلة القرآن ملشاكل     .. أو مـن خالل لفت النظر واالعتبار من جتارب األمم اخلالية          

  ...(3)اإلنسان يف موضوع اهلداية والضالل وما يتعلق ما من نتائج وأحداث

 حصر النصوص: ولالفرع األ

 للسنن وذكر أمثلة هلا ومناذج منها، بل صرح    مل يكـتف القـرآن الكرمي باإلشارة والتلميح       

فكم ! القرآن الكرمي بلفظ سنة وسنن يف مواضع عدة، ويف هذا داللة امتنان وعناية ورمحة وهداية              

 (4) .كانت البشرية يف عناء لكشف السنن؟ فكم يوفّر علينا القرآن بالتصريح؟

 .دى عشر آية من عشر سوروقد تكرر لفظ سنن وسنة يف القرآن ستة عشر مرة يف إح

وقد تكرر ذكر السنة ثالث مرات يف آية واحدة من سورة فاطر، وثالث مرات يف آيتني من           

                                       
حازم زكريا . 55ص، 1989، 2دار املطبوعات اجلديدة، االسكندرية، ط    حنو علم اجتماع إسالمي،      ،إمساعـيل  زكـي    1-

 .38 مفهوم السنن اإلهلية، ص ،حمي الدين
 .125 حسن سلمان، دراسات قرآنية حول اإلنسان واتمع، ص2- 
 .125، ص نفسه 3- 
 .32ص11 ،هـ29 بن نيب ومنهجية املفسرين،ص حممد البشري مغلي، السنة اإلهلية يف حتليلية مالك4- 
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  .سورة األحزاب

سنة اهللا مثاين مرات، سنتنا مرة، سنة من قد أرسلنا مرة، سنة            : كمـا وردت خبمـس صيغ     

  .األولني أربع مرات، سنن مرتان

ديل، ومرتان بعدم التحويل، وقد وردت الصفتان معا        ووصفت السنة ثالث مرات بعدم التب     

 .)1( من سورة فاطر43يف اآلية 

خبصوص لفظ يف القرآن،    ! ومـن الغـريب أن يورد بعض الباحثني أرقاما إحصائية خاطئة          

 .خاصة مع التطور املذهل لوسائل اإلحصاء عرب املعاجم القرآنية والربامج اإللكترونية

دكتور الفاوي الذي يقول أنّ كلمة سنة مفردة وردت يف القرآن            ويتعلق األمر مبا أورده ال    

 وبغض النظر عن كون اخلطأ مطبعيا أو سهوا من املؤلف، فإنّ التنبيه عليه              (2)!.ثالثا وستني مرة ؟   

  (3)واجب هنا، خاصة وأن مصدر املعلومة مداخلة يف مؤمتر علمي

ية عشر مرة يف القرآن، لكن من       كما يذكر الدكتور رمضان مخيس أن مادة سنة وردت مثان         

مفردا أربعة عشر مرة، بينما ورد لفظ       " سنة"الواضـح أنه جمرد سهو، بدليل أنه يذكر ورود لفظ           

 .فاموع ستة عشر ال مثانية عشر(4) .مرتني" سنن"

                                       
: م، مادة1987/هـ1407ط، .لبنان، د-بريوت- املعجم املفهرس أللفاظ القرآن، دار الفكر،     ، حممـد فـؤاد عبد الباقي      -1
 .367ن، ص.ن.س

 .32 عبد الفتاح أمحد الفاوي، وقفة تأملية يف رحاب السنن اإلهلية، ص2- 
 .32 تأملية يف رحاب السنن اإلهلية، ص عبد الفتاح أمحد الفاوي، وقفة3- 
 . 40 مفهوم السنن الربانية ص، رمضان مخيس زكي4- 
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 :هي موارد لفظة سنة أو سنن، مرتبة حسب ترتيب سورها يف املصحف وها
} لِكُمقَب مِن لَتخ قَدكَذِّبِنيةُ الْماقِبع كَان فضِ فَانْظُروا كَيوا فِي الْأَرفَسِري نن1(} س(  
} كِيمح لِيمع اللَّهو كُملَيع تُوبيو لِكُمقَب مِن الَّذِين ننس كُمدِيهيو لَكُم نيبلِي اللَّه رِيد2(}ي ( 

} وا إِنكَفَر قُلْ لِلَّذِينلِنيةُ الْأَونس ضَتم وا فَقَدودعي إِنو لَفس ا قَدم ملَه غْفَروا ينتَه3(} ي ( 
} لِنيةُ الْأَونس لَتخ قَدبِهِ و ونمِنؤ 4( }لَا ي(  
  )5( }اسنةَ من قَد أَرسلْنا قَبلَك مِن رسلِنا ولَا تَجِد لِسنتِنا تَحوِيلً {
ذْ جاءهم الْهدى ويستَغْفِروا ربهم إِلَّا أَن تَأْتِيهم سنةُ الْأَولِني أَو يأْتِيهم الْعذَاب قُبلًا { ؤمِنوا إِ ي أَن اسالن عنا مم6(}و(  

} لَه اللَّه ضا فَرجٍ فِيم رح مِن بِيلَى النع ا كَانام ورقْدا م راللَّهِ قَد رأَم كَانلُ وقَب ا مِنلَوخ ةَ اللَّهِ فِي الَّذِينن7( } س( 
  )8( }سنةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ ولَن تَجِد لِسنةِ اللَّهِ تَبدِيلًا {
}       ـا ي ـر الـسيئِ ولَ ـأَرضِ ومكْ ـي الْ ا فِ ارـتِكْب ةِ اللَّهِ      اسنلِس تَجِد فَلَن لِنيةَ الْأَونإِلَّا س ونظُرنلْ يـهِ فَه ـا بِأَهلِ ـر الـسيئ إِلَّ ـيق الْمكْ حِ

 )9( }تَبدِيلًا ولَن تَجِد لِسنةِ اللَّهِ تَحوِيلًا
 ) 10( } اللَّهِ الَّتِي قَد خلَت فِي عِبادِهِ وخسِر هنالِك الْكَافِرونفَلَم يك ينفَعهم إِميانُهم لَما رأَوا بأْسنا سنةَ {

 ) 11( }سنةَ اللَّهِ الَّتِي قَد خلَت مِن قَبلُ ولَن تَجِد لِسنةِ اللَّهِ تَبدِيلًا {

) سنن(و) سنة( مواضع ورود لفظي     -يف جدول –وبتتـبع تلـك اآليات الكرمية خلصت        

 :ملعايري التاليةحسب ا
                                       

 .137 :آل عمران -1
 .26 :النساء -2
 .38 :األنفال -3
 .13 :احلجر -4
 .77 :اإلسراء -5
 55 :الكهف -6
 38 :األحزاب -7
 .62 :األحزاب -8
 .43 :فاطر -9

 .85 :غافر -10
 .23 :الفتح -11
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 ).سنن(أو مجعا ) سنة(كوا مفردة -1

 .أو غري مسندة أصال) هللا أو البشر رسال ومؤمنني وكافرين(كوا مسندة-2

 ).سنت(كون لفظ سنة بالتاء املربوطة أو بتاء مفتوحة -3

د وكل هذه املعطيات واملعايري، وما سينتج عنها من أرقام له دالالته اليت سنعود إليها بع

 :استعراض هذا اجلدول

 سنن املــوافقني /سنة سنن املخالفني/سنة
 الرسل البشـــــر

 سنن يف القرآن الكرمي/جدول يبني مواضع ورود لفظ سنة
 تكرر مرتني يف اآلية)2(سورة   =س/ آية =آ/ مرة=م: رموز

سنن الذين من  سنة األولني
 قبلكم

سنة من قد 
 أرسلنا

وع   سنن/ سنة  سنتنا/ سنة اهللا 
ــ

ـم
ـج

م
 

  غري مسندة مسندة هللا مسندة للرسل مسندة للمؤمنني مسندة للكافرين
 س5/ آ6/م8
 
 س4/ آ5/م6
 

 13:احلجر
 55:الكهف
 38:األنفال

 43:فاطر

 )2 (23:الفتح 77:اإلسراء مل ترد
 )2 (38/62:األحزاب

  85:غافر
 )2 (43:فاطر

 77:اإلسراء
 )سنـتـنا(

 سنة مل ترد
 
تنس 

 عــدد ............. س5/ آ6/ م 9 س1/ آ 1/ م 1 ............... س4/ آ 4/ م 4 س8/آ9/م14
 :آل عمران مل ترد مل ترد 26:النساء مل ترد س2/آ2/م2

137 
 سنن

 عــدد س1/ آ 1/ م 1 ..................... .............. س1/ آ 1/ م 1 .................. س2/آ2/م2
10/آ11/م16
 س

1/ آ 1/ م 1 س1/ آ 1/ م 1 س4/ آ 4/ م 4
 س

1/ آ 1/ م 1 س5/ آ6/ م 9
 س

 جممــوع
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 :حتليل إحصائي للجدول: الفرع الثاين

إن املتأمل يف اجلدول يلحظ أن تكرار اللفظ يف القرآن قليل نسبيا مقارنة بغريه، لكن                -1

طره، وضرورة العناية به،    فكلّما تكرر معىن يف القرآن دلّ ذلك على أمهيته وخ         . يبقـى ذا داللـة    

 .والتأمل فيه، واستثماره يف سلوك اإلنسان، ما دام قد خلّد ذكرا يف كتاب اهللا تعاىل

مما يشري ولو من طرف خفي      . كمـا نلحظ توزع املواضع يف املصحف تالوة ونزوال         -2

 يعين بالضرورة  إىل أن الـسنن صاحبت الرتول القرآين والتفاعل البشري معه منذ مبدئه ملنتهاه، مما             

صلّى اهللا عليه   - النيب   مثاليةانسجام السلوك اإلسالمي مع السنن اإلهلية، جمسدا جتسيدا أمنوذجيا يف           

  -رضي اهللا عنهم- الصحابة وامتثالية -وسلّم

تأكيد السياق القرآين على السنن اإلهلية جتسد يف التكرار املغطّي للمصحف من جهة،              -3

 )1(السورة نفسها، بل اآلية، فقد تكرر اللفظ ثالث مرات يف آية واحدة           ويف تكـررا اللفظ داخل      

وهذا التكرار تنسحب عليه نفس املعاين السابقة، ويزيدها . )2(ومـرتني يف آيـيت األحزاب والفتح     

 .التكرار يف اآلية الواحدة تأكيدا وداللة

القرآن مقارنة بلفظ   مـن خالل األرقام، تتجلى كثرة تعبري سنة اهللا وسنة األولني يف              -4

ويف هذا ربط معنوي للسنن باهللا تعاىل، فاإلفراد حييل ذهنيا على           . الذي ورد مرتني فقط   " سـنن "

 . وما دام اهللا واحدا فسنته واحدة من حيث خصائصها وتعلّقها بإرادته ومشيئته. التوحيد

تالف بعض  لكن ورود السنن باجلمع على قلته، يدلّ على تنوع وتعدد جماالت السنن واخ            

 .أشكال سرياا وطرق حتقق آثارها، لكن يف إطار وحدة النسق واملصدر دوما

                                       
 .43:  فاطر-1
 .23:  و الفتح62: األحزاب -2
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 .أي أن تعبري السنة منظور إهلي مصدري، والسنن منظور بشري تفصيلي

مسندا يف كل املواضع هللا     " سنة" بـناء علـى ذلـك، ميكن تفسري سبب ورود لفظ             -5

واإلسناد كظاهرة لغوية أداة    . أحد املوضعني والبـشر، فيما ورد لفظ سنن مطلقا عن اإلسناد يف           

فسنة اهللا جلية   . تعـريفية، خـالف النكارة اليت تقتضي ورود اللفظ خاليا من اإلضافة واإلسناد            

معلومة ملن نقّب عنها، لكن يبقى القصور البشري بعيدا عن استكشاف كثري من السنن املبثوثة بني         

 .طيات الكون والتاريخ اإلنساين

مث مجع  .  السنن للرسل مرة واحدة، وأسندت هللا بالضمري مرة واحدة أيضا           أسـندت  -6

 وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على ارتباط اإلرادة           )1 (.االثـنان يف موضع واحد من كتاب اهللا       

صلّى اهللا عليه   -اإلهلـية بالـسلوك النبوي فعال وقوال، جمسدا لدينا كمسلمني يف سنة نبينا حممد               

حظة احلضور القوي لنون اجلماعة املسندة للرسل والسنن هللا سبحانه، مما يوحي            مع مال  . -وسلّم

 .بإحاطة الرمحة والعناية اإلهلية بالبشر عرب إرسال الرسل وعرب سن السنن

كما أشري هنا على أن سنن الرسل هنا ال يقصد ا املدلول الشرعي للسنة النبوية، بل يدل                 

 يف معاملة رسله، وسلوكهم السنين يف التعامل مع الكون          علـى مـا يشمله ويتعداه من سنن اهللا        

 .وهذا يربز الترابط الوثيق بني السنن اإلهلية كنسق والسنن النبوية كمنهج. والوحي والناس

                                       
ـلْنا قَبلَك مِن رسلِنا ولَا تَجِد لِسنتِنا تَحوِيلًا     {: هو قوله تعاىل-1 سأَر ـد ـن قَ ةَ مـن واملتدبر لسياق اآلية جيدها . 77 اإلسراء }س

- عامة ولرسولنا حممد -عليهم السالم-للرسل حماطـة حبشد هائل من السنن اإلهلية قبلها وبعدها، مما يدل على التأييد الرباين         
 . خاصة-صلّى اهللا عليه وسلّم
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 كمـا نلحظ من خالل خانات اجلدول، تغطية املواضع القرآنية جلميع االحتماالت؛             -7

مسندة هللا وللخلق؛ أنبياء وبشرا، مؤمنني      فقـد وردت الـسنن مسندة وغري مسندة، كما جاءت           

 .على مشولية السنن وتغطيتها لكل املفردات الكونية" رقمية"ويف هذا شهادة قرآنية . وكافرين

 .لكنه ومن الالفت هنا عدم ورود حاليت اإلفراد واجلمع جمتمعتني يف صيغة واحدة

عرب . فرين تلميحا ال تصرحياكمـا أن إسناد السنن اإلهلية ارتبط يف القرآن الكرمي بالكا  -8

 .ما يدل على العذاب واإلهالك القاضي بسلوك املخالفني للسنن اإلهلية كونا ووحيا

 على اآلثار السلبية للتعامل البشري مع السنن اإلهلية، خاصة مع           -فيما يدل –وهـذا يدل    

ؤمِنِنيوما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت﴿: ارتباط األكثرية يف القرآن بالذم 1(.﴾ بِم(   

كما أن التركيز القرآين على سنن اهللا يف الكافرين راجع لكون العقوبات السننية للمخالفني  

 .أدلّ وأظهر على حاكمية السنن اإلهلية، وأدعى لالعتبار وااللتزام ا

ردنا ، إال إذا أ   " سنت اهللا "و" سنة اهللا "فـتح تاء سنت ال أثر له معنويا يف التفريق بني             -9

فتنوع الرسم دال على تنوع السنن وكثرا، واختالف        . التمادي يف توظيف الرسم الصريف دالليا     

ناهيك عما يف معنيي . فتحا وإغالقا" سنت"و" سنة"ايـات التعامل معها، متاما كما ختتلف ايتا   

 . الفتح واإلغالق من دالالت وإحياءات عميقة

.  جزاءاا السننية على اإلرادة اإلهلية املهيمنة عليهافالـسنن اإلهلـية يتوقف فتح أو إغالق     
                                       

) مرة45(أكثرهم) مرتني(أكثركم) مرة33(أكثر: يف القرآن الكرمي مثانني مرة    " أكثر"وقـد وردت مادة     . 103 يوسـف    -1
يف جمموعها على أن األكثرية     وقد دلّت تلك املواضع     ). مرة46(وكثريا) مرة17(مثل كثري " ك،ث،ر"فضال عن بقية اشتقاقات     

البقرة(وعدم الشكر ...) 38، النحل 21، يوسف 187االعراف(وعدم العلم ...) 59،غافر1،الرعد17هود(متصفة بعدم اإلميان  
102األعراف(والفسق...) 83، النحل 50، الفرقان 89اإلسراء(وواصفة أكثر الناس بالكفر   ...). 61، غافر 38، يوسف 243
يراجع ...)... 36يونس(واتباع الظن ...) 70املؤمنون(وكره احلق ...) 223الشعراء(والكذب) ...111االنعام(واجلهـل ...) 

 .598-596املعجم املفهرس، ص: حممد فؤاد عبد الباقي. ذلك يف املعاجم القرآنية
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كما أن الفتح واإلغالق يشريان للتقابل املعنوي بني املوافقني واملخالفني، وما حيكم كال منهما من               

 .)1(سنن إهلية تتسم بالفتح للموافق واإلغالق دون املخالف

 إال أن كل السنن يف كل       وختاما ورغم اختالف اإلسناد واملواضع والرسم والعدد،       -10

املواضع تؤول إليه سبحانه كما سبق الذكر، فسنة الرسل تقدر بسنة اهللا يف الرسل، وسنة األولني                

 .هي يف احلقيقة سنة اهللا يف األولني

                                       
 أبواب  ، كذلك يفتح ويغلق لعباده    "أغلقها"اهللا سنته و  " فتح"لفظـا الفـتح واإلغالق هلما دالالت روحية عميقة، فكما            -1

وجمـاري رمحـته وعدلـه وفضله، عرب مطارق سننه، فمن فتح اهللا له انفتحت له أبواب السماء واألرض، وتفتحت له اآلثار                   
من أغلق اهللا عليه تغلّقت دونه أبواب السنن وأظلمت حياته  .. اإلجيابـية للسنن اإلهلية هداية ورعاية وعناية، والعكس بالعكس        

 . وانطماس عقلهدنيا وأخرى نتيجة لظلمة قلبه
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 السنن اإلهلية عند املفسريندالالت : املطلب الثاين

ة، بعضها ال يتجاوز املعىن     يكـشف التناول القرآين والتفسريي عن معاين عدة للسنن اإلهلي          

اللغـوي، وبعـضها يقتـرب من التعريف االصطالحي بأبعاده األربعة، وبعضها معاين استمدها              

 .املفسرون من فهمهم ملوارد السنن يف السياق القرآين

 :الدالالت اللغوية للسنن اإلهلية عند املفسرين: الفرع األول 

اإلهلية يف سياقاا القرآنية املختلفة، لكن      تعـددت تعبريات وتعريفات املفسرين للسنن        

  )1(.التناول التفسريي للسنن ال يكاد يبتعد عن التحليل اللغوي

وهذا ليس جبديد، فهو أمر مالحظ يف عموم التناول التفسريي الذي يتحول غالبا، إىل               

 .قاموس لغوي لشرح املفردات واإلعراب والنكت البالغية

املثال واإلمام والعادة والسرية والسري والطرائق والطريق       : ليهاومن املعاين اليت وقفت ع     

 .واملنهاج واألمة

 (3)، ويوافقه الواحدي(2)فالـسنة هي املثال املتبع واإلمام املؤمت كما يقول اإلمام الطربي  -

  (4).والقمي

 .(5)والسنة هي العادة املألوفة والسرية اليت يلتزمها صاحبها كما يذكر ابن عاشور -

 .(1)هي كذلك السري على طريق االستواء ال على طريق األهواء، وهو قول القرطيبو -

                                       
 26 عبد العزيز برغوث، مالحظات حول دراسة السنن، ص-1
 .3/444 جامع البيان، ، ابن جرير الطربي-2
 .1/469م، 1994/هـ1415، 1لبنان، ط-بريوت- الوسيط يف تفسري القرآن ايد، دار الكتب العلمية،أبو احلسن الواحدي -3
 .2/263م، 1996/هـ1416، 1بريوت، ط-غائب الفرقان، دار الكتب العلمية تفسري غرائب القرآن ور،نظام الدين القمي -4

 .15/351، 15/179، 14/25 تفسري التحرير والتنوير، ،حممد الطاهر بن عاشور5- 
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السنة هي أيضا الطريقة أو الطرائق من السري والشرائع وامللك والفنت وحنو ذلك، وهو ما         -

 .(4) وابن عطية (3)وابن اجلوزي (2) ينقله القمي

 . سنة ومنهاج هي املنهاج، فلكل أمة(6) والسمرقندي(5)السنة عند اخلازن -

-        ةُ، كما ينقل القرطيبة كـذلك األميف  (10) واخلازن (9) واملاوردي (8) واأللوسي (7)الـسن 

ـبلِكُم سنن فَسِريوا فِي الْأَرضِ فَانْظُروا كَيف كَان عاقِبةُ الْمكَذِّبِني     {تفـسري قوله تعاىل  ـن قَ ـت مِ ـد خلَ  أي  }(11) قَ

 .مضت قبلكم أمم

                                                                                                                        
 .4/216 اجلامع ألحكام القرآن، ، أبو عبد اهللا القرطيب1-
 .2/263 تفسري غرائب القرآن، ، القمي-2

 .1/465م، 1984/هـ1404، 3بريوت، ط- املسري يف علم التفسري، املكتب اإلسالمي زاد، عبد الرمحن بن اجلوزي3- 
1398،  1قطر،ط-الدوحة-احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،مؤسسة دار العلوم     ،   عـبد احلـق بن عطية األندلسي       -4

 .3/332م،1977/هـ
 .1/300م، 1995/هـ1415، 1بريوت، ط-لعلمية لباب التأويل يف معاين الترتيل، دار الكتب ا، عالء الدين اخلازن-5

 .1/300م، 1993/هـ1413، 1بريوت، ط- حبر العلوم، دار الكتب العلمية،أبو الليث نصر بن حممد السمرقندي6- 
 .4/216 اجلامع ألحكام القرآن، ، القرطيب-7

/4ت، .بريوت، د-إحياء التراث العريب روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار        ، شـهاب الدين األلوسي    8-
65. 
 .1/425ت، .لبنان، د-بريوت- النكت والعيون، مؤسسة الكتاب الثقافية، أبو احلسن علي بن حممد املاوردي-9

 .1/300 لباب التأويل، ، اخلازن-10
 .137:  سورة آل عمران-11
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 :الدالالت االصطالحية للسنن اإلهلية عند املفسرين: ثاينالفرع ال 

املعاين اللغوية، يضفي بعض املفسرين على املعاين اليت يوردوا بعدا          تلك  وإىل جـنب     

اصـطالحيا عندما يسندون السنن إىل اهللا سبحانه، مربزين بذلك ربانية السنن أساسا، وبقية أبعاد            

 :ملوظف للتعبري عن السننالسنن اإلهلية بالتبع، حسب اللفظ ا

 :البعد الرباين للسنن اإلهلية يف التناول التفسريي -أ 

 -وإن اختلفت دالالا  -يتـناول كثري من املفسرين السنن اإلهلية من منظور ربانيتها، فهي            

اسنةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ وكَان أَمر اللَّ﴿ :قدر من أقدار اهللا يف خلقه ورقْدا م ر(1)﴾هِ قَد 

 :ويركّز املفسرون يف تناوهلم لربانية السنن، على داللتني

 كون السنن اإلهلية شريعة اهللا ودينه وما يتضمنه ذلك من أحكام وأوامر ونواهي؛-1

  .(2)-رضي اهللا عنه-  عطاء عنشرائع اهللا وأديانه كما ينقل األلوسي واخلازنفالسنن 

ة حسب الواحدي أمر اهللا ويه       والسن )3(ة هي الشريعة ذاا   ن السن يعتـرب ابن حزم أ    و 

 .(4)كما يف الوسيط

الشرع واملنهاج الذي سنه اهللا     و أحكام اهللا وأوامره ونواهيه،        إذن -ذا املعىن –فالسنن  

 (5) . ليسنت به أقوامهمألنبيائه

                                       
 . 38 األحزاب 1- 

 .1/300،لباب التأويل:اخلازن. 4/65روح املعاين،،  األلوسي-2
 1/57 ت،.أمحد شاكر، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، د:  حتقيق اإلحكام يف أصول األحكام،، ابن حزم األندلسي-3
 .1/496الوسيط، ،  الواحدي- 4

 .69 مفهوم السنن الربانية ص،رمضان مخيس زكي5- 
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وأحداثه اليت  ألمم اخلالية،   كما تشري أقوال أخرى إىل كون السنن اإلهلية وقائع اهللا يف ا            -2

  (1).جرت على املخالفني ألمره والناكثني لعهده

عن قتادة، وهو ما اختاره الطربي واأللوسي والزخمشري        هـذا املعـىن     قـل    ن وقـد  

 .(2)والشوكاين

وقد أدرجت هذا املعىن ضمن البعد الرباين للسنن من زاوية إسناد الوقائع واألحداث هللا                

السنن ما سنه اهللا    ":  الزخمشريوهو ما يدل عليه جبالء تعبري       .  ه وفعله تعاىل  سبحانه، فهي من خلق   

  )4(".ما سنه اهللا من وقائع": الشوكاينوقول  )3(."يف األمم املكذبني من وقائعه

 حيتاج تقديرا يرفع اللبس احلاصل يف وصف السنن بتجلياا          -ومن زاوية نظر ثانية   –إال أنه   

فالسنن اإلهلية ليست عني الوقائع واألحداث، بل هي تقدير اهللا هلا        .  ا ومكانا وآثارها اإلنسانية زمان  

ما "، بل   "ما سنه اهللا من وقائع    " ليست   -ومن باب التدقيق والضبط   –وعليه فالسنن   .  وشأنه فيها 

 . من أحكام وأقدار ومسارات ومآالت" ما سنه اهللا للوقائع"و" سنه يف الوقائع

تشكيل بشري ألحكام السنن اإلهلية، عرب تعامل الناس معها موافقة أو           أما الوقائع ذاا فهي     

 .خمالفة

                                       
 .69 ص، مفهوم السنن الربانية، رمضان مخيس زكي1- 

الكشاف عن  ،  أبو القاسم جار اهللا الزخمشري    . 4/65روح املعاين، ،  األلوسي. 3/444،7/495جامع البيان، ، الطـربي  - 2
حممد بن علي   . 1/465م،  1977/هـ1397،  1بريوت، ط -حقائـق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، دار الفكر         

م،1997/هـ1417،  3لبنان، ط -بريوت-فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية يف علم التفسري، دار املعرفة           ،  الشوكاين
1/487. 
 .630/ 1 الكشاف، ، الزخمشري-3
 .1/83 ، فتح القدير، الشوكاين-4
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  مبعناها  )1(ر السيد حممد رشيد رضا مجلة ألفاظ ومعاين تدل على هذا البعد للسنن            وقـد كر 

 : الرباين، ومنها

 النظام اإلهلي  -

  اليت يقوم عليها هذا النظام يف الكون األقدار –

 ة اجلارية يف الكون  اهللا التكوينيأوامر –

 اجلارية يف اخللق، القسيم املقابل ألحكام اهللا التكليفية املودعة          الفعلية اهللا   أحكام –

 )2 (.يف الكتاب والسنة

 :البعد القانوين للسنن اإلهلية يف التناول التفسريي -ب 

هلم خالفـا للـبعد الـرباين الـبارز يف طرح القدامى، يغيب البعد القانوين للسنن يف تناو       

إذ يندر أن يستعمل املفسرون القدامى لفظ القانون للداللة على السنن اإلهلية يف الكون              . التفسريي

) أي العقلية  ()4( أو القوانني املنطقية الكالمية    )3(فهم يوظفونه للداللة على القانون اللغوي     .واإلنسان

   )5 (!أو حىت القوانني املوسيقية

، وكل حكم غري شرعي )6(مبعىن القانون الوضعي البشريوغالـبا ما يرد يف سياق التفسري     

 ، )7(يف مقابلة أحكام الشرع

                                       
 .34 حازم زكريا حمي الدين، مفهوم السنن اإلهلية، ص- 1
 12/236 8/533 7/236 4/267 1/41املنار   تفسري، رشيد رضا- 2
 .6/303 ،1415/1995أضواء البيان، دار الفكر، بريوت،  ، حممد األمنيالشنقيطي. 15/62  اجلامع، القرطيب،-3
 .2/19   نفسه، الشنقيطي،-4
 .1/64، ، تفسري القرآن العظيم ابن كثري-5
 .7/378، 7/51، 3/259  أضواء البيان،الشنقيطي،. 3/61  معامل الترتيل، البغوي،-6
 .1/572  تيسري الكرمي الرمحن، السعدي،-7
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 حمرف  )1( عند حديثه عن قوانني الرومان يف عهد قسطنطني        -مرارا–كما يذكره ابن كثري     

 )2 (.املسيحية

 ويصادفنا القانون مبعىن السنة عند القرطيب والشوكاين؛ 

 من رم ليضبط خمتلف أبواب      )3(النافذ على الناس  فالقـرطيب يعبـر عن القانون باحلكم        

 .)4(حيام وحيفظ قوانينها أي سننها

أمـا القوانني عند الشوكاين فترد مبعاين األصول والثوابت، واألحكام، والعادات، وقوانني            

 )5 (.اهللا يف أمر الدنيا واآلخرة

-ل ورقة بن نوفل للنيب   يف قو  )6(أما لفظ النواميس فريد يف التفاسري ضمن قصة بدء الوحي         

 .)1("هذا الناموس الَِّذي أُنزلَ علَى موسى صلى اُهللا عليِه وسلَّم : "-صلّى اهللا عليه وسلّم

                                       
فإن املسيح، عليه السالم، ملا رفعه اهللا إىل السماء تفَرقت أصحابه شيعا بعده؛ فمنهم من آمن مبا                  ":جاء يف تفسري ابن كثري     -1

هو : وآخرون قالوا. هو اهللا: بعـثه اهللا به على أنه عبد اهللا ورسوله وابن أمته، ومنهم من غال فيه فجعله ابن اهللا، وآخرون قالوا     
 القرآن، ورد على كل فريق، فاستمروا كذلك قريبا من ثالمثائة سنة، مث نبع هلم ملك                وقد حكى اهللا مقاالم يف    . ثالـث ثالثة  

جهال منه، إال : حيلة ليفسده، فإنه كان فيلسوفا، وقيل: قسطنطني، فدخل يف دين النصرانية، قيل   : مـن ملوك اليونان، يقال له     
وأحل يف  -اليت هي اخليانة احلقرية   -القوانني واألمانة الكبرية    أنه بدل هلم دين املسيح وحرفه، وزاد فيه ونقص منه، ووضعت له             

زمانـه حلـم اخلرتيـر، وصلّوا له إىل املشرق وصوروا له الكنائس، وزادوا يف صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه، فيما            
ارت ما يزيد على اثىن عشر وصـار دين املسيح دين قسطنطني إال أنه بىن هلم من الكنائس واملعابد والصوامع والدي    . يـزعمون 

وهم يف هذا كله قاهرون لليهود، أيدهم اهللا عليهم ألم          . ألـف معـبد، وبىن املدينة املنسوبة إليه، واتبعه الطائفة املَلِْكية منهم           
 48 ، 2/47تفسري القرآن العظيم، : ابن كثري:  ينظر."أقرب إىل احلق منهم، وإن كان اجلميع كفار، عليهم لعائن اهللا

 .6/301، 5/231، 4/295، 2/48،  تفسري القرآن العظيم،ابن كثري -2
 .15/204  اجلامع، القرطيب،-3
 .16/202، نفسه -4
 .21، الشورى34، اإلسراء19، اإلسراء111 الشوكاين، يوسف-5
هللا رضي ا–حـديث بدء الوحي حديث صحيح معروف،رواه الشيخان وغريمها من حديث الزهري عن عروة عن عائشة               -6

كتاب . 3034كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،ح          :باب-1البخاري،كـتاب بدء الوحي،   .-عـنها 
أول ما بدئ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من           :  باب -1كتاب التعبري، .4670باب تفسري سورة العلق،ح   -444التفسري،
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 على توظيف للفظ النواميس مبعىن السنن اإلهلية إال مرة ضمن           -لدى القدامى –ومل أعثـر    

 :تعليق حملقق تفسري البغوي، جاء فيه

را عند  هر الكونية وما بعدها مرتبطة بنواميس وسنن صار بعضها مفس          ألن هذه الظوا   "... 

  )2 (".علماء هذا اال

أما عند احملدثني، فاحلال على العكس متاما، فقد برزت قانونية السنن بقوة يف طرحهم، عرب               

ا هذان األخريان عادة م   . ألفـاظ القوانني والنواميس وما يدل داللتها كاألصول والنظم والقواعد         

 .يأتيان مرتبطني مبعىن الطرق الراجع للبعد املنهجي

 وقواعد قومية طرققد جرى على ... أي أن أمر البشر يف اجتماعهم    "يقـول رشـيد رضا      

  )3(." العامالنظامثابتة اقتضاها 

والسنن يف  )4(" ثابتة اقتضتها احلكمة واملصلحة  وقواعد قومية   طرق"، السنن    املراغي وبتعـبري 

 نظامهسنة اهللا   ف )5( الذي جرى عليه أمر األمم     النظام: - رشيد رضا واملراغي   عند–موضـع آخر    

 عدة اصطالحات لتعريف السنن يف قوله       حممد عبده وجيمع اإلمام     (6) .جيري يف خلقه كما يريد

                                                                                                                        
  بـاب بـدء الوحي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    )73(مـسلم،كتاب اإلميـان،   .6581.الوحـي الـرؤيا الـصاحلة     

252... 
 1/116، القرطيب، 8/475البغوي، . 8/436، 7/303، 6/243ابن كثري، . 13/500 الطربي، -1
 عثمان مجعة -حققه وخرج أحاديثه حممد عبد اهللا النمر :  معامل الترتيل، حتقيق ي،أبـو حممـد احلـسني بن مسعود البغو         -2

20تفسري آية البقرة    .  م 1997 - هـ   1417،  4دار طيبة للنشر والتوزيع، السعودية، ط     . مان مسلم احلرش   سلي -ضمريية  
 .1/69. 
 .4/140 ، املنار،رشيد رضا - 3
 .2/76ت، . تفسري املراغي، دار الفكر للطباعة، د، أمحد مصطفى املراغي- 4
 .24  السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية ص،اخلطيبشريف الشيخ صاحل أمحد / د. 141/ 4املنار .479/ 1 ، املراغي-5

 مصطفى الشكعة، حجية السنن اإلهلية يف 601 ص ت،.، د2 القاهرة، ط جممـع اللغـة العـربية، معجم ألفاظ القرآن،        6- 
 815رحاب القرآن الكرمي،
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اليت جتري عليها الشؤون، وعلى حسبها تكون اآلثار، وهي         الطرائق الثابتة    "أن السنن اإلهلية هي   

 )1(".بالقوانني، ويعرب عنها قوم نواميس أو رائعشاليت تسمى 

 قواننيالسنن  : ويستنتج حازم زكريا حمي الدين مفهوم السنن اإلهلية عند رشيد رضا فيقول           

  ) 2(. ثابت ال يتغرينظاماهللا تعاىل اجلارية يف الكون ويف البشر أفرادا ومجاعات وأمما وفق 

 اليت حتكم انتظام    القوانني السنن هي  ":هويوظّـف الـشيخ الشعراوي لفظ القانون يف قول        

 )4(". احلاكم حلركة احلياةالناموسالسنن : " ولفظ الناموس يف قوله)3(."احلياة

 اليت حتكم حياة البشر وفق مشيئة اهللا        النواميسأا  بيعرف السنن   فسيد قطب يف الظالل     أما  

 .(6) اليت جتري وفقها األموراألصول  وأا)5(.الطليقة

من خالل هذه التعريفات وعي املفسرين املعاصرين بقانونية السنن اإلهلية مما يستحضر          وجلي 

 .خصائصها القانونية من انضباط وإحكام ودقّة، متكّن من التعامل معها وتسخريها بإتقان وفاعلية

 :البعد املنهجي للسنن اإلهلية يف التناول التفسريي -ج 

 اهللا  سنةف.  ناهج وأساليب منتهجة، وسري متبعة    السنن من منظور منهجي طرق وطرائق وم      

 .(7) طريق اهللا فيمن أرسلهم: ة من قد أرسلناسنو ،األولني طريقهم وسريمطريقته، وسنة 

                                       
مفهوم السننية بني الداللة   يح،  رحممد عادل ش  : وذكره أيضا . 83حـازم زكـريا  حمي الدين ، مفهوم السنن اإلهلية، ص            - 1

 .، مقال إلكتروينالقرآنية والتوظيفات احلداثية
 .115حازم زكريا حمي الدين ، مفهوم السنن اإلهلية، ص - 2
 . 25  النساء 4/2139 : الشعراوي-3
 .  4/2139 :نفسه  -4
 .479/ 1:  الظالل -5
 .1/478 يف ظالل القرآن، ، سيد قطب-6

 815 مصطفى الشكعة، حجية السنن اإلهلية يف رحاب القرآن الكرمي،601 معجم ألفاظ القرآن، ص  جممع اللغة العربية،7- 
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 طريقة اهللا وعادته  : وغالـبا مـا جيمع املفسرون بني معنيي الطريقة والعادة، فالسنن عندهم           

 . من القدامى)3( والرازي)2(جلوزي ويصرح مبعىن الطريقة أيضا ابن ا)1(.السالفة

  الثابتة الطرائق:"السنن عند عبده  فأما احملدثون، فيحضر عندهم كذلك معىن الطرق والطرائق؛         

 قومية وقواعد   طرق:"والسنن عند املراغي   )4("وعلى حسبها تكون اآلثار    الـيت جتري عليها الشؤون،    

  )5(."ثابتة اقتضتها احلكمة واملصلحة

 قومية وقواعد ثابتة    طرققد جرى على    ...  البشر يف اجتماعهم   أمرن  إ"يقـول رشيد رضا     و

 )6(."اقتضاها النظام العام

 اليت يصرف اهللا ا كونه مبا حيقق مصلحة ذلك          الطرقعنده  أما الشيخ الشعراوي فالسنن     

  )7(.الكون ليضمن لإلنسان ما حيقق مصلحته

والثبات، ويف هذا ختصيص للسنن اإلهلية      والطريقة يف التناول التفسريي موصوفة باالستقامة       

بسنن املوافقني دون املخالفني، وهو ما حييل على معىن السرية السوية، ومرد ذلك إىل اخللفية                 

 .-صلّى اهللا عليه وسلّم-الشرعية لطرح معىن السنن والطرائق، على أا سنة الرسول 
 

 :يالبعد الثقايف للسنن اإلهلية يف التناول التفسري -د
                                       

 ابن عاشور   1/479 الظالل   4/140 املنار   .16/280،  7/610 اجلامع ألحكام القرآن،     ،القرطيب 13/69 ابـن تيمية     -1
12/ 182 
 .465/ 1 : ابن اجلوزي-2
 .15/22 : الرازي-3
يح، مفهوم السننية بني الداللة    رحممد عادل ش  : وذكره أيضا . 83لدين ، مفهوم السنن اإلهلية، ص     حـازم زكـريا  حمي ا       - 4

 .23  عوين، قصة االختالف دراسة سننية،رندا. القرآنية والتوظيفات احلداثية
 .2/76 تفسري املراغي، ، أمحد مصطفى املراغي- 5
 .4/140 ، املنار،رشيد رضا - 6
 .25قصة االختالف دراسة سننية، ص:  قصة االختالف، رندا عوين3/1373:الشعراويتفسري  - 7
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السنن من هذه الزاوية، عادات وطبائع ثقافية اعتبارية، تشكّل املثال والنموذج البشري عرب             

وهذا البعد حاضر يف الوعي التفسريي منذ القدمي،         .  تفاعله الفردي واجلماعي مع السنن اإلهلية     

 .حبكم توظيف املفسرين ملصطلحي العادة واملثال للتعبري عن السنن اإلهلية

وسنته عادته  :  "دم من عرف السنة بالعادة شيخ اإلسالم ابن تيمية، الذي يقول          ولعلّ من أق  

 )1(" وبني نظريه املاضيالشيءاليت يسوى فيها بني 

السنة هي العادة اليت تتضمن أن يفعل يف الثاين مثلما فعل  : "ويقول يف عبارته الشهرية احملكمة    

  )2 (."لنظريه األول

                                       
 .13/23 ، الفتاوى، ابن تيمية-1
عبد : أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، ت    الفرقان بني   . 55جامع الرسائل ص    . 23-19/ 13 جمموع الفتاوى     ابن تيمية،  -2

 .15-14 ص ،1985/هـ1405القادر األرناؤوط، دار البيان، دمشق،
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  )1(."ته سبحانه عادته املعلومة يف أوليائه وأعدائهفسن" : فيقول حذوهابن القيموحيذو تلميذه 

ويظهـر لفـظ العادة جبوار لفظ الطريقة كما سبقت اإلشارة عند املفسرين قدميا وحديثا،               

طريقة اهللا :  ابن عاشورو ورشيد رضا وسيد قطبابن تيمية  والقـرطيب فالـسنن اإلهلـية عـند       

 .(3)كما يذكر ابن عاشور وهي عادة اهللا يف خلقه، )2(وعادته

ة اهللا هي العادة اجلارية واملستمرة حبيث ال يقع هلا تبديل وال نسخ، ألا              سن":  الرازييقول  

  )4 (."جتري يف األفعال واألخبار وهي ال تنسخ

 على خصائص السنن اإلهلية من       -وهو يعرف السنن بالعادات   –ونلحظ تركيز الرازي    

 . والنسخجريان واستمرار وعدم التبديل

 ويف هذا إشارة إىل خصائص      ،على معاين إحسان الرعاية واملداومة     -بذلك-والرازي يركّز          

 )5 (.اإلتقان واإلحسان واإلجادة والرعاية املتجلية يف اخللق اإلهلية عرب السنن الكونية خاصة

رآين مل   بتوظيف مصطلح ق   -كما يشري األستاذ عبد العزيز برغوث     –وينفرد اإلمام الطربي    

 . ، كما يوظّف مصطلحي الشأن واملثالت)6("الدأب"ينتبه له غريه، وهو 

 .وهو يستخدم الدأب والشأن كمرادفات للعادة والسنة

                                       
 القضاء مسائل يف، شفاء العليل )هـ751: املتوىف (اجلوزية قيم ابن الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن دمحم -1

السنن اإلهلية يف : شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب . 1/199، 1، دار املعرفة، بريوت، لبنان، طوالتعليل واحلكمة والقدر
 .29احلياة اإلنسانية، ص

/7 .16/280 اجلامع ألحكام القرآن،     ،القرطيب 13/69 ابن تيمية    4/140 املنار   1/479الل   الظ 137 : آل عمـران   -2
 .182/ 12ابن عاشور . 610

 .4/97 التحرير والتنوير، ،ن عاشور اب-3
 . طبعة دار الغد623ص/24ج/12مفاتيح الغيب، مالرازي،  -4
 .26 عبد العزيز برغوث، مالحظات حول دراسة السنن، ص-5
 .26، صنفسه -6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 318 

  )1(.الشأن والعادة فالسنة هي الدأب الذي هو 

الزاخر باملعاين والقيم   " املثال"ولواحقه عند الطربي، هناك لفظ      "العادة"وإضـافة ملصطلح    

 . رات الثقافية، واحلاوي ملعاين االتباع واالقتداء بالسرية والنموذجواالعتبا

  )3(.الطربي يعرف السنة باملثال املتبع واإلمام املؤمت بهو )2 (.    فالسنة املثال املتبع كما يقول الرازي

د الذي ينقله عن ابن زي    " األمثال"، وقريب منه مصطلح     (4)مـثال فعل اهللا يف السابقني         وهـي   

أا بف السنن   يعر  ويصادفنا لفظ األحوال عند ابن عاشور الذي          .(5)صـاحب احملـرر الوجيـز     

  .(6)األحوال اجلارية على طريق واحدة

 ) 7(. السنن أمر البشر يف اجتماعهمحني يقول أن" األمر" فيوظف مصطلح رشيد رضاأما 

 .االجتماعية دون الكونيةوواضح ختصيص تعريفه للسنن مبا يتعلق بأمر البشر، أي بالسنن 

ـ  الطرق احلميدة  ة، فـإن هذا املعىن كسابقه، ال خيرج عن املدلول الشرعي للسنن و            وعام

 (8) .والعادات الرشيدة اليت حقق ا الذين من قبلنا، أقوالَ وتوجيهات أنبيائهم

                                       
 .16/125، 13/19، 225-6/223 الطربي، -1
 .15/22 ، الرازي-2
 .3/444الطربي،  -3

 .10/304 جامع البيان، ،طربي ال4-
 .3/333 احملرر الوجيز، ،ابن عطية5- 
 .4/97 التحرير والتنوير، ، ابن عاشور6-
 140/ 4، املنار -7

 69 مفهوم السنن الربانية ص، رمضان مخيس زكي8- 
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 : للسنن اإلهليةأخرىتفسريية  دالالت :الفرع الثالث

السنن اإلهلية هي الوقائع واألفعال ذاا، فإن هناك من يعتربها    إذا كان بعض املفسرين يعترب      

 .مآل الفعل وعاقبته ونتيجته

 ويـصر       ذا املعىن السهروردي إذ يقول أن سن ة اهللا يف بعض اآليات تعين عواقب أفعال        ح

ل من ثواب وعذاب أو إهالك وإكرام، وهذا املنقول         افعاقب األ و ع نوجيعل بعض السن   .(1)العـباد 

 .(2) ابن عباس يف تنوير املقباس، وخمتار الرازي يف مفاتيح الغيبعن

 فيسميها الرازي سنن اهلالك واالستئصال أو      : ها الكـثريون بالعذاب دون الثواب     وخيـص

(3)ي، وهو املنقول عن جماهدعذاب االستئصال، ويتابعه يف ذلك القرطيب والقم.  

وعقوبة األولني واهلزمية واخلذالن والقتل     أما الطربي، فالسنة عنده تعين العذاب األليم         

  على أا   سنة اهللا  الذي يعرف الطربي به   "  املثالت" وهو ما يلخصه املصطلح القرآين        (4)واللعن

 )5(.مثُالت سري ا فيهم

                                       
. 391 ص ت،. دار املعرفة بريوت لبنان، د     الرد على املنطقيني،  : انظر.  تيمية يف معرض الرد على السهروردي       ذكـره ابن   1-
 .36سنة اهللا اليت ال تتبدل وال تتحول، ص: أمحد حسن فرحات. د:وانظر

. 65م، ص .مصر، د -ةالقاهر- تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس، مطبعة األنوار احملمدية         ، أبو طاهر يعقوب الفريوز آبادي     2-
، 26م، ج1990/هـ1411، 1لبنان، ط-بريوت-مفاتيح الغيب، درا الكتب العلمية - التفسري الكبري  ،فخـر الـدين الرازي    

13/32. 
غرائب : القمي. 11/6،  10/7،  4/216اجلامع،  : القرطيب. 11/120،  21، ج 5/11،  9 مفاتيح الغيب، ج   ،الرازي3-  

 .2/263القرآن، 
 .1/334، 11/355، 10/422، 7/495لبيان،  جامع ا،الطربي4-  

 4/99 نفسه، -5
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.ريان العذاب كما يقول القرطيب، والتعذيب بعد التبليغ والتبيني كما يف الظالل           والسنن ج 
(1) 

ف مآيل للسنن اإلهلية، ينظر لعاقبة خمالفة السنن اإلهلية ومصادمتها، وهو           وهذا املنحى تعري  

 . ما ينتهي غالبا بعقوبة دنيوية معجلة

وهـو إىل جانـب كـونه نظرا مآليا، فهو تغلييب أيضا، لكونه يشري لسنن املخالفني دون       

 .املوافقني، باعتبار األغلب واألكثر، تارخيا وواقعا

 

 

                                       
 .3/1508الظالل، : سيد قطب. 14/360 اجلامع، ، القرطيب1 -
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 حظات حول التناول التفسريي للسنن اإلهليةمال: املطلب الثالث

 : ميكن رصد مجلة مالحظاتوبعد إيراد كل هاته املعاين،

 . نلحظ بداية غلبة التناول اللغوي والشرعي ملفهوم السنن اإلهلية عند املفسرين-      

          ا هنا اصطالح          ففـضال عـن الدالالت اللغوية الصرحية، ميكن عدمعاين لغوية   يةاملعاين اليت اعترب 

 .تعاىلواضح أا مستمدة من املعاين اللغوية وراجعة إليها، وال مييزها سوى إسنادها إىل اهللا و، أيضا

قلّة االهتمام  مما يدل على       عند القدامى خاصة،   غياب تعريف علمي متكامل للسنن اإلهلية       -

  )1 (.مبفهوم السنن يف التراث القدمي رغم عناية القرآن به

ولذا ميكن . ز املفسرين على معنيي الطريقة والعادة، أي على البعدين املنهجي والثقايف   تركي -

متتاز بالثبات  وة،  عادالطريقة وال هي   السنة    خاصة، أنّ  القدامىاملفسرين  خالصة تعريفات   اعتبار  

 )2(. واالستقامةوالدميومة

مما يعين غياب البعد القانوين يف  تعامل املفسرين مع جتلّيات السنن وآثارها ال مع قانونيتها،           -

 .طرح السنن اإلهلية لدى املفسرين عموما والقدامى خاصة

 تفرد الطربي بطرح مجلة اصطالحات توبع يف بعضها وبقي منفردا بالبعض، فمما عرف              -

 .)3(...الطريقة، العادة، الدأب، الشأن، املثال، اإلمام، املثالت، الوقائع: به الطربي السنن ألفاظ

                                       
 .27 حازم زكريا حمي الدين ، مفهوم السنن اإلهلية، ص-1
 .26 عبد العزيز برغوث، مالحظات حول دراسة السنن، ص-2
 ...19/13، 16/125، 11/355، 422، 10/304، 7/495، 6/223، 4/99 ،3/444، 1/334 الطربي-3
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وميكن تفهم كثرة اصطالحات الطربي، بكونه املؤسس الفعلي لعملية التدوين التفسريي،            

وكون هدفه األساسي جتميع املادة ورصدها لتدشني مرحلة التدوين، والتجميع يستدعي كثرة              

 .األقوال وكثرة النقول وكثرة التعابري واالستطرادات واالصطالحات بالتبع

 . )1( كذلك كثرة اصطالحات السيد حممد رشيد رضا وإىل جانب الطربي، نلحظ-

 .والسبب أوليته يف احلديث عن السنن وتوظيفها والدعوة إليها عرب مشروع املنار

فال نتوقع منه إال كثرة التأكيد على السنن اإلهلية والتعبري عنها باصطالحات شىت يف سياق               

  .االستطراد والتكرار

 ند البعض؛ قصر السنن على بعض مشموالا ع-

  يقصر السنن على السنن التشريعية،-مثال–فابن حزم 

 .)2(بينما يقصرها صاحب املنار على السنن اإلنسانية

جيعلها عادة وطريقة ما هو و متكررة مطردة، ا تستند إىل كو  نإنّ املعاين اللغوية للسن   - 

 . وسرية ومنهاجا ومثاال

 .-صلى اهللا عليه وسلم–النيب ومن هنا كان املعىن التشريعي للسنة أي سنة  

أما تعريف السنة باألمة فهو من باب تسمية الفعل مبفعوله واحلدث مبتعلقه، فالسنن تقع              -

 . يف األمم وحتدث هلا، وليست هي نفسها األمم

ومعـىن األمة وإن ناسب لفظ السنة يف آية آل عمران، فال يتناسب مع بقية اآليات، كما                 

  بعدم التبديل وعدم التحويل، فهل األمم ال تتبدل وال تتحول؟يطرح إشكاال يف وصف السنن

                                       
 ...12/236، 8/533، 7/236، 267، 4/140، 1/41،  املنار -1
 .4/140، املنار حممد رشيد رضا، . 1/128ابن حزم، اإلحكام،  -2
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عادة اهللا، طريقة : وتنحو بعض املعاين االصطالحية منحى املعاين اللغوية، فمستخدمو ألفاظ     -

 يهاوصفة التكرار ف السنن اإلهلية اهللا، مثال فعل اهللا، أمثال اهللا، وقائع اهللا، كلهم حييلون على اطراد

ا معىن الشريعة أو األمر والنهي، فقد خصوا السنة بالسنن التشريعية،        أمـا مـن اسـتخدمو     

 .املادية منها والبشرية: واألوىل عمومها السنن التكوينية أيضا

العواقب والثواب : أمـا بقية املعاين، فتتعلق بأثر السنة أو نتيجتها، وهذا يصدق على معاين     -

  .والعقاب وسنن اهلالك واالستئصال وأمثاهلا
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 الصياغة القرآنية للسنن اإلهلية: بحث الثاينامل

 أشكال التعبري عن السنن يف القرآن الكرمي: املطلب األول

 كيف يصوغ القرآن السنن؟

 كيف خيربنا عن السنن حىت نعرف أن ذلك القانون سنة من سنن اهللا يف خلقه وأمره؟

 هو الرجوع إىل كتاب     والسبيل ملعرفة سنة اهللا   : "جيـيب الدكتور عبد الكرمي زيدان، فيقول      

وقد خيربنا اهللا .. فما فيهما هو القول الفصل -صـلّى اهللا عليه وسلّم –اهللا العظـيم وسنة نبيه الكرمي   

بتقرير نتيجة معينة بناء على وصف      ) سنته(كأن يعرب  عن     " السنة"بغري لفظ   … تعـاىل عن سنته   

ون هذا اإلخبار ذه الصيغ إخبارا      معـني أو حالة معينة، أو بناء على سبب أو شرط معينني، فيك            

 :عن سنن ثابتة هللا تعاىل،كما يف قوله تعاىل

ا ( عِدوم لِكِهِمها لِملْنعجوا وا ظَلَملَم ماهلَكْنى أَهالْقُر تِلْك1( )و(  

ـه معقِّـبات مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ يحفَظُونَه مِن       (: وقـوله تعـال     أَمرِ اللَّهِ إِن اللَّه ال يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيروا ما لَ

ا فَلَا مرد لَه وما لَهم مِن دونِهِ مِن والٍ وءمٍ سبِقَو اللَّه ادذَا أَر   .)3(".)2()بِأَنفُسِهِم وإِ

   و تقرير نتيجة بناء على أ. اإلخبار بكون ذلك سنة:فأشـكال التعبري عن السنن عنده هي 

فاألول فيه تقرير نتيجة    :   واكتفى الدكتور مبثالني للشكلني األخريين     .وصف، حال، سبب، شرط   

بناء على شرط   ) تغيري اهللا ما بالقوم   (والثاين فيه تقرير نتيجة     ). الظلم(بـناء على سبب     ) اهلـالك (

                                       
 .59:  الكهف- 1
 .11:  الرعد- 2
 .16عبد الكرمي زيدان، السنن اإلهلية، ص.  د- 3
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 ).تغيري القوم ما بأنفسهم(

ورغم  (1)"املدرسة القرآنية "ثة أشكال للسنن يف كتابه      أمـا باقـر الصدر، فيقتصر على ثال       

 : هيو .حديثه عن السنن التارخيية، إال أن األشكال اليت ذكرها تتسع لكل أنواع السنن

أي الربط بني حادثتني أو جمموعتني من احلوادث، إحدامها         : شـكل القضية الشرطية    -1

 .)3()ه لَا يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيروا ما بِأَنفُسِهِمإِن اللَّ( :، ويورد ثالثة أمثلة(2)شرط واألخرى جزاء

 .)4()وأَلَّو استَقَاموا علَى الطَّرِيقَةِ لَأَسقَيناهم ماء غَدقًا( 

ذَا أَردنَا أَن نُهلِك قَريةً أَمرنَا متْرفِيها فَفَسقُوا فِيها فَحق علَ(  لُ فَدمرنَاها تَدمِريوإِ ا الْقَوه5()اي(. 

ويذكر أن له أمثلة كثرية يف القوانني       : شكل القضية الفعلية الناجزة والوجودية احملققة      -2

 .(6)الطبيعية، مثل الشمس سوف تنكسف والقمر سوف ينخسف

ال على صورة   : شـكل الـسنن املصاغة على صورة اجتاه طبيعيي يف حركة التاريخ            -3

سنة التدين، وسنة الزواج، بني األوىل      : وذكر مثالني . ، فهذا الشكل ميكن حتديه    (7)صارمقانـون   

ع لَكُم مِن الدينِ ما وصى بِهِ نُوحا والَّذِي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى أَن أَقِيموا  (بقوله تعاىل رش

                                       
 .121-101 املدرسة القرآنية، ص، باقر الصدر-1 
 .102نفسه، ص  2
 .11:  الرعد- 3
 .16:  اجلن- 4
 .16:  اإلسراء- 5
 .107 املدرسة القرآنية، ص،اقر الصدر ب6 
 .115نفسه، ص 7
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  .)1( )ا تَتَفَرقُوا فِيهِ كَبر علَى الْمشرِكِني ما تَدعوهم إِلَيهِ اللَّه يجتَبِي إِلَيهِ من يشاء ويهدِي إِلَيهِ من ينِيبالدين ولَ

 باقر الصدر خصص لكل نوع من السنن        السيدوبتأمل هذا التقسيم الثالثي وجدت أن        

والشكل الفعلي الوجودي كثريا ما . ترد به السنن التارخيية غالبا فالشكل الشرطي   :شـكال يرد به   

  .أما شكل االجتاه التارخيي فيناسب السنن التشريعية. تقرر به السنن الطبيعية

وال شـك أن هذا التقسيم مفيد يف تصنيف السنن، لكنه ال حيصر كل أشكال ورود السنن                 

تور زيدان، وأشكال غريها الحظت بعضها      يف القرآن، من ذلك بعض األشكال اليت ذكرها الدك        

 .عند تأمل بعض السنن يف القرآن

شكال، وبتدبر آيات القرآن الكرمي احلاوية لسنن، توصلت إىل األشكال التالية          بتأمل تلك األ  

: 

 …أي أن يصرح القرآن بالسنة، عرب لفظ السنة نفسه أو لفظ قريب منه: الشكل التصرحيي

 …أن يقرر نتيجة بناء على وصف أو حال أو سبب أو شرطأي : الشكل التقريري 

 …أي أن ترد السنة يف شكل خرب مثبت أو منفي، مرسل أو مؤكد: الشكل اخلربي 

 …فترد السنة على شكل إنشائي كأمر أو استفهام أو استثناء أو حصر: الشكل اإلنشائي 

 …أي أن ترد السنة مضمنة يف قصة أو مثل: الشكل التمثيلي 

 .بأن ترتب السنة على صفة أو فعل من صفاته وأفعاله تعاىل: ل الترتيبالشك 

 :وتفصيل هاته األشكال كالتايل

وهو أيسر الطرق وأسرعها وأوثقها، فمىت أخربنا اهللا عنها أا سنة           : الشكل التصرحيي  -1

                                       
 .13:  الشورى- 1
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و حكمة أو  وقد يسميها اهللا سنة أو آية أو عربة أ     .تعـرفنا عليها وبقي أمامنا فقط فهمها والتزامها       

 .عاقبة أو سببا أو صبغة أو فطرة

فكل اآليات اليت وردت فيها لفظة السنة تسبقها أو تلحقها أو           : الـسنة بلفـظ السنة     -

 . تسبقها وتلحقها سنة أو سنن

فآيـة آل عمران مثال الوارد فيها لفظ السنن سبقتها سنة إعداد اجلنة للمتقني املتصفني             

ع السابقة آلية السنة، وتلتها سنة العلو يف األرض وشروطه وسنة           جبملة صفات ذكرا اآليات األرب    

ةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضُها السماوات والْأَرض أُعِدت لِلْمتَّقِني ( االبتالء ووظيفتها غْفِروا إِلَى مارِعس1( )و(. 

ؤمِنِنيولَا تَهِنوا ولَا تَحزنُوا وأَنْتُم الْأَعلَ (   م تُمكُن إِن ن2( )و(. 

ـثْلُه وتِلْك الْأَيام نُداوِلُها بين الناسِ ولِيعلَم اللَّه الَّذِين آمنوا ويتَّخِذَ          (   ح مِ ـر ـوم قَ ـس الْقَ م ـد ح فَقَ ـر ـسكُم قَ سمي إِن

ـب الظَّالِ        ـا يحِ ـه لَ ـهداء واللَّ ش كُمـن أَم حسِبتُم أَن تَدخلُوا الْجنةَ ولَما يعلَم . ولِيمحص اللَّه الَّذِين آمنوا ويمحق الْكَافِرِين. مِنيمِ

ابِرِينالص لَمعيو كُموا مِنداهج الَّذِين 3( )اللَّه( . 

 .لسنة وجدنا سنناومثل ذلك يف بقية موارد لفظ السنة، فأينما وجدنا لفظ ا 

ـنامكُم       (  وردت بلفظ اآلية   -طبيعية خصوصا –سنن كثرية   : السنة بلفظ اآلية   - ـهِ م ـن آياتِ ومِ

ونعمسمٍ ياتٍ لِقَولَآي فِي ذَلِك فَضْلِهِ إِن مِن كُمتِغَاؤابارِ وهالنلِ و4( )بِاللَّي(. 

                                       
 .133:  آل عمران- 1
 .139:  آل عمران- 2
 .142-140:  آل عمران- 3
 .23:  الروم- 4
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ة  (:  بكثري من السنن   يدعونا القرآن لالعتبار  : الـسنة بلفـظ العربة     - رامِ لَعِبفِي الْأَنْع لَكُم إِنو

ارِبِنيائِغًا لِلشا سص ثٍ ودمٍ لَبنا خالِ نِ فَريب طُونِهِ مِنا فِي بمِم قِيكُم1( )نُس(. 

ـهِ و      (:كما يف قوله تعاىل   : السنة بلفظ العاقبة   - ـتَعِينوا بِاللَّ مِهِ اسـو ـى لِقَ وسـالَ م اصبِروا إِن الْأَرض لِلَّهِ قَ

تَّقِنيةُ لِلْماقِبالْعادِهِ وعِب مِن اءشي نا مورِثُه2()ي(. 

 وذلك كما يف قصة ذي القرنني الذي جاب األرض فاكتشف  :الـسنة بلفـظ السبب     -

ـسأَلُونَك عن ذِي الْقَرنَينِ قُلْ سأَتْلُو ع  (الكثري من السنن وسخرها   ياو ذِكْر همِن كُملَي . مِن اهنآتَي ضِ وفِي الْأَر ا لَهكَّنإِنَّا م

 .)3( )فَأَتْبع سببا. كُلِّ شيءٍ سببا

وردت مرة واحدة يف القرآن الكرمي مقرونة بسنة أن اإلميان سبيل           : السنة بلفظ الصبغة   -

ـثْلِ    (: حتصيل اهلداية ورفع الشقاق    ـنوا بِمِ آم ـإِن  ما آمنتُم بِهِ فَقَد اهتَدوا وإِن تَولَّوا فَإِنَّما هم فِي شِقَاقٍ فَسيكْفِيكَهم فَ

لِيمالْع مِيعالس وهو اللَّه .ونابِدع لَه ننَحغَةً واللَّهِ صِب مِن نسأَح نمغَةَ اللَّهِ و4( )صِب(.  

ـبع الَّذِين َظلَموا أَهواءهم بِغَيرِ عِلْمٍ فَمن يهدِي من أَضَلَّ اللَّه     (:  كقوله تعاىل  :السنة بلفظ الفطرة   - ـلْ اتَّ ب

       ـرِين ـن نَاصِ ـم مِ ـا لَه مدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِ       . وا لَا تَبهلَيع اسالن اللَّهِ الَّتِي فَطَر ة ـيفًا فِطْر ـك لِلـدينِ حنِ هجو ـأَقِم ك الدين الْقَيم ولَكِن فَ

                                       
 .66:  النحل- 1
 .128:  األعراف- 2
 .85-83: ف الكه- 3
 .138-137:  البقرة- 4
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ونلَمعاسِ لَا يالن 1( )أَكْثَر(.  

 حال  ووهو أن يقرر القرآن الكرمي نتيجة معينة بناء على صفة أ          : الشكل التقريري -2 

 :أو سبب أو شرط، فيكون التقرير وصفيا أو حاليا أو سببيا أو شرطيا

 اجلنة نتيجة   و كون اخلريية أو الفالح أ     من أمثلته يف القرآن الكرمي    : التقريـر الوصـفي    -

ـر أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنهون عن الْمنكَرِ   (: لـصفات معيـنة ذكرا اآليات التالية    يخ ـتُم كُن

مِن ما لَه ريخ لُ الْكِتَابِ لَكَانأَه نآم لَوبِاللَّهِ و ونمِنؤ ؤمِنون وأَكْثَرهم الْفَاسِقُونوتُ الْم م2()ه(. 

     ونـن ؤمِ الْم ـح ـد أَفْلَ ـعون     . قَ ـلَاتِهِم خاشِ ـي ص ـم فِ ه ـذِين ـوِ معرُِضون    . الَّ ـن اللَّغْ ع ـم ه ـذِين والَّذِين هم لِلزكَاةِ . والَّ

فَاعِلُون .افِظُونح وجِهِملِفُر مه الَّذِين3()و(. 

 )تَّقِنيةُ لِلْماقِبالْعا و ادلَا فَسضِ وا فِي الْأَر لُوع ونرِيدلَا ي ا لِلَّذِينلُهعنَج ة الْآخِر ارالد 4()تِلْك(.  

أي أن يرتب القرآن نتيجة معينة بناء على حالة معينة ألمة أو فرد إطالقا              : التقرير احلايل  -

  .ول الذي يطلق فيه الوصف جمردامشخصا ال كما يف النوع األ

صمنا مِن قَريةٍ كَانَت ظَالِمةً وأَنشأْنَا بعدها قَوما آخرِين( :ومن أمثلة هذا الشكل قوله تعاىل           .)5()وكَم قَ

 ؛ فيذكر السبب والنتيجة املترتبة عنه:التقرير السبيب -

                                       
 .30-29:  الروم- 1
 .110:  آل عمران- 2
 .5-1:  املؤمنون- 3
 .83:  القصص- 4
 .11:  األنبياء- 5
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ـذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا  (:  تأهيلها للشهادة على الناس  فـسبب وسطية األمة اإلسالمية هو              وكَ

ا  هِيدش كُملَيولُ عسالر كُونياسِ ولَى النع اءده1()لِتَكُونُوا ش( . 

ـم خلَاِئف الْأَرضِ ورفَع بعضَكُم   ( :وسبب االستخالف هو االبتالء          ـذِي جعلَكُ ـو الَّ هاتٍ وجرضٍ دعقَ بفَو 

حِيمر لَغَفُور إِنَّهالْعِقَابِ و رِيعس كبر إِن ا آتَاكُمفِي م كُملُوب2()لِي(.  

ومِن آياتِهِ أَن خلَق لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزْواجا لِتَسكُنوا إِلَيها ( :وسـبب خلـق األزواج هو السكن إليها              

جوونتَفَكَّرمٍ ياتٍ لِقَولَآي فِي ذَلِك ةً إِنمحرو ة دوم كُمنيلَ ب3()ع(.  

 :بأن يذكر الشرط متعلقا جبزائه كما يف آيات كثرية: التقرير الشرطي-

ذَا أَراد ا( ا فَلَا مرد لَه وما لَهم مِن دونِهِ مِن والٍإ ِن اللَّه لَا يغَير ما  بِقَومٍ حتَّى يغَيروا ما بِأَنفُسِهِم وإِ وءمٍ سبِقَو 4()للَّه(.  

 .)5()ويرُزقْه مِن حيث لَا يحتَسِب ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه. ومن يتَّقِ اللَّه يجعلْ لَه مخْرجا ( 

 .)6()لَّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِن حولِكفَبِما رحمةٍ مِن ال( 

 :ومن أمثلة هذا النوع آييت التدافع حمور هذا البحث يف البقرة واحلج 

 ) اتلَوصو عبِيو امِعوص تمدضٍ لَهعبِب مضَهعب اساللَّهِ الن فْعلَا دلَواو اللَّهِ كَثِري ما اسفِيه ذْكَري اجِدسم1()و(. 

                                       
 .143:  البقرة- 1
 .165:  األنعام- 2
 .21:  الروم- 3
 .11:  الرعد- 4
 .3-2:  الطالق- 5
 .159:  آل عمران- 6
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)الَمِنيلَى الْعذُو فَضْلٍ ع اللَّه لَكِنو ضالْأَر تدضٍ لَفَسعبِب مضَهعب اساللَّهِ الن فْعالَ د لَو2()و(. 

 لكن لغة   قد خيربنا اهللا عز وجل عن سنته دون تصريح بكوا سنة،          : الـشكل اخلربي   -3

 :اآلية وسياقها يفيدان ذلك، وقد جتيء مثبتة أو منفية أو مؤكدة

 :من ذلك: السنة خربا مثبتا-

ـق الْإِنـسان ضَعِيفًا  (  ؤلَاءِ مِن عطَاءِ ربك وما كَان عطَاء ربك محُظور (.)3()وخلِ هلَاء وؤ ه نُمِد ال (. )4()اكُ

اسِ حلِلن نزُي ثِ ذَلِك رالْحامِ والْأَنْعةِ وموسلِ الْمالْخَيالْفِضَّةِ وبِ والذَّه ةِ مِن طَرقَناطِريِ الْمالْقَنو نِنيالْباءِ وسالن اتِ مِنوهالش ب

 .)5()متَاع الْحياةِ الدنْيا واللَّه عِنده حسن الْمآبِ

ـلَ اللَّه لِرجلٍ مِن قَلْبينِ فِي جوفِهِ     (:كقوله تعاىل :االـسنة خربا منفي    - عـا ج 6()م( .) مِن انالْإِنْس أَمسال ي

الَ السيئَةُ(. )7()دعاءِ الْخَيرِ وإِن مسه الشر فَيئُوس قَنوطٌ ةُ ونستَوِي الْحالَ تَس اكِ(.)8()وش مهأَكْثَر لَا تَجِدو9()رِين(. 

 …كأن تكون السنة أمرا أو يا أو استفهاما أو استثناء أو حصرا: الشكل اإلنشائي -4

صِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تَفَرقُوا(:  السنة يف شكل أمر -  .)10()واعتَ

                                                                                                                        
 .40:  احلج- 1
 .251:  البقرة- 2
 .28: النساء - 3
 .20:  اإلسراء- 4
 .14:  آل عمران- 5
 .4:  األحزاب- 6
 .49:  فصلت- 7
 .34:  فصلت- 8
 . 17-16: األعراف- 9

 .103:  آل عمران- 10
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 )           مِن كِصيب ة ولَا تَنس نَ ـر ـه الـدار الْآخِ ـاكَ اللَّ ـيما آتَ ـتَغِ فِ ابفِي و ادغِ الْفَسلَا تَبو كإِلَي اللَّه نسا أَحكَم سِنأَحا ونْيالد 

فْسِدِينالْم حِبلَا ي اللَّه ضِ إِن1()الْأَر(. 

ـنون لِينفِروا كَافَّةً فَلَولَا نَفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ لِيتَفَ      (   ؤمِ الْم ـان ـا كَ موا وعجذَا ر قَّهوا فِي الدينِ ولِينذِروا قَومهم إِ

ونذَرحي ملَّهلَع هِم2()إِلَي(. 

ذَاهم وتَوكَّلْ علَى اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ وكِيلًا (:السنة يف شكل ي - ع أَ دو افِقِنينالْمو الْكَافِرِين لَا تُطِع3()و(.    

                                       
 .77:  القصص- 1
 .122:  التوبة- 2
 .48:  األحزاب- 3
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)ص شِ فِي الْأَرضِ مرحا إِن اللَّه لَا يحِب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُورٍولَا تُ لَا تَماسِ وكَ لِلندخ ر1()ع(. 

 )كُمحي  .)2()ولَا تَنازَعوا فَتَفْشلُوا وتَذْهب رِ

 . )3()منا وهم لَا يفْتَنونأَحسِب الناس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آ. امل ( :السنة يف شكل استفهام - 

  صِري الْم بِئْسو منهج اهأْوماللَّهِ و خَطٍ مِنبِس اءب ناللَّهِ كَم انرِضْو عاتَّب ن4()أَفَم(. 

  )رِمِنيجكَالْم لِمِنيسلُ الْمعج5()أَفَن(. 

ذَا مسه ا(: السنة يف شكل استثناء -  ني. لْخَير منوعاوإِ صلِّ الَّ الْم  . )6()إِ

صرِ( الْعرٍ. وسلَفِي خ انالْإِنس رِ. إِنبا بِالصواصتَوو قا بِالْحواصتَواتِ والِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّ الَّذِين   .)7()إِ

 :السنة يف شكل حصر 

صِيبنا إِلَّا ما كَتَ (   ي اقُلْ لَنلَن اللَّه 8()ب(. 

  ) ونلَمعكَانُوا ي لَو انويالْح لَهِي ة الْآخِر ارالد إِنو لَعِبو وا إِلَّا لَهنْيالد اةيذِهِ الْحا هم9()و(. 

 األمثال والقصص القرآين منابع السنن؛ بالتصريح يف ثنايا القصة أو         : الـشكل التمثيلي   -5

                                       
 .18:  لقمان- 1
 .46:  األنفال- 2
 .2-1:  العنكبوت- 3
 .162:  آل عمران- 4
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  .مها، أو بالتلميح من خالل سياق القصة أو املثلاملثل أو بعد

شرح مستفيض لعواقب احلكم الفردي واالستبداد السياسي، وشرح        "فسورة القصص مثال    

آخـر لعواقب الطغيان االقتصادي واالغترار باملال العريض، من خالل منوذجي الفرعونية احلاكمة          

  .)1("والقارونية الكانزة

حشدا من السنن املدللة حبوادث قصة سيدنا موسى مع فرعون          واملـتأمل يف الـسورة جيد       

 :وهامان وقارون

  )      ارِثِنيالْو ملَهعنَجةً وأَئِم ملَهعنَجضِ وتُضْعِفُوا فِي الْأَراس لَى الَّذِينع ـن نَم أَن ـرِيد ونُمكِّن لَهم فِي الْأَرضِ ونُرِي . ونُ

انامهو نوعفِرونذَرحا كَانُوا يم مها مِنمهودنج2() و(. 

  ) تَّقِنيةُ لِلْماقِبالْعا و ادلَا فَسضِ وا فِي الْأَر لُوع ونرِيدلَا ي ا لِلَّذِينلُهعنَج ة الْآخِر ارالد 3( )تِلْك(.  

يف ثنايا  –ز قانونان جليالن    ويف أطواء فصول مثرية من الغربة والسجن واإلغرار والظلم يرب         "

قَالُوا أَئِنك لَأَنْت يوسف قَالَ أَنَا يوسف وهذَا أَخِي قَد من اللَّه     (: األول: -عليه السالم –قـصة سيدنا يوسف     

سِنِنيحالْم رأَج ضِيعلَا ي اللَّه فَإِن بِرص يتَّقِ وي نم ا إِنَّهنلَي4( )ع(. 

حِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوم        (: اينوالـث   ور مِن ئَسيلَا ي حِ اللَّهِ إِنَّه ور وا مِنئَسلَا تَيأَخِيهِ وو فوسي وا مِنسسوا فَتَحباذْه ـي يابنِ

                                       
 .30ص، 2000/هـ1421دار القلم، دمشق،  سر تأخر العرب واملسلمني، ، حممد الغزايل- 1
 .6-5:  القصص- 2
 .83:  القصص- 3
 .90:  يوسف- 4
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ون2(" .)1( )الكَافِر(.  

:  األمثال واألمثال القرآنية كذلك منابع السنن، واستنباط هذه السنن هو مقصد ضرب هذه           

)       دتَاعٍ َزبم ةٍ أَوحِلْي تِغَاءارِ ابهِ فِي النلَيع ونوقِدا يمِما وابِيا ر دلُ َزبيلَ الستَما فَاحرِهةٌ بِقَددِيأَو الَتفَس اءاءِ ممالس لَ مِن أَنز

ـباطِلَ فَأَ            ـق والْ الْح ـه ـضْرِب اللَّ ي ـذَلِك ـثْلُه كَ ما الزبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُث فِي الْأَرضِ كَذَلِك يضْرِب اللَّه مِ

 . )3()الْأَمثَالَ

السنن من اهللا عز وجل، فلذلك جنده تعاىل يرتبها يف القرآن الكرمي            : الشكل الترتييب  -6 

  .عالعلى وصف من أوصافه أو فعل من أفعاله جل و

 .)4( )يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر (: فالسنة من إرادة اهللا

 ) . 5()ونُقِر فِي الْأَرحامِ ما نَشاء إِلَى أَجلٍ مسمى ثُم نُخْرِجكُم طِفْلًا(: والسنة من مشيئة اهللا

 ) 6()ع سماواتٍ فِي يومينِ وأَوحى فِي كُلِّ سماءٍ أَمرهافَقَضَاهن سب (:والسنة من قضاء اهللا

                                       
 .87:  يوسف- 1
 .30، ص سر تأخر العرب واملسلمني، حممد الغزايل- 2
 .17:  الرعد- 3
 .185:  البقرة- 4
 .5:  احلج- 5
 .12:  فصلت- 6
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لَ حتَّى عاد كَالْعرجونِ الْقَدِيمِ (: والسنة من قدر اهللا   .)1()والْقَمر قَدرنَاه منازِ

 ). 2()الْأُمور حتَّى جاء الْحق وظَهر أَمر اللَّهِ وهم كَارِهونلَقَد ابتَغَوا الْفِتْنةَ مِن قَبلُ وقَلَّبوا لَك (: والسنة من أمر اهللا

ة ولَا يزالُون مخْتَلِفِني       (: والسنة من رمحة اهللا    احِدةً وأُم اسـلَ الن علَج ـك بر ـاء ش ـو إِلَّا من رحِم ربك ولِذَلِك خلَقَهم . ولَ

  .)3( )مةُ ربك لَأَملَأَن جهنم مِن الْجِنةِ والناسِ أَجمعِنيوتَمت كَلِ

ذْنِهِ(: والسنة من إذن اهللا   .)4( )ويمسِك السماء أَن تَقَع علَى الْأَرضِ إِلَّا بِإِ

غْلِبن أَنَا ورسلِي إِن ال (: والسنة من كتابة اهللا   .)5( )لَّه قَوِي عزِيزكَتَب اللَّه لَأَ

 . )6()واتَّبِع ما يوحى إِلَيك واصبِر حتَّى يحكُم اللَّه وهو خير الْحاكِمِني(:  والسنة من حكم اهللا

  .)7() الصدورِويمح اللَّه الْباطِلَ ويحِق الْحق بِكَلِماتِهِ إِنَّه علِيم بِذَاتِ(: والسنة من كلمة اهللا

ؤمِنون (: والسنة من قول اهللا لَا ي مفَه لَى أَكْثَرِهِملُ ع الْقَو قح 8( )لَقَد(.  

                                       
 .39:  يس- 1
 .48:  التوبة- 2
 .119-118:  هود- 3
 .65:  احلج- 4
 .21:  اادلة- 5
 .109:  يونس- 6
 .24:  الشورى- 7
 .7:  يس- 8
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ـرِ عمدٍ تَرونَها وأَلْقَى فِي الْأَرضِ رواسِي أَن تَمِيد بِكُم   (:والـسنة من خلق اهللا    اتِ بِغَياومالـس ـق  هذَا خلْق اللَّهِ…خلَ

 . )1()فَأَرونِي ماذَا خلَق الَّذِين مِن دونِهِ بلْ الظَّالِمون فِي ضَلَالٍ مبِنيٍ

ـةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً قَالُوا أَتَجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك     (: والسنة من جعل اهللا    ـك لِلْملَائِكَ بـالَ ر ذْ قَ وإِ

مالدونلَما لَا تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك س نُقَددِكَ ومبِح حبنُس ننَحو 2()اء.( 

ع مخْتَلِفًا أُكُلُه والزيتُون     (: والـسنة من إنشاء اهللا     رالزخْلَ والناتٍ ووشرعم رغَي اتٍ ووشرعاتٍ منأَ جالَّذِي أَنْش ـو هو

الرورِفِنيسالْم حِبلَا ي رِفُوا إِنَّهلَا تُسادِهِ وص ح موي قَّهآتُوا ح و رذَا أَثْم غَير متَشابِهٍ كُلُوا مِن ثَمرِهِ إِ ا وابِهتَشم ان3( )م(. 

 :خالصة القول 

سنة لقد تنوعت وتعددت تعبريات القرآن الكرمي عن        : بعد عرض كل هذه األشكال أقول      

اهللا، وقـد حاولـت أن أعرض مناذج هلا، ألنّ معرفة هذه األشكال متكننا من اكتشاف أكرب قدر         

 .ممكن من السنن من خالل كتاب اهللا مباشرة دون واسطة من جتربة ومعايشة

وال حاجـة للتذكري أنّ السنن اليت نطق ا القرآن الكرمي تصرحيا أو تلميحا، آكد السنن                 

ستخراجا وأمتنها وأدلّها ورودا وأوثقها لفظا ومعىن، ذلك أنّ صحتها من صحة            وأثبتها وأسهلها ا  

كتاب اهللا، وصدقها راجع لصدقه، وثباا نابع من عصمة القرآن الكرمي، وخلودها كامن يف خلود           

 .كالم اهللا عز وجل

  يف االستعمال القرآيننلسنل الصياغة االصطالحية: املطلب الثاين
                                       

 .11-10:  لقمان- 1
 .30:  البقرة- 2
 .141:  األنعام- 3
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 األلفاظ املعربة عن معىن واحد يف اللغة عامة، ويف لغة القرآن خاصة،  مـن املعلـوم أن تعدد     

 .يسهم بقوة يف صياغة صورة اللفظ ومدلوالته املعربة عن فحواه وحمتواه

 القانون، الضابط، الناموس، العادة،     :ن أقرب املعاين وألصقها مبفهوم السنة هي      وال شـك أ   

 . تعنينا هنالكنها مصطلحات مل يستعملها القرآن الكرمي فال

 :أما املصطلحات اليت عبر ا القرآن عما يدل على معىن السنة ويقترب منه، فهي

 .إرادة اهللا، مشيئته، إذنه، أمره، قضاؤه، قدره، قوله، كلمته، كتابته -

 .الطريقة، الشريعة، السبيل، املنهاج -

 اآلية، الفطرة، الصبغة -

 .السبب، العاقبة، املثل، العربة -

املصطلحات إىل هذا التصنيف الرباعي نظرا ملا يدل عليه سياق كل           وقـد صـنفت هـذه       

 .جمموعة من حيث التصور الوجودي لإلنسان املسلم

 )إرادة اهللا، مشيئته، إذنه، أمره، قضاؤه، قدره، قوله، كلمته، كتابته         (فاموعة األوىل    -

دات الكونية، بالعناية تعـرب عـن إهلـية السنن وشكل تعبريها عن تعلق احلياة اإلنسانية وكل املفر    

 . اإلهلية

. فحـياة الـناس حمكومة بسنن تعرب عن قضاء اهللا وقدره، وهي جتلي إرادة اهللا ومشيئته                -

 .وحتقق متعلقات السنن ال يكون إال بإذن اهللا وأمره، والسنن تعبري عن قول اهللا وكلمته وكتابته

ن هداية الوحي    فهي تعبري ع   )الطريقة، الشريعة، السبيل، املنهاج   (أمـا اموعة الثانية      -

وكيفـية جتـسيد السنن هلا، فتناغم املؤمن مع سنن الوحي وهداية أحكامه اتباع للطريق املستقيم                
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 .والشرع القومي وانتهاج لسبيل النجاح والنجاة يف الدنيا واآلخرة

فتحيلنا جبالء على الكون وما فيه من آيات        ) اآلية، الفطرة، الصبغة  (وألفـاظ من مثل      -

 .رة وفطر أصيلة تضفي عليه صبغة إهلية خاصةباه

أمـا احلـياة وحركة التاريخ فيتلخص نصيبها السنين من مصطلحات القرآن يف ألفاظ               -

فسنن التاريخ تتجلى يف عواقب األمم اليت تذهب أمثاال وعربا ) الـسبب، العاقـبة، املثل، العربة    (

 .وه ونتائجهلالحقني، عرب تقصي أخبار من سبقوهم ومعرفة أسباب ما فعل

لـذا، ومـن خـالل هذا التحليل ميكن حتديد أربع أشكال قرآنية لصياغة السنن عرب                 -

 :املصطلحات املقاربة هلا يف املعىن، وهي على الترتيب السابق

 الصياغة اإلهلية للسنن  .1

 الصياغة اهلدائية للسنن  .2

 الصياغة الكونية للسنن  .3

 الصياغة التارخيية للسنن  .4

 ية للسننالصياغة اإلهل: أوال

سـبقت اإلشـارة إىل أن القرآن عرب عن احلضور اإلهلي يف حركة السنن عرب املصطلحات                

 .إرادة اهللا، مشيئته، إذنه، أمره، قضاؤه، قدره، قوله، كلمته، كتابته: التالية

، أو احلكم فيه بالفعل     )أي يف املبتدأ  ( اإلرادة الرتوع إىل الشيء أو عدمه        :إرادة اهللا . 1 

، فاإلرادة يف املبتدأ هي إرادة اإلنسان، واإلرادة يف املنتهى هي من إرادة   )ي يف املنتهى  أ(أو عدمـه    
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.  فاإلنـسان يـرتع إىل الفعل أو ال يرتع، لكن الذي حيكم يف الفعل أو ال حيكم هو اهللا                   )1( .اهللا

  .واحلكم يف األفعال هو جريان سنن اهللا فيها

ـس        (:فقوله  الْي ـم ـه بِكُ ـرِيد اللَّ ي   رسالْع بِكُم رِيدال ي و يعين حكم اهللا فيكم باليسر ال بالعسر، .)2()ر 

ألنـه يعلم األوفق لكم واألرفق بكم وما ترتع إليه نفوسكم وتصلح به، فاليسر باخللق من إرادته                 

سـبحانه، وهو سنة من سننه يف خلقه، فالسنة من إرادة اهللا، وكل السنن املقرونة بإرادة اهللا تفهم                  

ذا املعىن: 

  )ارِثِنيالْو ملَهعنَجةً وأَئِم ملَهعنَجضِ وتُضْعِفُوا فِي الْأَراس لَى الَّذِينع ننَم أَن نُرِيد3()و(. 

  .)4()يرِيد اللَّه أَن يخَفِّف عنكُم وخلِق الْإِنسان ضَعِيفًا(  

  .)5( )ا أَن يشاء اللَّه رب الْعالَمِنيوما تَشاءون إِلَّ( :مشيئة اهللا. 2

، فهي مثل إرادته،    (6)فمشيئة الناس هي إصابة الفعل، أما مشيئة اهللا فهي إجياده واحلكم فيه           

 .)7()واللَّه يخْتَص بِرحمتِهِ من يشاء واللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظِيمِ (:وكلتامها حاكمة للسنن مسرية هلا

 )كِيمالْح زِيزالْع وإِلَّا ه لَا إِلَه اءشي فامِ كَيحفِي الْأَر كُمروص الَّذِي ي و8()ه(.  

                                       
 .2/171 البصائر، ، الفريوز أبادي- 1
 .185 : البقرة- 2
 .5:  القصص- 3
 .28:  النساء- 4
 .29 : التكوير- 5
 .3/363بصائر ذوي التمييز،  -6 
 .105:   البقرة- 7
 .6 : آل عمران- 8
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  .)1()يمٍوالَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا صم وبكْم فِي الظُّلُماتِ من يشأْ اللَّه يضْلِلْه ومن يشأْ يجعلْه علَى صِراطٍ مستَقِ(

ـزموهم   (: إذن اهللا إنفـاذه إرادته ومشيئته، وإجراؤه سنن الكون وفق ذلك           :إذن اهللا . 3 فَه

آتَاه اللَّه الْملْك والْحِكْمةَ وعلَّمه مِما يشاء ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضَهم بِ     و الُوتج وداوقَتَلَ دذْنِ اللَّهِ و ـإِ بعضٍ لَفَسدت الْأَرض بِ

          ـالَمِني ـى الْع ـضْلٍ علَ ـه ذُو فَ ـن اللَّ ؤتِهِ مِنها   ( .)2()ولَكِ ؤجلًا ومن يرِد ثَواب الدنْيا نُ ا مذْنِ اللَّهِ كِتَاب ـا كَان لِنفْسٍ أَن تَموت إِلَّا بِإِ مو

ؤتِهِ مِ ةِ نُ الْآخِر ابثَو رِدي نمواكِرِينزِي الشجنسا وه3()ن(.  

)              لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهو هدِ قَلْبهبِاللَّهِ ي مِنؤ ي نمذْنِ اللَّهِ و ـِصيبةٍ إِلَّا بِإِ م ـن ـاب مِ ـا أَص فإذن اهللا إذن حتقق  .)4 () م

 .سنته وجرياا وفق إرادته ومشيئته

 :ي الفعلي إلرادة اهللا ومشيئته وإذنه هو التجسد الواقع:أمر اهللا. 4

 ) ونكَارِه مهاللَّهِ و رأَم رظَهو قالْح اءتَّى جح ورالْأُم وا لَكقَلَّبلُ وقَب ةَ مِنا الْفِتْنتَغَواب 5 ()لَقَد( . 

ـاءكِ ويا         (: وقال ـي م ـاأَرض ابلَعِ ـيلَ ي غِيض ا وقِ أَقْلِعِي و اءما س دعقِيلَ بو ودِيلَى الْجع تتَواسو رالْأَم قُضِيو اءلْم

مِ الظَّالِمِني6()لِلْقَو(. ) ورالْأُم صِري ال إِلَى اللَّهِ تَ  . )7()صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ أَ

                                       
 .39 : األنعام- 1
 .251: البقرة- 2
 . 145 : آل عمران- 3
 . 11 : التغابن- 4
 .48 : التوبة- 5
 . 44 :هود- 6
 . 53 : الشورى- 7
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ذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُونإِنَّما أَمره  ( :أما قوله تعاىل   .)1()إِ

فهـو تقـريب إىل الذهن يف ااز، واألمر أهون من ذلك جدا يف إرادة اخلالق،وإمنا يهال             "

الـذهن املغلق ذا التقدير ألنه يظن أن مسألة اخللق مسألة محل وانتقال وحتريك أثقال وحرية بني             

  (2) "زعة يف آفاق الفضاء السحيقاألرقام واملقادير املو

فأمر اهللا يتحقق بالفعل من ثواب أو عقاب، وهو اجلزاء السنين للبشر نتيجة موقفهم من سنن       

 .اهللا إجيابا أو سلبا

لَ لِكَلِماتِهِ (:  كلمة اهللا سننه املبثوثة يف خلقه  :كلمـة هللا  . 5 دبلًا لَا مدعقًا وصِد كبةُ ركَلِم تتَمو 

لِيمالْع مِيعالس وهارِ (  .)3()وفِي الن نتُنقِذُ م ذَابِ أَفَأَنْتةُ الْعهِ كَلِملَيع قح ن4()أَفَم(. 

)ظِيمزُ الْعالْفَو وه اتِ اللَّهِ ذَلِكدِيلَ لِكَلِمةِ لَا تَب فِي الْآخِرا ونْياةِ الديى فِي الْحرشالْب م5()لَه(.  

 

ـا (:وكلمة اهللا معجزته   ي      ميرم نى ابعِيس سِيحا الْمإِنَّم قلَى اللَّهِ إِلَّا الْحلَا تَقُولُوا عو ـا تَغْلُوا فِي دِينِكُم ـتَابِ لَ ـلَ الْكِ أَه

همِن وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه تُهكَلِمولُ اللَّهِ وس6() ر(.  

 .غري أب معجزة إهلية وكلمة منه سبحانهفوالدة املسيح من 

                                       
 . 82 :يس- 1
 .26الفلسفة القرآنية، ص: لعقاد ا-2 
 .125:  األنعام- 3
 .19 : الزمر- 4
 .64:  يونس- 5
 .171:  النساء- 6
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ـى       ( : يأيت مبعىن كلمته يف عدة مواضع من القرآن الكرمي منها          :قول اهللا . 6 لُ علَ ـو ـق الْقَ ح ـد لَقَ

ونمِنؤ لَا ي مفَه 1()أَكْثَرِهِم(. )ونتَرمالَّذِي فِيهِ ي قلَ الْح قَو ميرم نى ابعِيس 2()ذَلِك(.  

ـ . 7 ـوِي عزِيز        ( :تابة اهللا ك ـه قَ ـلِي إِن اللَّ سرـا و ـبن أَنَ غْلِ ـه لَأَ ـتَب اللَّ أي أجرى سنته االجتماعية  .)3()كَ

ذُن بِا      ( :ويقول تعاىل  .بذلك ـنا علَيهِم فِيها أَن النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والْأَنف بِالْأَنفِ والْأُ كَتَبو  نبِالس نالسذُنِ و لْأُ

         ونالظَّالِم مه لَئِكفَأُو لَ اللَّه ا أَنزبِم كُمحي لَم نمو ـه ة لَ ـار ـو كَفَّ ـهِ فَه ـصدقَ بِ ـن تَ فَم اصـص ـروح قِ الْجأي كانت سنتنا  .)4()و

  .التشريعية فيهم كذلك

ذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجلٍ كِتَابوما كَان لِرسولٍ أَن يأْتِي بِآيةٍ(  .أي سنة حتكمه بداية واية .)5() إِلَّا بِإِ

 

 

 :)6( قضاء اهللا فصله يف األمر وحكمه فيه :قضاء اهللا. 8

 .)7()فَقَضَاهن سبع سماواتٍ فِي يومينِ وأَوحى فِي كُلِّ سماءٍ أَمرها (

) أَلَّا تَع كبقَضَى رانًاوسنِ إِحيالِدبِالْوو اهوا إِلَّا إِيد8()ب( . 

                                       
 .7 : يس- 1
 .34 : مرمي- 2
 .21 : اادلة- 3
 .45:  املائدة- 4
 .38:  الرعد- 5
 . 4/276 بصائر ذوي التمييز،، الفريوز آبادي- 6
 .12:  فصلت- 7
 .23: اإلسراء - 8
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)ونتَرتَم أَنْتُم ثُم هدى عِنمسلٌ مأَجلًا وقَضَى أَج طِنيٍ ثُم مِن لَقَكُمالَّذِي خ و1()ه(. 

ـنجعلَه آيةً لِلناسِ          ( ـين ولِ ه ـي ـو علَ ـكِ ه بـالَ ر ـذَلِكِ قَ ـالَ كَ ا مقْضِياقَ رأَم كَانا وةً مِنمحرفقضاء اهللا سنته  .)2() و

 .حسب ما يفهم من هذه اآليات ومثيالا

لَ حتَّى عاد كَالْعرجونِ الْقَدِيمِ(: قدر اهللا. 9  .)3( ) والْقَمر قَدرنَاه منازِ

)كَ فِيهاربا وقِهفَو مِن اسِيوا رلَ فِيهعجوائِلِنيلِلس اءوامٍ سةِ أَيعبا فِي أَراتَها أَقْوفِيه رقَد4( ) ا و(. 

) ارهالنلَ واللَّي رقَدي اللَّه5( )و(. 

ةِ إِلَّا متَاعاللَّه يبسطُ الرزْقَ لِمن يشاء ويقْدِر وفَرِحوا بِالْحياةِ الدنْيا وما الْحياة الدنْيا فِ ( 6( )ي الْآخِر(. 

) ونالْقَادِر منَا فَنِعر7( )فَقَد(. 

ا (     ورقْدا م راللَّهِ قَد رأَم كَانلُ وقَب ا مِنلَوخ ةَ اللَّهِ فِي الَّذِيننس لَه اللَّه ضا فَرجٍ فِيم رح مِن بِيلَى النع ا كَان8( )م(. 

، وكلها تتجسد يف سننه يف كونه        ).9( صنعه وجعله، وعلمه وحكمه، وقدرته وقوته      فقدر اهللا 

                                       
 2:  األنعام- 1
 .21:  مرمي- 2
 .39:  يس- 3
 .10:  فصلت- 4
 .20:  املزمل- 5
 .26:  الرعد- 6
 .23:  املرسالت- 7
 .38:  األحزاب- 8
 .4/244 بصائر ذوي التمييز،، الفريوز آبادي- 9
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ـدر    (:  يقول تعاىل .ووحيه ـذِي قَ ـدى فـوالَّ ى   (.)1( )هده ثُم لْقَهءٍ خيطَى كُلَّ شا الَّذِي أَعـن بـالَ ر مبقابلة  و)2( )قَ

 بث السنن يف كل خلق حسب ما قدره أي.  (3)النصني نفهم أن القدر هو إعطاء كل شيء خلقه

 .اهللا لذلك اخللق

 الصياغة اهلدائية للسنن: ثانيا

إن سـنن اهلداية املختزنة يف الوحي اإلهلي هي خالصة الطريقة والشريعة اليت اختارها اهللا               

 .منهاجا وسبيال للمؤمنني

 .، املنهاجالطريقة، الشريعة، السبيل: لذلك فقد عرب القرآن عن السنن ذه املصطلحات

 إن معىن الطريقة أحد املعاين اللغوية األصلية للفظ السنة، واملعىن التشريعي            :الطـريقة . 1

 . طريقته يف العمل–صلى اهللا عليه وسلم -للسنة مبين على معىن الطريقة، فسنة النيب

عي وارتباط معىن الطريقة باملعىن التشري    .  والـسنة كذلك طريقة اهللا تعاىل يف معاملته خلقه        

جيعلـين اعترب استعمال القرآن للفظ الطريقة يدل على السنن التشريعية من أوامر ونواهي متضمنة                

وأَلَّو استَقَاموا علَى الطَّرِيقَةِ لَأَسقَيناهم (:  يوظف السياق مصطلح الطريقة فيقول تعاىل.يف نصوص الوحي  

ـدقًا    ـاء غَ ج التعامل مع     (4) )م سنن اهللا هو السبيل لكسفها وتسخريها، وحتصيل        ، فاالستقامة على 

ـدقًا   ( مـنها نتائجها اليت  ـاء غَ م ماهنـقَي وخص املاء بالذكر دون سائر آثار االلتزام بالسنن ألن املاء }لَأَس 

                                       
 .3:  األعلى- 1
 .50:  طه- 2
 .4/244بصائر ذوي التمييز، الفريوز آبادي،  -3 

 .16 :جلنا - 4 
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 ففي اآلية  .(1)حيثما كان املاء كان املال، وحيثما كان املال كانت الفتنة         : أصل املعاش، وكما يقال   

لَّو ن وأَ( يشري إليها أول اآلية" االستقامة طريق اخلري العميم" سنة أوىل هي أن :ث سنن الكـرمية ثال  

ـدقًا            ـاء غَ م ماهنـقَي ـرِيقَةِ لَأَس ـى الطَّ ـتَقَاموا علَ اخلري الذي هو نتاج االستقامة فتنة من " وسنة ثانية هي أن  )اس

ـيهِ    (:وإليها تشري اآلية  " اهللا لـنا   ـنهم فِ سوء استخدام اخلري عاقبته العذاب "،  وسنة ثالثة هي أن     )لِنفْتِ

ا(: وهو ما تشري إليه بقية اآلية" األليم يف الدنيا واآلخرة دعا صذَابع لُكْهسهِ يبذِكْرِ ر نع رِضعي نم(2) و{. 

جمرد وهـذا الفهـم يعطينا تصورا أوضح للتعامل مع اللفظ يف مواضعه القرآنية، أمشلَ من                

الطريق الواسع الذي درج املفسرون على الوقوف عنده، فطريق االستقامة وطريق جهنم مها طريقا              

التعامل مع السنن املؤدية إىل إحدى الدارين؛ فمن التزم بالسنن التشريعية وأحسن العمل ا أدى به      

اتبع سنن ذلـك إىل سـنن دخـول اجلنة، ومن فرط يف السنن وخالفها فقد اختار طريق جهنم و        

 .دخوهلا

 ما يصدق على معىن الطريقة يصدق على معىن الشريعة، فطريقة اهللا هي             :الـشريعة . 2

 . شريعته، وهي سننه التشريعية

ع لَكُم مِن الدينِ ما وصى بِهِ نُوحا والَّذِي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى       { رش ينوا الدأَقِيم أَن 

نِيبي نهِ مدِي إِلَيهيو اءشي نهِ متَبِي إِلَيجي هِ اللَّهإِلَي موهعا تَدم رِكِنيشلَى الْمع رقُوا فِيهِ كَبلَا تَتَفَر3( }و(.  

                                       
 .10/101 تفسري املراغي،  - 1
 .17: اجلن - 2

 .13 :  الشورى- 3
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 .)1( }لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا(

 .)2()كَ علَى شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتَّبِعها ولَا تَتَّبِع أَهواء الَّذِين لَا يعلَمونثُم جعلْنا( 

 فاهللا سن لنا سننا تشريعية كما سنها لكل أمة قبلنا، وتسمية السنن بالشرائع هو خمتار الكثري       

 )3(. .رضي اهللا عنه-من املفسرين، وهو املنقول عن عطاء 

 وبنفس املعىن يستعمل السياق القرآين مصطلح السبيل الذي هو كذلك           :بيلالـس . 3 

 .باجلمع اليت هي القوانني الوضعية املنحرفة عن سبيل احلق" السبل"سنن اهللا التشريعية يف مقابل 

اإِنَّا هديناه السبِيلَ إِما ش( .)4()واللَّه يقُولُ الْحق وهو يهدِي السبِيلَ(  ا كَفُورإِما و 5()اكِر(. 

 

       )تَتَّقُون لَّكُمبِهِ لَع اكُمصو بِيلِهِ ذَلِكُمس نع قَ بِكُملَ فَتَفَربوا السلَا تَتَّبِعو وها فَاتَّبِعتَقِيمساطِي مذَا صِره أَن6()و(.  

  ).7( لسنة يف القرآنوقد جعل اإلمام الطربي معىن السبيل أحد معاين لفظ ا 

 من معاين السنة كذلك املنهاج كما يذكر اإلمام الطربي وبعض املفسرين         :املنهاج  . 4 
 :ومصطلح املنهاج مذكور يف آية واحدة من القرآن الكرمي هي قوله تعاىل (8)

                                       
 .48:   املائدة- 1
 .18 : اجلاثية- 2
ابن اجلوزي،  . 2/263غرائب القرآن، القمي،  . 1/300لباب التأويل، اخلازن،  . 4/65روح املعاين، اآللوسي،:  انظر مثال  - 3

 .3/332احملرر الوجيز،ابن عطية، . 1/465زاد املسري،
 .4 : األحزاب- 4
 .3 : اإلنسان- 5
 .153 : األنعام- 6
 .4/29 جامع البيان، ، الطربي- 7
 .1/300لباب التأويل، اخلازن، ، 1/300حبر العلوم، السمرقندي، ، 4/29جامع البيان، الطربي،8 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 348 

 .(1) )لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا{

 الصياغة الكونية للسنن: ثالثا

 شـك أن لفـظ اآليـات نال نصيبا وافرا يف السياق القرآين، يف مقام احلدث عن السنن           ال

 .الكونية، إىل جانب ألفاظ مثل الفطرة والصبغة املعربة عن التعبد الفطري لكل املخلوقات هللا

 .اآلية، الفطرة، الصبغة: لذلك تلخصت الصياغة الكونية للسنن يف مصطلحات

طلحات املقاربة للسنة حبسب قرب معناها من معىن السنة    إذا صـنفنا املص    :اآليـة . 1 

وأكثرها مناسبة ليكون مرادفا " السنة"ألصق مصطلح قرآين بلفظ " اآلية"ومرادفتها له، تكون لفظة   

  .للسنة يف االستعمال القرآين

  

                                       
 .48 :املائدة1 
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ـن آياتِهِ خلْق السماواتِ والْأَرضِ وا  (: فاآلية سنة اهللا يف الطبيعة    ختِلَاف أَلْسِنتِكُم وأَلْوانِكُم إِن فِي ذَلِك و مِ

الِمِنياتٍ لِلْع1()لَآي(. )أْكُلُوني ها فَمِنبا حها مِننجرأَخا واهنييتَةُ أَحيالْم ضالْأَر مةٌ لَهآي 2( )و(.  

ـان لَكُم آيةٌ فِي فِ    (: واآليـة سنة اهللا االجتماعية      ـد كَ ة قَ ى كَافِررأُخبِيلِ اللَّهِ ونِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سئَتَي

صارِ لِي الْأَبلِأُو ة رلَعِب فِي ذَلِك إِن اءشي نرِهِ مص بِن ديؤ ي اللَّهنِ ويالْع أْير هِممِثْلَي منَهور3( )ي(.  

  .)4()تِلْك حدود اللَّهِ فَلَا تَقْربوها كَذَلِك يبين اللَّه آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتَّقُون(: يةواآلية سنة اهللا التشريع          

ـنا بيناتٍ قَالُوا ما هذَا إِلَّا سِحر     (واآلية أيضا سنة اهللا اخلارقة أي معجزاته،             ـى بِآياتِ وسم مهـاء ـا ج فَلَم

ملِنيا الْأَوائِنذَا فِي آبا بِهنمِعا سمى و5( )فْتَر(. 

اليت خلق اهللا عليها خلقه، ومن    ) 6(  الفطـرة هي اجلبلة القابلة لدين احلق       :الفطـرة . 2 

 ؛)7("كل مولود يولد على الفطرة"-صلى اهللا عليه وسلم–ذلك قوله 

 على سنن جبله    -مبا فيه اإلنسان  –ون  فاهللا خلق هذا الك    فهي ذا املعىن موافقة للسنة،     

فالدين من سنة اهللا يف     . عليها،وجعلها مؤدية به إىل دين اهللا إن هو اتبعها ومل يستجب لداعية هواه            

                                       
 .22 : الروم- 1
 .33 :  يس- 2
 .13 :  آل عمران- 3
 .187 : البقرة- 4
 .36 :القصص  - 5
 .4/200 بصائر ذوي التمييز، ، الفريوز آبادي- 6
 حممد بن   :نظرا. -رضي اهللا عنه  - رواه الـبخاري ومـسلم وأمحـد ومالك والترمذي وأبو داود من حديث أيب هريرة                 - 7

م، 1987/هـ1407 بريوت، ط  -مصطفى ديب البغا، دار بن كثري، اليمامة      .اجلامع الصحيح، مراجعة د   : امساعـيل البخاري  
سنن أبو داود، مراجعة : سليمان بن األشعث السجستاين   . 1/465،  1319كتاب اجلنائز، باب ما قيل يف أوالد املشركني، ح        

 .وقد صححه األلباين. 4/229، 4714ت، باب يف ذراري املشركني، ح.حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الفكر، د
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ة اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَا تَبدِيلَ لِخَلْ       {: خلقه وفطرته فيهم   ـر ـيفًا فِطْ ـك لِلـدينِ حنِ هجو  ـأَقِم قِ اللَّهِ ذَلِك الدين الْقَيم فَ

ونلَمعاسِ لَا يالن أَكْثَر لَكِن1( )و(.  

 سنن اهللا يف اإلميان واهلداية واحدة، وخمالفتها مدعاة للشقاق واهلالك، وهذه            :الـصبغة . 3       

ـا آمنـتُم بِهِ فَقَد اهتَدوا         ( سنة اهللا وصبغته   ـثْلِ م ـنوا بِمِ آم ـإِن وإِن تَولَّوا فَإِنَّما هم فِي شِقَاقٍ فَسيكْفِيكَهم اللَّه وهو السمِيع فَ

لِيمالْع .ونابِدع لَه ننَحغَةً واللَّهِ صِب مِن نسأَح نمغَةَ اللَّهِ و(2)  صِب(   

 الصياغة التارخيية للسنن: رابعا 

فإن حركة  ) اإلنسان-الكون-اهللا(ثالثية  إذا كـان التـصور الوجـودي يرتكز على           

اإلنـسان يف الكون حنو اهللا تشكل يف تراكمها التاريخ، احملكوم بسنن إهلية صارمة، سجل التاريخ                

أمثلة عديدة هلا، خاصة يف صورة املخالفني وعواقبهم السننية الوخيمة، بسبب كسب أيديهم، مما              

 .عله عربا ومثالت لآلخرين

السبب، : القرآن يف سياقات كثرية، معربا باملصطلحات التالية      وهـذا مـا أكد عليه        

 .العاقبة، املثل، العربة

                                       
 .30: الروم- 1

 .138-137:البقرة - 2 
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 السبب ما يتوصل به إىل غريه، ولذلك يطلق لغة على احلبل، واملعرفة سبب              :لـسبب ا. 1

    .(1)لكوا يرتقى ا إىل تسخري األشياء

به إىل معرفة الكون وتسخريه وذا املعىن ال خيتلف السبب عن السنة، فالسنة سبب يتوصل     

والعلم باألسباب هو الذي مكّن ذا القرنني من تسخري الكون بتلك الصورة   . وحـسن التعامل معه   

 :الراقية اليت وصفتها اآليات الواردة فيها قصته يف سورة الكهف

ـناه مِن كُلِّ شيءٍ سببا          ( آتَي ضِ وـأَر ـي الْ ـه فِ ـنا لَ ـا مكَّ أي اتبع السنن وتعرف عليها ؛  (2) )بع سببافَأَتْ. إِنَّ

 .مبا آتاه اهللا من قدرة العقل، ومبا أتيح له من السري يف األرض والنظر فيها

 فهو قريب من معىن السنة اليت هي اجلزاء      )3 ( العاقبة جزاء األمر وآخر الشيء     :العاقـبة . 2

، وقد رأينا أن بعض املفسرين يفسرون       اإلهلـي العادل لفعل اإلنسان والنتيجة األخرية لكل سلوك        

ـلٌّ إِلَّا كَذَّب الرسلَ  (:الـسنة بالعقاب وعاقبة الفعل، والعقاب عاقبة سننية للفعل كما يف قوله تعاىل         إِن كُ

 . فمكذبوا الرسل حقت فيهم سنة اهللا بالعذاب  (4) )فَحق عِقَابِ

ـن    (:قني أو املفسدين والظاملني والكافرين    ومـوارد لفظ العاقبة كلها تدل على سنة اهللا يف املت           ـك مِ تِلْ

تَّقِنيةَ لِلْمالْعاقِب إِن بِرذَا فَاصلِ هقَب مِن كملَا قَوو ا أَنْتهلَمتَع ا كُنتم كا إِلَيبِ نُوحِيهاءِ الْغَي5( )أَنْب(. 

                                       
 .3/169 بصائر ذوي التمييز، ، آباديالفريوز 1 

 .85-84:الكهف - 2 
 .4/81 بصائر ذوي التمييز، ،الفريوز آبادي - 3 
 .14:ص - 4 

 .49: هود- 5
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 )ظُلْم مها أَنْفُستْهقَنتَياسا ووا بِهدحجوفْسِدِينةُ الْماقِبع كَان فكَي ا فَانظُر لُوع1( )ا و( … 

 يف القرآن أمثال عديدة، وهي ذاا سنن، بعضها صريح          :املثالت–األمثال–املـثل . 3 

وقد جعل اإلمام الطربي املثل واملثالت من معاين السنة ناقال ذلك           . وبعـضها متضمن يف  معناها     

  .)2( عن ابن إسحاق وابن زيد

ـد   (: وبـتأمل موارد هذا املعىن يف القرآن الكرمي جنده داال على معىن السنن              ا  أَشـن فَأَهلَكْ

          لِنيـأَو ـثَلُ الْ ـضَى م ما وـش ـنهم بطْ ومثله كثري من   . ففـي هذه اآلية إحياء واضح للسنن معىن ومبىن          )3( } مِ

ـد ضَربنا لِلناسِ فِي هذَا الْ    (: اآليات آنِ مِن كُلِّ مثَلٍ لَعلَّهم يتَذَكَّرونولَقَ 4()قُر(. ) فوا كَينظُرضِ فَيوا فِي الْأَرسِريي أَفَلَم

ـر اللَّه علَيهِم ولِلْكَافِرِين أَمثَالُها           مد لِهِمـب ـن قَ ـذِين مِ ـبةُ الَّ ـان عاقِ :  أما املثالت فوردت مرة واحدة يف القرآن.)5( )كَ

)ثُلَاتالْم لِهِمقَب مِن لَتخ قَدةِ ونسلَ الْحئَةِ قَبيبِالس جِلُونَكتَعسي6( ) و(.  

 العربة تتضمن معىن التجاوز من حال إىل حال، فهي احلالة اليت  يتوصل ا من                :العـربة . 4     

د من ظواهر الكون وحقائقه يتوصل إىل    أي بالنظر يف املُشاه    .)7(معرفة املُشاهِد إىل ما ليس مبشاهد     

 .معرفة السنن املختفية وراء تلك الظواهر واحلقائق

ة لِأُولِي ( :فالعربة سنة اهللا الطبيعية   . فاالعتبار ليس إال اكتشاف السنن     رلَعِب فِي ذَلِك إِن ارهالنلَ واللَّي اللَّه قَلِّبي
                                       

 .14 : النمل- 1
 .444-3/443 جامع البيان، ، الطربي- 2
 .8 :  الزخرف- 3
 .27 : الزمر- 4
 .10 : حممد- 5
 . 6: الرعد - 6
 .15-4/14ذوي التمييز، بصائر ،  الفريوز أبادي- 7
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صارِ 1() الْأَب(   

ة  ( :اهللا االجتماعيةوالعـربة سنة      ى كَافِررأُخبِيلِ اللَّهِ ونِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سةٌ فِي فِئَتَيآي لَكُم كَان ـد قَ

لِي الْأَبلِأُو ة رلَعِب فِي ذَلِك إِن اءشي نرِهِ مص بِن ديؤ ي اللَّهنِ ويالْع أْير هِممِثْلَي منَهورارِي2(.)ص(  

ةِ والْأُولَى(  نَكَالَ الْآخِر اللَّه ذَهى. فَأَخخْشي نلِم ة رلَعِب فِي ذَلِك 3(.)إِن( 

                                       
 .44:  النور- 1
 .13: آل عمران- 2
 .26-25:  النازعات- 3
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 جمال السنن اإلهلية يف القرآن الكرمي: املطلب الثالث 

وردت سنة اهللا يف القرآن الكرمي يف معرض احلديث عن وقائع بشرية كما يقول من الحظوا                

  :ذلك

أول ما يالحظه الباحث يف صيغة سنة اهللا القرآنية أا          : "دكتور أمحد حسن فرحات يقول    فال

السنن اليت يعنيها القرآن الكرمي :"ويقول جودت سعيد".(2)  خاصة بسنن التاريخ)1(تذكـر وكأا 

  ".(3) وليست سنن اآلفاق هي سنن اتمع واألنفس،

يف املواضع اإلحدى عشر    " سنة اهللا "مة  ولقد تتبعت ذلك فوجدته كذلك، فسياق ورود كل       

مـن القرآن الكرمي حيصرها يف السنن البشرية، فقد جاءت السنة يف معرض احلديث عن تكذيب                

 كما جاءت لفظة السنة عند احلديث عن وقائع بشرية          .(4)األمـم السابقة لرسلها واستفزازها هلم     

 اجتماعي، وبعضها ذات بعد     ، بعضها ذات بعد   -صلى اهللا عليه وسلم   –علـى عهـد رسول اهللا       

، وفتح خيرب وصلح احلديبية(6)أحد و(5)عـسكري؛ فالوقائع العسكرية كان موضوعها غزويت بدر      
(7).  

صلى اهللا عليه –، وزواج النيب   (8)أما الوقائع االجتماعية فكان حمورها موضوع الزواج عموما       

                                       
كالم غري منضبط، فمن املفترض أن يقدم رأيا واضحا يف املسألة ال قوال مترددا، فإما أن السنة يف القرآن                   " وكأا" قـوله    1-

 .ا ما يبني تردد رأيه وعدم متانتهخاصة بسنن التاريخ، أو أا تذكر معها وليست خاصة ا دون غريها، وهذ
 .12أمحد حسن فرحات، سنة اهللا اليت ال تتبدل وال تتحول، ص.د -2  

 .87 اقرأ وربك األكرم، ص، جودت سعيد- 3
 .43 :، فاطر85 :، غافر55 :، الكهف77 :، اإلسراء13 :احلجر - 4
 .38 :  األنفال- 5
 .137 :آل عمران - 6 
 .23 :الفتح -7 
 .26 : النساء- 8
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قصة املنافقني املرجفني يف املدينة حول      ، و (1) من زينب طليقة زيد ابنه بالتبين يف اجلاهلية        -وسـلم 

 .(2)زوجات النيب وما تبعه من أمرهن باحلجاب

 :فالسنة الواردة يف القرآن الكرمي إذن، خاصة بسنن األنفس واتمع، وهنا يطرح إشكال

 ماذا يعين ختصيص القرآن للسنة بالسنن االجتماعية دون السنن الطبيعية؟

استقراء استعمال سنة اهللا يف القرآن يرينا أا واردة    "ن  يـرى الدكتور أمحد حسن فرحات أ      

يف سـنن التاريخ واالجتماع، ومن مث ال جيوز تعميمها على كل السنن بداللة النص مراعاة ملورد                 

االسـتعمال، كمـا ال ميكـن أن جنعـل اللـزوم لسنن الكون بطريق القياس على سنن التاريخ         

 .(3) "واالجتماع، ألنه قياس مع الفارق

بسنن األنفس فقط يقتضي أن تكون هي وحدها        " سنة اهللا "ومؤدى هذا الرأي أن ختصيص      

املتصفة بعدم التبديل وعدم التحويل املوصوفة ما السنة، أما سنن الكون املادي فال تتصف بذلك               

 .الوارد يف القرآن الكرمي" سنة اهللا"ألا ليست مشمولة بلفظ 

 فإن سنن الكون قابلة للخرق      -حات دائما حـسب الدكـتور أمحد حسن فر      –ولـذلك   

 أن سنن الكون من فعل اهللا املبين على املشيئة واحلكمة       -كما يرى –باملعجـزات، وسـبب ذلك      

اإلهلية، ومشيئة اهللا وحكمته قد تقتضي جريان السنة، وقد تقتضي تغيريها وتبديلها، خبالف سنن              

 إال -كما يؤكد الدكتور أمحد حسن فرحات    – التاريخ واالجتماع، واليت رغم انبنائها على املشيئة      

أن فيها معىن ترتب الفعل على عمل اإلنسان من خري أو شر، ويربط ذلك بالعدل الذي هو صفة                  

                                       
 .38 :األحزاب - 1
 .62 : األحزاب- 2
 ..45 سنة اهللا اليت ال تتبدل وال تتحول، ص، أمحد حسن فرحات- 3
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ثابـتة دائمـة هللا، فما دامت سنن االجتماع مبنية على عمل اإلنسان، فمن العدل ثباا ولزومها                 

 . وخيتلف عند اختالفهاليستوي اجلزاء على العمل عند متاثل أعمال العاملني

 غالبا، والثبات   -أي يف سنن الكون   –ولكننا مع ذلك نرى االطراد فيها       : "مث يستطرد قائال  

  ".(1) فيها عاما، لكن اللزوم ال دليل عليه

فالـتجارب العلمية اليت تترتب فيها اآلثار على األسباب بثبات واطراد يف املاضي واحلاضر،              

 تفيد العموم وال تفيد     -على حد رأيه  –، هذه التجارب    -إذن اهللا ب–وسـتظل كذلك يف املستقبل      

، ومن مث فإنه يرى أننا ال نستطيع أن جنزم بأن التجارب اليت ستكون يف املستقبل ستترتب              (2)اللزوم

 .عليها نفس النتائج اليت تترتب على مثيالا من التجارب السابقة

أن التالزم بني األسباب والنتائج يف       ":ويستـشهد بـرأي للعقاد يف هذه املسألة، إذ يقول         

الوقائـع الطبيعـية ليس تالزما عقليا كتالزم املقدمة والنتيجة يف القضايا العقلية، وإمنا هو تالزم                

 ".(3) املشاهدة واإلحصاء، وغاية ما منلكه فيه أن نسجل هذه املشاهدة أو هذا اإلحصاء

إن اخلصم يدعي أن " :يرد على الفالسفةوحيـيل العقاد نفسه على كالم لإلمام الغزايل حني      

فاعـل االحتـراق هو النار فقط، وهو فاعل بالطبع ال باالختيار، فال ميكنه الكف عما هو طبعه،            

ولكـن هذا غري صحيح، إذ أن فاعل االحتراق هو اهللا تعاىل بواسطة املالئكة أو بغري واسطة، وأما      

ليل على قوهلم إال مشاهدة االحتراق عند مالقاة        النار فهي مجاد ال عقل هلا، وليس للفالسفة من د         

                                       
 ..46 سنة اهللا اليت ال تتبدل وال تتحول، ص، أمحد حسن فرحات-1
 .نفسه - 2
 .23م، ص.لبنان، د-بريوت- الفلسفة القرآنية، املكتبة العصرية، عباس حممود العقاد3
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 ".(1) النار، واملشاهدة تدل على احلصول عنده وال تدل على احلصول به

فالسبب ال يوجد املسبب، بل هو حادث سابق له أو مقترن به،            : "مث يـستأنف العقاد قائال    

ت وال تغين عن    فاألسباب جمرد مقارنات تصاحب املسببا    .. يالزمـه كلما حدث على نسق واحد      

 ".(2) تقدير املصدر األول جلميع األسباب ومجيع الكائنات

شيء ال خيالف العقل، لكنه خيالف      "وعلـى هـذا، ميكن تفسري املعجزات واخلوارق، فهي          

فكل عمل خلق مباشر يف إرادة اهللا، فال فرق عقال بني وقوع            … املألـوف واملتواتر يف احملسوس    

 " (3) تكررة يف كل حلظةاملعجزة ووقوع املشاهدات امل

ال ميتنع عقال وقوعها، لكن ميتنع عقال وقوعها عبثا لغري ضرورة"فاملعجـزات حسب العقاد     
، فكل احلوادث بإذن اهللا وإرادته ومشيئته، سواء تكرر ما تعودنا على رؤيته بعد كل سبب، أو  (4)

 .لك ال كما تعودنا خالفهحدث ما خيرق هذه العادة مما يشاؤه اهللا، وتكون احلكمة يف كونه كذ

ويـؤيد شـيخ اإلسالم هذا الرأي حني يرد على السهروردي املقتول وأتباعه القائلني بأن                

العادات الطبيعية ليس للرب فيها سنة الزمة، فإنه قد         :"العادات الطبيعية من سنن اهللا الثابتة، فيقول      

 أن مل تكن، فهذا تبديل وقع،       عـرف بالدالئل اليقينية أن الشمس والقمر والكواكب خملوقة بعد         

لُ األَرض غَير األَرضِ والسماوات وبرزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهار : {وقد قال تعاىل دتُب مو(5)ي{ 

وأيـضا فقد عرف انتقاض عامة العادات، فالعادة يف بين آدم أال خيلقوا إال من أبوين، وقد                 

                                       
 .23 الفلسفة القرآنية، صالعقاد، -1
 .22،24 نفسه، ص-2
 .27، ص نفسه -3
 .27 العقاد، الفلسفة القرآنية، ص- 4
 .48 :سورة إبراهيم - 5
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 وإحياء املوتى متواتر مرات متعددة،     .ن أب، وآدم من غري أم وال أب       خلق املسيح من أم، وحواء م     

  .وكذلك تكثري الطعام والشراب لغري واحد من األنبياء والصاحلني عليهم السالم

وأيـضا فعـندكم تغريات وقعت يف العامل كالطوفانات الكبار اليت فيها تغيري العادة، وهذا               

 تتغري كنصرة أوليائه وإهانة أعدائه، فإن هذا علم خبربه          خـالف عادته اليت وعد ا وأخرب أا ال        

 .وحكمته، أما خربه فإنه أخرب بذلك ووعد به، وهو الصادق الذي ال خيلف امليعاد

مقتضى حكمته أن   : فهذا يوافق طرق مجيع طوائف أهل امللل الذين يقولون        : وأمـا حكمته  

 …كما بسط ذلك يف مواضع–تكون العاقبة والنصر ألوليائه 

وأمـا األمـور الطبيعية فإما أن تقع مبحض املشيئة على قول، وإما أن تقع حبسب احلكمة                 

واملشيئة على قول، وعلى كال التقديرين فتبديلها وحتويلها ليس ممتنعا كما يف نسخ الشرائع وتبديل            

شيئة آيـة بآيـة، فإنه إذا علق اآلية مبحض املشيئة فهو يفعل ما يشاء، وإن علقها باحلكمة مع امل                  

فاحلكمـة تقتـضي  تـبديل بعض ما يف العامل كما وقع مع كثري من ذلك يف املاضي وسيقع يف                     

 ".(1) املستقبل، فعلم أن هذه السنن دينيات ال طبيعيات

                                       
 .33-32سنة اهللا، ص:فرحات: وينظر .54-53 جامع الرسائل، ص،ابن تيمية -  1
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فالسنن حسب رأي الشيخ دينيات ال طبيعيات، ومعىن دينيات أن السنن ترد يف القرآن مبعىن           

ومل يوضحه أكثر من     -(1)الدكتور أمحد حسن فرحات   كما فهم ذلك    –شرعي يقابله معىن كوين     

ذلـك، لكن لعله يقصد أن الدينيات هي السنن االجتماعية املبنية على اجلزاء، وهو مترتب شرعي       

 .على عمل اإلنسان، وهذا مقتضى العدل اإلهلي

يف االستعمال القرآين على السنن     " سنة اهللا "هـذا مـا فهمـه هـؤالء العلماء من اقتصار            

هل ميكن تعميم السنة لتشمل     : ماعـية، وهذا ما جعل الدكتور أمحد حسن فرحات يتساءل         االجت

 الطبيعيات؟

هل ميكن تعميم  :فالواقع يطرح تساؤال آخر    ولـو عدنا للواقع، لوجدنا هذا التساؤل غريبا،       

وم والتطور املذهل للعل   .هذا ما يؤيده الواقع ال التساؤل األول       الـسنن لتـشمل احلياة اإلنسانية؟     

 .املادية يف مقابل العلوم اإلنسانية دليل على هذا

واهللا تعاىل حني  : "ولعـل األقـرب للصواب هو ما استنتجه األستاذ جودت سعيد إذ يقول            

يذكـر السنة يف القرآن الكرمي، يذكرها متصلة باتمع وباألنفس، ال بالطبيعة واآلفاق، والناس ال      

رفون ا يف األنفس، ويعتربون عامل األنفس خارج الثبات أو          يعرفون السنة إال يف الطبيعة، وال يعت      

خـارج الـسنن، وهذا مناقض ملنهج القرآن، بل ملناهج املسلمني السابقني، ولقد جاء إىل العامل                

 ".(2) اإلسالمي قصر معىن العلم على اآلفاق من املفهوم الغريب للعلم

ج إىل أدلة، فلزوم السنن كلها دون       وال يبحث األستاذ جودت عن شواهد لرأيه ألنه ال حيتا         

 .استثناء ضرورة لثبات العلم وتطوره، وبدون ذلك اللزوم يتوقف العلم وتتوقف احلياة

                                       
 .33سنة اهللا اليت ال تتبدل وال تتحول، ص، أمحد حسن فرحات.د - 1
 .89 اقرأ وربك األكرم، ص،دجودت سعي  - 2
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إذ ال معىن للعلم إن مل      . إن السنة ثابتة، وهذه حقيقة أولية، بل وميكن أنه نقول إا فطرية            "

 أمره شيئا، وال خيطو خطوة      يكـن مـستمرا وثابتا ودائما، واإلنسان ال يتحرك، وال يقضي من           

 ".(1) واحدة إال على أساس ثبات السنن

مث لـو عـدنا لرأي الدكتور أمحد حسن فرحات، فهو ال ينفي كون سنن الطبيعة سننا فهو    

القرآنية أا تذكر وكأا خاصة بسنن      " سنة اهللا "أول مـا يالحظـه الباحث يف صيغة         : "يقـول 

عمل يف القرآن إال يف هذا اال، وهذا ال يعين عدم وجود     الـتاريخ، واملقـصود بذلك أا مل تست       

فهو يعترف بكون سنن الطبيعة سننا، ولذلك يتساءل عن إمكان تعميم السنن .(2) سـنن غريهـا  

 : لتشمل الطبيعيات، بل ويورد كالما آخر لشيخ اإلسالم ابن تيمية يصرح فيه بأن قوله تعاىل

 .(4)ميكن أن تعم الطبيعيات والدينيات، لكن بشرط أن تعرف سنته}(3) هِ تَبدِيلًافَلَن تَجِد لِسنةِ اللَّ {    

 إذا نقضت فإمنا    - أي سنة اهللا   –وأا   :"وحـىت خـرق السنن يعيد ابن تيمية تأويله قائال         

تـنقض الختصاص تلك احلال بوصف امتازت به عن غريه،فلم تكن سنته مع ذلك االختصاص،               

 .وهو تفسري مقبول للمعجزات"(5) وإمنا تكون مع عدمه

                                       
 .90-89 اقرأ وربك األكرم ، ص،جودت سعيد - 1
 .12 سنة اهللا اليت ال تتبدل وال تتحول، ص،أمحد حسن فرحات.د  - 2
 .43 :فاطر  - 3
 .34سنة اهللا، ص:فرحات. 54 جامع الرسائل،ص،ابن تيمية - 4

 .نفسه - 5
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وحىت العقاد الذي يستند إىل رأيه الدكتور فرحات، ال خيص السنن باحلياة البشرية بل يعترب               

 :(1)سنن الطبيعة مشمولة بلفظ السنة يف االستعمال القرآين، إذ يقول

ـوا مِن قَبلُ      {: فهناك سنه يف الطبيعة " ـذِين خلَ ـي الَّ ـهِ فِ ـنةَ اللَّ دِيلًا}(2)  {سةِ اللَّهِ تَبنلِس تَجِد لَن{ (3)   }و

  }(4) والَ تَجِد لِسنتِنا تَحوِيلًا

ذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون{ ولكن اخللق كله مرجعه إرادة اهللا أو كلمته،   }(5) إِنَّما أَمره إِ

ر فرحات، فالسنن يف القرآن ال تقتصر على        فـبعد كـل هذا يتضح التردد يف رأي الدكتو         

السنن االجتماعية رغم إيهام االستقراء بذلك، بل هو اقتصار مقصود، حكمته كما وضح األستاذ              

 .جودت هي التنبيه لسنن األنفس وكوا أيضا الزمة مثل السنن الطبيعية

األخري ترددا يف والغـريب أن الدكتور فرحات بقي مصرا على رأيه، واعترب كالم ابن تيمية        

ابن تيمية بكالمه األول، ويرجح أن األصح عند ابن تيمية   " يلزم"الرأي وتأويال ال ضرورة له، بل و      

يلزم ابن تيمية حبكمه   بل وأكثر من ذلك،.كـون السنن يف القرآن قاصرة على السنن االجتماعية 

 يعقل أن خيالفها مث يعود      يف الـسهروردي وأتـباعه، فلما اعترب أم مالحدة وآراؤهم إحلاد، فال           

 .(6)ملوافقتها، ليستنتج بعد ذلك أن تعميم السنة عنده غري وارد

وهذا االستنتاج ليس بدليل، فسبب إحلاد السهروردي ليس كون السنة يف القرآن عامة لكل              

                                       
 .24 الفلسفة القرآنية، ص،العقاد - 1
 .62 :األحزاب - 2
 .23 :الفتح - 3
 .77 :اإلسراء - 4
 .82 :يس - 5
 .37-36 سنة اهللا اليت ال تتبدل وال تتحول، ص،أمحد حسن فرحات.د - 6
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فثبات السنن الذي قال    . وال يعقل أن يكفّر شخص هلذا السبب      . السنن أو خاصة بسنن االجتماع    

 . إثبات خلود العامل وهذا هو الذي جعل ابن تيمية يصفه بامللحدهروردي كان هدفبه السه

فالـسنة إذن وردت يف القرآن يف سياق احلديث عن سنن بشرية، لكنها تبقى عامة تشمل                

سـنن الطبيعة اليت مل يسمها القرآن سنة، لكنه أشار إليها طويال ودعا إىل الكشف عنها عرب السري     

 .يف القرآن" السنة"دة ما يرافق إيراد لفظ يف األرض الذي عا

 والسري يف األرض جيعلنا نكشف السنن الطبيعية قبل االجتماعية، ألننا نصادفها أوال، والسري    

يف األرض وإن كان حسيا ومعنويا، إال أن جانبه احلسي أظهر ألنه األصل واحلقيقة اللغوية لكلمة                

 .السري

 سنن يف االستعمال القرآين، وكلها ال تتبدل وال          فـسنن الكـون الطبيعي والبشري كلها      

 .تتحول

أمـا كـون املعجزات خارقة لسنن الكون، فقد رد عنه ابن تيمية نفسه، فالسنن تصادف                

 .حاالت خاصة متتاز بوصف خاص مميز، حيتاج لسنن خاصة ا هي اخلوارق واملعجزات

ص تتدخل وتوقف عمل السنن      فالسنن جارية، وللخوارق سنن خاصة إذا توافر مناخها اخلا        

اجلارية مث تعود جلرياا واطرادها كالسابق، وهذا اخلرق نادر ومربوط حبكمة اهللا ومشيئته احلاكمة            

 .لكل السنن

أمـا مـا قاله ابن تيمية من أن العادات الطبيعية خملوقة هلا بداية وهلا اية فهذا ال ينفي ثباا    

وق له بداية وله اية، واية السنن هي اية الكون، فلن  ولـزومها، فالسنن كلها والكون كله خمل      

 :تبدل بغريها ألن الدنيا كلها ستنتهي وتبدأ احلياة اآلخرة بسننها اخلاصة
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  }اتاومالسضِ والْأَر رغَي ضلُ الْأَر دتُب مو(1) ي.{ 

جتري باطراد وهلا آماد،    وعـن التغيريات الكربى اليت وقعت يف العامل، فهي ذاا آثار سنن             

لكـن لطـوهلا تبدو وكأا خوارق، ولوال هذه التغيريات الكربى الختل توازن الكون وفسدت               

 .األرض وانتهت منها احلياة

 وحاصل القول 

أن الـسنن كلـها ثابـتة مطردة، وكوا خاضعة للمشيئة اإلهلية فألن اهللا خالقها هو       

د اهللا وحده، فال منافاة بني ذلك وبني ثباا واطرادها،          خارقهـا، ومادام خرقها وتعطيل عملها بي      

 .السنن ولو كان مبقدور البشر خرق السنن بإرادم الذاتية لكان ذلك طعنا حقيقيا يف لزوم

                                       
 .48 :إبراهيم - 1
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 السياقات السننية يف القرآن الكرمي: املبحث الثالث

بالسياق البنيوي الذي إن الداللة القرآنية ال تتوقف فقط عند اللفظ واملعىن، بل ترتبط أساسا      

وهذا ما يعطي للسياق القرآين خصوصيته النظمية اليت        . يطـرح فـيه القرآن اللفظ ويوظف عربه املعىن        

 .ترتفع بلغة القرآن عن لغة اللسان

وجيـب اإلقرار بداية أن السنن مبثوثة يف القرآن الكرمي بشكل الفت، حبيث ميكن القول أنه            

شارة للسنن اإلهلية تصرحيا أو تلميحا، جمردة أو جمسدة، يف شكل متثيل            ال يكـاد خيلو سياق قرآين من إ       

 .إنشائي، أو توجيه خربي

وهـذا مـا جيعلنا نقول إن السنن اإلهلية هي روح القرآن الكرمي وعصارته التنظريية، هداية           

 ).اآلفاق(وعناية ) األنفس(ورعاية ) الوحي(

يت عرضت السنن اإلهلية، جدير بنا أن نشري إىل         وقبل الغوص يف تفاصيل السياقات القرآنية ال       

 .حقيقة السياق القرآين

 املفهوم واألنواع: السياق القرآين: املطلب األول 

  ضبط الباحثني يف موضوع السياق القرآين ملفهوم السياق نفسه؛-بداية–         فقد تفاوت 

 .ط بالنص عند غريهم    فالسياق عند البعض هو النسق النصي ذاته، بينما هو ما حيي

هو جمموعة من اآليات اليت     :"    فـباملعىن األول، يعرف الشيخ رفاعي سرور السياق القرآين قائال         

 (1)"تعاجل موضوعا واحدا يف إطار السورة، حبيث ال خترج عن املوضوع العام للسورة

هو "اق القرآين   وباملعىن الثاين نذكر تعريف الدكتور سعيد الشهراين، الذي يرى فيه أن السي            

به ، أو حال من  مـا حييط بالنص من عوامل داخلية أو خارجية ، هلا أثر يف فهمه ، من سابق أو الحق 
                                       

 www.eld3wah.net.  رفاعي سرور، املسيح عليه السالم دراسة سلفية، نقال عن موقع الدعوة اإلسالمية- 1
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  (1)".حال املِخاِطب، واملخاطَب، والغرض الذي سيق له، واجلو الذي نزل فيه

الدراسة وبتأمل املفهومني جند أما على تناقضهما الظاهري، إال أن مؤدامها العملي واحد، ف             

السياقية تستدعي املعىن األول، حبكم أن السياق يصنعه النص نفسه، فال يتحدد السابق والالحق،                 

لتتدخل بعدها العوامل احمليطة بالدراسة السياقية داخليا وخارجيا، .  واملقطع، إال بضبط النص حمل التفسري     

حي يف التعريف الثاين أدق وأكثر      وإن كان الضبط االصطال   .  وهو ما اهتم به النوع الثاين من التعاريف       

جالء، بل إن املعىن األول متضمن يف الثاين بالضرورة، باعتباره عامال من العوامل الداخلية للنص                  

 .القرآين

وبتتبع السنن املبثوثة يف كتاب اهللا، وتدبر سياقاا، ميكن حتديد ثالث سياقات قرآنية                 

 :كمظان للسنن اإلهلية

 .مل سنن الوحي توجيها ألوصاف مطلوبة عقيدة وشريعة تشريعي جيسياق هدائي .1

 . يرسم صورة قرآنية آليات الكون وسنن اآلفاقسياق كوين .2

 . جيسد لنا سنن األنفس واتمعات واألمم عرب جتارا التارخييةسياق تارخيي .3

وسـأعرض يف هـذا املطلب للسياقات الثالث إمجاال، مث أخصص املطلبني التاليني لنموذج             

:  مث تطبيقي لسياق قرآين سنين تارخيي، وهو القصة القرآنية جمسدة يف القصة البشرية األوىل              نظـري 

 .قصة آدم عليه السالم

                                       
وأثره يف تفسري املدرسة العقلية، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الدعوة وأصول الدين جبامعة  ين سعيد الشهراين، السياق القرآ- 1
 22 ص . م2006-1427القرى ، عام  أم
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 السياق اهلدائي يف القرآن الكرمي: الفرع األول

 مفهوم اهلداية: أوال

 (1) . واإلهلام تدور حول مجلة معاين ألصقها ا الداللة ومنها البيان واإلرشاد والتوفيق  اهلداية لغة

 :وأصل اهلداية أا من اهللا، فهو اهلادي، وعلى ذلك درج اللسان العريب، قال الشاعر

 (2)فإنّ لكلّ مقام مقاال  وال تعجلين هداك املليك 

  (3) . الداللة بلطف على ما يوصل إىل املطلوبواهلداية يف االصطالح

 .(4)وأصلها أن تكون داللة على اخلري يف الدنيا واآلخرة

بل يكفي فيها حصول نور اهلداية (5) .وال يهم فيها حصول املطلوب بالفعل وقت اهلداية أم ال

ـشروا [: ويندر ورودها يف غري سياق اخلري، كما يف قوله تعاىل(6) .يف القلـب لتحقق اهلداية  اح 

وا الَّذِينظَلَم مهاجأَْزوا ومكَانُوا و وندبع22(ي (ونِ مِنللَّهِا د موهداطِ إِلَى فَاهحِيمِ صِرالْج)(7) ] )23  

 (8) .وإمنا وصف سوق الكافرين إىل جهنم هداية من باب االستهزاء والتهكم م

                                       
حممد : العسكري، الفروق اللغوية، ت   . 11/220ابن األزهري، ذيب اللغة،     . 3/176 ابـن مـنظور، لسان العرب،        - 1

املناوي، التوقيف على مهمات  . 40/283الزبيدي، تاج العروس،    . 1/36ت،  .اهرة،دابـراهيم سـليم،دار العلم والثقافة،الق     
 .1/113التعاريف، 

أول من قاله طرفة بن :  وقال253 هـذا البيت اشتهر عجزه لكونه مثال سائرا، وقد نسبه املفضل بن سلمة يف الفاخر ص        - 2
 .2/125 امليداين، األمثال، ينظر. العبد يف شعر يعتذر فيه إىل عمرو بن هند وليس يف ديوانه

جممـع اللغة العربية، املعجم     . 1/256،  1403/1983،  1 اجلـرجاين، التعـريفات،دار الكـتب العلمـية،بريوت،ط        - 3
 .2/978، 1410/1989الوسيط،دار الدعوة،استانبول، 

 .1/493م، 1988/هـ1408 ، 2 حممد رواس قلعة جي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، دمشق، ط- 4
 .1/952 الكفوي، الكليات، - 5
 1/157 الرازي، مفاتيح الغيب، - 6
 24 -23:  الصافات- 7
 .12/78 اآللوسي، روح املعاين، - 8
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وما دامت اهلداية بيانا وداللة فإن تفسري القرآن يف حد ذاته عملية هداية، فإن الواقع األصيل                 

 (1) . يف كل جماالت احلياة اإلنسانيةلتفسري القرآن هو بيان هداية اهللا تعاىل

 

 اهلداية يف السياق القرآين: ثانيا

يستصحب السياق القرآين املعاين اللغوية واالصطالحية السابقة للفظ اهلداية، مع زيادة            

 .معىن تثري املفهوم وترفع داللته

ية، وأعظم  وقد حمور القرآن مقاصده كلها حول اهلداية، فهي أم املقاصد واملعاين القرآن            

 (2) . هدايته املقصودة بالقصد األول-كما يف املنار–مزايا القرآن 

 (3)  ] )2(لِلْمتَّقِني هدى فِيهِ ريب لَا الْكِتَاب ذَلِك) 1(امل[: قال تعاىل

حتمل " فيه"أو " ريب"فكال القراءتني على الوقف على      .           فالقرآن يف حد ذاته هدى، وفيه اهلدى      

 إذا كان القرآن هدى، فإنّ اهلداية خصوصية ومنة إهلية؛و. ىن مكمال لآلخرمع

وهذا . فكوا خصوصية إهلية معناه أالّ هادي إال اهللا وأن من أضله اهللا فما له من هاد                 

 اللَّه يضْلِلِ ومن دونِهِ مِن بِالَّذِين ويخَوفُونَك عبده بِكَافٍ اللَّه أَلَيس[: مـا نطقت به آيات كثرية، منها قوله تعاىل    

 (4) ])37(انْتِقَامٍ ذِي بِعزِيزٍ اللَّه أَلَيس مضِلٍّ مِن لَه فَما اللَّه يهدِ ومن) 36(هادٍ مِن لَه فَما

ـنون [:      وبقدر ما هي خصوصية، فإن اهلداية منة ربانية  مي  كـي ـلَموا  أَن علَ ـلْ  أَس  اللَّه بلِ إِسلَامكُم علَي تَمنوا لَا قُ

                                       
 .49م،ماليزيا،ص1998،أغسطس4،ع2زياد خليل حممد الدغامني،البعد الواقعي يف العمل التفسريي،جملة التجديد،س- 1
 .124م، ص2000/هـ1420األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة،  حممد رشيد رضا، الوحي احملمدي، الس - 2
 ،2-1:  البقرة- 3
، 97، اإلسراء 31، الفرقان 63، النمل 186، األعراف 272البقرة  :  ويف هـذا املعىن آيات كثر منها       37-36:  الزمـر  - 4

 ..33، غافر33، الرعد17الكهف
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نمي كُملَيع أَن اكُمدانِ هلِلْإِمي إِن تُمكُن ادِقِني(1) ]ص 

[:          وتقتـضي اهلداية اإلهلية إعمال العقل والفكر وحسن توظيف احلواس واجلوارح، قال تعاىل            

الَّذِين ونتَمِعسلَ ي تَّبِ الْقَوفَيونع هنسأَح أُولَئِك الَّذِين ماهده اللَّه أُولَئِكو مابِ أُولُو ه(2) ]الْأَلْب 

          يف ظـل كل هذه املعاين، عد السياق القرآين اهلداية أعظم مطلوب إنساين، يدعو به كل مسلم      

 (3) ]الْمستَقِيم اطَالصر اهدِنَا[: يوميا سبعة عشر مرة على األقل وهو يقرأ يف صالته

        لكـن طلب االهتداء ال جيب أن يبقى دعاء، بل جيب أن يتحول إىل سلوك وعمل، عرب االهتداء              

 (4) ]اقْتَدِه فَبِهداهم اللَّه هدى الَّذِين أُولَئِك .]دي السابقني على صراط اهلداية من الذين أنعم اهللا عليهم

إهلية وبشرية؛ فاألوىل هداية تأييد وتوفيق ال هادي إليها إال         :اية قرآنيا بني هدايتني   وهكذا مجع مفهوم اهلد   

  (5).اهلادي سبحانه، والثانية هداية داللة وتنبيه يقوم ا الرسل وأتباعهم، من باب لكل قوم هاد

 االعتقاد  وإذا أردنا أن حنوصل داللة اهلداية قرآنيا، فإن اهلداية بيان احلق املنقذ من الضالل يف               

، وهي    (8)  ، موصلة للخري بالفعل     (7)  ، املصحوب مبعرفة غيبية حافظة من الضالل واخلطأ         (6)  والعمل

  (10) .، واملقصد األول من التشريع الذي ألجله أنزل القرآن (9) سر الرسالة اإلسالمية

                                       
 17:  احلجرات- 1
 18:  الزمر- 2
 6:  الفاحتة- 3
 90:  األنعام- 4
 1/160 القرطيب، اجلامع، - 5
 .11/341 رشيد رضا، املنار، - 6
 .1/58 نفسه، - 7
 .2/14/209 نفسه، - 8
 .5/370 نفسه، - 9

 7/4/138، 11/344، 10/137 نفسه، - 10
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من أربع هدايات   وقد ذكر صاحب املنار أن اهلداية إما هداية توفيق أو داللة، هذه األخرية تتض             

هداية الوجدان الطبيعي واإلهلام    :  إهلية، مبينا أن اإلنسان أحوج ما يكون إىل الرابعة منها، وهي             

، وهداية  )وتشمل اإلنسان واحليوان  (، وهداية احلواس واملشاعر   )كهداية الطفل لرضاع الثدي   (الفطري

 (1) ).جه كل ما سبقالذي يو(، وهداية الدين)ليصحح العقل غلط احلواس واملشاعر(العقل

 :فإذا التزم اإلنسان اهلداية اإلهلية فاضت عليه آثارها وتبدت عالماا، وأمهها

ـا [: انـشراح الصدر واطمئنان القلب، قال تعاىل      .1 م ابأَص ةٍ مِنصِيب ذْنِ إِلَّا م ؤمِن ومن اللَّهِ بِإِ دِ بِاللَّهِ يهي هقَلْب 

اللَّهءٍ بِكُلِّ ويش لِيم(2). ] ع  

ـنا [: اإلحـساس باألمن الرافع لكل خوف وحزن، قال تعاىل     . 2 ـبِطُوا  قُلْ ا اهها مِنمِيعا جفَإِم كُمنأْتِيي 

ف فَلَا هداي تَبِع فَمن هدى مِني وخ هِملَيلَا عو مه نُونزح(3). ] ي 

ـا [ : ئب احلياة الدنيا، قال تعاىلاليـسر والسهولة املذللة لكل مصاعب ومصا . 3 فَأَم  ـن ـى  م  أَعطَ

ـى  ـدقَ ) 5(واتَّقَ صى  ونـس 6(بِالْح ( هرـس ينى  فَسرـس ـا ) 7(لِلْي أَمو  ـن خِلَ مى بتَغْناس8(و (كَذَّبى ونسبِالْح)9 (هرسينفَس 

ذَا مالُه عنه يغْنِي وما) 10(لِلْعسرى  (4) .])12(لَلْهدى علَينا إِن) 11(دىتَر إِ

[: ومن أعظم عالمات اهلداية الوعي بسنن اهللا وحسن إدراكها والتعامل معها، قال تعاىل            . 4

                                       
 57-1/56 نفسه، - 1
 11:  التغابن- 2
 38:  البقرة- 3
 12-5:  الليل- 4
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رِيدي اللَّه نيبلِي لَكُم كُمدِيهيو ننس الَّذِين مِن لِكُمقَب تُوبيو كُملَيع اللَّهو لِيمكِي عح1)(. ]م 

 سياقات اهلداية القرآنية: ثالثا

  : اإلسناد اإلهلي-1

إذا قرأنا يف كتاب اهللا عما شرعه اهللا وفرضه وكتبه وأمر ووصى به وقضاه وأوحى به،                 

 (2) .فنحن أمام سياق هدائي تشريعي يبني أحكام اهللا يف خلقه

 : فوفة جبملة معاينوقد مجعت آية الشورى ثالثا من تلك األلفاظ مقرونة باهلداية، وحم

]ع رش لَكُم ينِ مِنا الدى مصا بِهِ والَّذِي نُوحا ونيحأَو كا إِلَيما ونيصبِهِ و اهِيمرى إِبوسمى وعِيسو وا أَنأَقِيم ينلَا الدو 

ـرقُوا  ـيهِ  تَتَفَ ـر  فِ ـى  كَب ـشرِكِني  علَ ـا  الْم م  مـوه عتَد هِإِلَي تَبِي اللَّهجهِ يإِلَي نم اءشدِي يهيهِ وإِلَي نم نِيبفقد مجعت اآلية    (3) ] ي

التـشريع والوصية والوحي مقرونة بالدين والنبوات، ومشروطة بإقامة الدين ووحدة األمة وعدم             

 .قرونني مبشيئته وتوفيقهالتفرق فيهما، مع دعوة املشركني، واإلنابة إىل اهللا طلبا هلدايته واجتبائه امل

 : املوقف الرباين من السلوك اإلنساين-2

لقـد بين لنا السياق القرآين ما يرضاه ويقبله وحيبه اهللا وما ال يرضاه وال يقبله وال حيبه، مما                   

ذِن من إِلَّا الشفَاعةُ تَنفَع لَا يومئِذٍ[:  يتعلق بإذنه  ومشيئته   (4) ] قَولًا لَه ضِيور الرحمن لَه أَ

                                       
 26:  النساء- 1
حممد فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ       : ينظر. ل هذه األلفاظ يف املعاجم القرآنية      ميكـن الـرجوع ملواضع تفصي      - 2

ص(قضى) 746ص(، أوحى)67ص(، أمر)591ص(، كتب)752ص(، وصى )515ص(، فرض )378ص(القـرآن، شـرع   
546... ( 

 13:  الشورى- 3
 109:  طه- 4
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]كَمو لَكٍ مِناتِ فِي ماومتُغْنِي لَا الس متُهفَاعئًا شيإِلَّا ش دِ مِنعب أَن ذَن  (1) ]ويرضَى يشاء لِمن اللَّه يأْ

 : ما يرضاه وما ال يرضاه اهللا لعباده-أ

 (2) .با للتطويل، لكن سأشري ألمههالن أتتبع مجيع السياقات القرآنية يف هذا املقام جتن

 : وعليه فإن مما يرضاه اهللا لعباده-أ.أ

ؤمِـنون  قَـوما  تَجِـد  لَـا  [:قال تعاىل . الـوالء هللا والرباء من املشركني      • هِ  ي  اللَّه حاد من يوادون الْآخِرِ والْيومِ بِاللـَّ

 ولَه سـرو  لَـوكَانُوا و مهاءآب أَو أَبمهاءن أَو مانَهوإِخ أَو متَهشِريع أُولَئِك فِي كَتَب قُلُوبِهِم انالْإِمي مهدأَيوحٍ وبِر همِن مخِلُهدياتٍ ونرِي جتَج 

ا مِنتِهتَح ارالْأَنْه الِدِينا خفِيه ضِي ر اللَّه مهنضُوا ع رو هنع أُولَئِك بأَلَا اللَّهِ حِز إِن باللَّهِ حِز مه ونفْلِح(3).] الْم 

 (4). ] لِتَرضَى رب إِلَيك وعجِلْت[ :قال تعاىل. التعجيل باإلقبال على اهللا تعاىل •

 ](5)دِينا الْإِسلَام ملَكُ ورِضيت نِعمتِي علَيكُم وأَتْممت دِينكُم لَكُم أَكْملْت الْيوم[. اإلسالم هللا تعاىل •

 : ومما ال يرضاه اهللا-ب.أ

 تَشكُروا وإِن الْكُفْر لِعِبادِهِ يرضَى ولَا عنكُم َغنِي اللَّه فَإِن تَكْفُروا إِن[:قال تعاىل. الشرك والكفر وعدم الشكر •

ضَهري لَا لَكُمو تَزِر ة ازِرو ى وِزْررأُخ ىإِلَ ثُم كُمبر كُمجِعرم ئُكُمبنا فَيبِم تُمكُن لُونمتَع إِنَّه لِيمورِ بِذَاتِ عد(6) ]الص  

                                       
 26:  النجم- 1
 .322-321 حممد فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس، ص- 2
 .22 اادلة - 3
 84:  طه- 4
 3:  املائدة- 5
  7:  الزمر - 6
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ذْ  معهم  وهو  اللَّهِ  مِن  يستَخْفُون  ولَا  الناسِ  مِن  يستَخْفُون[:  قال تعاىل .     النفاق وخمالفة الظاهر للباطن    •  يبيتُون  إِ

لِ مِن يرضَى لَا ما الْقَو كَانو ا اللَّهبِم لُونمعحِيطًا ي(1) ] م 

 تَرضَوا فَإِن عنهم لِتَرضَوا  لَكُم  يحلِفُون[:  قال تعاىل .   الفسق ومداراة الناس والسعي الستجالب رضاهم      •

مهنع فَإِن ضَى لَا اللَّهرنِ يمِ عالْقَو (2) ]الْفَاسِقِني  

 : ما يقبله وما ال يقبله اهللا من عباده-ب

 :أمهها(3) .بسطت آيات القرآن مظان القبول وعدمه يف مواضع عديدة

 : مما يقبله اهللا من عباده-أ.ب

 (4) ]الرحِيم التَّواب هو للَّها وأَن الصدقَاتِ ويأْخذُ عِبادِهِ عن التَّوبةَ يقْبلُ هو اللَّه أَن يعلَموا أَلَم[:قال تعاىل.التوبة •

ذْ  بِالْحق  آدم  ابني  نَبأَ  علَيهِم  واتْلُ[:  قال تعاىل .  التقوى •  قَالَ  الْآخرِ  مِن  يتَقَبلْ  ولَم  أَحدِهِما  مِن  فَتُقُبلَ  قُربانًا  قَربا  إِ

كا قَالَ لَأَقْتُلَنلُ إِنَّمتَقَبي مِ اللَّهن تَّقِني(5) ] الْم 

 أَصحابِ  فِي  سيئَاتِهِم  عن  ونَتَجاوزُ  عمِلُوا  ما  أَحسن  عنهم  نَتَقَبلُ  الَّذِين  أُولَئِك[:  قال تعاىل .  إحسان العمل  •

 (6) ] يوعدون كَانُوا الَّذِي الصدقِ وعد الْجنةِ

 : ومما ال يقبله اهللا-ب.ب
                                       

 108:  النساء- 1
 96:  التوبة- 2
 .529 حممد فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس، ص - 3
 104:  التوبة- 4
 27:  املائدة- 5
 16:  األحقاف- 6
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 يتَقَبلَ لَن كَرها أَو طَوعا أَنْفِقُوا قُلْ[: قال تعاىل.  كراهة مع الفسق والكفر واستثقال العبادة      اإلنفاق عن  •

كُممِن  إِنَّكُم  تُما  كُنمقَو  ا)  53  (فَاسِقِنيمو  مهعنم  لَ  أَنتُقْب  مهمِن  مإِلَّا  نَفَقَاتُه  موا  أَنَّهبِاللَّهِ  كَفَر  سبِرلَا  ولِهِوو  أْتُوني  لَاةإِلَّا  الص  مهو 

  (1) ] )54 (كَارِهون وهم إِلَّا ينفِقُون ولَا كُسالَى

ةِ فِي وهو مِنه  يقْبلَ  فَلَن  دِينا  الْإِسلَامِ  غَير  يبتَغِ  ومن[: قال تعاىل.  ابتغاء غري اإلسالم جا يف احلياة • الْآخِر مِن 

 (2) ] خَاسِرِينالْ

ا ازْدادوا ثُم إِميانِهِم بعد كَفَروا الَّذِين إِن[:االرتداد عن دين اهللا • كُفْر لَ لَنتُقْب متُهبتَو أُولَئِكو مه (3) الضَّالُّون[  

 

 : ما حيبه وما ال حيبه اهللا يف عباده-ج

 :أمهها(4) .مواضع عدةبسطت آيات القرآن كذلك أسباب احملبة وعدمها يف 

 : مما حيبه اهللا-أ.ج

 (5) ]الْمتَطَهرِين ويحِب التَّوابِني يحِب اللَّه إِن[ :قال تعاىل. الطهارة والنقاء املعينة على التوبة •

 وما  ضَعفُوا  وما  اللَّهِ  سبِيلِ  فِي  أَصابهم  مالِ  وهنوا  فَما  كَثِري  رِبيون  معه  قَاتَلَ  نَبِيٍّ  مِن  وكَأَين[:  قال تعاىل .   الصرب •

 (1) ]الصابِرِين يحِب واللَّه استَكَانُوا

                                       
 54 - 53:  التوبة- 1
 85:  آل عمران- 2
 90:  آل عمران- 3
 .192-191د فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس، ص  حمم- 4
 222:  البقرة- 5
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 كَأَنَّهم  صفا  سبِيلِهِ  فِي  يقَاتِلُون  الَّذِين  يحِب  اللَّه  إِن[:  قال تعاىل .   النظام واالنضباط والتالحم حال اجلهاد     •

انينب وصصر(2) ] م 

 :ومما ال حيبه اهللا-ب-ج

 ولَا  لَكُم  اللَّه  أَحلَّ  ما  طَيباتِ  تُحرموا  لَا  آمنوا  الَّذِين  أَيها  يا[:  قال تعاىل .   االعتداء على الغري وحترمي الطيبات     •

  (3) ] الْمعتَدِين يحِب لَا اللَّه إِن تَعتَدوا

صعر  ولَا[:  قال تعاىل .    االختيال والفخر  • شِ  ولَا  لِلناسِ  خدكَ  تُ ضِ  فِي  تَما  الْأَرحرم  إِن  لَا اللَّه حِبخْتَالٍ كُلَّ يم 

  (4) ] فَخُورٍ

 مِن  كَان  قَارون  إِن[:  قال تعاىل .  الفساد والفرح بالدنيا املؤدي للركون إليها وابتغائها بدل اآلخرة         •

آتَيناه  هِمعلَي  فَبغَى  موسى  قَومِ و  وزِ  مِنا  الْكُنم  إِن  هفَاتِحم  وءةِ  لَتَنبص ةِ  أُولِي  بِالْع ذْ  الْقُو ح  لَا  قَومه  لَه  قَالَ  إِ تَفْر  إِن  لَا  اللَّه  حِبي 

تَغِ)  76  (الْفَرِحِنيابا  وآتَاكَ  فِيم  اللَّه  ارالد  ة لَا  الْآخِرو  ستَن  كِصيب  فِي الْفَساد تَبغِ  ولَا  إِلَيك  اللَّه  أَحسن  كَما  وأَحسِن  الدنْيا  مِن  نَ

 (5) ] )77 (الْمفْسِدِين يحِب لَا اللَّه إِن الْأَرضِ

 :السياق التوجيهي. 3

يوجهـنا القـرآن الكـرمي للتخلق جبملة سلوكات وأخالق عرب ربطها بأوصاف اإلميان واالهتداء               

                                                                                                                        
 146:  آل عمران- 1
 4:  الصف- 2
 87:  املائدة- 3
 18:  لقمان- 4
 77 - 76:  القصص- 5
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 . دق والعبودية هللا تعاىل، وهذا نوع من اهلداية األخالقية اليت تأيت غالبا يف سياق الوصيةوالص

 :ومن أمثلة هذا اللون اهلدائي

ـباد  [: قال تعاىل. صفات عباد الرمحن آخر سورة الفرقان   -أ   هونًا الْأَرضِ علَى يمشون الَّذِين الـرحمنِ  وعِ

ذَا  خالِدِين) 75 (وسلَاما تَحِيةً فِيها ويلَقَّون صبروا بِما الْغُرفَةَ يجزون أُولَئِك ... )63 (سلَاما قَالُوا هِلُونالْجا خاطَبهم وإِ

ا حسنت فِيها تَقَرسا مقَامم(1) ] )76 (و 

                                       
 77 - 63:  الفرقان- 1
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ذْ[: قال تعاىل . وصايا لقمان البنه   -ب  ـالَ  وإِ (عظِيم لَظُلْم الشركَ إِن بِاللَّهِ تُشرِكْ لَا بني يا يعِظُه وهو لِابنِهِ لُقْمان قَ

13(..صِد صوت الْأَصواتِ أَنْكَر إِن صوتِك مِن واغْضُض مشيِك فِي واقْ  (1) ])19(الْحمِريِ لَ

  وصايا سورة األنعام  -ج 

 إِملَاقٍ مِن أَولَادكُم تَقْتُلُوا ولَا إِحسانًا وبِالْوالِدينِ شيئًا بِهِ تُشرِكُوا أَلَّا علَيكُم ربكُم رمح ما أَتْلُ تَعالَوا قُلْ [: قـال تعاىل  

ننَح زُقُكُمنَر ماهإِيلَا ووا وبتَقْر ش صاكُم ذَلِكُم بِالْحق إِلَّا اللَّه حرم الَّتِي النفْس تَقْتُلُوا ولَا بطَن وما مِنها ظَهر ما الْفَواحِ بِهِ و لَّكُملَع قِلُونتَع 

طِ والْمِيزان الْكَيلَ وأَوفُوا أَشده يبلُغَ حتَّى أَحسن هِي بِالَّتِي إِلَّا الْيتِيمِ مالَ تَقْربوا ولَا )151( لَا بِالْقِس ف ذَا وسعها إِلَّا نَفْسا نُكَلِّ  قُلْتُم وإِ

ى  ذَا كَـان  ولَـو  فَاعدِلُـوا  بـدِ  قُر هـبِعهِ  و صاكُم ذَلِكُم أَوفُوا اللـَّ بِهِ و لَّكُملَع ون152 (تَذَكَّر (أَنذَا واطِي ها صِرتَقِيمسم وهلَا فَاتَّبِعوا وتَتَّبِع 

صاكُم ذَلِكُم سبِيلِهِ عن بِكُم فَتَفَرقَ السبلَ بِهِ و لَّكُملَع (2) ])153 (تَتَّقُون 

 . أوصاف املؤمنني أول سورة املؤمنني -د 

ؤمِـنون  أَفْلَـح   قَـد  [ :قال تعاىل   1 (الْم ( ذِين م  الـَّ فِـي  هـ لَاتِهِمص وناشِع2 (خ (الَّذِينو منِ هاللَّغْوِ ع ُضون ) 3 (معرِ

ذِي  م  نوالـَّ كَاةِ هـلِلز 4 (فَاعِلُون (الَّذِينو مه وجِهِملِفُر ُظون  فَمنِ) 6 (ملُومِني غَير فَإِنَّهم أَيمانُهم ملَكَت ما أَو أَزْواجِهِم علَى إِلَّا) 5 (حافِ

ُظون صلَواتِهِم علَى هم والَّذِين) 8 (راعون وعهدِهِم أَمانَاتِهِملِ هم والَّذِين) 7 (الْعادون هم فَأُولَئِك ذَلِك وراء ابتَغَى  أُولَئِك) 9 (يحافِ

مه ارِثُون10 (الْو (الَّذِين رِثُوني سودالْفِر ما هفِيه ونالِدخ) (3) ])11 

                                       
 19-13:  لقمان- 1
 153-151:  األنعام- 2
 11-1:  املؤمنون- 3
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 اهلداية املوضوع احملوري    وقد خلصت سورة الفاحتة مفاتيح اهلداية القرآنية، لذلك أعترب         

لفاحتـة الكـتاب، فما دامت الفاحتة أم الكتاب، فإن موضوعها بالضرورة يكون أم موضوعاته،               

أم اآليات وحمورها مبا حتمله من دعاء طلب اهلداية      (1) ]الْمستَقِيم الصراطَ اهدِنَا[وتكون اآلية الكرمية    

 .إىل صراط اهللا املستقيم

 املنار اإلمام حممد عبده واألستاذ حممد رشيد رضا على مكية الفاحتة           وقد استدل صاحبا   

 .بل وكوا أول ما نزل على اإلطالق مبنطق هدائي سنين

إن السنة اإلهلية يف هذا الكون سواء أكان كون إجياد أو كون تشريع، ان يظهر               : جاء يف املنار  

ة مشتملة على جممل ما يف القرآن وكل والفاحت... الـشيء جممال مث يتبعه التفصيل بعد ذلك تدرجيا     

 (2) .وعليه، فإن إنزال الفاحتة أوال موافق لسنة اهللا تعاىل يف اإلبداع... ما فيه

ويف سـياق اإلبداع، فقد عرض تفسري املنار سورة القرآن عرضا هدائيا سننيا، حيول               

 -مثال–قد عرض   ف. مـضامني اآليات إىل قواعد وأصول شرعية تتفرع على فروع علمية وعملية           

األصول والقواعد  :  فرعا عمليا، حتت مسمى    121 قاعدة تتضمن    33سـورة البقرة على شكل      

 (3) .الشرعية العامة يف سورة البقرة

 

 

                                       
 6:  الفاحتة- 1
 .38-1/35ري املنار،  حممد رشيد رضا، تفس- 2
 .122-1/109 نفسه، - 3
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 السياق الكوين يف القرآن الكرمي: الفرع الثاين

رغـم أن ألفاظا كالكون والطبيعة غري واردة يف كتاب اهللا تعاىل، إال أن القرآن الكرمي        

 .غين باآليات الكونية والظواهر واملظاهر الطبيعية

فالـسياق الكوين هو كل موضع قرآين حوى أو أشار ووظف مفردة كونية أو ظاهرة                

طبيعـية، مـشريا إىل خلقها وتطورها، أو أشكاهلا ومظاهرها، وحركتها وتقلباا، وكيفية التعامل      

 :معنوية منهاوملعرفة تلك السياقات، نتوسل مبفاتيح لفظية و. معها

 فهي  -غري آيات الكتاب  – فكلما وجدنا يف القرآن حديثا عن آيات         : لفظ اآلية واآليات   -1

آيـات كونـية تعـرب عن سنن كونية بثها اهللا يف كتابه وأرانا إياها إن كنا مؤمنني مهتدين متقني          

كما متفكـرين متذكـرين شاكرين نسمع ونعقل لنعلم وننيب إىل ربنا ونتجنب عذاب اآلخرة،               

 (1) .توجهنا اآليات

 أربعة وعشرين مرة يف القرآن، بينما ورد لفظ آيات مائة           -باملعىن الكوين –وقد ورد لفظ آية     

 :، وذلك بعدة صيغ أكثرها تكررا يف كتاب اهللا(2) ومثانية أربعني مرة

 (5)  ] ...ومن آياته[  (4)  ] ...وآية هلم(3) [ ]...إن يف ذلك آلية [ 

، والشمس والقمر، والليل (1)  كالسماء واألرض إحدى املفردات الكونية،ورود ذكـر  -2

                                       
، 103، هود   52، النمل   69،  67،  65،  13،  11، النحل   248،  73البقرة  :  إىل هـذه املعاين تشري مجلة من اآليات        - 1

 ...103، آل عمران 89، املائدة 81، 13، غافر 31لقمان 
 104 ، 103 حممد فؤاد عبد الباقني املعجم املفهرس، ص- 2
، 69، 67، 65، 13، 11، النحل52، النمل 49، آل عمران 248البقرة :  هـذه الـصيغة يف آيات كثرية   تكـررت  - 3

 9، سبأ44، العنكبوت77، احلجر103، هود 190، 174، 158، 139، 121، 103، 67، 8الشعراء 
 41، 37، 33:  يس- 4
 32، 29: ، الشورى39، 37: ، فصلت46، 25-20:  الروم- 5
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 (2) والنهار، واحليوان والنبات،  واملاء والنار، والشجر واحلجر، واجلبال وسائر أجزاء الكون

] ـي  إِن ـقِ  فِ ـأَرضِ  الـسماواتِ  خلْ ـتِلَافِ  والْ اخلِ  وـي ـكِ  والـنهارِ  اللَّ ـي  والْفُلْ لَ وما الناس ينفَع بِما الْبحرِ فِي جرِيتَ الَّتِ أَنْز اللَّه مِن 

ـن  الـسماءِ  ـاءٍ  مِ ا  مـي بِهِ فَأَح ضالْأَر دعا بتِهوم ثبا وفِيه ةٍ كُلِّ مِنابرِيفِ دص  والْأَرضِ السماءِ بين الْمسخَّرِ والسحابِ الرياحِ وتَ

ـومٍ  اتٍلَآيـ  ـون  لِقَ إن آية كهاته ضمت بني طياا عشر مفردات كونية، وربطتها مبعاين جامعة (3)  ] يعقِلُ

 هلا، ومعاين خمصوصة ببعضها؛

فأمـا املعاين اجلامعة هلا فدل عليها أول اآلية وآخرها، فأوهلا اخللق، وآخرها التسخري، وواجبنا      

 .حنوها العقل

 .الف، اجلريان، النفع، اإلنزال، اإلحياء، البث، التصريفاالخت: أما املعاين املخصوصة

 فإن مفردات الكون جند هللا، يرسلها على من ظلم          : العقـوبات اإلهلـية لألمم الكافرة      -3

وكفـر، لتعاقبه بأمر اهللا ومشيئته، فتكون عقوباا ظواهر كونية كالفيضانات والزالزل والرباكني             

فقد أهلك قوم نوح بالطوفان، وقوم هود بالصاعقة        . تيةوالطـوفانات واألعاصـري والـرياح العا      

 .والزلزال، وقوم صاحل بالريح الصرصر العاتية والربد، كما جاء يف القرآن الكرمي

 صرصرٍ  بِرِيحٍ  وافَأُهلِكُ  عاد  وأَما)  5(بِالطَّاغِيةِ  فَأُهلِكُوا  ثَمود  فَأَما)  4(بِالْقَارِعةِ  وعاد  ثَمود  كَذَّبت[:  قال تعاىل 

 لَهم  تَرى  فَهلْ)  7(خاوِيةٍ  نَخْلٍ  أَعجازُ  كَأَنَّهم  صرعى  فِيها  الْقَوم  فَتَرى  حسوما  أَيامٍ  وثَمانِيةَ  لَيالٍ  سبع  علَيهِم  سخَّرها)  6(عاتِيةٍ

                                                                                                                        
 مرة، 15 مرة يف القرآن، بينما ذكرتا مقترنتني 115ر القرآين أن كال من السماء واألرض ذكرتا         مـن عجائـب التكرا     - 1

  مرة أيضا؟15وذكرتا متتابعتني غري مقترنتني 
32، الرياح 36، البحر 139، النار 164املاء:  بالرجوع للمعاجم القرآنية جند كثريا من املوجودات الكونية أكثرها ورودا          - 2

 وغريها كثري... 1، الرعد3، الربق4، السحاب23، الفلك25مر، الق30، الشمس
 164:  البقرة- 3
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ةٍ  مِناقِي8(ب( اءجو   نوعفِر  نمو  لَهقَب  الْموتَفِكَاتبِالْخَاطِئَةِ  ؤ)ا)  9وص ولَ  فَعسر  هِمبر  مذَهفَأَخ  ة  لَما  إِنَّا)  10(رابِيةً  أَخذَ

ة لَكُم لِنجعلَها) 11(الْجارِيةِ فِي حملْناكُم الْماء طَغَى ا تَذْكِرهتَعِيو ذُن  (1)  ])12(واعِيةٌ أُ

مه مظنة ذكر اآليات الكونية، حبكم أن التركيز يف مكة كان            بعمو القرآن املكي كمـا أن    -4

علـى بـناء عقيدة التوحيد يف النفوس، والكون أحسن معرب ليقنع العقل بعظم إبداع اهللا وعظمة                 

 .خلقه، واتساقه وتوازنه وتناغمه

ية، واملتدبر يف السياقات القرآنية الكونية يلحظ البعد العقدي حاضرا بني طيات املفردات الكون            

: قال تعاىل. وحيذّر من الكفر به والشرك معه. يأمر بني يديها بتوحيد وعبادة خالق هذا الكون املتقن       

 مِن وأَنْزلَ بِناء لسماءوا فِراشا الْأَرض لَكُم جعلَ الَّذِي) 21(تَتَّقُون لَعلَّكُم قَبلِكُم مِن والَّذِين خلَقَكُم الَّذِي ربكُم اعبدوا الناس أَيها [

ا لِلَّهِ تَجعلُوا فَلَا لَكُم رِزْقًا الثَّمراتِ مِن بِهِ فَأَخرج ماء السماءِ ادأَنْد أَنْتُمو ونلَم(2) ])22(تَع 

ه، وعامة، فإن السياقات الكونية أداة قرآنية عقدية فاعلة ملعرفة اهللا والقرب منه ومن دينه وشرع   

وهي كذلك أداة دعوية جليلة، فإن السياق الكوين يتضمن لونا معاصرا مؤثرا            .ومن سننه يف اآلفاق   

 (3) .من ألوان اإلعجاز، وهو اإلعجاز العلمي الذي يستفاد منه بقوة يف جمال الدعوة والرقائق

 :آييت الليل والنهار كنموذج تطبيقي لسياق كوين 

ـنا  [: يقول تعاىل  ة النهارِ آيةَ وجعلْنا اللَّيلِ آيةَ فَمحونَا آيتَينِ والنهار لَاللَّي وجعلْ صِر بتَغُوا مفَضْلًا لِتَب مِن كُمبوا رلَملِتَعو 

                                       
  ...762-1/761 ، اجلاللني 29/81الزحيلي، التفسري املنري، .  وانظر تفسريها يف كتب التفسري12 -4:  احلاقة- 1
 .22-21:  البقرة- 2
 .22رآن الكرمي، ص صديق عبد العظيم أبو احلسن، مفهوم سنن اهللا االجتماعية يف الق- 3
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ددع نِنيالس ابالْحِسكُلَّ وءٍ ويش اهلْنص صِيلًا فَ  (1) .] تَفْ

، لكن لن جند حتليال سننيا هلا أفضل مما قدمه اإلمام ابن عـرج جلّ املفسرين على هذه اآليات        

 .باديس يف تفسري االس

 :  املناسبة النظمية-1
أول مظاهر السننية نظم اآليات نفسها، إذ أن آيات اهللا يف الكون ويف القرآن سياقان                   

 .نلذا ربط النظم بينها فجاءت آية األكوان بعد آية القرآ. متناغمان، فكلها سنن هللا

 وقدرته، وجوده، على دالة بينات  آيات  األكوان،  وعامل  القرآن،  سور  يف  تعاىل  هللا:  يقول اإلمام 

 آيته  تعاىل  ذكر  وملا  .وعبادته  وشكره  حلمده  موجبة  سابغات  ونعم.  وحكمته  وعلمه،  وإرادته،

 هذا  لىع  املتعاقبني  والنهار  بالليل  ونعمته  آيته  ذكر  أقوم،  هي  لليت  يهدي  الذي  بالقرآن  ونعمته

 )2(.األعظم الكون

 : ربط السياق مبطلع السورة-2

وما دامت اآلية سياقا كونيا     .  اآلية متعلقة بسياقها السابق والالحق، كغريها من آي القرآن        

 .سننيا، فقد لفها السياق القرآين حبشد من السنن اهلدائية والتارخيية

 صعود وهبوط اليهود بعد      فقد بدأت السورة بذكر حادثة اإلسراء، مث اإلخبار مبريت          

ليأيت بعد ذلك ذكر    .  إفسادهم يف األرض وقتلهم األنبياء مث توبتهم وعودم لفعلتهم بعد ذلك           

 .هداية القرآن، وخيتم السياق السابق لآلية بسنة من السنن الفطرية يف اإلنسان وهي االستعجال

                                       
 12:  اإلسراء- 1
 .45 ص.التذكري جمالس، باديس بن احلميد عبد - 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 382 

آن  هذَا  إِن[:  قال تعاىل قبيل آية الليل والنهار      الْقُر  دِييلِلَّتِي  ه  هِي  مأَقْو  ...  ع ديو  انالْإِنْس  ربِالش  هاءعرِ  دبِالْخَي  كَانو 

انولًا الْإِنْسج1 (]ع( 

وبعد اآلية عرض السياق سنة الكسب اإلنساين، فهو حيصد نتاج عمله الدنيوي يوم القيامة            

 .ويرى أثره يف كتابه، هداية أو ضالال

ج  عنقِهِ  فِي  طَائِره  أَلْزمناه  إِنْسانٍ  وكُلَّ[  :آليةقال تعاىل بعد ا    ا  يلْقَاه  كِتَابا  الْقِيامةِ  يوم  لَه  ونُخْرِ ورشنأْ)  13(ماقْر  ككِتَاب 

ة  تَزِر  ولَا  علَيها  يضِلُّ  فَإِنَّما  ضَلَّ  ومن  لِنفْسِهِ  يهتَدِي  فَإِنَّما  اهتَدى  منِ)  14(حسِيبا  علَيك  الْيوم  بِنفْسِك  كَفَى ازِرو  ى  وِزْررأُخ 

 )2(])15(رسولًا نَبعث حتَّى معذِّبِني كُنا وما

 . كله سنن، فنترك إيراده جتنبا للتطويل-السابق والالحق-وهكذا نرى أن السياق 

. أي أن هناك اآلية وآية اآلية. آية النهاريذكر النص الليل وآية الليل، والنهار و   :   إشراقة سننية  -3

هذا حييلنا على تداخل السنن، فالسنة سنة يف ذاا، لكن سريها قد يتجزأ إىل سنن، فإذا هناك سنة                  

 وفيه آية، نفسه يف الليل: هذا ما نبه إليه ابن باديس يف قوله.  وسنن السنة، كما هناك آية وآية اآلية      

 وأظهر  آيات،  وفيه  آية،  نفسه  يف  والنهار  ".الليل  آية:  "القمر  يف  فيقال.  القمر  هو  آياته  وأظهر  ،آيات

 )3(".النهار آية: "الشمس يف فيقال الشمس، هي آياته

: علمي، يف قوله تعاىل   /داللة لغوية تفتح آفاق إعجاز لغوي       :   حقيقة علمية معجزة   -4

 من  اآلثار  وإزالة  اللوح،  من  الكتابة  إزالة:  اإلزالة  هو  -كما جاء يف االس   –  احملوف.  حمونا آية الليل  

                                       
 11-9: اإلسراء - 1
 15-13: اإلسراء - 2
 .46ابن باديس، جمالس التذكري، ص - 3
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 اآلية  فتفيد  أزيل؛  مث  ضوء  فيها  كان  أنه  يقتضي  وهذا  منها،  الضوء  إزالة"  اللَّيِل  آيةَ  "فمحو.  الديار

 مظلم  جرم  القمر  أن  اهليئة  علم  يف  تقرر  وقد  .مظلماً  فصار  ضوؤه  أزيل  مث  مضيئاً،  كان  القمر  أن

 العلمية  والبحوث  االكتشافات  بعد  احلديث  العصر  يف  فلكال  علماء  واتفق  .الشمس  من  نوره  يأتيه

 برد،  مث  واحلرارة  احلمو  شديد  السنني  وماليني  طويلة  أحقاب  منذ  كان  -كاألرض  -القمر  جرم  أن

 )1 (.برد ملا وزالت محوه أزمان يف إضاءته فكانت

  : اجلانب العملي-5

 خاشعني لنقف: الشيخ ابن باديستدبر السنن يقودنا إىل العمل مبقتضاها، وهذا ما نبه عليه        

 وآِلِه  علَيِه  اُهللا  صلَّى  لنبيه  حجة  اهللا  جعله  الذي  الكتاب  ذلك:  العلمية  القرآن  معجزة  أمام  متذكرين

،لَّمسالقمر  جرم  ظالم  فإن  !!العرفان  يف  وتقدموا  العلم،  يف  ترقوا  مهما  البشر  على  لدينه  وبرهاناً  و 

 أوالً،  جرمه  محو  وإن.  الفلك  علماء  من  قليلني  أفراداً  إالّ  األمم  عند  ةاآلي  نزول  أيام  معروفاً  يكن  مل

 احلقائق  هذه  وأعلن  اآلية  هذه  تال  والذي  .األخري  العهد  هذا  يف  إالّ  عرف  ما  ثانياً،  بالربودة  وزواله

 العلم؛  عن  األمم  أبعد  العهد  ذلك  يف  كانت  أمية،  أمة  من  أمي،  نيب  قرناً  عشر  أربعة  حنو  منذ  العلمية

 )2 (!!حقائقها وعلم اخلالئق خلق الذي اهللا من بوحي إالّ هذا ليعلم يكن فلم

 : دعوة إىل علم احلساب-6
 .مما يستفاد من اآلية ضبط الوقت وعد السنني وتعلم احلساب

 السنون  عليه  اشتملت  وما  والقمرية،  الشمسية  السنني  عدد  بعلم  أوقام  وليضبطوا:  جاء يف االس  

 يف  وتنقلها  الشمس  حساب  منه  الذي  احلساب  جنس  وليعلموا  .والساعات  يامواأل  الشهور  من

                                       
 .نفسه - 1
 .47ابن باديس، جمالس التذكري، ص - 2
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 حساب  مث.  نورمها  ومسري  وسعتهما،  أبعادمها،  وحساب  بروجه،  يف  وتنقله  القمر  وحساب  منازهلا،

 )1 (.الفضاء يف ساحبة أجرام من ما يرتبط ما

 .  والزمنواالهتمام بالعلم يقود للعناية بالعمل مبقتضاه، واالنضباط بالوقت

 واأليام  الشهور  لعدد  املتضمن  السنني،  عدد  علم  تعاىل  ويذكر:  يؤكد اإلمام ذلك فيقول   

 وخفتها  واطرادها  األعمال  نظام  فإن  باألوقات،  األعمال  ضبط  على  خللقه  تنبيهاً  والساعات

 )2( .الزمان دقائق على هلا الضبط ذا هو إمنا.... إنتاجها وقرب فيها والنشاط

 -تعاىل  -ذكر  كما:  يقول ابن باديس  .  لم احلساب متعدية لكل العلوم املوصلة له      والدعوة لع 

 العلوم  فكل  وعمل؛  علم  من  احلياة  شؤون  ومجيع  الضبط،  هلذا  لزومه  على  تنبيهاً  احلساب  جنس

 )3 (.والترغيب والنفع الفضل يف مقصدها حكم هلا وسائل هي احلساب وهذا العد هذا إىل املوصلة

 
  السياق التارخيي يف القرآن الكرمي:الفرع الثالث

إن مـن أكثر السياقات السننية جالء يف كتاب اهللا  سياق التاريخ؛ عندما يقص علينا القرآن                 

 . أخبار السابقني، متوجا إياها بقوانني كلية تبني العاقبة السننية لألمم واألفراد

، إال أنه حوى    )4(ورغـم أن القرآن ليس كتاب تاريخ يف األساس بل هو كتاب هداية             

حـشدا مـنوعا من قصص التاريخ؛ فقد حوى قصص األنبياء من آدم إىل عيسى عليهم السالم،                 

صنا من مِنهم قَبلِك مِن رسلًا أَرسلْنا ولَقَد [..وقصص الصاحلني أمثال لقمان واخلضر وذي القرنني ص  علَيك قَ

                                       
 .48ابن باديس، االس ، ص - 1
 نفسه - 2
 نفسه - 3
 37ا، مفهوم السنن اإلهلية، صحازم زكري - 4
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 مهـن ـن  ومِ م لَم صص ذْنِ إِلَّا بِآيةٍ يأْتِي أَن لِرسولٍ كَان وما علَيك نَقْ ذَا اللَّهِ بِإِ الْمبطِلُون هنالِك وخسِر بِالْحق قُضِي اللَّهِ أَمر جاء فَإِ

[)1(   

  .    وحوى قصص األمم الغابرة كعاد ومثود، لريكز على بين إسرائيل أمة العاملية اإلسالمية األوىل 

] ذَا إِنه آن الْقُر قُصلَى ينِي عاِئيلَ برإِس الَّذِي أَكْثَر مفِيهِ ه خْتَلِفُون2(] ي( 

كما حوى قصصا قريبا من عهد الترتيل كقصة أصحاب الفيل اليت خصص هلا القرآن سورة                

ي هدم الكعبة كاملة، على قصر ألفاظها، إال أا املصدر األعظم واألوثق واألبلغ حملاولة أبرهة احلبش    

 .واستبداهلا بقلّيسه الذهبية الفارغة روحيا

 ]أَلَم  تَر  فلَ  كَيفَع  كبابِ  رحص ا علَيهِم وأَرسلَ) 2(تَضْلِيلٍ فِي كَيدهم يجعلْ  أَلَم)  1(الْفِيلِ  بِأَ رابِيلَ طَي3(أَب (مِيهِمةٍ تَر اربِحِج 

يلٍ مِن4(سِج (ملَهعفٍ فَجصأْكُولٍ كَعم)3(])5( 

وحـوى أيضا قصص األمة العربية املسلمة يف عصر الترتيل، عرب بعض أحداث السرية وأخبار               

 .األمم األخرى املعاصرة لإلسالم كالفرس والروم

ومـن مظاهـر إعجازه استشرافه لقصص مستقبلي مل يقع بعد، كتبشريه بانتصار الروم على               

ـبتِ ) 1 (امل[ : الفرس بعد بضع سنني  سِنِني بِضْعِ فِي) 3 (سيغْلِبون غَلَبِهِم بعدِ مِن وهم الْأَرضِ أَدنَى فِي) 2 (الـروم  غُلِ

ح ويومئِذٍ بعد ومِن قَبلُ مِن الْأَمر لِلَّهِ فْري ونمِنؤ رِ) 4 (الْمص اللَّهِ بِن رص ني نم اءشي وهو زِيزالْع حِيم4(])5 (الر( 

ويف هـذا دالالت عـدة، أمههـا اجلانب املفاهيمي؛ فإن القرآن بطرحه هذا يعيد بناء مفهوم      
                                       

 78: غافر - 1
 76: النمل - 2
 .سورة الفيل - 3
 5-1:  سورة الروم - 4
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 .التاريخ نفسه

إن التاريخ يف القرآن يتجاوز حدود املاضي، فهو اية املاضي وبداية احلاضر املعترب به، وإطاللة               

 .على املستقبل املخطط له يف احلاضر

ـد  [:  يدعونا القرآن لالعتبار بالتاريخـذا الوعي السنين    ـت  قَ ـن  خلَ ـبلِكُم  مِ ـنن  قَ وا سضِ فِي فَسِريالْأَر 

 )2 (! ولكن ما أكثر العرب وأقلّ االعتبار)1( ]الْمكَذِّبِني عاقِبةُ كَان كَيف فَانْظُروا

غائية يف مفهوم التاريخ   بثّ القرآن احلركية والفاعلية وال     )3(وبأمـره بالـسري يف األرض والنظر      

 .ليؤسس لعلميته وأمهيته

كمـا أن الـتاريخ ليس رصيدا ذاتيا حمدودا، بل هو تراكم إنساين عاملي رسايل عرب سيل من                  

ـا  [. اجلهود النبوية التوحيدية البانية ألمة اإلسالم      ـا  ي هـلُ  أَي سكُلُوا الر اتِ مِنبلُوا الطَّيماعا والِحإِنِّي ص ابِم لُونمتَع 

لِيم51 (ع (إِنذِهِ وه تُكُمةً أُمأُم ة احِدأَنَا وو كُمب4(] )52 (فَاتَّقُونِ ر( 

إن حركة التاريخ ذا املنظور القرآين السنين الرفيع صريورة حية وتفاعل مستمر يف إطار قانون         

 )5 (.السببية كنظام متكامل ال جمرد تتايل أحداث

 كعنصر أساسي يف    )6(، إذا حتدثـنا عن التاريخ يف القرآن، فنحن نتحدث عن السنن           وبالـتايل 

                                       
 137: آل عمران - 1
 .366ج البالغة، شرح اإلمام حممد عبده، طبعة دار الشعب، ص. ينسب هذا القول لإلمام علي كرم اهللا وجهه - 2
 .قرآن اثنا عشر مرة، كما جاء األمر بالسري مرتني وبالنظر ثالثا مستقال يف ال-مقترنني–تكرر األمر بالسري والنظر  - 3
 52 -51: املومنون - 4
 223عامر الكفيشي، حركة التاريخ يف القرآن، ص - 5
 139حسن سلمان، دراسات قرآنية حول اإلنسان واتمع، ص - 6
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 )1 (.حركة التاريخ إىل جانب اإلنسان والزمن واتمع

 فإذا أردنا أن نتحرر     )2 (.لـذا كانت السنن املفتاح القرآين الصحيح للتفسري اإلسالمي للتاريخ         

 الذي مير حتما عرب     )3(ن نعود إىل التصور القرآين    مـن أسـر التصور الغريب املادي للتاريخ فعلينا أ         

 .مسألة السنن اإلهلية عامة والتارخيية خاصة

 السياق القصصي يف القرآن الكرمي: املطلب الثاين

إذا كانـت آيات األحكام يف القرآن ال تتعدى الستمائة آية، فإن النسبة األكرب من الستة             

قبلنا، يف الدنيا، وحىت قبل الدنيا، كما تروي لنا أحداثا          آالف آية املتبقية ختربنا عن أحداث وقعت        

 .ذلكم هو القصص القرآين. مل تقع بعد، بعضها يف الدنيا، وبعضها يف اآلخرة

 القصص القرآين: الفرع األول

، ويف األدب حكاية عن خرب وقع يف (4)القـصص يف اللغـة إيراد األخبار واألنباء وتتبعها   

 .(5) فيه شيء من التطويل يف األداءزمن مضى ال خيلو من عربة،

والقصص القرآين ال يكاد خيرج عن تلك املعاين، لكن مع شيء من اخلصوصية، عرب مجلة               

 .صفات وخصائص يذكرها الباحثون يف املوضوع

                                       
 224عامر الكفيشي، حركة التاريخ يف القرآن، ص - 1
. 554صائب عبد احلميد، فلسفة التاريخ يف الفكر اإلسالمي، ص        . 81،90هج املعرفة يف القرآن، ص    يوسف كمال، من   - 2

 . 139حسن سلمان، دراسات قرآنية حول اإلنسان واتمع، ص
 224عامر الكفيشي، حركة التاريخ يف القرآن، ص - 3
 ..671، مفردات ألفاظ القرآن، صالراغب األصفهاين. 74-7/73ابن منظور، لسان العرب، :  ينظر يف ذلك مثال- 4
 .41، ص1972 عبد احلافظ عبد ربه، حبوث يف قصص القرآن،دار الكتاب اللبناين، بريوت، طبعة- 5
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 (1) :من خصوصيات القصة القرآنية

فكل القصص الوارد يف كتاب اهللا حقائق .  أـا واقعـية من حيث املضمون التارخيي     -أ 

بعيدا عن كل ما قد  . تارخيية ثابتة ال ختالف عقال وال نقال، وهي بذلك جاهزة لالعتبار واالستثمار           

 .يعتري القصة من حتريف وتزييف، جيعلها أقرب إىل األساطري منها إىل احلقيقة والواقع

                                       
عبد احلافظ عبد ربه،    . 146، ص 1990عـبد الرب نواب الدين، الدعوة إىل اهللا تعاىل، دار القلم، دمشق، ط            :  ينظـر  - 1

عبد الكرمي اخلطيب، القصص القرآين يف منطوقه ومفهومه، السنة احملمدية،        .  وما بعدها  41حبـوث يف قـصص القـرآن، ص       
حممد . 18،  5، ص 1998،  2وهبة الزحيلي، القصة القرآنية هداية وبيان، دار اخلري، دمشق، ط         . 4، ص 1964القاهـرة، ط  

 .105، ص1997اخلضر حسني، بالغة القرآن الكرمي، الدار احلسينية، 
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 فكيف إذا  جذابا،فهي بلسان عريب مبني، تكفيه عربيته ليكون        .  أا متتاز باجلاذبية عرضا وبيانا     -ب

 كان بعربية القرآن؟

فالقصة يف  .  أـا تتـسم بالوضوح وعلو اهلدف ونبل املقصد، لتتحقق قابلية االعتبار واالتعاظ ا              -ج

القـرآن ليـست رد اإلمتاع واملؤانسة، أو السرد التارخيي اجلاف، بل هي مسوقة لتكون عربة ألويل                 

صِهِم فِي كَان لَقَد[ األلـباب  ص ة قَ رابِ لِأُولِي عِبا الْأَلْبم دِيثًا كَانى حفْتَري لَكِنو دِيقص ِصيلَ يديهِ بين الَّذِي تَ  شيءٍ كُلِّ وتَفْ

ؤمِنون لِقَومٍ ورحمةً وهدى (1) ]ي 

 أن موضوعاا تتسم بالشمولية من عدة أوجه؛  - د

 .عقيدة وعبادةفهي شاملة من حيث موضوعاا، متس كل جوانب احلياة  •

 .وهي شاملة من حيث تنوع أساليبها حبسب ما يالئم كل سياق مقام •

فاحلاضر فيها هو قارئ    . كما أا شاملة زمنيا، إذ أنه يلتقي فيها املاضي باحلاضر واملستقبل           •

القـرآن وقصصه مستحضرا معه واقعه، واملاضي فيها هو القصة نفسها اليت وقعت يف زمن ماض،                

يها فهو السنة اإلهلية الكامنة فيها واليت من أجلها قام السياق كله، وستكون السنة              أمـا املستقبل ف   

 .املستخلصة من عاقبة األمة احملكية يف القصة هي مستقبل كل أمة حتذو حذوها وختطو خطاها

مث إن أهـم خصيصة للقصة القرآنية قرآنيتها؛ أي كوا جزءا من القرآن الكرمي، لذا فإن                 •

 .فها وقيمها تنبع أساسا من أهداف وخصائص القرآن نفسهمعانيها وأهدا

كمـا أن القصة القرآنية تعرف متيزا خاصا يف أركاا، فالقاص يف القرآن هو اهللا تعاىل،                

، واملقصوص هو أحسن القصص وأوثق      -صلى اهللا عليه وسلم   –واملقـصوص عليه هو نبينا حممد       

                                       
 111: يوسف - 1
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ـن [ :قال تعاىل. ها إعجازاالتفاصـيل وأمههـا بأبلغ األساليب وأفصحها وأكثر        نَح  ـص ـيك  نَقُ ـسن  علَ أَح 

صصِ آن هذَا إِلَيك أَوحينا بِما الْقَ الْقُر إِنو تكُن لِهِ مِنقَب لَمِن (1) َ]الْغَافِلِني   

ـا [ :، قال تعاىل-عليهم السالم–مث إن القـص مهمة من مهام الرسل         ي رشعم الْإِنْ الْجِنسِو أَلَم 

 ـأْتِكُم لٌ يسر كُممِن ونص غَرتْهم أَنْفُسِنا علَى شهِدنَا قَالُوا هذَا يومِكُم لِقَاء وينذِرونَكُم آياتِي علَيكُم يقُ و اةيا الْحنْيوا الدهِدشو 

(2)كَافِرِين كَانُوا أَنَّهم أَنْفُسِهِم علَى
[   

ـئِك [ :ياة األنبياء حمور هام من حماور القصص القرآين، قال تعاىل     كما أن ح    اللَّه هدى الَّذِين أُولَ

ماهد(3)ْاقْتَدِه فَبِه[   

وبالنظـر ملوقـع القصة من القرآن الكرمي، جند أا متثل نصفه لغويا، وثلثه زمنيا ونظميا،      

 ..وربعه مساحة، ومخسه مضامينيا،

 متراوح بني اخلرب واإلنشاء، والقصة تثمل       -كأي نص لغوي  -رآن   الق فمن منظور لغوي؛   •

جانـب اخلـرب، فهي نصف القرآن بذلك؛ مقابل النصف اإلنشائي الذي يشمل األوامر والنواهي           

 .والنداءات وسائر األساليب اإلنشائية

املاضي واحلاضر واملستقبل،  والقصة   :  القرآن تستغرقه األزمنة الثالث    ومـن منظور زمين؛    •

ي ماضي الزمن القرآين أي ثلثه؛ مقابل واقع قارئ النص وهو احلاضر، بينما ميثل الغيب مستقبل                ه

                                       
 3: يوسف - 1
 130: األنعام - 2
 90: األنعام - 3
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 )1 (.النص القرآين

فالقرآن إما أن يصف احلقائق أو يوجه التعاليم أو حيكي  والقصة ثلث القرآن نظميا أيضا؛       •

 .القصص، أي أنه حيوي يف ثلث نظمه القصص

 .)2( أكرب مساحة قرآنية وهي ربعهفقد شغل القصصومن حيث الكثافة؛  •

فالقصص أحد احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي، حسب حتليل الشيخ حممد      أمـا مـضامينيا،      •

 .)3(اهللا، الكون، البعث، التربية والتشريع: الغزايل، إضافة إىل

 :سننية القصة القرآنية: الفرع الثاين

، الذي  )5(، ذلك اخلزان السنين الزاخر    )4(إن أغزر اجلوانب القرآنية مساحة هي القصة القرآنية       

 -)7(اليت حيملها يف طياته– )6(يعطينا دروسا عملية مكثفة يف كيفية عمل السنن اإلهلية

، على أا   مفهومهاهذا احلضور السنين الواعي يف القصة القرآنية هو الذي يعزز ويؤسس             .  1

ومعرب عقلي خيتزل الزمن ليشكل     ليست جمرد حكاية خربية ورواية تارخيية، بل هي أسلوب سنين           

-حاضر-ماضي(عرب ترابط زمين معجز بني األزمان الثالث        .أداة دعوية ممتازة لنقل العظة والعربة     

؛ فالقصة القرآنية تنطلق من املاضي لتخربنا عن ايات السابقني، الناجتة عن مدى توافقهم              )مستقبل

ا إىل احلاضر، ليتحقق االعتبار ويتجسد االستثمار       مع سنن اهللا يف اآلفاق واألنفس واهلداية، لتعود بن        

                                       
 .89يوسف كمال، منهج املعرفة يف القرآن، ص - 1
 .72رمضان مخيس زكي، مفهوم السنن الربانية، ص  - 2
 16م، ص2000/هـ1421، 3دار القلم، دمشق، سوريا، ط، حممد الغزايل، احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي - 3
 72انية، صرمضان مخيس زكي، مفهوم السنن الرب - 4
 .حممد دراجي، السنن الكونية يف تفسري ابن باديس - 5
 36حازم زكريا، مفهوم السنن اإلهلية، ص - 6
 55عفت الشرقاوي، قضايا إنسانية يف أعمال املفسرين، ص - 7
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للحكاية املقصوصة، مث تقفز بنا إىل املستقبل لتجفف القصة من شخوصها وتعتصر خالصتها                

 .التوجيهية عرب قانون مساوي صريح أو مضمر يف السياق

 ؛خصائصهاهذا مفهوميا، كما أن سننية القصة القرآنية تتجلى عرب . 2

 :يتها ومشوليتها وهدفيتها وإعجازها وجاذبيتها، كلها شواهد على سننيتهافصدق القصة وواقع

 من صدق ومصداقية السنن الصارمة اليت ال حتايب         )2( القصص القرآين ومصداقيته   )1(فصدق •

 لِسنتِ تَجِد نفَلَ الْأَولِني سنت إِلَّا ينظُرون فَهلْ[. أبدا، وال تتخلف عن حماهلا ال لتدع سنة اال لسنة أخرى       

 )3(]تَحوِيلًا اللَّهِ لِسنتِ تَجِد ولَن تَبدِيلًا اللَّهِ

وواقعية القصة تعبري عن جمال عمل السنة اليت ختتزا أحداث املاضي ليتعظ ا الناس يف                 •

 )4 (.فالقرآن عرب  القصة يعاجل بكل واقعية مشاكل اليوم بأخبار األمس. احلاضر

، والشمول خصيصة   )5(-كما مر بنا    –القرآين شامل من عدة أوجه      كما أن القصص     •

آفاقا ...  سننية أصيلة، فالسنن اإلهلية شاملة لكل األفراد واحلاالت وااالت واملوضوعات واألزمان          

ومن حيث الشمول الزمين، فإن القصص القرآين يعبر عما حدث فعال،               )6  (.وأنفسا وهداية وتأييدا  

الناس من السنن املختزنة يف القصص ما سيحدث مستقبال، فيما تعرب السنن عما             بينما ميثل موقف    

                                       
 .118م، ص1980/هـ1400، 1حممود حممد غريب، تربية القرآن، مطبعة الشعب، بغداد، ط - 1
 .44 السنن اإلهلية، ص حازم زكريا، مفهوم - 2
 43: فاطر -3
 .20، ص م1976 - هـ 1396 ،1حممود حممد غريب، املال يف القرآن، طبعة وزارة اإلعالم العراقي، ط - 4
 . من هذا الفصل324تراجع الصفحة  - 5
التاريخ يف الفكر   صائب عبد احلميد، فلسفة     . 141-140/ 4املنار  : رشيد رضا . 2246/ 4الظالل  : سيد قطب : ينظر يف ذلك   - 6

وانظر تفصيال أكثر حول . 15، هي هكذا: بكارعبد الكرمي . 38رندا عوين، قصة االختالف دراسة سننية، ص  . 547اإلسـالمي، ص  
 .217مشول السنن اإلهلية يف الفصل الثاين من هذه الرسالة، ص
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 .)1(ينبغي أن يكون

 حبكمة إهلية ربطت    -ال حمالة –وكون األحداث الكونية مربوطة بسنن، فإن ذلك مقرون          •

ولقد كان  .  السبب مبسببه، وهذا هو مقتضى هدفية السنن القرآنية املعروضة عرب  قصص السابقني            

 )2 (.القرآن قوة األثر واألثر بفعل وضوح أهدافها وعلوهالقصص 

وألن قصص القرآن جزء من النص فإنه معجز من عدة أوجه، فهو إخبار عن املاضي دون                 •

 .مصدرية سابقة، وهذا إعجاز تارخيي، وهو كذلك معجز أسلوبيا ونظميا

والتسخري، مع متنعها   وبلغة السنن، فإن اإلعجاز تعبري عن ربانية القصة وقابلتيها للكشف            

للتعرض لسنن غريها فال يعد     –عن التحدي القالب للسنن عن جمراها، أما خمالفة مسار السنن            

 )3(.-على حد تعبري سيدنا عمر–حتديا، بقدر ما يعد فرارا من قدر اهللا إىل قدر اهللا 

مفعما .   يف شكله ومضمونه وسياقه    جذّابابقي لنا أن نشري إىل كون القصص القرآين           •

، ويكفي أن يستمع ويتدبر قارئ كتاب اهللا السور واملقاطع القصصية ويقارا            )4(باإلثارة والتشويق 

، مبضموا ولغتها ووقعها على     )5(بغريها ليحس كيف تشد القصة القرآنية القارئ وجتذب انتباهه        

                                       
 .125 حسن سلمان، دراسات قرآنية، ص - 1
 .1/101حممود غريب، تربية القرآن،  - 2
ورد هـذا األثـر يف سـياق قصة طاعون عمواس بالشام، حني استدعى الفاروق عمر قائد جنده أبا عبيدة فامتنع عمال حبديث                        - 3

 ِفرارا تخرجوا فَالَ ِبها وأَنتم ِبأَرٍض وقَع وِإذَا علَيِه، تقْدموا فَالَ ِبأَرٍض ِبِه سِمعتم ِإذَا«: الطاعون الذي شهد بسماعه عبد الرمحن بن عوف       
 هأما أثر عمر املذكور يف املنت فرواه       . واحلـديث صـحيح رواه الشيخان ومالك وأمحد وابن حبان والنسائي والبيهقي وغريهم            . »ِمـن

صحيح مسلم،  . 7/130،  5729صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر يف الطاعون، ح         : ينظر. السابقون إثر احلديث وغريهم   
2،  22موطأ مالك، كتاب اجلامع، باب ما جاء الطاعون، ح        . 4/1740،  2219 اآلداب، باب الطاعون والطرية والكهانة، ح        كتاب

م، كتاب اجلنائز، باب الصرب، 1993/هـ1414، 2شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: صـحيح ابن حبان، ت    . 894/
، 5بكري حيايت،مؤسسة الرسالة، بريوت، ط    :  واألفعال، املتقي اهلندي، ت    كرت العمال يف سنن األقوال    : وانظـر . 7/218،  2953ح

 .4/601، 11754م، حرف اجليم، كتاب اجلهاد، باب فضل الشهادات، ح1981/هـ1401
 .20م، ص.علي علي صبح، أدب الطفولة بني القرآن والسنة، د - 4
 .63م، ص.عاطف السيد، التربية اإلسالمية أصوهلا ومنهجها، د - 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 394 

 يوجه السياق   النفس البشرية، هذا الوقع يزداد جاذبية ملا يقترن السرد القصصي بسنن وقوانني             

 .الستخالصها من القصة كفحوى ومغزى هلا

 .ومن هنا ميكن القول أن السنن يف حد ذاا سر من أسرار اجلذب يف القصص القرآين

وإذا كانت خصائص القصة مظهرا لسننيتها فإن أهدافها مظهر آخر، أكثر إجالء لسننية              .  3

 القصص القرآين؛

ا للقصة الفنية، وأهدافها دينية باألساس، بينما يأيت اجلانب          خالف ،فالقصة القرآنية بداية هادفة   

 . الفين بالتبع

ولعل أعظم درس تعلمنا إياه القصة القرآنية أن نكون هادفني، وأن نتحرك حنو أهدافنا، خمتزلني       

بذلك رصيدا تارخييا ضخما من التجارب السابقة، ناقلني منها العربة والعظة، جمسدين لصورا               

 .مشاهد حية يف واقعناالرمزية 

وجيب أن نشري إىل أن أهداف القصة تتشعب وتتفرع عرب عدة مستويات؛ فأهدافها أساسا هي           

 . أهداف القرآن نفسه، مث تتفرع عن ذلك أهداف خاصة بالقصة دون بقية السياقات القرآنية

سياق وإذا فصلنا أكثر وجدنا أهدافا لكل قصة قرآنية، بل وأهدافا لكل مقطع ومشهد و                

 .قصصي لنفس القصة بني سورة وسورة

 :لكن أهداف القصص القرآين إمجاال لن خترج عن ستة أغراض سننية

، عرب بيان سننه تعاىل يف      )1(فمن منظور إهلي؛ دف القصة إىل إثبات وحدانية اهللا وقدرته          •

 .نصر وتوفيق املؤمنني وتأييدهم

                                       
 .64عاطف السيد، التربية اإلسالمية، ص. 1/144سيد قطب، الظالل،  - 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 395 

 وتسليته،  -صلى اهللا عليه وسلم   –  ومن منظور نبوي، دف القصة إىل تثبيت قلب النيب          •

، إبرازا ملدى سننية ومنهجية اجلهد النبوي يف بناء الدعوة والدولة واتمع               )1(وإثبات صدقه 

 )2 (.اإلسالمي، واحملافظة على منجزاته

ومن منظور تارخيي، دف القصة القرآنية إىل تثمني التجربة التارخيية للبشرية واعتصارها             •

 )3 (. منها، عرب معرفة املسارات السننية ونتائجها تارخييالتخزينها واإلفادة

، بتقوميها للسلوك   )4(أما من منظور سلوكي، فإن القصة هي املدرسة املثلى للفضيلة اخلالدة           •

 )5 (.الفردي واجلماعي، وتعليمها لنا آداب التحقق والتخلق بالعقيدة والشريعة

 الدعوة إىل اهللا تعاىل، وآداب وفنون        مث من منظور دعوي، تعلّمنا القصة فقه وأساليب         •

 )6 (.احلوار واجلدل

، بالنظر  )7(، فالقصة تدعو لالعتبار والعظة    -األكثر سننية مما سبق   –تبقى األهداف العقلية     •

يف سنن السابقني، وتعمل على تصحيح التصورات الفاسدة واملعتقدات الباطلة والفهوم املغلوطة،             

 بلغة سننية حكيمة حانية تريب العقل وتنميه وتوسع         )8(وعالجهاعرب تشخيص أمراض األمم الغابرة      

                                       
عـبد الباسـط شـاكر، القـصة يف القـرآن الكـرمي، مقـال إلكتـروين، نقال عن موقع الدار اإلسالمية لإلعالم،                        - 1

http\www.iid-alraid.de 
اية الدعوة واحملافظة على منجزاا خالل      الطيب برغوث، منهج النيب يف مح     .تنظـر يف ذلـك الدراسة القيمة اليت كتبها د          - 2

 .م1996/هـ1416، 1الفترة املكية، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، هريندن، فريجينيا، الواليات املتحدة األمريكية، ط
حازم زكريا،  . 136،152حسن سلمان، دراسات قرآنية، ص    . 71رمـضان مخـيس زكي، مفهوم السنن اإلهلية، ص         - 3

 .44 صمفهوم السنن،
 1/140حممود غريب، تربية القرآن،  - 4
 .عبد الباسط شاكر، القصة يف القرآن الكرمي - 5
 .9/39هـ، 1418، 4حممود صايف، اجلدول يف إعراب القرآن، دار الرشيد، دمشق، ط: وانظر. نفسه - 6
 .71س، مفهوم السنن،صرمضان مخي. 1/118حممود غريب، تربية القرآن، . عبد الباسط شاكر، القصة يف القرآن - 7
 . 7عمر أمحد عمر، السنن اإلهلية يف النفس البشرية، ص - 8
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 .آفاقه

، جتلت لنا سننيتها، عرب خصوصيات القصة       منهج القرآن يف عرض القصة    وإذا مضينا إىل    .  4

القرآنية اليت جعلتها قرآنيتها عمال فنيا مستقال يف موضوعه وطريقة عرضه، خالفا للقصة الفنية                

 )1 (.احلرة

  )2 (.ت القصة القرآنية أا جتمع بني الغرض الديين والغرض الفينفمن خصوصيا •

 فهي نص قرآين من جهة، له أغراضه الدينية، 

 ".خاصة"وهي عمل فين متقن، مهما كان مغايرا للقصة األدبية، إال أنه يبقى قطعة أدبية 

بالغة ، وهذا شاهد فصاحة مبناها و     )3(ومن خصوصياا أيضا أا ملخصة تلخيصا هادفا       •

 . معناها، وهي نفس خصائص السنن اإلهلية امللخصة اهلادفة البليغة الفصيحة

ا اللَّهِ أَمر وكَان قَبلُ مِن خلَوا الَّذِين فِي اللَّهِ سنةَ[ را قَد ورقْد4(]م( 

فقد   .ومن خصوصيات القصة القرآنية أا عارية عن املثبتات الزمانية واملكانية والشخصية           •

، غري مربوطة بزمان معني وال مكان حمدد وال شخص          )5(صاغ القرآن قصصه جمردة متعدية متثيلية     

 .بعينه، لتكون جاهزة لالعتبار السنين

ولتكتمل دواعي السننية يف القصة، فقد جاءت مرتهة عن ترتيب املشاهد واألحداث،               •

                                       
 .9/39حممود صايف، اجلدول يف إعراب القرآن، . 1/143سيد قطب، التصوير الفين يف القرآن،  - 1
 .1/143سيد قطب، التصوير الفين يف القرآن،  - 2
 5قصة القرآنية هداية وبيان، صوهبة الزحيلي، ال. 71رمضان مخيس، مفهوم السنن،ص - 3
 .38األحزاب  - 4
 .72رمضان مخيس زكي، مفهوم السنن اإلهلية، ص - 5
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 فقط املواطن اهلامة ومل     ، بل تتناول  )1(مترفعة عن سوق التفاصيل الشاغلة عن العظة والعربة        

، وتورد احلدث واملشهد والشخصية يف التوقيت النظمي املناسب سننيا، ولو خالف            )2(مادون ذلك 

ألن القصة القرآنية ال حتب أن تعيش يف        .  ذلك السياق التارخيي لألحداث والتوايل الفعلي للمشاهد      

 .ا إىل مستقبلها السنيناملاضي، حىت ال نغرق فيه حنن، بل تنتقل إىل حاضرنا لتنقلن

وحىت يعيش القارئ جو القصة القرآنية، فإا تفضل أسلوب احلوار على لغة السرد، لتصنع              •

فضاء تفاعليا متبادال ينسينا تارخيية القصة، ولذلك جند يف القصة القرآنية حوارات متنوعة األطراف             

ه وبني رسله، بل حىت بينه وبني        بني اهللا ومالئكته، وبين   "  إهلية"وااالت؛ فنجد فيها حوارات     

بني األنبياء والبشر، وبني البشر، مؤمنيهم      "  بشرية"كما جند حوارات    .  -عليه لعنة اهللا  –إبليس  

أحد أطرافها احليوانات واجلمادات، كما جند أيضا حوارات        "  كونية"وكافريهم،وهناك حوارات   

 )3 (.ة، ويف اجلنة والنار ستقع يوم القيامة يف مواقف احلشر واحلساب والشفاع"غيبية"

كما أن القصة القرآنية يف بعض مناذجها متتاز بالتكرار اهلادف الذي ال يكون إال لفائدة                 •

، وإن كان البعض يفضل تسميته تنويعا ال تكرارا، حبكم أنه ال تكرار يف القرآن             )4(وحكمة وهدف 

 وعيب من عيوب الكالم      فالتكرار إعادة بال إضافة، وهو شيء مستكره لغويا، بل           )5  (.أصال

                                       
 9/39حممود صايف، اجلدول،. 50-48نفسه، ص - 1
 .نفس املراجع السابقة - 2
ه معطياته، دار تـراجع يف هـذا املوضوع الدراسة القيمة لألستاذ حممد حسني فضل اهللا، احلوار يف القرآن قواعده أساليب                  - 3

 .هـ1396املنصوري للنشر، قسنطينة، اجلزائر، رجب 
عبد الكرمي اخلطيب،   . 181-180عبد احلافظ عبد ربه، حبوث يف قصص القرآن،ص       . 27-3/25الربهان، الزركشي،    - 4

 . 161عبد الرب نواب الدين، الدعوة إىل اهللا، ص. 241القصص القرآين يف منطوقه ومفهومه، ص
. 569م، ص 2001/هـ1428،  1 الفتاح اخلالدي، القرآن ونقض مطاعن الرهبان، دار القلم، دمشق، ط          صـالح عبد   - 5

عبد احلافظ عبد . 1/333، 1992/هـ1413، 1عـبد العظـيم املطعين، خصائص التعبري القرآين، مكتبة وهبة، القاهرة، ط   
 .180ربه، حبوث يف قصص القرآن،ص
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 )1 (.والتأليف

القرآين فليس إعادة فارغة وال عيبا أو ضعفا، بل زيادة يف املبىن تقتضي زيادة يف                "  التكرار"أما  

 .، مث هو إعادة صياغة وترتيب للمشاهد واألحداث)2(املعىن

مدة ودليل  مث إن التكرار وإن كان منقصة يف الكالم، إال أنه يف القرآن عامة وقصصه خاصة، حم               

 )3 (.فصاحة وبالغة ومظهر إعجاز

                                       
حممود : صاحل بن حسني اجلعفري، ختجيل من حرف التوراة واإلجنيل، حتقيق         . 4/234ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،       - 1

 .1/104م، 1998/هـ1419، 1عبد الرمحن احلدق، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، ط
ذلك أن زيادة اللفظ لزيادة املعىن وقوة اللفظ لقوة املعىن، و         )  16/35(يذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى           -  2

فبأي آالء ربكما تكذبان يف سورة الرمحن، وقد طرح تساؤال يفيد أنه يفرق بني               :  يف معرض التعليق على تكرار قوله تعاىل      
 "معىن؟ زيادة أم التكرار باب من يعد آية كل بعد ]تكذبان ربكما آالء فبأي[: تعاىل قوله ذكر له: "التكرار وزيادة املعىن

. 24-23، ص1997، 5السيد امحد صقر، دار املعارف، مصر، ط:  القـرآن، حتقيق الـباقالين أبـو بكـر، إعجـاز       - 3
 .158صبحي صاحل، مباحث يف علوم القرآن، ص. 240اخلطيب، القصص القرآين، ص. 28-3/25الزركشي، الربهان، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 399 

ولعل التكرار مدخل لسننية القصة، فتكرار القصص ومشاهدها دالّ فيما يدل على تكرار نتائج              

 )1 (.السنن اإلهلية املختزنة يف تلك القصص

وبلغة فنية، التكرار القرآين اقتراح لسيناريوهات جديدة لنفس الرواية، عرب إضاءة مشاهد              

 أهدافا ومقاصد   -بالضرورة– مضمرة سلفا، بلغة جديدة وعرض خمتلف، يستبطن           وتفاصيل

 .جديدة، جتعلنا وكأننا نعيش قصة أخرى ليست نفس القصة املعروضة يف بقية املواضع القرآنية

هذا وميكن الرجوع ملوضوع التكرار يف القرآن الكرمي وتفاصيله يف كتب علوم القرآن العامة               

ان السيوطي ومناهل الزرقاين، ويف كتب خاصة بالتكرار، ككتاب أيب           كربهان الزركشي وإتق  

وتفسري فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن       .  أسرار التكرار يف القرآن الكرمي    :  القاسم الكرماين 

لزكريا األنصاري، واالنتصار للقرآن للباقالين، والفوز الكبري يف أصول التفسري لويل اهللا الدهلوي              

 ...التمييز للفريوز آبادي، وغريهاوبصائر ذوي 

                                       
 .67رمضان مخيس زكي، مفهوم السنن اإلهلية، ص - 1
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 جدول احلوار يف القرآن
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 على القارئ   وسائلها يف التأثري  بقي أن نشري إىل أن من أبرز مظاهر سننية القصة القرآنية             .5

والسامع لتستوعبه ذهنيا، ومتتعه أدبيا، وتدجمه يف جو القصة، لتنقله للمقصود وهو االعتبار                

 .ار ما حتويه من سنن إهلية هداية ورعاية وعناية واستخراج مث استثم)1(بالقصة

 : من تلك الوسائل

فاهللا .  ، عرب ذاته العلية، وأمسائه وصفاته القدسية، ربوبية وألوهية        احلضور اإلهلي يف القصة     -أ

صصِ  أَحسن  علَيك  نَقُص  نَحن[   :تعاىل هو القاص على رسوله يف كثري من املواضع          هذَا  إِلَيك  ناأَوحي  بِما  الْقَ

آن الْقُر إِنو تكُن لِهِ مِنقَب لَمِن (2) َ]الْغَافِلِني    

األوامر والنواهي، ولغة املنح واملنع، والوعد        يتجلى ذلكم احلضور اإلهلي عرب         -ب

، اليت متتزج باملادة اخلربية يف القصص القرآين لتوجه الفطرة وتربي العقل، وذّب               )3(والوعيد

  .النفس، وخزا للضمري والوجدان، وشحذا للوعي واستنهاضا للهمة

، )4(وإىل جنب ذلك، يركز القصص القرآين على منطق التعليل والتقصيد واإلقناع العقلي            

وأقصد قوله  .  )5(ويكفي أن نشري إىل أن شاهد القياس األصويل يف القرآن جاء يف سياق قصصي              

ج  الَّذِي  هو  [:تعاىل رالَّذِ  أَخوا  ينكَفَر  لِ  مِنالْكِتَابِ  أَه  مِن  ارِهِملِ  دِي رِ  لِأَوشا  الْحم  تُمنظَن  وا  أَنجخْروا  يظَنو  مأَنَّه  متُهانِعم 

مونُهص ح  اللَّهِ  مِن  مفَأَتَاه اللَّه مِن ثيح وا لَمتَسِبحي ف ؤمِنِني وأَيدِي بِأَيدِيهِم بيوتَهم ونيخْرِب الرعب قُلُوبِهِم فِي وقَذَ وا الْمتَبِرفَاع 

                                       
 .السنن الكونية يف تفسري ابن باديسمد دراجي، حم. 72-70رمضان مخيس، مفهوم السنن اإلهلية، ص - 1
 3:  يوسف- 2
 .1/64التربية اإلسالمية أصوهلا ومنهجها، عاطف السيد، . 1/144سيد قطب، الظالل،  - 3
 .9/39صايف، اجلدول، . 118حممود غريب، تربية القرآن، ص. 70رمضان مخيس، مفهوم السنن،ص - 4
 .74رمضان مخيس، مفهوم السنن،ص - 5
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صارِ أُولِي يا 1(] الْأَب( .  

؛ موافقة  املوقف اإلنساين من التوجيه اإلهلي     وليكتمل املشهد السنين، تشري القصة إىل        -ج

 . وخمالفة، طاعة ومعصية، عرب التجربة واخلطأ، مث التوبة واإلنابة

، فأكثر الناس عصاة    )2  (السياق القرآين يقر أن املوقف البشري الغالب سليب        وإن كان   

خمالفون، سيئوا التعامل عقال وقلبا مع املنعم سبحانه، ومع احلق واخللق، ذلك ما تبينه أمثال هذه                 

 :اآليات الكرميات

 ]  !$tBur  çésYò2r&  Ä¨$¨Y9$#  öqs9ur 
|Mô¹tçym tûüÏYÏB÷sßJÎ/ [)3( 

 ]  ¨bÎ)  íÎû  y7Ï9ºså  ZptÉUy  (  $tBur  tb%x. 
NèdçésYø.r& tûüÏZÏB÷sïB [)4( 

 ]  ö@t/  óOèdçésYø.r&  üw  tbqßJn=ôètÉ 
¨,ptø:$# ( Nßgsù tbqàÊÌç÷èïB [)5( 

 ]  $¨B  (#qçR%x.  (#þqãZÏB÷sããÏ9  HwÎ)  br& 
uä!$t±oÑ  ª!$#  £`Å3»s9ur  öNèduésYò2r& 

tbqè=ygøgsÜ [)6( 

 ]  cÎ)  ©!$#  rä%s!  @@ôÒsù  ín?tã  Ä¨$¨Z9$# 
£`Å3»s9ur uésYò2r& Ä¨$¨Y9$# üw öcrãçà6ô±oÑ [)1( 

                                       
 2: احلشر - 1
بالـرجوع للقرآن الكرمي جند أن لفظ أكثر يرد يف سياقات سلبية، بنفي اإلميان والشكر والعلم، وإثبات صفات كالكفر                    - 2

وقد . 598-596حممد فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس، ص: ينظر. والفـسق واجلهل واإلعراض، كما هو واضح يف اآليات    
، كوثر2كثرة( مرات بصيغ مصدرية5، )3، استكثر2، أكثر3كثر(مرات بصيغ فعلية8 مرة منها 167ر  .ث.وردت مـادة ك   

 ).80، أكثر 74كثري ( مرة بصيغ امسية 154و) 2، تكاثر1
 103: يوسف - 3
 8: الشعراء - 4
 24: األنبياء - 5
 111:األنعام  - 6
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 ]  $tBur  $tRôây`ur  NÏdÎésYò2L{  ô`ÏiB  7âôgtã  ( 
bÎ)ur !$tRôây`ur óOèduésYò2r& tûüÉ)Å¡»xÿs9 [)2( 

 ]  $tBur  ßìÎ7GtÉ  óOèdçésYø.r&  ûwÎ)  $áZsß  4 
¨bÎ)  £`©à9$#  üw  ÓÍ_øóãÉ  z`ÏB  Èd,ptø:$# 

$º«øãx©  4  ¨bÎ)  ©!$#  7LìÎ=tæ  $yJÎ/ 
tbqè=yèøÿtÉ  ...Iwr&  ¨bÎ)  yâôãur  «!$#  A,ym 

£`Å3»s9ur  öNèduésYø.r&  üw  tbqßJn=ôètÉ..ûcÎ) 

©!$#  rä%s!  @@ôÒsù  ín?tã  Ä¨$¨Y9$#  £`Å3»s9ur 
öNèduésYø.r& üw tbrãçä3ô±oÑ [)3(.   

 ما   اليت عادة  )4(وهناك وسيلة قصصية فعالة يف تأثريها، وهي العبارات اخلتامية التعقيبية          -د

وهي تبني  .  حيوصل ا القصص القرآين مضامينه، واليت هي مظنة االعتبار، وخزان السنن اإلهلية            

  )5(.غالبا مصارع الغابرين، وعاقبة االحنراف عن السنن

 :وال أدل على ذلك من أمثال هذه النصوص القرآنية

 ]  ôâs%  tb$ü2  öNä3s9  ×ptÉ#uä  íÎû  Èû÷ütGt¤Ïù 
$tGs)tGø9$#  (  ×py¥Ïù  ã@ÏG»s)è?  ÜÎû  È@ãÎ6yô 

«!$#  3ìtç÷zé&ur  ×otçÏù%ü2  NßgtR÷rtçtÉ 
óOÎgøän=÷WÏiB  öîù&uë  Èû÷üyèø9$#  4  ª!$#ur 

ßâÎiÉxsãÉ  ¾ÍnÎéóÇuZÎ/  `tB  âä!$t±oÑ  3  ûcÎ)  íÎû 
öÅÏ9ºså Zouéö9Ïès9 _Í<'rT[{ Ìç»|Áö/F{$#  [)6( 

 ]  ôâs)s9  öc%x.  íÎû  öNÎhÅÁ|Ás%  ×ouéö9Ïã 
íÍ<'rT[{  É=»t6ø9F{$#  3  $tB  tb%x.  $ZVÉÏâtn 

2îuétIøÿãÉ  `Å6»s9ur  t,ÉÏâóÁs?  ìÏ%©!$#  tû÷üt/ 

                                                                                                                        
 .61، غافر73، النمل38، يوسف60يونس: ، ويف نفس السياق243:البقرة  - 1
 102: رافاألع- 2
 60 - 36: يونس - 3
 72-70، 50-48رمضان مخيس، مفهوم السنن الربانية، ص - 4
 .33-29حممد سعيد موالي، أضواء قرآنية على ظواهر كونية، ص. 71نفسه، ص - 5
 13:  آل عمران- 6
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Ïm÷ÉyâtÉ  ü@ãÅÁøÿs?ur  Èe@à2  &äóÓx«  ìYâèdur 

ZpuH÷quëur 5Qöqs)Ïj9 tbqãZÏB÷sãÉ [)1( 

  

]  uqèd  üìÏ%©!$#  yltç÷zr&  tûïÏ%©!$# 
(#rãçxÿx.  ô`ÏB  È@÷dr&  É=»tGÅ3ø9$#  `ÏB 
öNÏdÌç»tÉÏä  ÉA¨rL{  Îéô³ptø:$#  4  $tB 
óOçF^oYsß  br&  (#qã_ãçøÉsÜ  (  (#þqëZsßur 
Oßg¯Rr&  óOßgçGyèÏR$¨B  NåkçXqÝÁãm  z`ÏiB 

«!$#  ãNßg9s?r'sù  ª!$#  ô`ÏB  ß]øãym  óOs9 
(#qç7Å¡tGøtsÜ  (  t$xãs%ur  íÎû  ãNÍkÍ5qè=è% 

|=ôãîç9$#  4  tbqç/ÌçøÉäÜ  NåksEqããç/ 
/Î'rÉ÷âÏâkÍNö  ru&rÉ÷âÏì  #$9øJßs÷BÏZÏüût 
ùs$$ãôFt9Ééçr#(  Ét»¯'ér'<Íí  #${F/öÁ|»çÌ  
[)2( 

كما تستخدم القصة القرآنية وسيلة مؤثرة، هي مجعها بني التجريد السنين والتجسيد             -هـ

 .التارخيي لتفاصيل القصة وأحداثها وشخصياا، مبا يناسب املقام والغرض

؛ فنجد قصصا رمزيا ال تكاد جتد فيه عالمة )3(ويف ذلك مزج قرآين رائع بني النظرية والتطبيق     

 . على اجلانب التارخيي للقصة، إال بعد الرجوع لكتب التفسري والتاريخزمانية مكانية شخصية تدل

                                       
 111:  يوسف- 1
 2:  احلشر- 2
 136حسن سلمان، دراسات قرآنية، ص  - 3
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 جدول أمثال القرآن
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 اليت يضرا اهللا تعاىل يف القرآن للناس ولكن ال          )1(وأحسن مثال على ذلك األمثال القياسية     

. )2(على ما ينبغي  يعقلها إال املؤمنون العاملون باهللا وآياته، الراسخون املتفكرون املتدبرون يف األمور            

]           ونقِلُها إِلَّا الْعالِمعما يو ، وكفى األمثال شرفا أن مسى القرآن عاقلها         )3(]وتِلْك الْأَمثالُ نَضْرِبها لِلناسِ

وهو .  )6(،  عرب إيراد أشباهه ونظائره     )5(واألمثال كالم سائر يتضمن تشبيه اآلخر باألول        )4(.عاملا

اتعة اليت من خالهلا يتوصل الضارب إىل بغيته وحيقق أغراضه الراهنة، كما            فن من الفنون األدبية امل    

 )7 (.أا علم من العلوم القرآنية املعبرة عن اهلداية القرآنية

 واتِبعوا الْقُرآنَ، أَعِربوا":   واألمثال أحد األوجه اخلمسة للقرآن كما جاء يف حديث أيب هريرة          

هاِئبغَر،  هاِئبغَرو  هاِئضفَر  ،هوددحآنَ  فَِإنَّ  ولَ  الْقُرزلَى  نِة  عسمٍه  خجلَاٍل:  أَواٍم  حرحكٍَم  وحماِبٍه  وشتمو 

 )8("ثَاِلبالْأَم واعتِبروا ِبالْمتشاِبِه وآِمنوا الْمحكَم واتِبعوا الْحرام واجتِنبوا ِبالْحلَاِل فَاعملُوا وأَمثَاٍل،

ما و قد عدها اإلمام الشافعي من العلوم اليت جيب على اتهد معرفتها، قال يف الرسالة معددا             

                                       
الشريف منصور بن عون العبديل،     .د.  قصصي أو صورة بيانية توضيحية عرب التشبيه والتمثيل املركب        املثل القياسي سرد وصفي       -  1

 املضروبة القياسية القرآنية ثال، األماجلربوع الرمحن عبد بن اهللا بدع: وانظر. 20-19األمثال يف القرآن، عامل املعرفة للنشر والتوزيع، ص      
 .1/87، م2003/هـ1424، 1، طالسعودية العربية اململكة املنورة، املدينة اإلسالمية، امعةباجل العلمي البحث عمادة، باهللا لإلميان

/4الشوكاين، فتح القدير، . 4/319ابن عطية، احملرر الوجيز،. 6/243البغوي، معامل الترتيل، . 20/40الطـربي، جامع البيان،      - 2
. 2-1ت،  ص  .السيد اجلملي، دار ابن زيدون، بريوت، د      : ة، ت احلكيم الترمذي، األمثال من الكتاب والسن     : وينظـر أيـضا   . 236

 .88-84ت، ص.اجلرجاين، أسرار البالغة، مطبعة املدين، القاهرة، د
 43: العنكبوت - 3
 .88-84اجلرجاين نفسه، ص. 2-1احلكيم الترمذي،  نفسه ص - 4
 .4/319ابن عطية، احملرر الوجيز،. 6/243البغوي، معامل الترتيل،  - 5
 .4/236الشوكاين، فتح القدير، . 20/40الطربي، جامع البيان،  - 6
 .244م، ص1422/2002، 1عبد القادر منصور، موسوعة علوم القرآن، دار القلم العريب، حلب، سورية، ط - 7
:  وقال وضعفه األلباين .  2095، ح 3/548رواه البيهقي يف شعب اإلميان، باب تعظيم القرآن، فصل يف ترك التفسري بالظن،                 -  8

، )هـ1420:  املتوىف  (األلباين  األشقودري  آدم،  بن  جنايت  بن  نوح  احلاج  بن  الدين،  ناصر  حممد  الرمحن  عبد  أبو.  حديث ضعيف جدا  
  / هـ  1412  ،1، ط السعودية  العربية  كةلاملم  -  الرياض  املعارف،  دار،  األمة  يف  السيئ  وأثرها  واملوضوعة  الضعيفة  األحاديث  سلسلة
: الناشر،  الشاويش  زهري:  طبعه  على  أشرف،  وزيادته  الصغري  اجلامع   ضعيف ،األلباين  الدين  ناصر.   1346،ح3/523،  م1992
 .935، ح1/133، ومنقحة ومزيدة جمددة طبعة، اإلسالمي املكتب
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 من األمثال الدوال على طاعته املبينة       -أي يف القرآن  –مث معرفة ما ضرب فيه      :  "...يلزم اتهد معرفته  

 )1(".الجتناب ناهيه

 ومنطه أمضى، وصياغته أسهل،     -ن القيم كما يقول اب  –واملثل كالقصة لكن وقعه أسرع      

 منقَبةً،  وكَسبها  أُبهةً،  كساها،املعاين  أعقاب  يففإذا جاء املثل      )2(وأداؤه أقوى، ومعناه أفصح وأبلغ      

 إليها،  القُلوب  ودعا  هلا،  النفوس  حتريك  يف  قُواها  وضاعف  نارها،  من  وشب  أقدارها،  من  ورفع

 )3(وشغفاً حمبة تعطيها أن على الطِّباع وقَسر وكلَفاً، صبابةً األفئدة أقاصي من هلا واستثار

وأقول ختاما، أن القصة القرآنية قد توفر هلا كل ما ميكن أن حتتاجه لتمضي يف خط                    

، مما جعل القصص القرآين خزانا زاخرا بفيض سنين إهلي متراكم، يدل يف أفراده على                 )4(السنن

 .الناظم احملوري اللتحام عقد القصصعصارة كل قصة، ويف جمموعه على 

ولو نظرنا إىل التاريخ يف أحداثه وتفاصيله فهو قصص، أما إذا متعنا يف خالصاته وعربه فإنه                 

سنن؛ أي أن السنن هي عصارة الساحة التارخيية، أو لنقل هي الساحة التارخيية نفسها لكن جمفّفة                

 .فوقية سكونية مطلقة للساحة املتحركةمن شخوصاا الزمكانية اإلنسانية، فهي بذلك صورة 

وبلغة اهلندسة الرياضية، متثل أحداث الساحة التارخيية نقاطا من منحىن دالة ما، بينما متثل               

 تلك الصيغة الرياضية اردة ملعادلة تلك الدالة، فينما يعرب عن األحداث بإحداثيات رقمية                 السنة

لنقاط وغريها، وال تفرق بني نقطتني أي نقطتني، ألي         مضبوطة، يعرب عن الدالة مبجاهيل تشمل تلك ا       

هل حتقق قانون املعادلة فيشملها مسار املنحىن، أم ختلّف القانون          :  سبب من األسباب، إال لسبب واحد     

                                       
 .34، ص 1358/1940، 1أمحد شاكر، مكتبة احلليب، القاهرة، ط: الشافعي، الرسالة، ت - 1
 .74رمضان مخيس، مفهوم السنن الربانية، ص:  وينظر1/239، ابن القيم، إعالم املوقعني - 2
 1/115اجلرجاين، أسرار البالغة،  - 3
 .72رمضان مخيس، مفهوم السنن الربانية، ص  - 4
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 .فتشرد يف املستوي الشاسع فضاؤه
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  قصة آدم عليه السالم من منظور سنين–منوذج تطبيقي : املطلب الثالث

زاخر بالقصص، لكن بعض القصص حظي مبساحة قرآنية خاصة، داللة          إنّ القرآن الكرمي    

 .على عناية القرآن به، وضرورة استثماره واالعتبار منه

، وهي ثاين قصص القرآن مساحة بعد قصة        -عليه السالم -ومن تلك القصص قصة آدم      

ا وأوليتها زمانا   وقد اخترا كأمنوذج تطبيقي يف هذا املقام نظرا ألمهيته        .  )1(-عليه السالم –موسى  

وتارخيا، حبكم أا تلخص لنا بداية اإلنسانية، وجتربة اإلنسان األول، ومتتاز بتنوع خاص ال جنده                

 .يف غريها، زمانا ومكانا، وشخصيات

  يف القرآن الكرمي-عليه السالم–قصة آدم : الفرع األول

ور القرآن الكرمي،    مخسا وعشرين مرة يف تسع من س       -عليه السالم –ورد ذكر أبينا آدم     

، أما املرات املتبقية فقد توزعت على سبع        )3(، مخس مرات يف غري سياق قصته      )2(ست منها مكية  

مواضع بسطت فيها قصته مفصلة حينا وملخصة حينا، يف حجم يتراوح بني مخس آيات كما يف                 

وهاهي   )4(اإلسراء، وسبعة عشر آية يف سورة احلجر، فيما خلصتها آية واحدة يف سورة الكهف              

 :اآليات

جدول آيات قصة آدم

                                       
) 131(موسى: وقد ورد ذكر األنبياء يف القرآن على الترتيب التايل        . آدم سـادس األنبـياء ذكرا وقصته الثانية مساحة يف القرآن           - 1

) 16(سليمان) 16(داوود) 16(يعقوب) 20(هارون) 25(عيسى) 25(آدم) 26(يوسـف ) 27(لـوط ) 43(نـوح ) 63(هيمإبـرا 
(إدريس) 02(إلياس) 04(أيوب) 04(حممد) 06(زكريا) 07(هود) 08(حيىي) 09(صاحل) 10(شعيب) 12(إمساعيل) 16(إسـحاق 

 .لذكر ال يدل على مدى تكرار قصة كل نيب يف املصحفلكن ينبغي التنويه أن عدد مرات ا. يراجع يف ذلك املعجم املفهرس) 02
 24حممد فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس، ص - 2
 60  يس 58، مرمي 27 املائدة 59، 33وذلك يف سورة آل عمران  - 3
 .املواضع مفصلة يف اجلدول املرفق - 4
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 -عليه السالم–أركان قصة آدم : الفرع الثاين

 .تدور أحداث القصة قبل احلياة الدنيا، ومتثل ايتها بداية التكليف على األرض: الزمان-1

 .بدأت أحداث القصة يف السموات العلى، مث انتقلت إىل اجلنة، لتختم على األرض:املكان-2

موجه –، واهللا تعاىل -البطل، حمور األحداث– تربز يف هذه القصة شخصية آدم :الشخصيات-3

 . واملالئكة وحواء-منعطف األحداث–وإبليس _ األحداث

وإذ قلنا للمالئكة، وقلنا يا : القاص يف قصة آدم هو اهللا تعاىل، يتجلى ذلك يف ألفاظ اآليات-4

 ...وإذ قال ربك: علكن يضمر القاص يف بعض املواض... آدم، قلنا اهبطوا

ميكن تقسيم قصة آدم إىل سبعة مقاطع، ثالث يف السماء، وثالث يف اجلنة، وواحد : )1(املشاهد-5

 :على األرض

 )اهللا واملالئكة(مشهد اخللق والتصوير : املشهد األول 

 )يظهر يف آدم(مشهد تعليم األمساء : املشهد الثاين 

 )بليسيظهر فيه إ(مشهد السجود : املشهد الثالث 

 )تظهر فيه حواء(مشهد السكن يف اجلنة : املشهد الرابع 

 مشهد اإلغواء واملعصية : املشهد اخلامس 

 مشهد التوبة : املشهد السادس 

 مشهد اهلبوط إىل األرض: املشهد السابع 

                                       
حظ من خالله املشاهد املركز وغري املركز عليها        ويل. اجلـدول املرفق ميثل عرضا مقارنا ملواضع قصة آدم حسب املشاهد           - 1

 .كما نسجل انفراد سورة البقرة بذكر مشهد تعليم األمساء، وورود مشهد السجود يف كل املواضع. يف كل موضع
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جدول مشاهد قصة آدم
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 -عليه السالم–خصائص قصة آدم :  الفرع الثالث

 ز ما فيها من خصائص القصة عموما والقصة القرآنية خصوصا؛      إن التدبر يف قصة آدم يرب

 فرغم أن القصة جتري أحداثها يف عامل امللكوت، إال أن القارئ حيس وكأنه طرف فيها ممثال -1

 .، مما يربز واقعية القصة-عليه السالم–يف شخص آدم 

سر إلدراك املقصد    كما أن عبارات القصة وألفاظها تتسم بالوضوح املعني على الفهم املي             -2

 .ويكفي للتدليل على ذلك قراءة نصوص اآليات، فال جند فيها لفظا غامضا وال غريبا. والغاية

 وال حاجة إلثبات أن قصة آدم هادفة؟ فهي نرباس لكل إنسان ليدرك قيمة ما وهبه اهللا وخصه      -3

 إبليس عدو اإلنسان    به وكرمه ألجله، وليتعلم من اإلنسان األول أن املعصية طبيعة بشرية، وأن            

 .األول، وان التوبة والتمسك بالوحي سبيل النجاح يف الدنيا والنجاة يف اآلخرة

 وفوق كل ذلك، جاءت القصة يف صيغة جذابة مبىن ومعىن؛ خاصة يف املقاطع احلوارية اليت                 -4

خلق ومن مواطن اجلاذبية األخاذة يف القصة تساؤل املالئكة حول          .  تكاد تطغى على سرد القصة    

آدم وجعله خليفة يف األرض، مث موقف التحدي املثبت لكفاءة آدم، مث تتويج ذلك مبوقف                  

السجود، مث فترة احلضانة يف اجلنة، لتزداد اإلثارة بظهور حواء مث وسوسة إبليس ومعصية آدم،                 

 . فاهلبوط املعنوي األول مث اهلبوط املادي الثاين إىل األرض

:     وهي اهلبوط، ربطها باالجتباء والتوبة واهلداية     "  املؤملة" ربط النهاية    ومن مظاهر اجلاذبية أن السياق    

]  ثُم  اهتَباج  هبر  هِ  فَتَابلَيى  عدهمما يضفي أجواء النهاية السعيدة لبداية شاقة من االستخالف على            )1(]  و  

 :ولذلك يعقب السياق القرآين بعد قصة آدم بقوله تعاىل. األرض

                                       
 122: طه - 1
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 ]  ôâs)s9ur  $oYøB§çx.  ûÓÍ_t/  tPyä#uä 
öNßg»oYù=uHxqur  íÎû  Îhéy9ø9$# 
Ìçóst7ø9$#ur  Nßg»oYø%yóuëur  öÆÏiB 

ÏM»t7Íhä©Ü9$#  óOßg»uZù=ûÒsùur  4ín?tã  9éçÏVü2 
ô`£JÏiB $oYø)n=yz WxäÅÒøÿs?  [ )1( 

آن أما مظاهر اإلعجاز يف قصة آدم، فنابعة أساسا من إعجاز القرآن ذاته، وإعجاز قصص القر              -5

عامة، مث إعجاز ألفاظ اآليات لفظا ومعىن، كما أن يف اآليات إعجازا غيبيا حبكم أا املصدر                  

 األوثق بل واألوحد لتفاصيل قصة وقعت قبل بدء احلياة األرضية؟

كما أن تكرر القصة سبع مرات خمتلفة اللفظ، وذلك مما يدل على إعجاز القرآن الكرمي، فإن                  

غاء إذا كتب قصة مرة يستحيل عليه أن يكتبها مرة أخرى بألفاظ غري              أكتب الكاتبني وأبلغ البل   

 )2(.األوىل مع احملافظة على املتانة يف األسلوب والبالغة يف التعبري كما يف القرآن الكرمي

  بقي أن نشري إىل خصيصة الشمول يف قصة آدم؛ -6

 البشرية برمتها؛   فهي شاملة من حيث املوضوع حينما خلصت لنا مقدمات ولواحق احلياة          .أ

من اخللق إىل التعليم إىل التكرمي إىل العناية مث التكليف والتسخري واالستخالف واالبتالء واجلزاء               

 .الدنيوي واألخروي

وهي شاملة من حيث األشخاص، فقد ضمت املوجد وكل املوجودات واملفردات            .  ب

 واإلنس ذكورا وإناثا ممثلني يف آدم       الكونية، ففيها اهللا سبحانه، واملالئكة واجلن ممثلة يف إبليس،         

وحواء، وفيها السماء واألرض، والدنيا واآلخرة، وحىت الشجر الذي أكل منه آدم وحواء، بل                

 . اليت أغوت حواء لتغوي آدم)3( ممثلة يف احلية-على رواية اإلجنيل–حىت احليوانات 

                                       
 70: اإلسراء - 1
 .19م، ص2002عبد الوهاب النجار، قصص األنبياء، دار البحار، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، لبنان، ط - 2
... وكانت احلية أحيل حيوانات الربية اليت عملها الرب فقالت للمرأة         : جـاء يف أول اإلصحاح الثالث من سفر التكوين         - 3
 . 33عبد الوهاب النجار، قصص األنبياء، ص: ينظر. اخل
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 أنبأهم، قلنا،   قال ربك، عرضهم،  (مث إا شاملة من حيث الزمان، فيها املاضي           .  ج

أنبئهم، أنبئوين،  (واألمر  ...)  أعلم، تبدون، تكتمون، أجتعل   (واملضارع  ...)  سجدوا، أىب واستكرب  

 ...)اسجدوا

 ...كما أا شاملة أسلوبيا من حيث تضمنها اخلرب واإلنشاء، واحلوار والسرد، . د

 منهج القرآن يف عرض قصة آدم: الفرع الرابع

  من حيث منهج عرضها؛-ككذل–تبدت سننية قصة آدم 

 تؤسس للتصور الوجودي لإلنسان، -دينيا–فقد مجعت القصة بني الغرضني الديين والفين، فهي  .1

 تعرض نفس املشاهد سبع مرات بطرائق وأساليب خمتلفة متنوعة، توحي مبشاهد جديدة              -فنيا-و

 .لقصة أخرى

 .دد وقعها يف كل مرة ونلحظ ذلك جبالء يف لغة القصة، وخاصة يف تنوع الفواصل وتع

 :ولو ضربنا مثاال ملوقف رفض إبليس السجود آلدم وكيف عربت عنه اآليات

ذْ [  ،)1(]الْكَافِرِين مِن وكَان واستَكْبر أَبى إِبلِيس إِلَّا فَسجدوا لِآدم اسجدوا لِلْملَائِكَةِ قُلْنا وإِ

 ]ا ثُملَائِكَةِ قُلْنلِلْم دجوااس موا لِآددجإِلَّا فَس لِيسإِب لَم كُني مِن اجِدِين2(]الس(، 

ذْ [   ،)3(] طِينا خلَقْت لِمن أَأَسجد قَالَ إِبلِيس إِلَّا فَسجدوا لِآدم اسجدوا لِلْملَائِكَةِ قُلْنا وإِ

ذْ[   ،)1(]ربهِ أَمرِ عن فَفَسق الْجِن مِن كَان إِبلِيس إِلَّا جدوافَس لِآدم اسجدوا لِلْملَائِكَةِ قُلْنا وإِ

                                       
 34: البقرة - 1
 11: األعراف - 2
 61: اإلسراء - 3
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ذْ[   ،)2(]أَبى إِبلِيس إِلَّا فَسجدوا لِآدم اسجدوا لِلْملَائِكَةِ قُلْنا وإِ

 ]دجلَائِكَةُ فَسالْم مكُلُّه ونعمإِلَّا .أَج لِيسى إِبأَب أَن كُوني عم اجِدِين3(]الس(، 

 ]دجلَائِكَةُ فَسالْم مكُلُّه ونعمإِلَّا .أَج لِيسإِب رتَكْباس كَانو مِن 4(]الْكَافِرِين(. 

تتميز قصة آدم بعد ذلك بأا عرضت ملخصة تلخيصا مثريا للتدبر؛ فلو تتبعنا اآليات               .2

 :ل السابق، لوجدنا ما يليموزعة على املشاهد السبعة للقصة، من خالل اجلدو

أبلغ تلخيص قدمه السياق القرآين هو اآلية اخلمسون يف قلب سورة الكهف اليت عرضت             .أ

مشهد السجود كمشهد مركزي يف قصة آدم، يربز تكرمي اإلنسان، وعداوة الشيطان، وحتذير               

 .الرمحن

شهد نلحظ أن كل موضع قرآين ركز على مشهد معني، فآيات البقرة ركزت على م              .ب

بينما ركزت آيات األعراف واحلجر وص على موقف         .  تعليم األمساء اليت مل يرد يف غريها       

السجود، وبالذات على حوار اهللا مع إبليس ومساءلته عن سبب امتناعه وإنظاره إىل يوم الدين،                

 .بينما موقف السجود يف حد ذاته يعد القاسم املشترك بني املواضع القرآنية السبعة

اخللق والتصوير، بينما أشارت آيات     :  ات األعراف مشهد اخللق يف كلمتني     خلصت آي .ج

، فيما خلصت آيات البقرة املشهد يف وظيفة هذا         )الصلصال والطني (احلجر وص إىل مادة اخللق      

                                                                                                                        
 50: الكهف - 1
 116: طه - 2
   31، 30: احلجر - 3
 74 ، 73: ص - 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 416 

ذْ  [  :كما خلصت آية طه مشهد السجود يف كليمات        .  املخلوق وهي اخلالف يف األرض      قُلْنا  وإِ

  . )1 (] أَبى إِبلِيس إِلَّا فَسجدوا لِآدم دوااسج لِلْملَائِكَةِ

  )2 (]وهدى علَيهِ فَتَاب ربه اجتَباه ثُم[ :كما أن مشهد التوبة ملخص يف نفس السياق تلخيصا معجزا   

من خصوصيات العرض القرآين كذلك أن قصة آدم فيها بعض التفاصيل اخلالية من               .3

 .السياق مل يذكر مكان األحداث يف املشاهد األوىلفإن . املثبتات؛ أ

 ومل حيدد موقع اجلنة أهي مساوية أم أرضية؟ . ب

 .بشرا، خليفة: بل مل يصرح حىت باسم املخلوق اجلديد يف أول القصة بل أشارت إليه. ج

 .ومل تصرح اآليات باسم زوجة آدم. د

 .وال صرحت بالكلمات اليت تلقاها آدم.هـ

 .كيفية اهلبوط إىل األرضوال نعرف . و

 ...كما أن اية القصة غري مذكورة، أقصد اية آدم وكيفية وفاته. ز

مث إن األحداث مرتبة زمنيا يف كل املواضع عدا سورة البقرة؛ حيث قدم موقف تعليم                .4

األمساء قبل موقف السجود، رغم أنه أسبق منه، وإال فكيف يتعلم آدم األمساء ويعرضها على                 

 كة قبل أن يسوى وتنفخ فيه الروح؟املالئ

أما عن تزاوج احلوار والسرد يف قصة آدم، فقد شكّل نسقا أدبيا مبدعا، ففي سورة                 .5

البقرة بدأ السياق باحلوار بني اهللا ومالئكته حول اخلليفة اجلديد، مث حوار ثالثي بني اهللا ومالئكته                

                                       
 116: طه - 1
 122: طه - 2
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لتأيت بقية املشاهد مزجيا بني لغة      وآدم حول األمساء، ويفصل بينهما نص خربي سردي سريع،           

 .احلوار ولغة السرد

بينما يبدأ سياق آيات األعراف بالسرد مث احلوار بني اهللا وإبليس، مث حوار اهللا مع آدم                  

 .وهكذا بقية املقاطع. وحواء ختلله لغة سردية سلسة ال تقطع تفاعلية احلوار

 وسائل التأثري يف قصة آدم: الفرع اخلامس

دوات التأثري القصصي احلضور اإلهلي يف القصة، فكيف إذا كان اهللا هو              إن أعظم أ  .1

داللة على أن اهللا يقص علينا قصة خلقه        ..  وإذ قال ربك، وإذ قلنا    :  القاص؛ ففي مثل قوله تعاىل    

 .ألبينا آدم

واهللا عز وجل أحد أطراف احلوار القرآين القصصي يف خمتلف مشاهد القصة، مع املالئكة              

 .أخرى ومع إبليس كذلكمرة ومع آدم 

مث إن الذات اإلهلية متجلية يف القصة عرب وصف الربوبية، الدال على العناية والتربية، املربز               

حلضور ربنا ال يف تلك املشاهد من قصة آدم فحسب بل يف حياته كلها، بل ويف حياتنا حنن بين                    

 .آدم

املنع، والوعد والوعيد   من وسائل التأثري كذلك يف القصة، األمر والنهي، واملنح و           .2

 املتالزمان يف مشاهد القصة، للمالئكة واجلن واإلنس؛

 .فقد منح املالئكة قوة الطاعة، ومنعهم تعلم األمساء والعقل

إىل يوم الدين، ومنعه اجلنة والنعيم، ومنعه من عباد اهللا            "  املؤقت"ومنح إبليس اخللود    

 .املخلصني
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 والعقل السديد، والتكرمي بالسجود، وسكن اجلنة        أما آدم فقد منحه اهللا اخللق القومي،       

 .والتمتع بطيباا، ومنعه من األكل من شجرة معينة

أما الوعد والوعيد فقد أخرمها السياق إىل ختام القصة كحوصلة خليارين وسبيلني؛ سبيل              

 .اتباع اهلدى، وسبيل التكذيب والكفر

ت تعقيبية وفواصل قرآنية تربز     وإىل جانب كل ذلك، فقد ختللت مشاهد القصة عبارا        .  3

 .سننية القصة وجاهزيتها لالعتبار والعظة

إين اعلم ما ال تعلمون، وال جتد أكثرهم شاكرين، إن الشيطان لكم             :  من تلكم العبارات  

عدو مبني، بئس للظاملني بدال، ال خوف عليهم وال هم حيزنون، ولكم يف األرض مستقر ومتاع                 

 ...إىل حني

ت وأمثاهلا لوسائل فعالة يف استجالب األثر والوقع يف النفوس احلية ملن             عن هذه التعقيبا  

 .كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

 السنن اإلهلية يف قصة آدم: الفرع السادس

لو حاولنا جتفيف السرد القصصي يف قصة آدم يف املواضع السبعة الستخراج زبدة ما فيها               

 حجم النص وحجم ما حيويه من سنن، ألنه زاخر بالسنن،           من سنن إهلية، ملا كان كثري فرق بني       

سنن االستخالف، وسنن تسخري الكون ومفرداته لإلنسان، فإن قصة آدم مفتاح الرؤية الوجودية             

 التصورية للعقل املسلم،  هذا إمجاال، أما تفصيال فلن تبخل علينا مشاهد القصة بكنوزها السننية؛

لق سنن اخللق بشىت مستوياا، خلق الكون وتسخريه         يلخص لنا مشهد اخل    :املشهد األول 

 .لإلنسان، وخلق اإلنسان نفسه ومادة خلقه وحتوالا من طني إىل صلصال ومحأ مسنون

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 419 

 .اخلالفة يف األرض: كما يربز املشهد الوظيفة الوجودية لإلنسان 

إلفساد وسفك  ا(وسنن خلق البشر    )  التسبيح والتقديس (ويقارن املشهد بني سنن خلق املالئكة       

 ).الدماء

 .وخيتم سياق املشهد بسنن العلم اإلهلي

 تربز أحداث مشهد األمساء سنن التعلم اإلنساين، وقدرات التحكم             :املشهد الثاين 

التسخريي يف األشياء اليت تبدأ من التسمية، اليت هي نوع من احلكم األويل عليه، واحلكم على                  

 .الشيء فرع عن تصوره كما يقال

فإا هنا  "  تفوقا مالئكيا "ت املقارنة بني املالئكة والبشر يف املشهد السابق أبرزت          وإذا كان 

 .تفيد العكس، فإن عجز املالئكة عن تعقل األشياء وتسميتها أبرز أفضلية آدم وتفوقه يف هذا اال

 .ويكرر السياق اخلتم بعلم اهللا كما يف السابق

تكرمي والتأييد الرباين لإلنسان، وسجود      موقف السجود خيتزن سنن ال      :املشهد الثالث 

 .املخلوقات األخرى له دالّ فيما يدلّ على خضوعها السنين له، وحتكّمه التسخريي فيها

واحلقيقة أن هذا نوع من     .  كما يربز املشهد التمرد اإلبليس لريسم خط املواجهة مع آدم         

 .ك سنن االبتالءالتسخري، حىت جيتمع لإلنسان دواعي اخلري ودواعي الشر، وتتحر

 .ومن نعم اهللا على آدم أن فضح له بعض األساليب اإلبليسية يف هذا املقطع

 خبلق حواء جتلّت سنة الزوجية اليت التحق ا آدم بعد بقية املوجودات               :املشهد الرابع 

 .الكونية

 .أما األمر والنهي يف اجلنة فهما داللة بدء سنن التكليف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 420 

ر الكيد الشيطاين الذي استطاع إغواء آدم مستغال ضعف      يبني عظم وخط   :املشهد اخلامس 

حواء، لتبدأ سنن الطاعة واملعصية، واملوافقة واملخالفة، وتتجلى آدمية البشر أكثر عرب انكشاف              

 .العورات وتفتح األعني على معطيات مل يكن يدركها آدم وحواء قبل األكل من الشجرة

ويرتبط ذلك بسنن الوحي    .  مشل هلذا املقام   سنن التوبة هي العنوان األ     :املشهد السادس 

 .واهلداية اإلهلية، مقترنا كل ذلك بالرمحة اإلهلية واالعتراف البشري باخلطأ

باهلبوط على األرض بدأ االستخالف األرضي املؤيد باهلدي اإلهلي،           :  املشهد السابع 

 .سار ومآل كل فريقواملرتب ملواقف البشر منه عرب اتباع اهلدى أو الكفر به، مع بني سنين مل

– املستمدة من سياقات قصة آدم       تصنيف السنن هذا بالنظر لترتيب املشاهد، ولو أعدنا       

 : لتحصلنا على النتائج املوضحة يف اجلدول املوايل-عليه السالم

فقد ركّزت اآليات على سنن اهلداية واألنفس مقارنة بسنن الكون، ولذلك ما يربره،                -

. آدم وتكرميه، مث تدريبه وتأهيله، ليبدأ استخالفه على األرض        فالقصة تركز على استخالف     

أما سنن الكون والعناية يف القصة فتمثل مدخال وبداية، خبلق الكون وتسخريه لإلنسان، الذي              

 .السجود واألمساء: خلق الحقا وحضر جانب اجلسدي املادي، قبل مشاهد التكرمي

صة، فقد أورد السياق مادة خلق اإلنسان       لكن ذلك ال يعين عدم ورود سنن آفاقية يف الق          -

طني، صلصال، محأ مسنون، وهذه ليست مواد خمتلفة بل هي مراحل تشكل            :  جمملة ومفصلة 

النار اليت ذكرت يف معرض احتجاج       :  املادة اخللقية لإلنسان، يف مقابل مادة خلق اجلن          

 .إبليس
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ي، فقد حازت مساحة حمورية،     أما السنن النفسية واالجتماعية والتارخيية يف السياق القصص        -

 .سنن االستخالف: تلخص التجربة اإلنسانية كلها يف التجربة األوىل لإلنسان األول

وقد جتلت يف القصة سنن التعلم وإعمال العقل وتفاعل الروح مع املادة إلنتاج النفس                  -

 .رفعهاالبشرية بفطرها وغرائزها اليت ختفضها، يف مقابل العناية والتكرمي اإلهلي الذي ي

كما بينت  .  ومن السنن اليت أشار إليها السياق سنة الزوجية واحلاجة للسكينة واالستقرار            -

اآلثار النفسية واالجتماعية للطاعة واملعصية يف رفع وخفض اإلنسان، وصعوده وهبوطه املادي           

 ويركز السياق على خطر العداوات وآثارها السيئة من إفساد وسفك للدماء، وإباء           .  واملعنوي

 .واستكبار وكفر وتكذيب

 .أما سنن اهلداية فقد لفّت مشاهد القصة كلها، يف ظل العلم اإلهلي احمليط بالتجربة البشرية -

لتتجلى بعد ذلك عرب سنن اخللق والتكرمي واالجتباء، وسنن االبتالء والتأييد واحلفظ، وسنن              -

 .واألمر والنهياهلداية والعصمة من الضالل والشقاء، وسنن املنح واملنع اإلهلي، 

كما كشفت القصة املخطط اإلبليسي بكل مداخله وتلبيساته، وسجلت جذوره وبداياته،             -

 .ومداه ومآله، وخطره وآثاره

كل هذا التفصيل السنين جيفّف القصة من شخوصاا الزمانية املكانية اإلنسانية، لريسم لنا               -

شهد وتفصيل موقعه من هذا     قصة اإلنسان بني هداية الرمحن وغواية الشيطان، وجيد كل م          

 )األنثى( اإلنسان  حواء  )  الذكر( اإلنسان  آدم  :  الرسم السنين

  دواعي الشر  دواعي اخلري يف مقابل الشيطان  املالئكة  §

 التسخري والتحكم)/روح+مادة (تشكل النفس/نعمة العقل/ التكرمي السجود   §
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  وعي سنن املفردات الكونية تعليم األمساء  §

 )الفطرة(التأهيل والتدريب اإلهلية / العناية /  احلضانة  اجلنة  §

 املمنوعات واحملرمات/  شهوات النفس  الشجرة  §

  سنن الطاعة واملعصية، سنن التوبة واإلنابة معصية آدم وتوبته  §

  الوحي والشريعة الكلمات اإلهلية /األمر والنهي  §

 ان الضعف والقصور املعنوي لإلنس )  معنوي(اهلبوط األول  §

 الرتول لألرض واالستقرار فيها، األرض هي اال السنين            )    مادي(اهلبوط الثاين    §

 .التسخريي األوحد لإلنسان

وهكذا تبقى قصة آدم القصة القرآنية املتكررة كل يوم يف كل جتربة سننية آدمية تتنازع                

حياة اإلنسان، وتتقلب فيها سنن اهلداية وسنن الضالل، وتتدافع فيها دواعي اخلري ودواعي الشر يف     

حاله بني سنن الطاعة وسنن املعصية، وجياهد نفسه للتوبة واالعتراف والتصحيح، ليبقى إنسانا من              

 .نسل آدم عليه السالم
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 جدول سنن قصة آدم
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 -عليه السالم–جدول ميثل تصنيفا جماليا للسنن اإلهلية يف قصة آدم 
 

 سنن األمر
  سنن اهلداية
 سنن الوحي

 فس سنن األن
 سنن الرعاية

 السنن االجتماعية

 سنن اآلفاق
 سنن العناية

 السنن الكونية

 السنن
 

 املشهد
 التسبيح والتقديس
 العلم اإلهلي

 سنن خلق اإلنسان اإلفساد وسفك الدماء
 التسخري السنين للكون لإلنسان

 األول
مشهد 
 اخللق

 سنن التعليم اإلهلي
 االبتالء سبيل التفاضل

 سنن التعلّم
  العقلإعمال

 التحكم التسخريي لإلنسان
 يف املفردات الكونية

 الثاين
مشهد 
 األمساء

 التأييد اإلهلي آلدم باملالئكة
 االستجابة لألمر اإلهلي

 مداخل إبليس
 عصمة املخلصني من الشيطان

 التكرمي اإلهلي لإلنسان
 قيمة العقل والروح

 اإلباء والكفر واالستكبار

 الثالث تسوية اجلسد البشري
هد مش

 السجود

 املنح واملنع
 التحذير من الشيطان
 احلفظ اإلهلي لإلنسان

 سنة الزوجية
 السكن الرغيد

 

 الرابع احلاجات الفطرية للجسم
 سكن اجلنة

 الكيد اإلبليسي إلغواء اإلنسان
تالزم املعصية واهلبوط 

 املعنوي واملادي

 االستقرار واملتاع الدنيوي مؤقت
 للمعصيةاآلثار النفسية واالجتماعية 

 الرغبة الفطرية يف امللك واخللود

 اخلامس اآلثار الكونية للمعصية
مشهد 
 اإلغواء

 االجتباء اإلهلي
 الرمحة اإلهلية بفتح باب التوبة
 أثر هداية الوحي يف التوبة

 السادس اآلثار الكونية للتوبة االعتراف باخلطأ
مشهد 
 التوبة

 املواقف البشرية من اهلدي الرباين
 نسان والشيطانعداوة اإل

 سنن الضالل والشقاء

 االستخالف اإلهلي لإلنسان
 االتباع سبيل األمن والسعادة
الكفر والتكذيب سبيل 

 اخلوف واحلزن
 العداوات البشرية

 التسخري السنين املؤقت لألرض
 

 السابع
مشهد 
 اهلبوط
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 )على سبيل املثال ال احلصر(مناذج ألطراف احلوار يف القرآن 
 يف عامل الغيب

  اآلخرة-ما قبل الدنيا 
} قوا فَوِربفَاض بعوا الركَفَر أُلِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذينوا سنآم وا الَِّذينتفَثَب كُمعي ملَاِئكَِة أَنِإلَى الْم كبوِحي رِإذْ ي } لَك سقَدنو ِدكمِبح حبسن نحناَء ومالد ِفكسيا وِفيه فِْسدي نا ملُ ِفيهعجِليفَةً قَالُوا أَتِض خاِعلٌ ِفي الْأَري جلَاِئكَِة ِإنِللْم كبِإذْ قَالَ رونَ ولَمعا لَا تم لَمي أَعاَء ) 30(قَالَ ِإنمالْأَس مآد لَّمعو

اِدِقنيص متلَاِء ِإنْ كُنؤاِء همِبئُوِني ِبأَسلَاِئكَِة فَقَالَ أَنلَى الْمع مهضرع ا ثُم31(كُلَّه ( انتلَّما عا ِإلَّا ملَن لَا ِعلْم كانحبقَالُوا س ِكيمالْح ِليمالْع تأَن كِإن)28 احلجر  ، ]32-30:البقرة[} )32-
31 

لَعنه اللَّه وقَالَ لَأَتِخذَنَّ ِمن ِعباِدك نِصيبا مفْروضا       )  117(ِإنْ يدعونَ ِمن دوِنِه ِإلَّا ِإناثًا وِإنْ يدعونَ ِإلَّا شيطَانا مِريدا             {
فَلَيغيرنَّ خلْق اللَِّه ومن يتِخِذ الشيطَانَ وِليا ِمن دوِن اللَِّه فَقَد خِسر خسرانا مِبينا 

قَالَ أَنِظرِني ِإلَى يوِم    )  13(لَك أَنْ تتكَبر ِفيها فَاخرج ِإنك ِمن الصاِغِرين       قَالَ فَاهِبطْ ِمنها فَما يكُونُ      )  12(قَالَ ما منعك أَلَّا تسجد ِإذْ أَمرتك قَالَ أَنا خير ِمنه خلَقْتِني ِمن ناٍر وخلَقْته ِمن ِطنيٍ                 {
(ن بيِن أَيِديِهم وِمن خلِْفِهم وعن أَيماِنِهم وعن شماِئِلِهم ولَا تِجد أَكْثَرهم شاِكِرين           ثُم لَآِتينهم مِ  )  16(قَالَ فَِبما أَغْويتِني لَأَقْعدنَّ لَهم ِصراطَك الْمستِقيم      )  15(قَالَ ِإنك ِمن الْمنظَِرين   )  14(يبعثُونَ

17 (ِعنيمأَج كُمِمن منهلَأَنَّ جلَأَم مهِمن كِبعت نا لَمورحدا مذُْءوما مهِمن جرقَالَ اخ)64،اإلسراء 16،النساء 40-32احلجر ]18-12:األعراف[})18... 

وِإذْ قَالَ ِإبراِهيم رب أَِرِني كَيف تحِي الْموتى قَالَ أَولَم تؤِمن قَالَ بلَى ولَِكن ِليطْمِئن قَلِْبي قَالَ فَخذْ أَربعةً ِمن الطَّيِر فَصرهن ِإلَيك ثُم اجعلْ                         {
ِكيمح ِزيزع أَنَّ اللَّه لَماع260: البقرة[} و[ 

ذْ قَالَ اللَّه يا ِعيسى ابن مريم اذْكُر ِنعمِتي علَيك وعلَى واِلدِتك ِإذْ أَيدتك ِبروِح الْقُدِس تكَلِّم الناس ِفي الْمهِد          إِ .يوم يجمع اللَّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا أُِجبتم قَالُوا لَا ِعلْم لَنا ِإنك أَنت علَّام الْغيوبِ              {
 ]110، 109: املائدة[ } ...ق ِمن الطِِّني كَهيئَِة الطَّيِر ِبِإذِْني فَتنفُخ ِفيها فَتكُونُ طَيرا ِبِإذِْني وتبِرئ الْأَكْمه والْأَبرص ِبِإذِْنيوكَهلًا وِإذْ علَّمتك الِْكتاب والِْحكْمةَ والتوراةَ والِْإنِجيلَ وِإذْ تخلُ

 }           ِخذُوِني واِس اتِللن قُلْت تأَأَن ميرم نى ابا ِعيسي ِإذْ قَالَ اللَّهو          لَملَا أَعفِْسي وا ِفي نم لَمعت هتِلمع فَقَد هقُلْت تِإنْ كُن قِلي ِبح سا لَيكُونُ ِلي أَنْ أَقُولَ ما يم كانحبوِن اللَِّه قَالَ سد ِن ِمنيِإلَه يأُم
للَّه هذَا يوم ينفَع الصاِدِقني ِصدقُهم لَهم جنات تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيها أَبدا رِضي اللَّه عنهم ورضوا عنه ذَِلك الْفَوز الْعِظيم               قَالَ ا  ...)  116(ما ِفي نفِْسك ِإنك أَنت علَّام الْغيوِب        

 ]119 - 116: املائدة[} )119(
اللَّهم ِإنْ كَانَ هذَا هو الْحق ِمن ِعنِدك فَأَمِطر علَينا ِحجارةً ِمن السماِء أَِو ائِْتنا ِبعذَاٍب أَِليٍم                   وِإذْ قَالُوا   {
 ]33، 32: األنفال[

سئُوا ِفيها ولَا تكَلِّموِن    قَالَ اخ )  107(ربنا أَخِرجنا ِمنها فَِإنْ عدنا فَِإنا ظَاِلمونَ        )  106(قَالُوا ربنا غَلَبت علَينا ِشقْوتنا وكُنا قَوما ضالِّني         )  105(أَلَم تكُن آياِتي تتلَى علَيكُم فَكُنتم ِبها تكَذِّبونَ         {
  172 األعراف  ، ]109 - 105: املؤمنون[} ) 108(

وأَوحى ربك ِإلَى النحِل أَِن اتِخِذي ِمن الِْجباِل بيوتا وِمن الشجِر وِمما يعِرشونَ               {
 ]70 - 68: النحل[} ) 69(ِللناِس ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآيةً ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ 

 

}اُء أَقِْلِعي وما سياَءِك ولَِعي ماب ضا أَرِقيلَ يوِم الظَّاِلِمنيا ِللْقَودعِقيلَ بو وِديلَى الْجع توتاسو رالْأَم قُِضياُء والْم ِغيض }ا طَاِئِعنينيا أَتا قَالَتهكَر ا أَوعا طَوِض ائِْتيِللْأَرا وانٌ فَقَالَ لَهخد ِهياِء ومى ِإلَى السوتاس 11: تفصل[} ثُم[ 

}اِلِحنيالص ا ِمنِبينا وورصحا وديساللَِّه و ٍة ِمنقًا ِبكَِلمدصى ميحِبي كرشبي اِب أَنَّ اللَّهرلِّي ِفي الِْمحصي قَاِئم وهلَاِئكَةُ والْم هتادفَن  

ذْ قَالَِت الْملَاِئكَةُ يا مريم ِإنَّ اللَّه اصطَفَاِك وطَهرِك واصطَفَاِك علَى ِنساِء الْعالَِمني وِإ{
}ا ملَاِئكَةُ يِإذْ قَالَِت الْم ِبنيقَرالْم ِمنِة والْآِخرا وينا ِفي الدِجيهو ميرم نى ابِعيس ِسيحالْم هماس هٍة ِمنِك ِبكَِلمرشبي ِإنَّ اللَّه مير

 ]97: النساء[} نتم قَالُوا كُنا مستضعِفني ِفي الْأَرِض قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَِّه واِسعةً فَتهاِجروا ِفيها فَأُولَِئك مأْواهم جهنم وساَءت مِصرياِإنَّ الَِّذين توفَّاهم الْملَاِئكَةُ ظَاِلِمي أَنفُِسِهم قَالُوا ِفيم كُ{
}زنتوا تقَامتاس ثُم ا اللَّهنبقَالُوا ر ونَِإنَّ الَِّذيندوعت متِة الَِّتي كُننوا ِبالْجِشرأَبوا ونزحلَا تافُوا وخلَاِئكَةُ أَلَّا تالْم ِهملَي30: فصلت[} لُ ع[ 

)  1(قُلْ أُوِحي ِإلَي أَنه استمع نفَر ِمن الِْجن فَقَالُوا ِإنا سِمعنا قُرآنا عجبا               {
            ِذِريننم ِمِهما ِإلَى قَولَّوو ا قُِضيوا فَلَمِصتقَالُوا أَن وهرضا حآنَ فَلَمِقيٍم            )  29(الْقُرتسِإلَى طَِريٍق مو قِدي ِإلَى الْحهِه ييدي نيا بقًا ِلمدصى موسِد معب ِزلَ ِمنا أُنابا ِكتنِمعا سا ِإننما قَوقَالُوا ي

و وِبكُمذُن ِمن لَكُم ِفرغوا ِبِه يآِمناللَِّه و اِعيوا دا أَِجيبنمذَاٍب أَِليٍم قَوع ِمن كُمِجري

}                         اهرأُخ ا قَالَتِميعا جكُوا ِفيهارى ِإذَا ادتا حهتأُخ تنةٌ لَعأُم لَتخا داِر كُلَّمِس ِفي النالِْإنو الِْجن ِمن ِلكُمقَب ِمن لَتخ ٍم قَدلُوا ِفي أُمخقَالَ اد         فًا ِمنا ِضعذَابع ا فَآِتِهملُّونلَاِء أَضؤا هنبر مِلأُولَاه م
ِإنَّ الَِّذين كَذَّبوا ِبآياِتنا واستكْبروا عنها لَا تفَتح لَهم      )  39(بونَ  وقَالَت أُولَاهم ِلأُخراهم فَما كَانَ لَكُم علَينا ِمن فَضٍل فَذُوقُوا الْعذَاب ِبما كُنتم تكْسِ             )  38(الناِر قَالَ ِلكُلٍّ ِضعف ولَِكن لَا تعلَمونَ        

 ِرِمنيجِزي الْمجن كَذَِلكاِط والِْخي ملُ ِفي سمالْج ِلجى يتةَ حنلُونَ الْجخدلَا ياِء ومالس ابو40 - 38: األعراف[} )40(أَب[ 
}أَِمني ِه لَقَِويلَيي عِإنو قَاِمكم ِمن قُوملَ أَنْ تِبِه قَب ا آِتيكأَن الِْجن ِمن قَالَ ِعفِْريت t}            ِمن مهاؤِليقَالَ أَوِس والِْإن ِمن متكْثَرتقَِد اس الِْجن رشعا ما يِميعج مهرشحي مويو                     اَء اللَّها شا ِإلَّا مِفيه اِلِدينخ اكُمثْوم ارا قَالَ النلَن لْتا الَِّذي أَجلَنا أَجنلَغبٍض وعا ِببنضعب عتمتا اسنبِس رالِْإن 

 ِليمع ِكيمح كب128: األنعام[} ِإنَّ ر[ 
}   الش ملَه نيِإذْ زو                        ِديدش اللَّهو اللَّه افي أَخنَ ِإنورا لَا تى مي أَرِإن كُمِريٌء ِمني بقَالَ ِإنِه ويِقبلَى عع كَصاِن ناَءِت الِْفئَترا تفَلَم لَكُم اري جِإناِس والن ِمن موالْي لَكُم قَالَ لَا غَاِلبو مالَه

كَمثَِل الشيطَاِن ِإذْ قَالَ ِللِْإنساِن اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ ِإني بِريٌء ِمنك ِإني أَخاف اللَّه رب الْعالَِمني { ]48: األنفال[} الِْعقَاِب
م وعد الْحق ووعدتكُم فَأَخلَفْتكُم وما كَانَ ِلي علَيكُم ِمن سلْطَاٍن ِإلَّا أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم ِلي فَلَا تلُوموِني ولُوموا أَنفُسكُم ما أَنا ِبمصِرِخكُم وما             وقَالَ الشيطَانُ لَما قُِضي الْأَمر ِإنَّ اللَّه وعدكُ       {

 ]22: إبراهيم[} أَشركْتموِن ِمن قَبلُ ِإنَّ الظَّاِلِمني لَهم عذَاب أَِليمأَنتم ِبمصِرِخي ِإني كَفَرت ِبما 

ø}                اِجِدينِلي س مهتأَير رالْقَمو سمالشا وكَبكَو رشع دأَح تأَيي رِت ِإنا أَبِلأَِبيِه ي فوسِإذْ قَالَ ي
ِمن قَبلُ قَد جعلَها ربي حقا وقَد أَحسن ِبي ِإذْ أَخرجِني ِمن السجِن وجاَء ِبكُم ِمن الْبدِو ِمن بعِد أَنْ نزغَ الشيطَا                      

 ]100: يوسف[

 

}             لِْقنيالْم نحكُونَ نا أَنْ نِإمو لِْقيا أَنْ تى ِإموسا م115(قَالُوا ي  (   ا أَلْقَوقَالَ أَلْقُوا فَلَم
75،النحل21، احلجر67، 27، هود188، األعراف 41،110، الكهف 74

 

ِإذْ قَالُوا لَيوسف وأَخوه أَحب ِإلَى أَِبينا ِمنا ونحن عصبةٌ ِإنَّ أَبانا لَِفي ضلَاٍل مِبٍني                 )  7(ت ِللساِئِلني   لَقَد كَانَ ِفي يوسف وِإخوِتِه آيا     {
قَالَ قَاِئلٌ ِمنهم لَا تقْتلُوا يوسف وأَلْقُوه ِفي غَيابِت الْجب يلْتِقطْه بعض السيارِة ِإنْ كُنتم فَاِعِلني                  )  9(ِحني  وتكُونوا ِمن بعِدِه قَوما صالِ    

قَالَ ِإني لَيحزنِني أَنْ تذْهبوا ِبِه وأَخاف أَنْ يأْكُلَه الذِّئْب وأَنتم عنه غَاِفلُونَ               )  12( معنا غَدا يرتع ويلْعب وِإنا لَه لَحاِفظُونَ         أَرِسلْه)  11(لَناِصحونَ  
53-50، 32-31، 19يوسف،  ]14 - 7: يوسف[} ) 14(رونَ ِإذًا لَخاِس

ولَم نك نطِْعم   )  43(صلِّني  قَالُوا لَم نك ِمن الْم    )  42(ما سلَكَكُم ِفي سقَر     )  41(عِن الْمجِرِمني   )  40(ِفي جناٍت يتساَءلُونَ    )  39(ِإلَّا أَصحاب الْيِمِني    )  38(كُلُّ نفٍْس ِبما كَسبت رِهينةٌ      {
 ِكني44(الِْمس ( اِئِضنيالْخ عم وضخا نكُنو)45 ( يِنِم الدوِبي كَذِّبا نكُنو)46 ( ِقنيا الْيانى أَتتح)47 - 38: املدثر[} ) 47[ 
 ...34-27، الصافات33-31، سبأ39-37 األعراف

 
 لَأُعذِّبنه عذَابا شِديدا أَو لَأَذْبحنه أَو لَيأِْتيني ِبسلْطَاٍن مِبٍني           .قَّد الطَّير فَقَالَ ما ِلي لَا أَرى الْهدهد أَم كَانَ ِمن الْغاِئِبني              وتفَ{

) 27(قَالَ سننظُر أَصدقْت أَم كُنت ِمن الْكَاِذِبني { ]22-20: النمل[} يِقٍني
 

}ونَ                       حرعشلَا ي مهو هودنجانُ وملَيس كُمنِطمحلَا ي كُماِكنسلُوا مخلُ ادما النها أَيلَةٌ يمن ِل قَالَتماِد النلَى وا عوى ِإذَا أَتت
 اِلِحنيالص اِدكِفي ِعب ِتكمحِخلِْني ِبرأَدو اهضرا تاِلحلَ صمأَنْ أَعو ياِلدلَى وعو لَيع تمعالَِّتي أَن
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 )على سبيل املثال ال احلصر(مناذج ألطراف احلوار يف القرآن 
 أطراف احلوار دةيف عامل الشها
 األول الثاين احلياة الدنيا

} سقَدنو ِدكمِبح حبسن نحناَء ومالد ِفكسيا وِفيه فِْسدي نا ملُ ِفيهعجِليفَةً قَالُوا أَتِض خاِعلٌ ِفي الْأَري جلَاِئكَِة ِإنِللْم كبِإذْ قَالَ رو
اِدِقنيص متلَاِء ِإنْ كُنؤاِء همِبئُوِني ِبأَسلَاِئكَِة فَقَالَ أَنلَى الْمع مهضرع ا ثُمكُلَّه

31 

 اهللا املالئكة ]12: األنفال[} بوا ِمنهم كُلَّ بناٍنِإذْ يوِحي ربك ِإلَى الْملَاِئكَِة أَني معكُم فَثَبتوا الَِّذين آمنوا سأُلِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذين كَفَروا الرعب فَاضِربوا فَوق الْأَعناِق واضِر{

قَالَ ما منعك أَلَّا تسجد ِإذْ أَمرتك قَالَ أَنا خير ِمنه خلَقْتِني ِمن ناٍر وخلَقْته ِمن ِطنيٍ                 {
15(قَالَ ِإنك ِمن الْمنظَِرين   )  14(يبعثُونَ

17 (ِعنيمأَج كُمِمن منهلَأَنَّ جلَأَم مهِمن كِبعت نا لَمورحدا مذُْءوما مهِمن جرقَالَ اخ

ذَانَ الْأَنعاِم ولَآمرنهم   ولَأُِضلَّنهم ولَأُمنينهم ولَآمرنهم فَلَيبتكُن آ    )  118(لَعنه اللَّه وقَالَ لَأَتِخذَنَّ ِمن ِعباِدك نِصيبا مفْروضا          )  117(ِإنْ يدعونَ ِمن دوِنِه ِإلَّا ِإناثًا وِإنْ يدعونَ ِإلَّا شيطَانا مِريدا             {
 ]120 -117:النساء[} )120(يِعدهم ويمنيِهم وما يِعدهم الشيطَانُ ِإلَّا غُرورا ) 119(فَلَيغيرنَّ خلْق اللَِّه ومن يتِخِذ الشيطَانَ وِليا ِمن دوِن اللَِّه فَقَد خِسر خسرانا مِبينا 

 اهللا الشيطان

يوم يجمع اللَّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا أُِجبتم قَالُوا لَا ِعلْم لَنا ِإنك أَنت علَّام الْغيوبِ              {
وكَهلًا وِإذْ علَّمتك الِْكتاب والِْحكْمةَ والتوراةَ والِْإنِجيلَ وِإذْ تخلُق ِمن الطِِّني كَهيئَِة الطَّيِر ِبِإذِْني فَتنفُخ ِفيها فَتكُونُ طَيرا ِبِإذِْني وتبِرئ الْأَ

وِإذْ قَالَ اللَّه يا ِعيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت ِللناِس اتِخذُوِني وأُمي ِإلَهيِن ِمن دوِن اللَِّه قَالَ سبحانك ما يكُونُ ِلي أَنْ أَقُولَ ما لَيس ِلي ِبحق إِ                     { 
116(ما ِفي نفِْسك ِإنك أَنت علَّام الْغيوِب        

 ]119 - 116: املائدة[} )119(

 فَخذْ أَربعةً ِمن الطَّيِر فَصرهن ِإلَيك ثُم اجعلْ علَى كُلِّ جبٍل ِمنهن جزًءا ثُم ادعهن يأِْتينك سعيا                 وِإذْ قَالَ ِإبراِهيم رب أَِرِني كَيف تحِي الْموتى قَالَ أَولَم تؤِمن قَالَ بلَى ولَِكن ِليطْمِئن قَلِْبي قَالَ                {
ِكيمح ِزيزع أَنَّ اللَّه لَماع260: البقرة[} و[ 

 اهللا األنبياء

كُنتم ِبها تكَذِّبونَ    أَلَم تكُن آياِتي تتلَى علَيكُم فَ     {
 ، ]109 - 105: املؤمنون[} ) 108(

} )  33(هم وهم يستغِفرونَ    وما كَانَ اللَّه ِليعذِّبهم وأَنت ِفيِهم وما كَانَ اللَّه معذِّب         )  32(وِإذْ قَالُوا اللَّهم ِإنْ كَانَ هذَا هو الْحق ِمن ِعنِدك فَأَمِطر علَينا ِحجارةً ِمن السماِء أَِو ائِْتنا ِبعذَاٍب أَِليٍم                     {
 ]33، 32: األنفال[

 اهللا البشر

خرج ِمن بطُوِنها شراب مختِلف أَلْوانه ِفيِه ِشفَاٌء        ثُم كُِلي ِمن كُلِّ الثَّمراِت فَاسلُِكي سبلَ ربِك ذُلُلًا ي         )  68(وأَوحى ربك ِإلَى النحِل أَِن اتِخِذي ِمن الِْجباِل بيوتا وِمن الشجِر وِمما يعِرشونَ               { 
 ]70 - 68: النحل[} ) 69(ِللناِس ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآيةً ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ 

 اهللا احليوان

ثُم استوى ِإلَى السماِء وِهي دخانٌ فَقَالَ لَها وِللْأَرِض ائِْتيا طَوعا{ }ِم الظَّاِلِمنيا ِللْقَودعِقيلَ بو وِديلَى الْجع توتاسو رالْأَم قُِضياُء والْم ِغيضاُء أَقِْلِعي وما سياَءِك ولَِعي ماب ضا أَرِقيلَ ياهللا اجلماد ]44: هود[} و 

 }ادفَناِلِحنيالص ا ِمنِبينا وورصحا وديساللَِّه و ٍة ِمنقًا ِبكَِلمدصى ميحِبي كرشبي اِب أَنَّ اللَّهرلِّي ِفي الِْمحصي قَاِئم وهلَاِئكَةُ والْم هاملالئكة األنبياء ]39: آل عمران[} ت 

اِئكَةُ ظَاِلِمي أَنفُِسِهم قَالُوا ِفيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعِفني ِفي الْأَرِض قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَِّه واِسعةً فَتهاِجروا ِفيها فَأُولَِئك مأْواهم جهنم وساَءت مِصرياِإنَّ الَِّذين توفَّاهم الْملَ{
وا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيِهم الْملَاِئكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبِشروا ِبالْجنِة الَِّتي كُنتم توعدونَِإنَّ الَِّذين قَالُ{

  ]43، 42: آل عمران[} )43(يا مريم اقْنِتي ِلربِك واسجِدي واركَِعي مع الراِكِعني ) 42( واصطَفَاِك علَى ِنساِء الْعالَِمني وِإذْ قَالَِت الْملَاِئكَةُ يا مريم ِإنَّ اللَّه اصطَفَاِك وطَهرِك{
}ِعيس ِسيحالْم هماس هٍة ِمنِك ِبكَِلمرشبي ِإنَّ اللَّه ميرا ملَاِئكَةُ يِإذْ قَالَِت الْم ِبنيقَرالْم ِمنِة والْآِخرا وينا ِفي الدِجيهو ميرم ن45: آل عمران[} ) 45(ى اب[ 

 املالئكة البشر

قَالَ ادخلُوا ِفي أُمٍم قَد خلَت ِمن قَبِلكُم ِمن الِْجن والِْإنِس ِفي الناِر كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَعنت أُختها                    {
الناِر قَالَ ِلكُلٍّ ِضعف ولَِكن لَا تعلَمونَ        

أَبواب السماِء ولَا يدخلُونَ الْجنةَ حتى يِلج الْجملُ ِفي سم الِْخياِط وكَذَِل

ذْ صرفْنا ِإلَيك نفَرا ِمن الِْجن يستِمعونَ       وِإ{  ]2،  1:  اجلن[}  )2(يهِدي ِإلَى الرشِد فَآمنا ِبِه ولَن نشِرك ِبربنا أَحدا           )  1(قُلْ أُوِحي ِإلَي أَنه استمع نفَر ِمن الِْجن فَقَالُوا ِإنا سِمعنا قُرآنا عجبا               {
            ِذِريننم ِمِهما ِإلَى قَولَّوو ا قُِضيوا فَلَمِصتقَالُوا أَن وهرضا حآنَ فَلَم29(الْقُر  (           ِقًا لدصى موسِد معب ِزلَ ِمنا أُنابا ِكتنِمعا سا ِإننما قَوِقيٍم قَالُوا يتسِإلَى طَِريٍق مو قِدي ِإلَى الْحهِه ييدي نيا بم)ا ) 30ي

 ]31 - 29: األحقاف[} )31(قَومنا أَِجيبوا داِعي اللَِّه وآِمنوا ِبِه يغِفر لَكُم ِمن ذُنوِبكُم ويِجركُم ِمن عذَاٍب أَِليٍم 

 اجلن اجلن

t} مهرشحي موياَء                                وا شا ِإلَّا مِفيه اِلِدينخ اكُمثْوم ارا قَالَ النلَن لْتا الَِّذي أَجلَنا أَجنلَغبٍض وعا ِببنضعب عتمتا اسنبِس رالِْإن ِمن مهاؤِليقَالَ أَوِس والِْإن ِمن متكْثَرتقَِد اس ِْجن
 ِليمع ِكيمح كب128: األنعام[} ِإنَّ ر[

}أَِمني ِه لَقَِويلَيي عِإنو قَاِمكم ِمن قُوملَ أَنْ تِبِه قَب ا آِتيكأَن الِْجن ِمن اجلن البشر ]39: النمل[} قَالَ ِعفِْريت 

ه وعدكُم وعد الْحق ووعدتكُم فَأَخلَفْتكُم وما كَانَ ِلي علَيكُم ِمن سلْطَاٍن ِإلَّا أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم ِلي فَلَا تلُوموِني ولُوموا أَنفُسكُم ما أَنا ِبمصِرِخكُم وما              وقَالَ الشيطَانُ لَما قُِضي الْأَمر ِإنَّ اللَّ      {
رت ِبما أَشركْتموِن ِمن قَبلُ ِإنَّ الظَّاِلِمني لَهم عذَاب أَِليمأَنتم ِبمصِرِخي ِإني كَفَ

ص علَى عِقبيِه وقَالَ ِإني بِريٌء ِمنكُم ِإني أَرى ما لَا ترونَ ِإني أَخاف اللَّه واللَّه شِديد        وِإذْ زين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم وقَالَ لَا غَاِلب لَكُم الْيوم ِمن الناِس وِإني جار لَكُم فَلَما تراَءِت الِْفئَتاِن نكَ                   {
 ]16: احلشر[} ) 16( أَخاف اللَّه رب الْعالَِمني كَمثَِل الشيطَاِن ِإذْ قَالَ ِللِْإنساِن اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ ِإني بِريٌء ِمنك ِإني{ ]48: األنفال[} الِْعقَاِب

 الشيطان البشر

 ø}                اِجِدينِلي س مهتأَير رالْقَمو سمالشا وكَبكَو رشع دأَح تأَيي رِت ِإنا أَبِلأَِبيِه ي فوسِإذْ قَالَ ي{]4:يوسف[  y}    خِش ورلَى الْعِه عيوأَب فَعرو         اييؤأِْويلُ رذَا تِت ها أَبقَالَ يا ودجس وا لَهر
} )100( ربي لَِطيف ِلما يشاُء ِإنه هو الْعِليم الْحِكيم          ِمن قَبلُ قَد جعلَها ربي حقا وقَد أَحسن ِبي ِإذْ أَخرجِني ِمن السجِن وجاَء ِبكُم ِمن الْبدِو ِمن بعِد أَنْ نزغَ الشيطَانُ بيِني وبين ِإخوِتي ِإنَّ                           

 ]100: يوسف[

 األنبياء األنبياء

 }             لِْقنيالْم نحكُونَ نا أَنْ نِإمو لِْقيا أَنْ تى ِإموسا م115(قَالُوا ي  (        اِسالن نيوا أَعرحا سا أَلْقَوِظيٍم     قَالَ أَلْقُوا فَلَمٍر عاُءوا ِبِسحجو موهبهرتاسو)آل عمران  ]116،  115:  األعراف[}  )116 
 ...136، الشعراء102، الزخرف5، ص75،النحل21، احلجر67، 27، هود188، األعراف 41،110، الكهف 74

 األنبياء البشر

ِإلَّا أَصحاب الْيِمنيِ  )  38(كُلُّ نفٍْس ِبما كَسبت رِهينةٌ      {
 ِكني44(الِْمس ( اِئِضنيالْخ عم وضخا نكُنو
، الصافات33-31، سبأ39-37 األعراف

 

}        اِئِلنيِللس اتِتِه آيوِإخو فوسكَانَ ِفي ي 7(لَقَد  (           انةٌ ِإنَّ أَببصع نحنا وا ِمنِإلَى أَِبين بأَح وهأَخو فوسِبٍني     ِإذْ قَالُوا لَيلَاٍل ما لَِفي ض)8  (         أَِبيكُم هجو لُ لَكُمخا يضأَر وهحأَِو اطْر فوسلُوا ياقْت
      اِلِحنيا صمِدِه قَوعب وا ِمنكُونت9(و  (             الس ضعب ِقطْهلْتي بِت الْجابِفي غَي أَلْقُوهو فوسلُوا يقْتلَا ت مهقَالَ قَاِئلٌ ِمن     فَاِعِلني متِة ِإنْ كُناري)10  (            ا لَهِإنو فوسلَى يا عنأْملَا ت ا لَكا مانا أَبقَالُوا ي

قَالُوا لَِئن أَكَلَه الذِّئْب ونحن عصبةٌ ِإنا       )  13(أَخاف أَنْ يأْكُلَه الذِّئْب وأَنتم عنه غَاِفلُونَ        قَالَ ِإني لَيحزنِني أَنْ تذْهبوا ِبِه و      )  12(أَرِسلْه معنا غَدا يرتع ويلْعب وِإنا لَه لَحاِفظُونَ         )  11(لَناِصحونَ  
 ....77-70، 53-50، 32-31، 19يوسف،  ]14 - 7: يوسف[} ) 14(ِإذًا لَخاِسرونَ 

 البشر البشر

 }    ا ِليفَقَالَ م رالطَّي فَقَّدتو         اِئِبنيالْغ كَانَ ِمن أَم دهدى الْهِبٍني           . لَا أَرلْطَاٍن مي ِبسنأِْتيلَي أَو هنحلَأَذْب ا أَوِديدا شذَابع هنذِّبٍإ              . لَأُعبٍإ ِبنبس ِمن كِجئْتِحطْ ِبِه وت ا لَمِبم طْتِعيٍد فَقَالَ أَحب ركَثَ غَيفَم 
 ]28، 27: النمل[} )28(اذْهب ِبِكتاِبي هذَا فَأَلِْقه ِإلَيِهم ثُم تولَّ عنهم فَانظُر ماذَا يرِجعونَ ) 27(قَالَ سننظُر أَصدقْت أَم كُنت ِمن الْكَاِذِبني { ]22-20: النمل[} يِقٍني

 احليوان األنبياء

فَتبسم ضاِحكًا ِمن قَوِلها وقَالَ رب أَوِزعِني أَنْ أَشكُر ِنعمتك          )  18(النمِل قَالَت نملَةٌ يا أَيها النملُ ادخلُوا مساِكنكُم لَا يحِطمنكُم سلَيمانُ وجنوده وهم لَا يشعرونَ                 حتى ِإذَا أَتوا علَى واِد      { 
 ]20 - 18: النمل[} ) 19(ي وعلَى واِلدي وأَنْ أَعملَ صاِلحا ترضاه وأَدِخلِْني ِبرحمِتك ِفي ِعباِدك الصاِلِحني الَِّتي أَنعمت علَ

 احليوان احليوان
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 ربك  قَالَ  ِإذْ

 خاِلق  ِإني  ِللْملَاِئكَِة
) 71  (ِطٍني  ِمن  بشرا
 ونفَخت  سويته  فَِإذَا
 فَقَعوا  روِحي  ِمن  ِفيِه
لَه  اِجِدين72  (س (

دجلَاِئكَةُ  فَسالْم 
مونَ  كُلُّهعم73 (أَج

 استكْبر  ِإبِليس  ِإلَّا)  
 الْكَاِفِرين  ِمن  وكَانَ

 ِإبِليس  يا  قَالَ)  74(
 تسجد  أَنْ  منعك  ما
 ِبيدي  خلَقْت  ِلما

تركْبتأَس  أَم  تكُن 
ِمن  اِلني75  (الْع (
 ِمنه  خير  أَنا  قَالَ

 ناٍر  ِمن  خلَقْتِني
هلَقْتخو  ِطٍني  ِمن)  

 جفَاخر  قَالَ)  76
  (رِجيم  فَِإنك  ِمنها
 علَيك  وِإنَّ)  77
 الديِن  يوِم  ِإلَى  لَعنِتي

 رب  قَالَ)  78(
 يوِم  ِإلَى  فَأَنِظرِني
 قَالَ)  79  (يبعثُونَ
كفَِإن ِمن ظَِريننالْم) 
 الْوقِْت  يوِم  ِإلَى)  80

 قَالَ)  81  (الْمعلُوِم
ِتكفَِبِعز  لَأُغِْويمهن 
ِعنيمِإلَّا)  82  (أَج 
كادِعب  مهِمن 

لَِصنيخ83  (الْم( 
 والْحق  فَالْحق  قَالَ
 لَأَملَأَنَّ)  84  (أَقُولُ
منهج  كِمن  نِممو 
كِبعت  مهِمن  ِعنيمأَج 

)85( 

لَقَدا  ولَقْنانَ  خسالِْإن 
اٍل ِمنلْصص ٍإ ِمنمح 

) 26  (مسنوٍن
 ِمن  خلَقْناه  والْجانَّ

 السموِم  ناِر  ِمن  قَبلُ
 ربك  قَالَ  وِإذْ)  27(

 خاِلق  ِإني  ِللْملَاِئكَِة
 صلْصاٍل  ِمن  بشرا
ٍإ  ِمنموٍن  حنسم)  

 سويته  فَِإذَا)  28
تفَخنِفيِه  و  ِمن 
 لَه  فَقَعوا  روِحي

اِجِدين29  (س (
جفَسلَاِئكَةُ  دالْم 
مونَ  كُلُّهعم30 (أَج

 أَنْ  أَبى  ِإبِليس  ِإلَّا)  
 الساِجِدين  مع  يكُونَ

 ِإبِليس  يا  قَالَ)  31(
 مع  تكُونَ  أَلَّا  لَك  ما

اِجِدين32  (الس (
 ِلأَسجد  أَكُن  لَم  قَالَ
 ِمن  خلَقْته  ِلبشٍر

 حمٍإ  ِمن  صلْصاٍل
 قَالَ)  33  (ٍنمسنو
جرا  فَاخهِمن  كفَِإن 
ِجيمِإنَّ)  34  (رو 
كلَيةَ  عنِم  ِإلَى  اللَّعوي 
 قَالَ)  35  (الديِن
بِني  رِظرِإلَى  فَأَن 
) 36  (يبعثُونَ  يوِم
 ِمن  فَِإنك  قَالَ

ظَِريننِإلَى)  37  (الْم 
  (الْمعلُوِم  الْوقِْت  يوِم
 ِبما  بر  قَالَ)  38

 لَهم  لَأُزينن  أَغْويتِني
 الْأَرِض  ِفي

مهنلَأُغِْويو ِعنيمأَج) 
 ِمنهم ِعبادك ِإلَّا) 39

لَِصنيخ40  (الْم (
 علَي  ِصراطٌ  هذَا  قَالَ

ِقيمتسِإنَّ)  41  (م 
 لَك  لَيس  ِعباِدي
ِهملَيلْطَانٌ عِن ِإلَّا سم 
عباتك  ِمن  اِوينالْغ)  
 جهنم  وِإنَّ)  42

مهِعدولَم  ِعنيمأَج)  
 سبعةُ  لَها)  43

لَقَدا  ونِهدِإلَى  ع  مآد 
لُ  ِمنقَب  ِسيفَن  لَمو 
ِجدن  ا  لَهمز115  (ع
 كَِةِللْملَاِئ  قُلْنا  وِإذْ)  

 ِلآدم  اسجدوا
 ِإبِليس  ِإلَّا  فَسجدوا

 يا  فَقُلْنا)  116  (أَبى
مذَا  ِإنَّ  آده  ودع  لَك 

ِجكوِلزفَلَا  و 
 الْجنِة ِمن  يخِرجنكُما

 ِإنَّ)  117  (فَتشقَى
أَلَّا  لَك  وعجا  تِفيه 
) 118  (تعرى  ولَا

كأَنأُ  لَا  وظْماِفي  ته 
) 119  (تضحى  ولَا

سوسِه فَوطَانُ ِإلَييالش 
 أَدلُّك  هلْ  آدم  يا  قَالَ
 الْخلِْد  شجرِة  علَى
  (يبلَى  لَا  وملٍْك
 ِمنها  فَأَكَلَا)  120
تدا  فَبما  لَهمهآتوس 
 يخِصفَاِن  وطَِفقَا
 ورِق  ِمن  علَيِهما
 مآد  وعصى  الْجنِة
هبى  رو121  (فَغ (
ثُم  اهبتاج  هبر  ابفَت 

) 122  (وهدى  علَيِه
 ِمنها  اهِبطَا  قَالَ

 بعضكُم  جِميعا
 فَِإما  عدو  ِلبعٍض
كُمنأِْتيي  يى  ِمنده 
 فَلَا  هداي  اتبع  فَمِن
  (يشقَى  ولَا  يِضلُّ

123  (نمو  ضرأَع 
نفَِإنَّ  ِذكِْري  ع  لَه 

 ضنكًا  مِعيشةً
هرشحنو  موِة  يامالِْقي 
 )124 (أَعمى

 ِللْملَاِئكَِة  قُلْنا  وِإذْ
 ِلآدم  اسجدوا
 ِإبِليس  ِإلَّا  فَسجدوا

 الِْجن  ِمن  كَانَ
قفَفَس  نِر  عِه  أَمبر 

هِخذُونتأَفَت  هتيذُرو 
ِلياَءأَو  وِني  ِمند 
مهو  لَكُم  ودع  ِبئْس 

لًا ِللظَّاِلِمنيد50 (ب( 

 ِللْملَاِئكَِة  قُلْنا  وِإذْ
 ِلآدم  اسجدوا
 ِإبِليس  ِإلَّا  فَسجدوا

 ِلمن  أَأَسجد  قَالَ
لَقْتا  خ61  (ِطين (
 هذَا  أَرأَيتك  قَالَ
 علَي  كَرمت  الَِّذي
لَِئن  ِنأَختِم  ِإلَى  روي 

 لَأَحتِنكَن  الِْقيامِة
هتي62  (قَِليلًا  ِإلَّا  ذُر (
 فَمن  اذْهب  قَالَ

كِبعت  مهفَِإنَّ  ِمن 
منهج  كُماؤزج 
) 63  (موفُورا  جزاًء

فِْززتاسِن  وم 
تطَعتاس  مهِمن 
ِتكوِبص  ِلبأَجو 
ِهملَيع  يِبخِلك 

ِجِلكرو  ماِركْهشو 
 والْأَولَاِد  الْأَمواِل  ِفي

مهِعدا  ومو  مهِعدي 
  (غُرورا  ِإلَّا  الشيطَانُ

 ِعباِدي  ِإنَّ)  64
سلَي  لَك  ِهملَيع 

 ِبربك  وكَفَى  سلْطَانٌ
 )65 (وِكيلًا

لَقَدو  اكُمكَّنِفي  م 
 ِفيها كُملَ وجعلْنا الْأَرِض
اِيشعا  قَِليلًا  مم 

 ولَقَد)  10  (تشكُرونَ
اكُملَقْنخ  ثُم  اكُمنروص 

ا  ثُملَاِئكَِة  قُلْنِللْم 
 فَسجدوا  ِلآدم  اسجدوا

 ِمن  يكُن  لَم  ِإبِليس  ِإلَّا
اِجِدينقَالَ  )  11  (الس 

 ِإذْ  تسجد  أَلَّا  منعك  ما
ترأَما  قَالَ  كأَن  ريخ  هِمن 

 وخلَقْته  ناٍر  ِمن  خلَقْتِني
قَالَ)  12  (ِطٍني  ِمن 

 يكُونُ  فَما  ِمنها  فَاهِبطْ
أَنْ  لَك  ركَبتا  تِفيه 

جرفَاخ  كِإن  ِمن 
اِغِرينقَالَ)  13  (الص 
 يبعثُونَ  يوِم  ِإلَى  أَنِظرِني

 ِمن  ِإنك  قَالَ)  14(
ظَِريننقَالَ)  15  (الْم 

 لَأَقْعدنَّ  أَغْويتِني  فَِبما
ملَه  اطَكِصر  ِقيمتسالْم 

)16  (ثُم  مهنلَآِتي  ِمن 
 خلِْفِهم  وِمن  أَيِديِهم  بيِن
نعو  اِنِهممأَي  نعو 

اِئِلِهمملَا  شو  ِجدت 
مهأَكْثَر  اِكِرين17  (ش (

 مذُْءوما  ِمنها  رجاخ  قَالَ
 تِبعك  لَمن  مدحورا
مهلَأَنَّ  ِمنلَأَم  منهج 
كُمِمن  ِعنيم18  (أَج (
 أَنت  اسكُن  آدم  ويا

كجوزةَ ونفَكُلَا الْج ِمن 
 تقْربا  ولَا  ِشئْتما  حيثُ
 ِمن فَتكُونا  الشجرةَ  هِذِه

19  (الظَّاِلِمني (
سوسا  فَومطَانُ  لَهيالش 
ِديبا  ِليما  لَهم  وِريو 
 سوآِتِهما  ِمن  عنهما
 ربكُما  نهاكُما  ما  وقَالَ
نِذِه  عِة  هرجأَنْ  ِإلَّا  الش 

 تكُونا  أَو  ملَكَيِن  تكُونا
ِمن  اِلِدين20  (الْخ (

 لَكُما  ِإني  وقَاسمهما
) 21  (الناِصِحني  نلَِم

 ذَاقَا  فَلَما  ِبغروٍر  فَدلَّاهما
 لَهما  بدت  الشجرةَ

 ربك  قَالَ  وِإذْ
 جاِعلٌ  ِإني  ِللْملَاِئكَِة

 خِليفَةً  الْأَرِض  ِفي
 من  ِفيها  أَتجعلُ  قَالُوا
فِْسدا  يِفيه  ِفكسيو 
 نسبح  ونحن  الدماَء

ِدكمِبح  نوسقَد  لَك 
 لَا  ما  أَعلَم  ِإني  قَالَ

 وعلَّم)  30  (تعلَمونَ
ماَء  آدما  الْأَسكُلَّه  ثُم 

مهضرلَى  عع 
 أَنِبئُوِني فَقَالَ الْملَاِئكَِة
 ِإنْ  هؤلَاِء  ِبأَسماِء
متكُن  اِدِقني31  (ص (
 ِعلْم لَا سبحانك قَالُوا
 ِإنك  علَّمتنا  ما  ِإلَّا  لَنا

تأَن  ِليمالْع  ِكيمالْح)  
 آدم  يا  قَالَ)  32
مِبئْهأَن  اِئِهمما  ِبأَسفَلَم 
مأَهبأَن  اِئِهممقَالَ  ِبأَس 
أَقُلْ  أَلَم  ي  لَكُمِإن 
لَمأَع باِت غَياومالس 

 ما  وأَعلَم  والْأَرِض
 كُنتم  وما  تبدونَ

ونَتمِإذْ)  33  (كْتو 
 اسجدوا ِللْملَاِئكَِة قُلْنا
موا  ِلآددجِإلَّا  فَس 

ِليسى  ِإبأَب  ركْبتاسو 
  (الْكَاِفِرين  ِمن  وكَانَ
 آدم  يا  وقُلْنا)  34

كُناس  تأَن  كجوزو 
 ِمنها  وكُلَا  الْجنةَ
 ِشئْتما  حيثُ  رغَدا
 هِذِه  اتقْرب  ولَا

 ِمن  فَتكُونا  الشجرةَ
35  (الظَّاِلِمني (
 الشيطَانُ  فَأَزلَّهما
 ِمما  فَأَخرجهما  عنها
 اهِبطُوا  وقُلْنا  ِفيِه  كَانا

كُمضعٍض  بعِلب  ودع 
لَكُمِض  ِفي  والْأَر 
قَرتسم  اعتمِإلَى  و 
 فَتلَقَّى)  36  (ِحٍني
مآد  ِه  ِمنباٍت  ركَِلم 

ابِه  فَتلَيع  هِإن  وه 
ابوالت  ِحيم37  (الر( 
 ِمنها  اهِبطُوا  قُلْنا
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 باٍب  ِلكُلِّ  أَبواٍب
مهٌء  ِمنزج  ومقْسم)  
44( 

 وطَِفقَا  سوآتهما
 ِمن  علَيِهما  يخِصفَاِن

 وناداهما  الْجنِة  ورِق
 عن  أَنهكُما  أَلَم  ربهما
 وأَقُلْ  الشجرِة  ِتلْكُما
 لَكُما  شيطَانَال  ِإنَّ  لَكُما
ودع  ِبنيقَالَا)  22  (م 
 وِإنْ  أَنفُسنا  ظَلَمنا  ربنا
لَم  ِفرغا  تا  لَننمحرتو 

نكُونلَن  ِمن  اِسِرينالْخ) 
 اهِبطُوا  قَالَ)  23

كُمضعٍض  بعِلب  ودع 
لَكُمِض  ِفي  والْأَر  قَرتسم 
اعتم24  (ِحٍني  ِإلَى  و (
 وِفيها  تحيونَ  ِفيها  قَالَ

 تخرجونَ وِمنها تموتونَ
)25( 

 يأِْتينكُم  فَِإما  جِميعا
 تِبع  فَمن  هدى  ِمني

ايدفَلَا  ه  فوخ 
ِهملَيلَا  عو  مه 
) 38  (يحزنونَ
الَِّذينوا  وكَفَر 
 أُولَِئك  ِبآياِتنا  بواوكَذَّ

ابحاِر  أَصالن  مه 
 )39 (خاِلدونَ ِفيها
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 أَنتم)  67  (عِظيم  نبأٌ  هو  قُلْ
هنونَ  عِرضعا)  68  (مكَانَ  م 
ِلي  لَِإ  ِعلٍْم  ِمنلَى  ِبالْمِإذْ  الْأَع 

 يوحى  ِإنْ)  69  (يختِصمونَ
ا  ِإلَّا  ِإلَيما  أَنأَن  ِذيرن  ِبنيم)  
70( 

لَقَدا  ولَقْنانَ  خسالِْإن  اٍل  ِمنلْصص 
ٍإ  ِمنموٍن  حنسانَّ)  26  (مالْجو 

اهلَقْنخ  لُ  ِمنقَب اِر ِمنوِم نمالس) 
27 ( 

لَقَدا  ونِهدِإلَى  ع  مآد  ِمن 
 لَه  نِجد  ولَم  فَنِسي  قَبلُ
 )115 (عزما

ِضعوو  ابى  الِْكترفَت 
ِرِمنيجالْم  ِفِقنيشا  مِفيِه  ِمم 
 هذَا  ماِل  ويلَتنا  يا  ويقُولُونَ
 ولَا  صِغريةً  يغاِدر  لَا  الِْكتاِب
 ما ووجدوا أَحصاها ِإلَّا  كَِبريةً
 ربك  يظِْلم  ولَا  حاِضرا  عِملُوا
 )49 (أَحدا

 أَحاطَ  ربك  ِإنَّ  لَك  قُلْنا  وِإذْ
 الَِّتي  الرؤيا  جعلْنا  وما  ِبالناِس
اكنيةً  ِإلَّا  أَرناِس  ِفتِللن 

ةَورجةَ  الشونلْعآِن  ِفي  الْمالْقُر 
مفُهوخنا  وفَم  مهِزيدِإلَّا  ي 
 )60 (كَِبريا طُغيانا

لَقَدو  اكُمكَّنِض  ِفي  مالْأَر 
 قَِليلًا معاِيش  ِفيها  لَكُم  وجعلْنا

 ) 10 (تشكُرونَ ما

فونَ  كَيكْفُرِباللَِّه  ت  متكُنو 
اأَماتو  اكُميفَأَح  ثُم  كُمِميتي  ثُم 

ِييكُمحي  ِه  ثُمونَ  ِإلَيعجر28  (ت (
والَِّذي  ه  لَقخ  ا  لَكُمِفي  م 

 ِإلَى  استوى  ثُم  جِميعا  الْأَرِض
 سماواٍت  سبع  فَسواهن  السماِء
وهٍء ِبكُلِّ ويش ِليم29(ع( 

 مدخل
 متهيدي

 ِإني  ِللْملَاِئكَِة  ربك  قَالَ  ذِْإ
اِلقا خرشب 71 (ِطٍني ِمن( 

 خاِلق ِإني ِللْملَاِئكَِة ربك قَالَ وِإذْ
 حمٍإ  ِمن  صلْصاٍل  ِمن  بشرا

 )28 (مسنوٍن

   لَقَدو اكُملَقْنخ ثُم اكُمنروِإذْ صقَالَ  و  كبلَاِئكَِة  ري  ِللْمِإن 
 قَالُوا  خِليفَةً  الْأَرِض  ِفي  جاِعلٌ
 ِفيها  يفِْسد  من  ِفيها  أَتجعلُ
ِفكسياَء  ومالد  نحنو  حبسن 
ِدكمِبح  سقَدنو  ي  قَالَ  لَكِإن 
لَما أَعونَ لَا ملَمع30 (ت( 

 1املشهد 
 اخللق

وموقف 
 املالئكة

      لَّمعو  ماَء  آدما  الْأَسكُلَّه  ثُم 
مهضرلَى  علَاِئكَِة  عفَقَالَ  الْم 
 كُنتم  ِإنْ  هؤلَاِء  ِبأَسماِء  أَنِبئُوِني
اِدِقنيقَالُوا)  31  (ص  كانحبس 

 ِإنك  علَّمتنا  ما  ِإلَّا  لَنا  ِعلْم  لَا
تأَن  ِليمالْع  ِكيمقَالَ)  32  (الْح 
 فَلَما  ِبأَسماِئِهم  ِبئْهمأَن  آدم  يا

مأَهبأَن  اِئِهممقَالَ  ِبأَس  أَقُلْ  أَلَم 
ي  لَكُمِإن  لَمأَع  باِت  غَياومالس 

 وما  تبدونَ  ما  وأَعلَم  والْأَرِض
متونَ كُنمكْت33 (ت( 

 2املشهد 
 تعليم 
 األمساء

 ِمن  ِهِفي  ونفَخت  سويته  فَِإذَا
  (ساِجِدين  لَه  فَقَعوا  روِحي

72  (دجلَاِئكَةُ  فَسالْم  مكُلُّه 
 ِإبِليس  ِإلَّا)  73  (أَجمعونَ
ركْبتكَانَ  اسو  ِمن  الْكَاِفِرين)  

 منعك  ما  ِإبِليس  يا  قَالَ)  74
 ِبيدي  خلَقْت  ِلما  تسجد  أَنْ

تركْبتأَس أَم تكُن ِمن اِلنيالْع 
 ِمنه  خير  أَنا  قَالَ)  75(

 ِمن  وخلَقْته  ناٍر  ِمن  خلَقْتِني
 ِمنها  فَاخرج  قَالَ)  76  (ِطٍني
كفَِإن  ِجيمِإنَّ)  77  (رو كلَيع 
) 78  (الديِن  يوِم  ِإلَى  لَعنِتي
 يوِم  ِإلَى  فَأَنِظرِني  رب  قَالَ

 ِمن  فَِإنك  قَالَ  )79  (يبعثُونَ
ظَِريننِم  ِإلَى)  80  (الْموي 
 قَالَ)  81  (الْمعلُوِم  الْوقِْت
ِتكفَِبِعز  مهنلَأُغِْوي  ِعنيمأَج)  

 ِمنهم  ِعبادك  ِإلَّا)  82
لَِصنيخقَالَ  )83  (الْم  قفَالْح 

قالْحلَأَنَّ)  84  (أَقُولُ  ولَأَم 
منهج  كِمن  نِممو  كِبعت  مهِمن 

ِعنيم85 (أَج( 

 ِمن  ِفيِه  ونفَخت  سويته  فَِإذَا
) 29  (ساِجِدين  لَه  فَقَعوا  روِحي
دجلَاِئكَةُ  فَسالْم  مونَ  كُلُّهعمأَج 

 يكُونَ  أَنْ  أَبى  ِإبِليس  ِإلَّا)  30(
عم  اِجِدينا  قَالَ)  31  (السي 

ِليسِإب  ام  كُونَ  أَلَّا  لَكت  عم 
اِجِدينقَالَ)  32  (الس  لَم  أَكُن 
دجٍر  ِلأَسشِلب  هلَقْتخ  اٍل  ِمنلْصص 

ٍإ  ِمنموٍن  حنسقَالَ)  33  (م 
جرا  فَاخهِمن  كفَِإن  ِجيم34  (ر (
 (الديِن يوِم ِإلَى اللَّعنةَ علَيك وِإنَّ
 يوِم  ِإلَى  نِظرِنيفَأَ  رب  قَالَ)  35

 ِمن  فَِإنك  قَالَ)  36  (يبعثُونَ
ظَِريننِم  ِإلَى)  37  (الْموقِْت  يالْو 
 ِبما  رب  قَالَ)  38  (الْمعلُوِم
 الْأَرِض  ِفي  لَهم  لَأُزينن  أَغْويتِني

مهنلَأُغِْويو  ِعنيمِإلَّا)  39  (أَج 
كادِعب  مهالْ  ِمنلَِصنيخ40  (م (
  (مستِقيم  علَي  ِصراطٌ  هذَا  قَالَ
 علَيِهم  لَك  لَيس  ِعباِدي  ِإنَّ)  41

 الْغاِوين ِمن اتبعك مِن  ِإلَّا  سلْطَانٌ
 لَموِعدهم  جهنم  وِإنَّ)  42(

ِعنيما)  43  (أَجةُ  لَهعباٍب  سوأَب 
  (مقْسوم  زٌءج  ِمنهم  باٍب  ِلكُلِّ
44( 

 اسجدوا  ِللْملَاِئكَِة  قُلْنا  وِإذْ
موا  ِلآددجِإلَّا  فَس  ِليسِإب 
 )116 (أَبى

 اسجدوا  ِللْملَاِئكَِة  قُلْنا  وِإذْ
موا  ِلآددجِإلَّا  فَس  ِليسكَانَ  ِإب 
ِمن  الِْجن  قفَفَس  نِر  عِه  أَمبر 

هِخذُونتأَفَت  وهتياَء  ذُرِليأَو  ِمن 
 ِبئْس  عدو  لَكُم  وهم  دوِني

لًا ِللظَّاِلِمنيد50 (ب( 

 اسجدوا  ِللْملَاِئكَِة  قُلْنا  وِإذْ
موا  ِلآددجِإلَّا  فَس  ِليسقَالَ  ِإب 

دجأَأَس  نِلم  لَقْتا  خِطين)  
 الَِّذي  هذَا  أَرأَيتك  قَالَ)  61
مكَرت  لَيع  ِن  لَِئنترِإلَى  أَخ 
 ِإلَّا ذُريته لَأَحتِنكَن الِْقيامِة  يوِم
 فَمن  اذْهب  قَالَ)  62  (قَِليلًا
كِبعت  مهفَِإنَّ  ِمن  منهج 

كُماؤزاًء  جزا  جفُورو63  (م (
فِْززتاسِن  وم  تطَعتاس  مهِمن 
ِتكوِبص  أَجوِلب  ِهملَيع 
ِلكيِبخ  ِجِلكرو  ماِركْهشو 

 وِعدهم  والْأَولَاِد  الْأَمواِل  ِفي
 ِإلَّا  الشيطَانُ  يِعدهم  وما

 لَيس  ِعباِدي  ِإنَّ)  64  (غُرورا
لَك  ِهملَيلْطَانٌ  عكَفَى  سو 

كبِكيلًا ِبر65 (و( 

ا  ثُملَاِئكَِة قُلْنوا ِللْمدجاس مِلآد 
 يكُن  لَم  ِإبِليس  ِإلَّا  فَسجدوا

ِمن  اِجِدينا قَالَ ) 11 (السم 
كعنأَلَّا  م  دجسِإذْ  ت  كترأَم 
 ِمن  خلَقْتِني  ِمنه  خير  أَنا  قَالَ
) 12  (ِطٍني  ِمن  وخلَقْته  ناٍر
 يكُونُ  فَما  ِمنها  فَاهِبطْ  قَالَ
نْأَ  لَك  ركَبتا  تِفيه  جرفَاخ 
كِإن  ِمن  اِغِرين13  (الص (
 (يبعثُونَ يوِم ِإلَى  أَنِظرِني  قَالَ
 الْمنظَِرين  ِمن  ِإنك  قَالَ)  14

 أَغْويتِني  فَِبما  قَالَ)  15(
 ِصراطَك  لَهم  لَأَقْعدنَّ

ِقيمتس16  (الْم  (ثُم  مهنلَآِتي 
ِن  ِمنيب  ِديِهمأَي  ِمنو  لِْفِهمخ 
نعو  اِنِهممأَي  نعو  اِئِلِهممش 
  (شاِكِرين  أَكْثَرهم  تِجد  ولَا
 مذُْءوما ِمنها  اخرج  قَالَ)  17

 ِمنهم  تِبعك  لَمن  مدحورا
 (أَجمِعني  ِمنكُم  جهنم  لَأَملَأَنَّ

18( 

 ِلآدم  اسجدوا  ِللْملَاِئكَِة  قُلْنا  وِإذْ
 واستكْبر أَبى ِإبِليس  ِإلَّا  فَسجدوا
 )34 (الْكَاِفِرين ِمن وكَانَ

 3املشهد 
 السجود

 عدو  هذَا  ِإنَّ  آدم  يا  فَقُلْنا  
لَك  ِجكوِلزفَلَا  و 

 الْجنِة  ِمن  يخِرجنكُما
 أَلَّا لَك ِإنَّ) 117  (فَتشقَى
وعجا  تلَا  ِفيهى  ورعت)  
118  (كأَنأُ  لَا  وظْما تِفيه 
 ) 119 (تضحى ولَا

 وزوجك  أَنت  اسكُن  آدم  ويا  
 ِشئْتما  حيثُ  ِمن  فَكُلَا  الْجنةَ
 فَتكُونا الشجرةَ هِذِه  تقْربا  ولَا
ِمن 19 (الظَّاِلِمني( 

 أَنت  اسكُن  آدم  اي  وقُلْنا
كجوزةَ  ونكُلَا  الْجا  وها  ِمنغَدر 
 هِذِه  تقْربا  ولَا  ِشئْتما  حيثُ

  (الظَّاِلِمني  ِمن  فَتكُونا  الشجرةَ
35( 

 4املشهد 
 السكن
 يف اجلنة
 والتكليف

  سوسِه  فَوطَانُ  ِإلَييقَالَ  الش 
 علَى  أَدلُّك  هلْ  آدم  يا

 لَا  وملٍْك  الْخلِْد  شجرِة
 ِمنها  فَأَكَلَا)  120  (يبلَى
تدا  فَبما  لَهمهآتوس 
 علَيِهما  يخِصفَاِن  وطَِفقَا
ِق  ِمنرِة  ونى  الْجصعو 
مآد هبى رو121 (فَغ( 

  سوسا  فَومطَانُ  لَهيالش  ِديبِلي 
 ِمن  عنهما  يووِر  ما  لَهما

 نهاكُما  ما  وقَالَ  سوآِتِهما
 ِإلَّا  الشجرِة  هِذِه  عن  ربكُما
 ِمن تكُونا أَو ملَكَيِن تكُونا  أَنْ

اِلِدينا)  20  (الْخمهمقَاسو 
  (الناِصِحني  لَِمن  لَكُما  ِإني
 ذَاقَا فَلَما ِبغروٍر فَدلَّاهما) 21
 سوآتهما  لَهما  بدت  لشجرةَا

 ِمن  علَيِهما  يخِصفَاِن  وطَِفقَا
 الْجنِة ورِق

 عنها  الشيطَانُ  فَأَزلَّهما
 وقُلْنا  ِفيِه  كَانا  ِمما  فَأَخرجهما

 عدو  ِلبعٍض  بعضكُم  اهِبطُوا
لَكُمِض  ِفي  والْأَر  قَرتسم  تمواع 
 )36 (ِحٍني ِإلَى

 5املشهد 
اإلغواء 
 واملعصية

 اهلبوط األول

  ثُم  اهبتاج  هبر  ابِه  فَتلَيع 
 )122 (وهدى

 أَنهكُما  أَلَم  ربهما  وناداهما  
نا  عِة  ِتلْكُمرجأَقُلْ  الشو 
 عدو  لَكُما  الشيطَانَ  ِإنَّ  لَكُما
ِبنيا  قَالَا)  22  (منبا  رنظَلَم 

 لَنا  تغِفر  لَم  وِإنْ  أَنفُسنا
 ِمن  لَنكُونن  وترحمنا

 فَتاب كَِلماٍت ربِه ِمن آدم  فَتلَقَّى
  (الرِحيم  التواب  هو  ِإنه  علَيِه
37( 

 6املشهد 
 التوبة
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اِسِرين23 (الْخ( 
 جِميعا  اِمنه  اهِبطَا  قَالَ  

كُمضعٍض  بعِلب  ودا  عفَِإم 
كُمنأِْتيي  يى  ِمندِن  هفَم 

عبات  ايدِضلُّ  فَلَا  هلَا  يو 
 ومن)  123  (يشقَى
ضرأَع  نفَِإنَّ  ِذكِْري  ع  لَه 
 يوم ونحشره  ضنكًا  مِعيشةً
 )124 (أَعمى الِْقيامِة

 ِلبعٍض  بعضكُم  وااهِبطُ  قَالَ  
ودع  لَكُمِض  ِفي  والْأَر قَرتسم 
اعتمقَالَ)  24  (ِحٍني  ِإلَى  و 
 تموتونَ  وِفيها  تحيونَ  ِفيها
 )25 (تخرجونَ وِمنها

 فَِإما  جِميعا  ِمنها  اهِبطُوا  قُلْنا
كُمنأِْتيي  يى  ِمنده  نفَم  ِبعت 

دهفَلَا  اي  فوخ  ِهملَيلَا  عو  مه 
 كَفَروا  والَِّذين)  38  (يحزنونَ
 أَصحاب  أُولَِئك  ِبآياِتنا  وكَذَّبوا
 )39 (خاِلدونَ ِفيها هم الناِر

 7املشهد 
االستخالف 
 يف األرض
 اهلبوط الثاين

 أَجٍر  ِمن  علَيِه  أَسأَلُكُم  ما  قُلْ
 )86(الْمتكَلِِّفني  ِمن  أَنا  وما
 )87(ِللْعالَِمني  ِذكْر  ِإلَّا  هو  ِإنْ

نلَمعلَتو أَهبن دع88(ِحٍني ب( 

 (وعيوٍن جناٍت ِفي الْمتِقني ِإنَّ
46 (آِمِنني ِبسلَاٍم ادخلُوها) 45

( 

 حشرتِني  ِلم  رب  قَالَ
(  بِصريا  كُنت  وقَد  أَعمى
 أَتتك  كَذَِلك  الَ ق )125
 وكَذَِلك  فَنِسيتها  آياتنا
موى الْيسن126 (ت( 

 السماواِت  خلْق  أَشهدتهم  ما
 أَنفُِسِهم  خلْق  ولَا  والْأَرِض

 الْمِضلِّني  متِخذَ  كُنت  وما
 )51 (عضدا

  ...لَقَدا  ونمِني  كَرب  مآد 
محوماهِفي  لْن  رِر  الْبحالْبو 

ماهقْنزرو  اِت  ِمنبالطَّي 
ماهلْنفَضلَى  وكَِثٍري  ع  نِمم 

 )70 (تفِْضيلًا خلَقْنا

 علَيكُم  أَنزلْنا  قَد  آدم  بِني  يا
 وِريشا  سوآِتكُم  يواِري  ِلباسا
اسِلبى  وقْوالت  ذَِلك  ريخ 

 لَعلَّهم  اللَِّه  آياِت  ِمن  ِلكذَ
 لَا  آدم  بِني  يا)  26  (يذَّكَّرونَ
كُمنفِْتنطَانُ  ييا  الشكَم  جرأَخ 
كُميوأَب  ِة  ِمننالْج ِزعنا يمهنع 
 ِإنه  سوآِتِهما  ِليِريهما  ِلباسهما
اكُمري  وه  قَِبيلُهو  ثُ  ِمنيالَ  ح 
مهنورا  تا  ِإنلْنعج  اِطنييالش 
 )27 (يؤِمنونَ لَا ِللَِّذين أَوِلياَء

 ِنعمِتي اذْكُروا ِإسراِئيلَ بِني يا
 وأَوفُوا علَيكُم أَنعمت الَِّتي

 وِإياي ِبعهِدكُم أُوِف ِبعهِدي
 )40 (فَارهبوِن

تعقيب 
 ختامي
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 اإلعراض عن النبأ العظيم

قصور العلم البشري 
 باملأل االعلى
اإلنذار : الرسالة النبوية

 بالوحي

 ناخللق الصلصايل لإلنسا
  اخللق الناري للجان

 العهد اإلهلي
النسيان اآلدمي وعدم 

 العزم

وضع الكتاب يوم 
القيامة وحال 

 ارمني
 العدل اإلهلي

 اإلحاطة الربانية
 الفتنة والتخويف
 الطغيان البشري

 التمكني اإلهلية لإلنسان
 البشري  قلة الشكر

 لإلنعام اإلهلي

 املوت واحلياة
 خلق السموات واألرض

 إلهليالعلم ا

 مدخل
 متهيدي

استخالف اإلنسان يف  اخللق والتصوير    اخللق الصلصايل للبشر اخللق الطيين للبشر
 )تسخري سنين(األرض 

اإلفساد وسفك الدماء  
 التسبيح والتقديس/ 

 العلم اإلهلي

 1املشهد 
 اخللق

وموقف 
 املالئكة

سنن (تعليم آدم األمساء       
 )الوجود

القصور  املالئكي 
 تحكم اآلدميوال

 العلم اإلهلي الغييب

 2املشهد 
 تعليم
 األمساء

: توقيت السجود وسره
التسوية بيد اهللا ونفخ 

 الروح
تربير إبليس المتناعه 

 )مادة خلق آدم(
استكبار : جرم إبليس
 وكفر وغلو

 –العقوبة اإلخراج 
 – اللعن –الرجم 

 اإلنظار 
إغواء : رسالة إبليس

 البشر
 عصمة العباد املخلصني

 من الشيطان
قيادة الشيطان ألتباعه إىل 

 جهنم

: توقيت السجود وسره
 تسوية اجلسد ونفخ الروح
تربير إبليس المتناعه عن 

 )مادة خلق آدم(السجود 
 –اإلخراج :عقوبة إبليس

  اإلنظار – اللعن –الرجم 
التحريف عن : رسالة إبليس

 الصراط املستقيم
عصمة عباد اهللا املخلصني من 

 الشيطان 
ادة الشيطان للغاوين إىل قي

 جهنم

 السجود املالئكي
 اإلباء اإلبليسي

 السجود
امتناع إبليس 

 بهوفسقه عن أمر ر
التحذير من البدل 

والية : السيء
الشيطان من دون 

 اهللا

 امتناع –السجود 
 التربير مبادة –إبليس 
 اخللق

: مداخل إبليس
 -االستفزاز بالصوت 

اجللب باخليل 
مشاركة -والرجل
-ال واألوالداألمو

 الوعد الغرور
عباد اهللا ال سلطان 

 للشيطان عليهم
 اهللا وكيل عباده

موقف السجود وامتناع 
 إبليس

تربير إبليس امتناعه مبادة 
 خلقه

اهللا حيدد مسار إبليس 
ومآله بعد إنظاره 

 وإخراجه
إغواء بين : مسار إبليس

 آدم عن الصراط املستقيم

السجود املالئكي آلدم 
 )تأييد سنين(

اإلباء واالستكبار 
 الكفري اإلبليسي

 3املشهد 
 السجود

نداء التحذير آلدم من   
 عدوه إبليس

سعي إبليس إلخراج 
 آدم من اجلنة 

حفظ آدم من اجلوع 
والعطش والعري 

 واحلر

الزوجية وسكن اجلنة بني   
 املنح واملنع

األكل :             املنح
 الرغيد املباح

عدم :             املنع
 كل من الشجرةاأل

الزوجية وسكن اجلنة 
 :بني املنح واملنع

:                 املنح
 األكل الرغيد املباح

عدم :             املنع
 األكل من الشجرة

 4املشهد 
 السكن
 يف اجلنة
 والتكليف
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ووعد آدم باخللد 
 وامللك

املعصية سبيل 
 الفضيحة والغواية

 التدلية بالغرورو
الربط الشيطاين 
 للمنهيات باخللود
اقتراف املعصية 

 وانكشاف السوءات

اإلخراج من الطاعة 
 واهلبوط إىل املعصية

بداية العداوة األبدية بني 
 آدم والشيطان

تسخري األرض كمستقر 
 ومتاع مؤقت

اإلغواء 
 واملعصية

 اهلبوط األول

 –تباء االج: تالزم   
  اهلداية-التوبة 

النداء الرباين لصد   
العداوة الشيطانية 

 واخلسران 
اعتراف اآلدم بظلم 

النفس ورجاء املغفرة 
 والرمحة

التلقي اآلدمي للكلمات 
 الربانية

التوبة اآلدمية والرمحة 
 اإلهلية

 6املشهد 
 التوبة

 اهلبوط إىل دار العداوة  
اتباع اهلدى سبيل 
 اءعدم الضالل والشق

اإلعراض عن اهلدى 
 سبيل الضنك والعمى

 اهلبوط  
 العداوة

املستقر واملتاع األرضي 
 املؤقت

اهلبوط اجلماعي إىل 
 األرض

 : املوقف من اهلدى
اتباع اهلدى  سبيل عدم 

 اخلوف واحلزن
      الكفر والتكذيب 
 سبيل اخللود يف النار

 7املشهد 
االستخالف 
 يف األرض
 اهلبوط الثاين

سالة موعظة القرآن ر
 للعاملني

الظهور املستقبلي للنبأ 
 القرآين

دخول املتقني اجلنات بسالم 
 آمنني

نسيان اآليات يف 
الدنيا يؤدي إىل العمى 
 والنسيان يوم احلشر

عدم شهود البش 
خلق السموات 

واألرض وال خلق 
 أنفسهم

عدم اختذ اهللا 
 املصلني عضدا

التكرمي اإلهلي لإلنسان 
 ومحله برا وحبرا

 رزق من الطيباتال
التفضيل على بقية 

 اخللق

النداء اإلهلي لبين آدم 
بالتزام لباس الستر ولباس 

 التقوى
ضرورة التذكر بآيات 

 اهللا
التحذير من فتنة الشيطان 
 وكشفه للعورات اآلدمية

األمر اإلهلي لبين 
 :إسرائيل

                          
 ذكر النعم اإلهلية

                          
 الوفاء بالعهد

                          
 الرهبة من اهللا

تعقيب 
 ختامي
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 :فھارس البحث
 

 فهرس اآليات القرآنية: أوال

 مرتبة ألفبائيا على حروف طرف اآلية

 فهرس األحاديث واآلثار: ثانيا

 مرتبة ألفبائيا على حروف طرف احلديث

 فهرس اجلداول واملخططات: ثالثا

 ورودها يف البحثمرتبة حسب 

 فهرس املصادر واملراجع: رابعا

 مرتبة ألفبائيا على حروف أمساء مؤلفيها
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 فهرس املوضوعات: خامسا

 مرتبة حسب ورودها يف البحث
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 فهرس اآليات القرآنية: أوال
 مرتبة ألفبائيا على حروف طرف اآلية

 
الصفح

 ة
 السورة الرقم نص اآلية

 الفرقان 3  36
 األحزاب 62  » ِفي الَِّذين خلَوا ِمن قَبلُ ولَن تِجد ِلسنِة اللَِّه تبِديلًاسنةَ اللَِّه«  
 اإلسراء 77  »سنةَ من قَد أَرسلْنا قَبلَك ِمن رسِلنا ولَا تِجد ِلسنِتنا تحِويلًا«  
   »      لَه فَرغوا يهنتوا ِإنْ يكَفَر قُلْ ِللَِّذين       وا فَقَدودعِإنْ يو لَفس ا قَدم م

ِلنيةُ الْأَونس تضم«  
  

   »     كُملَيع وبتيو ِلكُمقَب ِمن الَِّذين ننس كُمِديهيو لَكُم نيبِلي اللَّه ِريدي
ِكيمح ِليمع اللَّهو«  

  

 »لَكا قَبلْنسأَر قَد نةَ منِويلًاسحا تِتننِلس ِجدلَا تا وِلنسر ِمن «    
   »             اٍم ثُمِة أَيِفي ِست ضالْأَراِت واومالس لَقالَِّذي خ اللَّه كُمبِإنَّ ر

          رالْقَمو سمالشِثيثًا وح هطْلُبي ارهلَ النِشي اللَّيغِش يرلَى الْعى عوتاس
النو         الَِمنيالْع بر اللَّه كاربت رالْأَمو لْقالْخ ِرِه أَلَا لَهاٍت ِبأَمرخسم ومج 
« 

 األعراف 54

 الذاريات 56  »وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِن«  
رحام وما تزداد وكُلُّ    اللَّه يعلَم ما تحِملُ كُلُّ أُنثَى وما تِغيض الْأَ        «   

  »شيٍء ِعنده ِبِمقْداٍر
 الرعد 8

 األنفال 18  »وهو القاهر فوق عباده« 
   »             ِمن وذَا قُلْ هى هأَن ما قُلْتهِمثْلَي متبأَص ةٌ قَدِصيبم كُمتابا أَصلَمأَو

  » شيٍء قَِديرِعنِد أَنفُِسكُم ِإنَّ اللَّه علَى كُلِّ
 آل عمران 165

   »      ِلكُمقَب ا ِمنلَوخ ثَلُ الَِّذينم أِْتكُما يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متِسبح أَم 
« 

 البقرة 214

تسبح لَه السموات السبع والْأَرض ومن ِفيِهن وِإنْ ِمن شيٍء ِإلَّا            «   
حبسايا غَفُورِليمكَانَ ح هِإن مهِبيحسونَ تفْقَهلَا ت لَِكنِدِه ومِبح «  

 اإلسراء 44

  » لَِئككُلُّ أُو ادالْفُؤو رصالْبو عمِإنَّ الس ِبِه ِعلْم لَك سا لَيم قْفلَا تو
  »كَانَ عنه مسئُولًا

 اإلسراء 36

   » رأَخ اللَّهو          لَ لَكُمعجئًا ويونَ شلَمعلَا ت اِتكُمهطُوِن أُمب ِمن كُمج
  »السمع والْأَبصار والْأَفِْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ

 النحل 78
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  »السمع والْأَبصار والْأَفِْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ
 النحل 83  »يعِرفُونَ ِنعمةَ اللَِّه ثُم ينِكرونها وأَكْثَرهم الْكَاِفرونَ«  
   »آذَانٌ            أَفَلَم ا أَوِقلُونَ ِبهعي قُلُوب مكُونَ لَهِض فَتوا ِفي الْأَرِسريي 

يسمعونَ ِبها فَِإنها لَا تعمى الْأَبصار ولَِكن تعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي            
  »الصدوِر

 احلج 46

خلْق ثُم اللَّه ينِشئُ النشأَةَ قُلْ ِسريوا ِفي الْأَرِض فَانظُروا كَيف بدأَ الْ  «   
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ةَ ِإنَّ اللَّهالْآِخر«  

 العنكبوت 20

   »          ِلِهمقَب ِمن ةُ الَِّذيناِقبكَانَ ع فوا كَيظُرنِض فَيوا ِفي الْأَرِسريي أَفَلَم 
« 

 يوسف 109

 رغاف 82  »قُلْ ِسريوا ِفي الْأَرِض«  
 حممد 10  »أَفَلَم يِسريوا ِفي الْأَرِض«  
  »اَء اللَّهشاُءونَ ِإلَّا أَنْ يشا تماإلنسان 30  »و 
  »ِبريالْخ اللَِّطيف وهو لَقخ نم لَمعامللك 14  »أَلَا ي 
   »    ِمن الَِّذين ننس كُمِديهيو لَكُم نيبِلي اللَّه ِريدي كُملَيع وبتيو ِلكُمقَب 

ِكيمح ِليمع اللَّهو 
 النساء 26

 فاطر 43  »فَلَن تِجد ِلسنِة اللَِّه تبِديلًا ولَن تِجد ِلسنِة اللَِّه تحِويلًا« 
نما أَنت مفْتٍر   وِإذَا بدلْنا آيةً مكَانَ آيٍة واللَّه أَعلَم ِبما ينزلُ قَالُوا إِ          «   

  »بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ
 النحل 101

ثُم بدلْنا مكَانَ السيئَِة الْحسنةَ حتى عفَوا وقَالُوا قَد مس آباَءنا            «   
  »الضراُء والسراُء فَأَخذْناهم بغتةً وهم لَا يشعرونَ

 األعراف 95

فَلَم يك ينفَعهم ِإميانهم لَما رأَوا بأْسنا سنةَ اللَِّه الَِّتي قَد خلَت ِفي             «   
 اِلكنه ِسرخاِدِه وونَ« ِعبالْكَاِفر«  

 غافر 85

 األحزاب 62  »ولَن تِجد ِلسنِة اللَِّه تبِديلًا«  
  »خ ةَ اللَِّه الَِّتي قَدنلُسقَب ِمن الفتح 23  »لَت 
 األحزاب 62  »سنةَ اللَِّه ِفي الَِّذين خلَوا ِمن قَبلُ«  
يوم .  فَلَا تحسبن اللَّه مخِلف وعِدِه رسلَه ِإنَّ اللَّه عِزيز ذُو انِتقَامٍ           «   

ربو اتاومالسِض والْأَر رغَي ضلُ الْأَردبارتاِحِد الْقَهوا ِللَِّه الْوز«  
 إبراهيم 48

 128  » اهللااَءا ش مالَِّإ«  
188 

7 

 األنعام
األعراف 
 األعلى
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 فاط ر 43  »فَلَن تِجد ِلسنِة اللَِّه تبِديلًا ولَن تِجد ِلسنِة اللَِّه تحِويلًا«  
 الروم 30  »لَا تبِديلَ ِلخلِْق اللَِّه«  
 النساء 119  »ولَآمرنهم فَلَيغيرنَّ خلْق اللَِّه«  
    » تبِديلَ ِلخلِْق اللَِّهالَ«  
   »             كبطَاُء را كَانَ عمو كبطَاِء رع لَاِء ِمنؤهلَاء وؤه ِمدا نكُل

  »محظُورا
 اإلسراء 20

  »كَالْم ِلِمنيسلُ الْمعجأَفَنِرِمنيونَ. جكُمحت فكَي ا لَكُمالقلم 35،36  »م 
   »             كبطَاُء را كَانَ عمو كبطَاِء رع لَاِء ِمنؤهلَاء وؤه ِمدا نكُل

  »محظُورا
 اإلسراء 20

لَمونَ كَما  ولَا تِهنوا ِفي ابِتغاِء الْقَوِم ِإنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَِإنهم يأْ          «   
ِكيما حِليمع كَانَ اللَّهونَ وجرا لَا ياللَِّه م ونَ ِمنجرتونَ وأْلَما ت« 

 النساء 104

  » اتلَوصو عِبيو اِمعوص تمدٍض لَهعِبب مهضعب اساللَِّه الن فْعلَا دلَوو
  »ِه كَِثرياومساِجد يذْكَر ِفيها اسم اللَّ

 احلج 40

 164  »ولَا تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى«  
15 
18 
7 

38 

 األنعام 
 اإلسراء 

 فاطر 
 الزمر
 النجم

 البقرة 286  »لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا ِإلَّا وسعها«  
 احلج 38  »ِإنَّ اللَّه يداِفع عن الَِّذين آمنوا«  
 آل عمران 140  »لْأَيام نداِولُها بين الناِسوِتلْك ا«  
 مرمي 68  »فَوربك لَنحشرنهم والشياِطني ثُم لَنحِضرنهم حولَ جهنم ِجِثيا«  
   »             ِريعس ِإنَّ اللَّه موالْي لَا ظُلْم تبا كَسفٍْس ِبمى كُلُّ نزجت موالْي 

  »الِْحساِب
 غافر 17

  »مالَهما أَعورا ِلياتتأَش اسالن ردصِئٍذ يموالزلزلة 6  »ي 
. يصلَونها يوم الدينِ .  وِإنَّ الْفُجار لَِفي جِحيمٍ   .  ِإنَّ الْأَبرار لَِفي نِعيمٍ   «   

   اِئِبنيا ِبغهنع ما همو  .   اكرا أَدمينِ  والد موا يم  .     موا يم اكرا أَدم ثُم
  »يوم لَا تمِلك نفْس ِلنفٍْس شيئًا. الديِن

13 ،
19 

 االنفطار

    »والْأَمر يومِئٍذ ِللَِّه«  
  »اِئِبنيا ِبغهنع ما همو«    
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 الزلزلة 8، 7  »ومن يعملْ ِمثْقَالَ ذَرٍة شرا يره. فَمن يعملْ ِمثْقَالَ ذَرٍة خيرا يره«  
   »              ِريعس ِإنَّ اللَّه موالْي لَا ظُلْم تبا كَسفٍْس ِبمى كُلُّ نزجت موالْي

  »الِْحساِب
  

 مالَهما أَعورِلي«    
 النبأ 26  »جزاًء ِوفَاقًا«  
   لُّ نفٍْس ِبما كَسبت لَا ظُلْم الْيومالْيوم تجزى كُ«  
 امللك 4 مث ارجع البصر كرتني ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسري 
وما خلَقْنا السماَء والْأَرض وما بينهما باِطلًا ذَِلك ظَن الَِّذين كَفَروا            

أَم نجعلُ الَِّذين َآمنوا وعِملُوا      )  27(فَويلٌ ِللَِّذين كَفَروا ِمن النارِِ     
) 28(الصاِلحاِت كَالْمفِْسِدين ِفي الْأَرِض أَم نجعلُ الْمتِقني كَالْفُجارِ       
 )29(ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك مبارك ِليدبروا َآياِتِه وِليتذَكَّر أُولُو الْأَلْباِب

27 ،
29 

 ص

وِإذَا مسه الْخير   .  ِإذَا مسه الشر جزوعا   .  نَّ الِْإنسانَ خِلق هلُوعا   ِإ 
 الَِّذين هم علَى صلَاِتِهم داِئمونَ. ِإلَّا الْمصلِّني. منوعا

19-
23 

 املعارج

لِّ ِفرقٍَة ِمنهم طَاِئفَةٌ    وما كَانَ الْمؤِمنونَ ِلينِفروا كَافَّةً فَلَولَا نفَر ِمن كُ         
 ِليتفَقَّهوا ِفي الديِن وِلينِذروا قَومهم ِإذَا رجعوا ِإلَيِهم لَعلَّهم يحذَرونَ

 التوبة 122

وِإنْ طَاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما فَِإنْ بغت ِإحداهما           
ع             ِر اللَِّه فَِإنْ فَاَءتِفيَء ِإلَى أَمى تتِغي حبى فَقَاِتلُوا الَِّتي ترلَى الْأُخ

قِْسِطنيالْم ِحبي أَقِْسطُوا ِإنَّ اللَّهِل ودا ِبالْعمهنيوا بِلحفَأَص 

 احلجرات 9

ديِهم ِإذْ يلْقُونَ أَقْلَامهم    ذَِلك ِمن أنباِء الْغيِب نوِحيِه ِإلَيك وما كُنت لَ         
 أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديِهم ِإذْ يختِصمونَ

 آل عمران 44

 ِفظَ اللَّها حِب ِبميِللْغ اِفظَاتح اتقَاِنت اتاِلحالنساء 34 فَالص 
 الْح صحصِزيِز الْآنَ حأَةُ الْعرام قَالَت لَِمن هِإنفِْسِه ون نع هدتاوا رأَن ق

اِدِقنيالص  .            دِدي كَيهلَا ي أَنَّ اللَّهِب ويِبالْغ هنأَخ ي لَمأَن لَمعِلي ذَِلك
اِئِننيالْخ 

51 ،
52 

 يوسف

              اَء اللَّها شا ِإلَّا مرلَا ضا وفْعفِْسي نِلن ِلكقُلْ لَا أَم   لَمأَع كُنت لَوو
            ِشريبو ِذيرا ِإلَّا نوُء ِإنْ أَنِني السسا ممِر ويالْخ ِمن تكْثَرتلَاس بيالْغ

 ِلقَوٍم يؤِمنونَ

 األعراف 188

هو الَِّذي خلَق لَكُم ما ِفي الْأَرِض جِميعا ثُم استوى ِإلَى السماِء               
ناهوفَسِليمٍء عيِبكُلِّ ش وهاٍت واومس عبس  

 البقرة 29

 البقرة 30 وِإذْ قَالَ ربك ِللْملَاِئكَِة ِإني جاِعلٌ ِفي الْأَرِض خِليفَةً 
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 البقرة 31 وعلَّم آدم الْأَسماَء كُلَّها 
 تلَّما عا ِإلَّا ملَن لَا ِعلْم كانحبقَالُوا سِكيمالْح ِليمالْع تأَن كا ِإنالبقرة 32 ن 
 الْكَاِفِرين كَانَ ِمنو ركْبتاسى وأَب ِليسوا ِإالّ ِإبدجالبقرة 34 فَس 
           كُمضعِبطُوا با اهقُلْنا ِفيِه وا كَانا ِمممهجرا فَأَخهنطَانُ عيا الشملَّهفَأَز

دٍض ععِإلَى ِحٍنيِلب اعتمو قَرتسِض مِفي الْأَر لَكُمو و 
 البقرة 36

وما ِمن دابٍة ِفي الْأَرِض ِإلَّا علَى اللَِّه ِرزقُها ويعلَم مستقَرها                
 ومستودعها كُلٌّ ِفي ِكتاٍب مِبٍني

 هود 6

ى وما تِغيض الْأَرحام وما تزداد وكُلُّ شيٍء اللَّه يعلَم ما تحِملُ كُلُّ أُنثَ 
 ِعنده ِبِمقْداٍر

 الرعد 8

        لُومعم ابا ِكتلَهٍة ِإلَّا ويقَر ا ِمنلَكْنا أَهما     )4(ولَهٍة أَجأُم ِمن ِبقسا تم
 وما يستأِْخرونَ

 احلجر 5، 4

 احلجر 21 ِعندنا خزاِئنه وما ننزلُه ِإلَّا ِبقَدٍر معلُوٍموِإنْ ِمن شيٍء ِإلَّا  
ِإنَّ اللَّه ِعنده ِعلْم الساعِة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما ِفي الْأَرحاِم وما               

ت ِإنَّ  تدِري نفْس ماذَا تكِْسب غَدا وما تدِري نفْس ِبأَي أَرٍض تمو          
ِبريخ ِليمع اللَّه 

 لقمان 34

 موالْي لَا ظُلْم تبا كَسفٍْس ِبمى كُلُّ نزجت موغافر 17 الْي 
 النور 24 يوم تشهد علَيِهم أَلِْسنتهم وأَيِديِهم وأَرجلُهم ِبما كَانوا يعملُونَ 
  كُما ِمنلْنعاِلكُلٍّ جاجهِمنةً وعاملائدة 48 ِشر 
قَالَ اهِبطَا ِمنها جِميعا بعضكُم ِلبعٍض عدو فَِإما يأِْتينكُم ِمني هدى             

ومن أَعرض عن ِذكِْري فَِإنَّ لَه      .  فَمن اتبع هداي فَلَا يِضلُّ ولَا يشقَى      
هرشحننكًا وةً ضِعيشىممِة أَعامالِْقي موي  

123 ،
124 

 طه

. قَد أَفْلَح من زكَّاها   .  فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها  .  ونفٍْس وما سواها   
 وقَد خاب من دساها

 الشمس 10، 7

 أَياٍم ثُم استوى    ِإنَّ ربكُم اللَّه الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض ِفي ِستةِ         
          ومجالنو رالْقَمو سمالشِثيثًا وح هطْلُبي ارهلَ النِشي اللَّيغِش يرلَى الْعع

الَِمنيالْع بر اللَّه كاربت رالْأَمو لْقالْخ ِرِه أَلَا لَهاٍت ِبأَمرخسم 

 األعراف 54

 النحل 128 وا والذين هم حمسنون الذين اتقمعإن اهللا  
 له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل  جيعل يتق اهللا    ومن 

 على اهللا فهو حسبه
 الطالق 2

 البقرة 249  اهللا واهللا مع الصابرينبإذنكم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 439 

       يو قِبالْح ضالْأَراِت واومالس لَقالَِّذي خ وهكُونُ    وفَي قُولُ كُني مو
قَولُه الْحق ولَه الْملْك يوم ينفَخ ِفي الصوِر عاِلم الْغيِب والشهادِة            

ِبريالْخ ِكيمالْح وهو 

 األنعام 73

 قِبالْح ضالْأَراِت واومالس لَقالَِّذي خ وهو   
   فَخ ِفي الصوِرولَه الْملْك يوم ين 
ِإنَّ ربكُم اللَّه الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم استوى             

          ومجالنو رالْقَمو سمالشِثيثًا وح هطْلُبي ارهلَ النِشي اللَّيغِش يرلَى الْعع
 ه الْخلْق والْأَمر تبارك اللَّه رب الْعالَِمنيمسخراٍت ِبأَمِرِه أَلَا لَ

 األعراف 54

             لَمأَو قالْح هأَن ملَه نيبتى يتح فُِسِهمِفي أَنا ِفي الْآفَاِق واِتنآي ِريِهمنس
ِهيدٍء شيلَى كُلِّ شع هأَن كبكِْف ِبري 

 فصلت 53

 لِْق السِضخالْأَراِت واوالبقرة 164 م 
 الروم 21 خلَق لَكُم ِمن أَنفُِسكُم أَزواجا 
 املائدة 110 وِإذْ تخلُق ِمن الطِِّني كَهيئَِة الطَّيِر 
 الروم 30 لَا تبِديلَ ِلخلِْق اللَِّه 
 النساء 119 فَلَيغيرنَّ خلْق اللَِّه 
  هجو ِديلَ            فَأَِقمبا لَا تهلَيع اسالن ةَ اللَِّه الَِّتي فَطَرِنيفًا ِفطْريِن حِللد ك

 ِلخلِْق اللَِّه ذَِلك الدين الْقَيم ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ
 الروم 30

 والْأَرض وما بينهما أَولَم يتفَكَّروا ِفي أَنفُِسِهم ما خلَق اللَّه السماواتِ  
 ِإلَّا ِبالْحق وأَجٍل مسمى وِإنَّ كَِثريا ِمن الناِس ِبِلقَاِء ربِهم لَكَاِفرونَ

 الروم 8

ويوم تقُوم الساعةُ يبِلس    .  اللَّه يبدأُ الْخلْق ثُم يِعيده ثُم ِإلَيِه ترجعونَ        
جونَالْمِرم 

11-
12 

 الروم

 الروم 30 لَا تبِديلَ ِلخلِْق اللَِّه ذَِلك الدين الْقَيم ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ 
   لَا تبِديلَ ِلخلِْق اللَِّه 
 النساء 119 فَلَيغيرنَّ خلْق اللَِّه 
 رالْأَمو لْقالْخ يقُلْ { }أَلَا لَهبِر رأَم ِمن وحاإلسراء 85 الر 
 التوبة 48 حتى جاَء الْحق وظَهر أَمر اللَِّه وهم كَاِرهونَ 
 السجدة 5 يدبر الْأَمر ِمن السماِء ِإلَى الْأَرِض 
 نهنيب رلُ الْأَمزنتالطالق 12 ي 
فَاِق وِفي أَنفُِسِهم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم         سنِريِهم آياِتنا ِفي الْآ    

ِهيدٍء شيلَى كُلِّ شع هأَن كبكِْف ِبري 
 فصلت 53
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 قالْح هأَن ملَه نيبتى يتح فُِسِهمِفي أَنا ِفي الْآفَاِق واِتنآي ِريِهمنس   
     ِمن لَـتخ كَانَ      قَـد فظُروا كَيِض فَانوا ِفي الْأَرفَِسري ننس ِلكُمقَب 

كَذِِّبنيةُ الْماِقبع.......... 
 آل عمران 137

         كُملَيع وبتيو ِلكُمقَب ِمن الَِّذين ننس كُمِديهيو لَكُم نيبِلي اللَّه ـِريدي
ِكيمح ِليمع اللَّهو...... 

 النساء 26

               وا فَقَدودعِإنْ يو لَفس ا قَدم ملَه فَرغوا يهنتوا ِإنْ يكَفَر قُـلْ ِللَِّذين
ِلنيةُ الْأَونس تضم...... 

 األنفال 38

ــنةُ       ــت سـ ــد خلَـ ــِه وقَـ ــنونَ ِبـ ــا يؤِمـ لَـ
ِلنيالْأَو................................................. 

 احلجر 13

سـنةَ مـن قَـد أَرسـلْنا قَـبلَك ِمـن رسـِلنا ولَا تِجد ِلسنِتنا                  
 ..............................تحِويلًا

 اإلسراء 77

ومـا منع الناس أَنْ يؤِمنوا ِإذْ جاَءهم الْهدى ويستغِفروا ربهم ِإلَّا أَنْ              
 يهم سنةُ الْأَوِلني أَو يأِْتيهم الْعذَاب قُبلًاتأِْت

 الكهف 55

                ةَ اللَِّه ِفي الَِّذيننس لَه اللَّه ضا فَرٍج ِفيمرح ِمن ِبيلَى النـا كَانَ عم
 خلَوا ِمن قَبلُ وكَانَ أَمر اللَِّه قَدرا مقْدورا

 األحزاب 38

 األحزاب 62  اللَِّه ِفي الَِّذين خلَوا ِمن قَبلُ ولَن تِجد ِلسنِة اللَِّه تبِديلًاسنةَ 
اسـِتكْبارا ِفي الْأَرِض ومكْر السيِئ ولَا يِحيق الْمكْر السيئُ ِإلَّا ِبأَهِلِه             

     ت فَلَن ِلنيةَ الْأَونونَ ِإلَّا سظُرنلْ يِة فَهنِلس ِجدت لَنِديلًا وبِة اللَِّه تنِلس ِجد
 اللَِّه تحِويلًا

 فاطر 43

فَلَـم يك ينفَعهم ِإميانهم لَما رأَوا بأْسنا سنةَ اللَِّه الَِّتي قَد خلَت ِفي               
 ِعباِدِه وخِسر هناِلك الْكَاِفرون

 غافر 85

 الفتح 23 ِه الَِّتي قَد خلَت ِمن قَبلُ ولَن تِجد ِلسنِة اللَِّه تبِديلًاسنةَ اللَّ 
 ِمِننيؤِبم تصرح لَواِس والن ا أَكْثَرميوسف 103 و 
قَـد خلَـت ِمن قَبِلكُم سنن فَِسريوا ِفي الْأَرِض فَانظُروا كَيف كَانَ           

 ِبنيعاِقبةُ الْمكَذِّ
 آل عمران 137

 األحزاب  38 سنةَ اللَِّه ِفي الَِّذين خلَوا ِمن قَبلُ وكَانَ أَمر اللَِّه قَدرا مقْدورا 
 الكهف 59 وِتلْك الْقُرى أَهلَكْناهم لَما ظَلَموا وجعلْنا ِلمهِلِكِهم موِعدا 
     ِن ييب ِمن اتقِّبعم ال          لَه ِر اللَِّه ِإنَّ اللَّهأَم ِمن هفَظُونحلِْفِه يخ ِمنِه ويد

يغيـر ما ِبقَوٍم حتى يغيروا ما ِبأَنفُِسِهم وِإذَا أَراد اللَّه ِبقَوٍم سوًءا فَلَا              
 مرد لَه وما لَهم ِمن دوِنِه ِمن واٍل

 الرعد 11
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  ِإنَّ اللَّها ِبأَنفُِسِهموا مريغى يتٍم حا ِبقَوم ريغالرعد 11 لَا ي 
 اجلن 16 وأَلَّو استقَاموا علَى الطَِّريقَِة لَأَسقَيناهم ماًء غَدقًا 
 هلَيع قا فَحقُوا ِفيها فَفَسِفيهرتا منرةً أَميقَر ِلكها أَنْ نندِإذَا أَرلُ وا الْقَو

ِمريدا تاهنرمافَد 
 اإلسراء 16

شـرع لَكُـم ِمن الديِن ما وصى ِبِه نوحا والَِّذي أَوحينا ِإلَيك وما               
وصـينا ِبِه ِإبراِهيم وموسى وِعيسى أَنْ أَِقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا ِفيِه            

لَى الْمع رِدي كَبهياُء وشي نِه مِبي ِإلَيتجي ِه اللَّهِإلَي موهعدا تم ِرِكنيش
ِنيبي نِه مِإلَي 

 الشورى 13

           ضالْأَرو اتاوما السهضرٍة عنجو كُمبر ٍة ِمنِفرغوا ِإلَى مـاِرعسو
ِقنيتِللْم تأُِعد 

 آل عمران 133

 لَا توِمِننيؤم متنَ ِإنْ كُنلَوالْأَع متأَنوا ونزحلَا توا وآل عمران 139 ِهن 
             نيا باِولُهدن امالْأَي ِتلْكو ِمثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمِإنْ ي

ِمنكُم شهداَء واللَّه لَا يِحب     الـناِس وِليعلَم اللَّه الَِّذين آمنوا ويتِخذَ        
الظَّاِلِمني .الْكَاِفِرين قحميوا ونآم الَِّذين اللَّه صحمِليأَنْ . و متِسبح أَم

اِبِرينالص لَمعيو كُموا ِمنداهج الَِّذين اللَّه لَمعا يلَمةَ ونلُوا الْجخدت 

140 ،
142 

  عمرانآل

             ِلِه ِإنَّ ِفي ذَِلكفَض ِمن كُماؤِتغاباِر وهالنِل وِباللَّي كُمامناِتِه مآي ِمـنو
 لَآياٍت ِلقَوٍم يسمعونَ

 الروم 23

وِإنَّ لَكُم ِفي الْأَنعاِم لَِعبرةً نسِقيكُم ِمما ِفي بطُوِنِه ِمن بيِن فَرٍث ودٍم              
لَباِرِبنيا ِللشاِئغا ساِلصا خن 

 النحل 66

             نا موِرثُهِللَِّه ي ضوا ِإنَّ الْأَرِبراصوا ِباللَِّه وِعينتِمِه اسى ِلقَووسقَـالَ م
ِقنيتةُ ِللْماِقبالْعاِدِه وِعب اُء ِمنشي 

 األعراف 128

ِإنا مكَّنا لَه   . لْ سأَتلُو علَيكُم ِمنه ِذكْرا    ويسأَلُونك عن ِذي الْقَرنيِن قُ     
 فَأَتبع سببا. ِفي الْأَرِض وآتيناه ِمن كُلِّ شيٍء سببا

83 ،
85 

 الكهف

فَِإنْ آمنوا ِبِمثِْل ما آمنتم ِبِه فَقَد اهتدوا وِإنْ تولَّوا فَِإنما هم ِفي ِشقَاٍق      
ِصبغةَ اللَِّه ومن أَحسن ِمن اللَِّه      . سيكِْفيكَهم اللَّه وهو السِميع الْعِليم    فَ

 ِصبغةً ونحن لَه عاِبدونَ

137 ،
138 

 البقرة

       مو لَّ اللَّهأَض نِدي مهي نِر ِعلٍْم فَميِبغ ماَءهووا أَهظَلَم الَِّذين عبلْ اتا ب
اِصِرينن ِمن ملَه . اسالن ةَ اللَِّه الَِّتي فَطَرِنيفًا ِفطْريِن حِللد كهجو فَأَِقم

علَـيها لَـا تبِديلَ ِلخلِْق اللَِّه ذَِلك الدين الْقَيم ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا              
 يعلَمونَ

29 ،
30 

 الروم

خِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عن الْمنكَِر    كُنتم خير أُمٍة أُ    
وتؤِمنونَ ِباللَِّه ولَو آمن أَهلُ الِْكتاِب لَكَانَ خيرا لَهم ِمنهم الْمؤِمنونَ           

 آل عمران 110
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وتؤِمنونَ ِباللَِّه ولَو آمن أَهلُ الِْكتاِب لَكَانَ خيرا لَهم ِمنهم الْمؤِمنونَ           
 وأَكْثَرهم الْفَاِسقُونَ

والَِّذين هم عن   . ِذين هم ِفي صلَاِتِهم خاِشعونَ    الَّ. قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ   
والَِّذين هم ِلفُروِجِهم   . والَِّذين هم ِللزكَاِة فَاِعلُونَ   . اللَّغـِو معِرضونَ  

 حاِفظُونَ

 املؤمنون 1-5

ِفي الْأَرِض ولَا فَسادا ِتلْك الدار الْآِخرةُ نجعلُها ِللَِّذين لَا يِريدونَ علُوا  
ِقنيتةُ ِللْماِقبالْعو 

 القصص 83

 ِرينا آخما قَوهدعا بأْنأَنشةً وظَاِلم تٍة كَانيقَر ا ِمننمقَص كَماألنبياء 11 و 
ونَ كَـذَِلك جعلْـناكُم أُمةً وسطًا ِلتكُونوا شهداَء علَى الناِس ويكُ         وَ 

 الرسولُ علَيكُم شِهيدا
 البقرة 143

وهو الَِّذي جعلَكُم خلَاِئف الْأَرِض ورفَع بعضكُم فَوق بعٍض درجاٍت  
ِحيمر فُورلَغ هِإنالِْعقَاِب و ِريعس كبِإنَّ ر اكُما آتِفي م كُملُوبِلي 

 األنعام 165

   آي ِمـنلَ          وعجا وهوا ِإلَيكُنسا ِلتاجوأَز أَنفُِسكُم ِمن لَكُم لَقاِتِه أَنْ خ
 بينكُم مودةً ورحمةً ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ

 الروم 21

            ا ِبأَنفُِسِهموا مريغى يتٍم حا  ِبقَوم ريغلَا ي ٍم     إ نَّ اللَّهِبقَو اللَّه ادِإذَا أَرو 
 سوًءا فَلَا مرد لَه وما لَهم ِمن دوِنِه ِمن واٍل

 الرعد 11

ويرزقْه ِمن حيثُ لَا يحتِسب ومن   . ومـن يتِق اللَّه يجعلْ لَه مخرجا       
هبسح ولَى اللَِّه فَهكَّلْ عوتي 

 الطالق 2-3

  وا ِمنفَضا غَِليظَ الْقَلِْب لَانفَظ تكُن لَوو ملَه تاللَِّه ِلن ٍة ِمنمحا رفَِبم
ِلكوح 

 آل عمران 159

           اتلَوصو عِبيو اِمعوص تمدٍض لَهعِبب مهضعب اساللَِّه الن فْعلَا دلَوو
ما اسِفيه ذْكَري اِجدسماواللَِّه كَِثري  

 احلج 40

ولَـوالَ دفْع اللَِّه الناس بعضهم ِببعٍض لَفَسدت الْأَرض ولَِكن اللَّه ذُو           
الَِمنيلَى الْعٍل عفَض 

 البقرة 251

 النساء 28 وخِلق الِْإنسانُ ضِعيفًا 
 اإلسراء 20 ا ربك وما كَانَ عطَاُء ربك محظُوركُال نِمد هؤلَاء وهؤلَاِء ِمن عطَاِء 
           ِة ِمنطَرقَناِطِري الْمالْقَنو ِننيالْباِء وسالن اِت ِمنوهالش باِس حِللن نيز

   اعتم ِث ذَِلكرالْحاِم وعالْأَنِة وموسِل الْميالْخِة والِْفضِب واِة الذَّهيالْح
 الدنيا واللَّه ِعنده حسن الْمآِب

 آل عمران 14

 األحزاب 4 ما جعلَ اللَّه ِلرجٍل ِمن قَلْبيِن ِفي جوِفِه 
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 فصلت 49 ال يسأَم الِْإنسانُ ِمن دعاِء الْخيِر وِإنْ مسه الشر فَيئُوس قَنوطٌ 
 فصلت 34 الْحسنةُ والَ السيئَةُوالَ تستِوي  
 اِكِرينش مهأَكْثَر ِجدلَا ت16 و ،

17 
 األعراف

 آل عمران 103 واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا ولَا تفَرقُوا 
           ينالد ِمن كِصيبن نسلَا تةَ والْآِخر ارالد اللَّه اكا آتِغ ِفيمتابو  ِسنأَحا و

     ِحبلَا ي ِض ِإنَّ اللَّهِفي الْأَر ادِغ الْفَسبلَا تو كِإلَي اللَّه نـسـا أَحكَم
فِْسِدينالْم 

 القصص 77

وما كَانَ الْمؤِمنونَ ِلينِفروا كَافَّةً فَلَولَا نفَر ِمن كُلِّ ِفرقٍَة ِمنهم طَاِئفَةٌ             
 ي الديِن وِلينِذروا قَومهم ِإذَا رجعوا ِإلَيِهم لَعلَّهم يحذَرونَِليتفَقَّهوا ِف

 التوبة 122

  األحزاب 48 ولَا تِطع الْكَاِفِرين والْمناِفِقني ودع أَذَاهم وتوكَّلْ علَى اللَِّه وكَفَى ِباللَِّه وِكيلًا 
 لقمان 18   لناِس ولَا تمِش ِفي الْأَرِض مرحا ِإنَّ اللَّه لَا يِحب كُلَّ مختاٍل فَخوٍرولَا تصعر خدك ِل   
 كُمِرحي بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا تاألنفال 46  و 
 العنكبوت 2-1  أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ. امل 
 ِصريالْم ِبئْسو منهج اهأْوماللَِّه و ٍط ِمنخاَء ِبسب نانَ اللَِّه كَموِرض عبات نآل عمران 162 أَفَم 
 ِرِمنيجكَالْم ِلِمنيسلُ الْمعجالقلم 35  أَفَن 
 املعارج 22-21  نيِإالَّ الْمصلِّ. وِإذَا مسه الْخير منوعا 
ِإالَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق       . ِإنَّ الِْإنـسانَ لَِفـي خسرٍ     . والْعـصرِ  

  وتواصوا ِبالصبِر
 العصر 1-3

 التوبة 51  قُلْ لَن يِصيبنا ِإلَّا ما كَتب اللَّه لَنا 
 العنكبوت 64   الْحياةُ الدنيا ِإلَّا لَهو ولَِعب وِإنَّ الدار الْآِخرةَ لَِهي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَوما هِذِه 
 اِرِثنيالْو ملَهعجنةً وأَِئم ملَهعجنِض وِعفُوا ِفي الْأَرضتاس لَى الَِّذينع نمأَنْ ن ِريدنو . كِّنمنو

  لَهم ِفي الْأَرِض ونِري ِفرعونَ وهامانَ وجنودهما ِمنهم ما كَانوا يحذَرونَ
 القصص 6، 5

 ِقنيتةُ ِللْماِقبالْعا وادلَا فَسِض وا ِفي الْأَرلُوونَ عِريدلَا ي ا ِللَِّذينلُهعجةُ نالْآِخر ارالد القصص 83   ِتلْك 
قَالُوا أَِئنك لَأَنت يوسف قَالَ أَنا يوسف وهذَا أَِخي قَد من اللَّه علَينا ِإنه من يتِق ويصِبر فَِإنَّ  

ِسِننيحالْم رأَج ِضيعلَا ي اللَّه  
 يوسف 90

ِخيِه ولَا تيئَسوا ِمن روِح اللَِّه ِإنه لَا ييئَس ِمن روِح اللَِّه يابِني اذْهبوا فَتحسسوا ِمن يوسف وأَ 
  ِإلَّا الْقَوم الكَاِفرونَ

 يوسف  87

 ِفي أَنزلَ ِمن السماِء ماًء فَسالَت أَوِديةٌ ِبقَدِرها فَاحتملَ السيلُ زبدا راِبيا وِمما يوِقدونَ علَيِه 
 بذْهفَي دبا الزاِطلَ فَأَمالْبو قالْح اللَّه ِربضي كَذَِلك ِمثْلُه دباٍع زتم ٍة أَواَء ِحلْيِتغاِر ابالن

  جفَاًء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ ِفي الْأَرِض كَذَِلك يضِرب اللَّه الْأَمثَالَ

 الرعد 87

 رسالْع ِبكُم ِريدلَا يو رسالْي ِبكُم اللَّه ِريدالبقرة 185   ي 
 احلج 5  ونِقر ِفي الْأَرحاِم ما نشاُء ِإلَى أَجٍل مسمى ثُم نخِرجكُم ِطفْلًا 
 راٍء أَممى ِفي كُلِّ سحأَوِن ويمواٍت ِفي ياومس عبس ناهافَقَضفصلت 12  ه 
 يس 39  والْقَمر قَدرناه مناِزلَ حتى عاد كَالْعرجوِن الْقَِدِمي 
 التوبة 48  لَقَد ابتغوا الِْفتنةَ ِمن قَبلُ وقَلَّبوا لَك الْأُمور حتى جاَء الْحق وظَهر أَمر اللَِّه وهم كَاِرهونَ 
ِإلَّا من رِحم ربك وِلذَِلك . َء ربك لَجعلَ الناس أُمةً واِحدةً ولَا يزالُونَ مختِلِفنيولَو شا 

ِعنيماِس أَجالنِة والِْجن ِمن منهلَأَنَّ جلَأَم كبةُ ركَِلم تمتو ملَقَهخ   
118- 
119 

 هود
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ِعنيماِس أَجالنِة والِْجن ِمن منهلَأَنَّ جلَأَم كبةُ ركَِلم تمتو ملَقَه119   خ 
 احلج 65   أَنْ تقَع علَى الْأَرِض ِإلَّا ِبِإذِْنِهويمِسك السماَء 
 ِزيزع قَِوي ِلي ِإنَّ اللَّهسرا وأَن نلَأَغِْلب اللَّه بادلة 21  كَتا 
 اِكِمنيالْح ريخ وهو اللَّه كُمحى يتح ِبراصو كى ِإلَيوحا يم ِبعاتيونس 109  و 
 يوِرودِبذَاِت الص ِليمع هاِتِه ِإنِبكَِلم قالْح ِحقياِطلَ والْب اللَّه حالشورى 24  م 
 يس 7   لَقَد حق الْقَولُ علَى أَكْثَِرِهم فَهم لَا يؤِمنونَ 
 وِض رأَلْقَى ِفي الْأَرا وهنورٍد تمِر عياِت ِبغاومالس لَقخِبكُم ِميدأَنْ ت اللَِّه …اِسي لْقذَا خه

  فَأَروِني ماذَا خلَق الَِّذين ِمن دوِنِه بلْ الظَّاِلمونَ ِفي ضلَاٍل مِبٍني
 لقمان 11، 10

 نا ملُ ِفيهعجِليفَةً قَالُوا أَتِض خاِعلٌ ِفي الْأَري جلَاِئكَِة ِإنِللْم كبِإذْ قَالَ را وِفيه فِْسدي 
 ويسِفك الدماَء ونحن نسبح ِبحمِدك ونقَدس لَك قَالَ ِإني أَعلَم ما لَا تعلَمونَ

 البقرة 30

 و ِلفًا أُكُلُهتخم عرالزلَ وخالناٍت ووشرعم رغَياٍت ووشرعاٍت منأَ جشالَِّذي أَن وهونَ وتيالز
 هِرفُوا ِإنسلَا تاِدِه وصح موي قَّهوا حآتو رِرِه ِإذَا أَثْمثَم اِبٍه كُلُوا ِمنشتم رغَيا واِبهشتانَ ممالرو

ِرِفنيسالْم ِحبلَا ي  

 األنعام 141

 سالْع ِبكُم ِريدال يو رسالْي ِبكُم اللَّه ِريديالبقرة 185  ر 
 اِرِثنيالْو ملَهعجنةً وأَِئم ملَهعجنِض وِعفُوا ِفي الْأَرضتاس لَى الَِّذينع نمأَنْ ن ِريدنالقصص 5  و 
 النساء  28  يِريد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم وخِلق الِْإنسانُ ضِعيفًا 
 التكوير 29  ا أَنْ يشاَء اللَّه رب الْعالَِمنيوما تشاُءونَ ِإلَّ 
 البقرة 105  واللَّه يختص ِبرحمِتِه من يشاُء واللَّه ذُو الْفَضِل الْعِظيِم 
 ِكيمالْح ِزيزالْع وِإلَّا ه اُء لَا ِإلَهشي فاِم كَيحِفي الْأَر كُمروصالَِّذي ي وآل عمران 6  ه 
والَِّذين كَذَّبوا ِبآياِتنا صم وبكْم ِفي الظُّلُماِت من يشأْ اللَّه يضِللْه ومن يشأْ يجعلْه علَى  

  ِصراٍط مستِقيٍم
 األنعام 39

 الْم اللَّه اهآتو الُوتج وداولَ دقَتِبِإذِْن اللَِّه و موهمزلَا فَهلَواُء وشا يِمم هلَّمعةَ والِْحكْمو لْك
الَِمنيلَى الْعٍل عذُو فَض اللَّه لَِكنو ضالْأَر تدٍض لَفَسعِبب مهضعب اساللَِّه الن فْعد     

 البقرة 251

 ا مابِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه ِكت وتمفٍْس أَنْ تا كَانَ ِلنمو ِردي نما وهِتِه ِمنؤا نينالد ابثَو ِردي نملًا وجؤ
اِكِرينِزي الشجنسا وهِتِه ِمنؤِة نالْآِخر ابثَو  

 آل عمران 145

 التغابن 11   كُلِّ شيٍء عِليمما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه ومن يؤِمن ِباللَِّه يهِد قَلْبه واللَّه ِب 
 التوبة 48   لَقَد ابتغوا الِْفتنةَ ِمن قَبلُ وقَلَّبوا لَك الْأُمور حتى جاَء الْحق وظَهر أَمر اللَِّه وهم كَاِرهونَ 
اُء وقُِضي الْأَمر واستوت علَى الْجوِدي سماُء أَقِْلِعي وِغيض الْم وِقيلَ ياأَرض ابلَِعي ماَءِك ويا 

ِم الظَّاِلِمنيا ِللْقَودعِقيلَ بو  
 هود 44

 ورالْأُم ِصريِض أَال ِإلَى اللَِّه تا ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السم اِط اللَِّه الَِّذي لَهالشورى 53  ِصر 
 ادِإذَا أَر هرا أَممكُونُِإنفَي كُن قُولَ لَهئًا أَنْ يييس 82  . ش 
 ِليمالْع ِميعالس وهاِتِه ولَ ِلكَِلمدبلًا لَا مدعقًا وِصد كبةُ ركَِلم تمتاألنعام 125      و 
 الزمر 19  أَفَمن حق علَيِه كَِلمةُ الْعذَاِب أَفَأَنت تنِقذُ من ِفي الناِر 
 ِظيمالْع زالْفَو وه اِت اللَِّه ذَِلكِديلَ ِلكَِلمبِة لَا تِفي الْآِخرا ويناِة الديى ِفي الْحرشالْب ميزنس 64  لَه 
مِسيح ِعيسى ابن مريم أَهلَ الِْكتاِب لَا تغلُوا ِفي ِديِنكُم ولَا تقُولُوا علَى اللَِّه ِإلَّا الْحق ِإنما الْ يا 

هِمن وحرو ميرا ِإلَى مأَلْقَاه هتكَِلمولُ اللَِّه وسر   
 النساء 171

 يس 7    لَقَد حق الْقَولُ علَى أَكْثَِرِهم فَهم لَا يؤِمنونَ 
 تمالَِّذي ِفيِه ي قلَ الْحقَو ميرم نى ابِعيس ونَذَِلكمرمي 34  ر 
   ِزيزع قَِوي ِلي ِإنَّ اللَّهسرا وأَن نلَأَغِْلب اللَّه بادلة 21 كَتا 
  نالسالْأُذُنَ ِبالْأُذُِن وِبالْأَنِف و الْأَنفِن ويِبالْع نيالْعفِْس وِبالن فْسا أَنَّ النِفيه ِهملَيا عنبكَتو

نِبالس لَِئكفَأُو لَ اللَّها أَنزِبم كُمحي لَم نمو ةٌ لَهكَفَّار وِبِه فَه قدصت نفَم اصِقص وحرالْجو 
 املائدة 45
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نِبالس لَِئكفَأُو لَ اللَّها أَنزِبم كُمحي لَم نمو ةٌ لَهكَفَّار وِبِه فَه قدصت نفَم اصِقص وحرالْجو 
  هم الظَّاِلمونَ

 ابٍل ِكتٍة ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه ِلكُلِّ أَجِبآي أِْتيوٍل أَنْ يسا كَانَ ِلرمدالرع 38  و 
 فصلت 12    فَقَضاهن سبع سماواٍت ِفي يوميِن وأَوحى ِفي كُلِّ سماٍء أَمرها 
 اإلسراء 23    وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا ِإلَّا ِإياه وِبالْواِلديِن ِإحسانا 
 األنعام 2  جلٌ مسمى ِعنده ثُم أَنتم تمترونَهو الَِّذي خلَقَكُم ِمن ِطٍني ثُم قَضى أَجلًا وأَ 
 مرمي 21  قَالَ كَذَِلِك قَالَ ربِك هو علَي هين وِلنجعلَه آيةً ِللناِس ورحمةً ِمنا وكَانَ أَمرا مقِْضيا 
 ركَالْع ادى عتاِزلَ حنم اهنرقَد رالْقَموِن الْقَِدِميويس 39   ج 
 اِئِلنياًء ِللسواٍم سِة أَيعبا ِفي أَرهاتا أَقْوِفيه رقَدا وِفيه كاربا وِقهفَو ِمن اِسيوا رلَ ِفيهعجفصلت 10    و 
 ارهالنلَ واللَّي رقَدي اللَّهاملزمل 20  و 
 زطُ الرسبي ِة ِإلَّا اللَّها ِفي الْآِخريناةُ الديا الْحما ويناِة الديوا ِبالْحفَِرحو قِْدرياُء وشي نِلم ق

اعتم  
 الرعد 26

 املرسالت 23   فَقَدرنا فَِنعم الْقَاِدرونَ 
 نس لَه اللَّه ضا فَرٍج ِفيمرح ِمن ِبيلَى النا كَانَ عم ركَانَ أَملُ وقَب ا ِمنلَوخ ةَ اللَِّه ِفي الَِّذين

   اللَِّه قَدرا مقْدورا
 األحزاب 38

  رالَِّذي قَدىفـوداألعلى 3   ه 
  قَالَ ربنا الَِّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى 

 
 طه 50

 اجلن 16       لَأَسقَيناهم ماًء غَدقًاوأَلَّو استقَاموا علَى الطَِّريقَِة 
 اجلن 17 . ومن يعِرض عن ِذكِْر ربِه يسلُكْه عذَابا صعدا 
شرع لَكُم ِمن الديِن ما وصى ِبِه نوحا والَِّذي أَوحينا ِإلَيك وما وصينا ِبِه ِإبراِهيم وموسى  

سى أَنْ أَِقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا ِفيِه كَبر علَى الْمشِرِكني ما تدعوهم ِإلَيِه اللَّه يجتِبي ِإلَيِه وِعي
ِنيبي نِه مِدي ِإلَيهياُء وشي نم   

 الشورى 13

 املائدة 48   ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا 
 اجلاثية 18 .ثُم جعلْناك علَى شِريعٍة ِمن الْأَمِر فَاتِبعها ولَا تتِبع أَهواَء الَِّذين لَا يعلَمونَ 
 األحزاب 4  واللَّه يقُولُ الْحق وهو يهِدي السِبيلَ 
 اإلنسان 3 راِإنا هديناه السِبيلَ ِإما شاِكرا وِإما كَفُو 
وأَنَّ هذَا ِصراِطي مستِقيما فَاتِبعوه ولَا تتِبعوا السبلَ فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلِه ذَِلكُم وصاكُم ِبِه  

  لَعلَّكُم تتقُونَ
 األنعام 153

 املائدة 48   ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا 
 اٍت ولَآي ِإنَّ ِفي ذَِلك اِنكُمأَلْوو ِتكُمأَلِْسن ِتلَافاخِض والْأَراِت واومالس لْقاِتِه خآي ِمن 

اِلِمنيِللْع  
 الروم 22

 يس 33  وآيةٌ لَهم الْأَرض الْميتةُ أَحييناها وأَخرجنا ِمنها حبا فَِمنه يأْكُلُونَ 
  أْير ِهمِمثْلَي مهنورةٌ يى كَاِفررأُخِبيِل اللَِّه وقَاِتلُ ِفي سا ِفئَةٌ تقَتِن الْتيةٌ ِفي ِفئَتآي كَانَ لَكُم قَد

  الْعيِن واللَّه يؤيد ِبنصِرِه من يشاُء ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِعبرةً ِلأُوِلي الْأَبصاِر
 انآل عمر 13

 البقرة 187  ِتلْك حدود اللَِّه فَلَا تقْربوها كَذَِلك يبين اللَّه آياِتِه ِللناِس لَعلَّهم يتقُونَ 
 اِئنذَا ِفي آبا ِبهنِمعا سمى ورفْتم رذَا ِإلَّا ِسحا هاٍت قَالُوا منيا باِتنى ِبآيوسم ماَءها جا فَلَم

ِلنيالْأَو  
 القصص 36

  ينالد لِْق اللَِّه ذَِلكِديلَ ِلخبا لَا تهلَيع اسالن ةَ اللَِّه الَِّتي فَطَرِنيفًا ِفطْريِن حِللد كهجو  فَأَِقم
   الْقَيم ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ

 الروم 30
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 ما آمنتم ِبِه فَقَد اهتدوا وِإنْ تولَّوا فَِإنما هم ِفي ِشقَاٍق فَسيكِْفيكَهم اللَّه وهو فَِإنْ آمنوا ِبِمثِْل 
ِليمالْع ِميعونَ. الساِبدع لَه نحنةً وغاللَِّه ِصب ِمن نسأَح نمةَ اللَِّه وغِصب     

137-
138 

 البقرة

 الكهف 85-84   فَأَتبع سببا. لَه ِفي الْأَرِض وآتيناه ِمن كُلِّ شيٍء سبباِإنا مكَّنا  
 ص 14     ِإنْ كُلٌّ ِإلَّا كَذَّب الرسلَ فَحق ِعقَاِب 
 ِمن كملَا قَوو تا أَنهلَمعت ا كُنتم كا ِإلَيوِحيهِب نياِء الْغبأَن ِمن ِإنَّ ِتلْك ِبرذَا فَاصِل هقَب 

ِقنيتةَ ِللْمالْعاِقب      
 هود 49

 فِْسِدينةُ الْماِقبكَانَ ع فكَي ا فَانظُرلُوعا وظُلْم مهفُسا أَنهتقَنيتاسا ووا ِبهدحجالنمل 14  و 
 الزخرف 8    أَوِلنيفَأَهلَكْنا  أَشد ِمنهم بطْشا ومضى مثَلُ الْ 
 الزمر 27  ولَقَد ضربنا ِللناِس ِفي هذَا الْقُرآِن ِمن كُلِّ مثٍَل لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 
لْكَاِفِرين أَفَلَم يِسريوا ِفي الْأَرِض فَينظُروا كَيف كَانَ عاِقبةُ الَِّذين ِمن قَبِلِهم دمر اللَّه علَيِهم وِل 

  أَمثَالُها
 حممد 10

 ثُلَاتالْم ِلِهمقَب ِمن لَتخ قَدِة ونسلَ الْحئَِة قَبيِبالس كِجلُونعتسيالرعد 6    و 
 النور 44   يقَلِّب اللَّه اللَّيلَ والنهار ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِعبرةً ِلأُوِلي الْأَبصاِر 
 قَد أْير ِهمِمثْلَي مهنورةٌ يى كَاِفررأُخِبيِل اللَِّه وقَاِتلُ ِفي سا ِفئَةٌ تقَتِن الْتيةٌ ِفي ِفئَتآي كَانَ لَكُم 

  الْعيِن واللَّه يؤيد ِبنصِرِه من يشاُء ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِعبرةً ِلأُوِلي الْأَبصاِر
 آل عمران 13

 النازعات 26-25 ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِعبرةً ِلمن يخشى. فَأَخذَه اللَّه نكَالَ الْآِخرِة والْأُولَى 
    
 إبراهيم 48 يوم تبدلُ اَألرض غَير اَألرِض والسماوات وبرزوا ِللَِّه الْواِحِد الْقَهار 
 األحزاب 62  ِذين خلَوا ِمن قَبلُسنةَ اللَِّه ِفي الَّ 
 الفتح 23    ولَن تِجد ِلسنِة اللَِّه تبِديلًا 
 اإلسراء 77    والَ تِجد ِلسنِتنا تحِويلًا 
 يس 82  ِإنما أَمره ِإذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُون 
 ضلُ الْأَردبت موياتاومالسِض والْأَر رإبراهيم 48   غَي 
 دوِن ِمن) 22(يعبدونَ كَانوا وما وأَزواجهم ظَلَموا الَِّذين احشروا 

   )23(الْجِحيِم ِصراِط ِإلَى فَاهدوهم اللَِّه
23-
24 

 الصافات

 البقرة 2-1  ] )2(متِقنيِللْ هدى ِفيِه ريب لَا الِْكتاب ذَِلك) 1(امل[  
 ]سأَلَي ِبكَاٍف اللَّه هدبع كفُونوخيو ِبالَِّذين وِنِه ِمند نمِلِل وضي اللَّه 

 ِبعِزيٍز اللَّه أَلَيس مِضلٍّ ِمن لَه فَما اللَّه يهِد ومن) 36(هاٍد ِمن لَه فَما
  ])37(انِتقَاٍم ِذي

36-
37 

 الزمر

 يمن اللَّه بِل ِإسلَامكُم علَي تمنوا لَا قُلْ أَسلَموا أَنْ علَيك يمنونَ[      
كُملَيأَنْ ع اكُمداِن هِإنْ ِللِْإمي متكُن اِدِقنيص[) 

 احلجرات 17

 ]ونَ الَِّذينِمعتسلَ يونَ الْقَوِبعتفَي هنسأُو أَحلَِئك الَِّذين ماهده اللَّه 
أُولَِئكو ماِب أُولُو هالْأَلْب[  

 الزمر 18

 الفاحتة 6 ]الْمستِقيم الصراطَ اهِدنا[ 
         ]أُولَِئك ى الَِّذينده اللَّه ماهدفَِبه ِدهاقْت[    
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 واللَّه قَلْبه يهِد ِباللَِّه يؤِمن ومن ِهاللَّ ِبِإذِْن ِإلَّا مِصيبٍة ِمن أَصاب ما[ 
  ] عِليم شيٍء ِبكُلِّ

 التغابن 11

 فَلَا هداي تِبع فَمن هدى ِمني يأِْتينكُم فَِإما جِميعا ِمنها اهِبطُوا قُلْنا[  
فوخ ِهملَيلَا عو مونَ هنزحي [  

 البقرة 38

 فَسنيسره) 6(ِبالْحسنى وصدق) 5(واتقَى أَعطَى من فَأَما[   
) 9(ِبالْحسنى وكَذَّب) 8(واستغنى بِخلَ من وأَما) 7(ِللْيسرى
هرسينى فَسرس10(ِللْع (امِني وغي هنع الُهى ِإذَا مدرت)ا ِإنَّ) 11نلَيع 

ىلَلْه12(د([  

 الليل 5-12

 ]ِريدي اللَّه نيبِلي لَكُم كُمِديهيو ننس الَِّذين ِمن ِلكُمقَب وبتيو كُملَيع 
اللَّهو ِليمع ِكيمح[  

 النساء 26

 ]عرش لَكُم يِن ِمنا الدى مصا ِبِه ووحالَِّذي نا ونيحأَو كِإلَي ماو 
 ِفيِه تتفَرقُوا ولَا الدين أَِقيموا أَنْ وِعيسى وموسى ِإبراِهيم ِبِه وصينا
رلَى كَبع ِرِكنيشا الْمم موهعدِه تِإلَي ِبي اللَّهتجِه يِإلَي ناُء مشِدي يهيو 
  ] يِنيب من ِإلَيِه

 الشورى 13

 طه 109  ] قَولًا لَه ورِضي الرحمن لَه أَِذنَ من ِإلَّا الشفَاعةُ تنفَع لَا يومِئٍذ[  
 ]كَمو لٍَك ِمناِت ِفي ماومِني لَا السغت مهتفَاعئًا شيِإلَّا ش ِد ِمنعأَنْ ب 

  ]ويرضى يشاُء ِلمن اللَّه يأْذَنَ
 النجم 26

 اللَّه حاد من يوادونَ الْآِخِر والْيوِم ِباللَِّه يؤِمنونَ قَوما تِجد لَا [ 
ولَهسرو لَووا وكَان ماَءهآب أَو ماَءهنأَب أَو مهانوِإخ أَو مهتِشريع أُولَِئك 
بِفي كَت انَ قُلُوِبِهمالِْإمي مهدأَيوٍح وِبر هِمن يومِخلُهاٍت دنِري ججت 
ا ِمنِتهحت ارهالْأَن اِلِدينا خِفيه ِضير اللَّه مهنوا عضرو هنع أُولَِئك 

بِإنَّ أَلَا اللَِّه ِحز باللَِّه ِحز مونَ هفِْلحالْم [  

 اادلة 22

 ]ِجلْتعو كِإلَي بى رضرطه 84  ] ِلت 
 ]الْيمو لْتأَكْم لَكُم كُمِدين تممأَتو كُملَيِتي عمِنع ِضيترو لَكُم 

لَاما الِْإسِدين 
 املائدة 3

 وِإنْ الْكُفْر ِلِعباِدِه يرضى ولَا عنكُم غَِني اللَّه فَِإنَّ تكْفُروا ِإنْ[  
 ربكُم ِإلَى ثُم أُخرى ِوزر رةٌواِز تِزر ولَا لَكُم يرضه تشكُروا
كُمِجعرم ئُكُمبنا فَيِبم متلُونَ كُنمعت هِإن ِليموِر ِبذَاِت عدالص[  

 الزمر 7

 ما يبيتونَ ِإذْ معهم وهو اللَِّه ِمن يستخفُونَ ولَا الناِس ِمن يستخفُونَ[  
  مِحيطًا يعملُونَ ِبما اللَّه وكَانَ الْقَوِل ِمن ىيرض لَا

 النساء 108

 عِن يرضى لَا اللَّه فَِإنَّ عنهم ترضوا فَِإنْ عنهم ِلترضوا لَكُم يحِلفُونَ[  
  الْفَاِسِقني الْقَوِم

 التوبة 96
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  الْفَاِسِقني الْقَوِم
 ]وا أَلَملَمعأَنَّ ي اللَّه ولُ هقْبةَ يبوالت ناِدِه عذُ ِعبأْخيقَاِت ودأَنَّ الصو 

اللَّه وه ابوالت ِحيمالر[  
 التوبة 104

 أَحِدِهما ِمن فَتقُبلَ قُربانا قَربا ِإذْ ِبالْحق آدم ابني نبأَ علَيِهم واتلُ[  
لَملْ وقَبتي ِر ِمنقَالَ الْآخ كلَنا قَالَ لَأَقْتملُ ِإنقَبتي اللَّه ِمن ِقنيتالْم [  

 املائدة 27

  ]أُولَِئك لُ الَِّذينقَبتن مهنع نسا أَحِملُوا مع زاوجتنو نع ئَاِتِهميس 
  ] يوعدونَ كَانوا الَِّذي الصدِق وعد الْجنِة أَصحاِب ِفي

 األحقاف 16

 فَاِسِقني قَوما كُنتم ِإنكُم ِمنكُم يتقَبلَ لَن كَرها أَو طَوعا أَنِفقُوا قُلْ[  
 ِباللَِّه كَفَروا أَنهم ِإلَّا نفَقَاتهم ِمنهم تقْبلَ أَنْ منعهم وما) 53(

 وهم ِإلَّا ينِفقُونَ ولَا كُسالَى وهم لَّاِإ الصلَاةَ يأْتونَ ولَا وِبرسوِلِه
  ] )54 (كَاِرهونَ

53-
54 

 التوبة

  ]نمِغ وتبي رلَاِم غَيا الِْإسِدين لَ فَلَنقْبي هِمن وهِة ِفي والْآِخر ِمن 
اِسِرينالْخ [  

 آل عمران 85

 توبتهم تقْبلَ لَن كُفْرا ازدادوا ثُم مِإمياِنِه بعد كَفَروا الَِّذين ِإنَّ[ 
أُولَِئكو مالُّونَ هالض  

 آل عمران 90

 البقرة 222 الْمتطَهِرين ويِحب التواِبني يِحب اللَّه ِإنَّ[ 
 ]نكَأَيو ِمن ِبيلَ نقَات هعونَ ميِرب ا كَِثريوا فَمنها وِلم مهابِفي أَص 

 الصاِبِرين يِحب واللَّه استكَانوا وما ضعفُوا وما اللَِّه سِبيِل
 آل عمران 146

 الصف 4  مرصوص بنيانٌ كَأَنهم صفا سِبيِلِه ِفي يقَاِتلُونَ الَِّذين يِحب اللَّه ِإنَّ[  
 تعتدوا ولَا لَكُم اللَّه أَحلَّ ما طَيباِت تحرموا لَا نواآم الَِّذين أَيها يا[  

  الْمعتِدين يِحب لَا اللَّه ِإنَّ
 املائدة 87

 يِحب لَا اللَّه ِإنَّ مرحا الْأَرِض ِفي تمِش ولَا ِللناِس خدك تصعر ولَا[  
  فَخوٍر مختاٍل كُلَّ

 لقمان 18

 ِإنَّ ما الْكُنوِز ِمن وآتيناه علَيِهم فَبغى موسى قَوِم ِمن كَانَ قَارونَ ِإنَّ[ 
هفَاِتحوُء منِة لَتبصِة أُوِلي ِبالْعقَالَ ِإذْ الْقُو لَه هملَا قَو حفْرِإنَّ ت لَا اللَّه 
ِحبي ِغ) 76 (الْفَِرِحنيتاباِف ويم اكآت اللَّه ارةَ الدلَا الْآِخرو سنت 
كِصيبن ا ِمنينالد ِسنأَحا وكَم نسأَح اللَّه كلَا ِإلَيِغ وبت ادِفي الْفَس 
  )77 (الْمفِْسِدين يِحب لَا اللَّه ِإنَّ الْأَرِض

76-
77 

 القصص

  ] ادِعبِن ومحالر ونَ الَِّذينشملَى يِض عا الْأَرنوِإذَا هو مهاطَبخ 
 صبروا ِبما الْغرفَةَ يجزونَ أُولَِئك ... )63 (سلَاما قَالُوا الْجاِهلُونَ
 ومقَاما مستقَرا حسنت ِفيها خاِلِدين) 75 (وسلَاما تِحيةً ِفيها ويلَقَّونَ

63 ،
77 

 رقانالف
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)76(  
 الشرك ِإنَّ ِباللَِّه تشِرك لَا بني يا يِعظُه وهو ِلابِنِه لُقْمانُ قَالَ وِإذْ[  

لَظُلْم ِظيم13(ع(..اقِْصدِفي و ِيكشم ضاغْضو ِمن ِتكوِإنَّ ص كَرأَن 
 )19(الْحِمِري لَصوت الْأَصواِت

13 ،
19 

 لقمان

 شيئًا ِبِه تشِركُوا أَلَّا علَيكُم ربكُم حرم ما أَتلُ تعالَوا قُلْ [: قال تعاىل 
 وِإياهم نرزقُكُم نحن ِإملَاٍق ِمن أَولَادكُم تقْتلُوا ولَا ِإحسانا وِبالْواِلديِن

 الَِّتي النفْس تقْتلُوا ولَا نبطَ وما ِمنها ظَهر ما الْفَواِحش تقْربوا ولَا
مرح ِإلَّا اللَّه قِبالْح ذَِلكُم اكُمصِبِه و لَّكُمِقلُونَ لَععلَا )151 (تو 
 الْكَيلَ وأَوفُوا أَشده يبلُغَ حتى أَحسن ِهي ِبالَِّتي ِإلَّا الْيِتيِم مالَ تقْربوا

 ولَو فَاعِدلُوا قُلْتم وِإذَا وسعها ِإلَّا نفْسا نكَلِّف لَا الِْقسِطِب والِْميزانَ
 (تذَكَّرونَ لَعلَّكُم ِبِه وصاكُم ذَِلكُم أَوفُوا اللَِّه وِبعهِد قُربى ذَا كَانَ

 فَتفَرق لسبلَا تتِبعوا ولَا فَاتِبعوه مستِقيما ِصراِطي هذَا وأَنَّ) 152
ِبكُم نِبيِلِه عس ذَِلكُم اكُمصِبِه و لَّكُمقُونَ لَعت153 (ت( 

151-
153 

 األنعام

  ]قَد  ونَ أَفْلَحِمنؤ1 (الْم (الَِّذين مِفي ه لَاِتِهمونَ صاِشعخ) 2 (
الَِّذينو مِن هِو عونَ اللَّغِرضع3 (م (الَِّذينو مكَاِة هفَاِعلُونَ ِللز) 4 (
الَِّذينو مه وِجِهماِفظُونَ ِلفُرلَى ِإلَّا) 5 (حع اِجِهموأَز ا أَوم لَكَتم 
مهانمأَي مهفَِإن رغَي لُوِمنيِن) 6 (مى فَمغتاَء ابرو ذَِلك فَأُولَِئك مه 
 هم والَِّذين) 8 (راعونَ وعهِدِهم ماناِتِهمِلأَ هم والَِّذين) 7 (الْعادونَ
 يِرثُونَ الَِّذين) 10 (الْواِرثُونَ هم أُولَِئك) 9 (يحاِفظُونَ صلَواِتِهم علَى

سودالِْفر ما هونَ ِفيهاِلد11 (خ([ 

 املؤمنون 1-11

 الفاحتة 6 الْمستِقيم الصراطَ اهِدنا[ 
 البقرة 248 .. إنّ يف ذلك آلية[  
33،37 ... وآية هلم 

،41 
 يس

، 20 ... ومن آياته 
25 ،
46 
37 ،
39 
29 ،
32 

 الروم
 فصلت
 الشورى
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 والْفُلِْك والنهاِر اللَّيِل واخِتلَاِف والْأَرِض السماواِت خلِْق ِفي ِإنَّ [ 
 ِمن السماِء ِمن اللَّه أَنزلَ وما الناس ينفَع ِبما الْبحِر ِفي تجِري الَِّتي
 وتصِريِف دابٍة كُلِّ ِمن ِفيها وبثَّ موِتها بعد الْأَرض ِبِه فَأَحيا ماٍء

  يعِقلُونَ ِلقَوٍم لَآياٍت والْأَرِض السماِء بين الْمسخِر والسحاِب الرياِح

 ةالبقر 164

 ]تكَذَّب ودثَم ادعِة و4(ِبالْقَاِرع (افَأَم ودِلكُوا ثَمِة فَأُهِبالطَّاِغي)5 (
 لَياٍل سبع علَيِهم سخرها) 6(عاِتيٍة صرصٍر ِبِريٍح فَأُهِلكُوا عاد وأَما

 نخٍل أَعجاز كَأَنهم صرعى ِفيها الْقَوم فَترى حسوما أَياٍم وثَماِنيةَ
 قَبلَه ومن ِفرعونُ  وجاَء)8(باِقيٍة ِمن لَهم ترى فَهلْ) 7(خاِويٍة

ِفكَاتتؤالْماِطئَِة و9(ِبالْخ (اوصولَ فَعسر ِهمبر مذَهذَةً فَأَخةً أَخاِبير)
 لَكُم ِلنجعلَها) 11(الْجاِريِة ِفي محملْناكُ الْماُء طَغى لَما ِإنا) 10

 )12(واِعيةٌ أُذُنٌ وتِعيها تذِْكرةً

 احلاقة 12، 4

 لَعلَّكُم قَبِلكُم ِمن والَِّذين خلَقَكُم الَِّذي ربكُم اعبدوا الناس أَيها [ 
 ِمن وأَنزلَ ِبناًء والسماَء شاِفرا الْأَرض لَكُم جعلَ الَِّذي) 21(تتقُونَ
 أَندادا ِللَِّه تجعلُوا فَلَا لَكُم ِرزقًا الثَّمراِت ِمن ِبِه فَأَخرج ماًء السماِء
متأَنونَ ولَمع22(ت( 

21 ،
22 

 البقرة

 النهاِر آيةَ وجعلْنا يِلاللَّ آيةَ فَمحونا آيتيِن والنهار اللَّيلَ وجعلْنا [ 
 وكُلَّ والِْحساب السِنني عدد وِلتعلَموا ربكُم ِمن فَضلًا ِلتبتغوا مبِصرةً
 تفِْصيلًا فَصلْناه شيٍء

 اإلسراء 12

 دعاَءه ِبالشر انُالِْإنس ويدع ... أَقْوم ِهي ِللَِّتي يهِدي الْقُرآنَ هذَا ِإنَّ[ 
 عجولًا الِْإنسانُ وكَانَ ِبالْخيِر

 اإلسراء 11، 9

 ِكتابا الِْقيامِة يوم لَه ونخِرج عنِقِه ِفي طَاِئره أَلْزمناه ِإنساٍن وكُلَّ[ 
لْقَاها يورشن13(م (ْأاقْر كابكَفَى ِكت فِْسكِبن موالْي عكا لَيِسيبح)14

 تِزر ولَا علَيها يِضلُّ فَِإنما ضلَّ ومن ِلنفِْسِه يهتِدي فَِإنما اهتدى مِن) 
 )15(رسولًا نبعثَ حتى معذِِّبني كُنا وما أُخرى ِوزر واِزرةٌ

13 ،
15 

 اإلسراء

 ] لَقَدا ولْنسلًا أَرسر قَ ِمنِلكب مهِمن نا منصقَص كلَيع مهِمنو نم لَم 
 صقْـصن كلَيا عموٍل كَانَ وسأَنْ ِلر أِْتيٍة ياَء فَِإذَا اللَِّه ِبِإذِْن ِإلَّا ِبآيج 

راللَِّه أَم قُِضي قِبالْح ِسرخو اِلكنِطلُونَ هبالْم 

 غافر 78

 ِفيِه هم الَِّذي أَكْثَر ِإسراِئيلَ بِني علَى يقُـص  قُـرآنَ الْ هـذَا  ِإنَّ [  
  يختِلفُونَ

 النمل 76

 ]أَلَم  رت  فلَ  كَيفَع  كباِب  رح1(الِْفيِل  ِبأَص  (لْ  أَلَمعجي  مهدِفي  كَي 
 ِمن  ِحجارٍةِب  ترِميِهم)  3(أَباِبيلَ  طَيرا  علَيِهم  وأَرسلَ)  2(تضِليٍل

 سورة الفيل 5، 1
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 )5(مأْكُوٍل كَعصٍف فَجعلَهم) 4(ِسجيٍل
 غَلَِبِهم بعِد ِمن وهم الْأَرِض أَدنى ِفي) 2 (الروم غُِلـبتِ ) 1 (امل[   

 ٍذويومِئ بعد وِمن قَبلُ ِمن الْأَمر ِللَِّه ِسِنني ِبضِع ِفـي ) 3 (سـيغِلبونَ 
حفْرونَ يِمنؤ4 (الْم (ِرصاللَِّه ِبن رصني ناُء مشي وهو ِزيزالْع ِحيمالر) 

5( 

 الروم 1-5

 ]  قَـد لَتخ ِمن ِلكُمقَب ننوا سِض ِفي فَِسريوا الْأَرظُرفَان فكَانَ كَي 
  الْمكَذِِّبني عاِقبةُ

 آل عمران 137

 تعملُونَ ِبما ِإني صاِلحا واعملُوا الطَّيباِت ِمن كُلُوا الرسلُ أَيها يـا  
ِليم51 (ع (َِّإنِذِه وه كُمتةً أُمةً أُماِحدا وأَنو كُمبقُوِن رفَات) 52(  

51 ،
52 

 املؤمنون

 ِفي كَـانَ  لَقَـد ِصِهمةٌ قَصراِب ِلأُوِلي ِعبا الْأَلْبِديثًا كَانَ مى حرفْتي 
 لَِكـنو  ِديقـصالَِّذي ت نيِه بيدفِْصيلَ يتٍء كُلِّ ويى شدهةً ومحرو 
 يؤِمنونَ ِلقَوٍم

 -ج  111

 يوسف

 ]نحن قُصن كلَيع نسِص أَحا الْقَصا ِبمنيحأَو كذَا ِإلَيآنَ هِإنْ الْقُرو 
تكُن ِلِهقَ ِمنب لَِمن اِفِلنيالْغ  

 يوسف 3

 آياِتي علَيكُم يقُصونَ ِمنكُم رسلٌ يأِْتكُم أَلَم والِْإنِس الِْجن معشر يـا  
كُمونِذرنيِلقَاَء و ِمكُموذَا يا قَالُوا هنِهدلَى شا عفُِسنأَن مهتغَراةُ ويالْح 

  كَاِفِرين كَانوا أَنهم أَنفُِسِهم علَى دواوشِه الدنيا

 األنعام 130

 أُولَِئك ى الَِّذينده اللَّه ماهدفَِبه ِدهاألنعام 90  اقْت 
 تِجد  ولَن  تبِديلًا  اللَِّه  ِلسنِت  تِجد  فَلَن  الْأَوِلني  سنت  ِإلَّا  ينظُرونَ  فَهلْ 

 تحِويلًا اللَِّه ِلسنِت
 فاطر 43

 األحزاب 38 مقْدورا قَدرا اللَِّه أَمر وكَانَ قَبلُ ِمن خلَوا الَِّذين ِفي اللَِّه سنةَ 
  نحن  قُصن  كلَيع  نسِص  أَحا  الْقَصا  ِبمنيحأَو  كذَا  ِإلَيآنَ  هِإنْ  الْقُرو 

تكُن ِلِه ِمنقَب لَِمن اِفِلنيالْغ  
 يوسف 3

 والَِّذي  ه  جرأَخ  وا  الَِّذينكَفَر  ِل  ِمناِب  أَهالِْكت  ِمن  اِرِهمِل  ِديِلأَو 
 اللَِّه  ِمن  حصونهم  ماِنعتهم  أَنهم  وظَنوا  يخرجوا  أَنْ  ظَننتم  ما  الْحشِر
ماهفَأَت  اللَّه  ثُ  ِمنيح  لَم  حوايِسبت  قَذَفِفي  و  قُلُوِبِهم  بعونَ  الرِربخي 
مهوتيب ِديِهمِدي ِبأَيأَيو ِمِننيؤوا الْمِبرتا فَاعاِر أُوِلي يصالْأَب  

 احلشر 2

 !$tBur  çésYò2r&  Ä¨$¨Y9$# 
öqs9ur  |Mô¹tçym 

tûüÏYÏB÷sßJÎ/  
 يوسف 103

   
¨bÎ      íÎû  y7Ï9ºså  ZptÉUy  

$tBur  tb%x.  NèdçésYø.r& 
tûüÏZÏB÷sïB  

 الشعراء 8
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  ]  ö@t/  óOèdçésYø.r&  üw 
tbqßJn=ôètÉ  ¨,ptø:$#      Nßgsù 
tbqàÊÌç÷èïB  

 األنبياء 24

  
]  $¨B    #qçR%x.  

#þqãZÏB÷sããÏ9  HwÎ      br& 
uä!$t±oÑ  ª!$#  £`Å3»s9ur 

öNèduésYò2r& tbqè=ygøgsÜ  

 األنعام 111

  ]  cÎ      ©!$#  rä%s!  @@ôÒsù  ín?tã 
Ä¨$¨Z9$#  £`Å3»s9ur 
uésYò2r&  Ä¨$¨Y9$#  üw 

öcrãçà6ô±oÑ  

243 
60 
38 
73 
61 

 البقرة
 يونس
 يوسف
 النمل
 غافر

  
]

  
$tBur  $tRôây`ur  NÏdÎésYò2L  
ô`ÏiB  7âôgtã      bÎ  ur 

!$tRôây`ur  óOèduésYò2r& 
tûüÉ  Å¡»xÿs9  

 األعراف 102

   ]  $tBur  ßìÎ7GtÉ 
óOèdçésYø.r&  ûwÎ      $áZsß  4 

¨bÎ      £`©à9$#  üw  ÓÍ_øóãÉ 
z`ÏB  Èd,ptø:$#  $º«øãx©  4 
¨bÎ      ©!$#  7LìÎ=tæ  $yJÎ/ 

tbqè=yèøÿtÉ  ...Iwr&  ¨bÎ  
yâôãur  «!$#  A,ym  £`Å3»s9ur 

öNèduésYø.r&  üw  tbqßJn=ôètÉ..
ûcÎ      ©!$#  rä%s!  @@ôÒsù  ín?tã 

Ä¨$¨Y9$#  £`Å3»s9ur 
öNèduésYø.r& üw tbrãçä3ô±oÑ  

36 ،
60 

 يونس

 ]  ôâs%  tb$ü2  öNä3s9  ×ptÉ#uä  íÎû 
Èû÷ütGt¤Ïù  $tGs  tGø9$#    ×py¥Ïù 
ã@ÏG»s  è?  ÜÎû  È@ãÎ6yô  «!$# 

3ìtç÷zé&ur  ×otçÏù%ü2 
NßgtR÷rtçtÉ  óOÎgøän=÷WÏiB 

öîù&uë  Èû÷üyèø9$#  4 
ª!$#ur  ßâÎiÉxsãÉ 

¾ÍnÎéóÇuZÎ/  `tB  âä!$t±oÑ  3 
ûcÎ      íÎû  öÅÏ9ºså  Zouéö9Ïès9 

_Í<'rT[  Ìç»|Áö/F $#   

  عمرانآل 13

  ]  ôâs  s9  öc%x.  íÎû  öNÎhÅÁ|Ás% 
×ouéö9Ïã  íÍ<'rT[    É=»t6ø9F 

$#  3  $tB  tb%x.  $ZVÉÏâtn 
2îuétIøÿãÉ  `Å6»s9ur 
t,ÉÏâóÁs?  ìÏ%©!$#  tû÷üt/ 
Ïm÷ÉyâtÉ  ü@ãÅÁøÿs?ur  Èe@à2 
&äóÓx«  ìYâèdur  ZpuH÷quëur 

5Qöqs  Ïj9 tbqãZÏB÷sãÉ  

 يوسف 111

  ]  uqèd  üìÏ%©!$#  yltç÷zr& 
tûïÏ%©!$#    #rãçxÿx.  ô`ÏB 

È@÷dr&  É=»tGÅ3ø9$#  `ÏB 
öNÏdÌç»tÉÏä  ÉA¨rL  
Îéô³ptø:$#  4  $tB  óOçF^oYsß 

             

 احلشر 2
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br&    #qã_ãçøÉsÜ        #þqëZsßur 
Oßg¯Rr&  óOßgçGyèÏR$¨B 

NåkçXqÝÁãm  z`ÏiB  «!$# 
ãNßg9s?r'sù  ª!$#  ô`ÏB  ß]øãym 

óOs9    #qç7Å¡tGøtsÜ      t$xãs%ur 
íÎû  ãNÍkÍ5qè=è%  |=ôãîç9$#  4 

tbqç/ÌçøÉäÜ  NåksEqããç/ 
öNÍkâÏâ÷Ér'Î/  ìÏâ÷Ér&ur 

#$9øJßs÷BÏZÏüût  
ùs$$ãôFt9Ééçr#  Ét»¯'ér'<Íí 
#$ F/öÁ|»çÌ   

 العنكبوت 43 وِتلْك الْأَمثالُ نضِربها ِللناِس، وما يعِقلُها ِإلَّا الْعاِلمونَ [ 
 ] ثُم اهبتاج هبر ابِه فَتلَيى عدهطه 122  و 
  ]  ôâs  s9ur  $oYøB§çx.  ûÓÍ_t/ 

tPyä#uä  öNßg»oYù=uHxqur  íÎû 
Îhéy9ø9$#  Ìçóst7ø9$#ur 

Nßg»oYø%yóuëur  öÆÏiB 
ÏM»t7Íhä©Ü9$# 
óOßg»uZù=ûÒsùur  4ín?tã 

9éçÏVü2  ô`£JÏiB  $oYø  n=yz 
WxäÅÒøÿs?   

 اإلسراء 70

 واستكْبر  أَبى  ِإبِليس  ِإلَّا  فَسجدوا  ِلآدم  اسجدوا  ِللْملَاِئكَِة  قُلْنا   وِإذْ [ 
 الْكَاِفِرين ِمن وكَانَ

 البقرة 34

  ]ا  ثُملَاِئكَِةِل  قُلْنوا  لْمدجاس  موا  ِلآددجِإلَّا  فَس  ِليسِإب  لَم  كُني  ِمن 
اِجِدينالس[ 

 األعراف 11

 أَأَسجد  قَالَ  ِإبِليس  ِإلَّا  فَسجدوا  ِلآدم  اسجدوا  ِللْملَاِئكَِة  قُلْنا   وِإذْ [  
نِلم لَقْتا خِطين  

 اإلسراء 61

 الِْجن  ِمن  كَانَ  ِإبِليس  ِإلَّا  فَسجدوا  ِلآدم  اسجدوا  ِللْملَاِئكَِة  قُلْنا  وِإذْ[  
قفَفَس نِر عِه أَمبر 

 الكهف 50

 طه 116 أَبى ِإبِليس ِإلَّا فَسجدوا ِلآدم اسجدوا ِللْملَاِئكَِة قُلْنا وِإذْ[  
  ]دجلَاِئكَةُ  فَسالْم  مكُلُّه  ونَأَجعِإلَّا  .م  ِليسى  ِإبكُونَ  أَنْ  أَبي  عم 

اِجِدينالس 
30-
31 

 احلجر

  ]دجلَاِئكَةُ  فَسالْم  مونَ  كُلُّهعمِإلَّا  .أَج  ِليسِإب  ركْبتكَانَ  اسو  ِمن 
الْكَاِفِرين 

73-
74 

 ص

 طه 116  أَبى ِإبِليس لَّاِإ فَسجدوا ِلآدم اسجدوا ِللْملَاِئكَِة قُلْنا وِإذْ [ 
    ]ثُم اهبتاج هباب رِه فَتلَيى عدهطه 122 و 
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 فهرس األحاديث واآلثار: ثانيا
 مرتبة ألفبائيا على حروف طرف احلديث

 
 منت احلديث الراوي املخرج الصفحة

 البخاري، مسلم، مالك، أمحد، 
 ابن حبان، النسائي، البيهقي

 فَالَ  ِبها  وأَنتم  ِبأَرٍض  وقَع  وِإذَا  علَيِه،  تقْدموا  فَالَ  ِبأَرٍض  ِبِه  سِمعتم  ِإذَا"   محن بن عوفعبد الر
 "ِمنه ِفرارا تخرجوا

 الْقُرآنَ  فَِإنَّ  حدوده،و  فَراِئضه  وغَراِئبه  ،غَراِئبه  واتِبعوا  الْقُرآنَ،  أَعِربوا  " أبو هريرة  البيهقي، األلباين 
 فَاعملُوا  وأَمثَاٍل،  ومتشاِبٍه  ومحكٍَم  وحراٍم  حلَاٍل:  أَوجٍه  خمسِة  علَى  نزلَ

 واعتِبروا  ِبالْمتشاِبِه  وآِمنوا  الْمحكَم  واتِبعوا  الْحرام  واجتِنبوا  ِبالْحلَاِل
 " بالْأَمثَاِل

  "  حظها من السن-أي ذوات السن -أعطوا السن"   خلطايب، الزخمشري، اجلزريا 142
 البخاري، أمحد، ابن حبان، 62

 ابن أيب شيبة، 
    " التأويلهاللهم فقهه يف الدين وعلم " ابن عباس

 "تاب اهللا برأييأي مساء تظلين وأي أرض تقلين إذا قلت يف ك"  ابن عباس عن الصديق أبو داود النسائي الترمذي 46
 "ذاكم فىت الكهول، إن له لسانا سؤوال وقلبا عقوال"  عمر بن اخلطاب احلاكم، ابن حجر، عبد الرزاق 62

 مسلم، أمحد، احلاكم، ابن خزمية، 228
 ابن أيب شيبة، أبو يعلى

 أنس، أبو هريرة
 

سألت ريب أن ال يهلك     .  فأعطاين ثنتني ومنعين واحدة   .  سألت ريب ثالثا    "
وسألته . وسألته أن ال يهلك أميت بالغرق فأعطانيها  .   بالسنة فأعطانيها  أميت

  "أن ال جيعل بأسهم بينهم فمنعنيها
  "سنوا م سنة أهل الكتاب " عمر ابن اخلطاب مالك، البيهقي 41
ى صلّ–قيل يا رسول اهللا، إن أمتك ستفنت من بعدك، فسأل رسول اهللا             "   علي بن أيب طالب الدارمي 47

الكتاب العزيز، الذي ال    :   أو سئل ما املخرج منها؟ قال      -اهللا عليه وسلّم  
وآخره ال خيلق عن كثرة الرد،      ...  يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه       

 ..."وال تنقضي عربه، وال تفىن عجائبه
البخاري، مسلم، أمحد، مالك،  341
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Abstract 

 

This study tried to present and discuss the aspects of the trilogy (the text, the 

mind, the reality) presented respectively in the other trilogy (interpretation of 

Quran: tafsir, divine law:Sunan, modern era) embodied in the title of this 

research:  

The Divine Laws and the Interpretation of Quran in the Modern Era. 

This subject is treated through three chapters: 

The first chapter examined the concept and tools of interpretation, and its 

methods and trends. 

The second chapter treated the concept of Divine laws, and its properties 

and types. 

Than came the third chapter mating between interpretation and divine 

laws, through interpretive approach, and the Quranic drafting of Divine laws and 

its three  contexts. 

:  the study proved that the review of the concept of “interpretation:First

tafsir” and its evolutionary reading stated that it is broader than just a linguistic or 

jurisprudential treatment of Quran. It is in fact, a discretionary scientific process, 

interactive with the Quranic texts to understand and apply them, for downloading 

that on the human reality, by invoking some self capacities and abilities, and 

overcome the existing knowledge, employing media-methodologies, to perform 
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our duties and realize the supervision of Quran over the real world, in order to 

please God and preserve his mercy and paradise. 

When tracing the historical approaches of Quran’ interpretations 

methodology we found that tafsir in the modern era -since Imam Mohammed 

Abdou- moved from the ‘language’ of methods into the ‘language’ of directions, 

with the continuation of the two traditional tafsir’ winds and minds: creative and 

narrative, or using mind and transferring mind. With the trend of innovative 

contemporary doctrines: social, scientific and literary tafsir’ methods. 

uded that the divine laws are those the conceptual analysis concl: Secondly

patterns that had been set by God in every universal subject to submit to Allah in a 

steadily and regularly. 

Based on this concept, the divine laws’ notions and characteristics had been 

distributed through four dimensions: 

1- The divine dimension, which reflects the fact that Allah’s ‘Sunan’ are 

based on the wills and wishes of Allah. 

2- The legal side of ‘Sunan’ presents the strict and legal face of divine laws 

and its reasoning. 

3- The methodological dimension looks at divine laws as conducts and 

methods and ways of acting. 

4- The cultural side sees the divine laws as traditions and examples of fixed 

and general habits. 

Basing on these characteristics, the divine laws ‘Sunan’ are distributed on the 

seen and unseen words. The lived world’s Sunan include the laws of the physical 

universe and the human existence, both individual and collective. 
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While the unseen worlds’ Sunan contain the laws of before life, and the 

absented laws, and the after life laws. 

d explanations of linguistic and jurisprudential the limite: Thirdly 

interpretations of Quran, prospects never the divine laws in the Quranic contexts. 

Quran is full of divine laws, formulated in the conditional or active or 

directional forms, presented as statement or report or processing or presentation. 

Although the divine laws in Quran are often in social and historical contexts, 

however Quran includes all the divine laws either legislative and guidance, or 

universal or historical. 

This latter which devoted in this research –as in Quran- a private huge and 

important space, through a theoretical model of the Quranic stories, and a 

practical applied model of the Quranic story of our father Adam –peace be up on 

him-, as a story of the first paternal men and the start of life. This story 

summarized the divine laws of succession and the existential function of human 

being. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

