اإللهية
السن َُن
ُّ
ّ

ّ
اإلنساني�ة الطيب�ة
آيات التدبري واإلعتن�اء كناظم للحياة
[*]

حسن أحمد الهادي

تشغل السنن اإلله ّية ح ّي ًزا واس ًعا يف البحوث والدراسات القرآن ّية ،حيث يشكِّل فهمها دعامة
أساس ّية من دعائم الفهم الشامل لإلسالم .ويؤيّد هذا الكالم اآليات الكرمية الكثرية التي تغطّي
ولعل اعتناء
ّ
الحديث عن السنن والقوانني اإللهية يف تدبري الحياة الطيبة لالجتامع اإلنساين.
الكالم اإللهي بهذا املوضوع كأساس يف عقيدة التوحيد ،سوف يحفِّز عىل رضورة أنْ يعتني به
يستحق؛ مثله مثل بقية مواضيع القرآن العظيم.
املسلمون ،وأن يولوه من األه ّم ّية ما
ّ

املحرر

جة القاطعة بيننا وبني الله تعاىل ،التي ال ّ
شك وال ريب فيها ،فهو كالم
القرآن الكريم هو الح ّ

كل شهر من شهور
الله الذي أنزله عىل عبده ورسوله مح ّمد ،وكان يعرضه عىل أمني الوحي يف ّ

[[[
نبي اإلسالم القرآن الكريم تبليغًا كاملً بات ّفاق
رمضان للتأكّد من سالمته مبنى ومعنى  ،وقد بلَّغ ُ

املسلمني ،وأمر بحفظه وكتابته وجمعه حال حياته ،وأ ّن ما بني الدفتني واملتداول بني املسلمني
منذ عهد النبي مل يزد فيه ومل ينقص منه ،وهذا ما يؤكِّده علامء املسلمني بعبارة جامعة« :واعلم

الحق املحقّق املربهن بالرباهني القطع ّية من العقل ّية والنقل ّية أ ّن ما يف أيدي الناس من القرآن
أ ّن
ّ

الكريم هو جميع ما أنزل الله -تعاىل -عىل رسوله خاتم النبيّني مح ّمد بن عبد الله وما تط ّرق إليه
ً
زيادة ونقصان
أصل[[[.

*ـ باحث يف الفكر الديني ـ لبنان.
[[[ -انظر :البخاري ،محمد بن إسامعيل :صحيح البخاري ،ج ،6باب كان جربيل يعرض القرآن عىل النبي .
رب األرباب ،من مجموعة رسائل عرب ّية ،ص.1
[[[ -آميل ،حسن زاده :رسالة يف فصل الخطاب يف عدم تحريف كتاب ّ
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مكانة القرآن العقدية
من املتفّق عليه أ ّن القرآن مل ينزل عىل الرسول دفع ًة واحدةً؛ كام نزلت الكتب السامويّة
جا ومف َّرقًا؛ حسب الحوادث والوقائع ومقتضيات الترشيع بعد
األخرى السابقة ،وإنّ ا نزل متد ِّر ً

محل بحثها.
خاصة ليس هنا ُّ
نزوله عىل قلب النبي م ّرة واحدة ،ولهذا األمر فلسفة
ّ

وإ ّن ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه كالهام من َّزل من عند الله تعاىل ،ووظيفة النبي إنّ ا هي تلقّيه
عن الله -تعاىل ،-وتبليغه إىل الناس ،وبيان ما يحتاج منه إىل بيان ،فإ ّن الرأي الصحيح الذي عليه

عا ّمة أهل التحقيق هو أ ّن القرآن الكريم نزل من عند اللّه بألفاظه نفسها التي قرأها الرسول عىل
رصف
الناس ،وهذا يجعل لتلك األلفاظ قدس ّية ،يتع ّبد بتالوتها ،وال يجوز تبديلها بغريها ،وال الت ّ
البالغي ،ولو كان من
فيها ،حتّى باملرادفات ،...وألجل ذلك ات ّصف اللفظ القرآين باإلعجاز
ّ

األقل،
ّ
صياغة النبي  ملا اختلف عن الحديث القديس صياغةً ،ومن وجهة نظر بالغ ّية عىل

كل منهام له من الخصائص
وملا اختلف عن مطلق الحديث الذي تح ّدث به الرسول  ،مع أن ًّ
واألسلوب ما مي ّيزه عن اآلخر.

نازل بلفظه من عند اللّه تعاىل ،توجيه الخطاب يف كثري من آياته إىل
ويشهد عىل كون القرآن ً

النبي  بعبارة قل؛ حيث تك ّررت يف أكرث من ثالمثائة مورد؛ ما ّ
يدل عىل عدم تدخّل النبي 
َّ َ َ َ
يف صياغة الوحي ،فهو ُمخَاطَب به ال متكلّمٍ ،
عب .قال تعاىل ... :إِن علينا
حاك ملا يسمعه ال ُم ّ
َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َٰ ُ َ َّ ُ َ َ
جعه وقرءانه فإِذا قرأنه فاتبع ق
رءانه.[[[
َّ َ ُ َ َّ َ ِّ َ َ َّ َ ُ َ َٰ ُ َ
ويقول الله -سبحانه وتعاىل -يف محكم كتابه :إِنا نن نزنلا ٱذلكر وإِنا لۥ
ل ِفظون [[[فهذه
اآلية الرشيفة ّ
تدل داللة تا ّمة عىل سالمة القرآن الكريم وصيانته وحفظه من التغيري والتحريف
حي خالد مصون من أ ْن
اللفظي ،قال ّ
العلمة الطباطبايئ يف تفسريه اآلية املتق ّدمة ...« :فهو ِذكْر ّ
ّ
نس من أصله ،مصون من الزيادة عليه؛ مبا يبطل به كونه ِذكْ ًرا ،مصون من النقص كذلك،
ميوت ويُ َ
يتغي به صفة كونه ِذكْ ًرا للّه ،مب ّي ًنا لحقائق معارفه،
مصون من التغيري يف صورته وسياقه؛ بحيث ّ
فاآلية ّ
تدل عىل كون كتاب اللّه محفوظًا من التحريف ،بجميع أقسامه؛ بجهة كونه ِذكْ ًرا للّه سبحانه،
[[[ -سورة القيامة ،اآليات .-18 16
[[[ -سورة الحجر ،اآلية .9
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ّ

حي خالد»[[[ ويقول آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخويئ يف اآلية نفسها« :فإ ّن يف
فهو ِذكْر ّ
هذه اآلية داللة عىل حفظ القرآن من التحريف ،وأ ّن األيدي الجائرة لن تتمكّن من التالعب فيه»[[[.
وقريب من هذا الكالم صدر عن الفخر الرازي ،والفيض الكاشاين ،والشيخ الطربيس ،وغريهم.
وإ ّن القرآن الكريم نقل إلينا بطريق التواتر؛ كتاب ًة يف املصاحف ،وحفظًا يف الصدور ،فقد نقله

عن النبي  جموع غفرية يستحيل تواطؤهم عىل الكذب أو الوهم أو الخطأ؛ أبرزهم :اإلمام
وصول
ً
عيل ،ومجموعة من الصحابة األخيار ،باإلضافة إىل مجموعة من العلامء والفقهاء؛
إىل عرصنا ،حيث وصل إلينا مكتوبًا يف املصاحف.

شك يف كون القرآن الكريم املصدر األ ّول للرشيعة املق ّدسة ،بل هو ّ
وال ّ
أدل املصادر الترشيع ّية
وأه ّمها عىل اإلطالق ،وأنّه اشتمل عىل آيات تض ّمنت القواعد العا ّمة يف الترشيع وبعض األحكام

َٰ
َٰ ِّ ُ ِّ َ
َ
َ َ َ
الرشع ّية .قال الله -تعاىلَ  :-ون َّزنلَا عليك ٱلكِت َب ت ِبينا لك شء [[[وقال ـ تعاىلَّ ﴿-ما فَ َّرط َنا
ونص عىل
بكل جزئيّات الوقائع والحوادث
شء ،[[[وهذا ال يعني أنّه يحيط ّ
ف ٱل ِكتَ ِ
ٰب ِمن َ
ِ
ّ

لكل يشء؛ من حيث إحاطته بجميع األصول والقواعد والكلّ ّيات،
تفاصيل أحكامها ،بل هو تبيان ّ
كل قانون أو نظام؛ كوجوب العدل واملساواة ،ورعاية الحقوق ،وأداء األمانات
التي ال ب ّد منها يف ّ
والوفاء بالعقود والعهود ،...وما إىل ذلك من املبادئ العا ّمة التي ال يستطيع أن يش ّذ عنها نظام يُراد
به صالح األمم وسعادتها ،وقد ورد عن اإلمام أيب عبد الله جعفر بن مح ّمد الصادق قوله« :إ ّن الله
كل يشء حتّى ـ والله ـ ما ترك الله شيئًا يحتاج إليه العباد ،حتّى
تبارك وتعاىل أنزل يف القرآن تبيان ّ
ال يستطيع عبد يقول :لو كان هذا أُنزل يف القرآن ،إالّ وقد أنزل الله فيه»[[[.
ويف رواية عنه -أيضً ا -قال« :إ ّن القرآن نزل أربعة أرباع :ربع حالل ،وربع حرام ،وربع سنن
وأحكام ،وربع خرب ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم»[[[ومن الواضح كون الحالل
والحرام من األحكام الفقه ّية ،فطبقًا لهذه الرواية تكون آيات األحكام نصف القرآن تقري ًبا ،وإ ْن زدنا
عليه السنن واألحكام الواردة يف الربع الثالث وبعض ما ورد يف الربع األخري -وهو فصل ما بينكم-
فتصري آيات األحكام أكرث من ثالثة أرباع القرآن.
[[[ -الطباطبايئ ،محمد حسني :امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،12ص.104-103
[[[ -الخويئ ،أبو القاسم ،البيان يف تفسري القرآن ،ص .226
[[[ -سورة النحل ،اآلية .89
[[[ -سورة األنعام ،اآلية .38
[[[ -الكليني ،محمد بن يعقوب :أصول الكايف ،ج ،1ص .59
[[[ -م.ن ،ج  ،2ص .627
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ولك ْن ميكن فهم هذه الروايات وغريها يف الجملة عىل أساس أنّها ليست ناظرة إىل التقسيم
من جهة الك ّم وال من جهة عدد اآليات ،بل ناظرة إىل التنويع ،أو عىل أساس أ ّن املراد بالحكم
الفقهي ،بل ميكن إضافة وجه ثالث ،وهو كون هذه الروايات ناظرة إىل اآليات التي
هنا األع ّم من
ّ
مبي بالنسبة
يستفاد منها حكم
رشعي يف نفسها ،وإ ْن خفي علينا ذلك أحيانًا؛ لقصور علمنا ،لك ّنه َّ
ّ
إىل املعصومني.

ّ
القرآني�ة؟
ما هي السنن

وردت كلمة س ّنة يف اللغة العربيّة ،وكان العرب يستعملونها يف محاوراتهم وأحاديثهم ،ث ّم أىت

اإلسالم ونزل الوحي عىل رسول الله  ،وأخذت هذه الكلمة مع ًنى جدي ًدا ،فهي كانت ّ
تدل يف
يل لهذه الكلمة« :سننت املاء عىل وجهي
لغة العرب عىل
ّ
الصب والجريان؛ وهو املعنى األص ّ
رجل مسنون الوجه؛ كأ ّن اللحم ق ّد ُس ّن عىل وجهه.
اشتق منه ٌ
أس ّنه س ًّنا :إذا أرسلته إرسالً  ،ث ّم
ّ
ُ
ب صبًّا»[[[ .ث ّم تط ّور هذا املعنى وصار يُستعمل يف القوانني
والحأم املسنون من ذلك ،كأنّه قد ُ
ص ّ
اإللهي يف املجتمعات اإلنسان ّية؛ سواء كان ذلك يف عامل الترشيع أو
التي يجري عليها الفعل
ّ
يف عامل التكوين .ويشري العالمة املصطفوي إىل هذا التح ّول يف معنى الس ّنة من جريان املاء
إىل جريان القوانني واألوامر واألحكام اإللهيّة بقوله« :جريان أمر منضبط؛ سواء كان هذا األمر
وس ّنة الله تعاىل :جريان
وجريانه يف ظهور صفة أو عمل أو قول ،وتختلف باختالف املواردُ ...
كل صفة ومبقتىض
من ظهور صفاته عىل ضوابط مخصوصة ،وهذه الضوابط تختلف باختالف ّ
خصوص ّياتها»[[[.

ويرى الشهيد الصدر أ ّن القرآن كشف عن اهتاممه مبا يس ّميه بالسنن التاريخ ّية بأكرث من طريقة،
البرشي ملجموعة من القوانني والسنن عىل نح ٍو
فم ّرة يخربنا القرآن الكريم عن خضوع التاريخ
ّ
عا ٍّم ،وثانية يخربنا عن سننٍ بعينها من خالل ِذكْر املصاديق واألمثلة لهذه السنن ،وثالثة ميزج القرآن
الكل يف إطار املصداق ،ورابعة يدعونا إىل النظر يف
يبي املفهوم
بني النظريّة والتطبيق بحيث ّ
ّّ
التاريخ والتأ ّمل يف مصائر األمم الغابرة؛ يك نكتشف القانون ونَ ِعي الس ّنة[[[ .ومن أمثلة القسم األ ّول
َ ُ ِّ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ ُ َ
خ ُرون ساعة َول يستق ِدمون .[[[ومن
قوله -تعاىل :-ول ِك أم ٍة أجل فإِذا ج
اء أجلهم ل يستأ ِ
[[[ -ابن فارس ،أحمد :معجم مقاييس اللغة ،مادة :س ّن.
[[[ -املصطفوي ،محمد :التحقيق يف كلامت القرآن ،ج  ،5ص .288
التخصصية للشهيد الصدر 1421 ،هـ.ق ،ص .56-54
[[[ -انظر :الصدر ،محمد باقر :املدرسة القرآين ،ط  ،1قم ،مركز األبحاث والدراسات
ّ
[[[ -سورة األعراف ،اآلية .34
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ُ ِّ ْ ُ ُ ْ
َ َ َ ُ ِّ َ ُ ُ ِّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ
ع َما كذبُوا َوأوذوا َح َّ ٰ
بوا َ ٰ
ت
أمثلة القسم الثاين قوله -تعاىل :-ولقد كذبت رسل من قبلِك فص
َّ
َ َ ٰ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ِّ َ َ َٰ
م
ت ٱللـه .[[[ومن أمثلة الحثّ عىل النظر يف مصائر الشعوب السابقة
أتىهم نرصنا ول مبدل ل ِك ِ ِ
َ
ٰ
َّ
ْ
َََ َ ُ ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ َ َ
َ
َ
ُ
[[[
رض فينظروا كيف كن ع ِقبة ٱلِين مِن قبلِ ِهم. 
قوله -تعاىل :-أفلم ي ِسريوا ِف ٱأل ِ

ّ
ّ
اإللهية يف القرآن الكريم:
أهم ّية السنن

القلب وإميانِه
إ ّن معرف ُة السننِ اإلله ّي ِة وإمعا ُن النظ ِر فيها واستحضارها؛ من أعظم أسباب حياة
ِ
تلوح الحكم ُة ظاهر ٌة يف أم ِر تدبريِ الكونِ ونظا ِمه ،وأنَّه جا ٍر
وإجالل ِه للخالقِ املدبّرِ-سبحانه-ففيه
ُ
ري وال تت َّب ُ
ري يش ٌء
دل ،فأحداثُ التاريخ ِتعي ُد َ
عىل تلك السننِ امل ْ
نفسها وإ ْن تغ َّ
حكم ِة التي ال تت ِّغ ُ
حيي نو َر البصري ِة ،ويق ِّوي
مم يسقي نَبْ َ
من صورها ومالمحها ،فقراءتها واستقراؤها ّ
ت املعرف ِة وي ُ
ِ
ووعيده وقدرتِه وانتقا ِمه ،فال ب َّد م ْن ِ
ٍ
حدث له
كل ما يستج ُّد م ْن
ربط ِّ
ني يف وعد الل ِه
روح اليق ِ
َ

ِ
ٍ
السننِ بساب ِقه ،وإلحاقِ
جا
بعضها
ٌ
ببعض؛ لتكون سلسل ًة متّصل ًة مرتابطةً ،ت ُ
تعلق بتلك ُّ
َرسم ُمنها ً
وأمل يف استرشاف املستقبل وما عىس أن
ً
تفاؤل
ً
حا-حال التعامل مع املستجدات-وتعطي
واض ً
يبذل من خالله!.
وتظهر أه ّم ّية البحث يف السنن اإلله ّية ،ومعرفة رشوطها وخصائصها ،وانتظامها وتناسقها ،يف
بكل ما فيه؛ من أجل فهم أشمل وأكمل للحياة،
أ ّن معرفتها تشكِّل منار ًة لنا وهاديًا لتسخري الكون ّ
وبالتايل المتالك األدوات املساعدة عىل استرشاف املستقبل من خاللها ،مبا تتميّز بهمن الثبات
والدميومة ،إال مبا يق ّدره الله؛ من أجل االبتالء واالمتحان لإلنسان يف هذه األرض.

ومن الفوائد امله ّمة -أيضً ا -يف دراسة السنن اإللهيّة أنّها تبعث الطأمنينة والوضوح يف
خاصة وأنّنا نتح ّدث عن هذه السنن من منظار القرآن الكريم،
اإللهي،
نفوس أتباع هذا الدين
ّ
ّ
والذي يثبت لنا تاريخ البرشيّة وما م ّر بها من أحداث ومجريات تجعل اإلنسان قاد ًرا عىل أ ْن
يأخذ من هذه األحداث تجارب صالحة تفيده يف رسم مستقبله واسترشافه ،وتحميه من الوقوع
ومم ال شك فيه أ ّن الطأمنينة الفردية واالجتامعية
فيام وقع فيه غريه من البرش يف سالف األيامّ .
وقوي عىل املستوى الفكري لجهة الثبات عىل املبادئ الدينية يف
محصن
تؤسس ملجتمع
َّ
ٍّ
ِّ
املوقف والدفاع واملواجهة ،وعىل مستوى الحياة االجتامع ّية وفق منظومة الحياة الط ّيبة ،قال
َ ْ َ َ َ ً ْ َ َ َ َُْ ُ ُ ْ
َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ ً َ ِّ َ ً َ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ
الا مِن ذك ٍر أ ْو أنث َوه َو مؤم ٌِن فلنحيِينه حياة طيبة َولَج ِزينه ْم أج َره ْم
تعاىل :من ع ِمل ص ِ
[[[ -سورة األنعام ،اآلية .34
[[[ -سورة يوسف ،اآلية .109
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َ ْ َ َ َ ُ ََْ ُ
بِأحس ِن ما كنوا يعملون ،[[[فاإلحياء هنا مبعنى إلقاء الحياة يف اليشء وإفاضتها عليه ،وفيها داللة
حا بحياة جديدة غري ما يشاركه سائر الناس
عىل أ ّن الله سبحانه يك ِّرم املؤمن الذي يعمل صال ً
من الحياة العا ّمة ،وما يف اآلية من ِطيب الحياة يالزم ِطيب أثرها؛ وهو القدرة والشعور اللتان تتف ّرع
املعب عنهام يف القرآن الكريم بقوله تعاىل :يا أيها اذلين آمنوا
عليهام األعامل الصالحة ،وهام
َّ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
وجعلنا لَ ن ً
اتقوا اهلل وآمنوا برسوهل يؤتكم كفلني من رمحته وجيعل لكم نورا تمشون بهَ [[[
ورا
َْ
الحق يف االعتقاد
اس؛ فإ ّن املراد من هذا النور العلم الذي يهتدي به اإلنسان إىل
يم ِش ب ِ ِه ِف انلَّ ِ
ّ
خاصة مالزمة لسعادة اإلنسان األبديّة[[[.
خاصة كرمية لها آثار
والعمل قطعاً .وهذه حياة
ّ
ّ
الطبيعي للعمل الصالح النابع من ا ِ
أي أ ّن
إذا ً "الحياة الطيبة" يف هذه الدنيا هي النتاج
إلميانْ ،
ّ
البرشي سيعيش حينها حيا ًة هادئ ًة مطمئن ًة ملؤها الرفاه والسلم واملحبّة والتعاون ،ويف
املجتمع
ّ
أمان من اآلالم الناتجة عن االستكبار والظلم والطغيان وعبادة األهواء واألنان ّية التي متأل الدنيا ظال ًما
وظالمات[[[ هذا إضافة إىل الجزاء األحسن يف عامل اآلخرة.

اإلسالمي املوصوف يف القرآن الكريم بالحياة
وإ ّن الحديث عن اآلثار الناتجة عن منط الحياة
ّ
الط ّيبة ،يرتكّز يف بعدين أساس ّيني يف حياة اإلنسان:

ترتب عليه شخصيّة اإلنسان يف الجوانب العقديّة
الرتبوي :ويرتكز هذا البعد عىل ما
األ ّول :البعد
ّ
ّ
حق بكلامته ،فال يريد إال
يحق ّ
واإلميان ّية والروح ّية ،لذلك "يتعلّق قلبه بربّه
كل ّ
الحق الذي هو ّ
ّ
يحب إال قربه ،وال يخاف إال سخطه وبُعده ،يرى لنفسه حياة طاهرة دامئة مخلّدة ال يدبّر
وجهه ،وال
ّ
كل يشء
أمرها إال ربّه الغفور الودود ،وال يواجهها يف طول مسريها إال الحسن الجميل ،فقد أحسن ّ
خلقه ،وال قبيح إال ما قبّحه الله من معصيته .فهذا اإلنسان يجد يف نفسه من البهاء والكامل والق ّوة
والعزة واللذة والرسور ما ال يق َّدر ب َق َدر ،وكيف ال؟ وهو مستغرِق يف حياة دامئة ال زوال لها ،ونعمة
باقية ال نفاد لها وال أمل فيها وال كدورة تكدرها ،وخري وسعادة ال شقاء معها[[[.
االجتامعي :ويرتبط بالنتائج والثامر التي تنعكس عىل مناحي
الفردي
الثاين :البعد السلويك
ّ
ّ
واالجتامعي ،وعىل هذا األساس
الفردي
الحياة كافّة وتتح ّول إىل ثقافة يعيشها اإلنسان يف سلوكه
ّ
ّ
[[[ -سورة النحل ،اآلية .97
[[[ -سورة الحديد ،اآلية .28
[[[ -انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،19ص .197
[[[ -الشريازي ،نارص مكارم ،األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل ،ج  ،8ص .314
[[[ -انظر :الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج  ،12ص .342
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يتح ّمل الفرد املسؤوليّة املجتمعيّة ،ويعمل عىل إصالح مجتمعه واملشاركة الفاعلة فيه ،وتربز
واالجتامعي
الفردي
املظاهر والنامذج اإلسالم ّية يف أمناط الحياة االجتامع ّية يف السلوك
ّ
ّ
االجتامعي مع القيم املعياريّة لإلسالم ،وتصبح آثار
يت ،وينسجم منط العيش والسلوك
واملؤسسا ّ
ّ
ّ
ومتجسدة يف سلوك الفرد واملجتمع م ًعا.
اإلسالمي ونتائجه يف الحياة الط ّيبة جل ّية
النمط
ّ
ّ

الخاصة
وكذلك فإ ّن العلم بسنن الله -تعاىل -الكونيّة العا ّمة يعترب طريقًا إىل العلم بسنن الله
ّ

البرشي ،ومعرفة تقلّبات الحياة فيه ،ومعرفة تط ّوره ،ومعرفة عوامل هذا التط ّور ،ومعرفة
يف املجتمع
ّ

وخاصها ،هو القيّم
مدى سلطان السنن اإللهيّة عىل هذا املجتمع؛ أل ّن العلم بهذه السنن؛ عا ّمها
ّ
عىل توجيه الحياة وترصيفها؛ مبا وضع الله يف خصائصها من طاقات لتصوير الظواهر الكون ّية
اإلسالمي يف مكان
ودوافعها القريبة أو البعيدة ،وهذا العلم بالسنن اإللهيّة هو الذي وضع املجتمع
ّ
الصدارة من الحياة يوم كان العلم بأوسع معانيه هو القائد لهذا املجتمع ،فطاف آفاق الساموات

واألرض؛ نظّا ًرا باحثًا يستشف الحقائق الكونيّة من وراء السجف ،فيكشفها له القرآن ويهديه إىل
أصولها[[[.

علم من العلوم،
و"إ ّن إرشاد الله إيّانا إىل أ ّن له يف خلقه سن ًنا ،يوجب علينا أ ْن نجعل هذه السنن ً

لنستلهم ما فيها من الهداية واملوعظة عىل أكمل وجه ،فيجب عىل األ ّمة يف مجموعها أن يكون

فيها قوم يب ّينون لها سنن الله يف خلقه ،كام فعلوا يف غري هذا العلم من العلوم والفنون التي أرشد
عمل بإرشاده؛ كالتوحيد ،واألصول ،والفقه،
ً
إليها القرآن باإلجامل ،وقد بيّنها العلامء بالتفصيل؛

والعلم بسنن الله تعاىل من أه ّم العلوم وأنفعها ،والقرآن يحيل عليه يف مواضع كثرية ،وقد دلّنا عىل
مأخذه من أحوال األمم ،إذ أمرنا أن نسري يف األرض؛ ألجل اجتالئها ،ومعرفة حقيقتها"[[[.

لهذا كلّه تشغل السنن اإللهيّة حيّ ًزا واس ًعا يف البحوث والدراسات القرآنيّة ،بل إ ّن فهم السنن

اإلله ّية يشكِّل دعامة أساس ّية من دعائم الفهم الشامل لإلسالم ،وتؤيّد هذا الكالم اآليات الكرمية
الكثرية التي تغطّي الحديث عن السنن اإللهيّة ،ويف هذا ما فيه من أه ّميّة لهذا املوضوع ،وتلك

العناية والرعاية بهذا املوضوع من القرآن الكريم ،إشارة واضحة عىل رضورة أ ْن يعتني به املسلمون،
يستحق؛ مثله مثل بقية مواضيع القرآن العظيم.
وأن يولوه من األه ّم ّية ما
ّ
[[[ -أنظر :خصاونة ،عامد عبد الكريم؛ قزق ،خرض إبراهيم :السنن اإللهية يف القرآن الكريم ودورها يف استرشاف املستقبل ،ص .4
[[[ -رضا ،محمد رشيد :تفسري املنار ،ج  ،4ص .114
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ّ
القرآني�ة:
مداليل السنن
وربا أكرثها ،مبعنى
وردت كلمة س ّنة يف القرآن الكريم م ّرات ع ّدة يف سياقات مختلفة؛ منهاّ ،

املنهج والسرية التي يجريها الله عىل بعض املجتمعات اإلنسانيّة .ومن أمثلة ذلك اآليات اآلتية:
ُ ِّ َّ َ َ َ ْ
َُ ُ ْ ََ
َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َّ َ َ َ َ
ِين كف ُروا إِن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف َوإِن يعودوا فقد
 - 1قال الله -تعاىل :-قل لل
َ َ
ُ َّ ُ
ت ٱألَ َّول َ
مضت سن
ِني.[[[يقول السيّد الطباطبايئ يف تفسري هذه اآلية والس ّنة هي الطريقة والسرية.

النبي أن يبلّغهم ذلك ،ويف معناه تطميع وتخويف ،وحقيقته دعوة إىل ترك القتال والفتنة
أمر
ّ
عم نهوا عنه فقد مضت س ّنة الله يف األولني منهم؛ باإلهالك،
ليغفر الله بذلك ...فإ ْن مل ينتهوا ّ

واإلبادة ،وخرسان السعي"[[[.

َ َ ُ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ
ُ ُ َ َ
َّ َ َ ُ َ
خرجوك مِنها َوإِذا ل يلبثون
ل
ِ
رض
 - 2قال الله -تعاىل :-وإِن كدوا ليست ِفزونك مِن ٱأل
ِ
ِ
َ
َ
ُّ ُ َ َ َ
ً
َٰ َ َ َّ َ
ُ ُ َّ َ
ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ل
و
ا
ن
ل
س
ر
ِن
م
ك
بل
ق
ا
لن
رس
أ
د
ق
ن
م
ة
ن
س
يال
ل
ق
خلفك إِل
تد ل ِسنتِنا ت ِويل .[[[ويف هذه اآلية
ِ
ِ
ِ
ِ

وجل -أيضً ا طريقته ومنهجه يف التعامل مع الذين يحاولون الص ّد عن سبيله؛ بإخراج
يبي الله -ع ّز ّ
ّ

رسله من ساحة دعوتهم وتبليغهم .وتقيض هذه الطريقة بأ ّن املخرِجني سوف يستأصلهم الله من

األرض التي أخرجوا منها رسوله  ويفكّك وحدتهم االجتامع ّية التي كانت تربط بينهم وتدفعهم

إىل ما أقدموا عليه من عدوان.
َ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ َٰ
َ َ َ ُ َ
َ
َّ َ ُ ُ َّ َ َ
هد ٰ
ى مِن إِحدى
اءهم ن ِذير لكونن أ
وأقسموا باللـه جهد أيمنِ ِهم ل ِئ ج
 - 3قال الله -تعاىل:-
َ
َّ
َ
ُ َ َ َ َّ َ َ ُ َ
َ
َّ َ َ
َ َ َ َّ ِّ َ َ ُ َ
اد ُهم إل ُن ُف ً
ٱلم ُ
ٱألم ِم فلما ج
كر
رض ومكر ٱلسء ول يِيق
اءهم ن ِذير ما ز
ورا ٱستِكبارا ِف ٱأل ِ
ِ
َّ ِّ َّ َ
َ
َ َ َ َ ُ َّ
َ َ َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ َّ
ُ
ِ
ّ
ت اللّه
تد ل ِسن ِ
تد ل ِسن ِ
ت الله تب ِديال ولن ِ
ٱلسيئ إِل بِأهلِه فهل ينظرون إِل سنت ٱألول ِني فلن ِ
َ ً
ت ِويل.[[[وتشبه هاتان اآليتان سابقتهام من حيث املضمون؛ وذلك أ ّن الله يف هاتني اآليتني يه ّدد
املستكربين الذين يقسمون عىل االهتداء ،ولك ّنهم بعد ذلك يستكربون وميكرون باملنذرين الذين
يأتون إليهم من قبل الله تعاىل ،يه ّددهم مبا تقتضيه الطريقة والس ّنة اإللهيّة يف التعامل مع األمم
التي سبقتهم ،ويلفت نظرهم يف اآليتني الالحقتني إىل هاتني اآليتني ويدعوهم إىل السري يف األرض

[[[ -سورة األنفال ،اآلية .38
[[[ -الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج  ،9ص .75
[[[ -سورة اإلرساء ،اآليتان .77-76
[[[ -سورة فاطر ،اآليتان .43-42
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وجل -عىل من سبقهم من األمم.
واالعتبار مبا جرى عىل األ ّولني وبالقوانني التي طبّقها الله -ع ّز ّ
وتفيدنا اآليات املتق ّدمة أمو ًرا ع ّدة نستعرضها يف اآليت:
 -العالقة بني الفعل ور ّد الفعل :الس ّنة تشبه القانون الذي يحكم العالقة بني الفعل ور ّد الفعل.

ففي اآلية األوىل يح ّدثنا الله عن مالزمة املخاطبني باآلية سرية األمم املاضية (الفعل) وعن انطباق

وجل -عن أ ّن إخراج
ّ
س ّنة الله عىل األمم املاضية عليهم (ر ّد الفعل) .ويف اآلية الثانية يخربنا -ع ّز
الرسول من ميدان دعوته سوف يؤ ّدي (الفعل) إىل تفكّك املتم ّردين وفقدانهم وحدتهم االجتامع ّية

(ر ّد الفعل) .واألمر نفسه يُقال فيام يرتبط باآلية الثالثة.

 -املعرفة املسبقة :يذكر العلامء أ ّن ميزة القوانني التي يقدر العلم عىل اكتشافها أنّها تسمح

لإلنسان بالتن ّبؤ باألحداث اآلتية يف الطبيعة .فيؤ ّدي فهم اإلنسان لقانون الجاذب ّية إىل قدرة املهندسني

مثل عىل تنظيم األبنية وفق قوانني مح ّددة تسمح بتامسك البناء وتح ُول دون انهياره .وكذلك فهم
ً

القانون الذي يؤ ّدي إىل الكسوف أو الخسوف يؤ ّدي إىل إمكان التن ّبؤ بحدوث هاتني الظاهرتني قبل
حصولهام وعىل هذين األمرين يُقاس ما سواهام .وفيام نحن فيه معرفة س ّنة الله يف األمم املاضية

تهدي اإلنسان إىل توقّع النتائج واآلثار التي ترتتّب عىل أفعاله .وال تغفل اآليات املتق ّدمة هذه
الخصوصيّة يف الس ّنة ،بل تلفت النظر إليها بطريقة واضحة عندما تدعو إىل االعتبار الذي هو النظر

يف مصائر السابقني واآلثار التي ترت ّبت عىل أفعالهم ملعرفة اآلثار والنتائج التي سوف ترتت ّب يف
حال تك ّرر الفعل نفسه أو ما يشبهه من األ ّمة املدع ّوة إىل االعتبار مبن سبقها من األمم.

 -الدوام واالستمرار :الدوام واالستمرار أو االطّراد هو من الخصائص التي تجعل املبدأ قانونًا

الطبيعي ،أو يف مجال اإلنسان واملجتمع .فال يكون القانون
وس ّنة؛ سواء كان ذلك يف مجال العلم
ّ

قانونًا إال إذا انطبق عىل الجميع بطريقة واحدة .وحتّى االستثناءات التي يظهر أل ّول وهلة أنّها تخرق

يل .ومن هنا ال تكون
القاعدة يجب أن تكون خاضعة الستثناء قانو ّ
ين ينسجم مع القانون األص ّ

مثل -عنً
املعجزات خرقًا للقوانني التي تحكم عالقة العلّة باملعلول ،وال يكون رفع التكليف
ين .واآليات
بعض الناس خرقًا للقانون
الترشيعي ،بل هو قانون يؤ ّدي إىل االستثناء بشكلٍ قانو ّ
ّ
املتق ّدمة تشري إىل دوام هذا املعنى بوضوح يغنينا عن الرشح والتفصيل.

 -حفظ االختيار :الخصوص ّية الرابعة من خصوص ّيات القوانني االجتامع ّية أنّها تحفظ لإلنسان

رس القانون ويفهمه
اختياره وال تلغي إرادته .بل حتّى يف القوانني الطبيع ّية عندما يكتشف اإلنسان ّ
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حق فهمه؛ فإنّه ،وإ ْن مل يك ْن قاد ًرا عىل تبديله وتغيريه :فلن ِ
َ
ً
اللّ ِه ت ِويل ،[[[لك ّنه قاد ٌر عىل التكيّف معه واالستفادة منه .فاإلنسان ال يقدر عىل إبطال قانون
الجاذب ّية ،ولك ّنه قاد ٌر عىل تكييف حياته معه واالستفادة منه وتوجيهه يف خدمة أغراضه؛ ولو يف

حدود مرسومة ال ميكن تجاوزها .فبدل أ ْن يجري علينا قانون الجاذبيّة ويسقطنا من أعىل إىل أسفل

ميكننا االستفادة منه يف االستقرار عىل وجه األرض .والقوانني االجتامع ّية -أيضً ا -ميكن التعامل

معها بهذه الطريقة ،فيمكن لإلنسان أن يقدم عىل تحقيق الفعل ليتحقّق ر ّد الفعل ،أو العكس ميتنع
عن الفعل ويستفيد من تجربة األمم املاضية ،فال يجري عليه ما جرى عليهم.

ختا ًما ،ال ب ّد من االلتفات إىل أ ّن الس ّنة اإلله ّية يتك ّرر حدوثها يف املجتمعات البرشيّة املعارصة؛

سواء التفت الناس إليها أم مل يلتفتوا إىل أسباب حدوثها وظروفها ،وما سقوط الظاملني من أنظمة
وحكّام ،ونرصة املظلومني واملستضعفني وع ّزتهم؛ إال خري دليل وبرهان عىل ذلك.

وليكن من املعلوم -أيضً ا -أ ّن س ّنة إمال ُء الل ِه للظَّاملني وإرجا ُء عقوبَ ِتهم ،وإمهال ُهم إىل أجلٍ

مس َّمى ،مع إمدادهم بال َّنعم وإمتاعهم بزهر ِة ال ُّدنيا وزين ِتها ،ليس إال من باب املكر بهم والكيد

جهم من حيثُ ال يعلمون،
لهم؛ ليزدادوا إمث ًا وبغ ًيا وطغيانًا وكف ًرا .وهم ال يعلمون أ َّن الله يستدر ُ

ويحق عليهم العذاب مبا أفسدوا من فطرة الله ،وكفروا بأنعم
ث ُّم يأخذُهم-بغتةً-وه ْم ال يشعرون،
ّ
ل
رتوا بحلمه تعاىل .قال تعاىلَ  :وكَأَيِّن ِّمن قَريَ ٍة َأمل ُ
َيت لَ َها َو ِه َي ظَالِ َمة ثُ َّم َأخَذتُ َها َوإِ َ َّ
الله ،واغ ُّ

ٱمل َ ِ
ت لَ َها؛ أي أخّرت يف أجلها وأمهلتها.
صريُ ،[[[وأَ ْملَيْ ُ
َََ
ُ َ ُ ُ ِّ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ
ِين كف ُروا ث َّم أخذتهم فكيف كن
هزئ بِرسل من قبلِك فأمليت ل ِل
وقال -تعاىل :-ولق ِد ٱست ِ
َ
اب[[[؛ ومعنى أمليت :أطلت وأمهلت ،من اإلمالء :أي اإلمهال والتأخري.
عِق ِ
َٰ َ ٌ َّ َ َ َ
َ َ َٰ َ َ ُ َ ِّ َ َ َ َ َ ُ
َ ٌ
ٱلق َر ٰ
ى َو ِ َ
ه ظلِمة إِن أخذهُ أ ِلم ش ِديد[[[؛ وفيها
وقال -تعاىل :-وكذل ِك أخذ ربك إِذا أخذ
تتن َّز ُل العقوب ُة من الله ـ تعاىل ـ عىل الظَّامل وتكون العقوب ُة شديدةٌ-ج ًّدا -بحيث تكون عربة و ِعظَة
َ
نفسه
سلوك الطريقِ
للعاملني .وهي قد تكون يف الدنيا؛ لريتدع بها الناس ،وينزجر بها من ت َُس ِّو ُل له ُ
ِ
وجل-ليوم القيامة ،حيثُ العقوب ُة أَشَ ُّد ،والفضيح ُة أخزى ،قال -تعاىل:-
نفسه ،وقد يؤخّرها الله-ع ّز ّ
[[[ -سورة اإلرساء ،اآليتان .77-76
[[[ -سورة الحج ،اآلية .48
[[[ -سورة الرعد ،اآلية .32
[[[ -سورة هود ،اآلية .102
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االستغرابة
تأصيلي
بحوث
ّ

َٰ ً َ َّ َ َ ُ َّ ٰ ُ َ َّ َ ُ َ ِّ ُ
َ َ ُ
َ ُ
َ َٰ ُ ُ
َ َ َ َ َّ
ول تس َب اللّه غ ِفل عما يعمل ٱلظلِمون إِنما يؤخ ُرهم ِ َلوم تشخص فِي ِه ٱأل
ني مقنِ ِع
بص مه ِط ِع
َ َ َ ُّ َ
َ ُ ُ ََ َ ُ ُ َ
َ
[[[
ُر ُءو ِس ِهم ل يرتد إِل ِهم طرفهم وأفدتهم هواء. 
فاإلمالء الوارد يف اآليات القرآنيّة هو اإلمداد واإلمهال الذي يواجه الل ُه سبحانه به بعض عباده

املتامدين يف املعصية ،ف ُيستد َرجون إىل ارتكاب املزيد من الذنوب ،يستحقّون بذلك العقاب
َ ُ َ ُ َّ َ
َ
ٌ [[[
ُ
مل لهم إِن كي ِدي متِني ؛ أي أمهِلهم.
األليم ،قال -تعاىل :-وأ ِ
ويشار -هنا -إىل أ ّن ما ينسبه القرآن الكريم إىل الله -تعاىل -من املكر ،والكيد ،والخدعة ،وأمثال

اإللهي للعبد العايص.
ذلك ،راجع إىل الجزاء
ّ

رب العاملني
والحمد لله ّ

[[[ -سورة إبراهيم ،اآلية .42
[[[ -سورة األعراف ،اآلية .183
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