جامعة القرويين
كلية أصول الدين
-تطوان-

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

اﻟﺴﻨﻦ اﻹﻟﻬﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ
ﺑﻘـﻠﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر رﺷﻴﺪ ﻛﻬﻮس
أوال -تعريف السنن اإللھية:
أ -السنة لغة :تطلق السنة في اللغة على" :الطريقة والسيرة ،حميدة
وسن الماء على وجھه :صبّه صبًّا َسھْال (...) ،و َس ّ
كانت أو ذميمة")ّ " ،(1
ن
األمير رعيته :أحسن سياستھا (...) .و َس ّن ﷲُ على يدي فالن قضاء حاجتي:
أجراه").(2

) (1ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺎدة )ﺳﻨﻦ( .225/13 ،ﳐﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ،ﻷﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺮازي ،ﻣﺎدة )ﺳﻨﻦ( ،ص.143
اﳌﺼﺒﺎح اﻟﻨﲑ ،ﻷﲪﺪ اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ اﳌﻘﺮئ ،ﻣﺎدة )ﺳﻨﻦ( ،ص.152
) (2أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي ،ﺣﺮف اﻟﺴﲔ ﻣﺎدة )ﺳﻦ( ،ص.418
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-قال الشاعر:

"فال تجز َع ْن من سُنة َ
أنت سرتھا

فأّو ُل

راض سنةً من يسيرھا").(3
ٍ
وقال لبيد" :من معشر سنﱠت لھم آباؤھم

ولكل قوم ُسنﱠة

وإ َما ُمھا").(4
ب -السنة اصطالحا:
السنة في القرآن الكريم :أنزل ﷲ تعالى وتقدس القرآن الكريم بلسان
عربي مبين ،وكان معجزة خالدة على مر األزمان والعصور،أعجزت
الفصحاء ،والشعراء ،واألدباء ،وبھذا فإن ألفاظه ال تخرج عن معانيھا في
اللغة العربية إال بقرينة ،فلفظ السنة في القرآن الكريم أُطلق على ما ھو
عليه في لغة العرب ،أي "الطريقة والخطة المتبعة") ،(5وسنة الرسل":ھي
الشرائع اإللھية المنزلة لھداية األمم") ،(6وال ﱡسنن جمع سنة ،قال العالمة
الراغب األصفھاني":وسنة الوجه طريقته ،وسنة النبي  :ρطريقته التي كان

) (3اﻟﺒﻴﺖ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﳍﺬﱄ ﳜﺎﻃﺐ أﺑﺎ ذؤﻳﺐ اﳍﺬﱄ .ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر.96/4 ،
) (4ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر.96/4 ،
) (5ﻣﻌﺠﻢ أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻨﺸﺮ ،ﻣﺎدة )ﺳﻨﻦ(.624/1 ،
) (6ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،ﳐﺘﺎر ﻓﻮزي اﻟﻨﻌﺎل ،ﻣﺎدة) :اﻟﺴﻨﺔ( ،ص.413
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-يتحراھا ،وسنة ﷲ تعالى :قد تقال لطريقة ِحكمته ،وطريقة طاعته") ،(7و"ما
جرى به نظامه تعالى في خلقه").(8
السنة عند المحدثين :ھي "ما أثر عن النبي  ρمن قول أو فعل أو تقرير
أو صفة َخلقية أو ُخلقية أو سيرة ،سواء كانت قبل البعثة أو بعدھا ،وھي
بھذا ترادف الحديث عند بعضھم").(9
معنى السنن اإللھية:
يقول اإلمام ابن قيم الجوزية –رحمه ﷲ -في تعريفه لسنة ﷲ":سنته
سبحانه وتعالى :عادته المعلومة").(10
ويعرفھا الكاتب الناقد المغربي األستاذ محمد جابري بقوله":إنھا جملة
المواثيق والعھود التي عھد ﷲ بھا لكل شيء في ھذا الوجود .أو بعبارة

)(7

ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن ،اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ،ﻣﺎدة )ﺳﻨﻦ( ،ص .429ﺑﺼﺎﺋﺮ ذوي اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻦ ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻔﲑوزاﺑﺎدي ،ﻣﺎدة):ﺑﺼﲑة اﻟﺴﻨﻦ( ،ص.267
) (8اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻘﻮﱘ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح.331/1 ،
) (9اﻟﺴﻨﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ،ص .57ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺑﻴﺎن اﻷﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺮد
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺛﲑ ﺣﻮل ﺣﺠﻴﺘﻬﺎ ورواﻳﺘﻬﺎ ،ﻋﻠﻲ اﳋﻔﻴﻒ ،ص.9
) (10ﺷﻔﺎء اﻟﻌﻠﻴﻞ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺪر واﳊﻜﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ،ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔ ،ص.408
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-أصح ھي كلمات ﷲ التامات التي ال يجاوزھن بر وال فاجر ،أو بعبارة أدق
فالسنن ھي كل أفعال ﷲ").(11
ويعرفھا الدكتور عبد الكريم زيدان بقوله":ھي الطريقة المتبعة في
معاملة ﷲ تعالى للبشر بناء على سلوكھم وأفعالھم وموقفھم من شرع ﷲ
وأنبيائه وما يترتب على ذلك من نتائج في الدنيا واآلخرة").(12
أما تعريفي للسنن اإللھية فھو كاآلتي» :سنن ﷲ قدر على مقتضاه يدبر
ﷲ ھذا الكون« ،وأقول بتفصيل» :السنن اإللھية :ھي أقدار ﷲ تعالى
وعھوده الثابتة وعھوده الحقة ،وكلماته التامات ،التي ال تبديل لھا وال
تحويل يعتريھا وال تغيير يشملھا،وال تحابي أحدا مؤمنا كان أم كافرا«.
ثانيا -خصائص السنن اإللھية:
إن خصائص السنن اإللھية تحدد شكل مسارھا ،وتبين كيف تسير ھذه
السنن عبر وسائل مضبوطة ،فال يمكن –مثال -فھم سنن ﷲ بعزلھا عن
ربانيتھا ،وال يمكن فھمھا كذلك دون وسطيتھا...
) (11اﻧﻈﺮ ﻛﺘﺒﻪ اﻵﺗﻴﺔ :اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﺑﲔ اﻟﺴﻨﻦ اﻹﳍﻴﺔ وﺟﻬﻮد اﻟﺼﺎدﻗﲔ واﻧﺘﺤﺎل اﳌﺒﻄﻠﲔ ،ص 66و
ص .81وﻣﻨﻬﺎج اﻟﻔﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺴﻨﻦ اﻹﳍﻴﺔ :اﻟﻘﺮض اﻟﺮﺑﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻜﻦ –ﳕﻮذﺟﺎ ،-ص .66واﻟﺪراﺳﺎت
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻨﻦ اﻹﳍﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة ،ص .30واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺣﱰازﻳﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت
اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ وﻫﺘﻨﻐﺘﻮن ،ص ،27ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺴﻨﻦ اﻹﳍﻴﺔ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻌﻠﻮم واﳌﻌﺎرف.
) (12اﻟﺴﻨﻦ اﻹﳍﻴﺔ ﰲ اﻷﻣﻢ واﳉﻤﺎﻋﺎت واﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ص.13
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-والكون كله يسير وفق سنن إلھية كاملة ال تبديل لھا وال تحويل ،فليس
ھناك شيء واحد في ھذه الحياة يحدث اعتباطا وعشوائية ،وإنما يجري كل
شيء فيھا وفق سنن ﷲ تعالى التي ال تنخرم وال تحيد ،وال تتخلف ،وال
تحابي أحدا من الخلق ،وال تستجيب ألھواء البشر وطموحاتھم الشخصية،
ومآربھم الفانية.
وعليه ،فما دام ھذا الكون بما فيه خاضعا لسنة ﷲ تعالى ،وما دامت سنة
ﷲ ھي قدره الذي على مقتضاه يدبر ملكه ،فإن لھا خصائص ربانية تبين
عدالتھا وجريانھا على جميع البشر ،واستمرارھا على مدى األزمان.
تلك الخصائص وإن تعددت وتنوعت فإنھا تنبثق من خصيصة الربانية
وترجع إليھا ،ذلك أن القوانين البشرية التي يسطرھا البشر ألنفسھم بعيدا
عن ھدي ﷲ عز وجل تحتاج دائما إلى المراجعة والتطور وإعادة الصياغة
والتحرر من قواعدھا ومقوماتھا ،تتعرض ھذه القوانين لكل ھذا ألنھا من
صنع البشر .أما قانون ﷲ وناموسه الكوني فثابت ال يتغير وضوابطه ال
تتعطل وال تتحول ،ألن واضعه ھو خالق البشر الذي يعلم ما كان وما يكون
وما لو كان كيف يكون.
فھذا الكون بما فيه يخضع لنظام عادل وضوابط ربانية ،فكل شيء يدور
ق ُك ﱠل َش ْي ٍء فَقَ ﱠد َرهُ تَ ْق ِديرًا{) سورة الفرقان :من اآلية  ،(2فالبد
في فلكه } َو َخلَ َ
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
-تطوان-

لكل شيء من فلك يدور فيه ،وال بد لھذا القانون من ضوابط وإال انتھى
األمر إلى الفوضى وإلى الدمار.
ومن ثم كانت سنن ﷲ تتسم بالربانية ال يعتريھا النقص وال التغير وال
التطور فھي صالحة لكل زمان ومكان ،إلى أن يرث ﷲ األرض ومن
عليھا.
فأول تلك الخصائص:
-1الربانية:
إن كون ربانية السنن اإللھية يميزھا عن باقي التصورات الفلسفية
والمعتقدات الوثنية التي ينشئھا الفكر البشري وتصوراته الخيالية.
وكون سنن ﷲ ربانية المصدر ،يعني أنھا مرتبطة با{ تعالى ،منه تستمد
وبنوره تستضيء ،وھذا ما يفرغ عليھا قدسية ال نظير لھا ،ألن ھذه السنن
صادرة من صاحب الخلق واألمر في ھذا الكون} ،أَ َال لَهُ ْال َخ ْل ُ
ق َو ْاألَ ْم ُر
ك ﱠ
ين{) سورة األعراف :من اآلية  ،(54ولم تصدر من
ﷲُ َربﱡ ْال َعالَ ِم َ
تَبَا َر َ
البشر الذين يحكمھم القصور والعجز ،والتأثر بمؤثرات الزمان والمكان.
ونفھم من ھذه الخصيصة أن ﷲ تعالى وتقدس ھو المدبر الحقيقي لھذا
الوجود بمشيئته المطلقة ،وتدبيره الحكيم.
6

جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-إن التأكيد القرآني على ربانية السنة التاريخية وعلى طابعھا الغيبي،
يستھدف ربط اإلنسان ،حتى حينما يريد أن يستفيد من القوانين الموضوعية
للكون ،با{ سبحانه.
وھذه الربانية التي تتميز بھا سنة ﷲ ،ھي عكس ما يعتقده اتجاه التفسير
اإللھي للتاريخ الذي تمثله مدرسة المفكرين الالھوتيين المسيحيين.
وھذا يبين لنا الفرق الشاسع والبون الواسع بين االتجاه القرآني في ربط
سنن التاريخ بعالم الغيب ،وبين ما يسمى بالتفسير اإللھي للتاريخ ،الذي
يتبناه الالھوت.
 -2الثبات:
بما أن سنن ﷲ ربانية المصدر ،وليست نتاج فكر بشري يعتريه النقص،
فإنه من ھذه الخصيصة تنبثق باقي الخصائص ،فتكون سنن ﷲ ثابتة ألنھا
تقتبس نورھا من مشكاة ربانية؛ وثبات سنة ﷲ يعني استقرارھا ودوامھا؛
ك
فال تتبدل وال تتحول ،يقول الحق سبحانه وتعالىُ ] :سنﱠةَ َم ْن قَ ْد أَرْ َس ْلنَا قَ ْبلَ َ
ِم ْن ُر ُسلِنَا َوال تَ ِج ُد لِ ُسنﱠتِنَا تَحْ ِويالً[) سورة اإلسراء ،(77 :ويقول ﷲ عز
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ت ِم ْن قَبْ ُل َولَ ْن تَ ِج َد لِسُنﱠ ِة ﱠ
اسمهُ ] :سنﱠةَ ﱠ
ﷲِ الﱠتِي قَ ْد َخلَ ْ
ﷲِ تَبْ ِديالً[ )سورة
الفتح.(23:
وال يعني ھذا الجمود في قالب حديدي وإنما يعني الحركة –التي تعتبر
قاعدة في التصميم الكوني والحياة البشرية -في مضمار ھذه الخصيصة
حتى ال تسود الفوضى والحيرة في الكون ،بل تلك الحركة الكونية التي
تدور في دائرة الثبات تضفي عليھا طمأنينة ال نظير لھا ،وتضمن للحياة
البشرية مزية التناسق مع النظام الكوني المتناسق والمتماسك ،ويقيھا شر
الفوضى واتباع أھواء البشر التي ال يضبطھا قانون سوى تحقيق مصالحھا
وطموحاتھا الشخصية.
والثبات عنصر فعال ذو أثر كبير في نيل األوطار وبلوغ المرام" .وال
يبلغ الھدف السامي إال الصابرون الذين أدركوا أنه لكل أجل كتاب ،فلم
يستعجلوا النتائج قبل أوانھا ،بل أدركوا الثمرة في إبانھا ،فكانوا منارا
للھدى ،ودليال على ﷲ").(13
وال شك أنه بثبات سنة ﷲ واستمرارھا تثبت النفس وتطمئن ويحيطھا
االستقرار ،الذي يكون توطئة لمعرفة ما لكل امرئ وما عليه ،فيعتبر

) (13اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ دراﺳﺔ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻮر اﻟﺴﻨﻦ اﻹﳍﻴﺔ ،ص.111
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ال ُمبصر ويحذر المخطئ ،ويتحسس كل إنسان أين تسير به قدماه فيُحْ ِج ُم أو
يُ ْق ِد ُم –مستندا إلى ظنه -لمصيره ومآله في دنياه وأخراه.
والھدف الثاني من ثبات السنن اإللھية وعدم تغييرھا ھو سقوط القول
ب)الصدفة( أو )الطبيعة( فيما ال يستطيع العقل البشري الوقوف على علله
وأسبابه ،إذ لو لم تكن السنن الجارية قائمة على الثبات التسع المجال للعبثية
ولبسط القول بالصدفة في نظام حركة الكون واألحياء واألنفس.
ولو لم تكن سنن ﷲ عز وجل ثابتة على الحال المذكور ،لما كان في ھذا
الكون توازن وال استقرار وال استحال استمرار الحياة ،ولكانت الفوضى
حينئذ ھي السمة السائدة ..وھذا يتنافى مع الواقع المشھود ،الذي تدلنا كل
صغيرة وكبيرة فيه على آيات التوازن واالستقرار التي تقود إلى استمرار
الحياة إلى أجلھا المقدر لھا.
ونحمد ﷲ الذي وقانا شر الفلسفات المادية –التي ال تثبت على حال-
الجاھلة بحقائق ھذا الكون ،التي مزقت الفكر الغربي شر ممزق ،وتركته
يضل السبيل في كھوف الجدليات المظلمة...
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان- -3االطراد:
االطراد" :اطرد األمر تبع بعضه بعضا وجرى واطرد الحد تتابعت
أفراده وجرت مجرى واحدا كجري األنھار").(14
وعليه ،فالمقصود باطراد سنة ﷲ تتابع حصولھا ،أو تكرار آثارھا على
الوتيرة نفسھا كلما توافرت شروطھا ،وانتفت الموانع التي تحول دون
ُون إِ ﱠال سُنﱠ َ
ين فَلَ ْن تَ ِج َد
ت ْاألَ ﱠولِ َ
تحقيقھا ) ،(15يقول ﷲ جل ذكره] :فَھَلْ يَ ْنظُر َ
ت ﱠ
ت ﱠ
ﷲِ تَحْ ِويالً[ )سورة فاطر :من اآلية.(43
ﷲِ تَ ْب ِديالً َولَ ْن تَ ِج َد لِ ُسنﱠ ِ
لِ ُسنﱠ ِ
وھكذا نجد أن اطراد سنة ﷲ يعني أنھا ليست عشوائية قائمة على أساس
الصدفة واالتفاق.
ولھذا قص علينا القرآن الكريم قصص الغابرين وما حل بھم من جراء
ما اقترفوه من مخالفات لألوامر اإللھية ،لنأخذ الدروس والعبر ،ونرجع إلى
الصراط السوي ،حتى ال يصيبنا ما أصابھم ،ولوال اطراد سنة ﷲ لما كانت
ھناك دعوة للسير في األرض والوقوف على آثار السابقين وأخذ العبرة
والدروس مما أصابھم ،يقول الحق سبحانه وتعالى } :قَ ْد َخلَ ْ
ت ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم
)(14ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻠﻴﺎت ،ﻷﰊ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﻜﻔﻮي ،ﻓﺼﻞ اﻷﻟﻒ واﻟﻄﺎء ،ص.199
واﻻﻃﺮاد ﻳﻀﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ "ﻷﻧﻪ ﻳﻀﻢ أﺟﺰاء اﳌﺪود وﳚﻤﻌﻬﺎ ،وﻳﺘﺒﻊ اﶈﺪود ﲝﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻴﺚ وﺟﺪ وﻳﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﺬﻟﻚ وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ" .اﳌﻌﲔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﻼم اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ،ﻋﺒﺪ اﷲ رﺑﻴﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﻪ ﳏﻤﺪ ،ص.52
) (15أزﻣﺘﻨﺎ اﳊﻀﺎرﻳﺔ ﰲ ﺿﻮء ﺳﻨﺔ اﷲ ﰲ اﳋﻠﻖ ،أﲪﺪ ﻛﻨﻌﺎن ،ص.76
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ين{) سورة آل
ان َعاقِبَ ةُ ْال ُم َك  ﱢذبِ َ
ف َك َ
ض فَا ْنظُرُوا َك ْي َ
ُس نَ ٌن فَ ِسيرُوا فِي ْاألَرْ ِ
عمران ،(137:ويقول جل وعال} :فَا ْعتَبِرُوا يَا أُ
َ
ْ
ار{) سورة

ْص
ب
األ
ي

ل
و
َ
ِ
ِ
الحشر :من اآلية.(2
يقول إمام المقاصد أبو إسحاق الشاطبي –رحمه ﷲ ":إنه لوال أن اطراد
العادات) (16معلوم لما عرف الدين من أصله ،فضال عن تعرف فروعه؛ ألن
الدين ال يعرف إال عند االعتراف بالنبوة ،وال سبيل إلى االعتراف بھا إال
بواسطة المعجزة ،وال معنى للمعجزة إال أنھا فعل خارق للعادة ،وال يحصل
فعل خارق للعادة إال بعد تقرير اطراد العادة في الحال واالستقبال كما
اطردت في الماضي ،وال معنى للعادة إال أن الفعل المفروض لو قدر
وقوعه غير مقارن للتحدي لم يقع إال على الوجه المعلوم في أمثاله ،فإذا
وقع مقترنا بالدعوة خارقا للعادة ،علم أنه لم يقع كذلك مخالفا لما اطرد
إال والداعي صادق").(17
فھي سنن واقعة آتية من األزل ،فھي باقية وماضية إلى األبد ال تھرم
أبدا ،وال يصيبھا الموت ،كما تھرم القوانين المدنية وتموت.
) (16ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎدات :اﻟﺴﻨﻦ.
) (17اﳌﻮاﻓﻘﺎت ﰲ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻟﻠﺸﺎﻃﱯ.568/2 ،
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-فسنة ﷲ مطردة تشمل الماضي والحاضر والمستقبل ،واطرادھا ال يعني
حتميتھا .وھنا يمكن القول ،بأنه بالرﱡ غم من ثبات سنة ﷲ في الكون
واطرادھا ،فالمشيئة اإللھية طليقة ال يَ ِر ُد عليھا قيد ما ،مما يخطر على فكر
البشر البعيد عن أصول التوحيد اإلسالمي .وھو سبحانه وتعالى يبدع كل
شيء ويخلقه بمجرد تو ّجه مشيئته إلى إبداعه وخلقه .فليس ھناك قاعدة
ملزمة وال قالب مفروض ُم ْلزم للمشيئة اإللھية في الفعل ،فھو عز وجل
يفعل ما يشاء كيف يشاء حين يشاء ،ال راد ألمره ،وال معقّب لحكمه ).(18
والحاصل أن جريان سنن ﷲ وتحققھا يكون بقضاء ﷲ  Υوقدره
وحكمته ،يستوي في ذلك سنن ﷲ الجارية) (19والخارقة) .(20وإذا أراد ﷲ
تبارك وتعالى شيئا فإنه ال ينفذه بإبطال سننه المطردة وأقداره الماضية في
خلقه ،ولكن بالترجيح أو التوفيق بينھا ،كما قال جل ثناؤه } :ثُ ﱠم ِج ْئ َ
ت َعلَى
قَ َد ٍر يَا ُمو َسى{) سورة طـه :من اآلية (40وھذا ما يخالف مبدأ الحتمية
وينقض مزاعم القائلين بھا.
) (18اﻟﺴﻨﻦ اﻹﳍﻴﺔ ،ﳎﺪي ﻋﺎﺷﻮر ،ص.105
) (19ﻣﻌﲎ ﻛﻮﺎ ﺳﻨﻦ اﷲ ﺟﺎرﻳﺔ أﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ –ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ -ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮت ﺷﺮوﻃﻬﺎ وﻣﻘﻮﻣﺎﺎ ،وﺗﺘﻢ
اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ.
) (20اﻟﺴﻨﻦ اﳋﺎرﻗﺔ :أي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻳﻌﺘﱪوﺎ ﺧﻮارق ،أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ ﺷﻲء اﲰﻪ ﺧﻮارق ،ﻓﻜﻞ ﺷﻲء
ﻳﺘﺤﺮك ﺑﺈرادﺗﻪ وﻣﺸﻴﺌﺘﻪ وﺣﻜﻤﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإن ﺑﺪا ﻟﻨﺎ أﻣﺮا ﺧﺎرﻗﺎ ﻟﻠﻌﺎدة.
12

جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ونمثل الطراد سنن ﷲ بسنة ﷲ في عقاب من تكبر على طاعته وطاعة
رسله ،بقول الحق جل وعال}:إِنﱠا أَرْ َس ْلنَا إِلَ ْي ُك ْم َرس ً
ُوال َشا ِھدًا َعلَ ْي ُك ْم َك َما
صى فِرْ َع ْو ُن ال ﱠرسُو َل فَأ َ َخ ْذنَاهُ أَ ْخ ًذا َوبِ ً
أَرْ َس ْلنَا إِلَى فِرْ َع ْو َن َرس ً
ْف
يال فَ َكي َ
ُوال فَ َع َ
ان َو ْع ُدهُ َم ْفع ً
ُوال
ان ِشيبًا ال ﱠس َما ُء ُم ْنفَ ِط ٌر بِ ِه َك َ
ون إِ ْن َكفَرْ تُ ْم يَ ْو ًما يَجْ َع ُل ْال ِو ْل َد َ
تَتﱠقُ َ
إِ ﱠن ھَ ِذ ِه تَ ْذ ِك َرةٌ فَ َم ْن َشا َء اتﱠ َخ َذ إِلَى َربﱢ ِه َسبِ ً
يال{) سورة المزمل.(19-15 :
 -4العموم):(21
المقصود بعموم سنة ﷲ ،كون حكمھا يسري على الجميع بدون استثناء؛
ال تستحيي من أحد وال تحابي أحدا ،بغض النظر عن كونه مؤمنا أم كافرا،
أو أبيض أو أسواد ،أو عربيا أو عجميا ،يعيش في رقعة إسالمية أو غير
إسالمية ،غير مقتصرة على ھذا أو ذاك ،الكل سواسية أمام حكمھا ،وصدق
ب َم ْن يَ ْع َملْ
ﷲ تبارك وتعالى القائل} :لَي َ
ْس بِأ َ َمانِيﱢ ُك ْم َوال أَ َمانِ ﱢي أَ ْھ ِل ْال ِكتَا ِ
ن ُدو ِن ﱠ
ُسوءاً يُجْ  َز بِ ِه َوال يَ ِج ْد لَهُ ِم ْ
صيراً{) سورة
ﷲِ َولِيّا ً َوال نَ ِ
النساء ،(123:والقائل أيضا}:أَ ُكفﱠا ُر ُك ْم َخ ْي  ٌر ِم ْن أُولَ ئِ ُك ْم أَ ْم لَ ُك  ْم بَ  َرا َءةٌ فِي
ﱡ
ر{) سورة القمر ،(43:فالقضية ليست انتماء إلى رقعة إسالمية ،أو
الزبُ ِ
جنس عربي أو غير ذلك ،وإنما القضية قضية عمل وجزاء ،وفي ھذا
) (21ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺪﻳﻖ ﺧﺎن اﻟﻘﻨﻮﺟﻲ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﻌﺎم":ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺴﺘﻐﺮق ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻪ ﲝﺴﺐ
وﺿﻊ و ٍ
اﺣﺪ َدﻓﻌﺔ" .اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ص ).201ﰲ ﻛﺘﺐ اﻷﺻﻮل اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻏﻨﻴﺔ (
َْ
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-السياق يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية –رحمه ﷲ ":-ﷲ ينصر الدولة العادلة
وإن كانت كافرة ،وال ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة").(22
وعلى الرﱡ غم من ذلك فالغاية من ذكر أحوال األمم الغابرة ھي أن تترسخ
السنة في نفوس المؤمنين ،وأن يفھم الناس أن اآلخر سيُفعل به ما فُعل في
األول حين يسير في طريقه .وكل تلك القصص واألخبار تتلوھا تعقيبات
تؤكد ھذه السنة والقاعدة التي صارت علما ).(23
ومن ھنا ،فلوال عموم سنة ﷲ واطرادھا وثباتھا لما ذكرت لنا قصص
األمم السابقة ،إذ ما يجري عليھا يجري على غيرھا في باقي األزمان
واألمصار ،فأي أمة تنكبتھا –أي سنة ﷲ -لقيت جزاءھا عاجال أم آجال،
وھذا ما سجله القرآن الكريم في غزوة أُ ُحد ،لما أخطأ الرماة وخالفوا
صيبَةٌ
األوامر النبوية لقوا جزاءھم ،قال الحق جل ذكره} :أَ َولَ ﱠما أَ َ
صابَ ْت ُك ْم ُم ِ
ص ْبتُ ْم ِم ْثلَ ْيھَا قُ ْلتُ ْم أَنﱠى ھَ َذا قُلْ ھُ َو ِم ْن ِع ْن ِد أَ ْنفُ ِس ُك ْم إِ ﱠن ﱠ
ي ٍء
قَ ْد أَ َ
ﷲَ َعلَى ُك ﱢل َش ْ
قَ ِدي ٌر{) ،(24فال محاباة وال تمييز أمام سنة ﷲ.

) (22اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻜﱪى ،ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ.63/28 ،
) (23اﻗﺮأ ورﺑﻚ اﻷﻛﺮم ،ﺟﻮدت ﺳﻌﻴﺪ ،ص.132
) (24ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان.165:
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-كما خصص القرآن الكريم جانبا كبيرا من سوره لعرض قصص
الغابرين ،لينبھنا ويلفت أنظارنا إلى ما آلت إليه تلك األمم من تغير أحوالھا
إيجابا أم سلبا؛ حين اختارت لنفسھا طريقا معينا ،ولينبھنا كذلك إلى أن
المجتمعات البشرية محكومة بنوع من السنن والنواميس المطردة الثابتة
العامة ،التي تضبط حركتھا وتطورھا ،وتحدد مصيرھا في النھاية.
ُصيبَ ُك ْم ِم ْث ُل َما
ر َمنﱠ ُك ْم ِشقَاقِي أَ ْن ي ِ
قال الحق جل وعالَ ) :ويَا قَ ْو ِم َال يَجْ ِ
وط ِم ْن ُك ْم بِبَ ِعي ٍد
ح َو َما قَ ْ
و َم ھُو ٍد أَ ْو قَ ْ
وح أَ ْو قَ ْ
اب قَ ْ
و ُم لُ ٍ
و َم َ
ص َ
أَ َ
صالِ ٍ
و َم نُ ٍ
))((89سورة ھود( .فسنن ﷲ ال تحابي أحدا وقصص القرآن كثيرة :قصة
قوم نوح وعاد وثمود ولوط وشعيب وموسى ...لما خالفوا أنبياءھم حصدتھم
سنة ﷲ وكانت لھم بالمرصاد...
وھكذا فإن ما وقع لألمم والمجتمعات الماضية التي تكررت وقائعھا
رغم اختالف أشكالھا وتباين الظروف الزمنية والمكانية التي وقعت فيھا،
يسجل القرآن الكريم وجود قانون أو سنة كونية مطردة تحكم سير ھذه
المجتمعات كما دل على ذلك استنطاق جزئياتھا إذ يصرح القرآن أن { سننا
في األمم والجماعات ،يدعو إلى التفكير فيھا والتدبر في مغزاھا واكتشاف
داللتھا االجتماعية ولمس معانيھا التاريخية.
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-فالحديث القرآني يكشف على أن ھناك حوادث تاريخية متشابھة في
داللتھا ومضمونھا وإن اختلفت في شكلھا ،وھذا التماثل ھو الذي يضمن
لھذه الحوادث نوعا من التكرار واالطراد ،ومن ثم يخبر القرآن الكريم أن
ھذا االطراد غير قابل للتبديل والتحويل.
وھذه السنن لھا وظيفة اجتماعية ھامة فھي تكشف عن أسباب الخلل
وتزيل الستار عن أسباب الدمار وتثير في اإلنسان فطرة الخير والصالح،
وتدعوه إلى االستقامة ومراجعة مواقفه ووقفاته والعمل على ضبط حركاته.
ومن جھة تكشف ھذه السنن عن تجربة تاريخية كاملة تجد فيھا الشعوب
والجماعات ما ينير طريقھا ويفتح بصيرتھا للوقف على نتائج اختيارھا ).(25
وبناء على ذلك؛ فإن النواميس التي يتحدث عنھا القرآن الكريم تتميز
بأنھا نواميس مطلقة صالحة لكل زمان ومكان ،متى توفرت مقوماتھا
وتحققت شروطھا الموضوعية في الزمان والمكان ،فھي عامة.
ھذا ،واآليات الدالة على عموم سنة ﷲ كثيرة ،أذكر منھا ،قوله جل
ين َخلَ ْوا ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم
جالله} :أَ ْم َح ِس  ْبتُ ْم أَ ْن تَ ْد ُخلُوا ْال َجنﱠةَ َولَ ﱠما يَأْتِ ُك ْم َمثَ ُل الﱠ ِذ َ
َم ﱠس ْتھُ ُم ْالبَأْ َسا ُء َوال ﱠ
ين آ َمنُوا َم َعهُ َمتَى
ضرﱠا ُء َو ُز ْل ِزلُوا َحتﱠى يَقُو َل ال ﱠرسُو ُل َوالﱠ ِذ َ
ﷲِ أَال إِ ﱠن نَصْ َر ﱠ
نَصْ ُر ﱠ
ﷲِ قَ ِريبٌ {) سورة البقرة .(214:قال الشيخ أبو السعود
)(25

ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ واﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ،ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﻣﺰﻳﺎن ،ص.190-189
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
-تطوان-

في تفسيره" :إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم" } ":أَ ْم َح ِس ْبتُ ْم
{ خوطب به رسو ُل ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ومن معه من المؤمنين حثًّا لھم
على الثبات على المصابرة على مخالفة الكفَ َرة وتح ﱡمل المشا ﱢ
ق من جھتھم
تالف األم ِم على األنبياء عليھم السالم  ،وقد بُ يّن فيه مآ ُل
إثر بيا ِن اخ
ِ
اختالفِھم وما لَقِ َي األنبيا ُء و َم ْن معھم من قبلھم من مكابدة الشدائد ومقاساة
رھم النص ُر وأم منقطعة والھمزةُ فيھا لإلنكار
الھموم وأن عاقبة أم ِ
واالستبعاد أي بل أحسبتم } أَن تَ ْد ُخلُ ْ
وا الجنة َولَ ﱠما يَأْتِ ُكم ﱠمثَ ُل الذين َخلَ ْو ْا ِمن
قَ ْبلِ ُكم { من األنبياء ومن معھم من المؤمنين أي والحال أنه لم يأتِكم مثلُھم
بعد ولم تبتلوا بما ابتُلوا به من األحوال الھائل ِة التي ھي َمثَ ٌل في الفظاعة
والش ّدة وھو متوقﱠ ٌع ومنت َ
ٌ
استئناف وق َع جوابا ً عما ينسا ُ
ق إليه
ظ ٌر } َم ﱠس ْتھُ ْم {
الذھن كأنه قيل وكيف كان مثلھم فقيل  :مسﱠ ْتھم } البأساء { أي الش ﱠدةُ من
الخوف والفاق ِة } والضراء { أي اآلال ُم واألمراضُ } َو ُز ْل ِزلُ ْ
وا { أي
ْ
أزعجوا إزعاجا ً شديداً بما َدھَمھم من األھوال
واألفزاع").(26
ِ

)(26

إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ إﱃ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﱘ.215/1 ،
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ان
ف َك َ
ض فَيَ ْنظُ رُوا َك ْي َ
وقوله تقدست أسماؤه} :أَفَلَ  ْم يَ ِسيرُوا فِي ْاألَرْ ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِھ ْم َد ﱠم َر ﱠ
ين أَ ْمثَالُھَا{) .(27قال الشيخ أبو
ﷲُ َعلَ ْي ِھ ْم َولِ ْل َكافِ ِر َ
َعاقِبَةُ الﱠ ِذ َ
السعود في تفسيره } ":أَفَلَ ْم يَ ِسير ْ
ُوا فِي األرض { أي أقَع ُدوا في أماكنِھم فلم
يسيرُوا فيھا } فَيَنظُر ْ
األمم المكذب ِة
ان عاقبة الذين ِمن قَ ْبلِ ِھ ْم { من
ْف َك َ
ُوا َكي َ
ِ
ف ﱠ
ارھم  .وقولُه تعالى َ } :د ﱠم َر ﷲ َعلَ ْي ِھ ْم {
ارھم تنبى ُء عن أخب ِ
إن آثا َر دي ِ
ٌ
كيف كان عاقبتُھم فقي َل
الكالم كأنﱠه قي َل
استئناف مبن ﱞي على سؤا ٍل نشأ َ من
َ
ِ
أنفسھم وأھليِھم وأموالِھم  ،يقا ُل
استأص َل ﷲ تعال َى عليھم ما اختصﱠ بھم من ِ
ك علي ِه ما يختصﱡ ب ِه  } .وللكافرين { أي
د ﱠمره أھل َكه ود ﱠمر علي ِه أھل َ
السائرين بسيرتِھم } أمثالھا { أمثا ُل عواقبِھم أو عقوباتِھم
الكافرين
ولھؤال ِء
َ
َ
ْ
لكن ال على ﱠ
ك وأضعافَهُ  ،بلْ مثلَه  ،وإنما جُم َع
أن لھؤال ِء أمثا َل ما ألولئ َ
حسب تعد ِد
لعواقب متعدد ٍة
باعتبار مماثلتِه
األمم ال ُمعذب ِة").(28
َ
َ
ِ
ِ
فليس المراد من السير في األرض ھنا خصوص السفر ،بل مطلق
التعرف على أحوال الماضين بأي سبيل ،وليس من شك أن من المفيد للعاقل
أن يبحث عن أحوال الناس ،ويطلع على األسباب الموجبة لضعفھم ،أو

)(27
)(28

إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ إﱃ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﱘ.94/8 ،
ﺳﻮرة ﳏﻤﺪ.10:
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-قوتھم ،فيتعظ ويعتبر ،ويسترشد إلى ما فيه خيره وصالحه ،ومن أجل
ى َو َم ْو ِع َ
ھذا قال عز من قائل} :ھَ َذا بَيَ ٌ
ين{) .(29ھذا
اس َوھُد ً
ظةٌ لِ ْل ُمتﱠقِ َ
ان لِلنﱠ ِ
إشارة إلى ذكر السنن الحكيمة التي من سار عليھا ظفر ،ومن تنكبھا خسر..
والبد من البيان للناس كافة ،ليكون حجة على من عصى ،وھدى وموعظة
لمن اتقى ،فإنه السبيل الوحيد الذي يميز العاصي والمطيع ..ولوال البيان ال
طاعة وال عصيان ).(30
إضافة إلى ذلك ،فقد تحدثت السنة المطھرة عن عموم سنة ﷲ ،أذكر
منھا حديثا واحداَ ،ع ْن َعبْ ِد ﱠ
ﷲِ بْ ِن ُع َم َر رضي ﷲ عنھما قَا َل :أَ ْقبَ َل َعلَ ْينَا
َرسُو ُل ﱠ
ين! َخ ْمسٌ إِ َذا ا ْبتُلِيتُ ْم بِ ِھ ﱠ
نَ ،وأَ ُعو ُذ
اج ِر َ
ﷲِ  ρفَقَا َل  π:يَا َم ْع َش َر ْال ُمھَ ِ
ا{ِ أَ ْن تُ ْد ِر ُكوھُ ﱠن :لَ ْم تَ ْ
اح َشةُ فِي قَ ْو ٍم قَ ﱡ
بِ ﱠ
طَ ،حتﱠى يُ ْعلِنُوا بِھَا ،إِالﱠ فَ َشا
ظھَ ِر ْالفَ ِ
ض ْ
ون َواألَ ْو َجا ُ
فِي ِھ ُم الطﱠا ُع ُ
ض ْواَ .ولَ ْم
ت فِي أَسْالَفِ ِھ ُم الﱠ ِذ َ
ين َم َ
ع الﱠتِي لَ ْم تَ ُك ْن َم َ
و ِر
يَ ْنقُ ُ
ان ،إِالﱠ أُ ِخ ُذوا بِال ﱢسنِ َ
صوا ْال ِم ْكيَا َل َو ْال ِمي َز َ
ين)َ (31و ِش ﱠد ِة ْال َم ُؤونَ ِة َو َج ْ
طا ِن َعلَ ْي ِھ ْمَ .ولَ ْم يَ ْمنَعُوا َز َكاةَ أَ ْم َوالِ ِھ ْم ،إِالﱠ ُمنِعُوا ْالقَ ْ
الس ْﱡل َ
ط َر ِم َن ال ﱠس َما ِءَ ،ولَ ْوالَ
ط ﱠ
طرُواَ .ولَ ْم يَ ْنقُضُوا َعھْ َد ﱠ
ﷲِ َو َعھْ َد َرسُولِ ِه ،إِالﱠ َسلﱠ َ
ْالبَھَائِ ُم لَ ْم يُ ْم َ
ﷲُ َعلَ ْي ِھ ْم
) (29ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان.138:
) (30اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺎﺷﻒ ،ﳏﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﻴﺔ.160-159/4 ،
)(31
ِ
ﲔ :أي اﺎﻋﺔ واﻟﻘﺤﻂ .ﻓﻴﺾ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﺷﺮح اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ ،زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف
أﺧﺬوا ﺑِﺎﻟ ﺴﻨ َ
اﳌﻨﺎوي.1053/1،
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ب
َع ُد ًّوا ِم ْن َغي ِْر ِھ ْم ،فَأ َ َخ ُذوا بَع َ
ْض َما فِي أَيْ ِدي ِھ ْمَ .و َما لَ ْم تَحْ ُك ْم أَئِ ﱠمتُھُ ْم بِ ِكتَا ِ
ﷲُ ،إِالﱠ َج َع َل ﱠ
ﷲَِ ،ويَتَ َخيﱠرُوا ِم ﱠما أَ ْن َز َل ﱠ
ﱠ
ﷲُ بَأْ َسھُ ْم بَ ْينَھُ ْم .(32) ι
لقد كان األمر كذلك ،أخذ األعداء بعض ما في أيدينا –كما جاء في
الحديث الشريف ،-ضاعت األندلس "الفردوس المفقود" كما تسمى،
اغتصبت فلسطين ،واحتلت بالد ما وراء النھر ،و ُم ﱢزق العراق ،وخربت
دولة آل عثمان ،وسقطت دول ...كل ھذا نتيجة مخالفة سنة ﷲ التي ال
تحابي أحدا.
 -5الواقعية:
فإذا كانت سنن ﷲ ربانية المصدر ،فيكون طبيعيا أن تكون واقعية،
تتعامل مع حقائق موضوعية ذات وجود حقيقي ،وأثر واقعي إيجابي ،ومع

الواقع المشھود ،ال مع تصورات عقلية مجردة ،وال مع مثاليات خيالية
ال مقابل لھا في حياة الناس وال وجود.
ثم إن الناموس الذي يضعه ﷲ تبارك وتعالى للحياة البشرية يحمل طابع
الواقعية كذلك ،ألنه قابل للتحقيق الواقعي في الحياة البشرية بأسرھا..
) (32ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﻛﺘﺎب اﻟﻔﱳ ،ﺑﺎب اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،ح ،4019وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻷﻟﺒﺎﱐ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ.
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-وبمعنى آخر؛ فكون سنن ﷲ واقعية؛ ينفي عنھا الخيال ،ويجعلھا
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالواقع وما يدور فيه ،فھي ال تنفصل عنه تماما،
وھكذا تأتي سنن ﷲ اإللھية ال لتسبح في بحار الخيال ،وال لتحلﱢق في أجواء
المثالية ال ُمجنﱠحة ،فتفرض إنسانا ال وجود له في الواقع ،كما صنع الفارابي
في مدينته الفاضلة وأفالطون في جمھوريته الخيالية ،وكما تخيﱠلت الشيوعية
المادية الغافلة عن ﷲ والدار اآلخرة في أذھانھا عن المجتمع الذي تنعدم فيه
الفوارق والطبقية وتزول الملكية ،وال يحتاج إلى دولة وال قضاء وال ُشرطة
وال سجون!.
وھنا يتضح لنا أن سنن ﷲ "تفسر أحداث الواقع أفضل تفسير وأبينه.
نزل القرآن منجما حسب ما اقتضته الضرورة الظرفية (...) ،وجاء يسنن
قوانين خضعت لھا كل ظروف الزمان والمكان.
وإذا ما أخذنا سنة من السنن وعرضناھا على األحداث المعاصرة مثال
تبين بما ال مجال للشك فيه بأن الغرب بفلسفاته االجتماعية والعلوم اإلنسانية
ما استطاع فك لغز ترابط األحداث ،وعوامل الصراع السياسي ،وذلك
إلعراضھم عن سنن ﷲ").(33

) (33ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻔﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺴﻨﻦ اﻹﳍﻴﺔ ،ﳏﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮي ،ص.85
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ثم إن واقعيتھا كذلك تتجلى في تسخير ﷲ تعالى الناس لفعلھا،
فالمستكبر الظالم مثالً عندما يعاقب ،يعاقب على أيدي بشر آخرين ،ممن
ھم أشد منه قوة بطشا ،فينتقم ﷲ عز وجل من الظالم بظالم مثله ،وكذلك
الكفار المستكبرين المعاندين ،يعاقبھم ﷲ تعالى بتسليط المؤمنين المجاھدين
الصادقين عليھم ،قال ﷲ عز اسمهَ } :ذلِ ُك ْم َوأَ ﱠن ﱠ
ﷲَ ُمو ِھ ُن َك ْي ِد
)(34
َ
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ﱢ
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ِ
ِ
ُ
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ِ
ِ
ينَ .وي ُْذ ِھبْ َغ ْي َ
ظ قُلُوبِ ِھ ْم َويَتُوبُ
ف صُ ُدو َر قَ ْو ٍم ُم ْؤ ِمنِ َ
َويَ ْنصُرْ ُك ْم َعلَ ْي ِھ ْم َويَ ْش ِ
ﷲُ َعلَى َم ْن يَ َشا ُء َو ﱠ
ﱠ
ﷲُ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم { ] التوبة.[ 15 ،14 /

ولھذا فلم تنس السنن اإللھية في توجيھاتھا ،وقوانينھا واقع الكون
والحياة ،وواقع الناس بكل ظروفه ومالبساته .ألن تلك السنن مصدرھا
صاحب الخلق واألمر الذي يعلم كل صغيرة وكبيرة في ھذا الكون ،لذلك
جاءت تلك السنن منضبطة بھذا الضابط تدل اإلنسان على ما يصلحه
ويرقى به زمرة المرضيين ،وتحذره من الفساد وما يھبط به إلى الحضيض.

) (34ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل.18 :
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-تلك إذن ،ھي واقعية السنن ال تكلف الناس شططا ،وال ترھقھم عسرا،
وال تجعل عليھم حرجا ،بل ترشدھم إلى سواء السبيل ،تعالجھم إذا مرضوا
وتساعدھم على الشفاء لمن أراد الشفاء} .إِ ﱠن ﱠ
ﷲَ يَ ْف َع ُل َما ي ُِري ُد{).(35
 -6الشمولية:
فسنن ﷲ ربانية المصدر وھي من أمر ﷲ ،فال غرو أن يكون طابعھا
الشمول ،وھنا نذكر مجموعة من اآليات اإللھية حول ھذه الشمولية:
ان أَ ْم ُر ﱠ
ﷲِ قَ َدراً ﱠم ْق ُدوراً{) ،(36أي "قضا ًء مقضيًا
قال عز من قائلَ } :و َك َ
كائنًا ماضيًا").(37
ار{ ) ،(38وقال عز وجل:
وقال الحق جل وعالَ }:و ُكلﱡ َش ْي ٍء ِع ْن َدهُ بِ ِم ْق َد ٍ
}قَ  ْد َج َع  َل ﱠ
ي ٍء قَ  ْدراً{) ،(39قال الشيخ أبو السعود ":أي تقديراً
ﷲُ لِ ُك  ﱢل َش ْ
وتوقيتا ً أو مقداراً وھُو ٌ
األمر
ب التوك ِل علي ِه تعالَى  ،وتفويضُ
بيان لوجو ِ
ِ

) (35ﺳﻮرة اﳊﺞ :ﻣﻦ اﻵﻳﺔ .14
) (36ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب.38 :
) (37ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ.358/6 ،
) (38ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ.8 :
) (39ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق.3 :
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-إلي ِه ألنﱠه إذا عل َم ﱠ
ُ
بتقديره تعالَى ال
يكون إال
وغيره ال
الرزق
أن ك ﱠل شي ٍء من
ِ
ِ
ِ
للقدر والتوك ُل على ﷲ تعالى").(40
يبقى إال التسلي ُم
ِ
ض إِ ﱠال َعلَى ﱠ
ﷲِ ِر ْزقُھَا َويَ ْعلَ ُم
وقال عز من قائلَ } :و َما ِم ْن َدابﱠ ٍة فِي ْاألَرْ ِ
)(41
ي ٍء
ُم ْستَقَ ﱠرھَا َو ُم ْستَ ْو َد َعھَا ُك ﱞل فِي ِكتَا ٍ
ب ُمبِي ٍن{  ،وقال جل ذكرهَ } :و ُك ﱠل َش ْ
ً )(42
ص ْينَاهُ ِكتَابًا{)،(43
ص
يال{  ،وقال جل ثناؤهَ } :و ُك ﱠل َش ْي ٍء أَحْ َ
فَص ْﱠلنَاهُ تَ ْف ِ

ام ُمبِي ٍن{)(44؛قال الشيخ
ي ٍء أحْ َ
وقال عز سلطانهَ }:و ُك ﱠل َش ْ
ص ْينَاهُ فِي إِ َم ٍ
ص ْينَاهُ { حفظناه وعددناه وبيناه } ،فِي
البغوي ":قوله تعالى } َو ُك ﱠل َش ْي ٍء أحْ َ
إِ َم ٍام ُمبِي ٍن { وھو اللوح المحفوظ").(45
واآليات التي تدل على شمولية السنن كثيرة ،تلك الشمولية التي تعني أن
السنن اإللھية جامعة ال تقبل التجزئة ،وشاملة لكل شؤون الحياة ولكل
ميادين النشاط البشري ،ولكل القضايا الكبرى في ھذا الكون ،ال تستثني
) (40إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ إﱃ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﱘ.262/8 ،
) (41ﺳﻮرة ﻫﻮد.6 :
) (42ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء :ﻣﻦ اﻵﻳﺔ .12
) (43ﺳﻮرة اﻟﻨﺒﺄ.29 :
) (44ﺳﻮرة ﻳﺲ :ﻣﻦ اﻵﻳﺔ .12
) (45ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ.10/7 ،
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-مجاال من مجاالت الحياة أو جانبا من جوانبھا ،وليست شمولية مقتصرة
على زمن معين وعصر مخصوص ،بل شمولية تستوعب الزمن كله،
وتستوعب جوانب الحياة كلھا ،وتستوعب اإلنسان كله في الماضي
والحاضر والمستقبل.
إنھا سنن ﷲ التي جاءت بنواميس شاملة جامعة مانعة ،وأخرى مفصلة
تفصيال جزئيا دقيقا؛ تشمل اإلنس والجن والمالئكة وكل المخلوقات من
الدواب والھوام.
فما من ناحية من نواحي الحياة والكون ،ومجال من مجاالتھما ،إال
وتناولتھا السنن اإللھية في القرآن الكريم والسنة النبوية بالنص والفحوى،
وأوضحت فيھا الخير من الشر ،والصحيح من الفاسد ،والحق من الباطل،
والصدق من الكذب ،والطيب من الخبيث ،والغث من السمين ،في صورة
شاملة وكاملة لنظام الحياة في اإلسالم الذي يجب أن يقوم على الخير
وتنميته ،وتجنب الشر والعمل على استئصاله.
تلك الشمولية تتمثل في صور شتى؛ أكبرھا رد ھذا الوجود كله ..بنشأته
ابتداء ،وحركته بعد نشأته ،وكل انبثاقة فيه ،وكل تحور وكل تغير وكل
تطور .والھيمنة عليه وتدبيره وتصريفه وتنسيقه ...إلى إرادة الذات اإللھية
السرمدية األزلية األبدية المطلقة ..ھذه الذات .المريدة ،القادرة .المطلقة
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-المشيئة ،المبدعة لھذا الكون ،ولكل شيء فيه ولكل حي ،ولكل حركة ،وكل
انبثاقة ،وكل تحور ،وكل تغير ،وكل تطور .بقدر خاص ..وبمجرد توجه
اإلرادة..
فا{ سبحانه ھو الذي أنشأ ھذا الكون ابتداء ،وھو الذي يحدث فيه
بمشيئته كل تغيير جديد ،وكل انبثاق وليد.(46) ..
ثم إن ھذا الشمول يتناول كل قضية من القضايا بكلياتھا وجزئياتھا
بصورة كاملة جامعة ،وبسعة ودقة وتفصيل ،ال يحتاج إلى العون من
التصورات البشرية المنحرفة الضالة التي صدت اإلنسان عن طريقه،
وعقدت مسيرته في معرفة ما يتسم به ھذا الكون من دقة عميقة ،وشمولية
واسعة...وتفسير جامع ومفصل التي تدل على وحدانية الخالق  Υواإلقرار
له وحده بالعبودية ،وإفراده باأللوھية.
 -7التوازن:
ت{)(47؛ نقصد
ق الرﱠحْ َم ِن ِم ْن تَفَا ُو ٍ
يقول الحق جل ثناؤهَ } :ما تَ َرى فِي َخ ْل ِ
بالتوازن ذلك التناسق الفريد في اآلفاق؛ في السموات واألرض ،في كل
) (46ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ ،ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ص.96
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-المخلوقات .ذلك أن ھذا الكون ومكوناته تعمل بانتظام وتعاون في خدمة
غاية مشتركة ،فالكواكب واألفالك تسير في مسارھا المحدد لھا دون أدنى
خلل أو اضطراب ،فھي تتحرك في مداراتھا منذ خلقھا ﷲ وھي كذلك ال
تتصادم وال تخرج عن مسارھا وخطھا المرسوم.
فالكون كله بما فيه من كواكب ونجوم وأفالك ومجرات يسير ضمن
سنن ﷲ التي أودعھا ﷲ فيه ،فھو ال يملك أن يتقدم عليھا أو يتأخر وال
يملك أن يعدل فيھا أو يغير ،أو يبدل ويحول ،وإنما ھو يسير وفق الناموس
اإللھي الذي ارتضاه ﷲ  Ιله ،يسير على مقتضى إرادته ومشيئته Υ؛فھو
مستسلم ألمر ربه خاضع له ال إرادة له وال اختيار له) (48وال اختيار فيما
قدره ﷲ للكون من الحركة والسكون.
فال َغرو أن نرى ھذا التوازن الدقيق في خلق ﷲ ،وفي أمر ﷲ جميعا،
فھو صاحب الخلق واألمر .فظاھرة التوازن ،تبدو فيما أمر ﷲ به ،وشرعه
من الھدى ودين الحق ،أي :في نظام اإلسالم ومنھجه للحياة ،كما تبدو في
ھذا الكون الذي أبدعته يد ﷲ فأتقنت فيه كل شيء.
) (47ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ :ﻣﻦ اﻵﻳﺔ .3
) (48ﻫﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺟﺮام واﻟﻜﻮاﻛﺐ؛ أﻣﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﻟﻪ -ﺳﻨﻦ اﷲ -اﳊﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ أن ﳜﺘﺎر ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣـﺎ
ﻳﺸﺎء ﺑﻴﻨﺖ ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﳍﺪى وﺑﻴﻨﺖ ﻟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻀـﻼل وﺗﺮﻛـﺖ ﻟـﻪ ﺣﺮﻳـﺔ اﻻﺧﺘﻴـﺎر ﻟﻜﻨـﻪ ﰲ اﻷﺧـﲑ ﻳﺘﺤﻤـﻞ ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﻣـﺎ
ﳜﺘﺎر.
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
-تطوان-

ننظر في ھذا العالم من حولنا فنجد الليل والنھار ،والظالم والنور،
والحرارة والبرودة ،والماء واليابس ،والغازات المختلفة ،كلھا بقدر وميزان
وحساب ،ال يطغى شيء منھا على مقابله ،وال يخرج عن حده المقدر له.
وكذلك الشمس والقمر والنجوم والمجموعات الكونية السابحة في فضاء
الكون الفسيح ،إن كالً منھا يسبح في مداره ،ويدور في فلكه ،دون أن يصدم
)(49
ُون { ] يس.[ 40 /
ك يَ ْسبَح َ
غيره ،أو يخرج عن دائرته َ }.و ُك ﱞل فِي فَلَ ٍ

يقول الدكتور علي جمعة":يتحدث القرآن عن سنن ﷲ العامة في الكون
على أنھا دعامة النظام الكوني المتماسك بوشائج التوازن اإللھي الذي يحكم
به ھذا النظام ،فھذا الترابط المحكم بين عوالم الكائنات علويھا وسفليھا،
وھذا التنسيق بين آحاديھا ومجموعاتھا ،وھذه األوضاع المنسجمة التي
تتراءى في وضع كل كائن في مكانه من التركيب الكوني ،وھذا االتساق في
تقدير صلة كل عنصر من عناصر الكون بسائر العناصر –ھو اإلطار الذي
تجمعت فيه الخطوط التي تصور سنن ﷲ التي يتحقق بھا التوازن بين جميع
المخلوقات.
) (49اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻼم ،ص.128
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كلية أصول الدين
تطوان-والتوازن بين عناصر الكون ووشائجه ھو سنة ﷲ التي دبر بھا الكون،
وعليھا أدار فلك نظامه اإللھي البديع ،وھذا التوازن ھو العدل الذي قامت به
السماوات واألرض ،وھو الحق الذي خلقت به الحياة.
وبھذا يرسم القرآن العظيم صورة للنظام الكوني في نماذج من
المخلوقات ،يستبين منھ ا أن الكون كله خاضع في نظام سيره وتركيب
عناصره لسنن محكمة وحاكمة ،مترابطا بوشائجھا في وحدة قائمة على
اتساق في وضع وتركيب كل كائن بما يھيء له القيام بأداء ما ُخلق له من
المنافع والمصالح ،ما دام في موضعه من نظام الكون العام .وھذا التماسك
واالتساق بين ذرات الكون ھو ما نعنيه بالتوازن المحكوم بسنن ﷲ في ھذا
الكون العظيم ).(50
ھذا جانب ،والجانب اآلخر في التوازن ،التوازن بين المشيئة اإللھية
وثبات السنن الكونية ..فالمشيئة اإللھية طليقة ،ال يرد عليھا قيد ما ،مما
يخطر على الفكر البشري جملة .وھي تبدع كل شيء بمجرد توجھھا إلى
إبداعه .وليست ھنالك قاعدة ملزمة ،وال قالب مفروض تلتزمه المشيئة

) (50ﻣﻘﺘﻄﻒ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻦ اﻹﳍﻴﺔ ،ﺪي ﻋﺎﺷﻮر ،ص.8
29

جامعة القرويين
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تطوان-اإللھية ،حين تريد أن تفعل ما تريد}:إِنﱠ َما قَ ْولُنَا لِ َش ْي ٍء إِ َذا أَ َر ْدنَاهُ أَ ْن نَقُو َل
لَهُ ُك ْن فَيَ ُك ُ
ون{).(51
وفي الوقت ذاته شاءت اإلرادة اإللھية المدبرة ،أن تتبدى للناس -عادة-
في صورة نواميس مطردة ،وسنن جارية ،يملكون أن يرقبوھا ،ويدركوھا،
ويكيفوا حياتھم وفقھا ،ويتعاملوا مع الكون على أساسھا ..على أن يبقى في
تصورھم ومشاعرھم أن مشيئة -مع ھذا -طليقة ،تبدع ما تشاء ،وأن ﷲ
يفعل ما يريد ،ولو لم يكن جاريا على ما اعتادوا ھم أن يروا المشيئة متجلية
فيه ،من السنن المقررة والنواميس المطردة .فسنة كذلك –وراء السنن كلھا-
أن ھذه المشيئة مطلقة ،مھما تجلت في نواميس مطردة وسنن جارية -ومن
ثم يوجه ﷲ األبصار والبصائر إلى تدبر سننه في الكون ،والتعامل معھا،
والنظر في مآالتھا -بقدر ما يملك اإلدراك البشري -واالنتفاع بھذا النظر
في الحياة الواقعية ).(52
 -8الوسطية:
إن الوسطية في كل شيء من أھم ما تميز به اإلسالم عن غيره من
الشرائع السابقة والقوانين الوضعية ،ويقصد بھا االستقامة وعدم
) (51اﻟﻨﺤﻞ.40 :
) (52ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ ،ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ص.124
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تطوان-الحيدان) ،(53كما يقصد بھا التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين ،أو
التوسط بينھما؛ بحيث ال يطغى أحدھما على اآلخر ويحيف عليه ،وال يأخذ
أحدھما الحق أكثر من اآلخر وال ينفرد بالتأثير ويطرد الطرف المقابل.
ان ،أَ ﱠال تَ ْ
ط َغ ْوا
ض َع ْال ِمي َز َ
وفي قوله تبارك وتعالىَ }:والسﱠ َما َء َرفَ َعھَا َو َو َ
ان{) ،(54نلمح إشارة
ْط َو َال تُ ْخ ِسرُوا ْال ِمي َز َ
فِي ْال ِمي َزا ِنَ ،وأَقِي ُموا ْال َو ْز َن بِ ْالقِس ِ
قوية إلى الوسطية ،فال وكس وال شطط ،وال إفراط وال تفريط ،وال غلو وال
تقصير ،في السنن اإللھية.
لقد صان ﷲ قانونه وناموسه الكوني من االندفاعات ھنا وھناك ،والغلو
ھنا وھناك ،والتصادم ھنا وھناك ..ھذه اآلفات التي لم يسلم منھا أي تصور
آخر .سواء التصورات الفلسفية ،أو التصورات الدينية التي شوھتھا
التصورات البشرية ،بما أضافته إليھا ،أو نقصته منھا ،أ ﱠولته تأويال
خاطئا ،وأضافت ھذا التأويل الخاطئ صلب العقيدة ).(55

) (53اﳊﻴﺪان :ﻣﺼﺪر ﻗﻮكل :ﺣﺎد ﻋﻦ اﻟﻄﺮ ِﻳﻖ َﺣ َﻴﺪا ًان و َﺣ ْﻴﺪ ًا و َﺣ ْﻴﺪ ًة و ِﺣﻴﺎد ًا و ُﺣﻴﻮدا و َﻣﺤﻴﺪا و َﺣ ْﻴﺪود ًة  :إذا ﻣﺎل
ﻋﻨﻪ.
) (54ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن.67 :
) (55ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ ،ص.119
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-فالوسطية من مميزات ھذه األمة؛ وتتجلى ھذه الوسطية في كل شيء؛
فمثال ذم ﷲ البخل لكنه ذم كذلك اإلسراف ،وجعل اإلنفاق في سبيل ﷲ ھو
رفُوا َولَ ْم
المطلوب شرعا .قال الحق جل وعالَ } :والﱠ ِذ َ
ين إِ َذا أَ ْنفَقُوا لَ ْم يُ ْس ِ
ك قَ َوا ًما{).(56
ان بَي َْن َذلِ َ
يَ ْقتُرُوا َو َك َ
وكل نھج خالف خصيصة الوسطية برئ منه دين ﷲ ،ولئن أشرك كفار
قريش مع ﷲ وجعلوا له أنداد وأنكروا اإلله الواحد ،فقد غالت أيضا اليھود
فقالت عزير ابن ﷲ ،وغالت النصارى فقالوا ﷲ ثالث ثالثة وقالوا المسيح
ابن ﷲ -تعالى ﷲ وتقدس عما يقولوا المفترون المضلون علوا كبيرا.
وجاءت شريعة اإلسالم بالحنفية السمحة ،والوسطية واالعتدال ،وبالقول
الفصل الذي يعلو وال يعلى عليه.
كيف ال تتسم السنن اإللھية بخصيصة الوسطية ،وھي مستمدة من كالم
ﷲ تعالى ،على عكس ما نراه في أي نظام يصنعه البشر الذي ال يخلو من
التفريط أو اإلفراط؛ ذلك أن من المعضالت التي لم تنجح القوانين الوضعية
في حلھا؛ التطرف في التشريع ،فبعض القوانين تجنح إلى أقصى اليسار،
وبعض آخر يجنح إلى أقصى اليمين .وقلما يوفق واضعوا القوانين البشرية

) (56ﺳﻮرة اﻟﺮﲪﻦ.9-7 :
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كلية أصول الدين
تطوان-إلى التوسط واالعتدال في قوانينھم ،ذلك أن الوسطية ليست باألمر الميسور
الھين.
لكن السنن اإللھية الربانية المصدر سلكت طريقا وسطا من غير تفريط
وال إفراط؛ فال ھي تضيق الخناق على الناس حتى تملھا نفوسھم وتنفر منھا
قلوبھم .وال ھي أرخت لھم العنان في السھولة حتى تغرق النفوس في أوحال
شھواتھا وبراثين ملذاتھا ،وتبلغ منتھى ھواھا ومآربھا.
ھكذا تميزت سنن ﷲ بالوسطية؛ باالعتدال والتوسط دون إفراط وال
تفريط ،وال غلو وال تقصير ،وصدق ﷲ جل وعال القائل في كتابه الحكيم}:
ُ
ون ال ﱠرسُو ُل َعلَ ْي ُك ْم
اس َويَ ُك َ
َو َك َذلِ َ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أ ﱠمةً َو َسطًا لِتَ ُكونُوا ُشھَ َدا َء َعلَى النﱠ ِ
َش ِھيدًا{).(57
 -9األجل):(58
قال الحق عز سلطانه} :لِ ُك ﱢل أَ َج ٍل ِكتَابٌ {)(59؛ أي :لكل كتاب أجل قُدﱢم
الخبر ھنا ،ولو أخر لتوھم للسامع أنه صفة ،أقول :ھذا ما ذھب إليه
الضحاك والفراء حيث قاال" :فيه تقديم وتأخير" والمعنى :لكل كتاب أجل،
) (57ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة :ﻣﻦ اﻵﻳﺔ.143
) (58اﻷﺟﻞ :اﳌﺪة اﳌﻀﺮوﺑﺔ ﻟﻠﺸﻲء .ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن ،ﻟﻠﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ،ﻣﺎدة :أﺟﻞ ،ﺣﺮف اﳍﻤﺰة ،ص.65
) (59ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ :ﻣﻦ اﻵﻳﺔ.38
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كلية أصول الدين
تطوان-وقد تعقب أبو حيان ھذا القول قائالً" :وال يجوز ادعاء القلب إال في
ضرورة الشعر ،وأما ھنا فالمعنى في غاية الصحة بال عكس وال قلب ،بل
ادعاء القلب ھنا ال يصح المعنى عليه ،إذ ثم أشياء كتبھا ﷲ -تعالى -أزلية
كالجنة ونعيم أھلھا ،ال أجل لھا".
ولھذا فإن ﷲ تبارك وتعالى قيد كل شيء في ھذا الوجود بقدر معلوم إلى
أجل معلوم ،فيكون معنى اآلية :أن لكل أمر قضاه ﷲ كتابا ً وأجالً قد كتبه
ﷲ عنده ،ال يتقدم وال يتأخر.
واألجل "يختلف باختالف األشياء ،والسبب الذي أجلت له .لكن ال ينفك
عن الزمن واألجل ،ومن ھنا كان عامل الزمن ضابطا من ضوابط السنن
اإللھية" ).(60
وعليه؛ فنلمح مما سبق أن أجل كل شيء يختلف عن اآلخر؛ فمنه ما يعد
ام َما نَ َشا ُء إِلَى أَ َج ٍل
بالشھور نحو قوله جل وعالَ } :ونُقِرﱡ فِي ْاألَرْ َح ِ
ُم َس ًّمى{) ،(61ومنه ما يقاس بالعمر كما جاء في قوله تعالى وتقدسَ } :و َما
وت إِ ﱠال بِإ ِ ْذ ِن ﱠ
س أَ ْن تَ ُم َ
ﷲِ ِكتَابًا ُم  َؤج ًﱠال{) ،(62وقوله عز من قائل:
َك َ
ان لِنَ ْف ٍ
) (60اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ دراﺳﺔ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻮر اﻟﺴﻨﻦ اﻹﳍﻴﺔ ،ص.122
) (61ﺳﻮرة اﳊﺞ :ﻣﻦ اﻵﻳﺔ .5
) (62ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :ﻣﻦ اﻵﻳﺔ .145
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تطوان-ﷲُ نَ ْفسًا إِ َذا َجا َء أَ َجلُھَا َو ﱠ
} َولَ ْن يُ َؤ ﱢخ َر ﱠ
ون{) ،(63وقوله جل
ﷲُ َخبِي ٌر بِ َما تَ ْع َملُ َ
ذكرهَ }:ما تَ ْسبِ ُ
ُون{) ،(64ومنھا ما يدوم بدوام
ق ِم ْن أُ ﱠم ٍة أَ َجلَھَا َو َما يَسْتَأْ ِخر َ
الدنيا كقوله تبارك وتعالى} :أَلَ  ْم تَ  َر أَ ﱠن ﱠ
ار َويُولِ ُج
ﷲَ يُولِ ُج اللﱠ ْي  َل فِي النﱠھَ ِ
ري إِلَى أَ َج ٍل ُم َس ًّمى َوأَ ﱠن ﱠ
النﱠھَا َر فِي اللﱠ ْي ِل َو َس ﱠخ َر ال ﱠش ْم َ
ﷲَ
س َو ْالقَ َم َر ُك ﱞل يَجْ ِ
ون َخبِي ٌر {).(65
بِ َما تَ ْع َملُ َ
ولوال اتسام سنن ﷲ بھذه الخصيصة للحق بالكافرين العذاب في أول
وھلة ،قال الحق عز وجلَ } :ولَ ْو َال أَ َج ٌل ُم َس ًّمى لَ َجا َءھُ ُم ْال َع َذابُ َولَيَأْتِيَنﱠھُ ْم
)(66
اخ ُذ ﱠ
اس
بَ ْغتَةً َوھُ ْم َال يَ ْش ُعر َ
ﷲُ النﱠ َ
ُون{  ،وقال الحق جل في عالهَ } :ولَ ْو يُ َؤ ِ
ك َعلَى َ
ظھ ِْرھَا ِم ْن َدابﱠ ٍة َولَ ِك ْن يُ َؤ ﱢخ ُرھُ ْم إِلَى أَ َج ٍل ُم َس ًّمى فَإ ِ َذا
بِ َما َك َسبُوا َما تَ َر َ

َجا َء أَ َجلُھُ ْم فَإ ِ ﱠن ﱠ
صيرًا{).(67
ﷲَ َك َ
ان بِ ِعبَا ِد ِه بَ ِ

) (63ﺳﻮرة اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن.11 :
) (64ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ.5 :
) (65ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن.29 :
) (66ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت :ﻣﻦ اﻵﻳﺔ .53
) (67ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ.45 :
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تطوان-ھكذا ترتبط سنن ﷲ باألجل؛ فلكل شيء أجل ،فإذ جاء أجله فال يتقدم وال
يتأخر} :إِ ﱠن أَ َج َل ﱠ
ون{).(68
ﷲِ إِ َذا َجا َء َال يُ َؤ ﱠخ ُر لَ ْو ُك ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُم َ
خاتمة:
إن كل الخصائص التي تنولتھا في ھذا البحث ال تعطل المشيئة اإللھية،
فسنة ﷲ التي تحكم ھذا الكون بما فيه ھي قدر ﷲ جل وعال الذي أراد أن
تنضبط بھذه الخصائص الربانية.
ولھذا فإن كل من حاول عزل تلك الخصائص وفصلھا عن مصدرھا
وأصلھا ،ضل الطريق ،وغطى شمس الحقيقة بغربال الجھل.
ھكذا نجد سنن ﷲ في الحياة البشرية دقيقة تلك الدقة ،منضبطة ذلك
االنضباط ،وھي تعمل مجتمعة متناسقة ،فيكون حصيلتھا في ھذه الحياة ما
ھو كائن بقدر ﷲ  Ιومشيئته األزلية.
ومن ثم فإنه البد من العمل بمقتضى سنن ﷲ للوصول إلى النتائج
المرغوبة والمقاصد المحددة المطلوبة .ومخالفة السنن ومصادمتھا
ومصارعتھا ال يتأتى عنھا إال النتائج الوخيمة المنصوص عليھا في القرآن
الكريم والسنة النبوية المعطرة.
وھذه أھم خصائص السنن اإللھية كما جاءت في ھذا البحث:
) (68ﺳﻮرة ﻧﻮح :ﻣﻦ اﻵﻳﺔ .4
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تطوان- الربانية :أي أنھا مرتبطة با{ تعالى ومسخرة منه ،مما ينفي عنھا
الوقوع في الخطأ أو الظلم.
 الثبات :وثباتھا وعدم تغيرھا أو تخلفھا ينفي عنھا مقولة دور الصدفة
وتدخلھا في حركة التاريخ.
 االطراد :أي استمرارھا وديمومتھا وتتابع حصولھا كلما توفرت
شروطھا وھذا ينفي عنھا العشوائية والحتمية.
 العموم :أي مفعولھا يسري على جميع األشخاص وال تفرق بينھم وال
تحيد وال تحابي أحدا منھم.
 الواقعية :واقعية السنن تنفي عنھا المثالية والخيال ،وتجعلھا مرتبطة
ارتباطا وثيقا بواقع الناس وما يجري فيه.
 الشمولية :وشموليتھا يعني أنھا ال تقبل التجزئة ،وأنھا شاملة لكل
مجاالت الحياة البشرية ،ولكل القضايا الكبرى في ھذا الكون.
 التوازن :أي تتميز بالتوازن الفريد وتعمل بانتظام وتعاون في خدمة
غاية مشتركة ،دون أدنى خلل أو اضطراب.
 الوسطية :أي االستقامة واالعتدال وعدم الحيدان ،فال تفريط فيھا وال
إفراط.
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تطوان- األجل :ضابط من ضوابط السنن اإللھية؛ فلكل شيء أجل إذا جاء ال
يتقدم عنه وال يتأخر.
المصادر والمراجع
 -1إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،محمد بن محمد العمادي
أبو السعود ،دار إحياء التراث العربي – بيروت.
 -2أزمتنا الحضارية في ضوء سنة ﷲ في الخلق ،أحمد كنعان ،تقديم:
عمر عبيد حسنة ،كتاب األمة ) (26الصادر عن مركز البحوث
والمعلومات برئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر،
ط/1المحرم1411ھـ.
 -3اقرأ وربك األكرم ،جودت سعيد ،دار الفكر المعاصر ،بيروت-لبنان،
إعادة الطبعة الثانية 1419ھـ1998-م.
 -4التحفة القُليبية في حل الحمولية في غريب القرآن الكريم ،موسى بن
محمد بن موسى بن يوسف القُليبي ال ُع َمري المالكي )ت1332ھـ( ،حققه
وعلق عليه :كامل محمد محمد عويضة ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
ط1420/1ھـ1999-م.

38

جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان- -5التجديد في دراسة الحديث النبوي على نور السنن اإللھية ،سلسلة
السنن اإللھية ضوابط العلوم المعرفية ) ،(3محمد جابري ،قدم له :أبو
أسامة المصطفى عبد القادر غانم الحسني ،مؤسسة الندوي مكتب الدراسات
واألبحاث العلمية ،وجدة ،ط/1جمادى األولى 1424ھـ.
 -6التفسير الكاشف ،محمد جواد مغنية ،دار العلم للماليين ،بيروت،
ط/2كانون الثاني )يناير(1978 ،م.
 -7حركة التاريخ في القرآن الكريم ،ضمن سلسلة :قضايا إسالمية ،عامر
الكفيشي ،دار الھادي ،بيروت ،ط1424/1ھـ2003-م.
-8

الخصائص العامة لإلسالم ،يوسف القرضاوي ،مؤسسة الرسالة،

بيروت ،ط1422/10ھـ2001-م.
-9

خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته ،سيد قطب ،دار الشروق،

ط1426/16ھـ2005-م.
 -10الجامع ألحكام القرآن الشھير بتفسير القرطبي ،أبو عبد ﷲ محمد
بن أحمد األنصاري القرطبي ،تقديم :ھاني الحاج ،حققه :عماد زكي
البارودي وخيري سعيد ،المكتبة التوفيقية ،مصر ،د،ت.
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تطوان- -11سنن أبي داود ،أبو داود سليمان ابن األشعث السجستاني األزدي
)275-202ھـ( ،تحقيق :محمد بربر ،المكتبة العصرية ،صيدا-بيروت،
ط1426/1ھـ2006-م.
 -12سن ابن ماجه ،أبو عبد ﷲ محمد بن يزيد القزويني الشھير بابن ماجه
)273-209ھـ(،حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه :محمد ناصر الدين
األلباني ،اعتنى به :أبو عبيدة مشھور بن حسن آل سلمان ،مكتبة المعارف،
الرياض ،ط/1د،ت.
 -13السنن اإللھية في األمم واألفراد في القرآن الكريم :أصول وضوابط،
مجدي محمد عاشور ،إشراف :مصطفى محمد الشكعة ،تقديم :علي جمعة،
دار السالم ،القاھرة ،ط1427/1ھـ2006-م.
 -14الكلمات ،بديع الزمان سعيد النورسي ،ترجمة :إحسان قاسم الصالحي،
مطبعة الخلود ،بغداد ،ط1409/1ھـ1988-م.
 -15مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفھاني )ت425ھـ( ،تحقيق:
صفوان عدنان داودي ،دار القلم ،دمشق ،ط1423/3ھـ2002-م.
 -16معالم التنزيل ،محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي
)المتوفى  516ھـ( ،حققه وخرج أحاديثه :محمد عبد ﷲ النمر وعثمان
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تطوان-جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط/4
 1417ھـ 1997 -م.
 -17المعين في تفسير كالم األصوليين ،عبد ﷲ ربيع عبد ﷲ محمد ،دار
السالم ،القاھرة ،ط1428/1ھـ2007-م.
 -18منھج البحث االجتماعي بين الوضعية والمعيارية ،محمد محمد
أمزيان ،بيت الحكمة للترجمة والنشر ،وجدة ،ط1416/3ھـ1996-م.
 -19منھاج الفتوى على ضوء السنن اإللھية القرض الربوي من أجل
السكن –نموذجا ،-ضمن سلسلة الفقه المنھاج ) ،(4محمد جابري ،مؤسسة
الندوي مكتب الدراسات واألبحاث العلمية ،وجدة ،ط/1د.ت.
 -20الموافقات في أصول الشريعة ،أبو إسحاق إبراھيم بن موسى اللﱠخمي
الغرناطي المالكي الشاطبي )ت 790ھـ( ،اعتنى بھذه الطبعة الجديدة
وخرج آياتھا وضبط أحاديثھا :إبراھيم رمضان ،مقابلة على الطبعة التي
شرحھا عبد ﷲ دراز ،دار المعرفة ،بيروت ،ط1420/4ھـ1999-م.
 -21الفتاوى الكبرى ،أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،
تحقيق وتقديم وتعليق :محمد عبد القادر عطا ،ومصطفى عبد القادر عطا،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1408/1ھـ1987-م.
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تطوان- -22فيض القدير شرح الجامع الصغير ،زين الدين عبد الرؤوف المناوي،
مكتبة اإلمام الشافعي ،الرياض ،ط1408 /3ھـ 1988 -م.
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