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 م ــــــتقدي

 

ن رها هللا وأودعها في كونه، مَ السنننن الكونية والسنننن اإلنسننانية هي سنننن إلهية قدّ 

ومن أعرض فإن له معيشة ضنكا، وهو ما بينه هللا   ،وارتقىأفلح   وامتثلمعها   انسجم

وعزز له بنماذج وأمثلة عبر مسنيرة حافلة من تاري  البشنرية، وفي   كريمفي كتابه ال

، األول في السنننن الكونية ثنينا السنننن اإللهية عبر مسنناريننسننتعرض  هذا الكتاب 

أما السنن الكونية ا له عالقة وطيدة بالقيم،  مكليهوالثاني في السنن اإلنسانية،  المسار  و

، مجال الظواهر الكونية ومجال األسنننباب األرضنننية، وقد ثنينا  فهي تشنننمل مجالين

ف العديد ااكتشفي نسان  اإل  اجتهدالقرآن الكريم العديد من السننن الكونية، و  اسنتعرض

مع دراسننات ا إلى جنب جنبً من األسننباب األرضننية، وما زالت االكتشننافات قائمة ،  

لينا من القرآن الكريم، وما شنهد  إالسننن اإلنسنانية، ولعل ما ورد   السنتكشنافحثيثة  

 ىغالقد والغرب   نا اليوم نجدن لنا مجمل السنننننن الكونية، ولعلالتاري  من أحداث بيّ 

، لتظل السناحة غافال عن السننن الكونية واالنسنانية  ألرضنيةفي سنبر سننن األسنباب ا

في دراسنته   (1) رد. بكاالسننن اإلنسنانية، وقد أشنار وسنبر أغوار سنتكشناف  إل  متعطشنة

 :وذلكبهذا الصدد ثمة مالحظات يمكن أن تثار للسنن من أن 

 
سنن الطبيعـــة والممتم   وت     وبيانقتصار على بعض السنن اإللهيـــة  اإلفي :  أوالا 

ــة والممتم  في بيان  سنن األنفس  هذا من جهة  ومن جهة أخ ى  بعض سنن الطبيعــ

ب  والـسبا في هذا ا قتـصار  يلم  التي الق آن الك يم    ــا ــده عنها جميعـــ لـصعببة  اتحـــ

ــنن  فهذا أم  يحتاع  لى ممم   ــة جمي  الســ الكبي ة على الـباح  في ع   ومناقةــ

 .باحثين متعددةب اختصاصات همعلمي يضم 

 
ا  ــنن الطبيـعة ـجا   ثاانياا ــل في ٍـّا فن   بـما ي:  ن الـحدـي  عن ســ حـتاع  لى أـها التصصــ

وعلم  فهنا  سنن تتكلم عن األفال   وسنن تتكلم عن البحار  وسنن تتكلم عن المبال  

 (بتص ف )انتهى...وهكذا
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 ( مسارات السنن اإللهية 1)شكل 

 

إن المتأمل في القرآن الكريم يجد مسننناحة ": (2)وفي ذلك يذكر األسنننتاذ االدريسننني  

واسننعة ذات الصننلة بهذ  العلوم. وإلى هذا المعنى يشننير عماد الدين خليل في حديثه 

ثمة حقيقة أسنناسننية تبرز واضننحة  فيقول:" أنّ  -أحد العلوم االجتماعية – عن التاري 

لمسنألة لفي القرآن الكريم، تلك هي أن مسناحة كبيرة في سنور  وآياته قد خصنصنت  

التاريخية التي تأخذ أبعادا واتجاهات مختلفة وتتدرج بين العرض المباشنننر والسنننرد 

القصنننصننني الواقعي لتجارب عدد من المجتمعات البشنننرية وبين اسنننتخال  يتميز  

فة للسننننن التاريخية التي تحكم حركة الجماعات عبر الزمان والمكان بالتركيز والكثا

السنن اإللهيــــــــة

إنسانية

السلوك القيمي

سنن 
المجتمعات

سنن األفراد

كونية

ظواهر طبيعية

أسباب أرضية

خصائ  
العناصر

مساراتها



  

 5 السنن الكونية والقيم

 

مرورا بمواقف اإلنسنننان المغايرة من الطبيعة والعالم وبالصنننيا الحضنننارية التي ال 

 .حصر لها

 

وموضنوع السننن االجتماعية هو موضنوع قرآني في األسناس، أي أنه يسنتمد أصنله 

الفكر البشنري مهما أبدع في العلوم  فإنلذا  من القرآن، فهو مصندر  ومرجعه األول،  

االجتماعية واكتشنف من النظريات واألفكار سنيبقى مدينا للقرآن بهذا التفرد والسنبق،  

 ومهمنا يكن من أمر تنكر علم االجتمناع المعناصنننننر لهنذا المفهوم أو األخنذ بنه، فنإن

علم  اإلسالمي فيالسنن االجتماعية تبقى مفهوما يفرض نفسه بحيث ال يمكن لالتجا  

عنننننننننننه ينننننتنننننغنننننافنننننل  أو  ينننننتنننننجننننناهنننننلنننننه  أن   .االجنننننتنننننمننننناع 

 

وإذا كان الغرب قد اكتشننننف كثيرا من السنننننن الطبيعية وأبدع فيها، ووظفها لعمارة 

األرض في المجاالت العسننننكرية والمدنية المختلفة، مما مكنه من التحكم في ثروات 

الجتماعية، ولم األمم ورقاب الشننعوب المسننتضننعفة، فإنه قد ذهل عن هذ  السنننن ا

يدرك إلى اآلن كيف تعمل هذ  السننن في واقع المجتمعات البشنرية، ألنه قطع صنلته  

بالوحي، ولذلك فهو غير قادر على فهم حقيقة النفس البشننننرية وطبيعتها ومشنننناكلها 

ووسننائل عالجها، وهذا من شننأنه أال يسننهم في حل كثير من المشننكالت التي تعاني 

لحاضنر، إن لم يعجل بتغيرات كبر  وتحوالت في البنيات  منها البشنرية في العصنر ا

 سببا في مزيد من الشقاء والتعاسة  واالّ صارت السياسية والمنظومات االجتماعية،

 )انتهى( .للبشر

 

 ننمصادر الس

مصننادر وهي القرآن الكريم والسنننة النبوية، غير أن القرآن والسنننة بينا لنا   سننننلل

أهمينة االلتفنات للتناري  كي نندرك منا أصننننناب األمم الغنابرة من عقوبنات نناتجنة عن 

ممارسننات ال تنسننجم وما شننرعه هللا في كونه، وهو ما يعني أن يكون التاري  أيضننا 

العقوبات مطردة أي تتكرر في كل   ولما كانت تلكمصنندر من مصننادر ادراك القيم،  

فهي ال تحابي أحدا حتى وإن كان مسنلما، ما يعني  ،زمن ، فهي ثابته كما إنها شناملة
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ولما كان الواقع السننن الكونية مصندر للقيم،   ا جعلممإنها محكومة عبر سننن كونية،  

فهو إلى تحول دائم، وهو ما نتجت عنه معامالت مسننننتحدثة   االذي نعيشننننه ليس ثابت

ما نتج عنها ظواهر مجتمعية جديدة ، و،  غير مسنننبوقة  وصنننناعات  ة تيوأنماط حيا

نسننان أو صننار من األهمية بمكان مراقبة تلك التحوالت وقياس أثرها سننواء على اإل

لمعرفنة طبيعنة   -اوال يتم إال بهن  –وهو منا يعني اعتمناد المسنننننوح الميندانينة    ،البيئنة

ال عبر المسنوح الميدانية، وعليه أصنبحت إالمسنار الذي تمضني اليه، وهو ما ال يتم  

 مصادر القيم هي:

 القرآن الكريم -1

 السنة النبوية  -2

 قراءة التاري  -3

 السنن الكونية  -4

 المسوح الميدانية  -5

 

 عالقة القيم واألسباب بالسنن الكونية ( 2) شكل
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بنادراك العالقنة فيمنا بين القيم والسننننننن الكونينة، صنننننار من ولمنا كنان مبحثننا معني  

ألن  ذلك و  ،وإدراك ما نعنيه بالقيم اإلنسننانية  ،األهمية إدراك ما نعنيه بالسنننن الكونية

أي  بناالمتثنالدراك نهضنننننة األمم، ونعني  إفي  كبير  دور    لنهلسننننننن الكونينة  ا  متثنالا

يماني من أنها تشنريعات رب اإل  باالعتقادالممارسنة المدفوعة تلك  الممارسنة القيمية، 

التشنننغيلي العملي لها، ذلك أن السننننن الكونية تنقسنننم إلى   االمتثال العالمين للناس و

قسنمين، سننن الطبيعة وسننن التشنريعات، فان كانت سننن الطبيعة المعني بها الظواهر 

خلقت عليها، فإن التشنننريعات سنننمات عبر  الكونية كالليل والنهار وسنننائر الجمادات  

 لمصادر القيم وتوجيهاتها.  امتثلفالسلوك اإلنساني ينهض ما    ،االنسانهو  المعني بها  

 

 

 والقيم  ندوائر السن ( 3شكل ) 
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 مفهوم السنة في االصطالح القرآني 

لفظ " السنننة" في القرآن الكريم بالصننيلة الصننريسة في سننتة ع ننر  (3)جاء 

وجمعا في موضنعين  وجاء مضنافا   موضنعا موضنعا  فجاء مفراا في رربعة ع نر 

في موضن،    "الرسن  عييهم السنالم"ومضنافا إلى   مواضن، في تسنعة   "هللا تعالى"إلى 

في  "الذين من قب "في رربعة مواضنن،  ومضننافا إلى   "األولين"واسا  ومضننافا إلى  

 موض، واسا  وجاء نكرة مجراة عن اإلضافة في موض، واسا.

 الراغب   المة  قال العو  "أَحكامه وأَمر  َونَْهيُهُ..  "فهي:    (4)  هللا في اللغة  ُسنَّةمعنى  أما  
 ."طاعته ُسنَّة هللا تعالى: قد تقال لطريقة ِحكمته، وطريقة "األصفهاني 

 

 وخالصة القول: ُسنَّة هللا طريقة حكمته في مجازاته لخلقه التي تجري على نسق
 واحد منذ بدء الخليقة إلى يوم القيامة، وطريقة طاعة الخلق له بما شرعه من أوامر

 .ونوا 

وهي الطريقة، أو القاعدة، أو  ،(5)  موضنننوع "السننننن اإللهية" مرتبط بكلمة السننننة

لسننان  "السننيرة، كما قال صنناحب اللسننان: "السنننة، السننيرة، حسنننة كانت أو قبيحة

منننننننننننننننننننننننننننظنننننننننننننور ابنننننننننننننن   .النننننننننننننعنننننننننننننرب، 

ومن سننن في اإلسننالم سنننة   :من سننن في اإلسننالم سنننة حسنننة، ثم قال :وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص

 .روا  مسلم - سيئة

 

 .ي تورد فينه هنذ  الكلمنةوالسنننننننة في تعريف العلمناء، يعتمند تعريفهنا على العلم النذ

فالسنننة في علم الحديث لها تعريف، وفي علم أصننول الفقه له تعريف، وفي اللغة لها 

 .تعريف

 



  

 9 السنن الكونية والقيم

 

 

 "أهمية معرفة "السنن اإللهية

ِهْم ِعْبَرة  أِلُْوِلي   لَقَندْ : )، وقنالبنالسننننننن  قند أمر تعنالى بناالعتبنارل صنننننِ كَناَن فِي قَصنننننَ

 .111يوسف:  (األَْلبَابِ 

 

واالعتبار: أن يقرن الشنيء بمثله، فكيف سنتعتبر بوقوع شنيء إذا لم يكن قد وقع على 

نظير أمر سنابق، فتقيس هذا على ما حصنل من قبل، فيحصنل االعتبار بشنيء آخر لم 

وفق السنننننننة والقنانون، يخبرك تنأت نتيجتنه بعند؟ ولكن القيناس على منا سنننننبق على  

ِهْم ِعْبَرة   :بالنتيجة قبل وقوعها صننننِ يَا أُوِلي   فَاْعتَبُِروا)  111يوسننننف: ] لَقَْد َكاَن فِي قَصننننَ

 .2الحشر:  (اأْلَْبَصارِ 

 

 ً وتنرغنينبنننا تنحنننذينراً  وذلنننك  جنزائنهنم.  منثنننل  جنوزي  فنعنلنهنم  منثنننل  فنعنننل   .فنمنن 

أصننحاب محمد ملسو هيلع هللا ىلص في  -مثالً -ففي شننأن المؤمنين من سننار على وفق ما كانوا عليه 

قاعدة النصنر والتمكين، أو سننة النصنر والتمكين، من سنار على طريقتهم يحصنل له 

األمننر هنننذا  فنني  إلننهننينننة  سننننننننننة  هننننننالنننك  ألن  والننتننمننكننيننن؛   .النننصننننننر 

وكنذلنك الظنالمين الكنافرين المتمردين على شنننننرع هللا، هؤالء النذين يفسننننندون في 

وثمود، وقوم شنعيب وقوم لوط، ونحو   األرض، هلل فيهم سننة، فإذا سنلكوا سنبيل عاد

  ذلك، فإن السنة ستنطبق عليهم، كما قال ربنا

ُ َعلَْيِهْم َوِلْلَكافِِريَن أَْمثَالَُها) َر َّللاَّ  10محمد: ( َدمَّ

 أَْمثَالَُها؟ :ما معنى

هناك سنة وقانون يجري، فسيحصل لهؤالء المتأخرين الذين يسيرون على  أن  عني ت

 .الفهم، النتيجة نفسهاوفق ما كان عليه أس 

 

 الفرق بين السنن اإللهية في الكون والسنن اإللهية في األفراد والمجتمعات

األفراد الفرق بين السنن اإللهية في الكون، والسنن اإللهية في النفس، أو في 

فما الفرق بين تصرف  ، أن السنن الكونية، تقع بطريقة القهريكمن في ، والمجتمعات
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 فرعون وتصرف الشمس والقمر؟

 11فصلت: ( أَتَْينَا َطائِِعينَ : )تصرف الشمس والقمر يجري رغماً عنهما

لكن مصير فرعون  ، يتصرف باختيار، بإرادة، برغبةفهو ما يتصرف عندفرعون ف

 .في النهاية هو مصير الفراعنة من قبله

 

بالمرونة واالطراد، ال تختلف أيضنناً من جهة النتيجة، السنننن البشننرية، مع اتسننامها ف

: "وهذ  السننن كلها سننن تتعلق بدينه، وأمر   -رحمه هللا-يقول شني  اإلسنالم ابن تيمية  

ونهيه، ووعد  ووعيد ، وليسنت هي السننن المتعلقة بأمور الطبيعة، كسنته في الشمس 

الننننعننننادات مننننن  ذلننننك  وغننننيننننر  والننننكننننواكننننب،   .والننننقننننمننننر، 

ينقضننها إذا شنناء بما شنناء، كما حبس الشننمس   -يعني السنننن الكونية-ة فإن هذ  السننن

على "يوشننننع" في فتح بيت المقدس، وكما شننننق القمر لمحمد ملسو هيلع هللا ىلص، وكما أحيا الموتى 

سننننن مطردة، فإذاً، هذ  السننننن التي في الكون،  لعيسنننى، وكما جعل العصنننا حية، 

 .تنخرق إذا أراد

 

 هللا،وهي مسننخرة ألمر  كل يوم،  هي أن الشننمس تخرج من المشننرق  :ة مطردةن  ســ  

وأذعننت ألمر  سنننننبحناننه وتعنالى   الكونينة انخرقنتفنإذا أراد هللا خرق هنذ  السنننننننة  

 .ة مطردةنّ سُ  فستشرق من الغرب ،  لذلك هي 

راد  ففي اللغة،   .تَتَابُعُهُ، تَتَاليِه، تََواتُُر ُ  (12) :الَحديثِ  اِط ِ

 تَتابَعَتْ   األْحداُث: طََّرَدتِ اِ

رادَ  ياُلِحظُ   .تَناُسقَهُ، تتابُعَهُ  َعَمِلِه:  اط ِ

رادَ  تََمنَّى لَهُ   .النَّجاحِ: أَي اِْستِْمراَر ُ َوتَتابُعَهُ  اط ِ

ــات المجتمع يهلننكفنن  :الســـــنن في  ال  ا  ) :اهلل  َوأَْهلُهننَ بُِظْلٍم  ِلُحوَن(اْلقَُر   هود:   ُمصنننننْ

ِديًدا  ) :لكن ،117 ابًا شنننَ ْبنَاَها ِحسنننَ ِلِه فََحاسنننَ َوَكأَيِّْن ِمْن قَْريٍَة َعتَْت َعْن أَْمِر َربَِّها َوُرسنننُ

أَْمِرهَنا   َوعَنذَّْبنَناهَنا عَنذَابًنا نُْكًرا ًرافَنذَاقَنْت َوبَناَل أَْمِرهَنا َوكَناَن عَناقِبَنةُ   9الطالق:    (ُخسنننننْ
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، حركتهم منا هي مثنل حركنة هنذ  متعلقنة بنإرادة هؤالء، وعمنل هؤالء، وفي حرينة لهم

 .الشمس والقمر في السنن الكونية

 تصنيف السنن:

فقد صننننف علي القريشننني القوانين والسننننن  ،  للسننننن تعددت مسنننارات التصننننيف

 :أنواعاالجتماعية في ثالثة 

 

قوانين وسننن حتمية، ليس لننسنان تأثير  على وجودها، وال على فعلها وتأثيرها،  - 1

َواتَّقُوا فِتْنَةً ) :شننمولية العقاب الدنيوي في المجتمع الظالم، كما قال تعالىومثلها سنننة  

ِديُد اْلِعقَابِ  َ شننَ ةً َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ يبَنَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُكْم َخاصننَّ . وسنننة  25األنفال   (اَل تُصننِ

بَ )تالزم اإليمان واالبتالء، قال تعالى:  َرُكوا أَْن يَقُولُوا آََمنَّا َوُهْم اَل النَّاُس أَْن يُتْ  أََحسنننِ

 2العنكبوت  (يُْفتَنُونَ 

 

سننننن مشنننروطة: حيث يترابط فيها الشنننرط والجزاء، وذلك في إطار حادثتين،  - 2

َ اَل يُغَيُِّر َما )فيتحقق الجزاء كنتيجة محتومة لتحقق الشنرط كما في قوله تعالى:  إِنَّ َّللاَّ

 .والسنة الشرطية مرتبطة بإرادة اإلنسان وفعله  11الرعد    (بِقَْوٍم َحتَّى يُغَيُِّروا َما بِأَْنفُِسِهمْ 

 

سنن االتجاهات العامة الموضوعية في حركة التاري  والمجتمع، والتي تمتاز  - 4

عالقة اإلنسان بها بالمرونة، حيث تقبل التحدي على المد  القصير، ولكنها ال تقبله  

على المد  البعيد، ذلك إن هذ  السنن ستسحق في النهاية من يتحداها أو يحاول  

يِن َحنِيفاً فِْطَرَت )التدين قال تعالى:  الخروج عليها. . ومن أمثلتها سنن فَأَقِْم َوْجَهَك ِللّدِ

يُن  ِ ذَِلَك الّدِ ِ الَّتِي فََطَر النَّاَس َعلَْيَها ال تَْبِديَل ِلَخْلِق َّللاَّ َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال   ، اْلقَيِّمُ َّللاَّ

 30الروم  (يَْعلَُمونَ 
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محاولة صياغة السنن  مسار آخر نحو  توفيق بن أحمد الغلبزوريفي حين ير  د. 

 في مثل:  االجتماعية صياغة قواعدية

 

: سنن النشوء والبناء، سنن االبتالء واالمتحان،  سنن التأسيس والبناء لواقع جديد 

َ اَل يُغَيُِّر َما )... .سنن التدافع الحضاري، سنن التغيير والتحويل بِقَۡوٍم َحتَّٰى  إِنَّ ٱَّللَّ

ن ُدونِِهۦ ِمن  ا فاََل َمَردَّ لَهُۥۚ َوَما لَُهم ّمِ
ࣰ
ُ بِقَۡوࣲم ُسۤوء َواٍل﴾  يُغَيُِّرو۟ا َما بِأَنفُِسِهۡمۗۡ َوإِذَۤا أََراَد ٱَّللَّ

 .أن المصائب والشدائد والفتن والنوازل تبيِّن معادن الناس كذل  .١١الرعد 

 

أن البالء ما نزل إال بذنب  ، ذلك واإلصالحسنن الصالح  :سنن التحصين للواقع 

 . وما رفع إال بتوبة

 

: سنن السقوط، سنن الظلم والفساد واإلفساد في األرض،  سنن السقوط واالنهيار 

 .أن األمور ال تبقى على حال، كما إن هللا ما رفع شيئًا إال وضعه. ذلك والتبديل

﴾ ﴿َوأُۡمِلی لَُهۡمۚ إِنَّ َكۡيِدی َمتِ   ١٨٣األعراف ين 
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 السنن خصائص

فة  :الَخِصيَصة   د   (12)الّصِ  .خصائِص   :والجمعالتي تميِّز الشيَء وتحّدِ

ف يتَّبعه أناس  من جماعة أو منطقة معيّنة :في اللغة السُّنَّةُ و  . طريقة، نهج، تصرُّ

يَرةُ َحِميَدةً كانت أو ذَميمةً   . السُّنَّةُ: الّسِ

أقام نظام الكون، ونظام المجتمع، على سنن وقوانين ونواميس مطردة،  (  8)  إن هللا تعالى

  ، واالستمرار، فهي ال تتغيرلها صفة العموم والشمول، والثبات والدوام، واالطراد  

 وال تتبدل، وال تختلف وال تتخلف، وال تحابي أحدا، بل الكل في ميزانها سواء. 



  

 14 السنن الكونية والقيم

 

واالجتماع  الحضارة  حركة  كبير  حد  إلى  تفسر  واالجتماعية؛  الكونية  السنن  وهذ  

والعمران البشري، وترتكز على الفقه االجتماعي والحضاري، هذا الفقه الذي يقوم  

س دراسة  وتخلفها  على  وسقوطها،  والحضارات  والمجتمعات  والدول  األمم  قيام  نن 

ونهوضها، وقوتها وضعفها، ورقيها وانحطاطها، ونجاحها وإخفاقها، والتي ال تتخلف 

نتائجها عن مقدماتها، وال تنفك أسبابها عن مسبباتها، وعدم إدراكها تجعل اإلنسان 

أن خصائ  السنن في الربانية،    ، وعليه فقد ذكرنامسخرا؛ بدل أن يكون مسخرا لها

والشمول، والحكمة، والعدل، والثبات، والواقعية، والنفذ وعدم التخلف، ونجد انعكاس  

 ذلك كله عبر: 

 أنواع السنن اإللهية

 

 .أن هناك سنة خارقة، وسنة جارية باعتبار (5) :اعتباراتبعدة  السنن يمكن تقسيم

ــنة الخارقة على خالف المألوف؛ مثل تحويل العصنننا  -تعالى-: التي يجريها هللا  السـ

 .حجب النار عن طبيعة اإلحراق، كما في قصة إبراهيم، وإلى حية في يد موسى

 

 .: فهي القوانين التي تحكم الندنينا، منتشنننننرة في الكون، وفي الحيناةالســـــنن الـجارـية
متعلقة  وهناك سنننننن متعلقة باألمور الكونية، وهناك سنننننن متعلقة باألفراد، وسنننننن  

 مننننننثننننننل    الننننننكننننننون،  فننننننيفنننننن،  اتبننننننالننننننمننننننجننننننتننننننمننننننعنننننن
بنالنسنننننبنة للسننننننن المتعلقنة بناألفراد، أو و  .تعناقنب اللينل والنهنار، هنذ  سنننننننة مطردة

المجتمعات؛ من مثل نصنر  ألوليائه، وعذابه ألعدائه، واسنتدراجه للظالمين، وإمالئه 
 .للطغاة الكافرين الجبارين، ثم أخذهم في النهاية

 

السننن ثابت ومطرد في تصنرفاتهم وأفعالهم: سنعادة وشنقاًء، عزاً خضنوع البشنر لهذ  ف

وهنننننكنننننذا وضنننننننننعنننننفنننننا،  قنننننوة  وفنننننقنننننرا،  غنننننننننننى   ..وذالً، 
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ومن هذا الباب: صنارت قصن  المتقدمين بالنسنبة لنا عبرة، ولوال القياس واالطراد 

والتكرار، لصننار العالم كله مفاجئاتف في أشننياء جديدةف ما في شننيء يشننبه شننيء،  

هللا األحننينننانتننعنننالننى   ولننكننن  مننن  كننثننيننر  فنني  مننكننررة  الننحننوادث  هنننذ    .جننعنننل 

 .فالسنن تكرر؛ فمثلما حدث لألولين حدث لآلخرين

ج هنا   على بعض السننننن االجتماعية، وسننننتناول بعضنننها بإيجاز  ( 9)وسنننوف نعّرِ
 .وبعضها سنقف معها بمزيد من التفصيل لتتحقق الفائدة

 
اإلمالء هو اإلمهنال وعندم األخنذ بنالنذننب فور ارتكنابنه، وهنذا من   ســــــنة اإلم ء: 1-

ة عليهم. إن إمالء هللا تعالى للعصننناة وللظالمين  رحمة هللا تعالى بعباد  وإلقامة الُحجَّ
يُعلم الدعاة إلى هللا تعالى الصنبر واالحتسناب وحسنن الظن باهلل تعالى فاهلل تعالى يُملي 

 .للظالم فإذا أخذ  لم يُفلته
  
ِهْم إِنََّما نُْمِلي لَُهْم  ﴿ :قال تعالى  َنفُسننننِ بَنَّ الَِّذيَن َكفَُرواْ أَنََّما نُْمِلي لَُهْم َخْير  أّلِ َوالَ يَْحسننننَ

ِهين    178آل عمران )﴾  ِليَْزَداُدواْ إِثْماً َولَْهُم َعذَاب  مُّ
ن قَْريٍَة أَْملَْيُت لََها َوِهَي َظالِ  ﴿ :قال تعالى  يرُ َوَكأَيِّن ّمِ الحج  ﴾   َمة  ثُمَّ أََخْذتَُها َوإِلَيَّ اْلَمصنننِ

48 
ِل اْلكَنافِِريَن أَْمِهْلُهْم ُرَويْنداً  * َوأَِكينُد َكيْنداً  * إِنَُّهْم يَِكينُدوَن َكيْنداً  ﴿ :قنال تعنالى  الطنارق  ﴾   فََمهّنِ

15 - 17 
ا يَْعَمُل الظَّاِلمُ  ﴿ :قال تعالى  بَنَّ َّللّاَ َغافاِلً َعمَّ َخُ  َوالَ تَْحسننَ ُرُهْم ِليَْوٍم تَشننْ وَن إِنََّما يَُؤّخِ

 42إبراهيم ﴾  فِيِه األَْبَصارُ 

بُوا مَنا تََرَك َعلَى َظْهِرهَنا ِمن َدابنٍَّة َولَِكن  ﴿ :قنال تعنالى  ُ الننَّاَس بِمَنا َكسنننننَ َولَْو يَُؤاخِنذُ َّللاَّ
ى فَإِذَا َجاء أََجلُُهْم فَإِنَّ  َسمًّ ُرُهْم إِلَى أََجٍل مُّ َ َكاَن بِِعبَاِدِ  بَِصيراً  يَُؤّخِ  .45فاطر ﴾  َّللاَّ

  
هللا بن قيس رضنني هللا عنه أن النبي صننلى هللا عليه   عن أبي موسننى األشننعري عبد

الِم. فنإذا أخنذ  لم يُفِلتْنه.    :ثمَّ قرأ.)روا  مسنننننلم(وسنننننلم قنال: " إنَّ هللاَ عزَّ وجنلَّ يُملي للظنَّ
  102هود: ﴾  أَْخذُ َربَِّك إِذَا أََخذَ اْلقَُر  َوِهَي َظاِلَمة  إِنَّ أَْخذَ ُ أَِليم  َشِديد   ﴿َوَكذَِلكَ 

  
إن النفس البشنرية السنوية بطبيعتها تجنح من فرض الوصناية عليها   ـسنة التدر:: 2-

عنان ولنذا فالبند من التندرج معهنا لكي تسنننننلس قينادتهنا وتحسننننن  ذوتنأبى االنقيناد واإل
ى ربها وتنفذ أوامر  وتتجنب نواهيه ولقد اتضنننح ذلك جلياً في الفرق بين  التعرف عل
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القرآن المكي النذي يركز على بنناء العقيندة والقرآن المندني النذي يركز على بنناء  
 .الدولة واتضح كذلك في تدرج تحريم شرب الخمر وغير ذلك من األمثلة

  
"..... إنما نََزَل أولَّ ما نَزَل جاء في حديث أم المؤمنين عائشنة رضي هللا عنها قالت: 

ِل، فيها ذكُر الجنِة والناِر، حتى إذا ثاَب الناُس إلى اإلسنالِم نَزَل  منه سنورة  ِمن الُمفَصنَّ
الحالُل والحراُم، ولو نَزَل أولُّ شنننيٍء: ال تشنننربوا الخمَر لَقالوا: ال نََدعُ الخمَر أبًدا،  

الزنا أبًدا، لقد نَزَل بمكةَ على محمٍد صنلى هللا عليه   ولو نَزل: ال تَْزنُوا، لقالوا: ال نََدعُ 
وسنلم وإني لجارية  ألعَُب: بل السناعة موعدهم والسناعة أدهى وأمر. وما نَزلَْت سنورةُ 

 .)روا  البخاري(البقرةِ والنساِء إال وأنا عنَد  " 
  
كان ولقد جاء عن خامس الخلفاء الراشنندين عمر بن عبد العزيز رضنني هللا عنه أنه  

نة ويُميت بدعة، فتعجب ابنه قائالً: لماذا ال تحمل الناس على الحق  كل يوم يُحيى سنننُ
دفعة واحدة؟ف فيقول له: " إني أخشنى أن أحمل الناس على الحق دفعة واحدة فيتركو  

 ." دفعة واحدة فتكون فتنة
  
ه ومن التدرج أيضناً تدرجه سنبحانه وتعالى في خلق السنماوات واألرض وهو سنبحان 

 .القادر على أن يخلقهما بكلمة )كن( فيكون
  
إِنَّ َربَُّكُم َّللّاُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستََو  َعلَى  ﴿ :قال تعالى 

ْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجو ي اللَّْيَل النََّهاَر يَْطلُبُهُ َحثِيثاً َوالشنَّ َراٍت بِأَْمِرِ  أاَلَ اْلعَْرِش يُْغشنِ َم ُمسَنخَّ
 .54األعراف ﴾  لَهُ اْلَخْلُق َواألَْمُر تَبَاَرَك َّللّاُ َربُّ اْلعَالَِمينَ 

وممنا تقندم نعلم أننه على الندعناة والمصنننننلحين مراعناة التندرج في كنل خطواتهم ألن  
 .بةعكس ذلك سيكون تعارضاً مع نواميس الكون الغالّ 

 
وهو سننة هللا تعالى في األمم والشنعوب واألقوام قبل أن يكون سننة   سـنة التغيير: 3-

غيير لن تتحقق إال إذا فردية ولهذا جاء الخطاب في كتاب هللا تعالى جماعياً فسننننة الت
تغيرت القناعندة العريضنننننة من النناس وليس أفراد من النناس فقط، على أن يكون هنذا 

 .التغيير وفق آلية مشروعة دون قسر وال قهر وال استعجال
ا َعلَى قَْوٍم َحتَّى يُغَيِّرُ  ﴿ :قنال تعنالى • أَْنعََمهنَ ةً  نِّْعمنَ ا ذَلِنَك بِنأَنَّ َّللّاَ لَْم يَنُك ُمغَيِّراً  واْ منَ

 53األنفال )﴾  بِأَنفُِسِهْم َوأَنَّ َّللّاَ َسِميع  َعِليم  
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ن بَْيِن يَنَديْنِه َوِمْن َخْلفِنِه يَْحفَُظونَنهُ ِمْن أَْمِر َّللّاِ إِنَّ َّللّاَ الَ يُغَيُِّر  ﴿ :قنال تعنالى لَنهُ ُمعَقِّبَنات  ّمِ

ن ُدونِِه  َما بِقَْوٍم َحتَّى يُغَيُِّرواْ َما  بِأَْنفُسِنِهْم َوإِذَا أََراَد َّللّاُ بِقَْوٍم سُنوءاً فاَلَ َمَردَّ لَهُ َوَما لَُهم ّمِ
 .11 الرعد ﴾ ِمن َوالٍ 

  
يقول الشني  رشنيد رضنا رحمه هللا في " تفسنير المنار ": "... إن أْنعَُم هللا تعالى على  

عقنائند وعوائند، وأعمنال األقوام واألمم منوطنة ابتنداًء ودوامًنا بنأخالق وصنننننفنات و
تقتضننها، فما دامت هذ  الشننئون الصننقة بأنفسننهم متمكنة منها، كانت تلك النعم ثابتة 
بثبناتهنا، ولم يكن الرب الكريم ينتزعهنا منهم انتزاعًنا بغير ظلم وال ذننب، فنإذا هم  
غيَّروا ما بأنفسننهم من تلك العقائد واألخالق وما يترتب عليها من محاسننن األعمال، 

 ." هللا عندئٍذ ما بأنفسهم وسلب نعمته منهم غيَّر
  

قال الشوكاني رحمه هللا في " فتح القدير ": " والمعنى أن ذلك العقاب بسبب أن عادة 
 ." هللا في عباد  عدم تغيير نعمه التي ينعم بها عليهم حتى يغيروا ما بأنفسهم

  
وهو سنننننبحانه أعلم  -ئه  إن هللا تعالى البد وأن يقيس إيمان أوليا  ســـــنة االبت ء: 4-

باالبتالء الذي هو من سننن هللا تعالى في رجال العقيدة فكل يبتلى على قدر  -بإيمانهم  
 .دينه

  
َب النَّاُس أَن يُتَْرُكوا أَن يَقُولُوا آَمنَّا َوُهْم اَل يُْفتَنُونَ  * الم ﴿ :قال تعالى  َولَقَْد فَتَنَّا  * أََحسنِ

ُ الَِّذيَن َصَدقُوا َولَيَْعلََمنَّ اْلَكاِذبِينَ   .3 - 1العنكبوت ﴾  الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم فَلَيَْعلََمنَّ َّللاَّ
  

عن أبي سننعيد الخدري رضنني هللا عنه أن النبي صننلى هللا عليه وسننلم قال: " أشنندُّ  
بتلى النناُس على قنْدِر دينِهم، فمن ثَُخَن دينُنه  النناِس بالًء األنبيناُء، ثم األمثنُل فناألمثنُل، يُ 

عُف بالؤ ، وإنَّ الرجَل لَيُصنيبُه البالُء حتى يمشنَي   تدَّ بالُؤ ، ومن ضنعُف دينُه ضنَ اشنْ
 .)صحيح الجامع(في الناِس ما عليه خطيئة  " 

  
يا جاء في كتاب الفوائد لنمام ابن القيم رحمه هللا تعالى: "سنأل رجل الشنافعيَّ فقال:  

هللا، أيمنا أفضنننننل للرجنل: أن يُمكَّن أو يُبتلى؟ فقنال الشنننننافعي: ال يُمكَّن حتى   أبنا عبند
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يُبتلى؛ فإنَّ هللا ابتلى نوًحا وإبراهيم وموسننى وعيسننى ومحمًدا صننلوات هللا وسننالمه 
ا صبَروا مكَّنهم، فال يظن أَحد أن يخل  من األلَم ألبتة  ." عليهم أجمعين، فلمَّ

  
إن هنذ  السنننننننة ُمترتبنة على سنننننابقتهنا وهي النتيجنة المنطقينة   :ســــــنة التمحيص 5-

لالبتالء، فمن يتعرض لالبتالء ويصبر ويحتسب ويثبته هللا تعالى فهو من المصطفين 
 .الذين يصطفيهم هللا تعالى ويصنعهم على عينه ويؤيدهم بما يستحقونه وبما هو أهله

َ  َّللّاُ الَِّذيَن آ ﴿ :قال تعالى •  .141آل عمران )﴾  َمنُواْ َويَْمَحَق اْلَكافِِرينَ َوِليَُمّحِ
َ  مَنا فِي قُلُوبُِكْم َوَّللّاُ َعِليم    ...﴿ :قنال تعنالى • ُدوِرُكْم َوِليَُمحَّ َوِليَْبتَِلَي َّللّاُ مَنا فِي صنننننُ

ُدورِ   154آل عمران: ﴾  بِذَاِت الصُّ
ا كَناَن َّللّاُ ِليَنذََر اْلُمْؤِمنِيَن َعلَ  ﴿ :قنال تعنالى • ى مَنا أَنتُْم َعلَيْنِه َحتََّى يَِميَز اْلَخبِينَث ِمَن منَّ

 179عمران: آل ﴾  ....الطَّيِّبِ 
  

نة الصـبر: 6- عندما يذكر الصنبر على أذ  الدعوات فالبد وأن نذكر أولي العزم   سـ 
من الرسننل واألنبياء والصننالحين ثم األمثل فاألمثل وذلك ألن هؤالء أكثر من تحمل 

 .المشاق وأول من اجتاز العثرات وأول من بشروا بثمرة صبرهم على ألواء الطريق
ةً يَ  ﴿ :قال تعنالى • بَُروا َوَكانُوا بِِيَاتِنَا يُوقِنُونَ َوَجعَْلنَنا ِمْنُهْم أَئِمَّ ا صنننننَ ﴾  ْهُدوَن بِأَْمِرنَا لَمَّ

 24 السجدة
  
َث العزم أين أننت، والطريُق طريق  تعنب   يقول اإلمنام بن القيم رحمنه هللا: " ينا مخننَّ

فيه آدم، وناح ألجله نوح، وُرمي في النار الخليل، وأُضنننجع للذبح إسنننماعيل، وبيع  
ث في السجن بضع سنين، ونُشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد  يوسف بثمن بخس، ولب

الحصور يحيى، وقاسى الضرَّ أيوب، وزاد على المقداد بكاُء داود، وسار مع الوحش 
عيسننى، وعالج الفقر وأنواع األذ  محمد صننلى هللا عليه وسننلم ثم تزهوا أنت باللهو 

 ." واللعب؟ 
  

وزاد السنننائرين ومتى تعجل هؤالء  إن الصنننبر هو عدة المتقين وسنننالح الصنننالحين 
اسنننتعجل الشنننيء قبل أوانه عوقب  )منُحِرموا ثمرته فمن القواعد الشنننرعية الثابتة  

 .بحرمانه(
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ــطفاء 7- ــن ة االصـ : إن دين هللا تعالى عزيز والعمل له من أسنننمى المراتب ومن سـ
الشننرف العظيم الذي ال يدانيه شننرف ولذلك فإن هذ  المرتبة وهذا الشننرف البد وأن 
يصنطفي هللا تعالى لهما من عباد  من هم أهل لذلك. وإن سننَّة هللا تعالى في الدَّعوات  

صنهم، وليُنقيهم؛ ليكون وا أقو  إيمانًا، وأزكى نفسًنا، وأصنلب أن يبتلي أصنحابها؛ ليُمّحِ
عوًدا، ثم يمن هللا تعنالى عليهم ويصنننننطفيهم للمهنام الِجسنننننام التي تنوء بهنا الجبنال، 

 .فيقيموا العدَل بعد الظلِم والبطِش والقهر
  
يَّةً  * ِمينَ َّللّاَ اْصَطفَى آَدَم َونُوحاً َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعلَى اْلعَالَ   ﴿إِنَّ  :قال تعالى  ذُّرِ

 34آل عمران  َعِليم ﴾بَْعُضَها ِمن بَْعٍض َوَّللّاُ َسِميع  
  
ةً َونَْجعَلَُهُم   ﴿َونُِريدُ  :قال تعالى  أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اسْنتُضْنِعفُوا فِي اأْلَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَئِمَّ

َن لَُهْم فِي اأْلَْرِض َونُِري * اْلَواِرثِينَ  ا كَنانُوا   َونَُمّكِ فِْرَعْوَن َوهَنامَناَن َوُجنُوَدُهمَنا ِمْنُهم منَّ
 .6 - 5 القص  يَْحذَُروَن﴾

  
إن سننة التدافع بين الحق والباطل وجدت منذ أن   :ـسنة التدافع بين الح  والباط  8-

خلق هللا تعنالى آدم علينه السنننننالم وسنننننننة التندافع المراد بهنا أن هللا تعنالى يندفع العبناد 
بعضننننهم ببعض لمصننننلحة عظيمة، وهي عدم حدوث الخلل في التوازن بأْن يطغى 

هللا تعنالى بعض العبناد على اآلخرين فيقع الفسننننناد النذي بنه تتعطنل الغناينة التي خلق  
 .الكون بأكمله من أجلها وهي العبادة واالستخالف في األرض

َولَْوالَ َدْفُع َّللّاِ النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَّفََسَدِت األَْرُض َولَننننِكنَّ َّللّاَ ذُو   .. ﴿ :قال تعالى •
 251البقرة:  اْلعَالَِميَن﴾فَْضٍل َعلَى 

  
َواِمُع َوبِيَع   َولَْواَل َدْفعُ  ... ﴿ :قنال تعنالى • مَنْت صنننننَ ُهم بِبَْعٍض لَّهُنّدِ اَس بَْعضنننننَ ِ الننَّ  َّللاَّ

َ لَقَِوي   ُر ُ إِنَّ َّللاَّ ُ َمن يَنصننُ َرنَّ َّللاَّ ِ َكثِيراً َولَيَنصننُ ُم َّللاَّ اِجُد يُْذَكُر فِيَها اسننْ لََوات  َوَمسننَ َوصننَ
 40 الحج:﴾  َعِزيز  

  
 ع مات على طري  سنة التدافع

إن سننة التدافع ال تعني هذ  الحرب الضنروس الهوجاء التي تأتي على األخضنر  (-أ
واليابس أو التي ال تُبقي وال تزر ولكنها مضننبوطة بضننوابط شننرعية إذا خلت منها 
غت من مضننننمونها وهدفها وهو اإلخالء بين الناس وبين دين هللا تعالى بحيث ال  فّرِ



  

 20 السنن الكونية والقيم

 

أو يقهرهم عليه وال على سننننوا  حتى يوجد ما يمنعهم من اعتناقه أو يصنننندهم عنه 
الَ  ﴿ :يتحمل كل إنسان تبعة اختيار  وحتى تمضي سنة هللا تعالى في خلقه. قال تعالى

ْشُد ِمَن اْلغَّيِ فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمن بِاَّلّلِ فَقَِد اْستَمْ  يِن قَد تَّبَيََّن الرُّ َسَك  إِْكَرا َ فِي الّدِ
 .256البقرة ﴾  ْلُوثْقََى الَ انِفَصاَم لََها َوَّللّاُ َسِميع  َعِليم  بِاْلعُْرَوةِ ا

  
إن التندافع لنه مراحنل عنديندة تبندأ بناألمر بنالمعروف والنهي عن المنكر وتنتهي   (-ب

بالمواجهة والقتال في سنبيل هللا. وهناك من يُجهد نفسنه لكي يتجنب مرحلة المواجهة 
تضنننننحينات منا ال قِبنل لنه بهنا وأننه يمكن تجننب هنذ   ظنناً مننه أن المواجهنة تكبند  من ال

ولكن سننن السنابقين أثبتت أن المواجهة أهون بكثير    ،والمداهنةالتضنحيات بالمواالة  
 .(من الرضوخ للظلم واالستعباد

  
  

إن متطلبنات التندافع في المقنام األول تعتمند على القوة، والقوة هننا منهنا منا هو   (-ج
معنوي وال يجنب إغفنال أحندهمنا وال االعتمناد على أحندهمنا على منادي ومنهنا منا هو  

 .حساب اآلخر
  
بَاِط اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن بِِه َعْدوَّ َّللّاِ   ﴿َوأَِعدُّواْ  :قال تعالى  ةٍ َوِمن ّرِ ن قُوَّ تََطْعتُم ّمِ ا اسننننْ لَُهم مَّ

ُكْم َوآَخِريَن ِمن ُدونِِهْم الَ تَْعلَُمونَُهُم َّللّاُ يَ  ْعلَُمُهْم َوَما تُنِفقُواْ ِمن شَنْيٍء فِي سَنبِيِل َّللّاِ َوَعُدوَّ
 .60األنفال  تُْظلَُموَن﴾يَُوفَّ إِلَْيُكْم َوأَنتُْم الَ 

  
إن التندافع البند وأن يكون على قندر األهمينة واالسنننننتطناعنة وليس المواجهنة على  (-د

بناطنل جميع الجبهنات في وقنت واحند. فمن المعروف أن الحق طريقنه واحند أمنا ال
فطرقه كثيرة وملتوية ومتشنننننعبنة. ولو خاض أصنننننحناب الحق المواجهنة على جميع 

 .األصعدة في وقت واحد لضاعت الجهود وبددت الطاقات بال طائل
ُدواْ فِيُكْم ِغْلظَنةً    ﴿يَنا:قنال تعنالى اِر َوْليَجنِ َن اْلُكفنَّ ِذيَن يَلُونَُكم ّمِ ِذيَن آَمنُواْ قَناتِلُواْ النَّ أَيُّهَنا النَّ

 123التوبة  ﴾ لَُمواْ أَنَّ َّللّاَ َمَع اْلُمتَِّقينَ َواعْ 

  
" سنارت الفتوح اإلسنالمية، تواجه من يلون "دار   هللا:يقول األسنتاذ سنيد قطب رحمه   

أو كادت ولم  -اإلسنالم " ويجاورونها، مرحلة فمرحلة. فلما أسنلمت الجزيرة العربية  
كانت  -دار اإلسنالم بعد فتح مكة تبق إال فلول منعزلة ال تؤلف قوة يخشنى منها على  
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غزوة تبوك على أطراف بالد الروم. ثم كان انسننننياح الجيوش اإلسننننالمية في بالد  
الروم وفي بالد فنارس، فلم يتركوا وراءهم جيوبناً و ووحندت الرقعنة اإلسنننننالمينة،  

 ." ووصلت حدودها
  
ة أوالً على أهنل البناطنل   (-و والتنأكند من زوال كنل لبس إن التندافع يتطلنب إقنامنة الُحجنَّ

أو غموض لديهم وذلك ألن األصننننل هو الدعوة لنسننننالم أوالً والمجادلة بالتي هي 
 .أحسن

ِميُع  )قنال تعنالى:    ْلِم فَناْجنَْح لَهَنا َوتََوكنَّْل َعلَى َّللّاِ إِننَّهُ ُهَو السنننننَّ  (اْلعَِليمُ َوإِن َجنَُحواْ ِللسنننننَّ
 .61 األنفال

عن سننلمان الفارسنني رضنني هللا عنه أن جيشنناً من جيوِش المسننلميَن كان أميرُهم   
 ننهُد إليِهم سنْلمان الفارسني حاصنروا قصنرا من قصنوِر فاِرَس فقالوا يا أبا عبد هللاِ أال

فأتاُهم سنلماُن   ،قال دعوني أدعُهم كما سنمعُت رسنوَل هللاِ صنلى هللا عليه وسنلم يدُعوُهم
فقال لهم: إنّما أنا رجل  منُكم فارسنننّي تروَن العرَب يطيعونَني فإن أسنننلمتُم فلُكم مثُل 

نَنا الجزينةَ النذي لننا وعليُكم مثنل النذي عليننا وإن أبيتُم إال دينُكم تركنناُكم علينِه وأعطو
عن يٍد وأنتُم صنننناغروَن قال ورطَن إليهم بالفاِرسننننيِّة وأنتُم غيُر محموديَن وإن أبيتُم  
نابذناُكم على سنننننواٍء قالوا ما نحُن بالذي نعِطي الجزيةَ ولكننا نقناتلُكم فقنالوا يا أبا عبد  

دوا إليهم قنال فنهندننا هللا أال ننهنُد إليهم قنال ال فندعناُهم ثالثنةَ أيناٍم إلى مثنِل هنذا ثم قنال اْنهنِ 
 ()روا  الترمذي بإسناد حسنإليِهم ففتَْحنا ذلَك القصَر. 

إن التاري  يشنهد أن المسنلمين لم ينعموا بالحرية والعزة والكرامة إال بعد أن خاضنوا  
سننة التدافع بالكيفية التي أرادها هللا تعالى وما ُكتبت عليهم التبعية لغيرهم واالسنتبداد  

وظلمهم إال بعند أن تخلوا عن هذ  السننننننة اإللهية فال عز آلخر هذ  األمة إال بما بهم  
عز به أولها فالتاري  يعيد نفسنننه. يقول اإلمام البيهقي رحمه هللا: " ال توجد حادثة لم 
يحندث مثلهنا من قبنل "، ويقول ابن األثير رحمنه هللا: " إننه ال يحندث أمر إال تقندم هو  

 ." أو نظير 
 

إن سنننة هللا تعالى في كونه التداول والتعاقب فالعسننر بعد  يُسننر،    التداو :نة ســ  9-
والهزيمة بعدها نصننننر، والظالم بعد  نور والظلم بعد  عدل، والضننننالل بعد  هداية  
وكل ذلك وفق إرادة هللا تعالى ومشننننيئته. وسنننننة التداول تحتم أن تكون العاقبة لمن 

 .يُقدم ما تتطلبه من تضحياتيأخذ بأسبابها المادية والمعنوية ولمن 
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ثْلُهُ َوتِْلَك األيَّاُم نَُداِولَُها بَْيَن النَّاِس )قال تعالى:   إِن يَْمسَنسْنُكْم قَْرح  فَقَْد َمسَّ اْلقَْوَم قَْرح  ّمِ
َهَداء َوَّللّاُ الَ يُِحبُّ الظَّاِلِميَن وَ  َ  َّللّاُ الَِّذيَن  َوِليَْعلََم َّللّاُ الَِّذيَن آَمنُواْ َويَتَِّخذَ ِمنُكْم شننننُ ِليَُمّحِ

 .141 - 140عمران  آل (اْلَكافِِرينَ آَمنُواْ َويَْمَحَق 
اِس "، نجعلهنا دوالً   ذكر اإلمنام القرطبي رحمنه هللا: " ويعني بقولنه: " نُنَداِولُهَنا بَْيَن الننَّ
فة. ويعني بنن "الناس"، المسلمين والمشركين. وذلك أن هللا عز وجل  بين الناس ُمصرَّ
أدال المسنننلمين من المشنننركين ببدر، فقتلوا منهم سنننبعين وأسنننروا سنننبعين. وأدال  

 لمين بأحد، فقتلوا منهم سبعين، سو  من جرحوا منهم. المشركين من المس
عن ابن عباس رضي هللا عنه قال: " لما كان قتال أحد وأصاب المسلمين ما أصاب،  

صنعد النبي صنلى هللا عليه وسنلم الجبل، فجاء أبو سنفيان فقال: يا محمدف يا محمدف أال 
جال: يوم لنا ويوم لكم. فقال ر سنول هللا صنلى هللا عليه تخرج؟ أال تخرج؟ الحرب سنِ

وسنلم ألصحابه: أجيبو ، فقالوا: ال سواء، ال سواء، قتالنا في الجنة وقتالكم في النارف 
فقال أبو سنفيان: لنا ُعز  وال ُعز  لكمف فقال رسنول هللا صنلى هللا عليه وسلم: قولوا: 

هللا عليه  هللا موالنا وال مولى لكم. فقال أبو سننفيان: اعل ُهبلف فقال رسننول هللا صننلى
وسننلم: قولوا: هللا أعلى وأجلف فقال أبو سننفيان: موعدكم وموعدنا بدر الصننغر  قال 
عكرمة: وفيهم أنزلت: " َوتِْلَك األيَّاُم نَُداِولَُها بَْيَن النَّاِس " واآلية عامة كسُننة ثابتة إلى 

 .يوم القيامة
 

الناس، وأن المداولة هي انتقال األيام بين  (5)عظيمة، يداول  ةلحكم -تعالى-ن هللا إ

 .الغلبة والسيطرة والهيمنة والقوة من قوم إلى آخرين

ومن السنن اإللهية أيضاً: "سنة التدافع"، وهي مرتبطة ب "سنة المداولة"، باإلضافة 

 ."إلى "سنة االستخالف والتمكين"، ولها عالقة كذلك ب "سنة المداولة

يعطي الدنيا للمؤمن    تحدثنا عنها، فإن هللاأما بالنسبة ل "سنة المداولة" التي 

والكافر، والغلبة والهيمنة هو أمر دنيوي، ولذلك قد يعطيه هللا للكفار، بخالف الجنة، 

تِْلَك الدَّاُر اآلِخَرةُ نَْجعَلَُها ِللَِّذيَن )  :للمتقين فإن هللا ال يعطيها لكافر، واآلخرة أعدها هللا 

ا فِي األَ  أما العلو في  83القص : ( ْرِض َوال فََساًدا َواْلعَاقِبَةُ ِلْلُمتَِّقينَ ال يُِريُدوَن ُعلُوًّ

 .الدنيا، فقد يحدث للكافر؛ ألنه أمر دنيوي 

فالبر والفاجر، والمؤمن والكافر، يناالن من الدنيا من جهة الغلبة والتحكم والسيطرة،  
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قصود يوم لهؤالء،  والم  ويكون األمر يوم لهؤالء، ويوم لهؤالء، كما جرت سنة هللا،

 .يعني دهرا، قد يطول وقد يقصر

 
إن العمل لدين هللا تعالى شنرف ال يدانيه شنرف ووسنام    :سـنة النصـر والتمكين 10-

قلَّ من تقلد  ويكفي من يعملون لدين هللا أن هللا تعالى قد ضنمهم إلى اسنمه فسنماهم: " 
 ." جند هللا " وسماهم: " حزب هللا

ِلينَ   َولَقَدْ )قال تعالى:   بَقَْت َكِلَمتُنَا ِلِعبَاِدنَا اْلُمْرسننَ وُروَن،الْ إِنَُّهْم لَُهُم   ،سننَ َوإِنَّ ُجنَدنَا  َمنصننُ
 .173 - 171الصافات  اْلغَاِلبُوَن(لَُهُم 

َ َوَرسُنولَهُ َولَْو   الَ )قال تعالى:   ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ َّللاَّ تَِجُد قَْوماً يُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ
يَماَن َوأَيَّ  َدُهم  َكانُوا آبَاءُهْم أَْو أَْبنَاءُهْم أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشيَرتَُهْم أُْولَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اإْلِ

ننْ  ُ َعْنُهْم  بُِروحٍ ّمِ َي َّللاَّ اٍت تَْجِري ِمن تَْحتِهَنا اأْلَْنهَناُر خَنالِنِديَن فِيهَنا َرضنننننِ هُ َويُنْدِخلُُهْم َجننَّ
ِ ُهُم  ِ أاََل إِنَّ ِحْزَب َّللاَّ  .22المجادلة  اْلُمْفِلُحوَن(َوَرُضوا َعْنهُ أُْولَئَِك ِحْزُب َّللاَّ

ْوَف يَنأْتِي َّللّاُ بِقَْوٍم يُِحبُُّهْم  يَنا أَيُّهَنا النَِّذيَن آَمنُواْ َمن يَ )قنال تعنالى:  ْرتنَدَّ ِمنُكْم َعن ِدينِنِه فَسنننننَ
بِيِل َّللّاِ َوالَ يََخافُوَن  ةٍ َعلَى اْلَكافِِريَن يَُجاِهُدوَن فِي سنننَ َويُِحبُّونَهُ أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ

اءُ  ُل َّللّاِ يُْؤتِيِه َمن يَشننَ ع  َعِليم   لَْوَمةَ آلئٍِم ذَِلَك فَضننْ ولُهُ  ، َوَّللّاُ َواسننِ إِنََّما َوِليُُّكُم َّللّاُ َوَرسننُ
َوُهْم َراِكعُونَ  كَناةَ  َويُْؤتُوَن الزَّ الَةَ  ِذيَن يُِقيُموَن الصنننننَّ النَّ ِذيَن آَمنُواْ  َوَمن يَتََولَّ َّللّاَ   ،َوالنَّ

 .56-54المائدة  (وَن َوَرُسولَهُ َوالَِّذيَن آَمنُواْ فَإِنَّ ِحْزَب َّللّاِ ُهُم اْلغَاِلبُ 
من المالحظ في اآليات أنها تخاطب مجموعات ولم تخاطب أفراداً ويتضننح ذلك في  

كلمنة )جنندنا( وكلمنة )حزب( فالعمنل لدين هللا تعنالى البد وأن يكون عمالً جمناعيناً لكي 
يكون مؤثراً ولكي يُؤتي ثمار  وما الجماعة المؤمنة العاملة إال أفراداً صنالحين كذلك 

 .صالح اللبنات يؤدي إلى صالح البنيان كامالً و
إنه متى توفرت أسنباب النصنر المادية والمعنوية يَُمن هللا تعالى به على من يسنتحقه  

ووفر أسنبابه فنصنر هللا تعالى عزيز والبد وأن يمنحه للفئة التي تعرف قيمته وتقدر  
تعالى بقدرته يسننتطيع   وتبذل الغالي والنفيس من أجل صننيانته والمحافظة عليه. فاهلل

أن يكتنب نصنننننراً أبنديناً وتمكينناً ألولينائنه ولكن لو حندث ذلنك ألصننننناب األمنة الوهن  
والتواكل والتراخي والترهل والخمول والسنلبية واالنهزامية وما كان هناك سنعي وال  

 .بذل وال تضحية ولضاع هذا النصر مع أول اختبار توضع فيه الفئة المؤمنة
تَْخِلفَنَُّهم فِي اأْلَْرِض   اِلَحاِت لَيَسنننْ ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصنننَّ قال تعالى: " َوَعَد َّللاَّ

ن لَنَُّهم ّمِ ى لَُهْم َولَيُبَّدِ نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتَضننَ تَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم َولَيَُمّكِ بَْعِد   َكَما اسننْ
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قُونَ َخْوفِِهمْ  ْيئاً َوَمن َكفََر بَْعَد ذَِلَك فَأُْولَئَِك ُهُم اْلفَاسننِ ِرُكوَن بِي شننَ  ( أَْمناً يَْعبُُدونَنِي اَل يُشننْ
 .55النور 

َ لَقَِوي   )قال تعالى:   ُر ُ إِنَّ َّللاَّ ُ َمن يَنصنُ َرنَّ َّللاَّ ،.... َولَيَنصنُ كَّنَّاُهْم فِي  َعِزيز  الَِّذيَن إِن مَّ
ِ َعاقِبَةُ  َكاةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونََهْوا َعِن اْلُمنَكِر َوَّلِلَّ اَلةَ َوآتَُوا الزَّ اأْلَْرِض أَقَاُموا الصننننَّ

 41 - 40الحج  (اأْلُُموِر  
حملة  " لقد كتب هللا على نفسنه النصنر ألوليائه،  هللا:يقول األسنتاذ سنيد قطب رحمه   

رايته، وأصنننحاب عقيدته.. ولكنه علق هذا النصنننر بكمال حقيقة اإليمان في قلوبهم،  
وباسننننتيفاء مقتضننننيات اإليمان في تنظيمهم وسننننلوكهم، وباسننننتكمال العدة التي في 

أحداً.. فأما  يال تحابطاقتهم، وببذل الجهد الذي في وسنعهم.. فهذ  سننة هللا، وسننة هللا  
ألمور، فإن عليهم أن يتقبلوا نتيجة التقصنير، فإن كونهم  حين يقصنرون في أحد هذ  ا

خرق السننننن لهم وإبطال الناموس، فإنََّما هم مسنننلمون ألنهم   يال يقتضنننمسنننلمين  
يطابقون حياتهم كلها على السننننن، ويصنننطلحون بفطرتهم كلها مع الناموس.. ولكن 

هلل، وحملهم   كونهم مسننلمين ال يذهب هدراً كذلك، وال يضننيع هباء، فإن اسننتسننالمهم
لرايته، وعزمهم على طاعته، والتزام منهجه.. من شأنه أن يرد أخطاءهم وتقصيرهم  

 -بعد اسننتيفاء ما يترتب عليها من التضننحية واأللم والقرح   -خيراً وبركة في النهاية 
وأن يجعل من األخطاء ونتائجها دروسنننناً وتجارب، تزيد في نقاء العقيدة، وتمحي   

صننفوف، وتؤهل للنصننر الموعود، وتنتهي بالخير والبركة.. وال  القلوب، وتطهير ال
تطرد المسنلمين من كنف هللا ورعايته وعنايته، بل تمدهم بزاد الطريق، مهما يمسنهم  

 ."من البرح واأللم والضيق في أثناء الطريق
 

ال تكون إال بعد سنة أخر  وهي سنة االبتالء والتمحي ،   (8)وهذ  السنة الحضارية 

ولذلك لما سئل اإلمام الشافعي رحمه هللا تعالى :) أيهما أفضل للرجل: أن يمكن أو 

يبتلى؟ كان من دقيق استنباطه وفهمه لكتاب هللا عز وجل أن قال :) ال يمكن حتى  

َ     :فهم ذلك من قوله تعالى  يبتلى( و لعله   ُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا َويَۡمَحَق ٱۡلَكٰنِفِريَن﴾ ﴿َوِليَُمّحِ ٱَّللَّ

َ يَنُصۡرُكۡم َويُثَبِّۡت أَۡقَداَمُكۡم .قوله تعالى:  ١٤١آل عمران ] أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُۤو۟ا إِن تَنُصُرو۟ا ٱَّللَّ ﴿ يَٰنۤ

َ ) .....وقوله:  ٧محمد ]﴾ ٧ ُ َمن يَنُصُر ُۥۤ إِنَّ ٱَّللَّ ﴾ َولَيَنُصَرنَّ ٱَّللَّ  ٤٠الحج ] لَقَِوی  َعِزيز 
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   سنة التداو  الحضاري :11

وحركة التاري ، وتتمثل في نظام التعاقب والتناوب    (8)وهي سنة تحكم حركة الحياة     

ۡثلُهُۥۚ َوتِۡلَك    الحضاري ودليلها قوله تعالى:  ّمِ
ࣱ
 فَقَۡد َمسَّ ٱۡلقَۡوَم قَۡرح

ࣱ
ٱأۡلَيَّاُم ﴿إِن يَۡمَسۡسُكۡم قَۡرح

ُ اَل يُِحبُّ   ُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا َويَتَِّخذَ ِمنُكۡم ُشَهَدۤاَءۗۡ َوٱَّللَّ ٱلظَّٰنِلِميَن﴾  نَُداِولَُها بَۡيَن ٱلنَّاِس َوِليَۡعلََم ٱَّللَّ

 . ١٤٠آل عمران ]

 

 الدقة والتنظيم  :12

هللا تعالى يمتاز كان هللا تعالى هو واضننننع السنننننن االجتماعية، وأن ما خلق  (2)لما  

بنالندقنة والتنظيم والتنناسنننننق، من النذرة إلى المجرة، فنإن القوانين االجتمناعينة ال تخرج 

عن هنذ  القناعندة، وال يمكن أن يترك هللا أهم كنائن خلقنه في هنذا الكون عنارينا عن 

التنظيم والضننبط القدري والشننرعي، ولذلك شننرع له الشننرائع ليسننير عليها ويضننبط  

تماعية، كما أرصنند له قوانين وسننننا تضننمن السننير السننليم للبشننرية وفقها حياته االج 

والننندخنن الشنننننر  وتنننفني  والصنننننالح،  النخنينر  فنتنثنبنننت  النبنعنيننند،  النمسنننننتنو    .عنلنى 

من خصنننائ  السننننن االجتماعية بحسنننب القرآن الكريم الدقة واالنتظام، وال يمكن 

ألن هللا تصنور أنها فضنفاضنة أو عائمة بحيث تغيب حقيقتها عن النفوس فال تدركها، 

عز وجل ما كان ليدعو الناس إلى النظر في شنيء ما لم يكن هذا الشنيء قابال للنظر 

 .فينه والقيناس علينه، وذلنك بنأن يكون أوال دقيقنا ومنتظمنا تعرفنه العقول وتندركنه األفهنام

 

 والشمو  م: العمو13

بمعنى: أننه يسنننننري على الجميع دون محنابناة وال تمييز، وليس بين هللا وبين خلقنه  

 .يجري على الجميع، حتى أنبياء هللا، وأعلى البشنر قدراً، تسنري عليهم سنننه،  نسنب

وًءا: )قنال تعنالى:  والندلينل على هنذا   لَْيَس بِنأَمَنانِيُِّكْم َوال أَمَنانِّيِ أَهْنِل اْلِكتنَاِب َمْن يَْعمَنْل سنننننُ
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َوال   ا  ينننًّ َولنننِ  ِ َّللاَّ ُدوِن  ْن  منننِ هُ  لنننَ ْد  جنننِ ينننَ َوال  ِه  بنننِ َز  جنننْ ينننًرا(ينننُ  123الننننسننننننناء:    نَصنننننننِ

َوال أََمانِّيِ أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن يَْعَمْل  :يا أيها المسننننلمون، يا أيها الصننننحابة لَْيَس بِأََمانِيُِّكمْ 

 .ُسوًءا يُْجَز بِهِ 

 

علق ابن كثير على اآلينة، قنال: "الندين ليس بنالتحلي وال بنالتمني، وليس كنل من   قندو

مع قوله بمجرد  ادعى شننيئاً حصننلت له دعوا ، وليس كل من قال: إنه هو المحق، سننُ

ذلنك... فليس لكم وال لهم النجناة بمجرد التمني، بنل العبرة بطناعنة هللا، واتبناع منا 

وًءا يُْجَز بِهِ  َمنْ ) :بعد قال   شننرعه، على ألسنننة رسننله الكرام، ولهذا النسنناء: (  يَْعَمْل سننُ

ةٍ َخْيًرا يََر : )كقوله ،123 ا يََر   فََمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ ةٍ شَنرًّ الزلزلة:  (   َوَمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

 . فإذاً، سنننننة الثواب والعقاب، ليسننننت باألماني، أُمنيتنا: أنه يأتينا النصننننر، إذاً 8 -  7

سنننننينأتيننا، أو أنننا سننننننندخنل الجننة، سننننننندخنل، ولن نمكنث في الننار أبنداً، أو إال أينامناً 

وًءا يُْجَز : )هي باألماني، وإنما هناك قانون افم  .معدودات  123النسنناء:   بِِه(َمْن يَْعَمْل سننُ

ينقنولنون والننصنننننننار   النينهنود  )كننناننننت  اُؤ ُ :  بنننَّ َوأَحنِ َّللّاِ  اء  أَبْنننننَ ُن   18النمنننائننندة:  (  نَنحنْ

)ينننقنننولنننون امننناً  :  أَينننَّ إِالَّ  اُر  النننننننَّ ا  ننننَ َمسنننننننَّ تنننَ ن  ُدوَدةً(لنننَ عنننْ  80النننبنننقنننرة:    منننَّ

الننمننخننتنننار هللا  شننننننعنننب  "نننحننن  يننقننولننون:  زالننوا  وال  يننقننولننون،    "!كنننانننوا 

وليس اليهودف  -وكان بعض المسنلمين تراود نفوسنهم فكرة: أنهم هم الشنعب المختارف  

هننم وال  أنننتننم  ال  )فننقننينننل:  زَ :  جننْ يننُ وًءا  سننننننُ ْل  منننَ عننْ يننَ ْن  ِه(  مننَ  .123النننسننننننناء:    بنننِ

 

ط بها علماً. ومن أراد أن ابل أكثر من أن تحصنننى وأكثر من أن نح  ،كثيرةالسننننن  و
يتعرف على المزيد من هذ  السنن فليرجع إلى كتاب هللا تعالى بكل كيانه موقناً أن به 

مظاهر الحياة جميعاً كبيرها وصننغيرها وموقناً كذلك بأن هللا تعالى من  كل ما يتناول  
سننليماً بكل ال يُعطي أسننرار كتابه إال لمن أحبه هللا تعالى واطلع على قلبه فوجد  قلباً 

 .ما تعنيه الكلمة من معان
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 عبر السنن التغير االجتماعي والحضاري مقومات

هو )التغيير    -وفق سنة هللا االجتماعية التي ال تتبدل وال تتحول  -أساس كل تغيير  إن     

أو بتعبير القرآن )تغيير ما باألنفس(؛ فجعل القرآن عالقة عضوية وثيقة   (8)  النفسي(

 العر  بين تغيير ما بداخل النفس وتغيير الواقع االجتماعي. 

ا ﴿َوأَلَِّو ٱۡستَقَٰنُمو۟ا َعلَى ٱلطَّ  وقوله:
ࣰ
ۤاًء َغَدق  . (94)الجن  )  ٦ ِريقَِة أَلَۡسقَۡينَٰنُهم مَّ

والروحي   النفسي  الداخلي  المحتو   تجعل  جنسها  من  هو  مما  وغيرها  اآليات  هذ  

البناء   هو  االجتماعي  الوضع  تجعل  حين  في  التحتي(،  )البناء  القاعدة  هو  لننسان 

للمجتمعات إال بتغير القاعدة، فخارج اإلنسان العلوي )الفوقي(، وال يتغير البناء العلوي  

 يصنعه داخل اإلنسان، نحو األسوأ أو نحو األحسن. 

مقومات أو تتوفر فيه ثالثة    ثالث   على  ومن المعلوم أن هذا التغيير ال بد أن يرتكز

 شروط:

 العقيدة   الشرط األو :

ولذا كان    باألنفس،إن إصالح العقيدة وتثبيتها وتقويتها أهم ما يعتمد عليه تغيير ما      

في كل   األول  النداء  الخال ، وكان  التوحيد  هو  أقوامهم  الرسل  إليه  يدعو  ما  أول 

ولذا ظل رسولنا األكرم صلى هللا عليه   غير ()يا قوم اعبدوا هللا ما لكم من إله  ة  رسال

ي ثالثة عشر عاما في مكة وكل همه وكل عمله التغيير النفسي  وسلم طوال العهد المك 

 الصالحات، باآلخرة، وعملوالفكري أي غرس عقيدة التوحيد، وما تثمر من اإليمان 
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  وال نظم اجتماعية،   وفي تلك السنون كلها لم تنزل فيها تشريعات،   ومكارم األخالق،

 وال قوانين دولية. 

 اإلنسانالشرط الثاني:  

المبدعة،  ويفجر الطاقات    الذي يقود التغيير،   نع )اإلنسان المؤمن(وبهذا صُ 

وذلك حين غير هذا اإلنسان من    الحضارة الشامخة،  الطيبة، ويصنعالحياة    وينشئ

في دار األرقم المؤسسة األولى لتكوين هذ  األنفس الزكية    وأصلحه من داخله،  أعماقه،

ولذلك كان أساس تغيير األمم   .الشمس(  ٦٠َوقَۡد َخاَب َمن َدسَّٰىَها    ٩﴿قَۡد أَۡفلََح َمن َزكَّٰىَها  

والمجتمعات ونهوضها هو إصالح تلك المضغة التي قال عنها النبي صلى هللا عليه  

وإذا فسدت فسد الجسد   كله، ذا صلحت صلح الجسد في الجسد مضغة إ وإن وسلم )أال 

ولذلك أيضا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكثر يقول في    (،كله أال وهي القلب

 الدعاء )اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وموالها(. 

  الزمن الشرط الثالث:

ذلك أن التغيير الحقيقي للمجتمعات   التغيير،ألن الزمن عامل رئيس إلنضاج عملية   

وسائغة، واألمم والحضارات يتطلب زمنا كافيا حتى يبدو صالحه، ويؤتي ثمار  يانعة  

 األجل المسمى.   التدرج، وسنة سنة  ضروريتان،تان نّ عن هذا الشرط سُ  وينبثق

 الناس بالتغيير شيئا فشيئا ومرحلة فمرحلة. والمراد بها أخد  :سنة التدر: -أ

شرعية   وسنة  كونية  سنة  التدرج  تعالى  هللا  جعل  خلق   أيضا،فقد  حكمته  فاقتضت 

قال   أيام،  ستة  في  واألرض  ٱلسََّمٰنَوٰ ٰ   سبحانه:السماوات  َخلََق  ٱلَِّذی   ُ ٱَّللَّ َربَُّكُم   تِ ﴿إِنَّ 

  إِۡذنِِهۦۚ   بَۡعدِ   ِمن    إاِلَّ   َشِفيعٍ   ِمن   َما  ٱأۡلَۡمَر    يَُدبِّرُ   ٱۡلعَۡرِش    َعلَى   ٱۡستََو ٰ   ثُمَّ   أَيَّامࣲ   ِستَّةِ   فِی   َوٱأۡلَۡرضَ 
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ُ   ِلُكمُ ذَٰ ٰ  وخلق   كن فتكون،   لها:وكان قادرا أن يقول    ٣يونس  ﴾  تَذَكَُّرونَ   أَفاََل   فَٱۡعبُُدو ُۚ   َربُُّكمۡ   ٱَّللَّ

 المضغة فالعظام واللحم . اإلنسان أطوارا ومنازل من النطفة إلى العلقة إلى 

من الناحية الشرعية فقد بدأ اإلسالم بالدعوة إلى التوحيد   الكونية، وأماهذا من الناحية  

العقيدة   ثموتثبيت  فرائض وحرمت   السليمة،  فقد فرضت  فشيئا،  شيئا  التشريع  كان 

أنزل أول ما    )إنماوفي هذا المعنى تقول عائشة رضي هللا عنها:    محرمات بالتدريج،

نزل   اإلسالم، حتى إذا ثاب الناس إلى    أنزل من القرآن سور فيها ذكر الجنة والنار،

ا لقالوا: )ال ندع الخمر ال تشربوا الخمر وال تزنو  شيء: الحالل والحرام، ولو نزل أول  

والمجتمعات من هنا كان على الذين يدعون إلى التغيير إلصالح األمم    . أبدا( وال الزنى  

الدورة الحضارية للحياة اإلسالمية أن يراعوا سنة التدريج في تحقيق ما   واستئناف

 شريفة.يريدون من أهداف نبيلة، وغايات 

 سنة األج  المسمى  -ب

للسنة      المتممة  الثانية  فيه نضجه   السابقة،والسنة  يبلا  مسمى  أجال  لكل شيء  أن 

القواعد    ومن  ،لمثلهفال ينبغي أن يستعجل الشيء قبل أن يبلا أجله المقدر    وكماله،

المقررة في اإلسالم أن "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه "؛ فان الزرع  

بل يضر وال    ،المرجوطف قبل أوانه ال ينتفع به النفع  إذا حصد قبل إبانه، والثمر إذا ق

جعل هللا لكل    وضحاها، وإنمابين عشية    قلم، والوكذلك التغيير ال يتم بجرة    ينفع، 

االستعجال، قال هللا    بالصبر وعدم ولهذا أمر هللا تعالى المؤمنين    شيء أجال مسمى.

نَسٰنُن ِمۡن َعَجࣲلۚ    تعالى: -٣٧األنبياء     (٣٧َسأُ۟وِريُكۡم َءايَٰنتِی فاََل تَۡستَۡعِجلُوِن  ﴿ُخِلَق ٱإۡلِ
،وقال   

﴾  :تعالى 
ࣰ

نَسٰنُن َعُجوال نَسٰنُن بِٱلشَّّرِ ُدَعۤاَء ُۥ بِٱۡلَخۡيِر  َوَكاَن ٱإۡلِ  . ١١اإلسراء ﴿َويَۡدعُ ٱإۡلِ
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 تعل  "السنن اإللهية" المتعلقة بالبشر بكسبهم وعملهم ومواقفهم 

 :قال تعالى،  اإللهية" في األفراد والمجتمعات، مرتبطة بالكسنننب البشنننريالسننننن "

ِدي  ) أَينننْ ْت  بنننَ َكسنننننَ ا  بِنمنننَ ِر  َوالْنبَنحنْ الْنبَنّرِ  فِني  اُد  الْنفَسنننننننَ اِس(ظَنهَنَر   .41النروم:    النننننَّ

ومنواقنفنهنم وعنمنلنهنم  بنكسنننننبنهنم  النبشنننننر،  فني  اإللنهنينننة"  "السنننننننن  تنرتنبنط   .إذاً، 

َظَهَر اْلفَسَناُد : )لكسنب البشنري، بدليل قولهبا  هذ  العقوبة، وهي سننة إلهية، مرتبطة إذا

بَنْت أَيْنِدي الننَّاِس ِليُنِذيقَُهْم بَْعَض النَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّهْم يَْرِجعُونَ  (  فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بِمَنا َكسنننننَ

 .41الروم: 
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   وجه العالقة بين السنة الكونية والسنة االجتماعية

  الكونية:فالسنن    االجتماعية فرق اقيق بين مفهومي السنن الكونية والسنن    (6)  هناك   

 غالبا.هي التي تتعيق باأل ياء والظواهر واألسااث المااية والطبيعة 

فهي تيك السننن التي تتعيق بسنيوك الب نر ورفعالهم ومعتقااتهم   االجتماعية:رما السننن  

وما يترتب عيى ذلك   الب ننر  ران وفق رسوا  االجتماع والعم  الانيا وسننيرتهم في 

 واآلج .من نتائج في العاج  

ويسسن    والقوانين   السنن  هذه  يكت ف  رن  با  ال  مؤثرا  فاعال  المسيم  يكون  ولكي 

فيص  إلى منزلة ملالبة القار بقار   معها تسخيرها واستثمارها  ويارك كيفية التعام   

 عنه. رو يفر من قار هللا إلى قار هللا كما قا  الفاروق رضي هللا  هللا رسب إلى 

اف، القار الذ  وق، واستقر   )بأن  فقا :وقا بين ابن القيم هذه السقيقة بكيمة مضيئة   

  التوبة  بقار    واف، قار الذنب  التااو  كاف، قار المرض بقار    ويزييه بقار آخر يرفعه  

ال استسالم لها    األقاار؛فهذا  أن العارفين و أن    اإلسسان؛واف، قار اإلساءة بقار  

 . العجز(وهللا تعالى ييوم عيى  عجز وترك السركة والسيية فإنه 

ب     جاا؛إن العيم بهذه السنن المبينة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة رمر مهم   

ر  واينا؛واجب  رعا   با  ال رعية  فال  الفريضة  بهذه  يقوم  العيماء من  ينبر  من  ن 

والكفائية اللائبة  ألنها جزء من الاين؛ فال غرو رن نجا القرآن الكريم قا خصص  

ومنسنا رصو     وقوانينه مساسات واسعة قا تزيا عن نصف القرآن ليتاريخ وسننه  

 سركته. منهج متكام  في التعام  م، التاريخ الب ر  وفهم 
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 ص السنن طرق استخال

   رصو :مصاار ومظان استخراج السنن ترج، إلى رربعة  لما كانت

 القرآن الكريم  -1

 السنة -2

 التاريخ -3

عيى رنه ليس المراا بالتاريخ  تاريخ المسيمين فسسب  ب  تاريخ الب رية سيثما  

عرف  وتاريخ األمم في ر  ررض كانت وفي ر  عصر كانت  وعيى ر  مية  

 كانت

السقيقي  والمختبر  السضار    ليفقه  األساسي  المصار  هو  العام  فالتاريخ 

فَيَنُظُرو۟ا َكۡيَف    تعالى:لصواب الفع  الب ر   قا    يَِسيُرو۟ا فِی ٱأۡلَۡرِض  ﴿أََولَۡم 

 َوأَثَاُرو۟ا ٱأۡلَۡرَض َوعَ 
ࣰ
ة َمُروَهۤا أَۡكثََر  َكاَن َعٰنِقبَةُ ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡمۚ َكانُۤو۟ا أََشدَّ ِمۡنُهۡم قُوَّ

ُ ِليَۡظِلَمُهۡم َولَٰنِكن َكانُۤو۟ا أَنفَُسهُ  ا َعَمُروَها َوَجۤاَءۡتُهۡم ُرُسلُُهم بِٱۡلبَيِّنَٰنِت  فََما َكاَن ٱَّللَّ ۡم  ِممَّ

-٩الروم  ]يَۡظِلُموَن ﴾  
 فاكتشاف سنن السقوط والنهوض من لوازم البناء الحضاري، 

 واالصالح المجتمعي .

 الواق، )رااته المسوح المياانية( فقه  -4

ليمنهج   يخض،  الذ   الت ريعي  الفقه  جانب  يخص  التعريف  هذا  كان  وإذا 

ليمنهج   يخض،  السضار   االجتماعي  الفقه  ر   السنن  فقه  فإن  االستنباطي؛ 

سقيقة ما وق، بالقرائن واألمارات والعالمات   )عيماالستقرائي لبيوغ نفس اللاية  

  وهو ما نعما إليه اليوم عيى  القيموفق تعبير العالمة ابن    عيما( ستى يسيط بها  

 . المياانيةالمسوح سبي  المثا  عبر 
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وليس    االستقراء ألن البرهان والالي  عيى ثبات السنن واطرااها هنا يتسقق من  

في    )السيرولعيه هو المراا في تأكيا القرآن في غير ما موض، عيى    االستنباط من  

 والسضارات.واكت اف السنن الساكمة لسركة السياة واألمم  ( األرض

اآلية   إليه  ر ارت  ما  المنهج فهي  هذا  آالت  بُُطوِن   الكريمة:رما  ن   ّمِ أَۡخَرَجُكم   ُ ﴿َوٱَّللَّ

لَعَلَُّكۡم   ا َوَجعََل لَُكُم ٱلسَّۡمَع َوٱأۡلَۡبَصٰنَر َوٱأۡلَۡفنَِٔدةَ 
ࣰ
َهٰنتُِكۡم اَل تَۡعلَُموَن َشۡينٔ   ٧٨النحل  تَۡشُكُروَن﴾  أُمَّ

) فاهلل تعالى رخبر رنه رخرج ابن   اآلية:قا  اإلمام ابن عطية األنالسي في تفسير هذه  

إاراك   إلى  سيما  البطن  في  له  وهبها  قا  التي  سواسه  جع   ثم  يعيم  يئا    ال  آام 

وفي تفسير اإلمام القرطبي : ) وجع  لكم السم، واألبصار واألفئاة ( ر :    المعارف( 

واالستقراء   والتأم   والم اهاة  النظر  طريق  عن  وذلك   .) وتاركون  بها  )تعيمون 

 وصياغة القواعا.  النتائج والتجارب التي تفضي إلى استخالص 

 

 الفرق بين األحداث الكونية المادية وبين األحداث االجتماعية

الندكتور عبند الكريم زيندان:   (9) يقول  –الكونينة منهنا واالجتمناعينة   -ن هللا تعنالى سنننننن
"وكنل الفرق بين األحنداث الكونينة المنادينة وبين األحنداث االجتمناعينة هو أن أسنننننبناب 
األولى واضننحة بينة مضننبوطة، إذا عرفناها أمكننا الحكم بدقة على نتائجها وميقات 

جمد إذا بلغت درجة برودته كذا درجة، ويصنل إلى الغليان تهذ  النتائج، فالماء مثال ي
 .وهكذا إذا وصلت درجة حرارته إلى كذا درجة وبعد كذا من الوقت،

  
أما أسننننباب األحداث االجتماعية فهي بمختلف أنواعها من سننننياسننننية واقتصننننادية 
وحضنننارية وعمرانية وغلبة ونصنننر وهزيمة وخذالن..إل .، أسنننباب دقيقة وكثيرة 

.. ولكن مع هذا  ومتشننعبة ومتشننابكة، وقد يعسننر على الكثيرين اإلحاطة بها تفصننيالً 
العُسنننننر يمكن للمتنأمنل الفناح  الندقيق أن يعرفهنا ويحيط بهنا علمنا، كمنا يمكننه الجزم  
بحصنول نتائج معينة بناء على أسنباب معينة وإن لم يمكنه الجزم بميعاد حصنول هذ   
النتائج، فنسنننتطيع مثالً أن نحكم على وجه الجزم واليقين بزوال حكم أو سنننلطان إذا 
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تحديد وقت زواله على وجه   عال نسنتطيعلى الظلم واالسنتبداد، وإن كنا وجدنا  قائماً 
الدقة والضنبط كما نحدد ميعاد غروب الشنمس أو شنروقها.. ومن أجل هذا الفرق بين  
األحداث الكونية المادية وبين األحداث البشنننرية يغفل الناس كثيراً عن سننننة هللا في 

واألمم، ويظنون أن أمورهم ال االجتماع البشنننري وفي تصنننرفات وسنننلوك األفراد  
 ." تخضع كما تخضع الظواهر الكونية لقانون األسباب والمسببات

 .المسوح الميدانيةوهو ما يمكن أن تنبئنا به 

 

 تسخير السنن من أج  نهضة االمم

نن هللا جننزء مننن معرفننة النندين (4) عبنند الكننريم زيننداند.يقننول  أو  إن معرفننة سننُ
 هننذ  المعرفننة ضننرورية، ومننن الواجبننات الدينيننة؛لمعرفننة جننزء مننن النندين، وأن 

ألنهنننا تبصنننرنا بكيفينننة السنننلوك الصنننحيح فننني الحيننناة حتنننى ال نقنننع فننني الخطنننأ 
والغننرور واألمنناني الكاذبننة، وبننذلك ننجننو ممننا حننذرنا هللا منننه، ونظفننر  والعثننار

كمنننا تتجلنننى أهميتهنننا فننني أنهنننا تبعنننث ، عبننناد  المنننؤمنين المتقنننين بمنننا وعننند هللا
النندين اإللهنني، فضننال عننن تقننديم  الوضننوح فنني نفننوس أتبنناع هننذاالطمأنينننة و

تفسنننير صنننحيح لنننه، وبينننان  رؤينننة شنننمولية لتننناري  البشنننرية منننن خنننالل تقنننديم
علننى االعتبننار مننن  أسننباب الرقنني واالننندثار فيننه، حتننى يكننون اإلنسننان قننادًرا

الحضنننارية  التننناري ، واالسنننتفادة منننن التجنننارب الناجحنننة فينننه، سنننعيا للوقاينننة
 .لشهود الحضاريوتحقيق ا

مننننا بننننث هللا فنننني هننننذا  إلننننى تسننننخير ولقنننند دعننننا بننننديع الزمننننان النورسنننني
نن؛ منننن أجنننل تحقينننِق نهضنننة حضنننارية رائننندةٍ وانبعننناث  الوجنننود منننن سنننُ

نن فننني نهنننوض األمنننم وسنننقوطها:  يقنننولإذ إسنننالمي جديننند،  مبيننننا أثنننر السنننُّ
المعروفننننة، هننننناك طاعننننة وعصننننيانا تجننننا  األوامننننر الشننننرعية  فكمننننا أن"

تجنننا  األوامنننر التكوينينننة. وغالبنننا منننا ينننر   كنننذلك هنننناك طاعنننة وعصنننيان
وثوابنننه فننني الننندار اآلخنننرة،  األول مطينننع الشنننريعة والعاصننني لهنننا جنننزاء 

نن الكونيننننة والعاصنننني لهننننا غالبننننا مننننا ينننننال عقابننننه  والثنننناني مطيننننع السننننُّ
فكمنننننا أن ثنننننواب الصنننننبر النصنننننر، وجنننننزاء  .وثوابنننننه فننننني الننننندار الننننندنيا

فُّل، كننننذلكالبطالننننة  ثننننواب السننننعي الغنننننى، وثننننواب  التقنننناعس والننننذل والتّسننننَ
 ".الثبات التغلبُ 
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نن هللا تعننننالى  ومننننن ثننننم فننننإن أي محاولننننة للتغييننننر االجتمنننناعي تتنكننننب سننننُ
هكننننذا يجننننب الننننربط بننننين حركننننة اإلنسننننان نحننننو  .الفشننننل الننننذريع فمِلهننننا

هللا تعنننننالى فننننني الوجنننننود، هنننننذا  التغيينننننر والنهضنننننة االجتماعينننننة، وسننننننن
ق النظنننر ويرسنننم المنهننناجالنننربط  المسنننتقيم فننني  النننذي منننن شنننأنه أن يعمنننِّ

نن ثابتننننة ومطننننردة، وربطهننننا بقننننوانين  اكتشنننناف مننننا فنننني الكننننون مننننن سننننُ
االجتمنننناعي، لتحقيننننق النهضننننة الشنننناملة لحضننننارة اإلسننننالم فنننني  التشننننريع

 .ظل الواقعِ المعاصر
نن اإللهيننننة وتسننننخيرها  والسننننير وبنننناء علننننى مننننا تقنننندم، فننننإن الننننوعي بالسننننُّ

المنننندخل الننننرئيس والمنطلننننق الصننننحيح لنهضننننة األمننننة  علننننى هننننداها هننننو
ومنننن ثنننم فنننإن علنننى دعننناة اإلصنننالح والتغيينننر اإلحاطنننة  .وسياسنننة الرعينننة

نن اإللهينننننة فننننني اإلصنننننالح والتغيينننننر والنهنننننوض قبنننننل العمنننننل  بالسنننننُّ
نن هللا التنننني تحكننننم حركننننةواإلنجنننناز، ق الكننننون بمفرداتننننه  ياسننننا علننننى سننننُ

مهننننا فنننن فبنننندون معرفننننة بسنننننن االجتمنننناع،  .ي ميننننزان متننننراّ ٍ كلِّهننننا، وتنّظِ
والنهننننننوض  وسننننننن الكنننننون، ال يمكنننننن لحركنننننات التغيينننننر االجتمننننناعي

الحضنننناري أن تسننننتأنف عمننننال إصننننالحيا سننننديدا، بننننل سننننتقذف جهودهننننا 
نن هللا  .صنننحراء العننندم إلنننى فنننال رينننب إذن أن ينننؤدي عننندم التعامنننل منننع سنننُ

صننننير المعرفنننني بهننننا إدراك كنههننننا، والتق بشننننكل صننننحيح، وإغفالهننننا وعنننندم
ومسننننناعيهم، وتعثنننننر  إلنننننى اسنننننتنزاف الكثينننننر منننننن طاقنننننات المسنننننلمين

 خطننننننواتهم فنننننني طريننننننق البننننننناء والرقنننننني والصننننننيرورة االسننننننتخالفية
)فنننننان جنننننندنا لهنننننم الغنننننالبون( مفهنننننوم النصنننننرة  .والشنننننهود الحضننننناري

نن اإللهيننننة هنننني التنننني تسننننير  عنننندم اسننننتيفاء الجنديننننة.لوالخسننننران  فالسننننُّ
فينبغنننني لمننننن  فهننننو مسننننير األسننننباب أحداثننننه،حركننننة التنننناري  وتفسننننر 

 أصنننابه سنننوء أن يبحنننث عنننن سنننببه منننن نفسنننه، وأال يكتفننني بإسنننناد  إلنننى
نَّة هللا  غيننننر ؛ ألن السننننيئة تصننننيب اإلنسننننان بتقصننننير  وخروجننننه عننننن سننننُ

مننننن أبوابهننننا، واتقنننناء المضننننار باتقنننناء أسننننبابها؛ ألن  فنننني التمنننناس المنفعننننة
يجننند اإلنسنننان فننني نفسنننه منننن منننا  األصنننل فننني نظنننام الفطنننرة البشنننرية هنننو

وتأكيننندا لضنننرورة  (تنننرجيح الخينننر لهنننا علنننى الشنننر، والننننافع علنننى الضنننار
نن اإللهينننة وتسنننخيرها، يقنننول الشننني   محمننند الغزالننني العمنننل بمقتضنننى السنننُّ

ذلنننك أصنننبح  أصنننبحنا نسنننمع بضنننرورة اإلفنننادة منننن هنننذ  السننننن، بنننل لعنننل"
 قهنننا إلنننىقناعنننة عنننند النننناس بشنننكل عنننام، لكنننن هنننذ  القناعنننة لنننم تجننند طري
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الممارسننننة، ولننننم تنتقننننل بمواقعنننننا إلننننى مراحننننل تغييريننننة (...) ولننننو أخننننذت 
ــ لكانننننت األمننننة انتقلننننت  أبعنننناًدا حقيقيننننة ــى الفعــ ــر إلــ ــن الفكــ ، فننننالتحول مــ

 .الحقيقي إلدراكها والقناعة بها وإعمال السُّنن هو المختبر
 

نَّة هللا فننننني األسنننننباب  نن التننننني يجنننننب مراعاتهنننننا منننننثال سنننننُ ومنننننن السنننننُّ
 :اومسبباته

ذلننننك بننننأن القننننرآن الكننننريم حافننننل باآليننننات التنننني تنننندعو إلننننى مراعنننناة 
 األسباب

ي إِلَْيِك بِِجْذعِ النَّْخلَِة تَُساقِْط  ) : ألم عيسى مريم البتول تعالى والمسببات، ألم يقل َوُهّزِ
يقول للشيء، ُكْن فيكون، ومع ذلك أمرها   وهو القادر أن ،مريم25  (َعلَْيِك ُرَطبًا َجنِيًّ 

ومن هذ  اآليات الكريمة كذلك التي تتحدث عن األسباب وضرورة    .باتخاذ األسباب
 األخذ

عنننن ذي  تعنننالى بهنننا والتعامنننل معهنننا لتكنننون عبنننرة ألولننني األبصنننار قولنننه
اسنننخر هللا لنننه األسنننباب:  القنننرنين النننذي ا ُ  ﴿إِننننَّ ي اأْلَْرِض َوآتَْيننننَ هُ فنننِ ا لنننَ َمكَّننننَّ

 الكهف  84 ﴾ِمن ُكّلِ َشْيٍء َسبَبًا 
نن  واإليمنننان بننناهلل تعنننالى واالعتمننناد علينننه ال يننننافي أبنننًدا االسنننتفادة منننن سنننُ

 ولنننذلك فنننإن هللا .جعلهنننا فننني الكنننون، وال ينننناقض اتخننناذ األسنننباب هللا التننني
أ لنننه أسنننبابهإذا أراد وقنننوع شنننيء فننني هنننذا  تعنننالى التننني يقنننع  الوجنننود هينننَّ

نن ال تنخنننرم، تعنننالى» بهنننا، ألننننه ا علنننى سنننُ  جعنننل نظنننام هنننذا الكنننون مبنينننً
، كمنننا هنننو الشنننأن فننني المعجنننزات تعنننالى بمشنننيئتهوقنننوانين ال تنخنننرق إال 

العننننادات، وهننننو اسننننتثناء مننننن القاعنننندة التنننني قننننام عليهننننا الكننننون  وخننننوارق
مسنننبباتها، وقننند قينننل: إذا فننني الوصنننول إلنننى  منننن اعتبنننار األسنننباب حقيقنننة

ر أسننننبابه نَّة  .أراد هللا أمننننًرا يسننننَّ فتننننرك األسننننباب إذن جهننننل بالنننندين؛ ألن سننننُ
بسنننننن أخننننر : كسنننننن الننننرزق،  األخننننذ باألسننننباب لهننننا عالقننننة وطينننندة

والبنننننننناء  والهننننننند ، واإلصنننننننالح، والتغيينننننننر الفنننننننردي واالجتمننننننناعي،
والقننننندر جنننننار عليهنننننا  .الحضننننناري، وإحقننننناق الحنننننق، وإبطنننننال الباطنننننل

فاألسننننباب محننننل الشننننرع والقنننندر، والقننننرآن مملننننوء مننننن  .تصننننرف فيهننننام
ــنة لـــزاد علـــى  منننا يفيننند ذلنننك منننن إثبنننات األسنننباب ولنننو تتبعننننا القـــرون والسـ

ــة ــة ال مبالغــ ــع حقيقــ ــرة والف موضــ لننننذلك وجننننب علننننى اإلنسننننان أن  .عشــ
نن اإللهينننة فننني  يسنننعى فننني تننندبير أمنننور نفسنننه بحسنننب منننا علمنننه منننن السنننُّ
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تكنننننن  بالمسنننننببات، معتقنننننًدا أن األسنننننباب لنننننمنظنننننام األسنننننباب وارتباطهنننننا 
أسنننبابًا إال بتسنننخير هللا تعننننالى وأن منننا ينالننننه باسنننتعمالها، فهننننو منننن فضننننل 

 ان وتوجيهاتننننه، ذلننننك سننننخرها وجعلهننننا أسننننبابًا وعلمننننه ذلننننك ربننننه الننننذي
 وااليجاد.في التخلق  (10)للحضارة االسالمية خصوصية 

تتصنننندر قائمننننة اهتمامننننات المفكننننرين  ا سننننات الحضننننارية اليننننوم ران النننند
وجنننندت األمننننة أن  العننننرب والمسننننلمين ،فبعنننند قننننرن كامننننل مننننن التجننننارب

 الحصننننيلة عنننناجزة عننننن أن تقنننندم اجابننننات جوهريننننة فيمننننا يتعلننننق بقضننننية
ا ء المنننننأزق النننننذي  رالنهنننننوض الحضننننناري ، وتفسنننننير العلنننننل الحقيقينننننة و

الفاشنننننلة  سلسنننننلة التجننننناربباإلضنننننافة النننننى أن  تعيشنننننه هنننننذ  االمنننننة ،
فنننني خيبننننات افقنننندت الثقننننة  المتالحقننننة ومننننا كرسننننته مننننن واالنكسننننارات

ا رت التننني تنننم تطبيقهنننا، فقننند عنننرف  رواالختبنننااالجتهنننادات التننني قننندمت 
 – منننثالت سنننير بهنننا ،فنننيهم اي فننني االقنننوام)ابنننن جرينننر السننننة بانهنننا 

بإمهنننالي أهنننل السنننابقة و فنننيمن كنننذبوا بنننه منننن أنبينننائهم النننذين أرسنننلوا إلنننيهم 
 بهم، واستد ا رجي إياهم ...........ال  - التكذيب

طريقنننة هللا وعادتنننه السنننالفة فننني نصنننر  إن السننننة تعنننني :وقنننال القرطبننني 
هنننني الطريقننننة  إن السنننننة: زياأوليائننننه علننننى أعدائننننه، وقننننال االمننننام الننننر

 بانهنننننا :وعرفهنننننا صننننناحب تفسنننننير المننننننار ،المسنننننتقيمة والمثنننننال المتبنننننع
النظنننام النننذي جنننر  علينننه أمنننر األمنننم ، و إن منننا يقنننع للنننناس فننني كنننل زمنننن 

األزمننننان ، وفنننني كننننل مكننننان مننننن الوجننننود فنننني شننننؤون اجتمنننناعهم و  مننننن
السنننننن التنننني ال تتحننننول وال تتبنننندل، ويننننر  سننننيد  حينننناتهم مطننننابق لتلننننك

فنننق مشنننيئة التننني تحكنننم حيننناة البشنننر و قطنننب : أًن السننننن هننني الننننواميس
الحاضنننر إذا أصنننبحت  هللا الطليقنننة ، وأن منننا وقنننع فننني الماضننني يقنننع فننني

 .حال الحاضرين مثل حال السابقين
 

 مفهوم التخل  الحضاري
 

 بعد أن عّرفنا الحضارة والسنن، نأتي لكي نقف على مفهوم سنة التخلق الحضاري
هي تلنك القوانين التي   (10)ان سننننننن التخلق الحضننننناري    فنقول:بمعنناهنا التركيبي  

هللا في هذا الكون، وأخضننننعه لها بما فيه من مخلوقات، لتكون تلك السنننننن   أودعها
صنغيرة وكبيرة، وتتصنف تلك السننن بمجموعة من الصنفات التي تعطيها  حاكمة لكل
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هة أخر  الرياضي الصارم، فهي من جهة ال تتبدل وال تتحول، ومن ج  صفة القانون
تتكرر على الوتيرة نفسننها كلما توفرت الشننروط، وانتفت الموانع، قال   فهي مطردة،

﴾تعنالى 
ࣰ

ِ تَبۡنِديال ننَِّة ٱَّللَّ ِ فِی ٱلنَِّذيَن َخلَۡو۟ا ِمن قَبۡنُل  َولَن تَجِنَد ِلسنننننُ ننَّةَ ٱَّللَّ وهنذ     ،٦٢األحزاب    ﴿سنننننُ
ادة هللا الكونية، ومشننننيئته النافذة، ولذلك ال تختل، وال  رإ السنننننن والقوانين هي وفق

هُ بِقََدࣲر  ) تتبدل، والتحابي أحداً،( ۡیٍء َخلَۡقنَنننننننٰ ، ويعلمنا القرآن   ٤٩-القمر   ﴾٤٩إِنَّا ُكلَّ شننَ
التخلف والتأخر ليسنا إال ثمرة لغياب  الكريم أن للبناء الحضناري قوانينه وسنننه، وأن

وأحالم اً للكسنننالى والقاعدين، حتى  س التقدم والبناء أمانيهذ  السننننن والقوانين، فلي
النظرية، فحتى اإليمان الديني ال   ولو حسنننت منهم النيات، وصننحت لديهم المعتقدات

القرآن الكريم على هذ  الحقيقة   يكتمل إال إذا جاء العمل ليجسنند التصننديق، وشننواهد
وهو ملحظ لنه داللتنه الكبر  - رةالكثي  ان اإليمنان بنالعمنل في آينات الكريمنةرتتعند  اقت

ِبۗۡ وإنما نر  هذ  الشواهد في مثل قوله تعالى (  ﴿لَّۡيَس بِأََمانِيُِّكۡم َواَلۤ أََمانِّیِ أَۡهِل ٱۡلِكتَنننننٰ
ا﴾

ࣰ
ير ا َواَل نَصننننِ

ࣰ
ِ َوِليّ ا يُۡجَز بِِهۦ َواَل يَِجۡد لَهُۥ ِمن ُدوِن ٱَّللَّ

ࣰ
ۤوء ــاء    َمن يَۡعَمۡل سننننُ إن   ١٢٣النســ

 هذ  السنن في البناء الحضاري جزء من معرفة الدين، وهي معرفةمعرفة  
 ضرورية ومن الواجبات الشرعية ألنها تبصرنا بكيفية السلوك الصحيح في الحياة

 الخطأ.حتى ال نقع في 

 

 يتعام  مع السنن الكونية في إدارة الدولة؟  -صلى هللا عليه وسلم-كيف كان النبي 

مع سُننن عديدة، فإن هللا   -صنلى هللا عليه وسنلم-النبي   (7) د. علي القر  ياغي يذكر  

ال يغيُر ما بقوٍم حتى يغيروا ما بأنفسننننهم، وتعامل مع سنننننة االبتالء، وسنننننة األخذ 

باألسنباب، وسننة التدافع ومع سننة التمكين، تعامل معها في حالة االنفراد. ومن خالل 

ا سننة األخذ بالحيط ة والحذر، واسنتخدم التغيير  هذ  السننن وصنل إلى الدولة، وأيضنً

واسننننتمرت هذ  السنننننن حتى في وجود الدولة، فكان يغذي الناس بقيمة   .من البداية

التوحيد والعبادة هلل، وخطورة الشنرك. وسننة األخذ باألسنباب كانت في الفترة المكية 

كلما نظرنا إلى القرآن الكريم والسنننة النبوية،   ،على مسننتو  الجماعة في دار األرقم

منا ازدادت قنناعتننا وإيمنانننا بعظمنة هنذا الندين وجمنالنه، وأننه فعاًل دين يبني وال يَهندم،  كل

ومن هنا فإن هذا القرآن الّذي يركز على قضننايا العقيدة والعبودية الخالصننة هلل، لكنه 

يعلم اإلنسننان كيف يعمُر الكون، وهذا األسنناس في كيفية اسننتعمال اإلنسننان للكون، 
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سنالمية كونية، ومن هذا المنطلق وجه القرآن اإلنسنان المسنلم  فتعميُر األرض قضنية إ

إلى األخذ باألسنباب، ويعلم اإلنسنان كيف يبني ويعمر، ولذلك للحضنارة سننن، سننن  

ُن َعَماًل(.تتعلُق بتعمير الكون ، وكما يقول العلماء: أحسننننُن 2الملك   )ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحسننننَ

لتنالي يجنب أن يكون عمنل اليوم مختلفًنا عن اآلخر، عمنل نكرة، والنكرة  محنددة، وبنا

والغند يكون مختلفًنا، حتى تتكون عقلينة دينناميكينة متجنددة، ولنذلنك واجنُب الندولنة أن 

توجه األمة نحو القوة والحضننارة وأن تبعد عنها الفسنناد المالي واإلداري حتى تكون  

  .هذ  األمة قوية

 أرض الواقع وفي المجتمعات المعاصرة؟كيف نطب  السنن الكونية المثالية على   

ا تتعلق بنالحناكم والمحكوم، وتتعلق  السننننننن": (7)  د. نور الندين الخنادميينذكر  أيضنننننً

بهذ  السنننن والعمل بها واقعياً، فالسنننن هي وعي، وكيف لنا أن نعي أن هذ    بالوعي

السننن أمر مركوز في الكون وباعتبارها أسنبابا تؤدي إلى مسنبب، وباعتبارها أيضًنا 

 .تناسبًا بين اإلنسان والتشريع، كل هذا في إطار خلقي إنساني

وعيٍ كامل بالسنننننن  وأي أحداٍث للنهوض في أي دولة، إذا لم يتم تأسننننيسننننها على 

الفقهينة، ال يمكنهنا أن تنهض بنإنجناٍز أو نهوض على هنذا المسنننننتو ، وإعمنار هنذ  

السننننن يكون بالسنننياسنننات أو باإلجراءات والقوانين، وكل هذا يمثل األرضنننيّة الّتي 

 .(13) صناعة القيمو "تطبق عليها الُسنن

لحاكم واختيار ، نتحدث  اإلنسنانية والحقوقية ومحاسنبة ا (7)وعندما نتحدث عن القيم  

عن مفناهيم نظرينة ثُّم قيم حناكمنة ثُّم بعند ذلنك نتحندث عن مبنادئ وإجراءات. نظنام 

مرور في أي دولة هو نظام إجراءات وقوانين، وإن لم نفعل هذ  السنننن في النظري 

النحنكنننام  بنينن  النوعني  إذا  واالبنتنالءات،  النحنوادث  فسنننننتنقنع  واإلجنراءات؛  والنتنطنبنينق 

جنًدا، هللا ينصنننننر الندولنة العنادلنة وإن كناننت غير مسنننننلمنة، وال   والمحكومين أمر مهم

ينصنننر الدولة الظالمة وإن كانت مسنننلمة، فاألصنننُل في الدولة المسنننلمة أنها عادلة، 

   .وراشدة وحكيمة وبإدارة جيدة
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 السنن بطبيعتها ال دين لها

بطبيعته  ، وهي دين كوني (7)  السنن بطبيعتها ال دين لها، بل هي لجميع األديان و

وليس خاًصا بالمسلمين، سنن هللا تعالى من عمل بها والتزم بها نهض، ومن عقل  

بسنون التقدم تقدم، ومن أخذ بسنن التخلف تخلف، فالسنن ليست غربية وال شرقية،  

طرح شكيب أرسالن سؤاال للمفكر العظيم سعيد النورسي: لماذا تأخر المسلمون 

 ولماذا تقدم غيرهم؟ 

في هذا الكون قد يكون من مسلٍم وأساليبه غير مسلمة، وقد يكون من  فقال: "العمل 

كافر وأساليبه مسلمة، فمن عمل بالوسائل المسلمة نجا وإن كان كافًرا، فالدولة  

الكافرة ينصرها هللا عندما تكون وسائلها مسلمة، وإذا عمل المسلمون بسنن التخلف  

 ."سيتخلفون مهما عبدوا ومهما ذكروا هللا

مون فرطوا في السنن وأفرطوا في الُدعاِء تعوياًل على أن يقوم مقام الُسنن،  المسل

الُدعاء ال يقوم مقام الُسنن والسنن ال تقوم مقام الُدعاء، إذن سنن هللا يجب أن تكون  

مسلمة أي وفق ما أراد هللا، غير ذلك هي سنن كافرة ولن ننجح ما دمنا نستخدم سننا  

 .غير مسلمة

 السنن اإللهيةحكم معرفة 

بهذا الموضوع من فروض الكفايات؛ ألنه جزء من الدين. أليست "السنن   (5)العلم 

 وما حكم تعلم القرآن؟ تفاصيل القرآن هذ ؟  اإللهية" هذ  من القرآن؟ 

في كتابه وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص جديرة بالتأمل، جديرة بالفهم،   -تعالى-فالسنن التي بينها هللا  

 .باالعتبار، جديرة بالجمع، جديرة بالتحليل، جديرة بالفقه فيهاجديرة 

 

 الفرق بين استشراف المستقب  عند المسلمين وعند الكفار 

ْلنَاآلية ) هذ  تفسنر لنا ما يحدث في العالم،   89النحل   شَنْيٍء(َعلَْيَك اْلِكتَاَب تِْبيَانًا ِلُكّلِ  اَونَزَّ

اسننننننننتشننننننننراف   عننننلننننى  تسنننننننناعنننند   .الننننمسننننننننتننننقننننبننننلوأيضنننننننناً 



  

 41 السنن الكونية والقيم

 

اآلن يوجد في العالم علم اسنمه: "اسنتشنراف المسنتقبل" وفي مراكز عالمية تقوم على 

الفرق بين مراكز المسنننلمين، لو فرضننننا: أنه في مركز  ام  .المسنننتقبلاسنننتشنننراف 

إسننننالمي ل "اسننننتشننننراف المسننننتقبل" وفي مركز علماني نصننننراني، يهودي: ل 

 "استشراف المستقبل"؟ 

 

المركز اإلسنالمي السنتشنراف المسنتقبل، يعتمد في االسنتشنراف على "السننن اإللهية" 

بالقرآن، وال ب "السنننننن  اعتماداً كبيراً. االسننننتشننننرافات األخر ، ما عندهم إيمان

اسننتشننرافهم للمسننتقبل فيه نق  كبير، اسننتشننرافنا للمسننتقبل فيه علم  كولذل  ."اإللهية

 .كثير

 

السننننننن اإللهينة": تُشنننننعر المؤمن بنالعزة، واالطمئننان إلى تحقيق وعند هللا؛ ألن  "  -أ

 ."السنن اإللهية" فيها أشياء، إذا حصل هذا سيحصل هذا

 

اختصنار الطريق إلى النصنر، اختصنار الطريق إلى تعمل على  اإللهية":السننن  " -ب

والنننكنننرامنننة النننعنننزة  إلنننى  النننطنننرينننق  اخنننتصنننننننار   .النننتنننمنننكنننينننن، 

 .سنن من عرفها وصل إلى مراد  بسرعة هللا له

معرفة "السنن اإللهية": تُشيع في النفس االطمئنان إلى عظمة الشريعة، وعظمة   -ج

النطباق، فتزداد إيماناً، لما تر  االنطباق في القرآن، خصوصاً لما تر  في الواقع ا 

ُ ) :هللا يقول حين يقولالواقع تنتعش،  بَا(يَْمَحُق َّللاَّ  .ثم تر  كوارث مالية 276البقرة  الّرِ

ِ : )هللالما يقول  الحرب حرب، ثم تر    .279 البقرةَوَرُسوِلِه( فَأْذَنُوا بَِحْرٍب ِمَن َّللاَّ

  !الربا تشير نحو التحليالت كلها واالضطرابات تقع، نتيجة ماذا؟ الكوارث تقع، 

 

ضمن  تضح فيما سردنا  حيال السنن الكونية واإلنسانية العالقة الوثيقة فيما بينهما ي

 لقيم: لمسار السلوك اإلنساني، فالسنن تدعو لالمتثال 
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 المبادرة: فالتدافع   .2

 االيمان: بما في يد هللا فهو الجبار  .3

 التطهر: فما سنة التغيير اال دعوة لتغيير ما في االنفس  .4

 االمتثال: فدرجة االصطفاء تتطلب أن يكون العبد ممتثال ألوامر هللا سبحانه .5

وهو ما يعني بالضرورة أن يمتد االمتثال للقيم من العبادات نحو المعامالت  

 وصورها.   والمعامالت بكافة مجاالتها
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 الفص  الثاني 

 الفيزيائية السنن في الطبيعة

 

، قرآنية في موضوعها، علوم إسالمية بل هي علوم قرآنية  (  11)    إن العلوم الطبيعية

ألن مادة )علم( بهذا المعنى    اإسمهقرآنية في طريقتها، ) مرجع كذا( بل قرآنية في  

الطبيعي المعروف واردة أيضا ً في القرآن، وهو ما نرا  في القرآن في أكثر من آية، 

ففي سورة االنعام وردت آيات كثيرة موضوعها الحث على طلب هذا العلم بِيات هللا 

تَۡهتَُدو۟ا بَِها فِی ُظلَُمٰنِت  ﴿َوُهَو ٱلَِّذی َجعََل لَُكُم ٱلنُُّجوَم لِ في الكون، نذكر منها قوله تعالى: 

ۡلنَا ٱۡلنَٔايَٰنِت ِلقَۡوࣲم يَۡعلَُموَن﴾  كذلك وردت آيات عدة في سورة    ٩٧األنعام    ٱۡلبَّرِ َوٱۡلبَۡحِرۗۡ قَۡد فَصَّ

  أَۡلِسنَتُِكمۡ   َوٱۡختِلَٰنفُ   َوٱأۡلَۡرِض   تِ ﴿َوِمۡن َءايَٰنتِِهۦ َخۡلُق ٱلسََّمٰنَوٰ ٰالروم نذكر منها قوله تعالى :  

٢ لِّۡلعَٰنِلِمينَ  لَنَٔايَٰنتࣲ  ِلكَ ذَٰ ٰ  فِی إِنَّ  نُِكمۚۡ َوٰ ٰ َوأَلۡ  كذلك في سورة فاطر آيات كونية نذكر  . الروم ٢ 

 إِنَّ  منها قوله تعالى:
ةًۚ  فَتُۡصبُِح ٱأۡلَۡرُض ُمۡخَضرَّ

ࣰ
َ أَنَزَل ِمَن ٱلسََّمۤاِء َمۤاء َ ﴿أَلَۡم تََر أَنَّ ٱَّللَّ  ٱَّللَّ

﴾
ࣱ
َخبِير باآليات    ٦٣الحج    لَِطيف   العالمون  هم  هنا  العلماء  أن  هنا  السياق  من  وواضح 

 .وأسرار الخلق التي أودعها هللا سبحانه فيما أشارت إليه هذ  اآليات الكريمة

وهناك ما يتبع طلب هذ  العلوم الكونية من تشغيل ليصل االنسان إلى منافعها كاالنتفاع 

البخارية وهذ   مثال   والسفن  القطارات  هذ   والحديد في  والبخار  الكهرباء،  بخوا  

 المركبات والمصابيح الكهربائية.

ُؤ۟ا )والحكمة األولى من ذلك كله خشية هللا المشار إليها   َ ِمۡن ِعبَاِدِ  ٱۡلعُلََمٰنۤ إِنََّما يَۡخَشى ٱَّللَّ

َ َعِزيز  َغفُور    لغاية واآلخرة من وجود االنسان. فهي ا ،٢٨فاطر  ﴾٢٨إِنَّ ٱَّللَّ

 ِلكَ إِنَّ فِی ذَٰ ٰ )فهناك نحو ُخمس آيات القرآن ما يدعوا للنظر والتبصر في آيات الكون  

: فموضوع هذ  اآليات ما ذكر  العلم قروني بموضعه  ٢١- الروم]﴾  ٢٦  يَتَفَكَُّرونَ   لِّقَۡومࣲ   لَنَٔايَٰنتࣲ 

منها وما لم يذكر، هو نفس موضوع العلم الطبيعي كما قلنا يبحث عن األشياء الكونية،  

طبائعها وخواصها والعالقات بينها ثم عن حقيقتها، أي عن آيات هللا المودعة في هذ   

يعة، وال  األشياء، ففي آية فاطر مثال ال يعرف سر نزول الماء من السماء إال بعلم الطب 

وأثر  واالثمار  االنبات  يعرف  الكيمياء، وال  بعلم  إال  الماء وخواصه  تركيب  يعرف 
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أجناس الناس والدواب واالنعام اال    اختالفالماء فيهما إال بعلم النبات، وال يعرف  

 بعلم أصل الشعوب والحيوان ال .   

: أما إن طريقة العلم في طلب أسرار الفطرة هي نفس الطريقة  العلم قروني بطريقته

 - يأتي: التي أمر بها القرآن فيتبين مما 

القاطع.   اليقيني  البرهان  عليه  قام  إذا  إال  إنه حق  يقول عن شيء  العلم ال  أن  أوال: 

إِالَّ والقرآن الكريم يأمر بذلك من مثل قوله تعالى:   ٱۡلَجنَّةَ  يَۡدُخَل  لَن   َمن َكاَن  ﴿َوقَالُو۟ا 

وفي قوله    ١١١البقرة    ُهوًدا أَۡو نََصٰنَرٰ ۗۡ تِۡلَك أََمانِيُُّهۡمۗۡ قُۡل َهاتُو۟ا بُۡرَهٰننَُكۡم إِن ُكنتُۡم َصٰنِدقِيَن﴾ 

تَۡخُرُصوَن﴾  ) إِالَّ  أَنتُۡم  َوإِۡن  ٱلظَّنَّ  إِالَّ  تَتَّبِعُوَن  اليقيني    ١٤٨األنعام  إِن  الحق  والعلم هنا هو 

 بالحجة القاطعة.  القائم الثابت

يقينيا ما ليس بيقيني، وأن ينزل الظن   ثانيا: أن العلم يحاذر كل المحاذير أن يجعل 

منزلة اليقين، أو أن ينزل الفرض والتخمين منزلة الظن الترجيح، فهو يقيس مقدار  

التي تشهد القضية، فإذا كانت الحجة   اقتراب القضية من الحق بمقدار متانة الحجة 

ية حق، وإذا كانت غير قاطعة فالقضية ظن، ويسميها العلم في هذ  الحالة قاطعة فالقض

 نظرية إذا كانت أرجحيتها كبيرة.

﴿َوإِذَا قِيَل لَُهُم  ثالثا: العلم في منعه التقليد االعمى، يتفق تمام االتفاق مع القرآن الكريم،  

َّبُِع َمۤا أَ  ُ قَالُو۟ا بَۡل نَت ا  ٱتَّبِعُو۟ا َمۤا أَنَزَل ٱَّللَّ
ࣰ
ۡلفَۡينَا َعلَۡيِه َءابَۤاَءنَۤا أََولَۡو َكاَن َءابَۤاُؤُهۡم اَل يَۡعِقلُوَن َشۡينٔ

: فما ثبت أنه حق في وقت ما سيكون دائما حقاً، إطراد الفطرة  ١٧٠البقرة    َواَل يَۡهتَُدوَن﴾ 

   أو بعبارة أخر  أن الحق مستقل عن الزمان والمكان.

ِ فِی ٱلَِّذيَن َخلَۡو۟ا ِمن قَۡبُل   وأصل إطراد الفطرة ثابت قرآنيا من مثل آية فاطر:    ﴿ُسنَّةَ ٱَّللَّ

﴾
ࣰ

ِ تَۡبِديال آية الروم: ) فطرة هللا التي فطر الناس عليها ال    ، أو ٦٢األحزاب    َولَن تَِجَد ِلُسنَِّة ٱَّللَّ

، سواء في ذلك ما تعلق ..(، والفطرة وسننها هنا تشمل كل ما وجد في ملكوت هللا

بغير االنسان من جماد ونبات وحيوان أو ما تعلق باإلنسان من ناحية النفس والروح 

 في الفرد والجماعة مما لم يرتق العلم إليه إلى اآلن.  

لكن بشرط   السمع والبصر  الحواس خصوصا  فيها  تستعمل  العلمية هذ   المشاهدات 

ناحية  تربيتها وتدريبها من ناحية، وإعانتها   الدقيقة من  باآلالت  المالحظة  على دقة 

أخر ، هذ  اآلالت هي في الواقع وسائل هد  هللا إليها االنسان ليزيد في مد  حسه،  
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فيزيد في مد  إبصار  مثال بالمجهر أو )المكروسكوب( الذي يستطيع االنسان بها أن  

اثيم وكرات ير  من االجسام ما صغر حتى دق عن أن تبصر  العين المجردة، كالجر

بالمراقب "  الحية.الدم وخاليا االجسام   إبصار   التي  التلسكوباتأو يزيد في مد    "

 تقرب لننسان االجسام البعيدة فير  منها ما لم يكن يرا  من قبل. 

 على:الكريم في العديد من آياته  القرآنويحث 

 

فَٱنُظُرو۟ا َكۡيَف بََدأَ ٱۡلَخۡلَقۚ  قُۡل ِسيُرو۟ا فِی ٱأۡلَۡرِض    استعمال البصر مع العقل: -أ

 
ࣱ
َ َعلَٰى ُكّلِ َشۡیࣲء قَِدير ُ يُنِشُئ ٱلنَّۡشأَةَ ٱۡلنَٔاِخَرةَۚ إِنَّ ٱَّللَّ  ٢٠- لعنكبوت ا﴾ ٢٠ثُمَّ ٱَّللَّ

 يَۡعِقلُوَن  استعمال السمع مع العقل:   -ب
ࣱ
﴿أَفَلَۡم يَِسيُرو۟ا فِی ٱأۡلَۡرِض فَتَُكوَن لَُهۡم قُلُوب

 يَۡسَمعُوَن بَِها  فَإِنََّها اَل تَۡعَمى ٱأۡلَۡبَصٰنُر َولَٰنِكن تَۡعَمى ٱۡلقُلُوُب ٱلَّتِی بَِهۤا  
ࣱ
أَۡو َءاذَان

ُدوِر﴾  ٤٦الحج  فِی ٱلصُّ

نِس   استعمال السمع والبصر مع العقل:   -ت َن ٱۡلِجّنِ َوٱإۡلِ ا ّمِ
ࣰ
﴿َولَقَۡد ذََرۡأنَا ِلَجَهنََّم َكثِير

 الَّ يَۡفقَ 
ࣱ
 الَّ يَۡسَمعُوَن  لَُهۡم قُلُوب

ࣱ
 الَّ يُۡبِصُروَن بَِها َولَُهۡم َءاذَان

ࣱ
ُهوَن بَِها َولَُهۡم أَۡعيُن

ٱۡلغَٰنِفلُوَن﴾ ُهُم  ىَِٕك  أُ۟ولَٰنۤ أََضلُّۚ  ُهۡم  بَۡل  َكٱأۡلَۡنعَٰنِم  ىَِٕك  أُ۟ولَٰنۤ استعمال    ١٧٩األعراف    بَِهۤا 

العقل:   مع  المشاهدة  وسائل  فِی  جميع  يَنُظُرو۟ا  ٱلسََّمٰنَوٰ ٰ ﴿أََولَۡم   تِ َملَُكوِت 

ُ   َخلَقَ   َوَما  َوٱأۡلَۡرِض    فَبِأَیِّ   أََجلُُهۡم    ٱۡقتََربَ   قَدِ   يَُكونَ   أَن  َعَسىٰۤ   َوأَنۡ   َشۡیءࣲ   ِمن  ٱَّللَّ

ثم نجد ما يترتب على ذلك من تفعيل لقيمة   ١٨٥األعراف  ﴾  يُۡؤِمنُونَ   بَۡعَد ُۥ  َحِديِث  

وسمعه   أبصر   عما  ٱلسَّۡمَع  المسؤولية  إِنَّ  ِعۡلم ۚ  بِِهۦ  لََك  لَۡيَس  َما  تَۡقُف  ﴿َواَل 

﴾
ࣰ

ىَِٕك َكاَن َعۡنهُ َمۡسنُٔوال  بإحسانليس فقط أمر    ٣٦اإلسراء    َوٱۡلبََصَر َوٱۡلفَُؤاَد ُكلُّ أُ۟ولَٰنۤ

استعمال البصر والسمع والعقل وعدم اهمالهما، بل فيه أيضا باالستمساك  

 بما يهتد  إليه االنسان من الحق عن طريقها.

يَاَح )ثم نجد االمر بتفعيل قيمة الشكر على ما أدركه االنسان   َوِمۡن َءايَٰنتِِهۦۤ أَن يُۡرِسَل ٱلّرِ

َرٰ ٰ  ن   َوِليُِذيقَُكم  تࣲ ُمبَّشِ ۡحَمتِِهۦ  ّمِ َولَعَلَُّكۡم  بِأَۡمرِ   ٱۡلفُۡلكُ   ِلتَۡجِریَ وَ   رَّ فَۡضِلِهۦ  ِمن  َوِلتَۡبتَغُو۟ا  ِ ۦ 

 سان فالعمل.لولتفعيل الشكر مراتب تبدأ بالقلب فال  ٤٦- ٤٥الروم   ﴾ ٤تَۡشُكُروَن 
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 ةالفطرقوانين  اكتشافطرق  

كل قانون من    انتزاعسنن هللا في الكون، هو االجتهاد في  قوانين الفطرة واكتشاف    إن

مجموعة الوقائع الصادرة عنه، وذلك إما باالستقراء إذا كان عدد الوقائع كبير، وإما 

 قيدا. عبالتلمس إذا كان عدد الوقائع قليال أو كان القانون خفيا أو أكثر ت

يرهم للمركبات ضفي تح  نالكيميائييوعبر االستقراء في مثل: علم الكيمياء حين وجد 

الطعام، مهما   المركب، مثل ملح  أن  أو    اختلفالنقية في كل حالة    اختلفتمصدر  

طريقة تحضير ، يتركب دائما من العناصر متحدة مع بعضها بنفس النسب في الوزن.  

التركيب   قانون  للمركبات، سمو   قانون طبيعي، سنه طبيعية  أن هذا  فاستنتجوا من 

كل ونصه:  كيماوي    الثابت،  النسب    يحتوي مركب  بنفس  العناصر  نفس  على  دائما 

 وزنا.

ليه من مسوح ميدانية للتوصل لتعليل يثبت عبر إالطرق االحصائية في مثل ما يعمد  و

الفطري  القانون  أو  الحقيقة  من  قريب  يكون  لتفسير  ليعزز  تكاثرها  الزمن  عنصر 

 المنشود. 

كشف عنها العلم إن هي اال نوع من كلمات  إن هذ  الحقائق الطبيعية التي ي:  كلمات هللا

هللا، كما إن آيات القرآن هي كلمات هللا، ولقد سمى القرآن حقائق أسرار الخلق كلمات 

﴿َولَۡو أَنََّما فِی ٱأۡلَۡرِض ِمن َشَجَرةٍ أَۡقلَٰنࣱم َوٱۡلبَۡحُر يَُمدُّ ُۥ ِمن  بَۡعِدِ ۦ  هللا في مثل قوله تعالى:  

َ َعِزيز  َحِكيࣱم﴾ َسۡبعَةُ أَۡبُحࣲر مَّ  ِۚ إِنَّ ٱَّللَّ ا  ،    ٢٧لقمان   ا نَِفَدۡت َكِلَمٰنُت ٱَّللَّ
ࣰ
﴿قُل لَّۡو َكاَن ٱۡلبَۡحُر ِمَداد

ا﴾  
ࣰ
وكلمات    ١٠٩الكهف  لَِّكِلَمٰنِت َربِّی لَنَِفَد ٱۡلبَۡحُر قَۡبَل أَن تَنفََد َكِلَمٰنُت َربِّی َولَۡو ِجۡئنَا بِِمۡثِلِهۦ َمَدد

ن  على رسوله، أل  المنزلةيتين الكريمتين ال يمكن أن تكون كلماته  هاتين اآل هللا في  

محصورة محدودة، في حين أن كلماته النافذة في خلقه   المنزلةكلماته سبحانه في كتبه  

الحوادث وفيما يكشف العلم من أسررا    ر والتي يبدو أثرها متجسما فيما نشاهد ون

 الكون.

 أمثلة السنن: فمن 

  فين من سر قوله تعالى  ألرضية: إن ما أدركه االنسان إلى اآلالجاذبية ا -1

فاطر:   ٱلسََّمٰنَوٰ ٰ سورة  يُۡمِسُك   َ ٱَّللَّ   إِنۡ   َزالَتَاۤ   َولَىِٕن  تَُزوالَۚ   أَن   َوٱأۡلَۡرضَ   تِ ﴿إِنَّ 

ن    أََحدࣲ   ِمنۡ   أَۡمَسَكُهَما ا  َحِليًما  َكانَ   إِنَّهُۥ  بَۡعِدِ ۦۤ  ّمِ
ࣰ
وفي قوله تعالى:   ٤١فاطر    ﴾َغفُور
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ٱلَِّذی َرفََع ٱلسََّمٰنَوٰ ٰ  ُ َر ثُمَّ   تََرۡونََها    َعَمدࣲ   بِغَۡيرِ   تِ ﴿ٱَّللَّ  ٱۡستََوٰ  َعلَى ٱۡلعَۡرِش  َوَسخَّ

ُل ٱۡلنَٔايَٰنِت لَعَلَُّكم بِِلقَۤاِء  ۚى يَُدبُِّر ٱأۡلَۡمَر يُفَّصِ
ࣰ
َسّم  يَۡجِری أِلََجࣲل مُّ

ࣱ
ٱلشَّۡمَس َوٱۡلقََمَر  ُكّل

وما يشبهها من آيات إشارة إلى قو  الجاذبية الخفية    ٢الرعد  ُكۡم تُوقِنُوَن﴾  َربِّ 

التي هي بعد تقدير هللا لها سبب بقاء أجرام السماء في أماكنها ومداراتها 

المقدرة لها، كما في القرآن ما يشير إشارة خاصة من ناحية الكمية الحسابية 

٧ ٱلنُُّجومِ   قِعِ بَِمَوٰ ٰ فاََلۤ أُۡقِسُم  )في قوله تعالى:   فهي إشارة واضحة في   الواقعة  (  

ما يدعو للتعرف    السماوية، وهوأثر المسافة في قو  التجاذب بين االجرام  

على خوا  المادة وما من مادة اال ولها وزن وهو فرع عن خاصة الجاذبية  

 ألنه عبارة عن مقدار جذب األرض للجسم. 

ن المقارنة مكّ يكما إنه لالجتهاد في ابتكار ما يكشف لنا الموازين "الميزان" 

من   واحدة  مسافة  لها على  األرض  بين جذب  بالمقارنة  االجسام  كتل  بين 

 مركز األرض. 

ومن تلك القوانين مثال قانون نيوتن للحركة، والقصور الذاتي للجسم الساكن  

 ته وسرعته. متناسب مع كتلته وللجسم المتحرك مع كتل 

 

 السنن قي المادة:  -2

والغازية، و والسائلة  الصلبة  المادة ثالث:  المادة  فأحوال  مثال من خوا  

 خاصية المسامية، وتكون المسام منبثة بين أجزائها الدقيقة. 
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يساوي الدفع إلى أعلى أو  وهو ما  يوزن الجسم معلقا في الهواء  وفي الوزن، حيث  

سائل ال يذيبه يرفع إلى فوق بقوة تساوي وزن السائل  الرفع، فكل جسم مغمور في  

وهو ما يدفعنا للتعرف على سنن ،  المزاح. وهذ  النتيجة تصدق مع كافة حاالت المادة

   .االجسام الطافية وقوانينها

 

: سنة هللا هذ  في االجسام الطافية هي السر األكبر في تسخير  قانون االجسام الطافية

لك إن كان ذلك المقطع كبير المساحة أمكن السفينة البحر، ففي الفُ لك للناس في  هللا الفُ 

بقدر   إال  الماء  في  لالنغماس  تتعرض  أن  غير  من  كبيرة  زيادة  حملها  في  يزاد  أن 

 5x2، فلو كان مساحة المقطع مثال عند منغمس السفينة  ارتفاعهاسنتميتر أو شبهه من  

سنتمتر   100,000معنا  إزاحة  سنتمتر آخر من ارتفاعها    انغماسمتر مربعا، فإن  

قيمتها   قوة رفع  يوازي  تقريبا. وهذا  الماء  من  هذ     100مكعب  أن  أي  كيلوغرام، 

كيلوغرام من غير أن يغطس منها مقابل   100السفينة الصغيرة يمكنها أن تزيد حملها  

  ، فإذا كان ارتفاع الجزء البارز منها ثالثين سنتمتراارتفاعهاذلك إال سنتمتر واحد من  

ح أن يحمل فيها نحو قنطارا من غير أن يغطس أكثر من نصف االرتفاع، استطاع المالّ 

جواري   سواء  كالجبال،  البحر  في  الجواري  تلك  يحمل  أن  االنسان  أمكن  هنا  ومن 

 الشور  (٣٢ ﴿َوِمۡن َءايَٰنتِِه ٱۡلَجَواِر فِی ٱۡلبَۡحِر َكٱأۡلَۡعلَٰنِم  للتجارة أز ما ينفع الناس.

 المادة   اصوخ

 غليان والتجمد: ال -1

إن لكل عنصر أو مركب درجة غليان وتجمد محددة، وفي الجدول التالي بعض نماذج 

 عن ذلك: 

 جدول بدرجات الغليان لبعض المواد  

 درجة التجمد  درجة الغليان المادة 

 صفر مئوي + مئوي100 الماء 

 م ْ- 130 م+ 78,5ْ الكحول
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 م   ْ 5،4 م+ 80,5ْ البنزين 

 م ْ- 102 م ْ-33,5 الكلور السائل

 م ْ- 259 م ْ- 252,5 االيدروجين السائل 

 

 

 الصدأ:  -2

هذا الذي يطرأ على الحديد من تغيرات حين يترك في الجو مدة كافية ليتحول إلى  

مسحوق محمر قليال يسمى صدأ الحديد له خوا  جديدة غير خوا  الحديد، فاذا  

وزنا قطعة من الحديد وتركناها في الحو حتى تصدأ، ثم عدنا فوزناها وصدأها، وجدنا  

الحديد    اتحادن تصدأ. هذ الزيادة أتت من  وزنها بعد أن صدأت أكبر من وزنها قبل أ 

 في الهواء مثل االكسجين وبخار الماء وثاني أكسيد الكربون.   المواد الموجودةببعض  

 االحتراق: -3

المادة   نوع  فيها  يتيغر  فيها  التغير  الن  كيميائية  ظاهر  هي  االحتراق  ظاهر  جميع 

تخا أخر   مواد  أو  مادة  بينها  من  وتنشأ  كللالمحترقة،  بعد   فها  فالخشب  المخالفة، 

قابلة لالحتراق، كالسكر والزيت والشمع،   احتراقه ال يكون خشبا، وكذلك كل مادة 

والعناصر القابلة لالحتراق إذا اتحدت باألكسجين أثناء االحتراق كونت مركبات جديدة  

  .مح هي أكاسيد هذ  العناصر، فالكربون مثال وهو المادة السوداء في الف

 : أنواع المادة

 .العناصر، ال يمكن تحليلها وهي أصل المركبات-أ

 .المركبات وتنشأ عن اتحاد أكثر من عنصر -ب

 وسنن هللا في المركبات أنها متعددة نذكر منها:

 إن اختالف العناصر ينتج منه اختالف المركبات •

إن اختالف النسب بين العناصر )عنصرين أو أكثر( ينتج مركبات مختلفة ولو  •

 في مثل أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون. اتحدت العناصر،
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إن اختالف عدد ذرات كل عنصر في جزيء المركب ينتج عنه مركبات مختلفة  •

 ولو اتحدت العناصر في النسبة. 

كانت   • ولو  مختلفة  مركبات  ينتج  الجزيء  داخل  الذرات  ترتيب  اختالف  إن 

العناصر واحدة، والنسب واحدة، وعدد الذرات داخل الجزيء واحدة، مثال ذلك  

اللبن وسكر الشعير: كلها مختلفة في الخوا  حتى في   سكر القصب وسكر 

 الحالوة. 

 :الذرات

منه ما ال ينقسم هذا الذي  حتى يبلا    يمهستقإن كل عنصر من العناصر يمكن   -أ

  . ال ينقسم يسمى الذرة

الحجم  -ب في  الوجو :  جميع  من  متشابهة  متجانسة  عنصر  كل  ذرات  إن 

 والوزن والمقدرة على التفاعل ال ، لكنها تختلف عن ذرات كل عنصر آخر.

فيتحد    الذرات:إن االتحاد بين العناصر يكون دائما بين عدد محدود من   -ت

بعدد  عدد محدود من ذرات عنص أو  بعدد محدود من ذرات عنصر آخر،  ر 

محدود من ذرات كل من عناصر أخر  حسب طبيعة المركب الناتج. لتكوين  

أصغر جزء يمكن أن يوجد قائما بذاته من ذلك المركب. أي لتكوين جزيء 

 المركب.
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 القيم فيما بين السنن الكونية والسنن اإلنسانية
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أشننرنا إليه من تلك الكونية وتلك اإلنسننانية والتعامل معها بالحكمة فإدراك السنننن بما 

واالمتثال السننلوكي يعني بالضننرورة االمتثال للقيم، فما تلك السنننن إال كلمات هللا في 

كونه، واالمتثال لها يعني االنسجام والتشغيل في آن واحد، وهو ما يجعل األمم تتدافع  

دركه من سنننن، فالسنننن هي بمثابة مؤشننر البوصننلة فيما بينها بقدر امتثالها عبر ما ت

 التي ترشد السائرين للريادة واالستخالف على األرض.

 

 
 

 السلوك القيمي ومسار تشغيل السنن يتجه نح 
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ما  نحن بحاجة الى نظام عالمي يكون اإلسنننالم فيه هو الحاكم اذ صنننارت القيم عبرف

ال أما )  ،واالنسنننجام مع السننننن الكونية وااللهيةالكمال من مرحلة اإلسنننالم   جاء به

كون من تلعنل نبنذ السنننننرقنة تكناد  و  ،عني عندم االلتزام بنالقيمت فهي ال( اكرا  في الندين

 ،وشنرب الخمر ،والربى ،الزنىسنلوكيات  القيم المنبوذة عالميا حاليا، لكن فيما يخ   

حندة حناولنت ان تعزز األمم المتومنظمنة    ،فهي منازالنت بين مند وجزر فيمنا بين األمم

التعزيز حين رفعنت شنننننعنارا للتراحم مع الشننننناذين ولكن حنادت عن الطريق    ،للقيم

 جنسياف

 

 التأم  كمسار في التعزيز للقيم

ر والتنأمنل فيمنا خلق هللا هو أمر تعبندي، لمنا للتنأمنل من دور بين هللا تعنالى من أن التفكّ 

أكثر من موقع قرآني العتماد أسنلوب في إدراك الحقائق، وقد أشنار رب العالمين في 

 التأمل في مثل:

ۤا أَفََل قَاَل لَىِٕن لَّۡم يَۡهِدنِی َربِّی أَلَُكونَنَّ   -1 ا قَاَل َهٰنذَا َربِّی  فَلَمَّ
ࣰ
ا َرَءا ٱۡلقََمَر بَاِزغ ﴿فَلَمَّ

ۤالِّيَن   قَاَل َهنٰنذَا َربِّ  ٧٧ِمَن ٱۡلقَۡوِم ٱلضَّ
ࣰ
ا َرَءا ٱلشَّۡمَس بَاِزَغة ۤا فَلَمَّ ی َهنٰنذَۤا أَۡكبَُر  فَلَمَّ

ا تُۡشِرُكوَن  مَّ  ّمِ
ࣱ
 ٧٨-٧٧األنعام ﴾ ٧٨أَفَلَۡت قَاَل يَٰنقَۡوِم إِنِّی بَِرۤیء

َوٰ ٰ -2 َمننننننٰ ِ ُمۡلُك ٱلسنَّ ُ َعلَٰى ُكّلِ شَنۡیࣲء قَِدير    َوٱأۡلَۡرِضۗۡ   تِ ﴿َوَّلِلَّ إِنَّ فِی َخۡلِق  ٦٨٩َوٱَّللَّ

َوٰ ٰ فِ  َوٱأۡلَۡرِض   تِ ٱلسََّمنننٰ تࣲ  َوٱلنََّهارِ   ٱلَّۡيلِ  َوٱۡختِلَنننٰ ايَنننٰ ُ۟وِلی  لَنننَٔ بِ   أّلِ آل   ﴾٦٩٠ ٱأۡلَۡلبَنننٰ

 ١٩٠-١٨٩عمران 

ۡزࣲق فَأَۡحيَا بِِه ٱأۡلَۡرَض  -3 ُ ِمَن ٱلسََّمۤاِء ِمن ّرِ ِف ٱلَّۡيِل َوٱلنََّهاِر َوَمۤا أَنَزَل ٱَّللَّ ﴿َوٱۡختِلَننٰ

 لِّقَۡوࣲم يَۡعِقلُوَن﴾ بَۡعَد َمۡوتَِها َوتَۡصِريِف ٱلرِّ 
ࣱ
 ٥الجاثية يَٰنحِ َءايَٰنت

 

 المعنية بالسنن الكونية واإلنسانية المجتمعية واألحاديثاآليات بعض 

نماذج من األحاديث النبوية عن سنننننن هللا اإللهية في الكون وسننننننه االجتماعية في 

 :األمم

النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "  عن ثوبان مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن 
إنَّ هللاَ زو  لي األرَض. فرأيُت مشارقَها ومغاربَها. وإنَّ أُمتي سيبلُا ملُكها ما ُزوَ   
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لي ِمنها. وأعطيُت الكنزيِن األحمَر واألبيَض. وإنِّي سألُت ربِّي ألُمتي أْن ال يُهلَكها 
َو  أنفِسهْم. فيستبيَح بيضتَُهْم. وإنَّ ربِّي  بسنٍة عامٍة. وأْن ال يُسلَط عليِهْم عدًوا ِمْن سِ 

قال: يا محمُدف إنِّي إذا قضيُت قضاًء فإنهُ ال يردُّ. وإنِّي أعطيتَُك ألُمتَِك أْن ال أُهلَكُهْم  
بسنٍة عامٍة. وأْن ال أُسلَط عليِهْم عدًوا ِمْن ِسَو  أنفِسهْم. يستبيُح بيضتَُهْم. ولْو اجتمَع  

حتى يكوَن بعُضهْم يُهلُك بعًضا،   -أْو قال مْن بيَن أقطاِرها  -ها عليِهْم َمْن بأقطارِ 
 .)روا  مسلم(ويَسبي بعُضهْم بعًضا "

 .فيستبيَح بيضتَُهْم: أي جماعتهم وأصلهم ، والبيضة أيضاً العز والملك •
عن أبي سننعيد الخدري رضنني هللا عنه أن النبي صننلى هللا عليه وسننلم قال: " لتتبعُنَّ  

نََن من  كنان قبلَكم، شنننننبًرا بشنننننبٍر وذراعًنا بنذراعٍ، حتى لو دخلوا ُجْحَر ضنننننّبٍ سنننننَ

 .روا  البخاريتبعتُُموهم(. قلنا: يا رسوَل هللاِ، اليهوُد والنصار ؟ قال: فَمْن " 

عن أبي هريرة رضنني هللا عنه أن النبي صننلى هللا عليه وسننلم قال: " إِيَّاُكْم والفُْحَش 

َش، فنإنَّ هللاَ ال يحنبُّ الفَناِحَش والمتفحش، وإِينَّاُكْم والظُّْلَم؛ فنإننَّهُ هو الظُّلُمناُت يوَم    والتَّفَحُّ

فَُكوا ِدماَءُهْم، ودعا َمْن كان قبلَُكْم  ، فإنَّهُ دعا من كان قبلَُكْم فَسننَ حَّ القيامِة، وإِيَّاُكْم والشننُّ

 .)صحيح الترغيب(تِهْم " فَقَطَّعُوا أَْرحاَمُهْم، ودعا َمْن كان قبلَُكْم فَاْستََحلُّوا ُحُرما

 

عن أبي هريرة رضني هللا عنه أنَّهُ سنمع رسنوَل هللاِ صنلَّى هللاُ عليِه وسنلََّم يقول " ما 

نهيتُكم عننهُ فناجتنبو ُ. ومنا أمرتكم بنِه فنافعلوا مننهُ منا اسنننننتطعتم. فنإنمنا أهلنَك النذين من 

 قبلكم كثرةَ مسنائلهم، واختالفهم على أنبيائهم ". وفي روايٍة: عن النبّيِ صنلَّى هللاُ عليهِ 

وسنننلََّم " ذروني ما تركتُكم ". وفي حديِث هماٍم " ما تركتم. فإنما هلَك من قبلكم " ثم  

 .)روا  مسلم(ذكروا نحَو  

 

هم شأُن المرأةِ المخزوميِة التي   عن عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها أنَّ قريًشا أهمَّ
وسلََّم؟ فقالوا: ومن يجترُئ  سرقَت. فقالوا: من يُكلُِّم فيها رسوَل هللاِ صلَّى هللاُ عليه 

عليه إال أسامةُ، ِحبُّ رسوِل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلََّم؟ فكلمه أسامةُ. فقال رسوُل هللاِ  
صلَّى هللاُ عليه وسلََّم )أَتشفُع في حّدٍ من حدوِد هللاِ؟( ثم قام فاختطب فقال )أيها الناُسف 

هم الشريُف، تركو . وإذا سرق فيهم  إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق في
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الضعيُف، أقاموا عليه الَحدَّ. وايُم هللاِف لو أنَّ فاطمةَ بنَت محمٍد سرقَْت لقطعُت يَدها(.  
 .)روا  مسلم(وفي حديِث رمحٍ )إنما هلك الذين من قبلَكم( 

 

 عن خباب بن األرت رضنني هللا عنه قال: " شننكونا إلى رسننوِل هللاِ صننلَّى هللاُ عليهِ 

د  بُردةً له في ظّلِ الكعبِة، فقلنا: أال تسنتنصنُر لنا، أال تدعو لنا؟ فقال:   وسنلََّم، وهو متوسّنِ

)قد كان َمن قبلكم، يؤخذ الرجُل فيحفُر له في األرِض، فيجعل فيها، فيجاء بالمنشننناِر 

ه فيجعُل نصننفين، ويمشننط بأمشنناِط الحديِد ما دون لحمه وعظمه،  فيوضننع على رأسننِ

نَّ هذا األمَر، حتى يسننير الراكُب من صنننعاَء إلى فما يصنندُّ   ذلك عن دينه، وهللاِ لَيُتمَّ

 .)روا  البخاري(حضرَموت، ال يخاف إال هللاَ، والذئَب على غنِمه، ولكنكم تستعِجلون( 

 

 التي ورا فيها لفظ السنة وفق ترتيبها في القرآن العزيز: (3)وفيما يأتي تعيين اآليات 

 فَِسيُرو۟ا فِی ٱأۡلَۡرِض فَٱنُظُرو۟ا َكۡيَف َكاَن   تعالى:قوله    كما في
ࣱ
﴿قَۡد َخلَۡت ِمن قَۡبِلُكۡم ُسنَن

بِيَن﴾    . ١٣٧آل عمران َعٰنِقبَةُ ٱۡلُمَكذِّ

ُ ِليُبَيَِّن لَُكۡم َويَۡهِديَُكۡم ُسنََن ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلُكۡم َويَتُوَب    وقوله: ُ َعِليم  َحِكيࣱم﴾  ﴿يُِريُد ٱَّللَّ َعلَۡيُكۡمۗۡ َوٱَّللَّ

ِليَن    وقوله:. ٢٦النساء  ] ُسوٍل    ٦٠﴿َولَقَۡد أَۡرَسۡلنَا ِمن قَۡبِلَك فِی ِشيَعِ ٱأۡلَوَّ ن رَّ َوَما يَۡأتِيِهم ّمِ

ۦ   يُۡؤِمنُونَ   الَ   ٦٢  ٱۡلُمۡجِرِمينَ   قُلُوبِ   فِی  نَۡسلُُكهُۥ  ِلكَ َكذَٰ ٰ   ٦٦إِالَّ َكانُو۟ا بِِهۦ يَۡستَۡهِزُءوَن     بِِه

ِلينَ  ُسنَّةُ  َخلَتۡ  َوقَدۡ   . ١٣-١٠الحجر  ﴾٦٣ ٱأۡلَوَّ

ا الَّ يَۡلبَثُوَن ِخلَٰنفََك إِالَّ   وقوله:
ࣰ
ونََك ِمَن ٱأۡلَۡرِض ِليُۡخِرُجوَك ِمۡنَها  َوإِذ ﴿َوإِن َكاُدو۟ا لَيَۡستَِفزُّ

 ﴾
ࣰ

 . ٧٦اإلسراء ]قَِليال

ۤ أَن تَۡأتِيَُهۡم ُسنَّةُ   وقوله:   ﴿َوَما َمنََع ٱلنَّاَس أَن يُۡؤِمنُۤو۟ا إِۡذ َجۤاَءُهُم ٱۡلُهَدٰ  َويَۡستَۡغِفُرو۟ا َربَُّهۡم إِالَّ

 ﴾
ࣰ

ِليَن أَۡو يَۡأتِيَُهُم ٱۡلعَذَاُب قُباُل  . ٥٥الكهف ٱأۡلَوَّ
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ُ وقوله:   ا َكاَن َعلَى ٱلنَّبِّیِ ِمۡن َحَرࣲج فِيَما فََرَض ٱَّللَّ ِ فِی ٱلَِّذيَن َخلَۡو۟ا ِمن قَۡبُلۚ  ﴿مَّ  لَهُۥ  ُسنَّةَ ٱَّللَّ

ۡقُدوًرا﴾  ا مَّ
ࣰ
ِ قََدر  . ٣٨األحزاب َوَكاَن أَۡمُر ٱَّللَّ

 َوٱۡلُمۡرِجفُوَن فِی ٱۡلَمِدينَِة لَنُۡغِريَنَّكَ وقوله:  
ࣱ

َرض   ﴿ لَّىِٕن لَّۡم يَنتَِه ٱۡلُمنَٰنِفقُوَن َوٱلَِّذيَن فِی قُلُوبِِهم مَّ

    بِِهمۡ 
ࣰ

    ٠ ثُمَّ اَل يَُجاِوُرونََك فِيَهۤا إِالَّ قَِليال
ࣰ

ۡلعُونِيَن  أَۡينََما ثُِقفُۤو۟ا أُِخذُو۟ا َوقُتِّلُو۟ا تَۡقتِيال ُسنَّةَ ٦ مَّ

 ﴾
ࣰ

ِ تَۡبِديال ِ فِی ٱلَِّذيَن َخلَۡو۟ا ِمن قَۡبُل  َولَن تَِجَد ِلُسنَِّة ٱَّللَّ  . األحزاب ٱَّللَّ

 لَّيَُكونُنَّ أَۡهَدٰ  ِمۡن إِۡحَد  ٱأۡلَُمِم  فَلَمَّ ﴿  وقوله:
ࣱ
ِ َجۡهَد أَۡيَمٰننِِهۡم لَىِٕن َجۤاَءُهۡم نَِذير ا َوأَۡقَسُمو۟ا بِٱَّللَّ

ا َزاَدُهۡم إِالَّ نُفُوًرا    مَّ
ࣱ
يِّىِٕۚ َواَل يَِحيُق ٱۡلَمۡكُر   ٤٢َجۤاَءُهۡم نَِذير ا فِی ٱأۡلَۡرِض َوَمۡكَر ٱلسَّ

ࣰ
ٱۡستِۡكبَار

َولَ    
ࣰ

تَۡبِديال  ِ ِلُسنَِّت ٱَّللَّ ِليَنۚ فَلَن تَِجَد  ٱأۡلَوَّ إِالَّ ُسنََّت  يَنُظُروَن  بِأَۡهِلِهۦۚ فََهۡل  إِالَّ  تَِجَد  ٱلسَّيُِّئ  ن 

ِ تَۡحِوياًل   ٤٣-٤٢فاطر ﴾ ٤٣ِلُسنَِّت ٱَّللَّ

ِ َوۡحَد ُۥ    وقوله: ا َرأَۡو۟ا بَۡأَسنَا قَالُۤو۟ا َءاَمنَّا بِٱَّللَّ فَلَۡم يَُك    ٨٤َوَكفَۡرنَا بَِما ُكنَّا بِِهۦ ُمۡشِرِكيَن  ﴿فَلَمَّ

ِ ٱلَّتِی قَۡد َخلَۡت فِی ِعبَاِدِ ۦ  َوَخِسَر ُهنَاِلَك ٱ ا َرأَۡو۟ا بَۡأَسنَا  ُسنََّت ٱَّللَّ ۡلَكٰنِفُروَن يَنفَعُُهۡم إِيَمٰننُُهۡم لَمَّ

   ٨٥-٨٤غافر ]﴾  ٨

ا  ﴿َولَۡو قَٰنتَلَُكُم    وقوله:
ࣰ
ا َواَل نَِصير

ࣰ
ُسنَّةَ    ٢٢ٱلَِّذيَن َكفَُرو۟ا لََولَُّو۟ا ٱأۡلَۡدبَٰنَر ثُمَّ اَل يَِجُدوَن َوِليّ

 
ࣰ

ِ تَۡبِديال ِ ٱلَّتِی قَۡد َخلَۡت ِمن قَۡبُل  َولَن تَِجَد ِلُسنَِّة ٱَّللَّ  ٢٣-٢٢الفتح ]﴾ ٢٣ٱَّللَّ
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 الفص  الثالث

 مرادفات مصطلح "السنن" 

 

 السُّنن اإللهية بمرادفات نع (4)تحدَّث القرآن الكريم  السُّنَّة«مصطلح »إضافة إلى  
 :أخر ، منها

 
 :كلمة وكلمات هللا التامات

 
تِِهۦۚ َوُهَو ٱلسَِّميُع ٱۡلعَِليُم﴾  قال هللا تعالى:  َل ِلَكِلَمنننٰ ۚ الَّ ُمبَّدِ

ࣰ
ا َوَعۡدال

ࣰ
ۡت َكِلَمُت َربَِّك ِصۡدق ﴿َوتَمَّ

والمعنى هننا: »إن هللا قند أتم وعند  ووعيند ، فظهر الحق وانطمس البناطنل،   ١١٥األنعنام  
 وعد  ألوليائه بنصرهم، ووعيد  ألعدائه بخذالنهم  فال تغيير لكلماته وُسننه، وتم

 .وال تبديل لها، وال يلحقها نقض وال إبطال
بَِّك لَقُِضَی ﴿َولَقَۡد َءاتَۡينَا ُموَسى ٱۡلِكتَٰنَب    تعالى: وقال  َسبَقَۡت ِمن رَّ

ࣱ
فَٱۡختُِلَف فِيِهۚ َولَۡواَل َكِلَمة

ۡنهُ ُمِريࣲب﴾   ١١٠هود بَۡينَُهۡمۚ َوإِنَُّهۡم لَِفی َشّكࣲ ّمِ

ما تقدَّم من هللا تعالى من كلمة حق في جعل الجزاء الفاصل بين الناس يوم    أي ولوال 
اب في الندنينا بنإهالك المبطلين،  فنإننه يوم الفصنننننل والجزاء، لعجّنل لهم العنذ  القينامنة

العصننناة بسنننبب اختالفهم، ولقضننني بينهم فيما اختلفوا فيه  ف »كلمة« في   وتعذيب
 .السابقة وغيرها هي ُسنَّته تعالى الماضية في خلقه اآلية

 

 :عهد هللا
 

ِ ِمن  بَۡعِد   قال هللا تعالى: ُ بِِهۦۤ أَن ﴿ٱلَِّذيَن يَنقُُضوَن َعۡهَد ٱَّللَّ ِقِهۦ َويَۡقَطعُوَن َمۤا أََمَر ٱَّللَّ ِميثَننننٰ
ىَِٕك ُهُم ٱۡلَخٰنِسُروَن﴾    .٢٧البقرة يُوَصَل َويُۡفِسُدوَن فِی ٱأۡلَۡرِضۚ أُ۟ولَٰنۤ

محمد رشنيد رضنا في معنى اآلية: »الخروج عن سُننن هللا تعالى في خلقه   قال الشني 
 داية الدين بالنسبة إلى الذين أوتو  خاصة،هداهم إليها بالعقل والمشاعر، وعن ه التي

نن المعهودة للنناس  فعهند هللا تعنالى هو منا أخنذهم بنه بمنحهم منا يفهمون بنه هنذ  السنننننُّ
عامة،   بالنظر واالعتبار، والتجربة واالختبار، أو العقل والحواس المرشدة إليها وهي

الحواس،   سنننليموالحجة بها قائمة على كل من ُوِهب نعمة العقل وبلا سنننن الرشننند 
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كأنهم فقدوها  ونقضنه عبارة عن عدم اسنتعمال تلك المواهب اسنتعماال صنحيحا حتى
 .وخرجوا من حكمها

 

 :الكتابة
 

اِدَی قننال هللا تعننالى:   ا ِعبننَ أَنَّ ٱأۡلَۡرَض يَِرثُهننَ ۡكِر  ِد ٱلننذِّ بُوِر ِمن  بَعننۡ ا فِی ٱلزَّ ۡد َكتَۡبنننَ ﴿َولَقننَ
ٰنِلُحوَن﴾   . ١٠٥األنبياء  ٱلصَّ

 .بيان ُسنَّة هللا المقررة في وراثة األرضهو 
 

 :اآليات واألمثال
 

َن ٱلَِّذيَن َخلَۡو۟ا ِمن قال الحق جل في عال :    ّمِ
ࣰ

ࣲت َوَمثاَل بَيِّنَننننٰ ࣲت مُّ ﴿َولَقَۡد أَنَزۡلنَۤا إِلَۡيُكۡم َءايَننننٰ
ۡلُمتَِّقيَن﴾   لِّ

ࣰ
  ٣٤النور ]قَۡبِلُكۡم َوَمۡوِعَظة

أن اإلنسننان بالرغم مما رزقه هللا من عقل   البشننرية جمعاء، إلىلفت كتاب هللا أنظار 
هللا في تدبير شننؤونه الخاصننة والعامة،   ال يمكن له أن يسننتغني عن االسننتنارة بنور

نن التي وضنننعها هللا فيها  إنما تسنننير بانتظام وفقا  (الطبيعة)وكما أن  للنواميس والسنننُّ
ر إذا أراد أن يسنننير في حياته سنننيرا مخيَّ  وأودعها إياها، فال بد لننسنننان وهو كائن

التي هي بالنسنننبة إليه مثل النواميس   متئدا موفقا سنننعيدا، من التزام الشنننرائع اإللهية
 .الكونية بالنسبة للطبيعة المسخرة

ِليَن  )وقال تعالى:     ٰى َمثَُل ٱأۡلَوَّ ا َوَمضننَ
ࣰ

دَّ ِمۡنُهم بَۡطشنن أي وقد  ٨-لزخرف  ا﴾ ٨فَأَۡهلَۡكنَۤا أَشننَ
بين لرسلهم من قبلكم، ورأيتم ما حل بهم، فاحذروا أن يحل بكم  مضنت ُسنَّتنا في الُمكذِّ

 .حل بهم مثل ما
 

 :شريعة
 
َّبِۡع أَۡهَوۤاَء ٱلَِّذيَن اَل يَۡعلَُموَن  تعالى: قال َن ٱأۡلَۡمِر فَٱتَّبِۡعَها َواَل تَت َك َعلَٰى َشِريعࣲَة ّمِ ﴿ثُمَّ َجعَۡلنَنننٰ

ُ َوِلیُّ إِنَّهُ  ٦٨ ِلِميَن بَۡعُضُهۡم أَۡوِليَۤاُء بَۡعࣲض  َوٱَّللَّ ۚا َوإِنَّ ٱلظَّنننننٰ
ࣰ
ِ َشۡينننننٔ ۡم لَن يُۡغنُو۟ا َعنَك ِمَن ٱَّللَّ

نَّة ومنهاج من أمر الدين الذي أمرنا  ١٩-١٨الجاثية    ﴾٦٩ٱۡلُمتَِّقيَن   به  أي على طريقة وسننننُ
 .بالدالئل والحججمن قبلك من رسلنا ، أي تلك الشريعة الثابتة 
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 :وعد هللا
 

نَُّكم  قال هللا تعالى:  ۡنيَا َواَل يَغُرَّ نَُّكُم ٱۡلَحيَٰوةُ ٱلدُّ  فاََل تَغُرَّ
 ࣱ
ِ َحّق أَيَُّها ٱلنَّاُس إِنَّ َوۡعَد ٱَّللَّ ﴿ يَنننننننٰۤ

ِ ٱۡلغَُروُر   بالجزاء سُننن الثواب والعقاب؛ حيث وعد  من هللا أي ما سَننَّه ٥-فاطر  ﴾  بِٱَّللَّ
في االتّباع، وبالعقاب األليم لمن تنكَّب اتباع شنرعه   األوفى والثواب العميم من صندق

 .الطائعين والعاصين ودينه، وهي ُسنَّته تعالى في
ِت لَيَۡستَۡخِلفَنَُّهۡم فِی   وقال عز من قائل: ِلَحننننٰ ننننٰ ُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ِمنُكۡم َوَعِملُو۟ا ٱلصَّ ﴿َوَعَد ٱَّللَّ

لَنَّهُ ٱأۡلَ  ٰى لَُهۡم َولَيُبَّدِ نَنَّ لَُهۡم ِدينَُهُم ٱلَِّذی ٱۡرتَضننَ تَۡخلََف ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم َولَيَُمّكِ م  ۡرِض َكَما ٱسننۡ

ۚا َوَمن َكفََر بَۡعَد ذَٰ ٰ
ࣰ
ۚا يَۡعبُُدونَنِی اَل يُۡشِرُكوَن بِی َشۡينننننٔ

ࣰ
ن  بَۡعِد َخۡوفِِهۡم أَۡمن ىِٕكَ   ِلكَ ّمِ   ُهمُ  فَأُ۟ولَنننننٰۤ

 ٥٥النور ﴾ ٱۡلفَٰنِسقُونَ 
 

 :الميزان والقسط
 

َب َوٱۡلِميَزاَن ِليَقُوَم ٱلنَّاُس  تعالى: وقال ِت َوأَنَزۡلنَا َمعَُهُم ٱۡلِكتَننننٰ ﴿لَقَۡد أَۡرَسۡلنَا ُرُسلَنَا بِٱۡلبَيِّنَننننٰ
  
ࣱ
 شَنِديد

ࣱ
ِط  َوأَنَزۡلنَا ٱۡلَحِديَد فِيِه بَۡأس ُ َمن يَنصُنُر ُۥ َوُرسُنلَهُۥ بِٱۡلِقسنۡ ِفُع ِللنَّاِس َوِليَۡعلََم ٱَّللَّ َوَمنَننننننٰ

  ﴾
ࣱ
َ قَِوی  َعِزيز نَّته في   ٢٥الحديد  بِٱۡلغَۡيِبۚ إِنَّ ٱَّللَّ نَّة هللا في الرسننل والرسنناالت، وسننُ إنها سننُ
والمسننننناواة بين النناس: »فكنل الرسننننناالت جناءت لتُِقّر في   إقنامنة العندل في األرض

ميزانا ثابتنا ترجع إلينه البشنننننرية، لتقويم األعمال واألحداث  حيناة النناساألرض وفي 
وتقيم عليه حياتها في مأمن من اضننننطراب األهواء واختالف   واألشننننياء والرجال،

المصننالح والمنافع، ميزانا ال يحابي أحدا ألنه يزن بالحق اإللهي   األمزجة، وتصننادم
 .عيحيف على أحد ألن هللا رب الجمي للجميع، وال

 

 :صائرب
 

 لِّقَۡوࣲم يُوقِنُوَن قال جل ثناؤ : 
ࣱ
  َوَرۡحَمة

ࣰ
ىُِٕر ِللنَّاِس َوُهد  :الجاثية﴾ ٢٠﴿َهٰنذَا بََصٰنۤ

أي هذا القرآن دالئل    .صننائر للناس أي معالم للدين بمنزلة البصننائر في القلوبب  20 
رهم وجنه    للنناس فيمنا يحتناجون إلينه من أمر الندين، وبيننات وسننننننن الفالح،  تبصنننننّ

بصننحته ويعملون بمقتضننى   وتعّرفهم سننبيل الهد ، وهو هد  ورحمة لقوم يوقنون
  وإنمنا خ  الموقنين بنأننه لهم هند  ورحمنة،   .سننننننننه، وهو تنزينل من رب العنالمين

  .دون من كذّب به من أهل الكفر فإنه عليهم عمى ألنهم هم الذين ينتفعون بما فيه



  

 60 السنن الكونية والقيم

 

 
 الت:الَمث
 

ُتۗۡ َوإِنَّ ﴿ تعالى: قال هللا يِّئَِة قَۡبَل ٱۡلَحسَننَِة َوقَۡد َخلَۡت ِمن قَۡبِلِهُم ٱۡلَمثُلَننننننٰ تَۡعِجلُونََك بِٱلسنَّ َويَسنۡ
ِديُد ٱۡلِعقَاِب﴾  جمع   (الَمثاُلت)و  .٦الرعد  َربََّك لَذُو َمۡغِفَرࣲة لِّلنَّاِس َعلَٰى ُظۡلِمِهۡم  َوإِنَّ َربََّك لَشننَ

تماثل الذنب وتجعل من نزلت به مضننننرب  هللا التيَمثُلة، وهي العقوبة العظيمة من 
راألمثال بين   نن هللا تعالى  الالحقين الناس تُذّكِ بمصننائر أسننالفهم من بني البشننر وبسننُ
 .في إهالكهم

 

 :الصراط المستقيم
 

٤  ُمۡستَِقيم    َعلَیَّ   ط  ﴿قَاَل َهٰنذَا ِصَرٰ ٰقال تعالى:   هذا ناموس، هذ     صراط،  هذا  41الحجر:   (٦ 
 .والضالل ُسنَّة. وهي السُّنَّة التي ارتضتها اإلرادة قانونًا وُحكًما في الهد 

 
 در:القِ 
 

ِذيَن  تعنالى:    قنال هللا ِ فِی ٱلنَّ ةَ ٱَّللَّ ننَّ ُ لَنهُۥ  سنننننُ ا كَناَن َعلَى ٱلنَّبِّیِ ِمۡن َحَرࣲج فِيمَنا فََرَض ٱَّللَّ ﴿منَّ
  ِ ۡقُدوًرا﴾  َخلَۡو۟ا ِمن قَۡبُلۚ َوَكاَن أَۡمُر ٱَّللَّ ا مَّ

ࣰ
ر  كائنا  أي وكان أمر  ٣٨األحزاب  قََدر هللا الذي يُقّدِ

نافذ مفعول، ال  يكن فهو  ال محالة وواقعا ال محيد عنه، فما شننناء كان وما لم يشنننأ لم
وخبرة ووزن، منظور فينه إلى   يقف في وجهنه شنننننيء وال أحند، وهو ُمقندَّر بحكمنة

وزمانها ومكانها. وقد أمر هللا   وقدرها ،ضنننرورتهاالغاية التي يريدها هللا منه، ويعلم  
ويقرر بنفسنه السنابقة الواقعية، ولم  رسنوله أن يبطل تلك العادة ويمحو آثارها عمليا،

  .من الرسلوُسنَّة هللا هذ  قد مضت في الذين خلوا من قبل  .يكن بد من نفاذ أمر هللا
 

 :القول
 

ۡلعَبِيِد   قال هللا ࣲم لِّ هللا تعالى   ال يغيّر  أي  29ق: ( ٢٩﴿َما يُبَدَُّل ٱۡلقَۡوُل لََدیَّ َوَمۤا أَنَ۠ا بَِظلَّنننننننننٰ
وعد  الذي وعد   قضناء  الذي قضنا ، وال يبدل سُننَّته التي مضنت في خلقه، وال يخلف

 .الكفاربه عباد  المؤمنين ووعيد  الذي أوعد به 
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 :ُهد  هللا
 

ثَانَِی تَۡقشَنِعرُّ ِمۡنهُ ُجلُوُد ٱلَِّذيَن  قال تعالى:  ا مَّ
ࣰ
بِه تَشَنننننننٰ ا مُّ

ࣰ
ب َل أَۡحسَنَن ٱۡلَحِديِث ِكتَننننننٰ ُ نَزَّ ﴿ٱَّللَّ

ِۚ ذَٰ ٰ ِ   ُهَد   ِلكَ يَۡخشَنۡوَن َربَُّهۡم ثُمَّ تَِليُن ُجلُوُدُهۡم َوقُلُوبُُهۡم إِلَٰى ِذۡكِر ٱَّللَّ  يَشَنۤاءُۚ   َمن  بِِهۦ  يَۡهِدی ٱَّللَّ
ُ فَمَنا لَنهُۥ ِمۡن هَناٍد﴾ يُضنننننۡ  َوَمن نَّتنه تعنالى في   ٢٣الزمر لِنِل ٱَّللَّ وفي اآلينة الكريمنة بينان لسنننننُ

لينابيع الهد  في هذ  األرض، فهد  هللا للبشننر يتمثل   وهذا تقرير ،الهد  والضننالل
عه، في هذا المصندر وينحصنر المسنتيقن منه، والذي يجب اتبا فيما جاءت به الرسنل،

هللا سننننبحانه أنه هو هد  هللا، وأنه هو الذي يهدي إليه من يختار  الواحد، الذي يقرر
هؤالء العباد المهديين حادوا عن توحيد هللا وتوحيد المصنندر الذي   من عباد ، ولو أن

هدا ، وأشنركوا باهلل في االعتقاد أو العبادة أو التلقي، فإن مصنيرهم أن   يسنتمدون منه
 .عملهم حبط عنهمي

 
ة البالغة  :الُحجَّ

 
 فَلَۡو َشۤاَء لََهَدٰىُكۡم أَۡجَمِعيَن﴾ تعالى:  قال

ِلغَةُ  ةُ ٱۡلبَنننننٰ ِ ٱۡلُحجَّ َّ فإن هلل وحد     ١٤٩األنعام ]﴿قُۡل لِلََفِ
إحقناق الحق وإزهناق البناطنل    أعلى درجنات العلم، ولنه الُحجّنة البنالغنة على منا أراد من

على أصننننول العقائد، وقواعد    السننننورة وغيرها من اآليات البيناتبما بيَّنه في هذ   
  وسُنننه في االجتماع البشنري، وال التشنريع الموافقة للعقول الحكيمة والفطر السنليمة،

للحق الحري  على طلبه، الذي يستمع    يهتدي بهذ  اآليات إال المستعد للهداية المحب
ا اسننتكباًرا عنها، وحسننًدا للمبلا  عن النظر فيه القول فيتبع أحسنننه، دون من أعرض

هدايتكم جميعا إلى الحجة  ، اآلباء واتباع الرؤسنناء  الذي جاء بها، وجموًدا على تقليد
أن يهديكم   هللا أو المعنى: ولو شناء  .ولكن لم يشنأ هداية الكل، بل هداية البعض البالغة

د بطريق النظر البشنننر عليها؛ وهي التعليم واإلرشنننا بغير هذ  الطريق التي أقام أمر
فجعلكم تؤمنون بنالفطرة كنالمالئكنة المفطورين على   واالسنننننتندالل؛ لهنداكم أجمعين،

لم يشننأ إيمان الكافر، ولو شنناء  تعالى وفيه دليل على أن هللا  .الحق والخير جل شننأنه
 لهدا .هدايته 
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نن    للداللةكما اسننتعمل القرآن الكريم األلفاظ الكونية القدرية والدينية اآلتية   على السننُّ

 :اإللهية
 

  القضاء:
 

ا قََضىٰۤ  َوإِذَا َوٱأۡلَۡرِض   تِ ﴿بَِديُع ٱلسََّمٰنَوٰ ٰ ➢
ࣰ
 ١١٧البقرة ﴾ فَيَُكونُ  ُكن لَهُۥ يَقُولُ  فَإِنََّما أَۡمر

َن ٱۡلغََماِم  ➢ ُ فِی ُظلࣲَل ّمِ ۤ أَن يَۡأتِيَُهُم ٱَّللَّ َی ٱأۡلَۡمُرۚ ﴿َهۡل يَنُظُروَن إِالَّ ىَِٕكةُ َوقُضننِ َوٱۡلَملَنننننننٰۤ
ِ تُۡرَجُع ٱأۡلُُموُر﴾   ٢١٠البقرة َوإِلَى ٱَّللَّ

ِهِدينَ  ➢   (﴿َوَما ُكنَت بَِجانِِب ٱۡلغَۡربِّیِ إِۡذ قََضۡينَۤا إِلَٰى ُموَسى ٱأۡلَۡمَر َوَما ُكنَت ِمَن ٱلشَّننننٰ
 القص  ٤٤

 

  الحكم:
 

َّبِۡع أَۡهَوۤاَءُهۡم َوٱۡحذَۡرُهۡم أَن يَۡفتِنُوَك َعن  بَۡعِض    ﴿َوأَِن ٱۡحُكم بَۡينَُهم بَِماۤ  ➢ ُ َواَل تَت أَنَزَل ٱَّللَّ
يبَُهم بِبَۡعِض ذُنُوبِِهۡمۗۡ َوإِ  ُ أَن يُصنننِ ُ إِلَۡيَك  فَإِن تََولَّۡو۟ا فَٱۡعلَۡم أَنََّما يُِريُد ٱَّللَّ نَّ َمۤا أَنَزَل ٱَّللَّ

َن ٱلنَّاِس لَفَٰنِسقُونَ  ا ّمِ
ࣰ
 ٤٩المائدة ﴾ َكثِير

ِد ذَٰ ٰ ➢ ِ ثُمَّ يَتََولَّۡوَن ِمن  بَعنۡ ُمونَنَك َوِعننَدُهُم ٱلتَّۡوَرىٰنةُ فِيهَنا ُحۡكُم ٱَّللَّ  َومَناۤ   لِنكَۚ ﴿َوَكۡيَف يَُحّكِ
ىِٕكَ   ٤٣المائدة ﴾ بِٱۡلُمۡؤِمنِينَ  أُ۟ولَٰنۤ

َرٰ  َعلَٰى َشۡیءࣲ  ➢ َرٰ  لَۡيَسِت ٱۡليَُهوُد َعلَٰى ﴿َوقَالَِت ٱۡليَُهوُد لَۡيَسِت ٱلنََّصننٰ  َوقَالَِت ٱلنََّصننٰ

َبۗۡ َكذَٰ ٰ ُ   قَۡوِلِهمۚۡ  ِمۡثلَ   يَۡعلَُمونَ   الَ   ٱلَِّذينَ  قَالَ   ِلكَ َشۡیࣲء َوُهۡم يَۡتلُوَن ٱۡلِكتَنننٰ   بَۡينَُهمۡ   يَۡحُكمُ   فَٱَّللَّ
 ١١٣البقرة ﴾ يَۡختَِلفُونَ  فِيهِ  َكانُوا۟  فِيَما ٱۡلِقيَٰنَمةِ  يَۡومَ 

ُ أَۡعلَُم بَِما لَبِثُو۟ا لَهُۥ َغۡيُب ٱلسََّمٰنَوٰ ٰ  قُلِ  ➢ ن  لَُهم َما  َوأَۡسِمعۚۡ   بِِهۦ  أَۡبِصرۡ   َوٱأۡلَۡرِض    تِ ٱَّللَّ  ّمِ
ا ُحۡكِمِهۦۤ فِی يُۡشِركُ  َوالَ  َوِلیࣲّ  ِمن ُدونِِهۦ

ࣰ
 .26الكهف﴾  ٢ أََحد

 

 
  اإلرادة:

 
َن ٱۡلُهَدٰ  َوٱۡلفُۡرقَاِنۚ ﴿َشۡهُر َرَمَضاَن ٱلَِّذۤی أُنِزَل فِيِه   ➢ ࣲت ّمِ   لِّلنَّاِس َوبَيِّنَننٰ

ࣰ
ٱۡلقُۡرَءاُن ُهد

ۡن أَيَّاٍم   ّمِ
ࣱ
فࣲَر فَِعدَّة ا أَۡو َعلَٰى سننَ ۡمهُ  َوَمن َكاَن َمِريضننً ۡهَر فَۡليَصننُ ِهَد ِمنُكُم ٱلشننَّ فََمن شننَ
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رَ  َر َواَل يُِريُد بُِكُم ٱۡلعُسننۡ ُ بُِكُم ٱۡليُسننۡ َ َعلَٰى أَُخَرۗۡ يُِريُد ٱَّللَّ  َوِلتُۡكِملُو۟ا ٱۡلِعدَّةَ َوِلتَُكبُِّرو۟ا ٱَّللَّ
 ١٨٥البقرة َما َهَدٰىُكۡم َولَعَلَُّكۡم تَۡشُكُروَن﴾ 

ۡرنَ ➢ نٰنَها ﴿َوإِذَۤا أََرۡدنَۤا أَن نُّۡهِلَك قَۡريَةً أََمۡرنَا ُمۡتَرفِيَها فَفََسقُو۟ا فِيَها فََحقَّ َعلَۡيَها ٱۡلقَۡوُل فََدمَّ
ا﴾

ࣰ
 ١٦اإلسراء  تَۡدِمير

ۤاُء ِلَمن نُِّرينُد ثُمَّ َجعَۡلنَنا لَنهُۥ َجَهنََّم  ➢ ۡلنَنا لَنهُۥ فِيهَنا مَنا نَشنننننَ ن كَناَن يُِرينُد ٱۡلعَناِجلَنةَ َعجَّ ﴿مَّ
ا﴾ 

ࣰ
ۡدُحور ا مَّ

ࣰ
 ١٨اإلسراء يَۡصلَٰىَها َمۡذُموم

 
 : الكتابة

 
أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ُكتَِب َعلَۡيُكُم   ➢ ٱۡلِقَصاُ  فِی ٱۡلقَۡتلَى  ٱۡلُحرُّ بِٱۡلُحّرِ َوٱۡلعَۡبُد بِٱۡلعَۡبِد  ﴿يَننننٰۤ

ِه   فَنٱتِّبَناعُ  بِنٱۡلَمۡعُروِف َوأََدۤاء  إِلَينۡ
ࣱ
ۡیء َوٱأۡلُنثَٰى بِنٱأۡلُنثَٰىۚ فََمۡن ُعِفَی لَنهُۥ ِمۡن أَِخينِه شنننننَ

ࣲنۗۡ ذَٰ ٰ ننننننننننٰ   لِنكَ بِنإِۡحسنننننَ
ࣱ

ن تَۡخِفيف بُِّكمۡ  ّمِ   رَّ
ۡۗ ࣱ
 عَنذَاب   فَلَنهُۥ  لِنكَ  ذَٰ ٰبَعۡندَ   ۡعتنََد ٰ ٱ فََمنِ   َوَرۡحمَنة

 ١٧٨البقرة ﴾ أَِليمࣱ 

 

ا  ➢ ِ َعلَۡيُكۡمۚ َوأُِحلَّ لَُكم مَّ َب ٱَّللَّ نُُكۡم  ِكتَنننٰ ُت ِمَن ٱلنَِّسۤاِء إِالَّ َما َملََكۡت أَۡيَمنننٰ ﴿ َوٱۡلُمۡحَصنَنننٰ

ۡحِصنِينَ   ِلُكمبِأَۡمَوٰ ٰ  تَۡبتَغُوا۟  أَن  ِلُكمۡ َوَرۤاَء ذَٰ ٰ ِفِحينَۚ   َغۡيرَ   مُّ  ِمۡنُهنَّ   بِِهۦ  ٱۡستَۡمتَۡعتُم فََما ُمَسننننٰ

اتُوُهنَّ  ۚ  أُُجوَرُهنَّ   فَنننَٔ
ࣰ
 ٱۡلفَِريَضةِۚ  بَۡعدِ   ِمن    بِِهۦ  َضۡيتُمۡيُكۡم فِيَما تََرٰ َٰعلَ   ُجنَاحَ   َوالَ  فَِريَضة

َ  إِنَّ  ا َعِليًما َكانَ  ٱَّللَّ
ࣰ
 ٢٤النساء ﴾ َحِكيم

 

ۤا أَنَّ ٱلنَّۡفَس بِنٱلنَّۡفِس َوٱۡلعَۡيَن بِنٱۡلعَۡيِن َوٱأۡلَنَف بِنٱأۡلَنِف َوٱأۡلُذَُن  ﴿ ➢ َوَكتَۡبنَنا َعلَۡيِهۡم فِيهنَ
 لَّهُۥۚ َوَمن لَّۡم 

ࣱ
ّنِ َوٱۡلُجُروَح قِصَنا ࣱۚ فََمن تَصَندََّق بِِهۦ فَُهَو َكفَّاَرة نَّ بِٱلسّنِ بِٱأۡلُذُِن َوٱلسّنِ

ىَِٕك ُهُم ٱلظَّٰنِلُموَن﴾ يَۡحُكم بَِمۤا أَنَزَل  ُ فَأُ۟ولَٰنۤ  ٤٥المائدة ]ٱَّللَّ
 

 
  األمر:

 
  82يس:   (٨٢﴿إِنََّمۤا أَۡمُر ُۥۤ إِذَۤا أََراَد َشۡينًٔا أَن يَقُوَل لَهُۥ ُكن فَيَُكوُن  ➢

 ﴿َوَمۤا أَۡمُرنَۤا إِالَّ َوٰ ٰ ➢
ࣱ
  50القمر (  بِٱۡلبََصرِ  َكلَۡمحِ   ِحَدة

ن قَۡبِل أَن نَّۡطِمَس ﴿ ➢ ا لَِّما َمعَُكم ّمِ
ࣰ
ق ۡلنَا ُمَصّدِ أَيَُّها ٱلَِّذيَن أُوتُو۟ا ٱۡلِكتَنٰنَب َءاِمنُو۟ا بَِما نَزَّ يَنٰنۤ

 ِ َب ٱلسَّۡبِتۚ َوَكاَن أَۡمُر ٱَّللَّ ا فَنَُردََّها َعلَٰىۤ أَۡدبَاِرَهۤا أَۡو نَۡلعَنَُهۡم َكَما لَعَنَّۤا أَۡصَحننننٰ
ࣰ
ُوُجوه
 ٤٧النساء ﴾ َمۡفعُوالً 
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ا قََضىٰۤ  َوإِذَا َوٱأۡلَۡرِض   تِ ﴿بَِديُع ٱلسََّمٰنَوٰ ٰ ➢
ࣰ
   ١١٧البقرة ﴾ فَيَُكونُ  ُكن لَهُۥ يَقُولُ  فَإِنََّما أَۡمر

ۡرنَنٰنَها ﴿َوإِذَۤا أََرۡدنَۤا أَن نُّۡهِلَك قَۡريَةً أََمۡرنَا ُمۡتَرفِيَها فَفََسقُو۟ا فِيَها فََحقَّ َعلَۡيَها ٱۡلقَۡوُل  ➢ فََدمَّ
ا﴾ 

ࣰ
 ١٦اإلسراء تَۡدِمير

َ اَل يَ  ➢ ُ أََمَرنَا بَِهاۗۡ قُۡل إِنَّ ٱَّللَّ  قَالُو۟ا َوَجۡدنَا َعلَۡيَهۤا َءابَۤاَءنَا َوٱَّللَّ
ࣰ
ِحَشة ۡأُمُر ﴿َوإِذَا فَعَلُو۟ا فَننننٰ

ِ َما اَل تَۡعلَُموَن﴾   ٢٨األعراف بِٱۡلفَۡحَشۤاِء  أَتَقُولُوَن َعلَى ٱَّللَّ

 
ا  قَاَل   ﴿َوإِذۡ  ➢

ࣰ
  قَالُۤو۟ا أَتَتَِّخذُنَا ُهُزو

ࣰ
َ يَۡأُمُرُكۡم أَن تَۡذبَُحو۟ا بَقََرة ٰى ِلقَۡوِمِهۦۤ إِنَّ ٱَّللَّ قَاَل ُموسنننَ

ِ أَۡن أَُكوَن ِمَن ٱۡلَجٰنِهِليَن﴾   ٦٧البقرة أَُعوذُ بِٱَّللَّ

 

  اإلذن:
 

َب ٱلَِّذيَن   ➢  ﴿ثُمَّ أَۡوَرۡثنَا ٱۡلِكتَننننٰ
ࣱ
ۡقتَِصد ٱۡصَطفَۡينَا ِمۡن ِعبَاِدنَا  فَِمۡنُهۡم َظاِلࣱم لِّنَۡفِسِهۦ َوِمۡنُهم مُّ

ِۚ  بِإِۡذنِ  تِ َوِمۡنُهۡم َسابُِق  بِٱۡلَخۡيَرٰ ٰ   ٣٢فاطر ﴾ ٱۡلَكبِيرُ  ٱۡلفَۡضلُ  ُهوَ  ِلكَ ذَٰ ٰ ٱَّللَّ
ۡزࣲق  ➢ ن ّرِ ُ لَُكم ّمِ ۤا أَنَزَل ٱَّللَّ ُ أَِذَن ﴿قُۡل أََرَءۡيتُم مَّ  قُۡل َءَّللۤاَّ

ࣰ
ال ا َوَحلَننننننٰ

ࣰ
ۡنهُ َحَرام فََجعَۡلتُم ّمِ

ِ تَۡفتَُروَن﴾   ٥٩يونس لَُكۡم  أَۡم َعلَى ٱَّللَّ

ِل  ➢ ُۚ َولَۡواَل َكِلَمةُ ٱۡلفَصنۡ يِن َما لَۡم يَۡأذَن  بِِه ٱَّللَّ َن ٱلّدِ ُؤ۟ا شَنَرُعو۟ا لَُهم ّمِ ﴿أَۡم لَُهۡم شُنَرَكننننننٰۤ
 ٢١الشور  نَّ ٱلظَّٰنِلِميَن لَُهۡم َعذَاب  أَِليࣱم﴾ لَقُِضَی بَۡينَُهۡمۗۡ َوإِ 

 

 الجعل: 
 

قَاِم إِۡبَرٰ ٰ ➢ ا َوٱتَِّخذُو۟ا ِمن مَّ
ࣰ
 لِّلنَّاِس َوأَۡمن

ࣰ
مَ ﴿َوإِۡذ َجعَۡلنَا ٱۡلبَۡيَت َمثَابَة ى    ِهنننننن 

ࣰ
  َوَعِهۡدنَاۤ  ُمصَنلّ

مَ إِۡبَرٰ ٰ إِلَىٰۤ  َرا أَن  َوإِۡسَمنٰنِعيلَ   ِهنن  كَّعِ   َوٱۡلعَنٰنِكِفينَ  ِللطَّۤاىِِٕفينَ   بَۡيتِیَ  َطّهِ البقرة ﴾  ٱلسُُّجودِ  َوٱلرُّ

١٢٥  

 
ِذيَن اَل يَۡعِقلُوَن﴾ ➢ ۡجَس َعلَى ٱلنَّ ِۚ َويَۡجعَنُل ٱلّرِ  ﴿َومَنا كَناَن ِلنَۡفٍس أَن تُۡؤِمَن إِالَّ بِنإِۡذِن ٱَّللَّ

 ١٠٠يونس  

 

ا﴿ٱلَِّذی َجعََل لَُكُم ٱأۡلَۡرَض فَِرٰ ٰ ➢
ࣰ
َمۤاءَ  شن   َوٱلسنَّ

ࣰ
 فَأَۡخَرَج بِِهۦ  ٱلسنَّ  ِمنَ  َوأَنَزلَ   بِنَۤاء

ࣰ
َمۤاِء َمۤاء

ا تِ ِمَن ٱلثََّمَرٰ ٰ
ࣰ
ِ  تَۡجعَلُوا۟  فاََل  لَُّكۡم   ِرۡزق ا َّلِلَّ

ࣰ
 ٢٢البقرة ﴾ تَۡعلَُمونَ  َوأَنتُمۡ  أَنَداد
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  الكلمات:
 

 الصافات (٦٧٦َكِلَمتُنَا ِلِعبَاِدنَا ٱۡلُمۡرَسِليَن  َولَقَۡد َسبَقَتۡ  ➢
ُ إِۡذ أَۡخَرَجهُ ٱلَِّذيَن َكفَُرو۟ا ثَانَِی ٱۡثنَۡيِن إِۡذ ُهَما فِی ٱۡلغَاِر  ➢ ﴿إِالَّ تَنصُنُرو ُ فَقَۡد نَصَنَر ُ ٱَّللَّ

َ َمعَنَا   ُ َسِكينَتَهُۥ َعلَۡيِه َوأَيََّد ُۥ بُِجنُوࣲد لَّۡم  إِۡذ يَقُوُل ِلَصنٰنِحبِِهۦ اَل تَۡحَزۡن إِنَّ ٱَّللَّ فَأَنَزَل ٱَّللَّ
ُ َعِزيز  َحِكيم ﴾  ِ ِهَی ٱۡلعُۡليَاۗۡ َوٱَّللَّ ۡفلَٰىۗۡ َوَكِلَمةُ ٱَّللَّ تََرۡوَها َوَجعََل َكِلَمةَ ٱلَِّذيَن َكفَُرو۟ا ٱلسننُّ

 ٤٠التوبة 
ۚ الَّ  ➢

ࣰ
ا َوَعۡدال

ࣰ
ۡت َكِلَمُت َربَِّك ِصۡدق َل ِلَكِلَمٰنتِِهۦۚ َوُهَو ٱلسَِّميُع ٱۡلعَِليُم﴾ ﴿َوتَمَّ  ١١٥األنعام ُمبَّدِ

 
  البعث:
۟يِهۦ فََظلَُمو۟ا بَِها  فَٱنُظۡر َكۡيَف  ➢ وَسٰى بِننَٔايَنٰنتِنَۤا إِلَٰى فِۡرَعۡوَن َوَمَنِ ﴿ثُمَّ بَعَۡثنَا ِمن  بَۡعِدِهم مُّ

 ١٠٣األعراف َكاَن َعٰنِقبَةُ ٱۡلُمۡفِسِديَن﴾ 
 

ۚا قَنالُۤو۟ا أَنَّٰى يَُكوُن لَنهُ ٱۡلُملۡنُك َعلَيۡ  ➢
ࣰ
َ قَنۡد بَعَنَث لَُكۡم طَنالُوَت َمِلكن نَنا ﴿َوقَناَل لَُهۡم نَبِيُُّهۡم إِنَّ ٱَّللَّ

َطفَٰىهُ َعلَۡيُكۡم   َ ٱصننننۡ َن ٱۡلَماِلۚ قَاَل إِنَّ ٱَّللَّ  ّمِ
ࣰ
عَة َونَۡحُن أََحقُّ بِٱۡلُمۡلِك ِمۡنهُ َولَۡم يُۡؤَت سننننَ

ُ َوٰ ٰ َوَزاَد ُۥ ُ يُۡؤتِی ُمۡلَكهُۥ َمن يَشَنۤاُءۚ َوٱَّللَّ  فِی ٱۡلِعۡلِم َوٱۡلِجسۡنِم  َوٱَّللَّ
ࣰ
البقرة ﴾  َعِليمࣱ   سِنع  بَسۡنَطة

٢٤٧ 
 

  اإلرسال:
 

يُكۡم َويُعَلُِّمُكُم   ➢ تِنَا َويَُزّكِ نُكۡم يَۡتلُو۟ا َعلَۡيُكۡم َءايَنننننٰ  ّمِ
ࣰ

َب ﴿َكَمۤا أَۡرَسۡلنَا فِيُكۡم َرُسوال ٱۡلِكتَنننننٰ
ا لَۡم تَُكونُو۟ا تَۡعلَُموَن﴾    ١٥١البقرة َوٱۡلِحۡكَمةَ َويُعَلُِّمُكم مَّ

يِن ُكلِِّهۦ َولَۡو َكِر َ   ➢ ﴿ُهَو ٱلَِّذۤی أَۡرَسَل َرُسولَهُۥ بِٱۡلُهَدٰ  َوِديِن ٱۡلَحّقِ ِليُۡظِهَر ُۥ َعلَى ٱلّدِ

  33التوبةٱۡلُمۡشِرُكوَن﴾ 

 

 السُّنن اإللهية تستنبط كذلك من دالالت آيات القرآنوعالوة على ذلك، فإن 
الكريم وفحواها، فاآلية الكريمة تسننتوعب المسننتقبل كله، مسننتقبل َمْن عاصننر نزول 

  .ومسننتقبل َمْن يأتي بعد إلى قيام السنناعة، بل مسننتقبل َمْن تقوم السنناعة عليه  القرآن،

وال في  جزاته في قَْرن واحد،فالقرآن الكريم لم ينزله هللا ليُفرغ كل أسنننرار  وكل مع
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جديًدا تأخذ  أمة واحدة، ثم يسننتقبل القرون واألمم األخر  دون عطاء، بل نُزل ليظل

  .الكون والحياة  منه كل األمم وكل العصور، وتقف على أسرار  ومعجزاته وآياته في

 

 

 ةـــــــــــــخاتم

 

باعتبار  فرًدا وجماعةً  - اإلنسننناننواميس متحكمة في  (4)االجتماعية   السننننن  تعتبر
ةً   التناري ، أو هي   وفي فكر  وسنننننلوكنه وحركتنه في المجتمع وفناعليتنه في  -وأُمنّ

أجل  هللا تعالى من مجموعة من القواعد والضننوابط والمبادئ واألحكام التي رسننمها
واالرتقاء  واألخروية،  إصننالح حال األفراد والجماعات واألمم في شننؤونهم الدنيوية
نن ال تتغيَر   .وال تتبنّدل وال تتحّول  بنالنفس البشنننننرينة إلى المراتنب العلوينة، وهي سنننننُ
نن االجتمناعينة، نن   والقرآن الكريم أَْولى اهتمنامًنا كبيًرا لفقنه السنننننُّ ولنذلنك فنإبراز السنننننُّ

فنا حقيقة ى أنفسننا وسنلوكنا وعالقاتنا، وعل  االجتماعية المبثوثة في القرآن الكريم؛ تُعَّرِ
ننا من فهم طبيعة المجتمع المعاصنننر وحاجاته  حقيقة المجتمعات اإلنسنننانية، كما تُمّكِ

وفهم شنننننروط تحقيق الفعنالينة في حركنة    وتحنديناتنه والتحكم فينه من نناحينة أخر ،
نن اإللهية الكونية هي أشنننبه ما تكون    .الخالفة والعمران البشنننري وعليه؛ فإن السنننُّ

لقطار، وتحكم وجهته بصرامة، حيث ال يستطيع أن ا  ايسير عليهبقضبان الحديد التي  
 .عليها، فإذا حاد عنها تعرض للخطر يعدل عنها، أو يخرج

نن الكون وسنننن االجتماع تمثل إعجازا قرآنيا خالدا، وناموسننا ثابتًاو ومطردا،   إن سننُ
وهي بنوعيها تخرج من مشننكاة  .يمثل القواعد األسنناس للحياة اإلنسننانية المسننتقيمة

 . في آيات كثيرة من كتابه العزيز بينهما  ال يمكن الفصل بينهما، وقد قرن هللاواحدة؛ و
  
 

نن اإللهينة قطعينة النداللنة على مرادهنا؛ ألنهنا لو لم تكنكمنا إ كنذلنك لمنا كناننت    ن السنننننُّ
أضننف إلى ذلك أن   .مطردة سننارية على الجميع ال تتبدل وال تتحول وال تحابي أحدا

نن اإللهية لم يدخلها النسن  الذياآليات المتعلقة   يشنمله معنى التبديل، لكونها من  بالسنُّ
نن هللا تعنالى ال   قبينل األفعنال واألخبنار، وآينات القرآن الكريم اآلينات تقرر أن سنننننُ

ومن ثم يجب علينا »أن نجعل هذ  السُّنن علما من العلوم   .يعتريها التبديل وال التغيير
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هداية والموعظة على أكمل وجه، فيجب على األمة في ما فيها من ال  المدونة لنسننتديم
أن يكون فيها قوم يبيِّنون لها سُننن هللا في خلقه كما فعلوا في غير هذا العلم   مجموعها

 .العلوم والفنون التي أرشد إليها القرآن باإلجمال من
 

والسنننتكمال صنننورة السننننن تابع كتابنا التالي بعنوان "صنننراع القيم مع األسنننباب"  
 شين مركز يخص  ألبحاث السنن الكونية.وتد
 

 

 

 

 

 

 تم والحمد هلل رب العالمين
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 بالكلمات القرونية ذات الع قة بالسنن ملح 
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 ع ـــــــــــــــالمراج

 

 الطبيعة في الق آن الك يم )دراسة تأصيلية تطبيقية(  ن سن (1)
 لماسمالدٍّتبر بكار محمبد الحاع ا تأليف

 عرض السنن االجتماعية من خالل القرآن الكري جمنه (2)

 swmsa.net 2010- 03-02اإلدريسي األستاذ: محمد العربي 

األستاذ الدكتور توفيق بن أحمد  ، في القرآن الكريم الكونية واالجتماعية نالسن (3)

 المملكة المغربية -جامعة القرويين -كلية أصول الدين، الغلبزوري

جامعة   -ر يا كهوس اإللهية الكونية واالجتماعية لطائف وبصائر ا. ن( السن4)

 الملرب -السعا  عباالميك 

 صالح المنجد، السنن الكونية دمحمالشي   (5)

األستاذ الدكتور توفيق بن أحمد   ،في القرآن الكريم الكونية واالجتماعية نالسن (6)

 المملكة المغربية -جامعة القرويين -كلية أصول الدين، الغلبزوري

 د. علي الصالبي )عمران( االلكتروني، لقاء مع   عموق (7)

http://www.daralnawader.com/ar/Products/1?author=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85
http://www.daralnawader.com/ar/Products/1?author=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85
http://www.daralnawader.com/ar/Products/1?author=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85
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األستاذ الدكتور توفيق بن أحمد  ، في القرآن الكريم الكونية واالجتماعية نالسن (8)

 المملكة المغربية -جامعة القرويين -كلية أصول الدين، الغلبزوري

 االلوكة   ة( شبك9)

،  اسة موضوعيةرد، في القرآن الكريم اترالسنن االلهية في بناء الحضا( 10)
 احمد رشيد حسين ، د.اعداد

 1936محمد أحمد العمراوي، مدرس علم سنن هللا الكونية  الكونية،( سنن هللا 11)

العربية المعاصر ،الرائد ،لسان العرب   اللغة ،الوسيطاوس المعاني والمعجم ق( 12)

 ،القاموس المحيط 

 2020( صناعة المسؤولية، زهير المزيدي 13)
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 يمكنك تحميلها مجانا  ُكتب 

 

https://www.musli

-m

ibrary.com/arabic/l

8%d8%b7%d8%a%

9%82%d8%a7%d8d

-%aa

d8%a7%d9%84%%

8%a8%d8%b1%d9d

%85%d8%ac%d8%

-9a

d9%84%d9%84%%

9%82%d9%8a%d9d

-%85

-d9%81%d9%8a%

d8%a7%d9%84%%

9%82%d8%b1%d8d

%a2%d9%86/ 

 

https://wp.me/p3

99V-WskZ 

 

https://wp.me

9a0-/p3WskZ 

 

https://bit.ly/3f

5ukEn 

 

https://wp.me/

9Je-p3WskZ 

 

https://wp.me/p3WskZ

9sV- 

 

https://wp.me/p3Wsk

9ad-Z 

 

   برمجة القيم عبر مناهج التعليم    تفعيل القيم لرياض األطفال    العالمات التجارية في التأثير على القيم 

   وإن من شيء إال يسبح بحمد     القص  القرآني  فىحركة الكامرة 

https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-9a0
https://wp.me/p3WskZ-9a0
https://bit.ly/3f5ukEn
https://bit.ly/3f5ukEn
https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%88%d8%a5%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87/?lang=Arabic
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https://wp.me/p3
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https://wp.me/p3W
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االستراتيجي في  التفكير 

استهداف شرائح  

 المجتمع 

   نجومية الرياضة والقيم   نماذج من أنماط بناء القيم في الحياة

http://bit.ly/sinaeat

_altakamul 

http://bit.ly/sinaeatal

maswuwlia 

https://bit.ly/2E95kfp 

https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99J
https://wp.me/p3WskZ-99J
https://wp.me/p3WskZ-9a3
https://wp.me/p3WskZ-9a3
https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
https://bit.ly/2E95kfp
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me/https://wp.

bop-p3WskZ 

 

 

https://bit.ly/2L1sRF5 https://bit.ly/2GsAvTg 

 

https://bit.ly/2Vl0ghP 

آلية وتشكيل وصناعة  

العالمة التجارية في  

   عالم التسويق 

في بناء صورة وسمعة     تسويق الحالل 

  المدن اعالميا
https://wp.me/p3Wsk

aTV-Z 

 

https://www.musli

m-

library.com/?lang=A

rabic&s=%D8%A7%

D9%84%D8%A7%D8

%B2%D9%85%D8%

A7%D8%AA+%D9%8

4%D8%A7%D9%86

%D8%AC%D8%A7%

D8%B2%D8%A7%D8

%AA 

https://wp.me/p

brE-3WskZ 

 

https://wp.me/p3WskZ-bop
https://wp.me/p3WskZ-bop
https://bit.ly/2L1sRF5
https://bit.ly/2GsAvTg
https://bit.ly/2Vl0ghP
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-brE
https://wp.me/p3WskZ-brE
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https://bit.ly/3

0oJArI 

 

https://wp.me/p

9sN-3WskZ 

 

-https://wp.me/p3WskZ

bpP 

 

https://wp.me

-/p3WskZ

am9 

 

https://www.musl

-im

ibrary.com/arabil

c/%d8%aa%d8

%a3%d9%85%d

9%84%d8%aa/ 

 

https://bit.ly/30oJArI
https://bit.ly/30oJArI
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
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https://wp.me/p3

boI-WskZ 

 

https://wp.me/p3W

bpM-skZ 

 

قاعدة في برمجة    100

الجزء   –المعلومة في الدماغ 

 الثاني 

https://goo.gl/P9uMBy 

 عندما تتحدث الصور 

https://wp.me/p3Wsk

byH-Z 

 

https://wp.me/p3Wsk

byr-Z 

 

-https://wp.me/p3WskZ

brX 

 

https://bit.ly/3pigQuo 
 

bQ2-https://wp.me/p3WskZ 

 

 تطبي  

APP 

 

https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://goo.gl/P9uMBy
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-byH
https://wp.me/p3WskZ-byH
https://wp.me/p3WskZ-byr
https://wp.me/p3WskZ-byr
https://wp.me/p3WskZ-brX
https://wp.me/p3WskZ-brX
https://bit.ly/3pigQuo
https://wp.me/p3WskZ-bQ2
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 الدورات التدريبية  

 

 الرابط اسم الدورة  تسلسل

 تسويق الحالل  1
 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
4/ 

إدارة نوادي القيم لألطفال   2
 واليافعين 

 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
mansour/ 

 تفعيل القيم وممارستها  3
 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
3/ 

 

تحويل القيم لمنتجات   4
 ومشاريع 

 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
2/ 
 

تخطيط وتصميم الحمالت   5
 اإلعالنية 

 

-https://www.tadarab.com/courses/zuhair
almazeedi-mansour 

 

https://bit.ly/2MkLV2z 

 

-muslim)المشاعر في برمجة القيم 

library.com) 
https://wp.me/p3Wsk

Z-bUp 

 

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-4/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-4/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-mansour/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-mansour/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-3/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-3/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-2/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-2/
https://www.tadarab.com/courses/zuhair-mansour-almazeedi
https://www.tadarab.com/courses/zuhair-mansour-almazeedi
https://bit.ly/2MkLV2z
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://wp.me/p3WskZ-bUp
https://wp.me/p3WskZ-bUp


  

 77 السنن الكونية والقيم

 

إدارة وصناعة رواج   6
 العالمات التجارية  

 

zuhair/-https://www.tadarab.com/courses/dr 
 

                  

 المؤلف في سطور  

 

 

 

 

 

 

 

 زهير منصور المز يدي د. 

 

 المواقع االلكترونية: 

www.qeam.org 

 www.zumord.net 

 zumord123@gmail.comللتراسل:  

 : APPSتطبيقات 

   APP)زهير المزيدي(     
 

 سنوات الخبرة: 

التوعوية   عاماً في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت اإلعالنية التجارية والقيمية  35أكثر من 

 والتسويق لها على نطاق دولي. 

 

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair/
http://www.qeam.org/
http://www.zumord.net/
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 الخبرات العملية: 

 2008- 2019رئيس مجلس إدارة مبرة المؤسسة العربية للقيم المجتمعية  .1
 2019العربية السعودية المشرف على )دبلوم القيم( لد  جامعة دار الحكمة، المملكة  .2
 T.C (1985 .)مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة   .3
 . 1986مؤسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي   .4
 1991مؤسس لشركة الرؤية والكلمة المتخصصة في اإلنتاج القيمي لألفالم التلفزيونية. .5
 2000“اإلعالميون العرب " لالستشارات مؤسسة  مؤسس ومدير عام  .6
 . 2001إعالمي معتمد لد  غرفة تجارة وصناعة الكويت .خبير 9

 . محكم دولي لجوائز اإلعالن القيمي لجوائز دولية في بريطانيا وأميركا والكويت 10

 

 : Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

مشننننروع "غراس" للوقاية من آفة المخدرات، عبر تشننننكيل مجلس بعضننننوية وزارات الدولة  -1
، أشنادت 2005-1999معيات المجتمع المدني ومؤسنسنات القطاع الخا  في دولة الكويت،وج

ملكة السنويد بنتائج المشنروع ضنمن جولتها في معرض دولي بما حققه المشنروع من نتائج، ولم  
 تحققه مشاريع مماثلة على نطاق أوروبا.

ودان، لنقل خبراتنا في مشننروع " وقف األرشننيف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالمية في السنن -2
 2017تدشين وإدارة جوائز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسويق.

مشننروع "سننما" سننوق منتجات االيتام، لتعزيز مفهوم اإلنتاج في مراكز االيتام وجعلها مراكز  -3
 2016لموارد ماليه عوضا أن تكون مراكز لننفاق فقط.

مع مجموعة من القر  اليمنية، عبر حلقات تحفيظ  مشننننروع "سننننمر" سننننوق منتجات القرآن،   -4
القرآن، لالرتقناء بنالحنافظ كي يكون مشنننننغال لقيم القرآن ومفناهيمنه، ال حنافظنا فقط، عبر برننامج  
أدرنا  دوليا بعنوان "تحويل القيم لمنتجات" ما تمخض عن نواة لسنننوق للمنتجات، وعوائد ماليه  

 2017يستفيد منها سكان القر .
وسننننائل التواصننننل    راإلنسننننانية عبجزء، لتعزيز مفاهيم القيم    100ت(، عبر  مشننننروع )تأمل   -5

 االجتماعي بشكل أسبوعي، والتي تمخضت عن أربعة كتب الكترونية.
مؤسننسننة الكويت للتقدم العلمي، كنموذج في مجال   1986مشننروع الجامعة الخليجية المفتوحة،   -6

 التعليم الجامعي عن بعد.مشاريع تمكين القو  العاملة لالنخراط في 
توقيع عشننرات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المشننترك مع جامعات ومؤسننسننات المجتمع   -7

المدني ومؤسنسنات تعليمية على نطاق دولي، بهدف تفعيل عمليات التشنبيك لتعزيز القيم واعتماد  
 برامج المؤسسة العربية للقيم المجتمعية.

 

 القيمية: في مجال االستشارات 

 الكويت  1999مستشار لمشروع "غراس"، لمكافحة المخدرات  .1
 2003مستشار مشروع "نفائس" لتعزيز العبادات  .2
 2004مستشار مشروع "ركاز" الدعوي  .3
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 2009مستشار مبرة طريق اإليمان  .4
 2016مستشار الشبكة الدولية لرعاية االيتام  .5
 2018حملة توعوية لصالح االيتام في تركيا  مستشار اكاديمية التدريب والقيادة، إستانبول لندارة .6
 2020مستشار الشبكة الدولية للقيم   .7
 

 العضوية في الجوائز الدولية: 

 1996عام  I.A.Aاالمريكية عضو لجنة التحكيم جائزة اإلعالن الدولية  .1
 لندن.  – 1999عضو لجنة التحكيم لجائزة لندن الدولية لنعالن عام  .2
 لجائزة االبداع اإلعالني، جامعة الكويت. عضو لجنة التحكيم  .3
 اللبنانية   Arab ADلمجلة أراب آد االعالنية  عضو لجنة تحكيم جائزة )كريا( .4
 2010عضو لجنة تحكيم جائز )سوبر براند( البريطانية  .5
جمعية التسوق    - يتمتع بالعضوية في عدد من الجمعيات اإلعالمية الدولية: جمعية اإلعالن الدولية  .6

 جمعية التسوق األمريكية.   -الخليجية 
 

 

 حيازة الجوائز والمناصب الدولية: 

حائز على عدد من الجوائز الدولية في مجال )اإلعالن القيمي( أبرزها الجائزة العالمية لنعالن   .1
 . 1992برشلونة   -عن الشرق األوسط وأوروبا 

لدولية، الجمعية التابعة ألكبر  رشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة فرع الكويت لجمعية اإلعالن ا .2
   1996-منظمة إعالنية امريكية

 1999عضو مؤسس لالتحاد الكويتي لنعالن، ورئيس لجنة االعالم المجتمعي   .3
 2013قلد جائزة منتد  االعالم العربي، للجامعة العربية، كمؤسس للصناعة االعالنية في الكويت  .4

 

 المؤلفات: 

   2007التسويق بالمسؤولية االجتماعية  .1
 معتمد في )العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية دوليا(.  2010تفعيل القيم وممارستها  .2
 2010استكشاف القيم صيانتها ومعالجتها  .3
 )باللغة التركية(  2010حركة الكامرة في القص  القرآني  .4
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