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.أهمیتها وصلتها بالعقیدة: للسنن اإللهیة: ألولخصصت المبحث ا
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Abstract

This research is a study in the book of the pioneer in

the science of the beliefs of the Arab Sheikh, may God have

mercy on him, a study that tried to highlight some of the

issues related to the divine laws through the book

mentioned, in two main sections:

The first topic is devoted to the divine Sunnah: its

importance and relevance to the faith.

The second topic deals with issues related to the divine

laws through the book of the pioneer.
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المقدمة

لقد أدرك علماؤنا الجلة أهمیة السنن اإللهیة في الحیاة اإلنسانیة، فوجهوا 
اهتمامهم إلیها، وعنایتهم بها، ودراستهم لها؛ لیقرروا أن سقوط الحضارات ونهوضها، 
وتقدم األمم والمجتمعات وتخلفها، وتداول االزدهار واالنحطاط بین الناس إنما یكون 

.ركة الكون وسیر التاریخ وسلوك البشروفق السنن الحاكمة لح
المتوفى (الشیخ العالمة العربي علي اللوه : ومن هؤالء العلماء الفضالء الجلة

الذي كانت له إشارات مفیدة إلى قضایا عقدیة مرتبطة بالسنن -رحمه اهللا) هـ١٤٠٨
".ئدالرائد في علم العقا: "اإللهیة في كتابه النفیس وعقده الفرید ودرته الثمینة

-اإللهیات، النبوات(ذلك بأن السنن اإللهیة لها ارتباط وثیق بأبواب العقیدة 
وتعالى وبأمره تباركأساًسا باهللا، بل هي من أعظم أبوابها؛ ألنها مرتبطة)السمعیات

.وخلقه وبعلمه وأفعاله
:أهداف البحث

خ اللوه تسعى هذه الورقة إلى أن تتناول معالم الدرس السنني العقدي عند الشی
:من خالل كتب الرائد، وتتغیا تحقیق األهداف اآلتیة

.اإلسهام في التعریف باإلشعاع الفكري لعلماء الریف-
.إبراز نماذج القضایا العقدیة المتعلقة بالسنن اإللهیة في كتاب الرائد-
اجتماعي متكامل،للوقوف على كتاب الرائد بمنطق فلسفي حضاريقراءة-

. فیهالبعد السنني العقدي 
.الوقوف على العقلیة الفكریة المتنورة المتعددة المشارب للعالمة العربي اللوه-

:محاور البحث
:تحقیقا لألهداف السابقة سیكون هذا البحث في ثالثة مباحث رئیسة

أهمیتها وصلتها بالعقیدة؛: السنن اإللهیة: المبحث األول
اإللهیة في باب اإللهیات؛المسائل العقدیة المرتبطة بالسنن : المبحث الثاني
-المسائل العقدیة المرتبطة بالسنن اإللهیة في باب النبوات: المبحث الثالث

.السمعیات
.واهللا تعالى أسأل التوفیق والسداد والرشاد
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أهمیتها وصلتها بالعقیدة: السنن اإللهیة
إن القرآن الكریم غني بالجوانب الحضاریة وبالسنن الكلیة التي تتكفل بأن 

نشئ أمة وتحیي جیال، وتقود الناس إلى طریق اهللا رب العالمین، لكن األزمة لیست ت
في غیاب المنهج الذي یضبط ولكن في العقل الذي یدرك، والقلب الذي یعي، 

.والجارحة التي تعمل وتنفذ
وجانب السنن اإللهیة في القرآن الكریم من الجوانب المغموطة المهضومة التي 

یر من المفسرین، قدامى ومحدثین، إال عدد ال یمكن أن یغني في لم یلتفت إلیها كث
هذا الجانب، ولم تفرد السنن اإللهیة باتجاه واضح، ولم تخدم خدمة مغنیة كما خدم 

.)١("الجانب اللغوي والبیاني والبالغي والعلمي، وكثیر من الجوانب في القرآن الكریم

یة، وأمره الشرعي، وفعله المطلق، إرادة اهللا تعالى الكون: "هيوالسنن اإللهیة
وكلماته التامات، وحكمته في آفاق الكون وتسلسل التاریخ، الجاریة بالعباد عبر رحلة 

.)٢("األعمال إلى المعاد
ومن ثم فالبد من دراسة مستوعبة لهذه السنن اإللهیة، والبد من دراسة التاریخ 

لیجد عنایة ملحوظة بإبرازها، ،من خاللها، وٕان المتدبر لكتاب اهللا ولسنة رسوله 
وتوجیه النظر إلیها، واستخراج العبرة منها، والعمل بمقتضیاتها لتكوین المجتمع السلیم 

.)٣(المستقیم على أمر اهللا
: داعیا إلى مراعاة السنن اإللهیة وٕاعمالها-رحمه اهللا–یقول سید قطب 

تمضي جزاًفا، إنما هي تتبع فالنوامیس التي تحكم الحیاة جاریة ال تتخلف واألمور ال"
هذه النوامیس، فإذا هم درسوها، وأدركوا مغازیها، تكشفت لهم الحكمة من وراء 
األحداث، وتبینت لهم األهداف من وراء الوقائع، واطمأنوا إلى ثبات النظام الذي 

واستشرفوا خط السیـر . تتبعه األحداث، وٕالى وجود الحكمة الكامنة وراء هذا النظام
ولم یعتمدوا على مجرد كونهم مسلمین، لینالوا . وء ما كان في ماضي الطریقعلى ض

بدون األخذ بأسباب النصر، وفي أولها طاعة اهللا وطاعة ؛ النصر والتمكین
.)٤("الرسول
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ومن ثم فإن البحث في السنن اإللهیة من خالل القرآن الكریم من الواجبات 

أهم ما یجب على أهل دین اهللا تعالى من "الدینیة والضروریات الشرعیة؛ ذلك بأن 
كشفه، وأولى ما یلزم بحثه، ما كان ألصل دینهم قواما، ولقاعدة توحیدهم عمادا 

.)٥("ونظاما، وعلى صدق نبیهم برهانا، ولمعجزته ثبتا وحجة
لقد بعث اهللا رسله إلى خلقه لیرشدوهم إلى ما فیه سعادتهم من اإلیمان بوجوده 

فعاله وسننه ومالئكته وكتبه ورسله والیوم اآلخر، وبكل ما تعالى وبجمیع صفاته وأ
أخبروا به عن اهللا تعالى وسنه من السنن إعذارا إلیهم وقطعا لحجتهم إن هم أعرضوا 

.)٦(وأنكروا ما أمروا به
أرشدنا اهللا في محكم آیاته إلى أن األمم ما سقطت من عرش عزها، وال "ولذلك 

د، إال بعد نكوبها عن تلك السنن التي سنها اهللا بادت وُمحي اسمها من لوح الوجو 
إن اهللا ال یغیر ما بقوم من عزة وسلطان ورفاهة وخفض . على أساس الحكمة البالغة

عیش وأمن وراحة حتى یغیر أولئك القوم ما بأنفسهم من نور العقل وصحة الفكر 
ي أحوال الذین جاروا وٕاشراق البصیرة واالعتبار بأفعال اهللا في األمم السابقة، والتدبر ف

عن صراط اهللا فهلكوا وحل بهم الدمار ثم الفناء لعدولهم عن سنة اهللا وخروجهم عن 
.)٧("طریق البصیرة والحكمة

ومن شأن هذه السنن أیضا أن تقدم المفاهیم العقدیة الصحیحة، وتوقفنا على 
مقومات النهوض، وتساعدنا على إدراك المقاصد وٕابصار المخارج وتحصیل 

لمؤهالت وامتالك الوسائل في مسیرتنا العمرانیة اإلنسانیة، ومن شأنها أن تمكننا من ا
تصویب الحاضر وٕادراك أسباب تغییر المجتمع إلى االرتقاء أو االرتكاس لالهتداء 

.)٨(إلیها واالتعاظ بها لبناء المستقبل ولتحقیق الوقایة الحضاریة

لعمل بمقتضاه یقول الشیخ محمد وتأكیدا لضرورة الجمع بین الوعي السنني وا
أصبحنا نسمع بضرورة اإلفادة من هذه السنن، بل لعل ذلك : "-رحمه اهللا-الغزالي

أصبح قناعة عند الناس بشكل عام، لكن هذه القناعة لم تجد طریقها إلى الممارسة، 
ولو أخذت أبعادا حقیقیة لكانت األمة (...) ولم تنتقل بمواقعنا إلى مراحل تغییریة 

نتقلت من الفكر إلى الفعل، فالتحول وٕاعمال السنن هو المختبر الحقیقي إلدراكها ا
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إن هذه القضیة لم تشكل مناخا عاما یعیشه المجتمع، أو لم تحفر بعد . والقناعة بها
. )٩("في واقع األمة المجرى المطلوب لسیرورتها

ثهم على النظر لقد وّجه القرآن الكریم المسلمین نحو الوعي بعالم الشهادة، فح
والتدبُّر واالستقراء للكشف عن قوانین المادة وسنن االجتماع، كما نبَّه على أهمیة 

ن اإللهیة، واإلفادة من ذلك في االعتبار وبناء العمران اإلنساني وكیفیة نَ تعرُّف السُّ 
.المحافظة علیه من السقوط

م التاریخ على نفه؛ َنن في كتاب اهللا تعالى، وسنن رسوله ومن خالل السُّ 
حقیقته، ونعرف عوامل البناء واألمن واالستقرار والتقدم، وعوامل الهدم والخوف 

.)١٠(واالنحطاط والتخلُّف
وٕاذا كان اإلنسان قد استطاع أن یكتشف كثیرا من القوانین المادیة أو الطبیعیة 

نهج أو الكونیة التي تحكم الكون وتتحكم في عناصره، ویخضع كثیرا منها إلى الم
العلمي التجریبي، فإنه ال یمكن أن یكون على معرفة صحیحة بالقوانین والنوامیس 
والسنن التي تحكم حیاة الناس والعمران والحضارات واألمم إال عبر الوحي الذي یمثل 

.القرآن الكریم أرفع صوره وأحدث بیاناته
معزل عن وبمعزل عن السنن اإللهیة ال یمكن أن نفهم العقیدة اإلسالمیة، وب

العقیدة اإلسالمیة ال یمكن للبشریة أن تقف على هذه السنن اإللهیة التي تحكم 
فقد كان اإلنسان قدیما ینظر .. اإلنسان والتاریخ والمجتمعات البشریة والوجود بأسره

إلى الوقائع التاریخیة وحركة المجتمعات البشریة ونهوض الحضارات وسقوطها بنظرة 
، فیفسرها تارة على أساس الصدفة أو العبث، وتارة على أساس مادیة أو عفویة خرافیة

القضاء والقدر، بدون إدراك مغزاها الحقیقي، وبدون التمییز بین أمر اهللا القدري 
كما أن التفسیر الالهوتي للتاریخ والمجتمع یتناول . الكوني، وأمره الدیني الشرعي

قاطعا صلتها بقانون األسباب، الحادثة نفسها ویربطها بإرادة اهللا سبحانه وتعالى
كما أن النظرة الغربیة المادیة . ویلغي وظیفة اإلنسان ویجعله عبدا ذلیال للحتمیات

تمثل األحداث التاریخیة نهرا جاریا بالحضارات یصب في بحر العدم، وتمثل اإلنسان 
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بصفته المحرك األساس لعوامل الصراع في هذا الكون بغض الطرف عن أي مؤثر 

..كان
أما في التصور السنني العقدي الشمولي؛ فإن السنن اإللهیة ال تكبل حریة 

كما فهم بعض الناس في فترات - اإلنسان وال تشل حركته وال تحرمه من اختیاره 
تجعل فاعلیة اإلنسان في المجتمع وحركته وٕانما؛-مختلفة من عصور التخلف

.. اإلیجابیة فیه أساس التغییر واإلصالح والبناء
ذلك بأن اهللا تبارك وتعالى جعل في هذا الكون والحیاة سنًنا ثابتة ونوامیس 
مطردة في ازدهار األمم وانهیارها، وتغییر مجتمعاتها وأحوالها؛ سواء أكان هذا التغییر 
من الضعف إلى القوة، أم كان من القوة إلى الضعف، فبحسب الطریق الذي تسلكه 

ة بالحجة، وأخرى حصیدا حصدته عجلة التاریخ كل ُأمَّة تكون خاتمتها، أمة قائم
ونحن حینما نقرأ في التاریخ وُنَقلِّب في صفحاته ُنشاهد . ورمت به في سلة المهمالت

هذه السنن اإللهیة في التغییر والتبدیل واالزدهار واالنهیار؛ فالتاریخ ُیعید نفسه بصورة 
ون خلت تشعر وكأنها األحداث عجیبة، حتى َلَكَأنَّك وأنت تقرأ أحداثًا حدثت منذ قر 

...نفسها التي تتمُّ في هذا العصر، مع اختالف في أسمائها وتفاصیلها
اإلیمان بوجود غایة من "إنفقه السنن اإللهیة یقود إلى االعتقاد الصحیح وٕالى 

وراء خلق هذا الكون وتسخیره لإلنسان، فإن وجود قوانین تحكم سیر الجماعات 
تظام دلیل على وجود غایة من وراء خلق هذا الكون البشریة بضبط ودقة وان

.)١١("واستخالف اإلنسان فیه
:أما عن صلة السنن اإللهیة بالعقیدة

فإن السنن اإللهیة هي العقیدة اإلسالمیة؛ إذ لها ارتباط بكل أبوابها من إلهیات 
وحیده ونبوات وسمعیات، ذلك بأن أهم مقصد للسنن اإللهیة هو اإلیمان باهللا تعالى وت

والتصدیق برسله وأنبیائه وكتبه وتحقیق العبودیة الكاملة له، وذلك هو أساس العقیدة 
.نفسها

في أرضه وسمائه : لقد طلب الشارع من اإلنسان النظر والتفكر في هذا الكون
وما أودع فیه من أسرار، وما بني علیه من نظام وٕاحكام، وأفرغ علیه من وحدة جعلته 
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مر الذي یحیل في نظر العقل صدور الكون عن نفسه، ویوجب متماسك الحلقات، األ
في الوقت نفسه االعتراف القلبي بأنه البد لهذا الكون البدیع المتسق المترابط من 
نظام واحد ال یلحقه خلل وال انتكاس، من خالق مدبر له مهیمن علیه متصرف فیه 

.السنن الحاكمةعن طریق العلم الشامل والقدرة النافذة والحكمة البالغة و 
ولما كانت الحقائق التي ال یمكن أن یعلمها اإلنسان كثیرة، وٕان أكثرها ال 
یتصل بالسعادة التي یقصدها الشارع لإلنسان، قضت حكمته وجرت سنته تعالى أن 
یبین للناس ما یجب علیهم أن یؤمنوا به في سبیل الحصول على تلك السعادة، 

ان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله والیوم اآلخر، ومرجع ذلك عند التحقیق إلى اإلیم
كالصراط والمیزان والحساب والجنة : خیره وشره، وغیر ذلك من أحوال اآلخرة: وبالقدر
.والنار

لذا أرسل الرسل لیحددوا للناس ما یجب أن یلحظ في جانب واجب الوجود من 
االعتقاد بوجود اهللا الصفات، وما یحتاج إلیه البشر كافة، وطلبوا من العباد الجزم و 

تعالى وبوحدانیته، وبجمیع الصفات التي یجب اإلیمان بها وأرشدهم إلى طریق 
.)١٢(االستدالل على ذلك بما جرت به سنته في الخلق واألمر

وهكذا یتضح استحالة الفصل بین العقیدة والسنن اإللهیة، ویتضح التكامل 
.المعرفي والوظیفي والمقاصدي واألخالقي بینهما

قضایا عقدیة متصلة بالسنن اإللهیة من خالل كتاب الرائد
للسنن اإللهیة عالقة وطیدة بالعقیدة اإلسالمیة، وقد حاول الشیخ العربي اللوه 

اإلسهام في تخلیص الدرس العقدي من الشوائب التي اعترته، والعودة به -رحمه اهللا–
أن یؤلف الشیخ العربي هذا إلى حالة النقاء والوضوح األولى، لذلك كان من الطبیعي

الكتاب ویتناول فیه أهم قضایا العقیدة بصورة واضحة توافق التصور السنني كما یقول 
وهذه المحاضرات قد حررت فیها بقدر اإلمكان العقائد اإلسالمیة التي : "في كتابه

تعرض لها األعالم، أئمة علماء الكالم، واستخلصتها من مؤلفاتهم الشهیرة التي هي 
لعمدة في هذا المیدان، لدى المقتدى بهم من علماء أهل السنة والجماعة، طبقا ا

لآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة، ولما تقضى به األدلة العقلیة القاطعة، ومنها یعلم 
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في علم العقائدمن خالل الرائداإللهیةطة بالسنن المسائل العقدیة المرتب
ما لم یقع التنصیص علیه مما یجب اعتقاده من الكماالت في جانب الباري تعالى، 

.وفي جانب رسله األكرمین
بذلت كل مجهود لتنقیحها من جمیع أنواع الفلسفة واألوهام، وتخلیصها ولقد

من جمیع الشوائب واألدران، وتجنبت فیها كل تلبیس وتعقید مما من شأنه أن یؤدي 
إلى اإلبهام والغموض أو یقوم حائال دون إدراك الحقیقة على وجهها الصحیح، وٕان 

لى ما تقضي به المناسبات أو تدعو أدى ذلك أحیانا إلى اإلطناب والتكرار، نظرا إ
ثم أفرغتها في ...إلیه الضرورة اعتبارا الرتباط كثیر من المباحث من نواح مختلفة

قالب منسق، وأسلوب منمق، تسهیال على القارئ حتى صارت منهال نمیرا، وماء 
معینا، خالصة نقیة، ویانعة طریة، سهلة المأخذ، لذیذة التناول، سائغة اإلدراك لدى 

ألفهام السقیمة، والعقول النقیة السلیمة من دغل العناد واألهواء، وأدران الزیغ ا
.)١٣("واالنحراف

وسأتناول في هذا المبحث بعض القضایا العقدیة المتصلة بالسنن اإللهیة في 
.كتاب الرائد، وٕاال فإن كل القضایا التي أوردها الشیخ في كتابه متصلة بالسنن

:السببیة- أوال
ن اإللهیة قضت بأنه ال یمكن الوصول إلى نتیجة إال بمقدماتها، وال إن السن

إلى مسبَّب إال عن طریق سببه، فاهللا تعالى جعل نظام خلقه یقوم وفق نظام ارتباط 
األسباب بمسبباتها، وهذه األسباب لم تكن سببا إال بتسخیر اهللا لها، وما یصل 

ب إنما هو من فضل اهللا تعالى الذي اإلنسان إلیه من خیر ومنفعة بأخذه بهذه األسبا
سخرها بقدرته العلیة طرقا للمقاصد، وأقدر اإلنسان علیها، وأرشده إلیها بما وهبه له 

.من وسائل المعرفة واإلدراك

فمن لطفه تعالى ورحمته بعباده أن : "-رحمه اهللا-یقول الشیخ العربي اللوه 
ل أن تقع، فالسعید ال یدري أنه من األمور ال تنكشف لهم ابتداء، والعواقب ال ترى قب

فیجب أهل السعادة، والشقي ال یعلم أنه من أهل الشقاء، فالجمیع أمام القدر سواء، 
، وأن یقدر أنه من أهل السعادة وأن یعمل لها عملها، على كل واحد أن یجد ویعمل

.اوأن یتجنب الطرق المؤدیة إلى جهنم، فقد یكون من أهله.. فذلك هو المطلوب منه
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ثم لیعلم بعد هذا أنه ما دام قائما على طریق الخیر والهدى، فذلك بشارة له بأنه 
من أهل السعادة، أما إذا كان سالكا مسالك الفجار والعصارة فهذا نذیر له بأنه من 

ولیسع في تعاطي األسباب لتجنب طرق أهل الشقاء، فلیتدبر أمره، ولیغیر وضعه، 
، ثم لیدع مصیره بعد ذلك الحق ومناهج الهدىالشقاء، ولیول وجهه إلى مسالك

.)١٤("إلى اهللا تعالى

بأن للعالم "إن إدراك السنن اإللهیة في األسباب ومسبباتها تجعلنا على یقین 
اإلنساني نظاما مقررا، وقانونا مقدرا، ال تستطیع أن تعدوه األمم دون أن تصاب بما 

فإن سنن اهللا . نحرافات جزاء وفاقایستتبعه عدوانها من المثالت، وما یجره من اال
تعالى تؤكد ترتب النتائج على المقدمات، وارتباط األسباب بالمسببات، ومجازاة العباد 

وٕادراك وجود هذا النظام المقرر والقانون المقدر یدعو األمة التي . بما كسبت أیدیهم
داته، بما یؤدي تسعى إلى حفظ كیانها إلى تتبع هذا القانون، وفهم أسراره، وتعرف مفر 

.إلى سلوكها أرشد السبل وأقوم الطرق في حیاتها
إن الفهم الدقیق ألسرار أي أمر أو مادة أو علم هو السبیل إلى حسن 
االستخدام وٕالى الفوز بأكبر قدر من المنفعة المختزنة فیه، والنجاة من أصغر آفة 

والسعید من وعى هذا .. تكمن فیه، وكذلك الكون وما خلق اهللا فیه، والنفس البشریة
النظام وفهم مداخله ومخارجه، وسننه وأسراراه، وآمن به حق اإلیمان، ثم عمل 

والشقي من تنكب الطریق، وأتبع نفسه هواها، وسار . بمقتضى هذا الوعي واإلیمان
.)١٥("على غیر هدى

النوامیس التي تحكم الحیاة جاریة ال تتخلف، واألمور ال تمضي جزاًفا، "إن 
هي تتبع هذه النوامیس، فإذا هم درسوها، وأدركوا مغازیها، تكشفت لهم الحكمة إنما 

من وراء األحداث، وتبینت لهم األهداف من وراء الوقائع، واطمأنوا إلى ثبات النظام 
واستشرفوا خط . الذي تتبعه األحداث، وٕالى وجود الحكمة الكامنة وراء هذا النظام

ولم یعتمدوا على مجرد كونهم مسلمین، . طریقالسیر على ضوء ما كان في ماضي ال
لینالوا النصر والتمكین بدون األخذ بأسباب النصر، وفي أولها طاعة اهللا وطاعة 

.)١٦("الرسول
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في علم العقائدمن خالل الرائداإللهیةطة بالسنن المسائل العقدیة المرتب
فال تتم مصالح العباد في معاشهم إال بدفع األقدار بعضها ببعض؛ فقد "وهكذا 

ا الجوع من قدر اهللا أمر أمر اهللا أن ندفع السیئة، وهي قدره، بالحسنة، وهي قدره، وكذ
بدفعه باألكل الذي هو قدره، ولو استسلم العبد لقدر الجوع مع قدرته على دفعه باألكل 
حتى مات عاصیا، وكذا البرد والحر والعطش كلها من أقداره، وأمر بدفعها بأقدار 

.)١٧("والدافع المدفوع والدفع من قدره. تضادها
: ى من أنكر ارتباط األسباب بمسبباتها فقالعل-رحمه اهللا–وقد رّد ابن تیمیة 

إن اهللا یفعل عندها :  هؤالء المنكرون للقوى والطبائع ینكرون األسباب أیضا ویقولون"
إن اهللا ال یشبع بالخبز وال یروي بالماء وال ینبت الزرع بالماء بل : ال بها، فیقولون

سلف مع مخالفة صریح یفعل عنده ال به، وهؤالء خالفوا الكتاب والسنة وٕاجماع ال
َیاحَ ُیْرِسلُ ﴿َوُهَو الَِّذي : العقل والحس، فإن اهللا قال في كتابه َیَديْ َبْیَن ُبْشًراالرِّ

ِبِه َفأَْخَرْجَنااْلَماءَ ِبِه َفأَْنَزْلَناَمیِّتٍ لَِبلَدٍ ُسْقَناهُ ثَِقاًال َسَحاًباأََقلَّتْ َحتَّٰى ِإَذا ۖ◌ َرْحَمتِھِ 
ِلَك ۚ◌ َمَراتِ الثَّ ِمْن ُكلِّ  فأخبر ]. ٥٧: األعراف[﴾ َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ اْلَمْوَتىٰ ُنْخِرجُ َكذَٰ

َماَواِت ﴿: وقال تعالى. أنه ینزل الماء بالسحاب، ویخرج الثمر بالماء إِنَّ ِفي َخْلِق السَّ
َھاِر َواْلفُْلِك الَِّتي َتْجِري فِ  اَس َوَما َواْألَْرِض َواْختَِالِف اللَّْیِل َوالنَّ ي اْلَبْحِر بَِما َینَفُع النَّ

ٍة  اٍء َفأَْحَیا بِِھ اْألَْرَض َبْعَد َمْوتَِھا َوَبثَّ فِیَھا ِمن ُكلِّ َدابَّ َماِء ِمن مَّ ُ ِمَن السَّ أَنَزلَ هللاَّ
َماِء َواْألَْرِض َآلَیاٍت لَِّقوْ  ِر َبْیَن السَّ َحاِب اْلُمَسخَّ َیاِح َوالسَّ ٍم َوَتْصِریِف الرِّ

].١٦٤: البقرة[﴾َیْعقِلُونَ 
ْلَنا ِمنَ :وقال ].  ٩:ق[﴾اْلَحِصیدِ َوَحبَّ َجنَّاتٍ َفَأْنَبْتَنا ِبهِ ُمَباَرًكاَماءً السََّماءِ ﴿َوَنزَّ
ْبُھمُ َقاِتلُوُھمْ ﴿:وقال ُ ُیَعذِّ َقْومٍ ُصُدورَ َوَیْشفِ َعلَْیِھمْ َوَیْنُصْرُكمْ َوُیْخِزِھمْ بِأَْیِدیُكمْ هللاَّ

ُ َعلَٰى َمْن َیَشاُءۗ  ﴿: وقال]. ١٤: التوبة[﴾ ُمْؤِمنِینَ  َوُیْذِھْب َغْیَظ قُلُوبِِھْم ۗ َوَیُتوُب هللاَّ
ُ َعلِیٌم َحِكیمٌ  ُ الَِّذیَن َجاَھُدوا ِمْنُكْم َولَْم )١٥(َوهللاَّ ا َیْعلَِم هللاَّ أَْم َحِسْبُتْم أَْن ُتْتَرُكوا َولَمَّ

 ِ ِخُذوا ِمْن ُدوِن هللاَّ ُ َخبِیٌر بَِماَیتَّ ﴾ َتْعَملُونَوَال َرُسولِِھ َوَال اْلُمْؤِمنِیَن َولِیَجًة ۚ َوهللاَّ
َفَما َبُعوَضةً َما َمَثًال َیْضِربَ َأْن َیْسَتْحِیيَال اللَّهَ ِإنَّ ﴿: ، وقال]١٦-١٥: التوبة[

ا الَِّذیَن ۚ◌ َفْوَقَها َفَیُقوُلونَ َكَفُرواَوَأمَّا الَِّذیَن ۖ◌ َربِِّهمْ ِمْن اْلَحقُّ َأنَُّه َفَیْعَلُمونَ آَمُنواَفَأمَّ
َذا اللَّهُ َأَرادَ َماَذا  ِبِه ِإالَّ ُیِضلُّ َوَما ۚ◌ َكِثیرًاِبِه َوَیْهِديَكِثیرًاِبِه ُیِضلُّ ۘ◌ َمَثًال ِبهَٰ

والناس یعلمون . ومثل هذا في القرآن الكریم كثیر]. ٢٦: البقرة[﴾◌َ اْلَفاِسِقین
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وعقلهم أن بعض األشیاء سبب لبعض، كما یعلمون أن الشبع یحصل باألكل بحسهم 
ال بالعد، ویحصل بأكل الطعام ال بأكل الحصى، وأن الماء سبب لحیاة النبات 

َماَواِت َواْألَْرَض َكاَنَتا َرْتًقا ﴿: والحیوان كما قال أََولَْم َیَر الَِّذیَن َكَفُروا أَنَّ السَّ

، وأن ]٣٠: األنبیاء[﴾َجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ ۖ أََفَال ُیْؤِمُنونَ َفَفَتْقَناُھَما ۖ وَ 
.)١٨("الحیوان یروى بشرب الماء ال بالمشي، ومثل ذلك كثیر

إن اهللا تعالى خلق المخلوقات بأسباب، وشرع للعباد أسباب : "ویضیف قائال
فمن ظّن أنه بمجرد توكله مع . رةینالون بها مغفرته ورحمته وثوابه في الدنیا واآلخ

تركه ما أمره اهللا به من األسباب یحصل مطلوبه وأن المطالب ال تتوقف على 
فاهللا سبحانه وٕان كان قد ضمن للعبد . األسباب التي جعلها اهللا أسبابا لها فهو غالط

رزقه وهو البد أن یرزقه ما عمر، فهذا ال یمنع أن یكون ذلك الرزق المضمون له 
.)١٩(" ب تحصل من فعل العبد وغیر فعلهأسبا

:المشیئة اإللهیة- ثانیا
إذا كان واجب الوجود منزها عن اللهو واللعب، فال یمكن أن یصدر منه "

عمل أو تشریع من غیر أن یكون مشتمال على حكمة یریدها من فعله أو تشریعه 
.)٢٠("تفضال منه ورحمة بعباده

إن الناظر بتأمل في السن اإللهیة وانضباطها واطرادها والناظر أیضا في 
مشیئة اهللا تعالى المطلقة والتي ال تقف عند حد یدرك أنه ال تعارض بین السنن 
والمشیئة، فإن السنن الجاریة تمضي حسب مشیئة اهللا تعالى واألسباب التي نراها 

: خل المشیئة فتقول للنار المحرقةلیس ذات حرة بذاتها أو نتیجة بنفسها فقد تتد
فتصبح وفق إرادة المشیئة ). ٦٩: األنبیاء(﴾َیاَناُر ُكوِني َبْرًدا َوَسَالًما َعَلى ِإْبَراِهیَم ﴿

اإللهیة بردا وسالما، وتقول للمیاه الجاریة ال تغرق وتكون فرقا كالطود العظیم، وتقول 
والحوادث كبیرها . لرهینة بذبح عظیمللسكین القاطعة ال تقطعي، فتتوقف وتفدى ا

وصغیرها ال یمكن أن یحدث إال باألمر المباشر من إرادة اهللا تعالى فال ینساق في 
العقل أن الحادثة تحدث بفعل األسباب أو النوامیس ثم بفعل اإلرادة اإللهیة؛ ألن 
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في علم العقائدمن خالل الرائداإللهیةطة بالسنن المسائل العقدیة المرتب
نسق الناموس ال یملك وحده قدرة االنطباق والتوافق التي یسبب بها ألف حادث على

واحد، وال بد له من القدرة التي یتابع بها هذا التسبب مرة مرة وحادثا حادثا بال فرق 
هنا بین الجملة والتفصیل فال فرق هنا بین الحادث الذي یقع مرة واحدة والحادث الذي 
یقع مالیین المرات فكلها تتوقف في بادئ األمر على إرادة الخلق واإلنشاء، إذن 

–ه وظواهره مربوب إلرادة اهللا تعالى، ومسخر لمشیئته، والسنن فالكون كله بمظاهر 
.) ٢١("وهي من قوانین اهللا ال یمكن أن تخرج عن مشیئته أو تند عن إرادته

إن سننه سبحانه هي أقداره ذاتها، وال تعارض بینهما؛ ألن مشیئته شاملة لكل 
وال یقیدها قید، وقدرة شيء مهما كان، كما أن مشیئة اهللا تعالى مطلقة، ال یحدها حّد،

اهللا تعالى متطابقة معها، متعّلقة بها، فما شاء اهللا تعالى كان، وما لم یشأ لم یكن، 
وتكون مشیئة اهللا عز وجل . )٢٢("وكل ما یجري في هذا الكون هو بمشیئته واختیاره

ومن بذلك مقدرة لسننه،ومن یلتزم بُسنن اهللا تعالى یكون قد التزم بمشیئة اهللا تعالى، 
أعرض عن هذه السنن یكون قد أعرض عن مشیئة اهللا تعالى نفسها، وقام برفضها، 

بالنسبة إلینا غیبیة ال شك في ذلك، ولكن یمكننا أن نعرفها ونلتزم فمشیئة اهللا تعالى
بها، إذا تحرینا والتزمنا بما أفصح اهللا تعالى به عن هذه المشیئة في كتاب التكلیف 

وقد یشكل هذا األمر على بعض الناس، حیث . )٢٣()السُّنن(ن، وكتاب التكوی)الوحي(
فال شك أن اهللا یفعل ما یشاء وأن "یحصل لدیهم خلط بین إرادة اهللا سبحانه ومشیئته، 

واألمر أنهما . )٢٤("كل شيء یقع بمشیئته ویجري في العالم بمقتضى سننه وتقدیره
إن اهللا إدا أراد شیئا جعله أمرا "اد له، متالزمتان؛ ألن اهللا إذا أراد شیئا جعله نافذا ال ر 

ساریا مفعوال، وسنة ماضیة إلى یوم القیامة، وأما مشیئته فهي نافذة ال راد لها، وما 
شاءه اهللا كان، وما لم یشأه لم یكن، لكنه تعالى علق أشیاء بمشیئته؛ شحذا للذمم 

.)٢٥("ورفعا للهمم، وٕایقاظا للوسنان، لإلقبال على الحنان المنان
إن إسناد األمور إلى مشیئة اهللا تعالى ال یعني الخروج عن : وخالصة القول

مقتضى السنن اإللهیة التي أقام اهللا تعالى علیها نظام الكون والحیاة، وٕانما مشیئته 
.جل وعال تنفذ على سنن حكیمة وطرائق قویمة
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عیة ومن ثم فال یجوز للمسلمین تبریر تقصیرهم وتخلفهم في أمورهم االجتما
ألن اهللا . والحضاریة إلى مشیئة اهللا تعالى، حتى یتملصوا من المسؤولیة المنوطة بهم

تعالى صاحب المشیئة المطلقة هو الذي أوجب على عباده العمل بمقتضى سننه 
.وحذرهم من مغبة مخالفتها وتنكب طریقها

یة، لذلك على المسلمین أن یتحرروا من الفهم الجبري للمشیئة واألقدار اإلله
ذلك الفهم الذي كبل طاقاتهم، وحال بینهم وبین العمل بالسنن الشرعیة وتسخیر السنن 

.الكونیة
:وأفعال العبادالقضاء والقدر-ثالثا

هو األساس الذي بني علیه مبحث أفعال العباد، "إن مبحث القضاء والقدر 
عباد مخلوقة وٕان جمیع أفعال ال. فمن یقول بالقضاء والقدر بنى علیه القول بالجبر

هللا تعالى، وٕان العباد ال دخل لهم في خلق أفعالهم، وٕانما یخلقها اهللا تعالى فیهم 
بمحض مشیئته وٕارادته، فالعباد مجبورون علیها، ومن ینكر القضاء والقدر بنى 
علیه أن أفعال العباد یخلقونها بمحض اختیارهم ومشیئتهم، وٕان لهم القدرة على 

.خلق أفعالهم
لقضاء والقدر بني علیه القول بالجبر في األفعال، والقول بإنكار فالقول با

.)٢٦("القضاء والقدر بني علیه القول بقدرة العبد على حلق أفعاله
القضاء والقدر عبارة عن تعمیم إرادة اهللا تعالى وقدرته في تعلقهما "بید أن 

غیر؛ ألن بجمیع الممكنات من غیر أن یشذ عنها شيء عظیم أو حقیر، كبیر أو ص
الكل بخلق اهللا تعالى هو یستدعي القدرة واإلرادة لعدم اإلكراه واإلجبار، فالكافر في 
كفره والفاسق في فسقه أراد اهللا منهما الكفر والفسق باختیارهما، ألنه تعالى علم منهما 
الكفر والفسق باالختیار من غیر أن یلزم ذلك عن تكلیف المحال، فذلك كسب العبد 

.)٢٧("ه الثواب والعقابیستحق علی
ومعنى الرضا بالقضاء والقدر هو ترك المنازعة واالعتراض واعتقاد ثبوت 
الحكم والعدل والصواب وعدم الظلم، إذ هو تعالى یتصرف في ملكه كما یشاء ویرید، 
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ال یسأل عما یفعل، أما ما یجري به القضاء والقدر من كل مقضى ومقدر تعلق به 

:فیه من وجهینالقضاء والقد، فینظر
فهو من هذه الجهة یجب : من جهة كونه مقتضى قضائه تعالى وقدر: أوال

الرضا به إذ ال معنى للرضا بالقضاء والقدر إال الرضا بما تعلقا به من مقضى 
ومقدر، فالكفر والعصیان یجب الرضا بهما ألنهما بقضاء اهللا وقدره؛ فباعتبار كونهما 

.الرضا بهما وٕانكارهما كفرمقتضى قضائه تعالى وقدره یجب
من جهة كونه مكتسبا للعبد باختیار، فهو من هذه الجهة ال یجوز الرضا : ثانیا

به إن كان كفرا وعصیانا، بل من هذه الجهة یعتبر الرضا بالكفر كفرا، وبالمعصیة 
عصیانا، فیحرم الرضا به من هذه الجهة بل یجب السعي في االنتقال عنه والعمل 

.)٢٨(منه لكونه كفرا ومعصیةعلى التخلص
فیجب على كل مكلف اإلیمان بالقضاء والقدر، واعتقاد أن كل ما یجري في 
الكون من أعظم األشیاء وأصغرها فبخلقه تعالى وقضائه وقدره، وال یشذ عن علمه 
تعالى وٕارادته شيء، فأفعال العباد وجمیع ما یعتریهم من األحوال واألعراض كلها 

.)٢٩(خلقه وٕارادته وقدرته المتعلقتین بسائر الممكناتبتصرفه تعالى و 
وعلى هذا فإن المؤمن بقضاء اهللا وقدره ال تزعجه المصائب وال تنال منه 

. الخطوب؛ ألنه یعلم أن ما أصابه لم یكن لیخطئه، وأن ذلك جرى بمشیئة اهللا وقدره
یجب .. الخیروأن ذلك قد جرى بمشیئة اهللا وقدره وعسى أن یكون في ذلك الخیر كل 

أن یقول ذلك عن یقین ال شك فیه، فذلك هو اإلیمان الذي یشد عزمات اإلنسان في 
الشدائد، ویعینه على الحق، ویجعل منه إنسانا غیر ضائع في الحیاة، إن زل فذاك 
بقدر سابق، لكن یجب أن یرى نفسه في هذه الحال في موقف ال یرضي اهللا عز 

لموقف بكل ما یستطیع مستعینا باهللا تائبا إلیه نادما وجل فیبادر باالنسحاب من هذا ا
.على ما وقع منه، فذلك سبیل المؤمنین
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وٕان المؤمن باهللا وبقدره إذا غلبته نفسه األمارة بالسوء فجمحت به إلى مفارقة 
مقارفة معصیة، ال یتخلى عن حمل هذا الوزر أمام ربه، بل یسعى إلیه حثیث الخطى 

رحیما غفورا یفتح له أبواب مغفرته ویفسح له الطریق إلى رضاه نادما تائبا، فیجد ربا
.)٣٠(ورحمته

لو كانت إرادة اهللا غیر مریدة ألفعال "إنه :وتعلیقا وبیانا لما تقدم یمكن القول
اإلنسان لما كان هناك ضرورة لخلق إرادة اإلنسان، وبما أن اهللا قد خلق إرادة 

، فلیس معنى ذلك أن اهللا غیر مرید لما یریده اإلنسان، وخلق لها خواصها وفعالیاتها
اإلنسان ویختاره، بل إن اإلنسان بصیر بأفعاله، یفعل باختیاره ما یشاء، ویحاسُب 

وبهذا تنتفي صفة الجبریة . على أفعاله، ألن اهللا شاء أن یكون اإلنسان مریدا ألفعاله
رادة حرین تبعا عن أفعال اإلنسان، ألن مشیئة اهللا، اقتضت أن یكون العقل واإل

.)٣١("لمقتضیات معیار التكوین في خلق اإلنسان
أثبت الكسب واالختیار في نحو أربع "وفضال عن ذلك فإن القرآن الكریم 

وستین آیة، وما جاء به مما یتوهم الناظر فیه ما یخالف ذلك، فإنما جاء في تقریر 
َوَلْو َشاَء َربَُّك َلَجَعَل ﴿السنن اإللهیة العامة المعروفة بنوامیس الكون، كما في آیة

ًة َواِحَدًة َوَال َیَزاُلوَن ُمْخَتِلِفینَ  والعاقل یرى الفرق . ونحوها) .١١٨: هود(﴾النَّاَس ُأمَّ
الجلي بین مسألة اختیار العبد في أفعاله وبین أثر القدرة اإللهیة في أخالق األمم، أو 

غریه الوجدان وال ینكره إال من جهل فاختیار العبد في أفعاله مما ی. في الغرائز مثال
نفسه، ولكن ما علیه األمم من االختالفات في الطبائع والغرائز والسجایا لیس ألحد 

.)٣٢("من خلق اهللا فیه اختیار بل خلقه كخلق السماوات واألرض وما بینهما
ال تعني الجبریة التي -التي ال تبدیل لها وال تحویل-فحاكمیة السنن اإللهیة

اإلنسان من حریته واختیاره، وتسخره لقوانین هذه السنن، وٕانما تعني أن وعي تجرد
اإلنسان بقوانین هذه السنن وقواعد حركتها هو الذي یجعل اإلنسان قادرا على 
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-بما في ذلك السنن -تسخیرها في االتجاه الذي یرید، وذلك أن كل ما في هذا الكون

ي استخلفه اهللا لحمل أمانة عمارة هذه هو ُمسخر من الخالق سبحانه لإلنسان الذ
.األرض، وفق الشرائع والقوانین التي وضعها اهللا

فاكتشاف السنن، والوعي بقوانین حركتها، هو الذي یحقق سیطرة اإلنسان علیها، 
ویجعله قادرا على مغالبتها وتسخیرها في أداء األمانة التي استخلفه اهللا للنهوض بها، 

هذه السنن وغیبة وعیه عن قوانین حركتها هي التي تجعله بینما غفلة اإلنسان عن
ضحیة لهذه القوانین التي ال تبدیل لها وال تحویل، حتى ولو حسنت نوایا هذا اإلنسان، 

.)٣٣(...وعاش غارقا في بحار األمنیات واألحالم
وهذا هو التصور السنني نغالب قدرا بقدر، وندفع قدرا بقدر، ونتخذ األسباب 

نفر من قدر اهللا إلى «:كما قال الفاروق رضي اهللا عنه.إلى السعادة والخیرالموصلة 
.)٣٤(»قدر اهللا

إن قدر اهللا حق، وقدر اهللا نافذ، ولكنه ینفذ من خالل السنن اإللهیة التي أقام 
اهللا علیها الكون والحیاة، ومن خالل األسباب التي خلقها سبحانه وشرعها، ولیستقیم 

ظام التكلیف، فهذه السنن واألسباب جزء ال یتجزأ من قدر اهللا علیها أمر الوجود ون
.)٣٥(الشامل المحیط

ومن ثم فإن قدر اهللا تعالى وٕان كان یقع بمشیئة اهللا وخلقه، فإنه في الوقت 
وقد جاءت النصوص قاطعة الداللة على توسط . ) ٣٦(نفسه یقع بكسب العبد وفعله

ا سئل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم عن عمل العبد فیما قدره اهللا تعالى، فعندم
ترك العمل واالعتماد على المكتوب في القدر، أنكر ذلك وبین أنه ال بد من السعي 

ما منكم من «: عن النبي صلى اهللا علیه وسلم أنه قال. والعمل مع اإلیمان بالقدر
، أفال نتكل یا رسول اهللا: قالوا» أحد إال وقد كتب مقعده من النار، ومقعده من الجنة
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اعملوا فكل میسر لما خلق له، أما من كان من «: على كتابنا، وندع العمل؟ قال
أهل السعادة فییسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فییسر لعمل 

َفَسُنَیسُِّرُه * َوَصدََّق ِباْلُحْسَنى * ﴿ َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتََّقى :، ثم قرأ»أهل الشقاوة
سورة (َفَسُنَیسُِّرُه ِلْلُعْسَرى﴾ * َوَكذََّب ِباْلُحْسَنى * َوَأمَّا َمْن َبِخَل َواْسَتْغَنى * ِلْلُیْسَرى 

. )٣٧()١٠- ٥: اللیل

فالحدیث یوجه العبد إلى عدم ترك العمل اعتمادا على القدر، بل ال بد من 
.العمل واألخذ باألسباب الموصلة للقدر السابق

أن اإلیمان : السابق ما تسرب إلى أذهان الكثیر من الناسومن فروع الوهم 
بالقدر ینافي السعي في الطاعات وعمل الصالحات، فما علمه اهللا في األزل، 
وسبقت به المقادیر وخطه القلم في الكتاب المكنون، ال بد أن یحدث وال مفر من 

أمه، والشقي ومن ظن أن السعید من سعد في بطن . وقوعه وٕاال انقلب العلم جهالً 
من شقي في بطن أمه، والسعید ال یشقى كما أن الشقي ال یسعد، فال فائدة إذن من 
العمل وتعب النفس والقدر نافذ والمكتوب واقع ال محالة، وهذا یدل على جهل 

.)٣٨(شدید، وضالل بعید
إن السنن في مجال المادة والكون واألحیاء هي أشبه ما تكون : ومجمل القول

حدید التي یسیر علیها القطار، وتحكم وجهته بصرامة، حیث ال یستطیع أن بقضبان ال
بینما السنن التي تحكم . یعدل عنها، أو یخرج علیها، فإذا حاد عنها تعرض للخطر

قضایا اإلنسان هي أقرب لحركة السیارة التي تحدد االتجاه والهدف، ویمتلك السائق 
ه، وكل محكوم باتجاه، وٕان اختلفت معها حریة الحركة أكثر في الوصول إلى غایت

.)٣٩(طبیعة حركته ومداها
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في علم العقائدمن خالل الرائداإللهیةطة بالسنن المسائل العقدیة المرتب
ولعل من الرحمة اإللهیة باإلنسان والتكریم له أن تكون السنن التي تحكم حركته 
وتنظم منهاج حیاته توجهات عامة دون التفاصیل الدقیقة، وبذلك تتضاءل األخطاء 

وسع مدى، ومن ثم یكون ویمكن تجنبها، وتكون مساحة التفاعل واالنفعال والحریة أ
ٍم ) ٤٠(أهال للمسؤولیة والتكلیف وتحمل تبعات أعماله في الدنیا واآلخرة ﴿َوَما َربَُّك ِبَظالَّ

).٤٦: فصلت(ِلْلَعِبیِد﴾ 
وبناء على ما تقدمفإن الّسنن والمشیئة واألقدار اإللهیة إنما هي إرادة إلهیة ال 

باألعمال االختیاریة هي تحت إرادة اهللا أما اإلرادة اإلنسانیة المتعلقة .تعارض فیها
تعالى ال جبر فیها، إنما اإلنسان حر في اختیاره وهذه الحریة هي تكریم له، بحیث 

لذلك وجب علیه اتخاذ األسباب . قدر اهللا تعالى األقدار وجعل لإلنسان حریة االختیار
. وترك االتكال حتى یكون من السعداء
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:خاتمة
العقدیة السننیة التي تطرقنا إلیها في هذه الورقة من خالل كتاب من النماذج

:الرائد في علم العقائد نصل إلى الخالصات اآلتیة
إن الشیخ العربي اللوه نظر إلى العقیدة اإلسالمیة من أعالیها، بعیدا عن كل -

.التخمینات وسمادیر األوهام
ت لطیفة لها صلة بالسنن إن كتاب الرائد یحتویعلى إشارات عقدیةدقیقة ونك-
.اإللهیة
إن علمي العقیدة والسنن متكامالن ال یمكن فصل أحدهما عن اآلخر، -

.فأصولهما القرآنیة وأبعادهما المقاصدیة ووظیفتهما التربویة والحضاریة واحدة
إن اإلیمان بالقدر ال یعارض األخذ باألسباب المشروعة، بل األسباب مقدرة -

.أیضا كالمسببات
أن یسعى إلى األمور من أسبابها، ال أن ینازع : إن المطلوب من العبد هو-

.مراد اهللا في نفس األمر
إن القدر هو ما كتبه اهللا وقدره من السنن اإللهیة التي تضبط سیر كافة -

.المخلوقات وسلوك األفراد والجماعات، وما یقع في الكون من حوادث
زل ألفعال العباد ال ینافي اختیار العبد إن شمول إرادة اهللا تعالى في األ-

وحریته؛ ألن اهللا جل وعال أجرى سنته المطردة على ترتب خلقه لفعل العبد على إرادة 
العبد نفسه، وهي معلومة له في األزل، تحقیقا لمسؤولیة العبد على أفعاله وسلوكه 

.وتصرفاته
.ا محمد خیر األناموالحمد هللا في البدء والختام والصالة والسالم على سیدن
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في علم العقائدمن خالل الرائداإللهیةطة بالسنن المسائل العقدیة المرتب
الهوامش

نحو تفسیر سنني للقرآن الكریم، رمضان خمیس الغریب، المنشور ضمن كتاب معلمة ) ١(
.٢٩٤، ص)الكتاب األول(السنن اإللهیة في القرآن الكریم 

.٢٢رشید كهوس، ص، علم السنن اإللهیة من الوعي النظري إلى التأسیس العملي)٢(
.٨٧-٨٦سالمي للتاریخ، محمد قطب، صحول التفسیر اإل)٣(
.١/٤٥٠في ظالل القرآن، ) ٤(
. ٤-٣إعجاز القرآن، للباقالني، ص)٥(
.٥٢الرائد في علم العقائد، العربي اللوه، ص)٦(

السنن اإللهیة حقیقتها وٕادراكها في ضوء القرآن الكریم، ذو الكفل بن الحاج إسماعیل، )٧(
. ٨٢-٨١ص

.٣٠تغییر، عمر عبید حسنة، صرؤیة في منهجیة ال)٨(
.٥٣كیف نتعامل مع القرآن، ص)٩(
م، ص ١٩٩٧، یولیو ١١٥مجلة البیان، العدد : ، محمد أمحزون"العلم بالسنن الربانیة) "١٠(

٥٠.
.٨٣السنن اإللهیة حقیقتها وٕادراكها في ضوء القرآن الكریم، ذو الكفل بن الحاج، ص) ١١(
. ٥٥العربي اللوه، صالرائد في علم العقائد، ) ١٢(
.٣- ٢الرائد في علم العقائد، العربي اللوه، ص) ١٣(
.١١٤الرائد في علم العقائد، العربي اللوه، ص) ١٤(
.٨٣السنن اإللهیة حقیقتها وٕادراكها في ضوء القرآن الكریم، ذو الكفل، ص)١٥(
.١/٤٧٨في ظالل القرآن، سید قطب، ) ١٦(
مجموع )١٨(. ١١٨لبناء الحضاري، جمال نصار، ص السنن اإللهیة ودورها في ا) ١٧(

.٢٨٨- ٩/٢٨٧فتاوى ابن تیمیة، 
.٨/٥٣٠نفسه، )١٩(
.١٢٥الرائد في علم العقائد، العربي اللوه، ص) ٢٠(
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٢٢

فقه السنن الربانیة ومدى إفادة المسلمین منها قراءة في فكر اإلمام محمد عبده، رمضان ) ٢١(
.٨٠-٧٩خمیس زكي الغریب، ص

فهوم السنن اإللهیة في الفكر اإلسالمي السید محمد رشید رضا نموذجا، لحازم زكریاء م) ٢٢(
. ١٣٥محي الدین، ص 

.١٣٦نفسه، ص ) ٢٣(
فقه السنن الربانیة ومدى إفادة المسلمین منها قراءة في فكر اإلمام محمد عبده، رمضان ) ٢٤(

.٨٠خمیس زكي الغریب، ص
.٤٧نبویة، رشید كهوس، ص السنن اإللهیة في السیرة ال) ٢٥(
.١٠٦الرائد، اللوه، ص) ٢٦(
.١١٠المرجع نفسه، ص)٢٧(
.١١٢نفسه، ص)٢٨(
.١١١نفسه، ص)٢٩(
.١١٣نفسه، ص)٣٠(

.٩٨- ٩٧اإلیمان بالقضاء والقدر، عبد السالم التونجي، ص)٣١(
.١٢٦السنن اإللهیة ودورها الحضاري، جمال نصار، ص ) ٣٢(
.٧٦صالحي عند محمد عبده، محمد عمارة، صالمذهب اإل) ٣٣(
. ٥٧٧٩:صحیح البخاري،باب مایذكر في الطاعون ح) ٣٤(
.٥١: اإلیمان بالقدر، یوسف القرضاوي، ص) ٣٥(
.٣٢٩شرح العقیدة الطحاویة، البن أبي العز الحنفي،ص)٣٦(
، ]١٠: اللیل[} فسنیسره للعسرى{صحیح البخاري، كتاب تفسیر القرآن الكریم، باب )٣٧(
.٤٦٦٦ح
.٥١اإلیمان بالقدر،القرضاوي، ص)٣٨(
.٩مراجعات الفكر والدعوة والحركة، عمر عبید حسنة، ص)٣٩(
.٥٥السنن اإللهیة، مجدي عاشور، ص)٤٠(
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في علم العقائدمن خالل الرائداإللهیةطة بالسنن المسائل العقدیة المرتب
المصادر والمراجع

القرآن الكریم كتاب رب العالمین.
: ، تحقیق)هـ٤٠٣: المتوفى(إعجاز القرآن للباقالني، أبو بكر الباقالني محمد بن الطیبـ ١

.م١٩٩٧: ٥مصر، ط–السید أحمد صقر، دار المعارف 
.م٢٠٠٠/هـ١:١٤٢١اإلیمان بالقدر، یوسف القرضاوي، مكتبة وهیبة القاهرة، طـ ٢
اإلیمان بالقضاء والقدر، عبد السالم التونجي، جمعیة الدعوة اإلسالمیة العالمیة، دار ـ ٣

.هـ٢:١٤٢٦الكتب الوطنیة بنغازي، ط
: الجامع الصحیح المعروف بصحیح البخاري، لمحمد بن اسماعیل البخاري، تحقیقـ ٤

.لبنان-م، بیروت١٩٨٧/ هـ١٤٠٧: ٣مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، ط
: ١حول التفسیر اإلسالمي للتاریخ، محمد قطب، دار الشروق، القاهرة، طـ ٥

.م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧
: ١القاهرة،ط- نبویة ، رشید محمد كهوس، دار السالم، مصرالسنن اإللهیة في السیرة الـ ٦

.هـ١٤٣٨/م٢٠١٧
السنن اإللهیة ودورها في البناء الحضاري لألمة، جمال نصار، دار األصول العلمیة، ـ ٧

.م٢٠١٧/هـ١٤٣٨: ١، ط-اسطنبول-تركیا
اشور، أصول وضوابط، مجدي محمد ع-السنن اإللهیة في األمم واألفراد في القرآن الكریمـ ٨

.م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧: ١دار السالم، القاهرة، ط
السنن اإللهیة حقیقتها وٕادراكها في ضوء القرآن الكریم، ذو الكفل بن الحاج محمد یوسف ـ ٩

بن الحاج اسماعیل، مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنیة، العدد السابع، جمادى 
.هـ١٤٣٠اآلخرة

أحمد شاكر، مطبعة العاصمة، : أبي العز الحنفي، تحقیقشرح العقیدة الطحاویة، البن ـ ١٠
.ت.بیروت د

.م١٩٩٥: الرائد في علم العقائد، العربي علي اللوه، مطبعة الحداد، تطوان، طـ ١١
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: ١رؤیة في منهجیة التغییر، عمر عبید حسنة، المكتب اإلسالمي، بیروت، دمشق، طـ ١٢
.م١٩٩٤/هـ١٤١٤

رشید كهوس، منشورات ، عي النظري إلى التأسیس العمليعلم السنن اإللهیة من الو ـ ١٣
.٢٠١٥: ١مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، اإلمارات العربیة المتحدة، ط

.م١٩٩٧، یولیو ١١٥مجلة البیان، العدد : ، محمد أمحزون"العلم بالسنن الربانیة"ـ ١٤
في فكر اإلمام محمد عبده، رمضان فقه السنن الربانیة ومدى إفادة المسلمین منها قراءةـ ١٥

.م٢٠١٥/هـ١٤٣٦: ١ط،القاهرة-خمیس زكي الغریب، دار المقاصد، مصر
، دار الشروق، )هـ١٣٨٥ت(في ظالل القرآن، لسید قطب إبراهیم حسین الشاربي ـ ١٦

.هـ١٤١٢: ١٧القاهرة، ط -بیروت
: المتوفى(ن تیمیة الحراني مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بـ ١٧

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف : ، تحقیق)هـ٧٢٨
.م١٩٩٥/هـ١٤١٦الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، 

مجموعة من الباحثین، : ، تألیف)الكتاب األول(معلمة السنن اإللهیة في القرآن الكریم ـ ١٨
.م٢٠١٦/هـ١٤٣٧: ١رشید كهوس، دار الكلمة، مصر، ط: سیقإعداد وتن

مفهوم السنن اإللهیة في الفكر اإلسالمي السید محمد رشید رضا نموذجا، حازم زكریا ـ ١٩
.م٢٠٠٨/هـ١٤٢٨: ١دمشق، ط- محي الدین، دار النوادر، سوریا

: ١المنهج اإلصالحي لإلمام محمد عبده، محمد عمارة، دار السالم، القاهرة،ـ ٢٠
.م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠


