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يف رحاب التوحيد

السنن اإلهلية وحركة العقل البشري
 السيد حممود املوسوي* 

منعزل  جوانبها،  يف  املتعددة  العلمية  البحوث  ضمن  الَعَقِديَّ  البحث  أن  وجدنا  طاملا 

أحكام  يتناول  الفقه  علم  نرى  فقد  شؤونه،  كافة  يف  اإلنسان  وحركة  اإلنسان  حياة  عن 

عبادات الناس ومعامالم وعقودهم، ونرى علم األخالق يبحث سلوك الناس ودوافعهم 

وطرق تعاملهم وانفعاالم مع بعضهم بعضًا، ونرى العلوم االجتماعية تتصل موم الناس 

وحركتهم ونظم قوانني حيام يف جوانبها املختلفة، اجتماعًا واقتصادًا وسياسًة، فيستشعر 

اإلنسان أمهيَة هذه العلوم وهذه املعارف، ملا يرى من انعكاسات واضحة هلا على حياته، 

إال أن البحث الَعَقِديَّ يف كثري أحياٍن، نزع إىل املنحى الفلسفي والكالمي البحت، بعيدًا عن 

اتصاله حبياة اإلنسان الذي يؤمن ذه العقيدة أو تلك. كما نرى يف مباحث الوجود واملاهية 

واخلالف يف أصالتهما، ومباحث العدم واملعدوم وإمكان إعادة املعدوم من عدمه، وما شاكل 

ذلك.

إننا نرى أن املنهج القرآين يف تناول البحث الَعَقِديِّ يتمازج مع حياة اإلنسان، إما فيما 

يشعر به ويقع عليه نظره وما حييط به من أشياء، وإما فيما يتصل بالعقيدة من أفعال 

واقعية، وميكن أن نالحظ ذلك من خالل، بيان النقاط التالية:

األوىل: أننا جند حىت السورة اليت هي خمصصة للبعد الَعَقِديِّ وهي (التوحيد) 
تتضمن ُبعدًا متصًال باإلنسان، ففعل األمر (قل هو اهللا أحد)، يشري إىل ُبعد املسؤولية 

* عامل دين، باحث من أسرة التحرير، مملكة البحرين.
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في رحاب التوحيد السنن اإللهية وحركة العقل البشري
ويتحّمل  أنانياته  من  خيرج  بأن  فتأمره  املجتمع،  يف  التوحيد  كلمة  جتاه  املؤمن  لإلنسان 

مسؤولية تبليغ كلمة التوحيد إىل من ال يؤمن ا، والسور املكية اليت نزلت آياا مؤكدة 

على العقيدة، قد اختلطت باآليات املدنية اليت تناولت اجلانب التنظيمي والقانوين يف حياة 

الناس، بل إن السور واآليات املكية مل تكن آيات متمحضة يف العقيدة، كما أن اآليات والسور 

املدنية مل ختُل من البعدي العقيدي.

وكما نرى يف سورة النور ذات املوضوع االجتماعي التربوي يف العالقات االجتماعية 

والعالقة بني اجلنسني وحدودها وأحكامها، فإن السياق يقودنا إىل التوحيد، يف قوله تعاىل: 

{َأَلْم َتَر َأنَّ اَهللا ُيْزِجي َسَحابًا ُثمَّ ُيَؤلُِّف َبْيَنُه ُثمَّ َيْجَعُلُه ُرَكامًا َفَتَرى اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخَالِلِه 

َماِء ِمن ِجَباٍل ِفيَها ِمن َبَرٍد َفُيِصيُب ِبِه َمن َيَشاُء َوَيْصِرُفُه َعن مَّن َيَشاُء َيَكاُد  ُل ِمَن السَّ َوُيَنزِّ

َسَنا َبْرِقِه َيْذَهُب ِباْألَْبَصاِر}(١).

الثانية: أن آيات العقيدة تشري إىل قيم متصلة باإلنسان إما مباشرة أو من خالل 
ْحَمُن  الرَّ ُهَو  ِإالَّ  ِإَلَه  الَّ  َواِحٌد  ِإَلٌه  {َوِإَلـُهُكْم  تعاىل:  قوله  يف  كما  احلسىن،  اهللا  أمساء 

ِحيُم}(٢). الرَّ

أو  تعاىل  باهللا  كاإلميان  العقيدة  عن  يتحدث  الذي  العام  اآليات  سياق  أن  الثالثة: 
بالرسل واليوم اآلخر، يتصل بسياق متعلق حبياة اإلنسان، يف التربية أو األخالق أو املواقف 

واملسؤوليات، كما يف قوله تعاىل: {َيا َأيَُّها النَّاُس اْعُبُدوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن 

َماًء  َماِء  السَّ ِمَن  َوَأنَزَل  ِبَناء  َماء  َوالسَّ ِفَراشًا  اَألْرَض  َلُكُم  َجَعَل  الَِّذي  َتتَُّقوَن.  َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم 

َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا لَُّكْم َفَال َتْجَعُلوْا ِهللاِ َأنَدادًا َوَأنُتْم َتْعَلُموَن}(٣).

الرابعة: هنالك ربط بني عقيدة اإلنسان باهللا تعاىل وبالغيب والرسل واآلخرة، وسائر 
ا  الَة َوِممَّ العبادات والسلوكيات، كما قال عز وجل: {الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ

َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن}(٤).

اخلامسة: يثري القرآن دفائن العقول حول وجود اهللا والتوحيد عرب املوجودات اليت 
حتيط باإلنسان، واليت تدخل ضمن اهتماماته، وتالمس حاجاته، واليت يقع عليها بصره 

وحواسه، كما يف قوله تعاىل: {ِإنَّ اَهللا َفاِلُق اْلَحبِّ َوالنََّوى ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُمْخِرُج 

ْمَس َواْلَقَمَر  اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيِّ َذِلُكُم اُهللا َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَن. َفاِلُق اِإلْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكنًا َوالشَّ

ُظُلَماِت  ِفي  ِبَها  ِلَتْهَتُدوْا  النُُّجوَم  َلُكُم  َجَعَل  الَِّذي  َوُهَو  اْلَعِليِم.  اْلَعِزيِز  َتْقِديُر  َذِلَك  ُحْسَبانًا 

ْلَنا اآلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن. َوُهَو الَِّذَي َأنَشَأُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َفُمْسَتَقرٌّ  اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َقْد َفصَّ

(١) النور: ٤٣.

(٢) البقرة: ١٦٣.

(٣) البقرة:٢١ - ٢٢.

(٤) البقرة: ٣.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٨Z

ـOــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه َنَباَت  ْلَنا اآلَياِت ِلَقْوٍم َيْفَقُهوَن. َوُهَو الَِّذَي َأنَزَل ِمَن السَّ َوُمْسَتْوَدٌع َقْد َفصَّ

َتَراِكبًا َوِمَن النَّْخِل ِمن َطْلِعَها ِقْنَواٌن َداِنَيٌة  ُكلِّ َشْيٍء َفَأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضرًا نُّْخِرُج ِمْنُه َحبًّا مُّ

اَن ُمْشَتِبهًا َوَغْيَر ُمَتَشاِبٍه انُظُروْا ِإِلى َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوَيْنِعِه  مَّ ْيُتوَن َوالرُّ ْن َأْعَناٍب َوالزَّ َوَجنَّاٍت مِّ

ِإنَّ ِفي َذِلُكْم آلَياٍت لَِّقْوٍم ُيْؤِمُنوَن}(٥).

َماء َكْيَف ُرِفَعْت. َوِإَلى  وقوله تعاىل: {َأَفَال َينُظُروَن ِإَلى اْإلِِبِل َكْيَف ُخِلَقْت. َوِإَلى السَّ

ٌر}(٦). ْر ِإنََّما َأنَت ُمَذكِّ اْلِجَباِل َكْيَف ُنِصَبْت. َوِإَلى اْألَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت. َفَذكِّ

التوحيد وارتباطه بواقع اإلنسان
مما ذكرنا يتكّشف لنا أن منهجية القرآن الكرمي هي منهجية متازج بني العقيدة وعلى 

رأسها اإلميان باهللا وتوحيده، وبني حياة اإلنسان وحركته ومسؤولياته، وذلك ألن اإلميان 

باهللا وتوحيده هي أشرف معرفة، وأوىل املعارف اليت ُتبىن على أساسها سائر معارف 

اإلنسان، وكما قال أحد الباحثني: «إن حديث العقيدة -يف القرآن- ليس درسًا ُيعطى مث 

ُيمضى عنه إىل غريه! إمنا هو درس ُيعطى على الدوام مث ُيمضى معه إىل غريه! حبيث 

ال ينقطع احلديث عنه يف يوم من األيام!»(٧).

وهنا ننقل بعض الروايات اليت تدّل على أمهية املعارف اإلهلية الَعَقِديَّة، وباألخص 

التوحيد: 

«فعن حممد بن مساعة، قال: سأل بعض أصحابنا الصادق F فقال له: أخربين 

تشبيهك  قال:  الذنوب؟  أعظم  فما  قال:  لرّبك،  توحيدك  قال:  أفضل؟  األعمال  أي 

خلالقك»(٨). 

وعن النيب C: «أفضلكم إميانًا أفضلكم معرفة»(٩). 

وعن فقه الرضا F: «إن أول ما افترض اهللا على عباده وأوجب على خلقه معرفة 

الوحدانية، قال اهللا تبارك وتعاىل: {َما َقَدُروا اَهللا َحقَّ َقْدِرِه}، يقول: ما عرفوا اهللا حق 

معرفته»(١٠).

ولذلك فإننا نشري إىل أبعاد عامة يف اتصال معرفة اهللا وتوحيده حبياة اإلنسان: 

(٥) األنعام: ٩٥ - ٩٩.

(٦) الغاشية: ١٧ - ٢١.

(٧) دراسات قرآنية، حممد قطب، ص ٢٢

(٨) تنبيهات حول املبدأ واملعاد، آية اهللا املريزا حسن علي املريواريد، ص٤٠، نقًال عن البحار ٣: ٢٨٧، عن 

امايل الشيخ.

(٩) املصدر، نقًال عن البحار ٣: ١٤ عن جامع األخبار.

(١٠) املصدر، عن فقه الرضا F ٦٥، وعنه البحار ٣: ١٣
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في رحاب التوحيد السنن اإللهية وحركة العقل البشري
معرفة اهللا منقذة من اخلطأ:

مسريته  خالل  اخلطأ  يف  الوقوع  هي  اإلنسان  تواجه  اليت  احلقيقية  األخطار  «من 

احلياتية، واألخطاء ال شك هي مسألة نسبية، فقد يكون فعل ما، بالنسبة إليك خطأ، وال 

يكون كذلك لآلخرين، من جهة االعتبار، وهذا االختالف يف االعتبار راجع إىل البعد اإلمياين 

لإلنسان، أي أنه راجع إىل اإلجابة عن هذا التساؤل: من حيدد اخلطأ من الصواب؟

فالنظرة الواقعية هي اليت تقول: إن من حيّدد اخلطأ من الصواب هو خالق اإلنسان 

ألنه األعرف خبلقه من أنفسهم، وهذا اإلميان يقوى إذا عرفنا حمدودية معرفة اإلنسان 

بنفسه، وتطّور معرفته من اجلهل إىل العلم، فهذا دليل على أن اإلنسان ال يتمّكن من حتديد 

املصلحة احلقيقية يف كل شيء، فال بد أن يستعني باخلالق العامل، ليطّبق ما هو خري له، قال 

تعاىل: {ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم َوَعَسى 

َأن ُتِحبُّوْا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َواُهللا َيْعَلُم َوَأنُتْم َال َتْعَلُموَن}(١١).

ِبِإْذِنِه  َواْلَمْغِفَرِة  اْلَجنَِّة  ِإَلى  َيْدُعو  َواُهللا  النَّاِر  ِإَلى  َيْدُعوَن  وجل: {ُأْوَلـِئَك  عز  وقال 

ُروَن}(١٢). َوُيَبيُِّن آَياِتِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ

واألخطاء يعرب عنها يف املصطلح اإلسالمي باملعاصي، أي أن اهللا تعاىل حّدد جمموعة 

من األخطاء هي نواٍه البد أالَّ يقرا اإلنسان املؤمن، فمن هنا تكون معرفة اهللا ذات فائدة 

أساسية، فمن يعرف اهللا حق معرفته، فإنه يتقي اهللا ويتجّنب الوقوع يف مهاوي املعاصي، 

سواء من الذنوب النفسية الشخصية، أو من االحنرافات االجتماعية، فرياقب نفسه يف السر 

والعلن، وال يرتكب الذنب وال يتعّدى حدود اهللا اليت جتّسدت يف أحكامه.

ففي «علل الفضل عن الرضا F: فإن قال قائل: ِلَم أمر اهللا اخللق باإلقرار باهللا 

وبرسله وحججه، ومبا جاء من عند اهللا عز وجل؟ 

قيل ِلعلٍل كثرية، منها أن من مل ُيقّر باهللا عز وجّل مل جيتنب معاصيه، ومل ينته عن 

ارتكاب الكبائر، ومل يراقب أحدًا فيما يشتهي ويستلّذ من الفساد والظلم.. 

ومنها: أنَّا وجدنا اخللق قد يفِسدون بأمور باطنية مستورة عن اخللق، فلوال اإلقرار 

باهللا عز وجّل وخشيته بالغيب، مل يكن أحد إذا خال بشهوته وإرادته يراقب أحدًا يف ترك 

شهوته..»(١٣). 

و«ال ريب أن هذا الوازع النفسي يتمثل يف معرفة اهللا -سبحانه وتعاىل- واإلحاطة 

بعظيم صفاته وأمسائه، ومنها أنه -سبحانه- مسيع عليم، يسمع ويرى، وحّس املسؤولية 

إمنا يظهر ويترّسخ يف وجدان اإلنسان وضمريه كلما ازداد معرفة باهللا -جل جالله- حبيث 

(١١) البقرة: ٢١٦.

(١٢) البقرة: ٢٢١.

(١٣) ميزان احلكمة، الريشهري ج٦، ص ١٥٤.
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يعيش الشعور برقابة اهللا سبحانه عليه، يف كل حركة وسكنة تصدر منه، فهو معه يف كل 

مكان، ويف كل حلظة وأوان. والرقابة اإلهلية هي اليت جتعل اإلنسان يتزن، ويستقيم يف 

حياته، فتخلق فيه روح التقوى»(١٤).

معرفة اهللا وحفظ التوازن
ومن احلقائق املهّمة اليت جتعل معرفة اهللا تعاىل تؤّثر يف حياة اإلنسان بإجيابية وتدفعه 

حنو النجاح الدنيوي والفالح األخروي، هي أن النفس تأنس ذه املعرفة وتتغّذى بفيوضاا 

التعّدي  عن  فتمتنع  بالرضا،  النفس  فتشعر  البشرية،  النفس  على  تسبغها  اليت  وألطافها 

على ما متَّع اهللا به اآلخرين، من هنا تكون معرفة اهللا عز وجّل وسيلة حلفظ التوازن يف 

الشخصية يف بعدها النفسي وبعدها االجتماعي، كذلك هي غاية يسعى اإلنسان إليها، ملا فيها 

من قرب من اهللا، وأنس بلذيذ مناجاته، وهي ملجأ وركن لكل ضعيف وحمتاج.

فعن اإلمام الرضا F: «لو يعلم الناس ما يف فضل معرفة اهللا عّز وجّل ما مّدوا 

أقّل  دنياهم  وكانت  ونعيمهما  الدنيا  احلياة  زهرة  من  األعداء  به  اهللا  مّتع  ما  إىل  أعينهم 

عندهم مما يطؤونه بأرجلهم، ولنعموا مبعرفة اهللا جل وعّز، وتلّذذوا ا تلّذذ َمْن مل يزل 

يف روضات اجلنان مع أولياء اهللا. 

إن معرفة اهللا عّز وجّل آنس من كل وحشة، وصاحب من كل وحدة، ونور من كّل 

ظلمة، وقّوة من كل ضعف، وشفاء من كل سقم»(١٥).

فما عند اهللا أفضل مما عند اآلخرين، ولذلك فإن النظر إىل ما عند اآلخرين، ومّد 

العني إىل ما أعطاهم اهللا تعاىل، تعترب مشكلة حقيقية تواجه اإلنسان، ألنه يسعى دائمًا 

ملقارنة نفسه مبا لديهم، بل ويسعى المتالك ما لديهم أو المتالك مثل ما ميتلكون، وهذه 

احلالة جتعل اإلنسان مضطربًا ال يرضيه شيء، وقد يرتكب األخطاء ويتعدى احلدود لتغذية 

هذه الرغبة اجلاحمة، وإن التغّلب على هذه املشكلة سيضع النفس على مرسى صلب من 

الرضا، وسبيلها للوصول إىل ذلك هو الرضا مبا عند اهللا، ويكون ذلك عرب معرفته حق 

ْنُهْم  معرفته، كما قال تعاىل يف كتابه الكرمي: {َوَال َتُمدَّنَّ َعْيَنْيَك ِإَلى َما َمتَّْعَنا ِبِه َأْزَواجًا مِّ

نَيا ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه َوِرْزُق َربَِّك َخْيٌر َوَأْبَقى}(١٦). َزْهَرَة اْلَحَياِة الدُّ

معرفة اهللا مفتاح لألولياء:
مبعرفة اهللا يكون اهللا تعاىل وّيل اإلنسان، ومن يكون اهللا ولّيه فإنه تعاىل حيّقق على 

(١٤) التوحيد يتجّلى يف احلياة، آية اهللا السيد حممد تقي املدرسي، ص٥٦.

(١٥) ميزان احلكمة، الريشهري. ج٦، ص١٥٥.

(١٦) طه: ١٣١.
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في رحاب التوحيد السنن اإللهية وحركة العقل البشري
يديه اخلري، وُيجري على لسانه الدعاء املستجاب، فيخترق حجب الشهوات وتراكمات املاّدة، 

بنور املعرفة، فيكون من عباد اهللا املخلصني الذين يقولون للشيء كن فيكون.

يقول اإلمام الصادق F: «اهللا ويل من عرفه وعدّو من تكّلفه»(١٧).

ولزالت  البحور  على  ملشيتم  معرفته،  حق  اهللا  عرفتم  الرسول C: «لو  ويقول 

بدعائكم اجلبال»(١٨).

وضمان  اإلنسان  إلصالح  وسيلة  فهي  واحد،  آن  يف  ووسيلة  غاية  هي  اهللا  فمعرفة 

عدم احنرافه، و هي غاية يسعى إليها املؤمنون ليستغنوا ا عما سواها من زخرف احلياة 

الدنيا».

عليها  يبين  وأساس  كقاعدة  تعاىل،  باهللا  املعرفة  عن  املعربة  هي  الصفات  «وهذه 

عرف  فإذا  مساراته..  وتتحّدد  احلياة  يف  حركته  فترتسم  حياته،  جوانب  سائر  اإلنسان 

من  فسيكون  أولياءه،  ا  عّرف  وكما  نفسه،  ا  وصف  كما  معرفته  حّق  رّبه  اإلنسان 

العرفاء األغنياء مبعرفته واهلداة بنورها يف سائر مناهجه.. خالفًا ملن تكّلف معرفة اهللا 

من تصورات البشر، وأقواهلم اليت جانبت احلقائق وتوّغلت يف التيه، فسبحان اهللا وتعاىل 

عّما يصفون. 

ومعرفة اهللا من األمور الالزم على اإلنسان أن يوليها اهتمامًا يف مساحة معقوالته 

وثقافته، ألا داخلة يف حتديد نوع اإلميان، فقد جاء يف رواية «إن أفضل الفرائض وأوجبها 

على اإلنسان معرفة الرّب واإلقرار له بالربوبية). ويف صدر تلك الرواية: ما أقبح بالرجل 

يأيت عليه سبعون سنة أو مثانون سنة يعيش يف ملك اهللا ويأكل من نعمه مث ال يعرف اهللا 

حق معرفته»(١٩).

التوحيد والقرب اإلهلي:
كما أن التوحيد هو بوابة دخول اإلنسان إىل حصن اهللا تعاىل، والتنعم جبنته، ونيل 

رضوانه، كما أن الشرك هو الذنب الذي ال ُيغفر؛ فإن التوحيد اخلالص هو اُملنجي يوم ال 

ينفع مال وال بنون يف يوم القيامة.

قال تعاىل: {ِإنَّ اَهللا َال َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاُء َوَمن ُيْشِرْك 

ِباِهللا َفَقْد َضلَّ َضَالًال َبِعيدًا}(٢٠).

وقال عز من قائل: {َوِإْذ َقاَل ُلْقَماُن ِالْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ َال ُتْشِرْك ِباِهللا ِإنَّ 

(١٧) الكايف، الكليين ج١٠، ص ٢٨.

(١٨) ميزان احلكمة، ج١٨٨٩/١٠.

(١٩) تنبيهات حول املبدأ واملعاد، آية اهللا املريزا علي حسن مريواريد، ص ٤٠ نقًال عن البحار.

(٢٠) النساء: ١١٦.
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ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم}(٢١). الشِّ

و«إذا كان يوم القيامة، أمر اهللا بأقواٍم ساءت أعماهلم -يف دار الدنيا- إىل النار، 

فيقولون: ربنا! كيف ُتدخلنا النار، وقد كّنا نوحدك يف دار الدنيا؟.. إىل أن قال: فيقول 

اهللا: مالئكيت! وعّزيت وجاليل، ما خلقُت خلقًا أحّب إلّي من املقربني بتوحيدي، وأن ال إله 

غريي، وحقٌّ علّي أالَّ ُأصلي بالنار أهل توحيدي»(٢٢).

ويف احلديث القدسي عن اهللا أنه تعاىل قال: «إين أنا اهللا ال إله إال أنا، فمن أقّر 

بالتوحيد دخل حصين، ومن دخل حصين أِمن من عذايب»(٢٣).

نظام السنن اإلهلية يف حركة العقل
املعرفة بالنسبة لإلنسان هي حركة عقله باجتاه العلم وباجتاه احلقائق، فكلما كشف 

بنور العقل احلقائق عرفها وأدركها، وصارت يف حيز علمه، فارتباط التوحيد حبياة اإلنسان 

يتمركز يف حركة العقل البشري باجتاه حقائق احلياة املختلفة، لتشكل له علمًا ورؤيًة تبين 

مساره السليم يف احلياة، وميكننا أن نكتشف نظامًا دقيقًا استخدمه القرآن الكرمية يف هذه 

احلركة العقلية للبشر باجتاه التوحيد، من خالل نظام السنن اإلهلية.

وقبل أن ُنبّين هذا النظام القرآين، وهو كيفية حركة العقل البشري عرب السنن اإلهلية 

وعالقة التوحيد ا، نسّلط الضوء على ماهية السّنة بشكل إمجايل:

السّنن لغة:
«السّنة: مجعها سنن: السرية والطريقة، الطبيعة، الشريعة»(٢٤)، «والسّنُة السريُة. 

قال اهلذيل: 

َيسُريهـا َمْن  ُسنًَّة  راٍض  فال َتْجَزَعْن من ُسنٍَّة أنَت ِسْرَتها»(٢٥)فأول 

وقال ابن منظور يف لسان العرب: «وسّن اهللا ُسّنًة أي بّين طريقًا قوميًا. قال اهللا 

تعاىل: {ُسنََّة اِهللا ِفي الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبُل}، نصب سنة اهللا على إرادة الفعل أي سّن اهللا 

ذلك يف الذين نافقوا األنبياء وأرجفوا م أن ُيقتلوا أين ُثقفوا أي ُوجدوا»(٢٦). 

«وسننتها سنًا واستننتها: سرا، وسننت لكم سنة فاتبعوها. ويف احلديث: «من 

(٢١) لقمان: ١٣.

(٢٢) كلمة اهللا، السيد حسن الشريازي ص ٣٢.

(٢٣) كلمة اهللا، السيد حسن الشريازي ص ٣١.

(٢٤) املنجد يف اللغة واألعالم، مادة سّن.

(٢٥) الصحاح يف اللغة، للجوهري.

(٢٦) لسان العرب ، ابن منظور ج ٣، ص٢٢٦.
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في رحاب التوحيد السنن اإللهية وحركة العقل البشري
عملها  من  يريد  سيئة  سنة  سن  ومن  ا،  عمل  من  وأجر  أجرها  فله  حسنًة  ُسنًَّة  َسنَّ 

لُيقتدى به فيها، وكل من ابتدأ أمرًا عمل به قوم بعده قيل: هو الذي سنه»(٢٧).

و«الفرق بني العادة والسنة: أن العادة ما ُيدمي اإلنسان فعله من قبل نفسه، والسنة 

تكون على مثال سبق»(٢٨).

«أما السنة يف الفكر: هي جمموعة القوانني اليت يسري وفقها الوجود كله، وتتحرك 

مبقتضاها احلياة، وحتكم جزئياا ومفرداا فال يشّذ عنها خملوق وما يف الكون ذرة أو 

حركة إال وهلا قانون وسنة(٢٩).

السنن يف القرآن:
إن اخلطاب القرآين متنوع ومتعدد يف طرائقه اليت يوصل من خالهلا املعارف لإلنسان، 

فبعضها مثل وقصة، وبعضها أحكام مباشرة، وبعضها سنن، فإن نظام التعليم، وتربية 

ا، وقد ذكرت  اإلنسان، وبناء فكره عرب خارطة السنن، هو أسلوب قرآين فريد، ودقيق جدًّ

الروايات هذا القسم يف اخلطاب القرآين:

«عن أمري املؤمنني F يقول: نزل القرآن أثالثًا: ثلث فينا ويف عدونا، وثلث سنن 

وأمثال، وثلث فرائض وأحكام»(٣٠). 

و«عن أيب عبد اهللا F قال: إن القرآن نزل أربعة أرباع: ربع حالل وربع حرام 

وربع سنن وأحكام وربع خرب ما كان قبلكم ونباء ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم»(٣١).

وذكر القرآن الكرمي يف آيات عديدة بعض السنن وأشار إليها باللفظ:

قال تعاىل: {َما َكاَن َعَلى النَِّبيِّ ِمْن َحَرٍج ِفيَما َفَرَض اُهللا َلُه ُسنََّة اِهللا ِفي الَِّذيَن َخَلْوا 

ْقُدورًا}(٣٢). ِمن َقْبُل َوَكاَن َأْمُر اِهللا َقَدرًا مَّ

وقال عز وجل: {ُيِريُد اُهللا ِلُيَبيَِّن َلُكْم َوَيْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َوَيُتوَب َعَلْيُكْم 

َواُهللا َعِليٌم َحِكيٌم}(٣٣).

وقال سبحانه: {َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسُريوْا ِفي اَألْرِض َفاْنُظُروْا َكْيَف َكاَن 

(٢٧) لسان العرب ج١٣، ص٢٢٦.

(٢٨) الفروق اللغوية، أبو هالل العسكري ص ٣٤٧.

احلضارات  قيام  يف  القرآن  سنن  عن  نقًال  ص٢٢٦،  الكفيشي،  عامر  القرآن،  يف  التاريخ  حركة   (٢٩)

وسقوطها، ص٢٧ ، حممد هيشور.

(٣٠) الكايف، الشيخ الكليين، ج٢ ص٦٢٨.

(٣١) الكايف، الشيخ الكليين، ج٢، ص٦٢٨.

(٣٢) األحزاب: ٣٨.

(٣٣) النساء: ٢٦.
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ِبَني}(٣٤). َعاِقَبُة اْلُمَكذَّ

وهذه السنن هي سنن اهللا تعاىل يف خلقه، وما نسبتها يف بعض اآليات إىل األولني 

أو غريهم، إال لتعلقها م، ووقوعها عليهم، وليس من جهة أا منسوبة منشًأ هلم، فإن 

الكون كله قائم على نظام دقيق وسنن ثابتة، فلم خيلق اهللا اخللق عبثًا، إمنا خلقه باحلق، 

كما قال عز وجل:

َماَواِت َواَألْرَض ِباْلَحقِّ َوَيْوَم َيُقوُل ُكن َفَيُكوُن َقْوُلُه اْلَحقُّ َوَلُه  {َوُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ

َهاَدِة َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخِبُري}(٣٥). وِر َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشَّ اْلُمْلُك َيْوَم ُينَفُخ ِفي الصُّ

ُروا ِفي َأنُفِسِهْم َما َخَلَق  وقوله تعاىل داعيًا إىل التفكري يف خلقه الدقيق: {َأَوَلْم َيَتَفكَّ

َن النَّاِس ِبِلَقاِء َربِِّهْم  َسمًّى َوِإنَّ َكِثريًا مِّ َماَواِت َواْألَْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِإالَّ ِباْلَحقِّ َوَأَجٍل مُّ اُهللا السَّ

َلَكاِفُروَن}(٣٦).

ويقول اإلمام علي F: «فإن الدنيا ماضية بكم على سنن»(٣٧).

املواصفات العامة للسنن اإلهلية:
وذكرت اآليات أيضًا بعض املواصفات للسنن اإلهلية، وهي على النحو التايل:

١- ال تقبل السنن اإلهلية التحويل، كما قال تعاىل: {ُسنََّة َمن َقْد َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِمن 

ُسِلَنا َوَال َتِجُد ِلُسنَِّتَنا َتْحِويًال}(٣٨). رُّ

«التحويل تصيري الشيء يف غري املكان الذي كان فيه»(٣٩)، حبيث تتحول إىل مقصد 

نَّة نتيجة واحدة ال تتحول عنها  أو نتيجة مغايرة غري اليت ُوضعت من أجلها، فنتيجة السُّ

إىل غريها.

٢- ال تقبل التبديل، كما قال تعاىل: {ُسنََّة اِهللا الَِّتي َقْد َخَلْت ِمن َقْبُل َوَلن َتِجَد ِلُسنَِّة 

اِهللا َتْبِديًال}(٤٠).

الثاين»(٤١)،  ويوضع  األّول  يرفع  حبيث  كامًال،  بغريه  تعويضه  الشيء،  «(تبديل) 

فالسنن اإلهلية، ال ميكن أن ُتلغى ويوضع بدًال عنها سّنة مناقضة هلا.

٣- والسنن اإلهلية جتري وفق نظام دقيق وقانون مقّدر وموزون من لدن حكيم خبري، 

(٣٤) آل عمران: ١٣٧.

(٣٥) األنعام: ٧٣.

(٣٦) الروم: ٨.

(٣٧) ج البالغة، لإلمام علي F، اخلطبة رقم ١٩٠.

(٣٨) اإلسراء: ٧٧.

(٣٩) التبيان يف تفسري القرآن، الطوسي: حممد بن احلسن ج ٨، ص: ٤٤٠.

(٤٠) الفتح: ٢٣.

(٤١) األمثل يف تفسري كتاب اهللا املرتل، آية اهللا الشيخ ناصر مكارم الشريازي، ج ١٤، ص: ١١٦.
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في رحاب التوحيد السنن اإللهية وحركة العقل البشري
ْقُدورًا}(٤٢). قال تعاىل: {ُسنََّة اِهللا ِفي الَِّذيَن َخَلْوا ِمن َقْبُل َوَكاَن َأْمُر اِهللا َقَدرًا مَّ

«فالقدر املقدور هو ما كان على مقدار ما تقدم من غري زيادة وال نقصان»(٤٣).

٤- من هذه اآلية أيضًا تدي إىل أن السنن هلا غايات وأهداف حمددة ودقيقة، فلكل 

سّنة هدفًا حتققه يف احلياة. فاهلدف اجلامع بينها هو اهلداية.

٥- يف السنن اإلهلية هداية اإلنسان وسالمة طريقه، وفيها نور العلم وجودة املعرفة، 

قال  املضلة،  املهاوي  عن  وتبعده  املطلوبة،  احلقائق  إىل  توصله  معارف  على  حتتوي  فهي 

تعاىل: {ُيِريُد اُهللا ِلُيَبيَِّن َلُكْم َوَيْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َوَيُتوَب َعَلْيُكْم َواُهللا َعِليٌم 

َحِكيٌم}(٤٤).

سننه  أجرى  تعاىل  اهللا  ألن  ورمحته،  وحكمته  وعلمه  اهللا  هيمنة  مظاهر  هي   -٦

باحلق، لتتجلى لنا رمحته وحكمته يف اخللق، ويف السنن يتجلى املعىن العميق للتوحيد، من 

خالل االعتراف يمنته، وحبكمه، وبعدله، ومن خالل االلتزام الفعلي بالقوانني والسنن.

على  جرت  كما  الالحقني  على  جتري  حيث  راد،  االطِّ خاصية  اإلهلية  وللسنن   -٧

السابقني، إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، وهذه اخلاصية نفهمها من عدم تبديلها 

وعدم حتويلها، وهدفيتها اليت جاءت حبكمة اهللا تعاىل للخلق، وهذه احلكمة ليست خاصة 

بأقوام دون آخرين.

السنن واحلتمية، وإشكالية سلب احلرية:
من خالل املواصفات العامة اليت حتدث عنها القرآن الكرمي للسنن اإلهلية، قد ُيتصور 

بأا مادامت ال تقبل التغيري والتبديل والتحويل، أو الزيادة والنقصان، فهي قوانني حتمية 

جتري على كافة البشر، فهي حبسب هذا التصور مناقضة حلرية اإلنسان يف احلياة، وتوحي 

باجلرب، وتنايف قدرة اإلنسان على التغيري، بل وتنفي ُبعد املسؤولية اليت تترتب على حرية 

االختيار.

من  على  جتري  قوانني،  هي  السنن  ألن  له،  أساس  ال  ومهي،  اإلشكال  هذا  ولكن 

توافرت فيه الشروط، أي أا مرتبطة باالستحقاق سلبًا أو إجيابًا، فهي بالتايل خاضعة 

إلرادة اإلنسان يف اختياره ملجرى هذه السنة أو تلك، ومن هنا فال تنتفي املسؤولية.

ويشري السيد املدرسي إىل الفرق بني السّنة والقدر، يف هذا اجلانب بقوله: «والفرق 

بني القَدر والسّنة، أن القَدر كطلوع الشمس من مشرقها يف وقتها ال خيضع أبدًا إلرادة 

أو  يتأخر،  أو  يتقدم  قد  الطاغوت،  وسقوط  الظلم،  ضد  التمّرد  كما  السّنة  بينما  البشر، 

(٤٢) األحزاب: ٣٨.

(٤٣) التبيان يف تفسري القرآن، الطوسي ج ٨، ص: ٣٤٥.

(٤٤) النساء: ٢٦.
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حىت ال يقع إذا أراد اإلنسان، فقد ال يقرر الشعب املضطهد الثورة ضد جالديه، وقد يغري 

وكفر  الظاملني  جحود  وهكذا  أجله،  يف  فيمدد  املناسب  الوقت  يف  الظاملة  عاداته  الطاغوت 

املكذبني بآيات اهللا ليس قدرًا، بل سّنة، فمن املمكن عقًال أن يدور املرء مائة ومثانني درجة 

باجتاه الصالح كما فعل قوم يونس، ولكن ال يقع ذلك عادة بسبب تكرب الفاسقني وتعاليهم 

عن التوبة إّال بعد فوات الوقت. 

{َفَلْو ال كاَنْت َقْرَيٌة آَمَنْت َفَنَفَعها ِإمياُنها} أي ملاذا مل ُيقّدم هؤالء إميام يف الوقت 

املناسب؟

ملاذا مل يتب الطاغوت حني رأى متلمًال اجتماعيًّا، بل أخذته العزة باإلمث، حىت أصبح 

التململ متّردًا عارمًا؟ وملاذا مل يتب الشعب املتوغل يف الفساد اخللقي، ويف ظلم بعضهم 

لبعض، حني رأوا نقصًا يف الثمرات، و تدهورًا يف االقتصاد، ويف الصحة العامة، بل استمروا 

يف غّيهم حىت أار اقتصادهم وصحتهم متاما؟!

إّن هذا التحريض القرآين الشديد يدل:

أوًال: على إمكانية حتّول الفرد واملجتمع حتّوًال جذريًّا قبل فوات األوان.

ثانيًا: إنه يدّل على الصعوبة البالغة هلذا التحول»(٤٥) 

التوحيد ومسارات السنن اإلهلية:
لقد ذكرنا من قبل أن العقل البشري الذي خلقه اهللا من نور، يستفيد من السنن 

اإلهلية الدقيقة واحلكيمة، يف تنمية معارفه، فهو يتحرك من خالل السنن ويتقلب يف املعرفة 

عرب نظامها الدقيق، ولقد جاءت العديد من البحوث يف هذا االجتاه، الكتشاف مضامني 

السنن وما تقود إليه من معارف تبين حياة اإلنسان الطيبة، ليأخذ اإلنسان بأسباب التقّدم، 

ا لرقي اإلنسان، وتعطيه مداخل تسخري القوانني واألشياء  فهي تشكل مدخًال معرفيًّا مهمًّ

لتحقيق أهدافه السامية، وميكن أن يتجّنب من خالهلا الوقوع يف التخلف واملهاوي، وحنن 

حبقيقتها،  اإلهلية  اهليمنة  لنعي  اإلهلية،  السنن  هذه  تقسيم  إىل  سنعمد  البحث،  هذا  يف 

ولنكتشف أن التوحيد كعقيدة، متصلة حبياة اإلنسان يف كافة تفاصيلها من خالل نظام 

السنن اإلهلية اليت استوعبت أرجاء حياة اإلنسان بتمامها.

السنن التكوينية تقود إىل التوحيد:
القرآن الكرمي مل جيرب الناس على اإلميان باهللا الواحد األحد، ومل ميِل عليهم إميام 

دفائن  الناس  يف  ويثري  املباركة،  آياته  عرب  البشري  العقل  ليخاطب  جاء  إمنا  بالتوحيد، 

(٤٥) من هدى القرآن، آية اهللا العظمى السيد حممد تقي املدرسي، ج٣ ص٤٣١.
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في رحاب التوحيد السنن اإللهية وحركة العقل البشري
العقول، لكي يكتشف العقل احلقائق الواضحة، فيقوده عقله إىل وجود اهللا اخلالق، وإىل 

ٌر}(٤٦). ْر ِإنََّما َأنَت ُمَذكِّ توحيد اهللا، كما قال تعاىل: {َفَذكِّ

وقد جاءت السنن التكوينية يف القرآن الكرمي، لتحقق هذا الغرض، وتوصل اإلنسان 

إىل الدخول يف دائرة اإلميان باهللا وتوحيده عرب تذكريه مبا حوله من سنن يف اخللق، وهذه 

هي مهمة األنبياء والرسل حيث يذّكرون الناس بآيات اهللا، كما يف قوله تعاىل: {َواْتُل 

َقاِمي َوَتْذِكِريي ِبآَياِت اِهللا َفَعَلى  َعَلْيِهْم َنَبَأ ُنوٍح ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم ِإن َكاَن َكُبَر َعَلْيُكم مَّ

ًة ُثمَّ اْقُضوْا ِإَليَّ َوَال  ْلُت َفَأْجِمُعوْا َأْمَرُكْم َوُشَرَكاءُكْم ُثمَّ َال َيُكْن َأْمُرُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّ اِهللا َتَوكَّ

ُتنِظُروِن}(٤٧).

لألشياء  وتكوينه  تعاىل  اهللا  خلق  عن  تتحدث  اليت  السنن  هي  التكوينية  والسنن 

والقمر  والشمس  وأجزائه (السماء  الكون  مثل  ومواصفات،  ودقائق  حركة  من  فيها  مبا 

وما  األرض  من  وغريها  والريح،  والسحاب  كاملطر  منها  يتفرع  وما  والنجوم)  والكواكب 

فيها من خملوقات، ويشمل ذلك تكوين اإلنسان ومكوناته، منذ خلقه األول، ومروره بعامل 

الذر واألصالب واألرحام يف ظلمات ثالث، وحىت خروجه إىل الدنيا، صغريًا..فشابًا... 

فكهًال... فشيخًا..

فنظام املخلوقات وسنن تكوينها يف اخللق واحلركة والنمو واملآل، هو نظام دقيق تثريه 

آيات القرآن الكرمي، من أجل هدف كبري، هو إيصال اإلنسان عرب عقله إىل خالقه، لكي 

يوحده.

كما قال اهللا تعاىل: {َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْآلَفاِق َوِفي َأنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَُّه 

اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك َأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد}(٤٨).

ففي اآلفاق واألنفس جيد اإلنسان آيات اهللا تعاىل عرب نظام دقيق فيؤمن بأن اهللا 

تعاىل شهيد عليها، فهو حيرك العقل باجتاه املخلوقات يف الكون، لينظر تكوين األشياء 

يف حركتها ومنوها وتناسقها، ليخرج بنتيجة واضحة توافق فطرته اليت فطره اهللا عليها 

باإلميان باخلالق، ومن خالل مالحظة التكامل فيما بني املخلوقات مثًال ينقاد العقل إىل 

اإلميان بوحدانية اهللا الذي ال شريك له وال عديل. 

ُنورًا  َواْلَقَمَر  ِضَياًء  ْمَس  الشَّ َجَعَل  الَِّذي  مقدرة: {ُهَو  سنن  هلما  والقمر  فالشمس 

ُل اآلَياِت ِلَقْوٍم  ِننيَ َواْلِحَساَب َما َخَلَق اُهللا َذِلَك ِإالَّ ِباْلَحقِّ ُيَفصِّ َرُه َمَناِزَل ِلَتْعَلُموْا َعَدَد السِّ َوَقدَّ

َيْعَلُموَن}(٤٩).

(٤٦) الغاشية: ٢١.

(٤٧) يونس: ٧١.

(٤٨) فصلت: ٥٣.

(٤٩) يونس: ٥.
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َماِء َماًء َفَأنَبْتَنا ِبِه  َن السَّ َماَواِت َواْألَْرَض َوَأنَزَل َلُكم مِّ ْن َخَلَق السَّ ويقول تعاىل: {َأمَّ

َع اِهللا َبْل ُهْم َقْوٌم َيْعِدُلوَن}(٥٠). ا َكاَن َلُكْم َأن ُتنِبُتوا َشَجَرَها َأِإَلٌه مَّ َحَداِئَق َذاَت َبْهَجٍة مَّ

فعند متابعة نظام حركة الشمس والقمر، وتعاقب الليل والنهار، وهطول املطر املتناسق 

مع منافع الناس، ليحي به األرض، واألرض بدورها هي مسرح معاش اإلنسان والدواب اليت 

يسخرها من أجل حياته، يكتشف الذين يعقلون من خالل هذا النظام املتكامل بني سائر 

املخلوقات أن خالقها رب واحد ال شريك له، كما يقول تعاىل يف هذه اآلية:

ِفي  َتْجِري  الَِّتي  َواْلُفْلِك  َوالنََّهاِر  اللَّْيِل  َواْخِتَالِف  َواَألْرِض  َماَواِت  السَّ َخْلِق  ِفي  {ِإنَّ 

اء َفَأْحَيا ِبِه األْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَبثَّ  َماِء ِمن مَّ اْلَبْحِر ِبَما َينَفُع النَّاَس َوَما َأنَزَل اُهللا ِمَن السَّ

لَِّقْوٍم  آلَياٍت  َواَألْرِض  َماء  السَّ َبْيَن  ِر  اْلُمَسخِّ َحاِب  َوالسَّ َياِح  الرِّ َوَتْصِريِف  َدآبٍَّة  ُكلِّ  ِمن  ِفيَها 

َيْعِقُلوَن}(٥١).

التوحيد يقود إىل السنن االجتماعية:
السنن االجتماعية هي القوانني العامة اليت حتكم حركة اإلنسان يف احلياة االجتماعية 

والعالقات ويف السياسة واالقتصاد والفكر والتنمية والتاريخ، فمن هذه السنن (االبتالءات 

والفرص والنعم وحركة الطغيان والكفر وأحوال احلكم واألخالق والسلوك والعالقة باملال) 

وتشمل التاريخ واحلاضر واملستقبل.. فإن حركة املجتمع يف التاريخ عرب سنن ثابتة هي 

حركة املجتمع يف احلاضر ذاا، وهي حركة املجتمع يف املستقبل، ال تقبل التغيري، فعندما 

تتوافر الشروط ذاا فإن النتائج عينها ال حمالة تتحقق. فإن روح السنن ثابتة، وإمنا تساق 

يف القرآن الكرمي من خالل الوقائع التارخيية من أجل التذكري ا كقالب تطبيقي حصل 

فعًال(٥٢).

والسنن االجتماعية أمهيتها تتركز يف معرفة اإلنسان لواقعه من أجل حتديد مسار 

تتبدل،  وال  تتحول  ال  اليت  الثابتة  السنن  تلك  من  استفادة  وبصرية،  هدى  على  مستقبله 

فعندما يعيها فإنه سيجري جمراها، ويسّنت مبعطياا.

َتَناَزُعوْا  تعاىل: {َوَال  قال  كما  التنازع،  عند  الفشل  سّنة  االجتماعية  السنن  فمن 

(٥٠) النمل: ٦٠.

(٥١) البقرة: ١٦٤.

(٥٢) بعض الباحثني يقسمون السنن تقسيمات مغايرة مثل سنن التاريخ، وسنن اإلنسان، وسنن املجتمع، 

وبرأينا أن كلها سنن اجتماعية جتمع هذه األقسام، ولعل التقسيمات ختتلف أحيانًا اعتباريًّا ال حقيقيًّا. 

فإننا نالخظ أن روحها واحدة، فبعض السنن تأيت يف قالب تارخيي من أجل التعريف بسنن احلاضر 

بل واملستقبل، سواء كانت خمتصة بسلوك الفرد أو املجتمع على حنو متداخل.
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في رحاب التوحيد السنن اإللهية وحركة العقل البشري
اِبِريَن}(٥٣)، فال ميكن أن تتقّدم أمة  َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ِرُحيُكْم َواْصِبُروْا ِإنَّ اَهللا َمَع الصَّ

يسودها الرتاع بني فئاا وطوائفها.

َلَعلَُّكْم  َزْوَجْيِن  َخَلْقَنا  َشْيٍء  ُكلِّ  {َوِمن  شيء،  كل  يف  الزوجية  سّنة  السنن،  ومن 

ُروَن}(٥٤)، فالتكامل والتوالد والنمو بني الكائنات ال يكون إال بزوجني خمتلفني، والبد  َتَذكَّ

عوامل  من  كلها  األسري  والتفكك  واملثلية  فالشذوذ  االستقرار..  ليتحقق  معًا،  يتآلفا  أن 

التراجع واهلدم.

طيِّبة،  حياة  يف  والعيش  التقّدم  يريدون  الذين  ا  يتعظ  لكي  وضعت  السنن  وهذه 

يقول اهللا تعاىل: {َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسريُوْا ِفي اَألْرِض َفاْنُظُروْا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة 

ِبَني. َهـَذا َبَياٌن لِّلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِّْلُمتَِّقنيَ}(٥٥). اْلُمَكذَّ

اهللا  ملعرفة  التكوينية  السنن  قادم  الذين  أن (املتقني)  إىل  إشارة  اآلية  هذه  ففي 

دوه حق توحيده، هم الذين يتَّعظون بالسنن اإلهلية اليت جاءت يف  ا وصدقًا ووحَّ تعاىل حقًّ

القرآن الكرمي، وأبرزها السنن االجتماعية اليت جاء يف آيات القرآن الكرمي الكثري منها، فإن 

االستفادة من هذه السنن حتتاج إىل إميان بأن اهللا تعاىل هو الواحد وهو عز وجّل وحده 

املهيمن على نظام اخلليقة وبيده تصريف األمور، لتكون له هدى وبصريه يف احلياة.

فـ«من سنن اهللا يف املجتمع أن املؤمنني ينتصرون. فعليهم أالَّ َيِهُنوا وأالَّ يتسرب إىل 

نفوسهم االزام، أو اليأس والضجر. كما أن عليهم أالَّ يتأملوا لبعض اخلسارات، إذ إن ربح 

االنتصار سوف يغطي على اخلسارات البسيطة {َوَال َتِهُنوا َوَال َتْحَزُنوا َوَأنُتُم اَألْعَلْوَن ِإن 

ْؤِمِنَني}(٥٦). ُكنُتم مُّ

ومن تلك السنن أن العلو والنصر ال يأيت بالصدفة، أو بال شيء من التضحية، بل 

البد من االستعداد للقرح، ومعرفة أن األعداء هم بدورهم يستعدون له، فلماذا التهرب منه 

ْثُلُه َوِتْلَك األيَّاُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاِس َوِلَيْعَلَم اُهللا  {ِإن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح مِّ

اِلِمَني}(٥٧)(٥٨). الَِّذيَن آَمُنوْا َوَيتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداَء َواُهللا َال ُيِحبُّ الظَّ

وميكن أن نأخذ مثًال تطبيقًا حلركة العقل البشري من مالحظة السنن التكوينية إىل 

اإلميان بالوحدانية إىل معرفة السنن االجتماعية، ليقوده اتِّباعها إىل اهلدى، نعرض هذه 

الفكرة ضمن سياق آيات من سورة األنبياء، يف قوله تعاىل:

(٥٣) األنفال: ٤٦.

(٥٤) الذاريات: ٤٩.

(٥٥) آل عمران: ١٣٧ - ١٣٨.

(٥٦) آل عمران: ١٣٩.

(٥٧) تفسري من هدى القرآن، آية اهللا العظمى السيد حممد تقي املدّرسي، ج١ ص٤٦٤.

(٥٨) آل عمران: ١٤٠.
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ِمَن  َوَجَعْلَنا  َفَفَتْقَناُهـَما  َرْتقًا  َكاَنَتا  َواَألْرَض  َماَواِت  السَّ َأنَّ  َكَفُروا  الَِّذيَن  َيَر  َلْم  {َأَو 

 َوَجَعْلَنا ِفي اَألْرِض َرَواِسَي َأن َتِميَد ِبِهْم َوَجَعْلَنا ِفيَها 
*
اْلَمآِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفَال ُيْؤِمُنوَن 

 
*
ْحُفوظًا َوُهْم َعْن َءاَياِتَها ُمْعِرُضوَن  َمآَء َسْقفًا مَّ * َوَجَعْلَنا السَّ

ِفَجاجًا ُسُبًال لََّعلَُّهْم َيْهَتُدوَن 

 َوَما َجَعْلَنا ِلَبَشٍر ِمن 
*
ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن  َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّ

رِّ َواْلَخْيِر ِفْتَنًة  * ُكلُّ َنْفٍس َذآِئَقُة اْلَمْوِت َوَنْبُلوُكم ِبالشَّ
تَّ َفُهُم اْلَخاِلُدوَن  َقْبِلَك اْلُخْلَد َأفِإْين مِّ

* َوِإَذا َرَءاَك الَِّذيَن َكَفُروا ِإن َيتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُهُزوًا َأَهَذا الَِّذي َيْذُكُر َءاِلَهَتُكْم 
وِإَلْيَنا ُتْرَجُعوَن 

 ُخِلَق اِإلنَساُن ِمْن َعَجٍل َسُأْوِريُكْم َءاَياِتي َفَال َتْسَتْعِجُلوِن 
*
ْحَمِن ُهْم َكاِفُروَن  َوُهم ِبِذْكِر الرَّ

 َلْو َيْعَلُم الَِّذيَن َكَفُروا ِحَني َال َيُكفُّوَن َعـن 
*
 َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد ِإن ُكنُتْم َصاِدِقَني 

*
 َبْل َتْأِتيِهم َبْغَتًة َفَتْبَهُتُهْم َفَال َيْسَتِطيُعوَن 

*
ُوُجوِهِهُم النَّاَر َوَال َعن ُظُهوِرِهْم َوَال ُهْم ُينَصُروَن 

ا   َوَلَقِد اْسُتْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمن َقْبِلَك َفَحـاَق ِبالَِّذيَن َسِخُروا ِمْنُهم مَّ
*
َردََّها َوَال ُهْم ُينَظُروَن 

َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئون}(٥٩).

فحركة العقل تفاعلت عرب التايل:

أوًال: رؤية السنن التكوينية ومالحظتها، وهي تكوين السماوات واألرض، وأساسية 
املاء يف احلياة ملختلف الكائنات، وتكامل نظام األرض مع حاجات اإلنسان، لكيال متيد به، 

بل والتمهيد لإلنسان وجعل السبل فيها لكي يهتدي، وهكذا السماء وعالقتها حفظًا بسائر 

الواحد  خالقها  اهللا  بأن  التكوينية  بالسنن  عقله  إعمال  عرب  اإلنسان  ليؤمن  املخلوقات. 

األحد.

ثانيًا: بعد معرفة اهللا وتوحيده، يسوق القرآن عرب تسلسله السياقي سننًا اجتماعية 
ومن  السنن،  هذه  حنو  العقل  حركة  فتتجه  بالتوحيد،  اإلميان  إىل  ا  التصديق  حيتاج 

هذه السنن أن املوت حق، وأن هنالك فتنًا وابتالءات لتمحيص اإلنسان عرب (الشر) أو 

(اخلري)، وأن اإلنسان خلق من عجل، فينبغي أالَّ يستعجل اآليات واحلقائق، وأن الكافرين 

هم أهل النار، وأن االستهزاء بالرسل عاقبته ترجع على املستهزئ نفسه.

ثالثًا: يتجه مسار العقل بعد معرفة السنن التكوينية، والسنن االجتماعية، إىل فقه 
الذي  للعقل  اآلخر  املسار  هو  وهذا  اإلنسان.  حياة  تنظم  اليت  التفصيلية  الشريعة  سنن 

سنتحدث عنه.

حركة العقل حنو سنن الشريعة:
سنن الشريعة هي أحكام اهللا تعاىل لتنظيم حياة اإلنسان يف كافة شؤونه، فالسّنة 

بشكل عام، وكما هي معطيات اللغة هي «املنهج والطريقة واألسلوب الذي يعتمده الشخص 

(٥٩) األنبياء ٣٠ - ٤١.
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في رحاب التوحيد السنن اإللهية وحركة العقل البشري
العلماء  كلمات  ويف  األحاديث،  يف  الكلمة (السنة)  هذه  استخدام  من  وبالرغم  حياته.  يف 

للتعبري عما تتصل حبياة الرسول قوًال وفعًال وموقفًا، إال أا مل تستخدم يف القرآن ذا 

املعىن»(٦٠).

وفعله   F بيته وأهل   ،C النيب قول  يف  السنة  حول  الفقهاء  اصطالح  ومنشأ 

وتقريره، هو «أمر النيب C باتباع سنته، فغلبت كلمة (السنة) حينما تطلق جمردة عن 

نسبتها إىل أحد على خصوص ما يتضمن بيان حكم من األحكام من النيب C سواء كان 

ذلك بقول أو فعل أو تقرير»(٦١).

 C وما نتحدث عنه يف هذا القسم هي سنن الشريعة األعم من اختصاصها بالنيب

بل بكل األحكام الشرعية املتفادة من الكتاب العزيز، واملستفادة من أحاديث النيب C وأهل 

بيته D، فسنن الشريعة واحدة، فالروايات الشريفة هي انعكاس ملا يف الكتاب العزيز.

الشريعة  بسنن  نقصد  هنا  فإننا  أسلفنا،  كما  الثبات  السنن  مواصفات  من  وألن 

القسم الثابت منها، وهي األصول، بتعبري أهل البيت D: «علينا إلقاء األصول وعليكم 

والوقائع  للمتغريات  األحكام  سائر  تعرف  الثابتة  السنن  تلك  خالل  ومن  التفريع»(٦٢)، 

املختلفة، حيث إن احلكم يتغّير بتغّير موضوعه، ال بتغري أصله أو نوعه، فيبقى ثبات السنن 

على حاهلا. 

فأين مسار العقل البشري يتجه لكي يكتشف سنن الشريعة؟

إن معرفة السنن اإلهلية االجتماعية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا مبعرفة األحكام اليت عّبرنا 

عنها بسنن الشريعة، وهنالك جمموعة من األحكام مرتبطة بدورها بالسنن التكوينية.

تطابق أحكام الشريعة مع السنن اإلهلية:
يطرح مساحة املرجع الديين آية اهللا العظمى السيد حممد تقي املدّرسي (دام ظله) 

يف كتابه القّيم (التشريع اإلسالمي) نظرية يف فقه الشريعة، تقوم على أساس الترابط بني 

السنن اإلهلية واألحكام الشرعية، كمنهجية قرآنية، وملخصها أن «ربنا يبني يف كتابه ما هو 

هذا العامل الذي حييط بنا؟ وما هي أهداف خلقته؟ وحنن من؟ وما هي غاية خلقتنا؟ وكما 

يبني سنن اهللا اليت أجراها يف اخللق.. مثًال سنة الصريورة، سنة الزوجية، سنة التطور، 

سنة اهلالك، سنة الصراع، سنة املسؤولية واجلزاء...

تفصيًال،  فيها  القول  يفصل  حبياتنا،  فأكثر  أكثر  تلتصق  اليت  بسننه  يذكر  وحينما 

رنا بأنفسنا وما تعمل فيها من شهوات عاصفة، وأهواء جاحمة ونوازع فطرية َخيِّرة،  وُيبصِّ

(٦٠) التشريع اإلسالمي، آية اهللا العظمى السيد حممد تقي املدرسي، ج ٢، ص ١٤٩.

(٦١) أصول الفقه، العالمة حممد رضا املظفر، ج٢، ص٦١.

(٦٢) عن اإلمام الرضا F وورد مثله عن اإلمام الصادق F، وسائل الشيعة ج٢٧، ص٦٣.
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ويضرب لنا من كل شيء مثًال، ويقص علينا ِعَبر الغابرين، وحيدثنا عمن جنا كيف جنا 

وعمن هلك مل هلك؟

وأحكام الشريعة مطابقة لسنن اهللا يف اخللق»(٦٣).

«حني يأمرنا اهللا بتحدي الطاغوت وجتنبه، فهذه شريعة إهلية مطابقة لسنة بّينها ربنا 

سبحانه عرب قصص الذين اتبعوا الطاغوت فدمرهم اهللا شر تدمري.

وحني يأمرنا باتِّباع رسل اهللا وطاعة أوليائه، يسوق لنا مثًال للذين آمنوا من واقع 

املؤمنني، الذين اتبعوا النيب نوحًا F فنّجاهم اهللا من الطوفان، ومثًال للذين كفروا من 

واقع الذين كفروا فأغرقهم اهللا. 

، وقد بيَّن اهللا احلكم وعلم حكمته، 
فكل حكم يتبع حكمة، وكل حكمة تتصل بسنة(٦٤)

وذكر بسنته»(٦٥). 

وميكن أن نذكر مثاًال ساقه السيد املدرسي ضمن أمثلة عديدة: 

«قال تعاىل: {َوَال َتْقُتُلوْا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق نَّْحُن َنْرُزُقُهْم َوِإيَّاُكم إنَّ َقْتَلُهْم َكاَن 

ِخْطئًا َكِبريًا}.

هنا جند البصائر الثالث:

١- السنة اإلهلية: {نَّْحُن َنْرُزُقُهْم َوِإيَّاُكم}.

٢- احلكمة: {إنَّ َقْتَلُهْم َكاَن ِخْطئًا َكِبريًا}.

٣- الوصية: {َوَال َتْقُتُلوْا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق}(٦٦) وهي اليت أطلقنا عليها سّنة 

الشريعة.

«وهكذا نستوحي من التدّبر يف هذه اآليات الكرمية، أن أحكام الشريعة تتفرع من 

شجرة التوحيد، وأن أصوهلا احلكمة والسنن اإلهلية، وأن الراسخني يف العلم يسعون أبدًا 

ملعرفة أصول احلكمة، وآفاق السّنن، كما يسألون رم املزيد من معرفته سبحانه»(٦٧).

كآلية  اإلسالمي  التشريع  كتابه  يف  املدرسي  املرجع  مساحة  يذكرها  املنهجية  هذه 

لفهم الشريعة اإلسالمية، فهمًا عميقًا، خصوصًا للعلماء والفقهاء، ونكتفي باإلشارة إليها 

ظل  يف  الشريعة،  بسنن  واالجتماعية  التكوينية  السنن  اتصال  بيان  أجل  من  املقدار،  ذا 

التوحيد.

(٦٣) التشريع اإلسالمي، آية اهللا العظمى السيد حممد تقي املدّرسي. ج٢، ص٥١.

(٦٤) اتصال احلكم واحلكمة بالسنة اإلهلية، ليس بالضرورة يأيت يف آية واحدة، فإنه قد يأيت يف سياق 

اآليات.

(٦٥) التشريع اإلسالمي، آية اهللا العظمى السيد حممد تقي املدّرسي ج٢، ص٥١.

(٦٦) التشريع اإلسالمي، آية اهللا العظمى السيد حممد تقي املدرسي. ج٢، ص٥٦.

(٦٧) املصدر نفسه، ص٥٨.



٧٣Yــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في رحاب التوحيد السنن اإللهية وحركة العقل البشري
ارتباط سنن الشريعة بالسنن التكوينية:

لقد حّدد اهللا تعاىل بعض األحكام الشرعية وهي (سنن الشريعة) بالسنن التكوينية، 

وال يتمكن اإلنسان املسلم أن يؤّدي عباداته ويطيع اهللا يف شرعه، إال من خالل النظر إىل 

تلك السنن التكوينية، الرتباطهما ببعضها، مثل أداء الصالة وهي عمود الدين، وواجب على 

حركة  وهي  تكوينية،  بسنن  متصلة  فهي  فرائض،  مخس  يوم  كل  يف  ومسلمة  مسلم  كل 

الصالة  فأوقات  غروا،  وحىت  زواهلا  وإىل  شروقها،  وبعد  فجرًا  شروقها  قبل  الشمس 

اللَّْيِل  َغَسِق  ِإَلى  ْمِس  الشَّ ِلُدُلوِك  َالَة  الصَّ تعاىل: {َأِقِم  قال  كما  تكوينية،  بأوقات  حمّددة 

َوُقْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهودًا}(٦٨).

وكذلك الصيام، يف قوله تعاىل: {ُكُلوْا َواْشَرُبوْا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اَألْبَيُض ِمَن 

َياَم ِإَلى الَّلْيِل}(٦٩). وْا الصِّ اْلَخْيِط اَألْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ َأِتمُّ

على  معتمد  فهو  الصوم،  ووجوب  رمضان  كشهر  الشرعي  الشهر  بدء  وخبصوص 

رؤية اهلالل، كما يف الرواية: «صم لرؤيته، وأفطر لرؤيته»(٧٠)، وهكذا العديد من األحكام، 

مثل صالة اآليات املرتبطة باخلسوف والكسوف والريح، ومثل أيام وليايل الزواج والعقد 

واجلماع، وماشابه ذلك.

خالصة القول
إن معرفة اهللا وتوحيده أشرف معرفة وأمهها بالنسبة إىل اإلنسان، وهذه املعرفة 

التوحيدية تتم عرب تفكري العقل يف السنن التكوينية اليت يراها كل الناس دون استثناء، 

لكي يؤمن باهللا عرب آياته الدقيقة، مث يتجه العقل بعد اإلقرار هللا بالربوبية واإلخالص 

له بالوحدانية، حنو معرفة السنن االجتماعية اليت أجراها اهللا تعاىل يف خلقه، من أجل 

أن يتبصر اإلنسان وينتهج سنن الصالح واهلدى ويبتعد عن سنن اهلالك والتيه والفشل، 

والسنن االجتماعية بدورها متصلة بسنن الشريعة اليت تنّظم حياة اإلنسان، وبذلك تكون 

 السنن التكوينية طريقًا إىل التوحيد، والتوحيد طريقًا إىل سنن احلياة الطيبة

(٦٨) اإلسراء: ٧٨.

(٦٩) البقرة: ١٨٧.

(٧٠) وسائل الشيعة، احلر العاملي. ج١٠، ص٢٥٦.




