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Abstract 
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  في عمم العقائد من خالل الرائد اإللييةطة بالسنن المسائل العقدية المرتب 

 المقدمة
لقد أدرؾ عمماؤنا الجمة أىمية السنف اإلليية في الحياة اإلنسانية، فوجيوا  

اىتماميـ إلييا، وعنايتيـ بيا، ودراستيـ ليا؛ ليقرروا أف سقوط الحضارات ونيوضيا، 
وتقدـ األمـ والمجتمعات وتخمفيا، وتداوؿ االزدىار واالنحطاط بيف الناس إنما يكوف 

 ركة الكوف وسير التاريخ وسموؾ البشر.وفؽ السنف الحاكمة لح
ومف ىؤالء العمماء الفضبلء الجمة: الشيخ العبلمة العربي عمي الموه )المتوفى 

الذي كانت لو إشارات مفيدة إلى قضايا عقدية مرتبطة بالسنف  -ىػ( رحمو اٛٓٗٔ
 ئد".اإلليية في كتابو النفيس وعقده الفريد ودرتو الثمينة: "الرائد في عمـ العقا

-ذلؾ بأف السنف اإلليية ليا ارتباط وثيؽ بأبواب العقيدة )اإللييات، النبوات
وتعالى وبأمره  تبارؾ أساًسا با السمعيات(، بؿ ىي مف أعظـ أبوابيا؛ ألنيا مرتبطة

 وخمقو وبعممو وأفعالو.
 أىداف البحث:

خ الموه تسعى ىذه الورقة إلى أف تتناوؿ معالـ الدرس السنني العقدي عند الشي
 مف خبلؿ كتب الرائد، وتتغيا تحقيؽ األىداؼ اآلتية:

 اإلسياـ في التعريؼ باإلشعاع الفكري لعمماء الريؼ. -
 إبراز نماذج القضايا العقدية المتعمقة بالسنف اإلليية في كتاب الرائد. -
اجتماعي متكامؿ،لموقوؼ عمى  كتاب الرائد بمنطؽ فمسفي حضاري قراءة -

 فيو. البعد السنني العقدي 
 الوقوؼ عمى العقمية الفكرية المتنورة المتعددة المشارب لمعبلمة العربي الموه. -

 محاور البحث:
 تحقيقا لؤلىداؼ السابقة سيكوف ىذا البحث في ثبلثة مباحث رئيسة:

 المبحث األوؿ: السنف اإلليية: أىميتيا وصمتيا بالعقيدة؛
 اإلليية في باب اإللييات؛المبحث الثاني: المسائؿ العقدية المرتبطة بالسنف 

-المبحث الثالث: المسائؿ العقدية المرتبطة بالسنف اإلليية في باب النبوات
 السمعيات.

 وا تعالى أسأؿ التوفيؽ والسداد والرشاد.
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 السنن اإلليية: أىميتيا وصمتيا بالعقيدة
إف القرآف الكريـ غني بالجوانب الحضارية وبالسنف الكمية التي تتكفؿ بأف 

نشئ أمة وتحيي جيبل، وتقود الناس إلى طريؽ ا رب العالميف، لكف األزمة ليست ت
في غياب المنيج الذي يضبط ولكف في العقؿ الذي يدرؾ، والقمب الذي يعي، 

 والجارحة التي تعمؿ وتنفذ.
وجانب السنف اإلليية في القرآف الكريـ مف الجوانب المغموطة الميضومة التي 

ير مف المفسريف، قدامى ومحدثيف، إال عدد ال يمكف أف يغني في لـ يمتفت إلييا كث
ىذا الجانب، ولـ تفرد السنف اإلليية باتجاه واضح، ولـ تخدـ خدمة مغنية كما خدـ 

 .(ٔ)الجانب المغوي والبياني والببلغي والعممي، وكثير مف الجوانب في القرآف الكريـ"

ية، وأمره الشرعي، وفعمو المطمؽ، ىي: "إرادة ا تعالى الكون والسنف اإلليية
وكمماتو التامات، وحكمتو في آفاؽ الكوف وتسمسؿ التاريخ، الجارية بالعباد عبر رحمة 

 .(ٕ)األعماؿ إلى المعاد"
ومف ثـ فبلبد مف دراسة مستوعبة ليذه السنف اإلليية، والبد مف دراسة التاريخ 

ف المتدبر لكتاب ا ولسنة رسولو  ليجد عناية ممحوظة بإبرازىا،  ،مف خبلليا، وا 
وتوجيو النظر إلييا، واستخراج العبرة منيا، والعمؿ بمقتضياتيا لتكويف المجتمع السميـ 

 .(3)المستقيـ عمى أمر ا
عماليا:  -رحمو ا–يقوؿ سيد قطب  داعيا إلى مراعاة السنف اإلليية وا 

تمضي جزاًفا، إنما ىي تتبع  "فالنواميس التي تحكـ الحياة جارية ال تتخمؼ واألمور ال
ىذه النواميس، فإذا ىـ درسوىا، وأدركوا مغازييا، تكشفت ليـ الحكمة مف وراء 
األحداث، وتبينت ليـ األىداؼ مف وراء الوقائع، واطمأنوا إلى ثبات النظاـ الذي 
لى وجود الحكمة الكامنة وراء ىذا النظاـ. واستشرفوا خط السيػر  تتبعو األحداث، وا 

وء ما كاف في ماضي الطريؽ. ولـ يعتمدوا عمى مجرد كونيـ مسمميف، لينالوا عمى ض
النصر والتمكيف؛ بدوف األخذ بأسباب النصر، وفي أوليا طاعة ا وطاعة 

 .(ٗ)الرسوؿ"
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ومف ثـ فإف البحث في السنف اإلليية مف خبلؿ القرآف الكريـ مف الواجبات 
أىـ ما يجب عمى أىؿ ديف ا تعالى الدينية والضروريات الشرعية؛ ذلؾ بأف "مف 

كشفو، وأولى ما يمـز بحثو، ما كاف ألصؿ دينيـ قواما، ولقاعدة توحيدىـ عمادا 
 .(٘)ونظاما، وعمى صدؽ نبييـ برىانا، ولمعجزتو ثبتا وحجة"

لقد بعث ا رسمو إلى خمقو ليرشدوىـ إلى ما فيو سعادتيـ مف اإليماف بوجوده 
فعالو وسننو ومبلئكتو وكتبو ورسمو واليـو اآلخر، وبكؿ ما تعالى وبجميع صفاتو وأ

أخبروا بو عف ا تعالى وسنو مف السنف إعذارا إلييـ وقطعا لحجتيـ إف ىـ أعرضوا 
 .(6)وأنكروا ما أمروا بو

ولذلؾ "أرشدنا ا في محكـ آياتو إلى أف األمـ ما سقطت مف عرش عزىا، وال 
د، إال بعد نكوبيا عف تمؾ السنف التي سنيا ا بادت وُمحي اسميا مف لوح الوجو 

عمى أساس الحكمة البالغة. إف ا ال يغير ما بقـو مف عزة وسمطاف ورفاىة وخفض 
عيش وأمف وراحة حتى يغير أولئؾ القـو ما بأنفسيـ مف نور العقؿ وصحة الفكر 

شراؽ البصيرة واالعتبار بأفعاؿ ا في األمـ السابقة، والتدبر ف ي أحواؿ الذيف جاروا وا 
عف صراط ا فيمكوا وحؿ بيـ الدمار ثـ الفناء لعدوليـ عف سنة ا وخروجيـ عف 

 .(ٚ)طريؽ البصيرة والحكمة"

ومف شأف ىذه السنف أيضا أف تقدـ المفاىيـ العقدية الصحيحة، وتوقفنا عمى 
بصار المخارج وتحصيؿ  مقومات النيوض، وتساعدنا عمى إدراؾ المقاصد وا 

لمؤىبلت وامتبلؾ الوسائؿ في مسيرتنا العمرانية اإلنسانية، ومف شأنيا أف تمكننا مف ا
دراؾ أسباب تغيير المجتمع إلى االرتقاء أو االرتكاس لبلىتداء  تصويب الحاضر وا 

 .(8)إلييا واالتعاظ بيا لبناء المستقبؿ ولتحقيؽ الوقاية الحضارية

لعمؿ بمقتضاه يقوؿ الشيخ محمد وتأكيدا لضرورة الجمع بيف الوعي السنني وا
: "أصبحنا نسمع بضرورة اإلفادة مف ىذه السنف، بؿ لعؿ ذلؾ -رحمو ا-الغزالي

أصبح قناعة عند الناس بشكؿ عاـ، لكف ىذه القناعة لـ تجد طريقيا إلى الممارسة، 
ولـ تنتقؿ بمواقعنا إلى مراحؿ تغييرية )...( ولو أخذت أبعادا حقيقية لكانت األمة 

عماؿ السنف ىو المختبر الحقيقي إلدراكيا ا نتقمت مف الفكر إلى الفعؿ، فالتحوؿ وا 
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والقناعة بيا. إف ىذه القضية لـ تشكؿ مناخا عاما يعيشو المجتمع، أو لـ تحفر بعد 
 . (9)في واقع األمة المجرى المطموب لسيرورتيا"

ثيـ عمى النظر لقد وّجو القرآف الكريـ المسمميف نحو الوعي بعالـ الشيادة، فح
والتدبُّر واالستقراء لمكشؼ عف قوانيف المادة وسنف االجتماع، كما نبَّو عمى أىمية 

ف اإلليية، واإلفادة مف ذلؾ في االعتبار وبناء العمراف اإلنساني وكيفية ن  تعرُّؼ السُّ 
 المحافظة عميو مف السقوط.

ـ التاريخ عمى نفي؛ ن ف في كتاب ا تعالى، وسنف رسولو ومف خبلؿ السُّ 
حقيقتو، ونعرؼ عوامؿ البناء واألمف واالستقرار والتقدـ، وعوامؿ اليدـ والخوؼ 

 .(ٓٔ)واالنحطاط والتخمُّؼ
ذا كاف اإلنساف قد استطاع أف يكتشؼ كثيرا مف القوانيف المادية أو الطبيعية  وا 

نيج أو الكونية التي تحكـ الكوف وتتحكـ في عناصره، ويخضع كثيرا منيا إلى الم
العممي التجريبي، فإنو ال يمكف أف يكوف عمى معرفة صحيحة بالقوانيف والنواميس 
والسنف التي تحكـ حياة الناس والعمراف والحضارات واألمـ إال عبر الوحي الذي يمثؿ 

 القرآف الكريـ أرفع صوره وأحدث بياناتو.
معزؿ عف وبمعزؿ عف السنف اإلليية ال يمكف أف نفيـ العقيدة اإلسبلمية، وب

العقيدة اإلسبلمية ال يمكف لمبشرية أف تقؼ عمى ىذه السنف اإلليية التي تحكـ 
اإلنساف والتاريخ والمجتمعات البشرية والوجود بأسره.. فقد كاف اإلنساف قديما ينظر 
إلى الوقائع التاريخية وحركة المجتمعات البشرية ونيوض الحضارات وسقوطيا بنظرة 

، فيفسرىا تارة عمى أساس الصدفة أو العبث، وتارة عمى أساس مادية أو عفوية خرافية
القضاء والقدر، بدوف إدراؾ مغزاىا الحقيقي، وبدوف التمييز بيف أمر ا القدري 
الكوني، وأمره الديني الشرعي. كما أف التفسير البلىوتي لمتاريخ والمجتمع يتناوؿ 

قاطعا صمتيا بقانوف األسباب،  الحادثة نفسيا ويربطيا بإرادة ا سبحانو وتعالى
ويمغي وظيفة اإلنساف ويجعمو عبدا ذليبل لمحتميات. كما أف النظرة الغربية المادية 
تمثؿ األحداث التاريخية نيرا جاريا بالحضارات يصب في بحر العدـ، وتمثؿ اإلنساف 
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بصفتو المحرؾ األساس لعوامؿ الصراع في ىذا الكوف بغض الطرؼ عف أي مؤثر 
 كاف..

أما في التصور السنني العقدي الشمولي؛ فإف السنف اإلليية ال تكبؿ حرية 
كما فيـ بعض الناس في فترات -اإلنساف وال تشؿ حركتو وال تحرمو مف اختياره 

نما ؛ -مختمفة مف عصور التخمؼ تجعؿ فاعمية اإلنساف في المجتمع وحركتو  وا 
 اإليجابية فيو أساس التغيير واإلصبلح والبناء.. 

ذلؾ بأف ا تبارؾ وتعالى جعؿ في ىذا الكوف والحياة سنًنا ثابتة ونواميس 
مطردة في ازدىار األمـ وانييارىا، وتغيير مجتمعاتيا وأحواليا؛ سواء أكاف ىذا التغيير 
مف الضعؼ إلى القوة، أـ كاف مف القوة إلى الضعؼ، فبحسب الطريؽ الذي تسمكو 

ة بالحجة، وأخرى حصيدا حصدتو عجمة التاريخ كؿ ُأمَّة تكوف خاتمتيا، أمة قائم
ورمت بو في سمة الميمبلت. ونحف حينما نقرأ في التاريخ وُنق مِّب في صفحاتو ُنشاىد 
ىذه السنف اإلليية في التغيير والتبديؿ واالزدىار واالنييار؛ فالتاريخ ُيعيد نفسو بصورة 

وف خمت تشعر وكأنيا األحداث عجيبة، حتى ل ك أ نَّؾ وأنت تقرأ أحداثًا حدثت منذ قر 
 نفسيا التي تتُـّ في ىذا العصر، مع اختبلؼ في أسمائيا وتفاصيميا...

لى "اإليماف بوجود غاية مف  إنفقو السنف اإلليية يقود إلى االعتقاد الصحيح وا 
وراء خمؽ ىذا الكوف وتسخيره لئلنساف، فإف وجود قوانيف تحكـ سير الجماعات 

تظاـ دليؿ عمى وجود غاية مف وراء خمؽ ىذا الكوف البشرية بضبط ودقة وان
 .(ٔٔ)واستخبلؼ اإلنساف فيو"

 أما عف صمة السنف اإلليية بالعقيدة:
فإف السنف اإلليية ىي العقيدة اإلسبلمية؛ إذ ليا ارتباط بكؿ أبوابيا مف إلييات 

وحيده ونبوات وسمعيات، ذلؾ بأف أىـ مقصد لمسنف اإلليية ىو اإليماف با تعالى وت
والتصديؽ برسمو وأنبيائو وكتبو وتحقيؽ العبودية الكاممة لو، وذلؾ ىو أساس العقيدة 

 نفسيا.
لقد طمب الشارع مف اإلنساف النظر والتفكر في ىذا الكوف: في أرضو وسمائو 
حكاـ، وأفرغ عميو مف وحدة جعمتو  وما أودع فيو مف أسرار، وما بني عميو مف نظاـ وا 
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مر الذي يحيؿ في نظر العقؿ صدور الكوف عف نفسو، ويوجب متماسؾ الحمقات، األ
في الوقت نفسو االعتراؼ القمبي بأنو البد ليذا الكوف البديع المتسؽ المترابط مف 
نظاـ واحد ال يمحقو خمؿ وال انتكاس، مف خالؽ مدبر لو مييمف عميو متصرؼ فيو 

 السنف الحاكمة.عف طريؽ العمـ الشامؿ والقدرة النافذة والحكمة البالغة و 
ف أكثرىا ال  ولما كانت الحقائؽ التي ال يمكف أف يعمميا اإلنساف كثيرة، وا 
يتصؿ بالسعادة التي يقصدىا الشارع لئلنساف، قضت حكمتو وجرت سنتو تعالى أف 
يبيف لمناس ما يجب عمييـ أف يؤمنوا بو في سبيؿ الحصوؿ عمى تمؾ السعادة، 

اف با ومبلئكتو وكتبو ورسمو واليـو اآلخر، ومرجع ذلؾ عند التحقيؽ إلى اإليم
وبالقدر: خيره وشره، وغير ذلؾ مف أحواؿ اآلخرة: كالصراط والميزاف والحساب والجنة 

 والنار.
لذا أرسؿ الرسؿ ليحددوا لمناس ما يجب أف يمحظ في جانب واجب الوجود مف 

االعتقاد بوجود ا الصفات، وما يحتاج إليو البشر كافة، وطمبوا مف العباد الجـز و 
تعالى وبوحدانيتو، وبجميع الصفات التي يجب اإليماف بيا وأرشدىـ إلى طريؽ 

 .(ٕٔ)االستدالؿ عمى ذلؾ بما جرت بو سنتو في الخمؽ واألمر
وىكذا يتضح استحالة الفصؿ بيف العقيدة والسنف اإلليية، ويتضح التكامؿ 

 المعرفي والوظيفي والمقاصدي واألخبلقي بينيما.
 قضايا عقدية متصمة بالسنن اإلليية من خالل كتاب الرائد

لمسنف اإلليية عبلقة وطيدة بالعقيدة اإلسبلمية، وقد حاوؿ الشيخ العربي الموه 
اإلسياـ في تخميص الدرس العقدي مف الشوائب التي اعترتو، والعودة بو  -رحمو ا–

أف يؤلؼ الشيخ العربي ىذا  إلى حالة النقاء والوضوح األولى، لذلؾ كاف مف الطبيعي
الكتاب ويتناوؿ فيو أىـ قضايا العقيدة بصورة واضحة توافؽ التصور السنني كما يقوؿ 
في كتابو: "وىذه المحاضرات قد حررت فييا بقدر اإلمكاف العقائد اإلسبلمية التي 
تعرض ليا األعبلـ، أئمة عمماء الكبلـ، واستخمصتيا مف مؤلفاتيـ الشييرة التي ىي 

لعمدة في ىذا الميداف، لدى المقتدى بيـ مف عمماء أىؿ السنة والجماعة، طبقا ا
لآليات القرآنية واألحاديث النبوية، ولما تقضى بو األدلة العقمية القاطعة، ومنيا يعمـ 
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ما لـ يقع التنصيص عميو مما يجب اعتقاده مف الكماالت في جانب الباري تعالى، 
 وفي جانب رسمو األكرميف.

بذلت كؿ مجيود لتنقيحيا مف جميع أنواع الفمسفة واألوىاـ، وتخميصيا  ولقد
مف جميع الشوائب واألدراف، وتجنبت فييا كؿ تمبيس وتعقيد مما مف شأنو أف يؤدي 
ف  إلى اإلبياـ والغموض أو يقـو حائبل دوف إدراؾ الحقيقة عمى وجييا الصحيح، وا 

لى ما تقضي بو المناسبات أو تدعو أدى ذلؾ أحيانا إلى اإلطناب والتكرار، نظرا إ
إليو الضرورة اعتبارا الرتباط كثير مف المباحث مف نواح مختمفة...ثـ أفرغتيا في 
قالب منسؽ، وأسموب منمؽ، تسييبل عمى القارئ حتى صارت منيبل نميرا، وماء 
معينا، خالصة نقية، ويانعة طرية، سيمة المأخذ، لذيذة التناوؿ، سائغة اإلدراؾ لدى 

ألفياـ السقيمة، والعقوؿ النقية السميمة مف دغؿ العناد واألىواء، وأدراف الزيغ ا
 .(ٖٔ)واالنحراؼ"

وسأتناوؿ في ىذا المبحث بعض القضايا العقدية المتصمة بالسنف اإلليية في 
ال فإف كؿ القضايا التي أوردىا الشيخ في كتابو متصمة بالسنف.  كتاب الرائد، وا 

 السببية:-أوال
ف اإلليية قضت بأنو ال يمكف الوصوؿ إلى نتيجة إال بمقدماتيا، وال إف السن

إلى مسبَّب إال عف طريؽ سببو، فا تعالى جعؿ نظاـ خمقو يقـو وفؽ نظاـ ارتباط 
األسباب بمسبباتيا، وىذه األسباب لـ تكف سببا إال بتسخير ا ليا، وما يصؿ 

ب إنما ىو مف فضؿ ا تعالى الذي اإلنساف إليو مف خير ومنفعة بأخذه بيذه األسبا
سخرىا بقدرتو العمية طرقا لممقاصد، وأقدر اإلنساف عمييا، وأرشده إلييا بما وىبو لو 

 مف وسائؿ المعرفة واإلدراؾ.

: "فمف لطفو تعالى ورحمتو بعباده أف -رحمو ا-يقوؿ الشيخ العربي الموه 
ؿ أف تقع، فالسعيد ال يدري أنو مف األمور ال تنكشؼ ليـ ابتداء، والعواقب ال ترى قب

فيجب أىؿ السعادة، والشقي ال يعمـ أنو مف أىؿ الشقاء، فالجميع أماـ القدر سواء، 
، وأف يقدر أنو مف أىؿ السعادة وأف يعمؿ ليا عمميا، عمى كل واحد أن يجد ويعمل

 ا.فذلؾ ىو المطموب منو.. وأف يتجنب الطرؽ المؤدية إلى جينـ، فقد يكوف مف أىمي
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ثـ ليعمـ بعد ىذا أنو ما داـ قائما عمى طريؽ الخير واليدى، فذلؾ بشارة لو بأنو 
مف أىؿ السعادة، أما إذا كاف سالكا مسالؾ الفجار والعصارة فيذا نذير لو بأنو مف 

وليسع في تعاطي األسباب لتجنب طرق أىؿ الشقاء، فميتدبر أمره، وليغير وضعو، 
، ثـ ليدع مصيره بعد ذلؾ الحق ومناىج اليدى الشقاء، وليول وجيو إلى مسالك

 .(ٗٔ)إلى ا تعالى"

إف إدراؾ السنف اإلليية في األسباب ومسبباتيا تجعمنا عمى يقيف "بأف لمعالـ 
اإلنساني نظاما مقررا، وقانونا مقدرا، ال تستطيع أف تعدوه األمـ دوف أف تصاب بما 

نحرافات جزاء وفاقا. فإف سنف ا يستتبعو عدوانيا مف المثبلت، وما يجره مف اال
تعالى تؤكد ترتب النتائج عمى المقدمات، وارتباط األسباب بالمسببات، ومجازاة العباد 
دراؾ وجود ىذا النظاـ المقرر والقانوف المقدر يدعو األمة التي  بما كسبت أيدييـ. وا 

داتو، بما يؤدي تسعى إلى حفظ كيانيا إلى تتبع ىذا القانوف، وفيـ أسراره، وتعرؼ مفر 
 إلى سموكيا أرشد السبؿ وأقـو الطرؽ في حياتيا.

إف الفيـ الدقيؽ ألسرار أي أمر أو مادة أو عمـ ىو السبيؿ إلى حسف 
لى الفوز بأكبر قدر مف المنفعة المختزنة فيو، والنجاة مف أصغر آفة  االستخداـ وا 

والسعيد مف وعى ىذا تكمف فيو، وكذلؾ الكوف وما خمؽ ا فيو، والنفس البشرية.. 
النظاـ وفيـ مداخمو ومخارجو، وسننو وأسراراه، وآمف بو حؽ اإليماف، ثـ عمؿ 
بمقتضى ىذا الوعي واإليماف. والشقي مف تنكب الطريؽ، وأتبع نفسو ىواىا، وسار 

 .(٘ٔ)عمى غير ىدى"
إف "النواميس التي تحكـ الحياة جارية ال تتخمؼ، واألمور ال تمضي جزاًفا، 

ىي تتبع ىذه النواميس، فإذا ىـ درسوىا، وأدركوا مغازييا، تكشفت ليـ الحكمة إنما 
مف وراء األحداث، وتبينت ليـ األىداؼ مف وراء الوقائع، واطمأنوا إلى ثبات النظاـ 
لى وجود الحكمة الكامنة وراء ىذا النظاـ. واستشرفوا خط  الذي تتبعو األحداث، وا 

طريؽ. ولـ يعتمدوا عمى مجرد كونيـ مسمميف، السير عمى ضوء ما كاف في ماضي ال
لينالوا النصر والتمكيف بدوف األخذ بأسباب النصر، وفي أوليا طاعة ا وطاعة 

 .(ٙٔ)الرسوؿ"
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وىكذا "فبل تتـ مصالح العباد في معاشيـ إال بدفع األقدار بعضيا ببعض؛ فقد 
ا الجوع مف قدر ا أمر أمر ا أف ندفع السيئة، وىي قدره، بالحسنة، وىي قدره، وكذ

بدفعو باألكؿ الذي ىو قدره، ولو استسمـ العبد لقدر الجوع مع قدرتو عمى دفعو باألكؿ 
حتى مات عاصيا، وكذا البرد والحر والعطش كميا مف أقداره، وأمر بدفعيا بأقدار 

 .(ٚٔ)تضادىا. والدافع المدفوع والدفع مف قدره"
ى مف أنكر ارتباط األسباب بمسبباتيا فقاؿ: عم -رحمو ا–وقد رّد ابف تيمية  

"ىؤالء المنكروف لمقوى والطبائع ينكروف األسباب أيضا ويقولوف:  إف ا يفعؿ عندىا 
ال بيا، فيقولوف: إف ا ال يشبع بالخبز وال يروي بالماء وال ينبت الزرع بالماء بؿ 

جماع ال سمؼ مع مخالفة صريح يفعؿ عنده ال بو، وىؤالء خالفوا الكتاب والسنة وا 
احَ  ٌُْرِسلُ ﴿َوُىَو الَِّذي العقؿ والحس، فإف ا قاؿ في كتابو:  ٌَ َديْ َبْيَن  ُبْشًرا الرِّ ٌَ 

ٌِّتٍ  لَِبلَدٍ  ُسْقَناهُ  ثَِقاًل  َسَحاًبا أََقلَّتْ َحتَّٰى ِإَذا  ۖ   َرْحَمتِهِ  ِبِو  َفأَْخَرْجَنا اْلَماءَ ِبِو  َفأَْنَزْلَنا َم
ِلَك  ۖ   َمَراتِ الثَّ ِمْن ُكلِّ  [. فأخبر ٚ٘]األعراؼ:  ﴾ َلَعمَُّكْم َتَذكَُّرونَ  اْلَمْوَتى   ُنْخِرجُ َكذَٰ

َماَواِت ﴿أنو ينزؿ الماء بالسحاب، ويخرج الثمر بالماء. وقاؿ تعالى:  إِنَّ ِفً َخْلِق السَّ

َهاِر َواْلفُْلِك الَِّتً َتْجِري فِ  ِل َوالنَّ ٌْ اَس َوَما َواْْلَْرِض َواْختََِلِف اللَّ نَفُع النَّ ٌَ ً اْلَبْحِر بَِما 
ٍة  ا بِِه اْْلَْرَض َبْعَد َمْوتَِها َوَبثَّ فٌَِها ِمن ُكلِّ َدابَّ ٌَ اٍء َفأَْح َماِء ِمن مَّ ُ ِمَن السَّ

أَنَزلَ َّللاَّ
اٍت لَِّقوْ  ٌَ َماِء َواْْلَْرِض ََل َن السَّ ٌْ ِر َب َحاِب اْلُمَسخَّ اِح َوالسَّ ٌَ ٍم َوَتْصِرٌِف الرِّ

ْعقِلُونَ   [.ٗٙٔ]البقرة: ﴾ٌَ
ْلَنا ِمنَ  وقاؿ:  [.  ٜ]ؽ:﴾ اْلَحِصيدِ  َوَحبَّ  َجنَّات   َفَأْنَبْتَنا ِبوِ  ُمَباَرًكا َماءً  السََّماءِ  ﴿َوَنزَّ

ْبُهمُ  َقاِتلُوُهمْ ﴿وقاؿ: ُ  ٌَُعذِّ
ِدٌُكمْ  َّللاَّ ٌْ َ ٌُْخِزِهمْ  بِأ ْنُصْرُكمْ  َو ٌَ ِهمْ  َو ٌْ ٌَْشفِ  َعلَ  َقْومٍ  ُصُدورَ  َو

َشاُءۗ  ﴿[. وقاؿ: ٗٔ﴾ ]التوبة: ُمْؤِمنٌِنَ   ٌَ ُ َعلَى  َمْن 
ُتوُب َّللاَّ ٌَ َظ قُلُوبِِهْم ۗ َو ٌْ ٌُْذِهْب َغ َو

ُ َعلٌٌِم َحِكٌٌم)
ُ الَِّذٌَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َولَْم 51َوَّللاَّ

ْعلَِم َّللاَّ ٌَ ا  (أَْم َحِسْبُتْم أَْن ُتْتَرُكوا َولَمَّ

 ِ ِخُذوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ تَّ ُ َخبٌٌِر بَِماٌَ
﴾ َتْعَملُون  َوَل َرُسولِِه َوَل اْلُمْؤِمنٌَِن َولٌَِجًة ل َوَّللاَّ

َفَما  َبُعوَضةً َما  َمَثاًل  َيْضِربَ َأْن  َيْسَتْحِيياَل  المَّوَ ِإنَّ ﴿[، وقاؿ: ٙٔ-٘ٔ]التوبة: 
ا الَِّذيَن  ۚل َفْوَقَيا  َفَيُقوُلونَ  َكَفُرواَوَأمَّا الَِّذيَن  ۚ   َربِِّيمْ ِمْن  اْلَحق  َأنَُّو  َفَيْعَمُمونَ  آَمُنواَفَأمَّ
َذا  المَّوُ  َأَرادَ َماَذا  ِبِو ِإالَّ  ُيِضل  َوَما  ۚل  َكِثيرًاِبِو  َوَيْيِدي َكِثيرًاِبِو  ُيِضل   ۚ  َمَثاًل ِبيَٰ

ومثؿ ىذا في القرآف الكريـ كثير. والناس يعمموف  [. ٕٙ]البقرة:  ﴾ََ اْلَفاِسِقين
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وعقميـ أف بعض األشياء سبب لبعض، كما يعمموف أف الشبع يحصؿ باألكؿ بحسيـ 
ال بالعد، ويحصؿ بأكؿ الطعاـ ال بأكؿ الحصى، وأف الماء سبب لحياة النبات 

َماَواِت َواْْلَْرَض َكاَنَتا َرْتًقا ﴿والحيواف كما قاؿ:  َر الَِّذٌَن َكَفُروا أَنَّ السَّ ٌَ أََولَْم 

ٌُْؤِمُنونَ َفَفَتْقَناُهَما   وَ  ًٍّ   أََفََل  ٍء َح ًْ [، وأف ٖٓ]األنبياء: ﴾ َجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َش
 .(ٛٔ)الحيواف يروى بشرب الماء ال بالمشي، ومثؿ ذلؾ كثير"

ويضيؼ قائبل: "إف ا تعالى خمؽ المخموقات بأسباب، وشرع لمعباد أسباب 
رة. فمف ظّف أنو بمجرد توكمو مع ينالوف بيا مغفرتو ورحمتو وثوابو في الدنيا واآلخ

تركو ما أمره ا بو مف األسباب يحصؿ مطموبو وأف المطالب ال تتوقؼ عمى 
ف كاف قد ضمف لمعبد  األسباب التي جعميا ا أسبابا ليا فيو غالط. فا سبحانو وا 
رزقو وىو البد أف يرزقو ما عمر، فيذا ال يمنع أف يكوف ذلؾ الرزؽ المضموف لو 

 .(ٜٔ)ب تحصؿ مف فعؿ العبد وغير فعمو" أسبا
 المشيئة اإلليية: -ثانيا

"إذا كان واجب الوجود منزىا عن الميو والمعب، فال يمكن أن يصدر منو 
عمل أو تشريع من غير أن يكون مشتمال عمى حكمة يريدىا من فعمو أو تشريعو 

 .(ٕٓ)تفضال منو ورحمة بعباده"

إف الناظر بتأمؿ في السف اإلليية وانضباطيا واطرادىا والناظر أيضا في 
مشيئة ا تعالى المطمقة والتي ال تقؼ عند حد يدرؾ أنو ال تعارض بيف السنف 
والمشيئة، فإف السنف الجارية تمضي حسب مشيئة ا تعالى واألسباب التي نراىا 

     خؿ المشيئة فتقوؿ لمنار المحرقة: ليس ذات حرة بذاتيا أو نتيجة بنفسيا فقد تتد
ـ   ﴿ م ى ِإْبر اِىي ًما ع  س بل  (. فتصبح وفؽ إرادة المشيئة ٜٙ)األنبياء:  ﴾ي ان اُر ُكوِني ب ْرًدا و 

اإلليية بردا وسبلما، وتقوؿ لممياه الجارية ال تغرؽ وتكوف فرقا كالطود العظيـ، وتقوؿ 
لرىينة بذبح عظيـ. والحوادث كبيرىا لمسكيف القاطعة ال تقطعي، فتتوقؼ وتفدى ا

وصغيرىا ال يمكف أف يحدث إال باألمر المباشر مف إرادة ا تعالى فبل ينساؽ في 
العقؿ أف الحادثة تحدث بفعؿ األسباب أو النواميس ثـ بفعؿ اإلرادة اإلليية؛ ألف 
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نسؽ  الناموس ال يممؾ وحده قدرة االنطباؽ والتوافؽ التي يسبب بيا ألؼ حادث عمى
واحد، وال بد لو مف القدرة التي يتابع بيا ىذا التسبب مرة مرة وحادثا حادثا ببل فرؽ 
ىنا بيف الجممة والتفصيؿ فبل فرؽ ىنا بيف الحادث الذي يقع مرة واحدة والحادث الذي 
يقع مبلييف المرات فكميا تتوقؼ في بادئ األمر عمى إرادة الخمؽ واإلنشاء، إذف 

–ه وظواىره مربوب إلرادة ا تعالى، ومسخر لمشيئتو، والسنف فالكوف كمو بمظاىر 
 .( ٕٔ)وىي مف قوانيف ا ال يمكف أف تخرج عف مشيئتو أو تند عف إرادتو"

إف سننو سبحانو ىي أقداره ذاتيا، وال تعارض بينيما؛ ألف مشيئتو شاممة لكؿ 
وال يقيدىا قيد، وقدرة  شيء ميما كاف، كما أف مشيئة ا تعالى مطمقة، ال يحدىا حّد،

ا تعالى متطابقة معيا، متعّمقة بيا، فما شاء ا تعالى كاف، وما لـ يشأ لـ يكف، 
. وتكوف مشيئة ا عز وجؿ (ٕٕ)وكؿ ما يجري في ىذا الكوف ىو بمشيئتو واختياره"

ومف بذلؾ مقدرة لسننو،ومف يمتـز بُسنف ا تعالى يكوف قد التـز بمشيئة ا تعالى، 
أعرض عف ىذه السنف يكوف قد أعرض عف مشيئة ا تعالى نفسيا، وقاـ برفضيا، 

بالنسبة إلينا غيبية ال شؾ في ذلؾ، ولكف يمكننا أف نعرفيا ونمتـز  فمشيئة ا تعالى
بيا، إذا تحرينا والتزمنا بما أفصح ا تعالى بو عف ىذه المشيئة في كتاب التكميؼ 

. وقد يشكؿ ىذا األمر عمى بعض الناس، حيث (ٖٕ)ف)السُّنف()الوحي(، وكتاب التكوي
يحصؿ لدييـ خمط بيف إرادة ا سبحانو ومشيئتو، "فبل شؾ أف ا يفعؿ ما يشاء وأف 

. واألمر أنيما (ٕٗ)كؿ شيء يقع بمشيئتو ويجري في العالـ بمقتضى سننو وتقديره"
اد لو، "إف ا إدا أراد شيئا جعمو أمرا متبلزمتاف؛ ألف ا إذا أراد شيئا جعمو نافذا ال ر 

ساريا مفعوال، وسنة ماضية إلى يـو القيامة، وأما مشيئتو فيي نافذة ال راد ليا، وما 
شاءه ا كاف، وما لـ يشأه لـ يكف، لكنو تعالى عمؽ أشياء بمشيئتو؛ شحذا لمذمـ 

يقاظا لموسناف، لئلقباؿ عمى الحناف المناف"  .(ٕ٘)ورفعا لميمـ، وا 
وخبلصة القوؿ: إف إسناد األمور إلى مشيئة ا تعالى ال يعني الخروج عف 
نما مشيئتو  مقتضى السنف اإلليية التي أقاـ ا تعالى عمييا نظاـ الكوف والحياة، وا 

 جؿ وعبل تنفذ عمى سنف حكيمة وطرائؽ قويمة.
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عية ومف ثـ فبل يجوز لممسمميف تبرير تقصيرىـ وتخمفيـ في أمورىـ االجتما
والحضارية إلى مشيئة ا تعالى، حتى يتممصوا مف المسؤولية المنوطة بيـ. ألف ا 
تعالى صاحب المشيئة المطمقة ىو الذي أوجب عمى عباده العمؿ بمقتضى سننو 

 وحذرىـ مف مغبة مخالفتيا وتنكب طريقيا.
ية، لذلؾ عمى المسمميف أف يتحرروا مف الفيـ الجبري لممشيئة واألقدار اإللي

ذلؾ الفيـ الذي كبؿ طاقاتيـ، وحاؿ بينيـ وبيف العمؿ بالسنف الشرعية وتسخير السنف 
 الكونية.

 وأفعال العباد: القضاء والقدر-ثالثا
إن مبحث القضاء والقدر "ىو األساس الذي بني عميو مبحث أفعال العباد، 

ن جميع أفعال ال عباد مخموقة فمن يقول بالقضاء والقدر بنى عميو القول بالجبر. وا 
نما يخمقيا ا تعالى فييم  ن العباد ال دخل ليم في خمق أفعاليم، وا   تعالى، وا 
رادتو، فالعباد مجبورون عمييا، ومن ينكر القضاء والقدر بنى  بمحض مشيئتو وا 
ن ليم القدرة عمى  عميو أن أفعال العباد يخمقونيا بمحض اختيارىم ومشيئتيم، وا 

 خمق أفعاليم.
لقضاء والقدر بني عميو القول بالجبر في األفعال، والقول بإنكار فالقول با

 .(ٕٙ)القضاء والقدر بني عميو القول بقدرة العبد عمى حمق أفعالو"
بيد أف "القضاء والقدر عبارة عف تعميـ إرادة ا تعالى وقدرتو في تعمقيما 

غير؛ ألف بجميع الممكنات مف غير أف يشذ عنيا شيء عظيـ أو حقير، كبير أو ص
الكؿ بخمؽ ا تعالى ىو يستدعي القدرة واإلرادة لعدـ اإلكراه واإلجبار، فالكافر في 
كفره والفاسؽ في فسقو أراد ا منيما الكفر والفسؽ باختيارىما، ألنو تعالى عمـ منيما 
الكفر والفسؽ باالختيار مف غير أف يمـز ذلؾ عف تكميؼ المحاؿ، فذلؾ كسب العبد 

 .(ٕٚ) "و الثواب والعقابيستحؽ عمي
ومعنى الرضا بالقضاء والقدر ىو ترؾ المنازعة واالعتراض واعتقاد ثبوت 
الحكـ والعدؿ والصواب وعدـ الظمـ، إذ ىو تعالى يتصرؼ في ممكو كما يشاء ويريد، 
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ال يسأؿ عما يفعؿ، أما ما يجري بو القضاء والقدر مف كؿ مقضى ومقدر تعمؽ بو 
 فيو مف وجييف: القضاء والقد، فينظر

أوال: مف جية كونو مقتضى قضائو تعالى وقدر: فيو مف ىذه الجية يجب 
الرضا بو إذ ال معنى لمرضا بالقضاء والقدر إال الرضا بما تعمقا بو مف مقضى 
ومقدر، فالكفر والعصياف يجب الرضا بيما ألنيما بقضاء ا وقدره؛ فباعتبار كونيما 

نكارىما كفر. مقتضى قضائو تعالى وقدره يجب  الرضا بيما وا 
ثانيا: مف جية كونو مكتسبا لمعبد باختيار، فيو مف ىذه الجية ال يجوز الرضا 
بو إف كاف كفرا وعصيانا، بؿ مف ىذه الجية يعتبر الرضا بالكفر كفرا، وبالمعصية 
عصيانا، فيحـر الرضا بو مف ىذه الجية بؿ يجب السعي في االنتقاؿ عنو والعمؿ 

 .(ٕٛ)منو لكونو كفرا ومعصية عمى التخمص
فيجب عمى كؿ مكمؼ اإليماف بالقضاء والقدر، واعتقاد أف كؿ ما يجري في 
الكوف مف أعظـ األشياء وأصغرىا فبخمقو تعالى وقضائو وقدره، وال يشذ عف عممو 
رادتو شيء، فأفعاؿ العباد وجميع ما يعترييـ مف األحواؿ واألعراض كميا  تعالى وا 

رادتو وقدرتو المتعمقتيف بسائر الممكناتبتصرفو تعالى و   .(ٜٕ)خمقو وا 
وعمى ىذا فإف المؤمف بقضاء ا وقدره ال تزعجو المصائب وال تناؿ منو 
الخطوب؛ ألنو يعمـ أف ما أصابو لـ يكف ليخطئو، وأف ذلؾ جرى بمشيئة ا وقدره. 

الخير.. يجب وأف ذلؾ قد جرى بمشيئة ا وقدره وعسى أف يكوف في ذلؾ الخير كؿ 
أف يقوؿ ذلؾ عف يقيف ال شؾ فيو، فذلؾ ىو اإليماف الذي يشد عزمات اإلنساف في 
الشدائد، ويعينو عمى الحؽ، ويجعؿ منو إنسانا غير ضائع في الحياة، إف زؿ فذاؾ 
بقدر سابؽ، لكف يجب أف يرى نفسو في ىذه الحاؿ في موقؼ ال يرضي ا عز 

لموقؼ بكؿ ما يستطيع مستعينا با تائبا إليو نادما وجؿ فيبادر باالنسحاب مف ىذا ا
 عمى ما وقع منو، فذلؾ سبيؿ المؤمنيف.
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ف المؤمف با وبقدره إذا غمبتو نفسو األمارة بالسوء فجمحت بو إلى مفارقة  وا 
مقارفة معصية، ال يتخمى عف حمؿ ىذا الوزر أماـ ربو، بؿ يسعى إليو حثيث الخطى 

رحيما غفورا يفتح لو أبواب مغفرتو ويفسح لو الطريؽ إلى رضاه  نادما تائبا، فيجد ربا
 .(ٖٓ)ورحمتو

إنو "لو كانت إرادة ا غير مريدة ألفعاؿ  وتعميقا وبيانا لما تقدم يمكن القول:
اإلنساف لما كاف ىناؾ ضرورة لخمؽ إرادة اإلنساف، وبما أف ا قد خمؽ إرادة 

، فميس معنى ذلؾ أف ا غير مريد لما يريده اإلنساف، وخمؽ ليا خواصيا وفعالياتيا
اإلنساف ويختاره، بؿ إف اإلنساف بصير بأفعالو، يفعؿ باختياره ما يشاء، ويحاسُب 
عمى أفعالو، ألف ا شاء أف يكوف اإلنساف مريدا ألفعالو. وبيذا تنتفي صفة الجبرية 

رادة حريف تبعا عف أفعاؿ اإلنساف، ألف مشيئة ا، اقتضت أف يكوف العقؿ واإل
 .(ٖٔ)لمقتضيات معيار التكويف في خمؽ اإلنساف"

وفضبل عف ذلؾ فإف القرآف الكريـ "أثبت الكسب واالختيار في نحو أربع 
وستيف آية، وما جاء بو مما يتوىـ الناظر فيو ما يخالؼ ذلؾ، فإنما جاء في تقرير 

ع ؿ  ﴿ السنف اإلليية العامة المعروفة بنواميس الكوف، كما في آية بُّؾ  ل ج  ل ْو ش اء  ر  و 
ونحوىا. والعاقؿ يرى الفرؽ ( .ٛٔٔىود: )﴾النَّاس  ُأمًَّة و اِحد ًة و ال  ي ز اُلوف  ُمْخت ِمِفيف  

الجمي بيف مسألة اختيار العبد في أفعالو وبيف أثر القدرة اإلليية في أخبلؽ األمـ، أو 
غريو الوجداف وال ينكره إال مف جيؿ في الغرائز مثبل. فاختيار العبد في أفعالو مما ي

نفسو، ولكف ما عميو األمـ مف االختبلفات في الطبائع والغرائز والسجايا ليس ألحد 
 .(ٕٖ)مف خمؽ ا فيو اختيار بؿ خمقو كخمؽ السماوات واألرض وما بينيما"

ال تعني الجبرية التي  -التي ال تبديؿ ليا وال تحويؿ-فحاكمية السنف اإلليية
نما تعني أف وعي  تجرد اإلنساف مف حريتو واختياره، وتسخره لقوانيف ىذه السنف، وا 

اإلنساف بقوانيف ىذه السنف وقواعد حركتيا ىو الذي يجعؿ اإلنساف قادرا عمى 
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 -بما في ذلؾ السنف -تسخيرىا في االتجاه الذي يريد، وذلؾ أف كؿ ما في ىذا الكوف
ي استخمفو ا لحمؿ أمانة عمارة ىذه ىو ُمسخر مف الخالؽ سبحانو لئلنساف الذ

 األرض، وفؽ الشرائع والقوانيف التي وضعيا ا.
فاكتشاؼ السنف، والوعي بقوانيف حركتيا، ىو الذي يحقؽ سيطرة اإلنساف عمييا، 
ويجعمو قادرا عمى مغالبتيا وتسخيرىا في أداء األمانة التي استخمفو ا لمنيوض بيا، 

ىذه السنف وغيبة وعيو عف قوانيف حركتيا ىي التي تجعمو  بينما غفمة اإلنساف عف
ضحية ليذه القوانيف التي ال تبديؿ ليا وال تحويؿ، حتى ولو حسنت نوايا ىذا اإلنساف، 

 .(ٖٖ)وعاش غارقا في بحار األمنيات واألحبلـ...
وىذا ىو التصور السنني نغالب قدرا بقدر، وندفع قدرا بقدر، ونتخذ األسباب 

نفر مف قدر ا إلى »كما قاؿ الفاروؽ رضي ا عنو:إلى السعادة والخير.الموصمة 
 .(ٖٗ)«قدر ا

إف قدر ا حؽ، وقدر ا نافذ، ولكنو ينفذ مف خبلؿ السنف اإلليية التي أقاـ 
ا عمييا الكوف والحياة، ومف خبلؿ األسباب التي خمقيا سبحانو وشرعيا، وليستقيـ 

ظاـ التكميؼ، فيذه السنف واألسباب جزء ال يتجزأ مف قدر ا عمييا أمر الوجود ون
 .(ٖ٘)الشامؿ المحيط

ف كاف يقع بمشيئة ا وخمقو، فإنو في الوقت  ومف ثـ فإف قدر ا تعالى وا 
. وقد جاءت النصوص قاطعة الداللة عمى توسط ( ٖٙ)نفسو يقع بكسب العبد وفعمو

ا سئؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ عف عمؿ العبد فيما قدره ا تعالى، فعندم
ترؾ العمؿ واالعتماد عمى المكتوب في القدر، أنكر ذلؾ وبيف أنو ال بد مف السعي 

ما منكـ مف »والعمؿ مع اإليماف بالقدر. عف النبي صمى ا عميو وسمـ أنو قاؿ: 
، أفبل نتكؿ قالوا: يا رسوؿ ا« أحد إال وقد كتب مقعده مف النار، ومقعده مف الجنة
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اعمموا فكؿ ميسر لما خمؽ لو، أما مف كاف مف »عمى كتابنا، وندع العمؿ؟ قاؿ: 
أىؿ السعادة فييسر لعمؿ أىؿ السعادة، وأما مف كاف مف أىؿ الشقاء فييسر لعمؿ 

دَّؽ  ِباْلُحْسن ى * ف س ُني سُِّرُه  ، ثـ قرأ:«أىؿ الشقاوة ص  ﴿ ف أ مَّا م ْف أ ْعط ى و اتَّق ى * و 
ك ذَّب  ِباْلُحْسن ى * ف س ُني سُِّرُه ِلْمُعْسر ى﴾ )سورة  ِلْمُيْسر ى * و أ مَّا م ْف ب ِخؿ  و اْست ْغن ى * و 

 . (ٖٚ)(ٓٔ-٘الميؿ: 

فالحديث يوجو العبد إلى عدـ ترؾ العمؿ اعتمادا عمى القدر، بؿ ال بد مف 
 العمؿ واألخذ باألسباب الموصمة لمقدر السابؽ.

السابؽ ما تسرب إلى أذىاف الكثير مف الناس: أف اإليماف ومف فروع الوىـ 
بالقدر ينافي السعي في الطاعات وعمؿ الصالحات، فما عممو ا في األزؿ، 
وسبقت بو المقادير وخطو القمـ في الكتاب المكنوف، ال بد أف يحدث وال مفر مف 

ال انقمب العمـ جيبًل. ومف ظف أف السعيد مف سعد في بطف  أمو، والشقي وقوعو وا 
مف شقي في بطف أمو، والسعيد ال يشقى كما أف الشقي ال يسعد، فبل فائدة إذف مف 
العمؿ وتعب النفس والقدر نافذ والمكتوب واقع ال محالة، وىذا يدؿ عمى جيؿ 

 .(ٖٛ)شديد، وضبلؿ بعيد
ومجمؿ القوؿ: إف السنف في مجاؿ المادة والكوف واألحياء ىي أشبو ما تكوف 

حديد التي يسير عمييا القطار، وتحكـ وجيتو بصرامة، حيث ال يستطيع أف بقضباف ال
يعدؿ عنيا، أو يخرج عمييا، فإذا حاد عنيا تعرض لمخطر. بينما السنف التي تحكـ 
قضايا اإلنساف ىي أقرب لحركة السيارة التي تحدد االتجاه واليدؼ، ويمتمؾ السائؽ 

ف اختمفت معيا حرية الحركة أكثر في الوصوؿ إلى غايت و، وكؿ محكـو باتجاه، وا 
 .(ٜٖ)طبيعة حركتو ومداىا
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ولعؿ مف الرحمة اإلليية باإلنساف والتكريـ لو أف تكوف السنف التي تحكـ حركتو 
وتنظـ منياج حياتو توجيات عامة دوف التفاصيؿ الدقيقة، وبذلؾ تتضاءؿ األخطاء 

وسع مدى، ومف ثـ يكوف ويمكف تجنبيا، وتكوف مساحة التفاعؿ واالنفعاؿ والحرية أ
ـٍ ( ٓٗ)أىبل لممسؤولية والتكميؼ وتحمؿ تبعات أعمالو في الدنيا واآلخرة بُّؾ  ِبظ بلَّ م ا ر  ﴿و 

 (.ِٙٗلْمع ِبيِد﴾ )فصمت: 
وبناء عمى ما تقدمفإف الّسنف والمشيئة واألقدار اإلليية إنما ىي إرادة إليية ال 

باألعماؿ االختيارية ىي تحت إرادة ا تعارض فييا.أما اإلرادة اإلنسانية المتعمقة 
تعالى ال جبر فييا، إنما اإلنساف حر في اختياره وىذه الحرية ىي تكريـ لو، بحيث 
قدر ا تعالى األقدار وجعؿ لئلنساف حرية االختيار. لذلؾ وجب عميو اتخاذ األسباب 

 وترؾ االتكاؿ حتى يكوف مف السعداء. 
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 خاتمة:
العقدية السننية التي تطرقنا إلييا في ىذه الورقة مف خبلؿ كتاب  مف النماذج

 الرائد في عمـ العقائد نصؿ إلى الخبلصات اآلتية:
إف الشيخ العربي الموه نظر إلى العقيدة اإلسبلمية مف أعالييا، بعيدا عف كؿ -

 التخمينات وسمادير األوىاـ.
ت لطيفة ليا صمة بالسنف إف كتاب الرائد يحتويعمى إشارات عقديةدقيقة ونك -
 اإلليية.
إف عممي العقيدة والسنف متكامبلف ال يمكف فصؿ أحدىما عف اآلخر،  -

 فأصوليما القرآنية وأبعادىما المقاصدية ووظيفتيما التربوية والحضارية واحدة.
إف اإليماف بالقدر ال يعارض األخذ باألسباب المشروعة، بؿ األسباب مقدرة  -

 أيضا كالمسببات.
إف المطموب مف العبد ىو: أف يسعى إلى األمور مف أسبابيا، ال أف ينازع  -

 مراد ا في نفس األمر.
إف القدر ىو ما كتبو ا وقدره مف السنف اإلليية التي تضبط سير كافة  -

 المخموقات وسموؾ األفراد والجماعات، وما يقع في الكوف مف حوادث.
زؿ ألفعاؿ العباد ال ينافي اختيار العبد إف شموؿ إرادة ا تعالى في األ -

وحريتو؛ ألف ا جؿ وعبل أجرى سنتو المطردة عمى ترتب خمقو لفعؿ العبد عمى إرادة 
العبد نفسو، وىي معمومة لو في األزؿ، تحقيقا لمسؤولية العبد عمى أفعالو وسموكو 

 وتصرفاتو.
 ا محمد خير األنام.والحمد  في البدء والختام والصالة والسالم عمى سيدن
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  في عمم العقائد من خالل الرائد اإللييةطة بالسنن المسائل العقدية المرتب 

 اليوامش
( نحو تفسير سنني لمقرآف الكريـ، رمضاف خميس الغريب، المنشور ضمف كتاب معممة ٔ) 

 .ٜٕٗالسنف اإلليية في القرآف الكريـ )الكتاب األوؿ(، ص
  . ٕٕ(عمـ السنف اإلليية مف الوعي النظري إلى التأسيس العممي، رشيد كيوس، صٕ)
 .ٚٛ-ٙٛسبلمي لمتاريخ، محمد قطب، صحوؿ التفسير اإل (ٖ)
 .ٓ٘ٗ/ٔ( في ظبلؿ القرآف، ٗ)
 . ٗ-ٖإعجاز القرآف، لمباقبلني، ص (٘)
 .ٕ٘الرائد في عمـ العقائد، العربي الموه، ص (ٙ)
دراكيا في ضوء القرآف الكريـ، ذو الكفؿ بف الحاج إسماعيؿ، (ٚ)  السنف اإلليية حقيقتيا وا 

 . ٕٛ-ٔٛص
 .ٖٓتغيير، عمر عبيد حسنة، صرؤية في منيجية ال (ٛ)
 .ٖ٘كيؼ نتعامؿ مع القرآف، ص (ٜ)
ـ، ص ٜٜٚٔ، يوليو ٘ٔٔ( "العمـ بالسنف الربانية"، محمد أمحزوف: مجمة البياف، العدد ٓٔ)

٘ٓ. 
دراكيا في ضوء القرآف الكريـ، ذو الكفؿ بف الحاج، صٔٔ)   . ٖٛ( السنف اإلليية حقيقتيا وا 
 . ٘٘العربي الموه، ص( الرائد في عمـ العقائد، ٕٔ)
 .ٖ-ٕ( الرائد في عمـ العقائد، العربي الموه، صٖٔ)
 .ٗٔٔ( الرائد في عمـ العقائد، العربي الموه، صٗٔ)
دراكيا في ضوء القرآف الكريـ، ذو الكفؿ، ص٘ٔ)   .ٖٛ(السنف اإلليية حقيقتيا وا 
 .ٛٚٗ/ٔ( في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ٙٔ)
(مجموع ٛٔ) . ٛٔٔلبناء الحضاري، جماؿ نصار، ص ( السنف اإلليية ودورىا في اٚٔ)

 .ٕٛٛ-ٕٚٛ/ٜفتاوى ابف تيمية، 
 .ٖٓ٘/ٛ(نفسو، ٜٔ) 
 .ٕ٘ٔ( الرائد في عمـ العقائد، العربي الموه، صٕٓ) 
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( فقو السنف الربانية ومدى إفادة المسمميف منيا قراءة في فكر اإلماـ محمد عبده، رمضاف ٕٔ)
 .ٓٛ-ٜٚخميس زكي الغريب، ص

فيـو السنف اإلليية في الفكر اإلسبلمي السيد محمد رشيد رضا نموذجا، لحاـز زكرياء ( مٕٕ)
 . ٖ٘ٔمحي الديف، ص 

 .ٖٙٔ( نفسو، ص ٖٕ) 
( فقو السنف الربانية ومدى إفادة المسمميف منيا قراءة في فكر اإلماـ محمد عبده، رمضاف ٕٗ(

 .ٓٛخميس زكي الغريب، ص
 .ٚٗنبوية، رشيد كيوس، ص ( السنف اإلليية في السيرة الٕ٘) 
    . ٙٓٔ( الرائد، الموه، صٕٙ)
 .ٓٔٔ(المرجع نفسو، صٕٚ)
 .ٕٔٔنفسو، ص (ٕٛ)
 .ٔٔٔنفسو، ص (ٜٕ)
 .ٖٔٔنفسو، ص (ٖٓ)
 .ٜٛ -ٜٚ(اإليماف بالقضاء والقدر، عبد السبلـ التونجي، صٖٔ) 

 .ٕٙٔالسنف اإلليية ودورىا الحضاري، جماؿ نصار، ص ( ٕٖ (
 .ٙٚصبلحي عند محمد عبده، محمد عمارة، ص( المذىب اإلٖٖ) 
 . ٜٚٚ٘صحيح البخاري،باب مايذكر في الطاعوف ح:( ٖٗ) 
  . ٔ٘اإليماف بالقدر، يوسؼ القرضاوي، ص: ( ٖ٘) 
 .ٜٕٖشرح العقيدة الطحاوية، البف أبي العز الحنفي،ص (ٖٙ) 
[، ٓٔ]الميؿ: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآف الكريـ، باب }فسنيسره لمعسرى{  (ٖٚ) 
 .ٙٙٙٗح
 .ٔ٘(اإليماف بالقدر،القرضاوي، صٖٛ) 
 .ٜمراجعات الفكر والدعوة والحركة، عمر عبيد حسنة، ص (ٜٖ)
 .٘٘السنف اإلليية، مجدي عاشور، ص (ٓٗ)
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  في عمم العقائد من خالل الرائد اإللييةطة بالسنن المسائل العقدية المرتب 

 المصادر والمراجع  
 .القرآف الكريـ كتاب رب العالميف 
ىػ(، تحقيؽ: ٖٓٗ)المتوفى:  إعجاز القرآف لمباقبلني، أبو بكر الباقبلني محمد بف الطيبػ ٔ

 ـ.ٜٜٚٔ: ٘مصر، ط –السيد أحمد صقر، دار المعارؼ 
 ـ. ٕٓٓٓ/ ىػٕٔٗٔ :ٔاإليماف بالقدر، يوسؼ القرضاوي، مكتبة وىيبة القاىرة، طػ ٕ
اإليماف بالقضاء والقدر، عبد السبلـ التونجي، جمعية الدعوة اإلسبلمية العالمية، دار ػ ٖ

 ىػ.ٕٙٗٔ :ٕالكتب الوطنية بنغازي، ط
الجامع الصحيح المعروؼ بصحيح البخاري، لمحمد بف اسماعيؿ البخاري، تحقيؽ: ػ ٗ

 لبناف.-ـ، بيروتٜٚٛٔىػ/ ٚٓٗٔ: ٖمصطفى ديب البغا، دار ابف كثير، ط
: ٔحوؿ التفسير اإلسبلمي لمتاريخ، محمد قطب، دار الشروؽ، القاىرة، طػ ٘

 ـ.ٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔ
: ٔالقاىرة،ط-نبوية ، رشيد محمد كيوس، دار السبلـ، مصرالسنف اإلليية في السيرة الػ ٙ

 ىػ.ٖٛٗٔـ/ٕٚٔٓ
السنف اإلليية ودورىا في البناء الحضاري لؤلمة، جماؿ نصار، دار األصوؿ العممية، ػ ٚ

 ـ.ٕٚٔٓىػ/ٖٛٗٔ: ٔ، ط-اسطنبوؿ-تركيا
اشور، أصوؿ وضوابط، مجدي محمد ع-السنف اإلليية في األمـ واألفراد في القرآف الكريـػ ٛ

 ـ.ٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔ: ٔدار السبلـ، القاىرة، ط
دراكيا في ضوء القرآف الكريـ، ذو الكفؿ بف الحاج محمد يوسؼ ػ ٜ السنف اإلليية حقيقتيا وا 

بف الحاج اسماعيؿ، مجمة معيد اإلماـ الشاطبي لمدراسات القرآنية، العدد السابع، جمادى 
 ىػ.ٖٓٗٔاآلخرة
أبي العز الحنفي، تحقيؽ: أحمد شاكر، مطبعة العاصمة، شرح العقيدة الطحاوية، البف ػ ٓٔ

 بيروت د.ت.
 ـ.ٜٜ٘ٔالرائد في عمـ العقائد، العربي عمي الموه، مطبعة الحداد، تطواف، ط: ػ ٔٔ
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: ٔرؤية في منيجية التغيير، عمر عبيد حسنة، المكتب اإلسبلمي، بيروت، دمشؽ، طػ ٕٔ
 ـ.ٜٜٗٔىػ/ٗٔٗٔ

عي النظري إلى التأسيس العممي، رشيد كيوس، منشورات عمـ السنف اإلليية مف الو ػ ٖٔ
 .ٕ٘ٔٓ: ٔمركز جمعة الماجد لمثقافة والتراث بدبي، اإلمارات العربية المتحدة، ط

 .ـٜٜٚٔ، يوليو ٘ٔٔ"العمـ بالسنف الربانية"، محمد أمحزوف: مجمة البياف، العدد ػ ٗٔ
في فكر اإلماـ محمد عبده، رمضاف  فقو السنف الربانية ومدى إفادة المسمميف منيا قراءةػ ٘ٔ

 ـ.ٕ٘ٔٓىػ/ٖٙٗٔ: ٔط، القاىرة-خميس زكي الغريب، دار المقاصد، مصر
ىػ(، دار الشروؽ، ٖ٘ٛٔفي ظبلؿ القرآف، لسيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )تػ ٙٔ

 ىػ.ٕٔٗٔ: ٚٔالقاىرة، ط  -بيروت
ف تيمية الحراني )المتوفى: مجموع الفتاوى، تقي الديف أبو العباس أحمد بف عبد الحميـ بػ ٚٔ

ىػ(، تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ ٕٛٚ
 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔالشريؼ، المدينة النبوية، المممكة العربية السعودية، 

معممة السنف اإلليية في القرآف الكريـ )الكتاب األوؿ(، تأليؼ: مجموعة مف الباحثيف، ػ ٛٔ
 ـ.ٕٙٔٓىػ/ٖٚٗٔ: ٔسيؽ: رشيد كيوس، دار الكممة، مصر، طإعداد وتن

مفيـو السنف اإلليية في الفكر اإلسبلمي السيد محمد رشيد رضا نموذجا، حاـز زكريا ػ ٜٔ
 ـ.ٕٛٓٓىػ/ٕٛٗٔ: ٔدمشؽ، ط-محي الديف، دار النوادر، سوريا

: ٔ المنيج اإلصبلحي لئلماـ محمد عبده، محمد عمارة، دار السبلـ، القاىرة،ػ ٕٓ
 ـ.ٜٕٓٓىػ/ٖٓٗٔ
 

 
 


