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  أفاض القرآن الكريم في بيان السّنن اإللهية، وحثَّ على معرفتها والعمل بمقتضياتها، وهذه المقالة تُسلّط الضوء على التفسير
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السّنَنِي؛ فتُبيّن مفهومه، ومصادره، وأقسامه، وأهميته في تحقيق النهوض الحضاري المنشود لألمة.

تمهيد: 

م نزلَ التي المقاصد أعظم مِن الكريم للقرآن السُّنَنِي البيان مقصد أجليُعتبر ها؛ن
وح وفاعليتها، اإللهية السنن أهمية بيان في أفاض واالنطالقثّفقد اكتشافها، على

بأعباء اإلنسان قيام في وتوظيفها بمقتضياتها والعمل والفهم، النظر في منها
األرض، في بالسَّيْر اآلمرة النصوص ذلك تؤكّد األرض، في والعمران االستخالف
فَتَكُونَ اْألَرْضِ فِي يَسِيرُوا ﴿أَفَلَمْ تعالى: كقوله السابقين، وأحوال الخَلْق، في والنظر

بِهَا﴾ يَسْمَعُونَ آذَانٌ أَوْ بِهَا يَعْقِلُونَ قُلُوبٌ 46]لَهُمْ فِي[الحج: سِيرُوا ﴿قُلْ وقوله: ،
الْخَلْقَ﴾ بَدَأَ كَيْفَ فَانْظُرُوا 20]اْألَرْضِ اْألَرْضِ[العنكبوت: فِي سِيرُوا ﴿قُلْ وقوله: ،

قَبْلُ﴾ مِنْ الَّذِينَ عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ 42]فَانْظُرُوا اهللا[الروم: سنن إلى اإلرشاد قصد ،
في قيام األمم والمجتمعات ونهضتها، وكذا سقوطها.

الدرس إفراد إلى داعٍ َألكبرُ اإللهية السنن عن القرآني التعبير في والكثافة الزخم وهذا
يُعرف ما ذلك وأفضل وجه. أكمل على للحياة هداياته الستلهام خاصّ باتجاه السنني

ويُ للقرآن، السنني قولبالتفسير سُنَنَعتبر وَيَهْدِيَكُمْ لَكُمْ لِيُبَيِّنَ اللَّهُ ﴿يُرِيدُ تعالى: ه
عَلَيْكُمْ﴾ وَيَتُوبَ قَبْلِكُمْ مِنْ 26]الَّذِينَ هذا[النساء: طرح عليه يُبنى الذي األصلَ ؛

تحقيق سبيل في اللَّهُ﴾، ﴿يُرِيدُ تعالى: اهللا مرادات من فهو التفسير؛ في االتجاه
التوبة: ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾.
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مفهومه، بيان بتناول السُّنني التفسير عن الموضوع لهذا لتؤصّل هذه مقالتنا وتأتي
الحضاري النهوض تحقيق في دوره حيث من أهميته مقاربة ثم وأقسامه، ومصادره

المنشود لألمّة.

أوًال: مفهوم التفسير السّنني للقرآن: 

أمّا مركّبًا. ثم مفككًا، نعرِّفه كلمتين، من يتكون وصفي مركّب السُّنَنِي) (التفسير
واإليضاح والكشف البيان فهو لغةً ومِ[1]التفسير أجمع، اصطالحًان تعريفاته

يُعْر»أنه: المنزلم اهللا كتاب فَهم به محمدف نبيّه على وسلمل عليه اهللا ،صلى

وحِكَمه أحكامه واستخراج معانيه، موضع.[2]«وبيان في القرآن في ورد وقد
المعقول المعنى إظهار بمعنى جِئْنَاكَ[3]واحد إَِّال بِمَثَلٍ يَأْتُونَكَ ﴿وََال تعالى: يقول ،

تَفْسِيرًا﴾ وَأَحْسَنَ 33]بِالْحَقِّ وهو[الفرقان: تفعيل، والتفسير: وتفصيًال، بيانًا «أي: ؛
غُطّي» قد ما كشف وهو الفسر، الذي[4]من ذلك من الفهم غطى «ما كشف أو ،

.[5]خيلوا به وادّعوا أنهم أوضحوا به وجهًا من وجوه المطاعن»

س فجمع السُّنَن واط،وأمّا الشيء جريان األصلي: سهولةمعناه في وهي[6]راده ،
ذميمة أو كانت حميدة مرضية[7]السيرة غير أو كانت مرضية والطريقة ،[8]،

والنهج المحوري:[9]والعادة ومعناها وتسويته». لتهيئته بامتداد الدقيق الشيء نفاذ
ومنلذلك حادة... قوية انثناء بال امتدادها على به المطعون في تنفذ الرمح كسِنّ

سهًال صبًّا األرض وجه على صببته التراب: سننت السنّ: هيئة على التسوية حسّيّ
مِنْ قَبْلَكَ أَرْسَلْنَا قَدْ مَنْ ﴿سُنَّةَ الطريق: السُّنّة: المعنوي: ومن كالمسنّاة... صار حتى

77]رُسُلِنَا﴾ يَصْلُح)[اإلسراء: (أو به يُقْصَد أو يُهَيَّأ تَصَرُّف أو أمر فالسُّنة ،
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.[10]«لالستمرار عليه والعمل به، وهذا امتداد ونفاذ

) لفظ ورد مرةالسُّنّةوقد 16 القرآن في العادات[11]) بمعنى متعدّدة، وبصيغ ،
لطريقة تُقال قد تعالى: اهللا فـ«سُنّة والمناهج؛ المألوفة والسيرة والطرائق الجارية
اللَّهِ لِسُنَّةِ تَجِدَ وَلَنْ قَبْلُ مِنْ خَلَتْ قَدْ الَّتِي اللَّهِ ﴿سُنَّةَ نحو: طاعته، وطريقة حكمته،

23]تَبْدِيًال﴾ فبمعنى[12]«[الفتح: تعالى اهللا إلى تُنسب وحين عامة». طريق أنها
فِي خَلَتْ قَدْ الَّتِي اللَّهِ ﴿سُنَّتَ تعالى: قال كما عباده، في أمره بها يجري

85]عِبَادِهِ﴾ يعبّرون[13]«[غافر: لكنهم تعريفها، في المفسِّرين تعبيرات واختلفت .
في المطّردة وسيرته الثابتة وطرائقه الجارية اهللا عادات أنها المعنى؛ نفس عن

معاملة عباده، ترتيبًا على سلوكهم محمودًا كان أو مذمومًا.

أنها اصطالحًا، تعريفه في قيل ما أجمعِ اهللا»ومِن معاملة في المتبعة الطريقة
الكون عليه أقام الذي والنظام وأفعالهم-، وتصرفاتهم سلوكهم على -بناء للبشر تعالى

بث التي والقوانين وهيوالحياة، مخلوقاته. جميع لها وأخضع الوجود هذا في ها
واالنتظام والتوازن والتسخير والثبات والشمول والعموم الربانية بصفة توصف

.[14]«والنفاذ والصالحية لكلّ زمان ومكان

الجارية، تعالى اهللا عادات وبيانَ كشفَ للقرآن السُّنني التفسير يكون وعليه،
تصرّفاتهم، على ترتيبًا للبشر، معاملته في المطّردة المتبعة الذيوطرائقه والنظام

سوره في بتتبّعها واألحياء، الحياة لها أخضع التي والقوانين الكون، عليه أقام
االستخالفية،وآياته، بوظيفتها قيامها في األمّة منه تفيد وما دالالتها وبيان

.[15]واستئنافها لنهوضها الحضاري
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صاحب دعوة جاءت اإللهية، السنن بيان يشغلها التي القرآنية المساحة التساع ونظرًا
اهللا إرشاد «إنّ فيقول: منه، السّنني التفسير اعتبار ويمكن السّنني، العلم إلى المنار

أن إلى سننإيانا خلقه في عِلْمله السنن هذه نجعل أن علينا يوجب العلوما؛ من ا
األم على فيجب وجه، أكمل على والموعظة الهداية من فيها ما لنستديم ةالمدونة،

غير في فعلوا كما خلقه، في اهللا سنن لها يبينون قوم فيها يكون أن مجموعها في
اهللا بسنن والعلم باإلجمال... القرآن إليها أرشد التي والفنون العلوم من العلم هذا

دل وقد كثيرة، مواضع في عليه يحيل والقرآن وأنفعها، العلوم أهم من علىتعالى نا
ومعرفة اجتالئها ألجل األرض في نسير أن أمرنا إِذْ األمم؛ أحوال من مأخذه

 .[16]«حقيقتها

الخَلْق أحوال من كثيرًا «بَيّنَ أنه يجد القرآني، العلم هذا عليه اشتمل فيما والناظر
وسيرها األمم عن القصص أحسن علينا قصّ البشر، في اإللهية والسنن وطبائعهم،
في البشر أحوال في النظر من الكتاب هذا في للناظر بد فال فيها، لسنته الموافقة
وعِلْم وذلّ، وعزّ وضعف، قوّة من أحوالهم، اختالف ومناشِئ وأدوارهم، أطوارهم

علوي الكبير العالم بأحوال العلم ومن وكفر، وإيمان وسفليوجهل، أجمله ه...
واألرض، السماوات في آياته وعن اإللهية، السنن وعن األمم، عن الكالم القرآن

واألنف اآلفاق علموفي شيء بكلّ أحاط عمن صادر إجمال وهو وأمس، بالنظرا، نا
ارتقاء يزيدنا الذي بالتفصيل إجماله لنفهم األرض في والسير والتفكر،

.[17]«وكماًال

مبرزًا واالجتماعية، منها الكونية اإللهية للسنن بيان على القرآن يحتوي وعليه،
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خدمةً وتآلف، تناسق في بعض برقاب بعضها يأخذ نظامية وحدة في ارتباطها
لإلنسان في رسالته االستخالفية في األرض كما يرضى خالقه سبحانه.

ثانيًا: التفسير السُّنَني: مصادره وأقسامه: 

1- مصادره:

عليها يعتمد التي بالمصادر يتعلّق ما خاصة والسُّنني عامة، للتفسير العام المنهج في
عليه اعتمد ما كلّ على فيقوم فرعية، أو كلية المسائل مختلف ومعرفة الفهم في

التفاسير؛ هيأولهاغالب التي سننه عن بكالمه األعلم تعالى فاهللا الكريم، القرآن
لعباده. هدايته ومجمل لخلقه، معاملته وطرائق وحكمته النبويةوثانيهاأفعاله السُّنّة

- فالنبي القرآني، للمنهج العملي التطبيق تمثّل وسلمالتي عليه اهللا أعلمصلى هو -
الس والتطبيق الفهم في الحسنة القدوة وهو اهللا، بكالم يغفالبشر ولم -يْن، صلىل

وسلم عليه يرشداهللا كان كما واألسباب، بالسنن األخذ عن وسكناته حركاته في -
وشؤونهم. أمورهم كلّ في وإعمالها مراعاتها إلى دومًا أقوالوثالثهاأصحابه

يعد الذين والتابعين، رُبالصحابة التنزيل، لعهد واألقرب القرون أفضل واون
الس وبالتربية لنبي»ننية، سننيًاستجابوا تدبرًا الكريم القرآن فتدبّروا فاكتشفواهم ا،

يتمن فلم حياتهم، في بها وانتفعوا وتعرّفوها، معها، وتفاعلوا اهللا األمنيات،سنن وا

بالسنن واألخذ والمساعي الجهود بذل دون العادات، اختراق ينتظروا ،[18]«ولم
كثيرة. ذلك فيورابعهاوشواهد وأساليبها العرب بلغة القرآن نزل فقد العرب؛ لسان

وذلك واستخراجها، السّنن استنباط عليه يعتمد ما أكثر من وهي والتعبير، الخطاب
والتعليل السببية على مرتكزة اهللا فسنن بها، الواردة والصيغ األساليب بلحاظ
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تحر من بد ال دقيقة، لغوية أساليب له ذلك وكلّ والجزاء، فيها،والشرط والتدقيق يها
أي في السنن تقرير فضلليمكن قرآني، البالغيةموضع األساليب مالحظة عن ا

ثم بالنَّظْم. يتعلق وما أنخامسهاوالبيانية شرطَ العقل، وإعمال واالجتهاد الرأي
مبنيً بالتدبّريكون اآلمرة باآليات عمًال والدليل، العلم على ﴿كِتَابٌا تعالى: كقوله

اْألَلْبَابِ﴾ أُولُو وَلِيَتَذَكَّرَ آيَاتِهِ لِيَدَّبَّرُوا مُبَارَكٌ إِلَيْكَ 29]أَنْزَلْنَاهُ على[ص: أنكر وقد ،
أَقْفَالُهَا﴾ قُلُوبٍ عَلَى أَمْ الْقُرْآنَ يَتَدَبَّرُونَ ﴿أَفََال قوله: في تدبّره 24]عدم وقد[محمد: .

ات عن تَعْدِلُوا﴾نهى أَنْ الْهَوَى تَتَّبِعُوا ﴿فََال علم: به ليس ما وتقفِّي الهوى [النساء:باع

. [اإلسراء: 36]، ﴿وََال تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[135

وإضاءات إشارات من تخلو ال التي القدامَى تفاسير كذلك المضافة المصادر ومن
بالبُعد اعتنت التي المعاصرة التفاسير ثم للفراهي، القرآن كنظام معتبرة سُننية
ابن بكتب العناية «ثم القرآن، ظالل وفي المنار كتفسير ملحوظ، بشكلٍ السُّنني

وك العمراني، االجتمـاع علـم في الرائـدة ونظرياتـه الذينخلدون النهضة تَّاب
اجتماعيً تناوًال تناولهم كان وإن خلدون، ابن مدرسة من إنسانيًأفادوا كتاباتا مثل ا

ممن وغيرهم برغوث، والطيب عرسان، وماجد سعيد، وجودت نـبي، بـن مالك

.[19]«عنوا بجانب السّنن

والتفسير اإللهية السنن بيان يتطلّبه مما سبق ما إلى تضاف التي المصادر ومن
يخالف ال فيما والكونية، اإلنسانية العلوم إليه توصّلت مما االستفادة للقرآن السُّنني
الكون حقائق عن فضًال اإلنساني، االجتماع بمجاالت تتصل إِذْ الوحي؛ مقاصد
االهتمام دواعي أهم من لعلّ بل والتجريب، والمشاهدة الحِسّ على القائمة العلمية
الوظيفة هي فيه المبثوثة االجتماعية السنن على «للوقوف للقرآن السّنني بالتفسير
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االجتماع وبعلم عامة، اإلنسانية بالعلوم عالقتها في السنن هذه بها تضطلع التي
مهم مصدرًا تشكّل أن شأنها فمن نخاصة؛ العلوم لهذه فيا النظر ضوئه على يد

ونمد وخالصاتها، نتائجها من مالكثير ثها منن أشبه يقينية وخالصات بنتائج م
وتتقل لذلك نتيجة األخطاء فتتضاءل وفيزيائية، رياضية بمعادالت الدقّة ص،حيث

.[20]«بها وتفاديهاويصير من الممكن تجن

2- أقسامه ومنهجياتها العامة: 

لكلّ العامّة المنهجية إيضاح مع كبرى أقسام ثالثة إلى السُّنني التفسير تقسيم يمكن
قسم: 

- األول: التفسير السنني الكلي: 

المصحف، في ترتيبها حسَب سورةً، سورةً سننيًّا تفسيرًا كامًال القرآن تفسير يتمّ بأن
وضع على الواحدة القرآنية السورة في اإللهية السنن لبحث منهجيته في ويعتمد

العناصر اآلتية: 

السورة: يدي بين آياتها،• وعدد اسمها، حيث من توفّر بما بها التعريف يتمّ حيث
في ورد وما السور، بين وموقعها فيها، نزلت التي والمرحلة وسببه، نزولها ووقت
قد ما إلى االلتفات مع أنواعها، بشتى ومناسباتها به، انفردت وما صَحّ، مما فضلها

يوجد من عالقات بين هذه الحيثيات وبين السنن الربانية الواردة. 

أغراضها: بالسنن• عالقات من يوجد وما الجزئية ومقاصدها الكلي مقصدها أي
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المذكورة.

السورة: في الربانية السنن معانيها• تفسير مع بآياتها متبوعة السنن تسرد حيث
كونية، إلى السنن هذه تصنيف مع الحال. اقتضى إنِ المعنى نفس في بآيات

واجتماعية إن وردت كذلك.

 المتنوّعة في السورة من أساليب لغوية وفنية.السنن اإللهيةعن • وسائل الكشف 

الكونية واالجتماعية الواردة في السورة. • العالقات بين السنن: 

 .[21]للسنن اإللهية في السورة• عرض وتركيب 

العام: الموضوعي السُّنني التفسير الثاني: شكل- على السنن في يبحث الذي
في األمة. واقع في لها التطبيقي الجانب إبراز مع نظريًّا عامة قرآنية موضوعات
ثالثة على ويتمّ القرآن، في بدراستها الموضوعي التفسير منهجية يعتمد الحالة هذه

 :[22]مستويات

التدافع «سنة مثل: وجردها، فيه الواردة اآليات باستقراء كلّه القرآن خالل من -
في القرآن».

- من خالل سورة من السور، كموضوع: «سنة التزكية في سورة الشمس». 

(الحياة) كلفظة: القرآن؛ في معانيها بيان مع قرآنية جملة أو قرآنية لفظة خالل من -
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. [الشمس: 10]في القرآن، وكجملة: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾

(المجالي): الخاص السنني التفسير الثالث: من- بمجال خاصّة سنن في يبحث الذي
يهديها إِذْ جميعًا؛ ومستوياتها الحياة ميادين لتسع القرآن في تتنوّع وهي المجاالت،
المجاالت، من مجال في الكريم القرآن آيات وجمع وأصوب. وأعدل أقوم هي للتي
فيه ويتبع ذاك، أو المجال هذا في اهللا سنن عن للكشف وتدبرها فيها والتأمّل
زمنها في الحاجة بأمسّ اإلسالمية واألمّة وضوابطه. الموضوعي التفسير منهجية
يالحظ لما االجتماعية، حياتها مجاالت مختلف في اهللا لسنن الشافي البيان إلى هذا
المواقف مختلف في متجليًا المسلمين، عموم لدى السّنني التفكير غياب من
السنن أنّ غافلين األماني، على ويعتمدون العواطف تحكمهم زالت فما والتجارب،
على وسعى عنها تنَكّبَ إنْ وخسر خاب بل أحدًا، تجامل وال تحابي ال غّالبة اإللهية

خالفها.

السنن في الباحثين أحد رأي حسَب المعاصر للواقع إلحاحًا اإللهية السنن وأكثر
سنن الفعالة، األُسَر تكوين في اهللا سنن البشرية، النفس تربية في اهللا «سنن اإللهية
الدولية، العالقات إدارة في اهللا سنن االجتماعية، العالقات شبكة تماسك في اهللا
في اهللا سنن والعسكري، االقتصادي الجانب في الناس عن االستغناء في اهللا سنن
كلّها الكون، في المادة أسرار تعلّم في اهللا سنن االستبداد، ودحض العدل إقامة

.[23]تتضمّن قوانين هللا في األرض ال تغني العاطفة عنا شيئًا إن جهلناها!»

ثالثًا: أهمية التفسير السنني من خالل دوره في النهوض الحضاري لألمّة: 

المقدمات ارتباط هو لألمّة، الحضاري بالنهوض اإللهية السنن قضية ارتباط إنّ
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بالحديث إال حضاري نهوض عن الحديث يمكن فال بالمسببات، والسبب بالنتائج،
الحضاري ونهوضها عافيتها تستعيد ولن األمّة حال يصلح ولن وإعمالها، سننه عن
هديها وتنكّبَت عنها أعرضت ومتى معها، والتوافق واستثمارها بالسنن بالوعي إال

اْألَوَّلِينَ﴾ سُنَّتُ مَضَتْ ﴿فَقَدْ أمثالها؛ خاب كما وخابت 38]خسرت ﴿قَدْ[األنفال: ،
الْمُكَذِّبِينَ﴾ عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ فَانْظُرُوا اْألَرْضِ فِي فَسِيرُوا سُنَنٌ قَبْلِكُمْ مِنْ [آلخَلَتْ

.عمران: 137]

لألمّة، الحضاري النهوض تحقيق الكريم للقرآن السّنني التفسير غاية أنّ يتحدّد هنا
والعِبر الدروس «استخالص السّنني التدبر إلى القرآن دعوة من الهدف أنّ مثلما

األمّ منها تستفيد البشريالتي العمراني مسارها لتصحح بها، وتسترشد المسلمة ة
أي: واستقرار، وأمن وسالم، طمأنينة في الهنية العيشة لها يحقّق الذي النحو على

العمران إلى القرآن من عنه[24]«تنطلق الغفلة أو السّنني التدبر وبدون يفقد».
حم التي وأمانته األساسية، ميزته اهللاإلنسان أعطاه الذي والسلطان إياها، اهللا له

بل سافلين، أسفل في المكرم اإلنسان هذا ويصير له، اهللا خلق ما لتسخير له، تعالى

.[25]«رًا للذين يعلمون سنن اهللايصير اإلنسان نفسه مسخ

لألمة الحضاري النهوض تحقيق سبيل في السّنني التفسير دور القرآن تناوَل وقد
مِنْ الَّذِينَ سُنَنَ وَيَهْدِيَكُمْ لَكُمْ لِيُبَيِّنَ اللَّهُ ﴿يُرِيدُ تعالى: قوله في التوبة، عن بحديثه

اآليات عَلَيْكُمْ...﴾ وَيَتُوبَ 27]قَبْلِكُمْ -26 يعد[النساء: الذي ي، الذي عليهاألصل بنى
-سبحانه فيخبر تعالى؛ اهللا مراد باعتباره السّنني يريدالتفسير أنه ليكشف»تعالى-

عليها تقبلوا وأن تتدبّروها، وأن الحكمة، هذه تروا أن لكم ويريد حكمته؛ عن لكم
ليست وهي ألغازًا؛ وال معمياتٍ ليست فهي والقلوب؛ والعقول األعين مفتوحي
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لكم...تحكم الحكمة هذه لبيان وأهل حكمتها، إلدراك أهل وأنتم غاية؛ وال له علّة ال ا
سَن الذي اهللا منهج هو المنهج جميعفهذا للمؤمنين أصوله،ه في ثابت منهج وهو ا.

مطموح مبادئه، في سنند ويهديكم لكم يبين -سبحانه- فهو وأهدافه... غاياته في رد
المعصية، من والتوبة الزَّلَل، من التوبة إلى بيدكم ليأخذ ليرحمكم، قبلكم من الذين

فيهليمه السير على ويعينكم الطريق، لكم بعد[26]«د التوبة مسألة كرّر ثم ،
عَلَيْكُمْ﴾بقولهذلك يَتُوبَ أَنْ يُرِيدُ ﴿وَاللَّهُ :[27 يريد[النساء: تعالى أنه أي يرجع»؛ أن

العمى من فيه كنتم لما الضالل طرق من عليه كنتم عمّا الشافي بالبيان لكم

.[27]«بالجهل

الحياة يسع ما والصور والمعاني اآلفاق من يحوي وعام شامل مفهوم والتوبة
أَيُّهَ جَمِيعًا اللَّهِ إِلَى ﴿وَتُوبُوا يقول: تعالى فاهللا فحَسْب، الفردية ليست جميعًا،

تُفْلِحُونَ﴾ لَعَلَّكُمْ 31]الْمُؤْمِنُونَ بشؤون[النور: يتعلّق وما الجماعية، التوبة فهناك ،
مجتمعين. أنالناس تحتاج الحضاري ونهوضها وفاعليتها عافيتها األمة والستعادة

وجماعاتٍ أفرادًا ومتكاملة شاملة حضارية توبةً لهاتتوب سنّه الذي المنهج باتّباع
هُدًى مِنِّي يَأْتِيَنَّكُمْ ﴿فَإِمَّا وعمارتها: األرض في االستخالف منهج سبحانه، الخالق

يَحْزَنُونَ﴾ هُمْ وََال عَلَيْهِمْ خَوْفٌ فََال هُدَايَ تَبِعَ 38]فَمَنْ إال[البقرة: يتحقّق ال وهذا ،
بفقه السنن اإللهية والوعي بها وتوظيفها وحُسن التعامل معها.

القرآني بالمقصد يذكّرنا التوبة، مع بها واالهتداء وكشفها السّنن بيان مسألة واقتران
) وهو األمم، قصص في اإللهية السنن كشف للسَّيْراالعتبارمن الحقّ لطريق تبيُّنًا (

إليه تشير ما وهو السابقين. أخطاء تكرار وتجنب لتجنّبه، الباطل وطريق فيه،
اْألَرْضِ فِي فَسِيرُوا سُنَنٌ قَبْلِكُمْ مِنْ خَلَتْ ﴿قَدْ تعالى: كقوله اآليات، من العديد
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لِلْمُتَّقِينَ﴾ وَمَوْعِظَةٌ وَهُدًى لِلنَّاسِ بَيَانٌ هَذَا * الْمُكَذِّبِينَ عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ آل]فَانْظُرُوا

138 -137 لألمم،[عمران: أحوال قبلكم من مضت «قد أنه سبحانه يخبر إذ ؛
أن وهي الخلق، في اللَّهِ عادة هي واحدةٍ، طريقةٍ على وعتوجارية الظالمين همقوة

فِي ﴿فَسِيرُوا قال: ولذلك المحقّين، للمتقين والعاقبة زائل، أمرٌ الضعفاء عَلى
وأ ربهم، برسل المكذِّبين أي الْمُكَذِّبِينَ﴾؛ عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ فَانْظُرُوا النظراْألَرْضِ ريد

هالكهم، أسباب عن السؤال أو أخبارهم، من بلغ ما تحقّق منه ليحصل آثارهم في
لتطمئن اهللا فاستأصلهم المستضعفين، على طغوا وكيف قوّة، أُولي كانوا وكيف

المخب بمشاهدة المؤمنين فإننفوس عيان، مشاهدة عنهم معنى...ر بديع للعيان
الناس خير فيه ما إلى اإلرشاد والهدى: الواقعة. الحقائق وكشف اإليضاح والبيان:
إلى اإلشارة جعلت فإن والتخويف. التحذير والموعظة: واالستقبال. الحال في

سُنَنٌ﴾ قَبْلِكُمْ مِنْ خَلَتْ ﴿قَدْ قوله: 137]مضمون عمران: لِما[آل بيان فإنها اآلية،
وسوء الهزيمة بين وال العاقبة، وحسن النصر بين التالزم عدم مِن عنه غفلوا

فإن أسبابها، مِن المسببات لينتزعوا لهم هدى وهي حقًالعاقبة، النجاح هوسبب ا
يغتر وال الفساد ليحذروا لهم موعظة وهي واالستقامة، اغترالصالح كَما إذْوا عاد

 .[28]«[فصلت: 15]قالُوا: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ 

توبة في يتمثّل الحضاري لنهوضها األمّة تحقيق في السّنني التفسير دور وإذًا،
الدور أي الباطل، وتجنّب الحقّ طريق على واستقامته وجماعةً فردًا اإلنسان
تقويم في هي والسنن للقيم األساسية «فالوظيفة اإلنساني؛ للسلوك التقويمي الوظيفي
كونها غير معنى لها يكن لم وإال والسواء، الصواب حالة إلى وردّها االختالالت

 .[29]«(شعارًا) ترفعه هذه الجهة أو تلك
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التفكير وبناء السّنني الوعي تشكيل وهو آخر، دورًا الدور بهذا وفاؤه ويستلزم
لدى السّنني الوعي وضعف التفكير خلل مدى على شاهدٌ المعيش فواقعنا السّنني؛
اهللا، بسنن يهتدي ال حين «واإلنسان الله؛ بسنن االهتداء عدم ثَم ومن المسلمين،

فَقَد ألنه هواه، به يميل اهللا، عند من جاء الذي والهدى بالعلم يهتدي الميزان،وال
يخشاهما! فكيف علمًا. وال سنَّةً يخشى ال حيث هواه مع يميل أن عليه سهًال فصار
ضيق أنَّ نجد ...فلذا للباطل! كشفهما وأسلوب الحياة، في بقوانينها يشعر لم ...وهو

يسه إدراكه، في والمحدودية اتنظره، عليه أنالن دون نفسه، تهواه وما الظنون باع

.[30]«يخشى نكيرًا

التقويم لتحقيق البناء في األساس الدور هذا عبء السنني التفسير يتحمّل وعليه،
التقدّم عوامل لتحصيل والحقّ، الهدى على واالستقامة والتوبة لإلنسان، السلوكي
تعالى: لقوله مصداقًا والخسران، الخيبة عوامل واتقاء واآلخرة، الدنيا في والفالح

دَسَّاهَا﴾ مَنْ خَابَ وَقَدْ * زَكَّاهَا مَنْ أَفْلَحَ 10]﴿قَدْ -9 يَأْتِيَنَّكُمْ[الشمس: ﴿فَإِمَّا وقوله: ،
لَهُ فَإِنَّ ذِكْرِي عَنْ أَعْرَضَ وَمَنْ * يَشْقَى وََال يَضِلُّ فََال هُدَايَ اتَّبَعَ فَمَنِ هُدًى مِنِّي

.[طه: 123- 124]مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ 

بترتُّب مؤمن وكذلك باهللا، مؤمن بامتياز؛ سنني عقل هو القرآن يبنيه كما والعقل
شَيْءٍ كُلِّ مِنْ وَآتَيْنَاهُ اْألَرْضِ فِي لَهُ مَكَّنَّا ﴿إِنَّا واطّرادها: األسباب، على النتائج

84]سَبَبًا﴾ الدقيق[الكهف: الحساب وعلى الصالح، والعمل اإليمان على يقوم عقل ،
أَهْلِ أَمَانِيِّ وََال بِأَمَانِيِّكُمْ ﴿لَيْسَ عمل: بال األماني عقلية وليست الذكية، والموازين
وَمَنْ * نَصِيرًا وََال وَلِيًّا اللَّهِ دُونِ مِنْ لَهُ يَجِدْ وََال بِهِ يُجْزَ سُوءًا يَعْمَلْ مَنْ الْكِتَابِ
وََال الْجَنَّةَ يَدْخُلُونَ فَأُولَئِكَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أُنْثَى أَوْ ذَكَرٍ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنَ يَعْمَلْ
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نَقِيرًا﴾ 124]يُظْلَمُونَ -123 ضد[النساء: عقل والتواكل، واليأس والجهل الخرافة
م على اإلخفاقات وتعليق مُصِيبَةٌشْجوالكسل أَصَابَتْكُمْ ﴿أَوَلَمَّا الخصوم: أو األقدار

.[31][آل عمران: 165]قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ 

﴿قُلْ والتخرّصات: الظنّ يتبع وال والبرهان، العلم يطلب سَؤُول نقدي عقل وهو
صَادِقِينَ﴾ كُنْتُمْ إِنْ بُرْهَانَكُمْ 111]هَاتُوا إَِّال[البقرة: يَتَّبِعُونَ إِنْ عِلْمٍ مِنْ بِهِ لَهُمْ ﴿وَمَا ،

شَيْئًا﴾ الْحَقِّ مِنَ يُغْنِي َال الظَّنَّ وَإِنَّ 28]الظَّنَّ واآلبائية:[النجم: التقليد يقبل ال كما .
عَلَيْهِ وَجَدْنَا مَا حَسْبُنَا قَالُوا الرَّسُولِ وَإِلَى اللَّهُ أَنْزَلَ مَا إِلَى تَعَالَوْا لَهُمْ قِيلَ ﴿وَإِذَا

يَهْتَدُونَ﴾ وََال شَيْئًا يَعْلَمُونَ َال آبَاؤُهُمْ كَانَ أَوَلَوْ 104]آبَاءَنَا فـ[المائدة: يتبادرأو»؛ ما ل
ات إدانة هو القرآن، على االطالع عند الذِّهن منإلى أكثر عمومه، في اآلباء باع

ات جذمدح أمر وسننه، اهللا آيات محلّ اآلباء إحالل ألنّ اآلباء، شديدباع اب
ات من فالتحذير ولهذا أواإلغراء. وهو القرآن، في الظاهر هو اآلباء، ماباع ل

عليه كان ما يخضع أن ينبغي اآلباء، عليه كان مما ولالستفادة عليه. المطلعَ يُبادرُ

.[32]«اآلباءُ للعلم والهدى، ويُجرى عليه التصحيحُ المطلوب دائمًا

صدفة فال والنتيجة، السبب بين المحكم «الربط على يقوم النقدي السّنني العقل هذا
حدث... قد ما مستوًى في خلًال فإنّ األغالط؛ تحدث وعندما عبثية، وال الكون في

أن نفترض أن ألنخطأيجب وليس حصل، قد هيما بها نحيط أو نعلمها ال قوى

ذلك في و[33]«المتسببة الوجود أجرى قد تعالى فاهللا وال، تتحوّل ال سنن فق
تبدتتبد أن يمكن الطليقة إرادته أن اليقين مع أخرى،ل، بها وتستبدل القوانين كلّ ل

و الكون تنظيم هو والثابت الجاري مجاللكن فال متعدّدة؛ مستويات من قوانين فق
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في كما المشركين، لطلبات القرآن يستجب لم لهذا واألماني؛ والمعجزات للخوارق
تَكُونَ أَوْ * يَنْبُوعًا اْألَرْضِ مِنَ لَنَا تَفْجُرَ حَتَّى لَكَ نُؤْمِنَ لَنْ ﴿وَقَالُوا وجل-: -عز قوله
كَمَا السَّمَاءَ تُسْقِطَ أَوْ * تَفْجِيرًا خَِاللَهَا اْألَنْهَارَ فَتُفَجِّرَ وَعِنَبٍ نَخِيلٍ مِنْ جَنَّةٌ لَكَ
أَوْ زُخْرُفٍ مِنْ بَيْتٌ لَكَ يَكُونَ أَوْ * قَبِيًال وَالْمََالئِكَةِ بِاللَّهِ تَأْتِيَ أَوْ كِسَفًا عَلَيْنَا زَعَمْتَ
هَلْ رَبِّي سُبْحَانَ قُلْ نَقْرَؤُهُ كِتَابًا عَلَيْنَا تُنَزِّلَ حَتَّى لِرُقِيِّكَ نُؤْمِنَ وَلَنْ السَّمَاءِ فِي تَرْقَى

.[اإلسراء: 90- 93]كُنْتُ إَِّال بَشَرًا رَسُوًال﴾ 

علمية جهود بذل «إلى يحتاج اليوم المسلمين لدى التفكير من النمط هذا وتحقيق
تحرير» إلى تحتاج وإرادة تصحيح، إلى تحتاج مفاهيم فهناك أكثر؛ وتربوية وفكرية

والتربوية،[34] والعلمية الفكرية الجهود هذه أكبر السنني التفسير أن شكّ وال .
الحضاري النهوض في محوري دوره بأنّ القول فمجمل يطول، ذلك في والحديث
فضًال المسلمين، لدى السنني التفكير وبناء السنني، الوعي تشكيل خالل من لألمة
لتدرك اإلسالمية، المجتمعات في السننية للتربية المرجعية األساس المادة توفير عن
خيبتها سنن وتعي بها، فتأخذ الحضاري ونهوضها فالحها سنن خاللها من

وسقوطها فتتقيها.

خاتمة: 

مهم بموضوع المقالة هذه عرّفَتْنَا الذيوهكذا، القرآنية الدراسات مواضيع من
للقرآن السُّنَني التفسير وهو االهتمام، مزيد إلى وأقسامه،يحتاج ومصادره مفهومه ؛

واستعادة الحضاري لنهوضها األمّة تحقيق في المحوري دوره في المتمثّلة وأهميته
التي السّنن وإعمال األسباب باتخاذ إّال كبوتها من تنهض لن أن فتبيّن فاعليتها،
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كتابه أنزل وما معها، التعامل وحُسن بها والوعي فقهها بعد تعالى اهللا وضعها
العزيز إال ليرشدها إليها، يهديها ألحسن الطرق، وأعدل السُّبُل. 

عوامل أسئلة على لتجيبها وضروريةً؛ ماسّةً سننيًّا قراءته إلى حاجتها كانت ولذا
واندثارها سقوطها أسباب وعلى بها، فتأخذ وبقائها واستمرارها ونهوضها، قيامها
وسوره آياته في السنن تلك يتتبع سنني تفسير خالل من وذلك تتجنبها، وكيف

ويستنبطها ويبيّنها.

ويمكننا أن نسجّل في سياق هذه الخاتمة، الخالصات اآلتية: 

وبيان- ذِكْرها، في فأفاض عظيمةً؛ عنايةً اإللهية بالسنن اعتنى قد الكريم القرآن إنّ
أهميتها وفاعليتها في الحياة الفردية واالجتماعية والحضارية.

السإن- بيانالتفسير هو بما تعالى، اهللا ومراد القرآن مقاصد من عظيم مقصد ي
و على والسَّيْر بها لالهتداء لها وكشف اللَّهُللسنن ﴿يُرِيدُ تعالى: قوله وأصله فقها،

.[النساء: 27]لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ 

التفسير- أصول في عليها المتعارف نفسها هي للقرآن السُّنني التفسير مصادر
أنتجه ما إليها يُضاف والتابعين)، الصحابة وأقوال النبوية والسنّة الكريم (القرآن
كذلك المعاصر، وخاصة السُّنني، التفسير مجال في عامًّا وفكرًا تفسيرًا المسلم العقل

ما أنتجه العقل البشري عمومًا مما ال يصادم الشرع، ويمكن االستفادة منه. 

 ينقسم التفسير السُّنني إلى ثالثة أقسام كبرى: كلي، وموضوعي، ومجالي خاص.-
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األم- تحقيق في السُّنني التفسير دور التوبة،يتحدّد مفهوم في الحضاري لنهوضها ة
فال وعمرانًا. وجماعةً فردًا اإلنسان إلصالح بالسعي يتعلق جامع كلّي كمفهوم

حديث عن النهوض الحضاري لألمة إال بتوبتها واتّباعها الهدى الرباني.

وإلنضاجه، قيمته إلبراز ومحاولة الموضوع، لهذا إضاءة هذه مقالتنا تعدّ وهكذا،
وتتفرع أخرى، جهود تستتبعه بأن والتعديل، والتقويم اإلنضاج إلى بدورها تحتاج
والعمل للفكر أخرى ميادين على الضوء وتسلّط آفاقه، توسع كثيرة، مختلفة دراسات

نِيَّيْن قرآنيًّا مجهولةً كانت أو مهملةً أو منقوصةً.السُّن
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