
 

 

 السنن اإللهية ومفاتيح الحضارة

 

فً  فقد جاء األمر بالقراءة. منذ اللحظة األولى ه إلٌه القرآنالحضارة التً نب   بمفاتٌح   اا وثٌق  ارتباط   هٌة ٌرتبط  لاإل السنن   إن موضوع          

:وهذا ٌعنً أول الوحً مرتٌن،  

ن.وهو القرآن الكرٌم الذي ٌلفت نظرنا باستمرار إلى تدبر فً آٌات هللا فً الكون وفً اإلنسا ،قراءة الكتاب المسطور (ٔ  

.وهً قوانٌن ال تتبدل وال تتخلف ،ط حركتهبتضف على القوانٌن التً تحكم سٌره ووهو الكون المنظور للتعر ،قراءة الكتاب المفتوح( ٕ   

ٌلا ف ل ن ت  ...) د  ل س ن ت  ٱَّلل   ت ۡبد  ( ج  ٌل  د  ل س ن ت  ٱَّلل   ت ۡحو  ل ن ت ج  [ٖٗ :سورة فاطر] – و   

نتحمل المسئولٌة عن هذا الكون والتعمق  -نحن البشر – افإنن ،القوانٌن الحاكمة لهذا الكوناإللهٌة تعنً  ومن هنا ٌمكن القول بأن السنن         

   ٌجعلنا نفهم التارٌخ نونتعرف على السنن التارٌخٌة. فمن ذلك كله أ ،آٌات هللا فً الكون وفً اإلنسان حتى ندرك   فً دراسته وفهم أسراره

ً هذا الكون ٌسٌر بطرٌقة فلٌس هناك شًء ف ،كما ٌمهد لنا السبٌل لفهم أسباب قٌام الحضارات وسقوطها ،المستفادة منه الدروس  ب  نعتبر و

أو بمحض الصدفة:عشوائٌة   

ال  ٱل  )ال   ر  و  ك  ٱۡلق م  ۤا أ ن ت ۡدر  ی ل ه  ك ل  ٱلش ۡمس  ٌ ۢنب غ  ار ِۚ و  ل  س اب ق  ٱلن ه  (ࣲ ف ی ف ل ك ٌۡ ون  [ ٓٗ]سورة ٌس :  – ٌ ۡسب ح   

عاده. وإذا فً اإلنسان هو العلم بجمٌع أبالتعرف على آٌات هللا فً الكون وو ،وال جدال فً أن السبٌل إلى الكشف عن هذه السنن اإللهٌة       

 ،الحضارة العلم التً هً فً الوقت ذاته مفاتٌحفإن معنى ذلك أنه أعطاه مفاتٌح  ،كان هللا قد علّم آدم األسماء كلها قبل أن ٌهبطه إلى األرض

ها اإلنسان فً لة إلى األهداف الحضرٌة التً كلف هللا ببل الموص  ٌسلكوا الس  أن ٌطرقوا كل أبواب البحث و - وعلى ذرٌته من بعده -وعلٌه 

:قوله تعالى  

ا)ه   ه  ك ۡم فٌ  ر  ٱۡست ۡعم  ن  ٱأۡل ۡرض  و  أ ك م ّم  [ ١ٔسورة هود : ] - (...و  أ نش   

    عشى كعوب متمدمة وأخرى متخشفة سٌكتكف ٌكتملالذي رنا المعاص  فالذي ٌتأمل عالم   ، لشكنوالوالع ٌؤكد لنا ذلن بما ال ٌدع مجاالً        

   ومن ٌغفل عن هذه .فتشن سنة هللا فً خشمه ،ا إلى تحمٌك ما ٌرٌدسٌصل حتمً  ،ٌنمبٌجتهد وٌبحث وٌسعى وفمن ٌفكر و، بسهولة هذه الحمٌمة

   ال ٌنتج إال ألل المشٌل.، دارْت عشٌهم الدائرة وتراجعوا حضارٌّا وتولفوا فٌستهشن كثٌرا والتمشٌل من كأن العشمالحمٌمة وركنوا إلى التواكل و

اآلخر الدٌنً لد تجمد هو فإن العشم   وعشى الرغم من هذا الفهم الخاطئ ،طأ أن العشم فً اإلسالم ممصورعشى العشم الدٌنً فمطظن الكثٌرون خو

حولهم فً هذا الوجود. لواهم الفكرٌة عن فهم ما ٌدور وكلّ  ،ل هؤالء الواهمٌن عشى نحو أفمدهم الوعًوفً عم  

ُق         ما  بٌن  ومنالرجعٌة بإلسالم ٌعنً الُجمود والتخشف و  عشى أن التمسنالمعروف ))إرنست رٌنان(( من ذلن دلٌاًل ولد اتخذ الُمْست ْكر 

ومدعاة  ،هوال جدوى من ،واإلقتناع بأن البحث فٌه باطل ،كراهيته للعلمما ٌمٌز المسلم فً الواقع بشكل جوهري هو ن : "إفً هذا الصدد لاله 

سٌظل عدوا لكل تخلف علمً. وقد بٌن كان وإنما  ،ا للعلمفاإلسلم لم ٌكن فً ٌوم من األٌام عدو   ،امن ذلك تمام   على العكسإن األمر "للكفر. 

ّ  - معنى الواسع للكلمةالب - ماءللنا القرآن الكرٌم أن الع  الخلقوإدراك روعة  ،نوسنن هللا فً الك نهم الذٌن ٌستطٌعون فهم  أ هم أخشى الناس َّلل 

ا لدماء الشهداء.مداد العلماء مساوٌ   ملسو هيلع هللا ىلصومن هنا اعتبر النبً  ،الخالق جللو  

ن ٌهاجم العلم والعلماء والبحث العلمً       عتق د ا أنه  ،إن األمر الذي ٌؤسف له أن ٌخرج من بٌن صفوف المسلمٌن م      ،اإلسلمعن  ٌدافعم 

    أذٌة من  أشدواألذٌة من الصدٌق هً  ،ال الذٌن ٌئذون اإلسلم بجهلهمه  والواقع أنه ٌسًء إلى اإلسلم أبلغ إساءة. وهذا شأن األصدقاء الج  

ثة بالنسبة لإلسلم واإلسلم بريء فً  ،سلماإلوٌعلنون أن ما ٌقولونه هو  ،فهم ال ٌفهمون وال ٌرٌدون أن ٌفهموا ،العدو. وهؤالء الجهال كار 

ترٌد أن تفسرالدٌن على  الجاهلٌنإنما هً مشكلة فئة من الجامدٌن وو ،العلملٌست بٌن اإلسلم و - إذن – إن المشكلة واقع األمر مما ٌقولون.

  الخرافات إلى عقلٌات متحررة من األوهام و تصوراتها المتحجرة. إننا فً حاجةدٌن على األخذ برؤاها المتخلفة وترٌد أن ترغم ال، وهواها

إن الجهاد  ،كما ٌقول اإلمام الغزالً .فنفهم مما فً األعلى (فل خلص إال فً اإلستقلل) ،تقلٌدومتحررة من الجهل وال ،والدجل والشعوذات



    الجهاد فً مجال العشم والتنافس فً مٌدان البحث ضة غائبة فً عالمنا اإلسالمً: هو الذي ٌعد فرٌ ،الحمٌمً أمام المسشمٌن فً عالم الٌوم 

ن ٌفٌد اإلسالم والمسشمٌن فً كًء.ا فإنه ل الدنٌا ضجٌجً الذي ٌمأل، أما جهاد الحناجرالعشمً   

    ،ونستٌمظ بعد طول ُسبات ،فً اإلنسان تدعونا أن ننهض بعد طول ُرلادوإن سنن هللا فً الكون و جد خطٌر، إن األمر خاتمة المول       

مۡ  المائل وهو:اإللهً ا لمانون التغٌٌر إال طبمً نا من األول تماما ألن لن تتبدل أحوال ونبدأ ه  ا ب أ نف س  و۟ا م  ت ٰى ٌ غ ٌّ ر  ا ب ق ۡوٍم ح  ّ ر  م     - (...)إن  ٱَّلل   ال  ٌ غٌ 

دْت لمن ٌفهم اآلٌة فتلك سنة هللا التً و   .[ٔٔ]سورة الرعد :  وٌنفذ جهده فً قٌام الحضارة.ع   

 

كتاب الفكر الدٌنً وقضاٌا العصر المصدر:  

 

 

                                

وحدة البحث وتطبٌق اللغة،   

 لجنة الثقافة،

ٕٕٓٓ/ ٢ٕٔٓاتحاد الطلبة الكلنتانٌٌن بمصر   

 

 نٌئ نورحمٌراء بنت نٌئ ٌسري

 كلٌة الدراسات اإلسلمٌة والعربٌة للبنات،

 شعبة أصول الدٌن،

.جامعة األزهر الشرٌف  

  


