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 عرض لألفكار الرئيسية للبحث

 



أسئلة 
 محورية

ما هً السنن 
 القرآنٌة؟

ما هً صورها 
 ونماذجها؟

ما هً 
وظٌفتها فً 
خدمة الدٌن 
 فً األمة؟

ما نصٌب 
السنن فً هذه 

 الخدمة؟

هل اعتنى 
المسلمون 

 قدٌما بالسنن؟

متى بدأ البحث 
فً السنن 
اإللهٌة فً 

 القرآن الكرٌم؟

ما قٌمة جهود 
المعاصرٌن فً 
مجال السنن 

 الكونٌة؟

 



التحديد 
 الداللي للسنة

 الطرٌقة

السٌرة 
 والطبٌعة

االستقامة 
على نهج 

 واحد

التتابع 
 واالطراد

 الدوام

 التشرٌع

االتباع 
والعمل 

 بأمر

حسن 
 السٌاسة

 



أصناف 
الداللة 

 للسنة

تصرف وسلوك 
ارتقى إلى أن ٌصبح 
عادة مستقرة وثابتة 
ومطردة بمثابة  
 سٌرة ونهج وطرٌق

حسن التدبٌر 
والهداٌة واإلرشاد 

وتنظٌم األمور 
الطرٌقة والتشرٌع )

 (واالستقامة

التوالً والتتابع 
واالطراد والدوام 

 وعدم التخلف

 



صيغ القرآن  
الكريم  

 للفظ السنة

 سنة هللا

 سنن

سنة من قد 
أرسلنا من 

 قبلك من رسلنا 

سنن الذٌن 
 من قبلكم

سنة 
 األولٌن

 سنتنا

 



أنواع 
 السنن

 طٓٔ اهلل

طٓٔ 

 ايشطٌ

طٓٔ 

 ايكّٛ

 



سنة 
 اللــه

سهِ اهلل 

 ٚأَشٙ ْٚٗٝ٘

عاد٠ اهلل يف 

 فعً٘

طشٜك١ اهلل 

َٚٓٗذ٘ يف 

 َعا١ًَ ايبشش

قإْٛ اهلل 

 ْٚظاَ٘

 



سنة 
 الرسل

طشٜكتِٗ اييت ناْٛا ٜٓٗذْٛٗا 

 يف طاع١ اهلل ٚاَتجاٍ أَشٙ

طريتِٗ اييت ناْٛا 

ٜظريْٚٗا ٚفل ششٜع١ اهلل 

 اييت أٚس٢ هلِ بٗا

 



سنة القوم  
 السابقين

ٚقائع اهلل يف َٔ خال 

 قبٌ َٔ األَِ

طشٜكتِٗ اييت طٓٗا 

 اهلل يف إٖالنِٗ

 



المصادر 
والمظان 
 والموارد

 ايكشإٓ ايهشِٜ

 ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ

ايتاسٜخ ٚاجملتُع 

 ايبششٟ

 



مسيرة جهود العلماء  
في خدمة القرآن  
الكريم من خالل  

 السنن اإللهية

ٌٖ نإ اٖتُاّ األ١َ 

بايظٓٔ ايشبا١ْٝ  ٚاسذا 

ٚبٓفع ايٛثري٠ أّ خضع 

 يًتذسز ٚايتطٛس؟

بني َشس١ً َا ايفشم 

ايظابكني َٚشس١ً 

املتأخشٜٔ؟ بٌ َا ايفشم  

 بني نٌ َشس١ً تاسخي١ٝ؟

َا ايزٟ أضاف٘ 

 املعاصشٕٚ؟

مبارا متٝضت املشس١ً 

 املعاصش٠؟

 



المحطات التاريخية  
والمعرفية في 

التعامل مع السنن 
 اإللهية

مرحلة النبوة 
والخالفة 
 الراشدة

مرحلة تدوٌن 
العلوم وظهور 

 الفرق

 مرحلة االزدهار
مرحلة الضعف 

 واالنهٌار

مرحلة النهضة 
المعاصرة وجهود 
حركات اإلصالح 

والصحوة 
 اإلسالمٌة

 



تشترك 
التعاريف في 
 الداللة على

ايطشٜك١ ٚايٓٗر 

 ٚاحملذ١ ٚاملظًو

ايٓظاّ ٚايكٛاْني اييت 

حتهِ سشن١ ايشٞء 

 ٜٚظري ٚفكٗا

ايعاد٠ املؤيٛف١ ٚاملتبع١ 

اييت ال حيٝذ عٓٗا 

 صاسبٗا بٌ ٜالصَٗا

 



 صيغ وأساليب  
الوحي القرآني 

والنبوي في عرض  
 السنن الربانية

لفظ السنة وما 
ٌرادفه، وما ورد 
من ألفاظ تدل 
على فعل هللا 

 الكونً والشرعً
أسلوب التعلٌل 
والشرط بسبب 
 معٌن أو بشرط

ألفاظ مثل كم، 
وكأٌن، وكذلك، 
فً سٌاق قصة 

 أو حكم

أسلوب التعمٌم 
وصٌغ العموم 

 واالستثناء

فعل الكٌنونة 
وما »المنفً 
وما « كان ربك

 فً معناه

أسلوب 
االستفهام 
 اإلنكاري

أسلوب التعقٌب 
بعد ذكر حوادث 
كونٌة أو أفعال 

 بشرٌة

 



خصائص 
 السنن اإللهية

 الثبات
 االستمرارٌة

العموم 
 والشمول

 الربانٌة

 الحاكمٌة

 الواقعٌة

 االطراد

 التوازن

 الوسطٌة

 الصدق

 العدل

 العلو

 الرفعة

القول 
 الفصل

 



إشكاالت في 
مسألة السنن 

 اإللهية

ايظٓٔ اإلهل١ٝ ٚايصذف١ 

تعُٝل اإلميإ ٚتك١ٜٛ )

 (ايٝكني

ايظٓٔ اإلهل١ٝ بني إثبات 

ايكذس ٚإثبات سش١ٜ 

 اإلْظإ َٚظؤٚيٝت٘

ايظٓٔ اإلهل١ٝ ٚأثشٖا 

يف تأطٝع ايعًّٛ 

 ايه١ْٝٛ ٚاالْظا١ْٝ 

ايظٓٔ اإلهل١ٝ 

َٚظأي١ ايتذاٍٚ 

 اذتضاسٟ

 



أهمية السنن 
ووظائفها ووجه 
 الحكمة منها

ايتبصش بهٝف١ٝ 

ايظًٛى ايصشٝح يف 

 اذتٝا٠

 داْب ادتًب

 َعشف١ ايذٜٔ

 داْب ايذفع

حتكٝل مج١ً فٛائذ، ٚدًب 

عذد َٔ املصاحل ع١ًُٝ 

 ٚع١ًُٝ

جتاٚص َشهالت ايفهش  

اإلطالَٞ يف اإلسداء، ْفٞ 

ايظبب١ٝ، ايتٛانٌ، ْفٞ 

َظؤٚي١ٝ اإلْظإ، ايكٍٛ 

 بايصذف١، ْفٞ ايكذس

 



 ٚظائف ادتاْب ايعًُٞ

اجملاٍ ايعًُٞ 

 ايعاّ

 جماٍ ايعًّٛ اإلْظا١ْٝ جماٍ ايعًّٛ ايه١ْٝٛ

تظخري ايهٕٛ فُٝا ٜظاعذ •

اإلْظإ ع٢ً االطتخالف يف 

 .األسض

 .ايبشح ايعًُٞ يف ايظٓٔ•

انتشاف دٛاْب َٔ اإلعذاص •

 .ايعًُٞ يف ايكشإٓ ايهشِٜ

تك١ٜٛ داْب ايتذٜٔ ٚاإلميإ عٔ •

 .ب١ٓٝ ٚعًِ

اإلطٗاّ يف ْشش ايذع٠ٛ اإلطال١َٝ •

 .  ٚتٛطٝع أفكٗا

 .عًّٛ ايتذبري•

 .تٓظِٝ االدتُاع ايبششٟ•

ايتفك٘ يف دًب املصاحل ٚدسء •

 .املفاطذ

 .تأطٝع فك٘ ايظٓٔ ايبشش١ٜ•

ايتخًص َٔ عكذ٠ ايػشب ٚغضٚٙ •

 .ايفهشٟ

 



ٚظائف اجملاٍ ايعًُٞ 

 ايعاّ

 .تأٌٖٝ ايعٓصش ايبششٟ ٚت١ُٝٓ املٛاٖب ٚايكذسات•

 .ايهشف عٔ قٛاْني ايعٌُ ٚايفعٌ ٚايهشف عٔ ايطاق١ ايبشش١ٜ •

 .ع٢ً جتاسب ايظابكني ايتعشف•

 .جتذٜذ ايذٜٔ ٚايتذٜٔ•

 .تششٝذ ايعٌُ ايذعٟٛ•

 .جتذٜذ ايتعاٌَ َع ايٛاقع•

 .ايٛعٞ باالْتُاء اذتضاسٟ•

 .تٓشٝط سشن١ ايبشح يف إَها١ْٝ بعح األ١َ•

 



 ايٛظائف ايعا١َ

 .تك١ٜٛ اإلميإ ٚتشطٝخ ايعكٝذ٠•

 .تجبٝت دعائِ اإلميإ باهلل ٚايّٝٛ اآلخش•

 .إخشاز املظًِ َٔ ايعبج١ٝ•

 .تأًٖٝ٘ يًخالف١ ٚاإلعُاس•

 .تٓشئ١ اإلْظإ ايصاحل املصًح•

 .حتكٝل ايشٗٛد اذتضاسٟ•

 



منارز َٔ ايظٓٔ 

اإلهل١ٝ يف ايكشإٓ 

 ايهشِٜ

طٓٔ يف إسٝاء األَِ 

 ٖٚالنٗا

يف اهلذا١ٜ  طٓٔ

ٚايضالٍ ٚاالبتالء 

 ٚايتُشٝص

طٓٔ ايتذافع بني اذتل 

 ٚايباطٌ

 



بعض عيوب 
البحوث في 
 السنن اإللهية

التداخل 
 المصطلحً

التكرار فً 
التناول وغٌاب 
التنسٌق بٌن 

 الباحثٌن

ضعف المنهجٌة 
فً تناول 
المصطلح 

 القرآنً

تعدد مناهج 
التناول بٌن 
الوصفً 

والتارٌخً 
 والتحلٌلً

تباٌن الدراسات 
بٌن ما هو 

أكادٌمً علمً 
وبٌن الطابع 
 الصحافً 

 



 استنتاجات

غًب١ ايعًِ ع٢ً 

ايتٛظٝف 

 ٚاالطتجُاس

غًب١ ايتٓظري 

 ع٢ً ايتطبٝل

غًب١ ايعٌُ 

ايفشدٟ ٚايبشح 

 ادتضئٞ

 



 وصايا

ختصٝص عًِ ايظٓٔ 

ايه١ْٝٛ ٚاإلْظا١ْٝ 

بايبشح ايعًُٞ ايٓظشٟ 

 ٚايتطبٝكٞ

إدساز ايعًِ بايظٓٔ 

نتخصص ضُٔ 

 ايرباَر ايتع١ًُٝٝ

تأطٝع َشانض حبح 

َتخصص١ سظب ايعًّٛ 

املتفشع١ عٔ عًّٛ ايظٓٔ 

 ايه١ْٝٛ ٚاإلْظا١ْٝ

إْشاء بٓو َعًَٛات 

سقُٞ ٜشصذ َظري٠ 

ايبشح ايعًُٞ، ٜٛثل 

يًُٓذض ٜٚٓظل بني 

 املشانض 

إْشاء َؤطظات ايبشح يف 

قضاٜا ايتخطٝط ٚايتٓظٝل 

ٚايتٛدٝ٘ يتأٌٖٝ األطش 

ٚإعذاد ايرباَر ٚتٛدٝ٘ 

 ايبشٛخ ٚتكِٜٛ املظاس

 



 إضافات المعقب

 



 حاكمية السنن

 



 سنة اهلل
 

ِ٘ ايَِّتٞ َقِذ  ًَّ ١ََّ اي ُس

ََٚئ   ٌُ َِٔ َقِب ًَتِ  َخ

 ِ٘ ًَّ ١َِّ اي َتِجَذ ِيُس

 َتِبِذٜاّل 

ِ٘ ِفٞ  ًَّ ١ََّ اي ُس

 َِٔ ِٛا  ًَ َٔ َخ ايَِّزٜ

ََٚئ َتِجَذ   ٌُ َقِب

 ِ٘ ًَّ ١َِّ اي ِيُس

 َتِبِذٜاّل

  َٔ ِ٘ ِفٞ ايَِّزٜ ًَّ ١ََّ اي ُس

 ٌُ َِٔ َقِب ِٛا  ًَ َخ

 ِ٘ ًَّ َُِش اي َٕ َأ ََٚنا

َِّكُذٚسّا   َقَذسّا 

 



نماذج من السنن 
اإللهية في الكون 

 والخلق

 



 إن اهلل

ال خيف٢ عًٝ٘  

ش٤ٞ يف األسض 

 ٚال يف ايسُا٤
ال ٜػفش إٔ 

 ٜصشى ب٘

ال ٜعًِ ايٓاس 

 ش٦ٝا

ال ٜشض٢ عٔ 

 ايكّٛ ايفاسكني

ال ٜضٝع أجش 

 احملسٓني
ال ٜعًح عٌُ 

 املفسذٜٔ

ال ٜػري َا بكّٛ 

حت٢ ٜػريٚا َا 

 بأْفسِٗ

ال ٜأَش 

 بايفحصا٤

ال ٜعًِ َجكاٍ 

 رس٠

ال خيًف  

 املٝعاد

 



إن اهلل  
 حبيال 

 املعتذٜٔ
 اخلا٥ٓني

 املفسذٜٔ

 املستهربٜٔ

 ايفساد

اجلٗش بايس٤ٛ 

َٔ ايكٍٛ إال َٔ 

 ظًِ
 ايفشحني

نٌ خٛإ 

 نفٛس

َٔ نإ 

 خمتاال فخٛسا

َٔ نإ 

 خٛاْا أثُٝا

 ايهافشٜٔ

 املسشفني
 



واهلل ال   
 حبي

نٌ خمتاٍ 

 ايفساد فخٛس

 ايعاملني
نٌ نفاس 

 أثِٝ

 



 إن اهلل 
 هدييال 

 ايكّٛ ايعاملني

نٝذ 

 اخلا٥ٓني

 ايكّٛ ايفاسكني 

 َٔ ٜضٌ

َٔ ٖٛ َسشف 

 نزاب

ايزٜٔ ال 

ٜؤَٕٓٛ بآٜات 

 اهلل

 ٖٛ َٔ

نارب 

 نفاس

َٔ نإ 

 خٛاْا أثُٝا

ايكّٛ 

 ايهافشٜٔ

 



 وال يزال

َزالُ الَِّذٌَن  ٌَ َواَل 
ْنُه  ٍة مِّ ٌَ َكَفُروا فًِ ِمْر
اَعُة  ُهُم السَّ ٌَ َحتَّى َتأْتِ

ُهْم  ٌَ أْتِ ٌَ َبْغَتًة أَْو 
ْوٍم َعقٌِمٍ  ٌَ  َعَذاُب 

اُنُهُم  ٌَ َزالُ ُبْن ٌَ الَ 
الَِّذي َبَنْوْا ِرٌَبًة فًِ 
َع  قُلُوبِِهْم إاِلَّ أَن َتَقطَّ
قُلُوُبُهْم َوهللّاُ َعلٌٌِم 

 َحِكٌمٌ 

َزالُ الَِّذٌَن َكَفُروْا  ٌَ َوالَ 
ُتِصٌُبُهم بَِما َصَنُعوْا 
َقاِرَعٌة أَْو َتُحلُّ َقِرٌباً 
 ًَ أْتِ ٌَ ن َداِرِهْم َحتَّى  مِّ
َوْعُد هللّاِ إِنَّ هللّاَ الَ 

 ٌُْخلُِف اْلِمٌَعاَد 

َزالُوَن  ٌَ َوالَ 
ُمْخَتلِفٌَِن إاِلَّ َمن 
َك َولَِذلَِك  ِحَم َربُّ رَّ

 َخلََقُهْم 

َزالُوَن  ٌَ َوالَ 
َى  ٌَُقاتِلُوَنُكْم َحتَّ

وُكْم َعن ِدٌنُِكْم  ُردُّ ٌَ
 إِِن اْسَتَطاُعوْا 

  اجتاٖات قطع١ٝ



 ولن

َُا  ُٙ َأَبذّا ِب ِٛ َّ َُ ََٜت ََٚئ 

 ُ٘ ًّ َٚاي  ِِ ِٗ ِِٜذٜ ََِت َأ َقذَّ

ٌِ ِبايعَّاِيُنَي ًِٝ  َع
ُُٗٛد  َٝ ََٚئ َتِشَض٢ َعَٓو اِي

ََّعاَس٣ َحت٢َّ َتتَِّبَع   َٚاَل اي

ِِ ُٗ ًََّت َِ 

  ِِ ِِ ِف٦َُتُه َٞ َعُٓه ِٓ ََٚئ ُتِػ

 َ٘ ًّ َّ اي ََٚأ ِٛ َنُجَشِت  ََٚي ٦ِّٝا  َش

ِٓنَي َِ ُُِؤ  َََع اِي

ََْو ِباِيَعَزاِب   ًُٛ َِٜسَتِعِج َٚ

  ُٙ َِٚعَذ  ُ٘ َّ ًَِف اي ُِٜخ  ََٚئ 

َِْفسّا ِإَرا    ُ٘ ًَّ َُٜؤخَِّش اي ََٚئ 

َُا   ُ٘ َخِبرٌي ِب ًَّ َٚاي َٗا  ًُ َجا٤ َأَج

َٕ ًُٛ َُ  َتِع

َِّينَي  ََّت اِيَأ َٕ ِإيَّا ُس َُٜٓعُشٚ  ٌِ َٖ َ

ِ٘ َتِبِذٜاّل   َّ َِّت اي ًَٔ َتِجَذ ِيُس َف

 ِ٘ َّ َِّت اي ََٚئ َتِجَذ ِيُس

ِٜٛاّل    َتِح

َََشحّا   ُِضِ ِفٞ اأَلِسِض  َٚاَل َت

ََٚئ  ََّْو َئ َتِخِشَم اأَلِسضَ  ِإ

ٍَ ُطٛاّل ًَُؼ اِيِجَبا  َتِب

َِٔ ِنَتاِب  َِٝو  َٞ ِإَي ََا ُأِٚح  ٌُ َٚاِت

ََٚئ   ِ٘ َُاِت ًِ ٍَ ِيَه ََُبذِّ َسبَِّو َيا 

ًَِتَحذّا َُ  ِ٘ ِْ َِٔ ُدٚ  َتِجَذ 

  َٔ ًَِهاِفِشٜ ُ٘ ِي ًّ ٌَ اي َِٜجَع ََٚئ 

ِٓنَي َسِبٝاّل َِ ُُِؤ ٢ًَ اِي  َع

ََٚئ َتِسَتِطُٝعِٛا َإٔ َتِعِذُيِٛا 

ِِ ِٛ َحَشِظُت ََٚي َِّسا٤  َٔ اي ِٝ  َب

 



َِٜحُٝل  َُِهُشَٚال   اِي

   ِ٘ ًِ ِٖ ٧ُِّٝ ِإال ِبَأ  ايسَّ

َْهََح   ِٔ َُ َف

ِٓهُُح  َٜ َُا  َّ َفِإ

 ِ٘ َِْفِس  ٢ًَ  َع

 ٜا أٜٗا ايٓاس

ِِ ُُٝه َُا َبِػ َّْ  ِإ

 ٢ًَ ِِ  َع ُِْفِسُه  َأ

 :ثالث١ دلاالت ال ٜهٕٛ ايعٌُ فٝٗا إال ضذ َٔ ظاغ٘ 

  املهش ايس٤ٞ، ٚايبػٞ، ٚايٓهح  



نماذج من سنن  
األمثال ودروسها  

 الحضارية

 



 املجٌ األٍٚ

سصقٓاٙ َٓا َٔ 

 سصقا حسٓا

 ممًٛنا

 عبذا

ال ٜكذس ع٢ً 

 ش٤ٞ

ٜٓفل َٓ٘ فٗٛ 

 سشا ٚجٗش

 



ايجاْٞاملجٌ   

ال ٜكذس ع٢ً  ٜأَش بايعذٍ

 ش٤ٞ

 أبهِ

ٖٚٛ نٌ ع٢ً 

 َٛالٙ

أُٜٓا ٜٛجٗ٘ ال 

 ٜأتٞ خبري

ٖٚٛ ع٢ً ظشاط 

 َستكِٝ

 



 األَش بايعذٍ

ايسري ع٢ً 

 ظشاط َستكِٝ

 ايشصم احلسٔ

سشا اإلْفام 

 ٚجٗش

 منا٤ حضاسٟ

 



 اْعذاّ

 ايكذس٠ ايهًٞ

 االَتالى

 َٔ ايػري

ايبهــِ 

 ايصُٛيٞ

 إبعاد يًخري

َسخ 

 حضاسٟ

 ايعبٛد١ٜ

 املطًك١

 



 سبل الوعي
 السنني

 



 األبصار السمع

 األفئدة
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 تدبر وتحكٌم القرآن إرساء وضبط المٌزان

 البرهان
 (المنهج)

 نهج وعمل وفق السنن

 إدراك ووعً بالسنن

 



1 
 إٔ تستطٝع ايفعٌ

2 
 إٔ تستطٝع االَتٓاع عٔ ايفعٌ

3 
 إٔ تستطٝع دفع غريى يًفعٌ

4 
 إٔ تستطٝع َٓع غريى َٔ ايفعٌ

املستويات 

االسرتاتيجية 

 للقدرة والفعل

 االمتناع ٌكون كلٌا، أما الحزم فعلى مستوى الجهد، والعزم على قدر االستطاعة: مالحظة 

 



 إدراك لعناصر الحركة

 ومعالم المسٌر
 التفكٌرالتدبر وعمق فً 

 التدبٌراإلدارة وإحكام فً  التقدٌرالتقٌٌم وإتقان فً 

 الفعـل

 المواكبة السدٌدة للسنن

 



 مواجهة تعبئة

 مراجعة

 



 وفرة مال حكٌم رجال

 حسن إنزال

 



 استراتيجية اإلقدام واالقتحام•
 أٚي١ٜٛ تصجٝع

 ايُٓٛ ٚايتٛسع

 استراتيجية التحصين والتعبئة•
 أٚي١ٜٛ ايعٌُ ع٢ً

 ايتطٜٛش ٚايتحسني

 استراتيجية الصمود والثبات•
 أٚي١ٜٛ ضُإ

 ايجبات ٚاالستكشاس

 استراتيجية االستوفار وإعادة االهتشار•
 أٚي١ٜٛ احلزس َٔ

 ايضُٛس ٚاالْهُاط

 



 سبل اإلدراك
 السنني

 



 الفوم
 باللـــــلمة 

 

 بالعـــــلم
 باملعـسفة
 باخلبـــسة
 بالتــسبًة
 باملجابسة

 



 
 الفوم

بالتدافع   
 واملصامحة

 

 بالدفع
 باخلض
 باإلكساه
 بالعنـــف

 

 



 الفوم
عرب دزوس 

 الغساب

 
حني اضتعصاء  

الفوم، وتنامٌ احلرية 
من ضىءة قتل 

الرات، تنتقل 
األضتاذية إىل 

 الغـــساب

 



خاصة   دزوس
 وغسبان متخّصصة

 
 غساب العىملة

 غساب الدميقساطًة
 غساب حقىق اإلنطان
 غساب حقىق املسأة

 غساب اإلزهاب
 غساب التطامح  

 غساب احلسية الدينًة

 



 الفوم
 بالللـــــمة 

 

 بالفـــتنة
 باألشمـــة

 بالصدمة
 باللازثة
 بالنلطة

 


