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ملخص: 
�سنة اهلل يف بطر النعمة وتغريها يف القراآن الكرمي

اإن هذا الكون حتكمه قوانني ثابتة، ُتعرف )بال�سنن الإلهية(، 
بطر  يف  اهلل  قانون  ومنها:  وب�سرية،  وعي  على  الإن�سان  بها  ي�سري 

النعمة وتغريها.
بها،  الوعي  لدى كثريين، ولأهمية  ال�سنة  ولعدم و�سوح هذه 

وندرة الهتمام باإظهارها؛ جاءت فكرة درا�ستها من القراآن الكرمي.
بطر  �سنة  مفهوم  ما  ومنها:  عدة،  اأ�سئلة  عن  البحث  ويجيب 
اأهمية  وما  الكرمي؟،  القراآن  تناولها  وكيف  وتغريها؟،  النعمة 
درا�ستها؟ وما واجب امل�سلم والأمة نحوها؟، وهدف البحث التعريف 
وواجب  اأهميتها،  وبيان  لها،  الكرمي  القراآن  وتناول  ال�سنة،  بهذه 

امل�سلم والأمة نحوها. 
النعمة وتغريها، ومعانيها  البحث مفهوم �سنة بطر  ويتناول 
يف القراآن الكرمي، وتناُوُل القراآِن الكرمي لها، ومالمح ال�سننية فيها، 
ثم اأهمية درا�ستها، وواجب امل�سلم والأمة نحوها، ثم خامتة البحث 

التي ت�ستمل على النتائج : 
م�سطلح )�سنة اهلل يف بطر النعمة وتغريها( يعني: قانون اهلل 
املطرد يف جحود النعم، والطغيان بها، وعدم �سكرها واحلفاظ عليها. 
ورد يف القراآن اأن البِطرين يحل بهم عقاب الدنيا قبل الآخرة، 
اأو  الديار،  وتخريب  بالهالك  اأو  واخلوف،  باجلوع  عقابهم  ومنه 
ما  يغريوا  حتى  قوم  نعمة  اهلل  ي�سلب  ول  والثمار،  الزروع  باإهالك 
ال�سننية فيها:  ال�سالح، ومن مالمح  كانوا عليه من الطاعة والعمل 
تكرارها واطرادها يف جميع الأمم، والأ�سلوب البديع يف تركيبة اآية 
الب�رشي  بال�سلوك  العقاب مرتبًطا  )58(، ورود  الق�س�ص رقم  �سورة 
العقوبة  وترتيب  بذلك،  املثل  و�رشب  باملو�سوف،  ال�سفة  ارتباط 

على العمل..
ولدرا�سة هذه ال�سنة اأهمية كربى يف �سبطها ل�سلوك من يعيها، 
فال ُيَغر بكرثة النعم وا�ستدامتها، وي�سكر منعمها، ويح�سن الت�رشف 
املنعم  حقوق  ورعاية  بها،  الأفراد  تب�سري  اجلماعة  وواجب  فيها، 

فيها.
الكلمات املفتاحية: �سنة اهلل، بطر النعمة، القراآن الكـرمي

Allah (Sunah) Traditionsagainst those who are in-
gratitude of grace and how to change as it is found 

in the Holy Qur›an

Abstract:

This universe is governed by fixed laws, known as 
(Divine Traditions) humans deals with them followed 
by humans in consciousness and insightfully, such as 
Allah’s laws of ingratitude of grace and change it. And 
because of the lack of clarity of this tradition to many, 
and the importance of awareness of it, and the scarcity 

of interest in it, so the idea of studying this tradition in 
the Holy Qur’an comes as a result. The paper answers 
several questions such as follow: 

What is the concept of the tradition of ingratitude 
of grace and change it? How does the Holy Qur’an 
deal with it? What is the importance and significance 
of its study? What is the duty of Muslim and Islamic 
nation toward it? The objective of the paper is to 
define it clearly, to clear out how the Holy Quran deals 
with it, and to clarify its importance and the duty of the 
Muslim toward it. 

The paper also deals with the concept of 
the ingratitude of grace and change it, and their 
interpretations in the Qur’an, how the Qur’an deals 
with it, and the features of the traditions in it, then the 
importance of its studying, and the duty of the Muslim 
toward it, then the conclusion of the search, which is 
the most important findings are:

The term (Allah (Sunah) Traditions in the 
ingratitude of grace and change it in the Qur’an) 
means: the common laws of Allah in the ingratitude of 
graces and favors, and not thanks and not preserved 
them.

Stated in the Quran that people who are not 
ingratitude faces punishment in their life before the 
punishment in the Judgment Day, and they punished 
by hunger and fear, or doom and destruction of homes, 
or the destruction of crops and fruits, and Allah does 
not take away the grace of a people until they change 
what they were of obedience and good deeds.

From the features of this Sunah( Traditions of 
ingratitude of grace and favor) are the following:

It is repeated continuously in all nations, rhetorical 
style in the formatting of the verse number(58) in 
Al-Qasaes Surah , the punishment comes related to 
human behavior like the relation between the attribute 
and attributive person and giving example for this and 
the punishment comes as a result of work or comes 
after work. 

Studying this tradition has a great importance 
in tuned to the behavior from appreciated by, people 
should not be wiggery by its sustainability, and they 
should thank Allah, and they should behave well, and 
the duty of nation to enlighten individuals about it, and 
take care of the rights of the Allah in his Grace.
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مقدمة:
احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على خامت ر�سل اهلل، حممد بن عبد 

اهلل وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 
اأما بعد، 

حياته  يف  حمتاج  وهو  الكون،  هذا  اأ�سا�ص  هو  الإن�سان  فاإن 
اإىل منهاج يقوم احلياة التي يحياها، منهاج ير�سم له الطريق الذي 
ينظم عالقته  احلياة، كذلك  بخالقه يف هذه  وينظم عالقته  ي�سلكه، 
بغريه من اأبناء جن�سه يف هذا الكون، ولي�ص هناك من منهاج اأنفع 
ول اأهدى لهذا الإن�سان من املنهاج الذي ر�سمه له اخلالق جل وعال 
اإنه القراآن الكرمي الذي اأنزله اهلل تعاىل هدى ونوًرا للنا�ص اأجمعني، 
وجاء معجزة متجددة يف عطائه، وافًيا بحاجات الب�رش يف خمتلف 
الع�سور، ونظراً لتجدد الأحداث وتنوع حاجات الب�رش يف كل ع�رش 
تنوعت اأ�ساليب البحث عند املف�رشين ح�سب معطيات الع�رش؛ لتواكب 

هذه الأحداث وتفي بتلك احلاجات للب�رشية.
وما  باأ�رشه  العامل  اإن  بل  فيه،  ومن  فيه  مبا  الكون  هذا  واإن 
الكون ول يف  اأحداث وغريها، كل هذا ل يحدث يف  يحدث فيه من 
متناهية يف  ثابتة عامة  لقوانني  واإمنا يحدث طبًقا  العامل �سدفة، 
يجري  فهو  العامل،  هذا  من  خلق  الإن�سان  اأن  ومبا  والطراد،  الدقة 
عليه من تلك القوانني الثابتة ما ينا�سب خلقته وتكوينه من اأحوال 
والقوة  وال�سقاء  ال�سعادة  الأحوال من مثل  ونتائج ترتتب على هذه 

وال�سعف... اإىل اآخر ما ي�سيبه يف الدنيا والآخرة.
�سواء  العامل،  الإلهية( يف هذا  )بال�سنن  القوانني  وتعرف هذه 
ما كان منها يف الكون اأو يف الإن�سان، اأو يف غري ذلك من خملوقاته. 
تنبو  عليها،  ترتتب  التي  النتائج  مع  الثابتة  القوانني  هذه 
-وعن  وتعاىل  -�سبحانه  الباري  قدرة  عظيم  عن  املتاأمل  للناظر 

باهر حكمته، وتفرده بالكمال واجلالل.
هذه القوانني نعمة عظيمة من نعم اهلل - �سبحانه - لالإن�سان 

ي�سري بها يف هذا الكون على وعي وب�سرية، وهدى ونور.
ومن هذه القوانني اأو تلك ال�سنن: قانون بطر النعمة وتغريها.

عن  اإما  القانون،  هذا  خلقه  من  عينني  ذي  لكل  اهلل  بني  وقد 
قراآنه  اآيات  واإما  اليومية،  حياته  يف  اأمامه  اأو  له،  يقع  ما  طريق 
مظهرة  العظيمة،  ال�سنة  هذه  عن  كا�سفة  وردت  والتي  احلكيم، 
مقدماتها ونتائجها، وكيفية النتفاع بها، وواجب امل�سلم جتاهها، 
اأو تنك�سف  اآيات القراآن الكرمي، ويتعرف على هذه ال�سنة،  ومن يقراأ 
اأمامه يف حياته اليومية، ويف تعامالته مع نعم اهلل -عز وجل - فال 
واإل  مبقت�ساها،  والعمل  بها  النتفاع  على  نف�سه  ياأطر  اأن  اإل  عليه 
 َ �ستكون حجة عليه {َيْوَم الَ َينَفُع َماٌل َوالَ َبُنوَن  اإِالهَّ َمْن اأََتى اهللهَّ

ِبَقْلٍب �َسِليٍم} )ال�سعراء 89،88(. 

اإلطار التنظريي للدراسة

أهداف الدراسة

النقاب عن هذه  ك�سف  اإىل  املو�سوع  هذا  الدرا�سة يف  تهدف 
ال�سنة بغية زيادة التب�رش والنتفاع بها من قبل كاتب هذه ال�سطور 
قبل قارئها، كما تهدف اإىل بيان �سنة بطر النعمة وتغريها، وكيفية 

تناول القراآن الكرمي لها، واإبراز مالمح ال�سننية فيها، ثم بيان عاقبة 
ثم  ومن  ال�سنة،  لهذه  الدرا�سة  اأهمية  وا�ستي�ساح  بالنعم،  البطرين 

الو�سول اإىل معرفة واجب الفرد واجلماعة جتاه هذه ال�سنة.

أسباب الدراسة

نبعت فكرة هذه الدرا�سة، الأ�سباب، منها:
عدم و�سوح هذه ال�سنة عند كثري من الب�رش، اللهم اإل من . 1

وهبه اهلل ب�سرية نافذة، وقلًبا واعًيا.
 ندرة اهتمام الباحثني والكتاب باإظهار هذه ال�سنة .. 2
الإ�سالمية منها- لهذه . 3 الدرا�سية -حتى  اإهمال املناهج   

ال�سنة مع �سلتها الوطيدة بالعقيدة الإ�سالمية.
اأهمية فهم �سنة اهلل يف بطر النعمة وتغريها؛ ملا قد يرتتب . 4

على ذلك من جناة الإن�سان اأو هالكه.
اإىل . 5 وق�سايانا  واأفكارنا  ت�سوراتنا  يف  احلقيقية  العودة   

كما  وبيانه  حده  عند  والوقوف  ونبعه،  القراآن  معني  من  الغرتاف 
م�سى �سلف الأمة .

عز . 6  - اهلل  نعم  جتاه  اخلاطئة  الت�رشفات  بع�ص  طروء 
وجل- لدى بع�ص النا�ص، مما ي�ستدعي تب�سري النا�ص بهذه ال�سنة.

اأحاول . 7 كي  ال�سنة  هذه  درا�سة  اإىل  دعاين  مما  كله  وهذا 
ال�سنن  لدرا�سة  العلمية  القيمة  ذلك  اإىل  ي�ساف  عنها،  النقاب  ك�سف 
الإلهية بوجه عام، ودرا�سة تلك ال�سنة بوجه خا�ص، عالوة على اأنني 
مل اأعرث - فيما قراأت -على اأحد تناول هذه ال�سنة قبل ذلك بالدرا�سة 

املف�سلة.

منهج الدراسة

الو�سفي  ال�ستقرائي  اجلمعي  املنهج  الدار�ص  ي�ستخدم 
فالتحليلي ال�ستنباطي، حيث تتبع الن�سو�ص من القراآن وال�سنة - 

قدر ا�ستطاعته- وقد راعى ما ياأتي:
اإىل �سورها، وذكر ا�سم ال�سورة ورقم  ♦ عزو الآيات القراآنية 

الآية منها. 
مع  ♦ الأ�سلية،  م�سادرها  من  والآثار  الأحاديث  تخريج 

القت�سار على ال�سحيح اأو احل�سن منها.
مناذج  ♦ بو�سفها  والأدلة  ال�سواهد  بع�ص  على  القت�سار 

للنقاط التي تناولتها خ�سية الإطالة. 

الدراسات السابقة
بداية ل اأدعي ال�سبق يف احلديث عن ال�سنن بوجه عام، ولكني 
اأو  ناظر،  تر�سد  اأو  ت�سد فجوة،  البناء علها  لبنة يف  اأ�سع  اأن  اأحاول 
تعطي فكرة، فقد �سبقني اإىل الكتابة يف مو�سوع )ال�سنن( بوجه عام 
غري واحد من الأفذاذ، ول اأنكر اأنني اأفدت من بع�سهم، فمن الدرا�سات 

التي كتبت يف ال�سنن على �سبيل املثال:
الأمم  ♦ يف  الإلهية  ال�سنن  يف:  زيدان  الكرمي  عبد  الدكتور: 

واجلماعات والأفراد.
يف  ♦ الإلهية  )ال�سنن  يف:  اخلطيب  �سالح  �رشيف  الدكتور: 

احلياة الإن�سانية واأثر الإميان بها يف العقيدة وال�سلوك(.
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للدكتوراه:  ♦ ر�سالته  يف  �سهوان،  �سعيد  را�سد  الدكتور: 
)ال�سنن الربانية يف الت�سور الإ�سالمي( كلية ال�رشيعة، ق�سم الثقافة 

الإ�سالمية. الريا�ص 1990م) واإن كنت مل اأ�ستطع التو�سل اإليها(
ا غري واحد من الباحثني يف �سنن اأخرى من  ♦ وقد كتب اأي�سً

ال�سنن الإلهية، ومن ذلك ما يلي:
الدكتور: �سعبان رم�سان حممود يف: )�سنة اهلل يف الرتف  ♦

واملرتفني.. مفهومها ومدى ال�ستفادة منها يف �سوء القراآن الكرمي(
الدكتور: رم�سان خمي�ص زكي يف: )مفهوم ال�سنن الربانية  ♦

وموقف امل�سلمني منها بني الإعمال والإهمال(، وكذلك: فقه ال�سنن 
من  التمكني  �سنة  وكذلك:  منها،  امل�سلمني  اإفادة  ومدى  الربانية 

الإدراك اإىل الت�سخري. 
اأقيم موؤمتر يف كلية ال�رشيعة يف جامعة الزرقاء الأهلية  ♦

بالأردن عن )ال�سنن الإلهية يف الكتاب وال�سنة(، وكل البحوث التي 
القراآن،  الإلهية يف  التعريف بال�سنن، وال�سنن  قدمت فيه تدور حول 
ويف الرزق، ويف الإن�سان واملجتمع، ويف الكون، ويف البتالء، ويف 

الن�رش والهزمية.
اإل اأين مل اأقراأ ومل اأتو�سل اإىل اأحد �سبقني اإىل الكتابة يف هذه 
ال�سنة )�سنة اهلل يف بطر النعمة وتغريها(، اللهم اإل مقالت عدة على 
يف  النعمة  وبطر  النعمة،  �سكر  عن  )الإنرتنت(  العنكبوتية  ال�سبكة 

القراآن الكرمي .

تساؤالت الدراسة
ما املق�سود ب�سنة بطر النعمة وتغريها ؟  ◄
 كيف تناول القراآن الكرمي �سنة بطر النعمة وتغريها ؟ ◄
كيف ن�ستخرج �سنة بطر النعمة من القراآن ؟ ◄
ما عاقبة البطرين بالنعمة ؟  ◄
هل هناك اأهمية لدرا�سة هذه ال�سنة ؟ ◄
 ما واجب الفرد امل�سلم، وما واجب اجلماعة جتاهها؟ ◄

مكونات الدراسة
ومتهيد  مقدمة،  من  مكوًنا  يكون  اأن  البحث  تنظيم  يف  رئي 

ومبحثني، وخامتة.
الإطار  ♦ وفيها  ب�سددها  نحن  التي  فتلك  املقدمة  اأما 

التنظريي للدرا�سة. 
وي�ستمل  ♦ وتغريها،  النعمة  بطر  �سنة  مفهوم  يف  والتمهيد 

على:
اأوالً: مفهوم ال�سنة ومعانيها يف القراآن الكرمي. �
ثانًيا: مفهوم بطر النعمة. �
ثالًثا: مفهوم تغري النعمة. �
املبحث الأول: �سنة اهلل يف بطر النعمة وتغريها يف القراآن  ♦

الكرمي، وفيه ثالثة مطالب:
الأول: �سنة اهلل يف بطر النعمة يف القراآن الكرمي. �
الثاين: �سنة اهلل يف تغري النعمة يف القراآن الكرمي. �

الثالث: مالمح ال�سننية يف �سنة بطر النعمة وتغريها. �
وواجب  ♦ النعمة،  بطر  �سنة  درا�سة  اأهمية  الثاين:  املبحث 

امل�سلم نحوها، وفيه ثالثة مطالب:
الأول: اأهمية درا�سة �سنة بطر النعمة وتغريها. �
الثاين: واجب امل�سلم جتاه �سنة بطر النعمة وتغريها.  �
النعمة  � بطر  �سنة  جتاه  امل�سلمة  اجلماعة  واجب  الثالث: 

وتغريها. 
فهر�ص  ♦ ثم  نتائجه،  اأهم  و�سملت  البحث،  خامتة  واأخرًيا 

امل�سادر واملراجع، وفهر�ص املو�سوعات.

التمهيد

مفهوم سنة بطر النعمة وتغريها

أوالً مفهوم السنة ومعانيها يف القرآن الكريم. 
ال�سنة يف لغة العرب

ال�سنة تعني ال�سرية والطريقة، ح�سنة كانت اأم �سيئة، مقبولة 
كانت اأم مرذولة.)1( 

كان  التي  طريقته  النبي:  و�سنة  طريقته،  الوجه:  و�سنة 
يتحراها. و�سنة اهلل تعاىل: قد تقال لطريقة حكمته وطريقة طاعته. 
�ْسُنوٍن} )احلجر:28( قيل متغري، وقوله  مهَّ َحَماإٍ  ْن  وقوله تعاىل: {مِّ

تعاىل: {مل يت�سنه} )البقرة: 259( معناه: مل يتغري )2(
�سواء  ال�سرية  اأو  الطريقة  هي:  اللغوي  معناها  يف  فال�سنة 
الإ�سالم  ال�رشيف: )من �سّن يف  اأم �سيئة، ففي احلديث  اأكانت ح�سنة 
اأن ينق�ص  واأجر من عمل بها بعده من غري  اأجرها  �ُسّنًة ح�سنًة فله 
من اأجورهم �سيء، ومن �سّن يف الإ�سالم �سّنًة �سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها من بعده من غري اأن ينق�ص من اأوزارهم �سيء.()3(

 ال�سنة يف ا�سطالح العلماء:  ●
ما  ح�سب  )ال�سنة(  للفظ  ا�سطالحي  تعريف  علم  كل  لأهل 
يتوافق علمهم مع املادة اللغوية للكلمة، وما يهمنا روؤية املف�رشين 
للفظة وتعريفهم لها، فقد قال ال�سوكاين: املراد بال�سنن: ما �سنه اهلل 

يف الأمم من وقائع.)4(
وقال الرازي: ال�سنة: الطريقة امل�ستقيمة واملثال املتبع.)5( 

وقال ابن تيمية: ال�سنة هي العادة التي تت�سمن اأن يفعل يف 
الثاين مثل ما فعل بنظريه الأول، ولهذا اأمر اهلل -تعاىل -بالعتبار 
ِهْم ِعْبٌَة الأُْوِل االأَْلَباِب})يو�سف: 111()6(  فقال{َلَقْد َكاَن يِف َق�َس�سِ
اأمر  الذي جرى عليه  النظام  ال�سنة هي  املنار:  وقال �ساحب 
الأمم، واإن ما يقع للنا�ص يف كل زمن من الأزمان، ويف كل مكان 
من الوجود يف �سوؤون اجتماعهم وحياتهم مطابق لتلك ال�سنن التي 

ل تتحول ول تتبدل)7(.
حتكم  التي  النوامي�ص  هي  ال�سنن  )اأن  الظالل:  �ساحب  وقال 
حياة الب�رش وفق م�سيئة اهلل الطليقة، واأن ما وقع منها يف املا�سي 
يقع يف احلا�رش اإذا اأ�سبحت حال احلا�رشين مثل حال ال�سابقني()8(

ومن تعريفات املعا�رشين يقول الدكتور عبد الكرمي زيدان:
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الطريقة  معنى:  على  معناها  يدور  الكلمة  هذه  اأن  يالحظ 
املتبعة، فيكون معنى �سنة اهلل:

بناًء على  للب�رش،  اهلل تعاىل  املتبعة يف معاملة  الطريقة  هي 
�سلوكهم واأفعالهم وموقفهم من �رشع اهلل واأنبيائه، وما يرتتب على 

ذلك من نتائج يف الدنيا والآخرة.)9(
وي�ستخل�ص الدكتور �سديق اأكرث من تعريف لل�سنة نذكر منها 

التعريف الآتي:
هي عادة اهلل وطريقته اجلارية فيما يوقعه بعباده امل�سدقني 
امللتزمني، ومقابلها بعباده الكافرين امل�ساقني، وغريهم، كل على 

ح�سب عمله ومنهجه الذي التزمه. )10(
�سنة  لكلمة  اللغوية  املادة  ربطه  يف  املنار  �ساحب  وقال 
املعبدة،  الطريقة  وهي  �سنة،  جمع  ال�سنن  لها:  الدليل  باملعنى 
وال�سرية املتبعة اأو املثال املتبع، من قولهم: �سن املاء اإذا واىل �سبه، 
لتوايل  فاإنه  امل�سبوب،  باملاء  امل�ستقيمة  الطريقة  العرب  ف�سبهت 

اأجزائه على نهج واحد يكون كال�سيء الواحد )11(. 
وبعد ذكر هذه التعريفات ن�ستطيع اأن نقول: اإن ال�سنن الإلهية 
تعني: طريقة اهلل -�سبحانه وتعاىل - وقوانينه التي جتري باطراد 
وثبات، وعموم و�سمول، بال تبدل ول حتول، مرتبة على �سلوك الب�رش، 

وفق م�سيئة اهلل وعدله وحكمته يف خملوقاته. 
�سيغ ال�سنن معانيها وداللتها يف القراآن الكرمي )12( ●

ورد لفظ )�سنة( وم�ستقاتها يف القراآن الكرمي �ست ع�رشة مرة، 
على  ورودها  يف  وتنوعت  �سور،  ع�رش  يف  اآية،  ع�رشة  اإحدى  �سمن 
�سيغ متعددة، فقد وردت مفردة من قبيل املفرد امل�ساف يف ت�سعة 
ا  لهَِّذيَن َكَفرُوا اإِن َينَتُهوا ُيْغَفْر َلُهم مهَّ موا�سع، منها قوله تعاىل:{ُقل لِّ

ِلنَي} )الأنفال:38( )13(  ُت االأَوهَّ َقْد �َسَلَف َواإِن َيُعوُدوا َفَقْد َم�َسْت �ُسنهَّ
يف  امل�ساف  اجلمع  ب�سيغة  الأوىل  مرتني،  جمموعة  ووردت 
اآل  )الن�ساء:26(، والثانية يف �سورة  الن�ساء  اآيتني، واحدة يف �سورة 

عمران )اآل عمران:137( 
اأما عن دللة لفظ )�سنة( يف القراآن الكرمي، فاإننا اإذا اأنعنا النظر 
يف هذه املادة يف القراآن الكرمي، وما ذكره املف�رشون يف دللتها 
يتبني لنا اأن معناها يدور بني: منهج اهلل وعادته يف خلقه، وحكم 

اهلل، وما �سنه اهلل يف الأمم من وقائع، وما اأحله بهم.)14( 

ثانًيا: مفهوم بطر النعمة
البطر يف اللغة:

النِّْعَمِة،  اْحتماِل  وِقلَُّة   ، والأَ�رَشُ �ساُط،  النَّ )حمرهَّكًة(:  الَبَطرُ 
النِّْعَمِة  ِعْنَد  ْغَياُن  والطُّ بالنِّْعَمِة،  ْغياُن  الطُّ اأو  ُة،  واحَلرْيَ َه�ُص،  والدَّ
الَكراَهَة، والبطر:  َي�ْسَتِحقَّ  اأن  ال�سيِء من غرِي  اْلِغَنى، وكراِهَيُة  َوُطوِل 
َ عنُه فال َيْقَبلُه، وَبَطُر احلقِّ َعَلى َقْوِلِه:  : اأن َيَتَكربَّ الّتبخرت،... وَبَطُر احَلقِّ
َ َفاَل َيْقَبُلُه. وَبِطَر النِّْعَمَة َبَطراً، َفُهَو َبِطٌر:  قِّ اأَي َيَتَكربَّ اأَن َيْطَغى ِعْنَد احْلَ
الّنعمة  بطر  يقال:  عليها،  رّبه  ي�سكر  ومل  بها  وكفر  الّنعمة  ا�ستخّف 

ا طاغًيا.)15(  ً يبطرها مل ي�سكرها، واأبطرُه املاُل: جعله متكربِّ
 وللبطر معاٍن عديدة اأوردها بع�ض املوؤلفني )16( فقال:

�سوء  البطر   : اْلأَعَراِبي  اْبن  َوَقاَل  النِّْعَمة،  ِعْند  الطغيان  البطر: 
اْحِتَمال اْلغنى، وبطر احْلق: اأَي جعل َما جعله اهلل َحًقا َباِطاًل، واأ�سل 

البطر اْلبطاَلن َماأُْخوذ من َقول اْلَعَرب: ذهب كرمه بطرا اأَي َباِطال، َهَذا 
اأَن يتحري ِعْند  َمِعي: البطر احْلرَية، َوَمْعَناُه  �سْ َقول اْلك�َسائي َوَقاَل اْلأَ
احْلق َفاَل يَراُه َحًقا، َوَقاَل الّزجاج : البطر اأَن يطغى فيتكرب ِعْند احْلق 

د يِف التمدح والفتخار....  َفاَل يقبله، َوقيل : البطر جَتاوز احْلَ
وما يعنينا من هذه املعاين هو اأن البطر: الطغيان ِعْند النِّْعَمة، 

والتكرب على احلق وعدم قبوله.
احتمال  �سوء  من  الإن�سان  يعرتي  ده�ص  ا�سطالًحا:  والبطر 

النعمة، وقلة القيام بحقها و�رشفها اإىل غري وجهها.)17( 
والبطر: �سوء احتمال الغنى، وهو األ ُيحفظ حق اهلل فيه.)18( 

معنى النعمة:
النعمة: اخلف�ص- اأي خف�ص العي�ص- والدعة واملال، والتنّعم: 
به  اأنعم  ما  والنعمة  والرتفه،  والفرح  امل�رشة  هي  والنعمة:  الرتّفه. 
ُح�سنه  العي�ص:  ونعمة  املال.  وا�سع  اأي  النعمة  وا�سع  وفالن  عليك، 

ون�سارته.)19( 
وجاء يف املعجم الو�سيط: النعمة: الرفاهة وطيب العي�ص، يقال 
وال�سنيعة  املنة  والنعمة:  ُح�سنه ون�سارته،  هو يف نعمة عي�ص: يف 
واليد البي�ساء ال�ساحلة، والنعمة: ما اأنعمتم به من رزق ومال وغريه. 
ونعم: ن�رش وطاب وَرفه، ويقال: نُعم عي�سه وباله: هداأ وا�سرتاح و�سرت 

وا�ستمتع. )20( 
ويف مفردات الراغب، النعمة : احلالة احل�سنة ولني العي�ص.)21( 
والِنّعمة ا�سطالًحا: هي ما ُق�سد به الإح�سان والنفع ل لغر�ص 

ول لعو�ص.)22( 
والنِّْعَمة: َما يح�سل لاْلإْن�َسان ِبِه التنعم يِف اْلَعْي�ص.)23( 

اإذن فالنعمة: كل ما يرتف به الإن�سان ويتمتع به ويطيب به 
عي�سه ويهناأ، وما ي�سلح به حاله، وما به ي�سعد.

 ويدخل يف مفهوم النعمة الأ�سياء املادية كاملال ولني العي�ص 
اإىل  كالهداية  املعنوية  الأ�سياء  النعمة  ت�سمل  كما  احل�سن،  وال�سكن 

الإ�سالم، وكالعتق بالن�سبة للعتيق.)24( 
اأن  ويعني بطر النعمة: الطغيان عند النعمة، وكراهيتها دون 

ت�ستحق الكراهية، وعدم القيام ب�سكرها. )25(
يف  جاء  فقد  النعمة،  كفران   : النعمة  بطر  على  اأي�سًا  ويطلق 
اأداء  برتك  �سرتها  يعني  كفرانها  اأو  النعمة  وكفر   : الراغب  مفردات 
�سكرها . والكفران يف جحود النعمة اأكرث ا�ستعماًل، والكفر يف الدين 

اأكرث ا�ستعماًل، والكفور ي�ستعمل فيهما جميعًا.)26( 
وبطر النعمة: ا�ستخفها فكفرها.)27(. 

والفرق بني بطر النعمة وكفر النعمة: اأن بطر النعمة يفيد اأنه 
اأنه عظمها وجحدها فقط، واأ�سل  عظمها وبغى فيها، وكفرها يفيد 

البطر ال�سق.)28( 

ثالًثا: مفهوم تغري النعمة.
التغري ا�سطالًحا: هو انتقال ال�سيء من حالة اإىل حالة اأخرى.

 )29(

التغير: هو إحداث شيء لم يكن قبله.

العرتاف  حالة  من  بها  النتقال  يعني  النعمة  فتغري  اإذن 



79

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع واألربعون (1) - آذار 

اأمر  كما  حقها  يف  وتوجيهها  وحفظها،  عليها،  و�سكره  مبنعمها، 
عدم  وكذلك  اجلحود،  اأو  ال�سكر  وعدم  العرتاف،  عدم  اإىل  املنعم، 

حفظها، وجتيهها يف غري حقها.

رابًعا: مفهوم سنة بطر النعمة وتغريها

اإذا كانت كلمة �سنة تدل على العادة املتبعة والطريقة املا�سية 
اأك�سبها  القراآن  يف  الكلمة  ورود  وكان  وثبات،  باطراد  مت�سي  التي 
)العموم  مثل  وذلك  اللغوية،  دللتها  اإىل  بالإ�سافة  ال�سفات  بع�ص 
املحاباة  عدم  ومثل  والتحول،  التبدل  اأو  التغري  وعدم  وال�سمول 
وال�ستثناء( كذلك، مما يوؤيده الواقع ويدعمه ال�ستقراء، وكلمة بطر 
النعمة تدل على الطغيان بها، وكراهيتها دون اأن ت�ستحق الكراهية، 
حالة  من  بها  النتقال  يعني  النعمة  وتغري  ب�سكرها؛  القيام  وعدم 
حقها  يف  وتوجيهها  وحفظها،  عليها،  و�سكره  مبنعمها،  العرتاف 
اأو اجلحود، وكذلك  اأمر املنعم، اإىل عدم العرتاف، وعدم ال�سكر  كما 

عدم حفظها، وتوجيهها يف غري حقها.
اهلل يف بطر  )�سنة  فاإن مفهوم م�سطلح  الأمر كذلك  اإذا كان   
النعمة وتغريها( هو: قانون اهلل املطرد يف جحود النعم، والطغيان 
�سكره عليها، وعدم حفظها،  العرتاف مبنعمها، وعدم  اأو عدم  بها، 

وتوجيهها يف غري حقها.

املبحث األول

 سنة اهلل يف بطر النعمة وتغريها يف القرآن الكريم

املطلب األول
�سنة اهلل يف بطر النعمة

النعم،  من  بكثري  عباده  -على  وتعاىل  �سبحانه  اهلل-  اأنعم 
على  واأوجب  معنوية،  واإما  مادية،  اإما  �سابًقا-  ذكرنا  -كما  وهي 
النعم يكون  النعم، وال�سكر على  عباده �سكره- �سبحانه- على هذه 
فحدث}  ربك  بنعمة  {واأما  بها،  وحتدثًا  باللفظ،  �سكًراً  بالل�سان 
]ال�سحى:11[، ويكون اعرتافًا بالقلب واطمئنانًا منه بالنعمة، كما 

يكون �رشفًا لها يف طاعة اهلل ويف م�سادر اخلري.
اأما من يخالف �سيئًا من وجوه ال�سكر هذه فهو جاحد للنعمة 
َبِطر بها، وقد جعل اهلل لبطر النعمة �سنة وقانونًا ليتبدل ول يتغري، 
وُيجريه اهلل على اخللق كافة، وهذه ال�سنة اأو ذاك القانون على اأكرث 
من وجه، واملتاأمل يف القراآن الكرمي يقف على عدد من الآيات التي 
تبني �سنة اهلل يف هوؤلء، وتف�سح عن عاقبة الذين يتكربون على ِنَعم 
الآخرة،  عقوبة  قبل  الدنيا  يف  عقوبة  بهم  حتل  حيث  �سبحانه،  اهلل 
واإما  واخلوف،  باجلوع  للبِطرين  عقاًبا  تكون  اأن  اإما  العقوبة  فهذه 
والثمار.  الزروع  باإهالك  اأو  الديار،  وتخريب  بالهالك  لهم  عقاًبا 
وال�سطور الآتية تف�سل احلديث عن كل وجه من هذه الوجوه اإن �ساء 

اهلل تعاىل. 

أوالً عقوبة البطرين باجلوع واخلوف: 
فاأول عقوبة للبطرين جتريها �سنة اهلل فيهم اأن اهلل - �سبحانه 
َقْرَيًة  َمَثالً  اهلّلُ  - يعاقبهم باجلوع واخلوف، قال تعاىل : {َو�َضََب 
ِباأَْنُعِم  ن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت  َياأِْتيَها ِرْزُقَها َرَغداً مِّ ًة  ْطَمِئنهَّ اآِمَنًة مُّ َكاَنْت 
ْوِف ِبَا َكاُنواْ َي�ْسَنُعوَن} ]النحل  وِع َواْلَ اهلّلِ َفاأََذاَقَها اهلّلُ ِلَبا�َض اْلُ

 ]112 :

ًة  َها َكاَنْت اآِمَنًة ُمَطْمِئَنًة ُم�ْسَتِقرَّ نَّ َة، َفاإِ فَهَذا َمَثٌل اأُِريَد ِبِه اأَْهُل َمكَّ
ُف النَّا�ُص ِمْن َحْوِلَها، َوَمْن دخلها كان اآمنا َل َيَخاُف، ... َياأِْتيها  ُيَتَخطَّ
اأي   ،ِ اهللَّ ِباأَْنُعِم  َفَكَفَرْت  َمكاٍن  ُكلِّ  ِمْن  �َسْهاًل  َهِنيًئا  اأَْي  َرَغداً  ِرْزُقها 
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم-  لَّى اهللَّ ٍد - �سَ مَّ جحدت اآلء اهلل عليها، واأعظمها ِبْعَثُة حُمَ
َلنْيِ ِخاَلَفُهَما، َفَقاَل: {َفاأَذاَقَها  ُ ِبَحاَلْيِهُم اْلأَوَّ َلُهُم اهللَّ اإَِلْيِهْم، ...َوِلَهَذا َبدَّ
وَع َبْعَد اأَْن َكاَن  ْوِف}، اأَْي اأَْلَب�َسَها َواأََذاَقَها اجْلُ وِع َواْلَ ِلبا�َض اْلُ  ُ اهللهَّ
َمَكاٍن،  ُكلِّ  ِمْن  َرَغداً  ِرْزُقَها  ِتيَها  َوَياأْ �َسْيٍء،  ُكلِّ  َثَمَراُت  اإَِلْيِهْم  ُيْجَبى 
َو�َسلََّم -َواأََبْوا  َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  ِ - �سَ اهللَّ َر�ُسوِل  َعَلى  ْوا  ا�ْسَتْع�سَ ا  مَلَّ َوَذِلَك 
ْذَهَبْت  اأَ �َسَنٌة  اَبْتُهْم  �سَ َفاأَ ُيو�ُسَف،  َك�َسْبِع  ِب�َسْبٍع  َعَلْيِهْم  َفَدَعا  اإِلَّ ِخاَلَفُه 

ُكلَّ �َسْيٍء َلُهْم، َفاأََكُلوا اْلِعْلِهَز َوُهَو َوَبُر اْلَبِعرِي يخلط بدمه اإذا نحروه.
 ِ ْوِف، وذلك اأنهم ُبدُِّلوا ِباأَْمِنِهْم َخْوًفا ِمْن َر�ُسوِل اهللَّ وقوله: َواخْلَ
اإِىَل املدينة من  َهاَجُروا  َحاِبِه ِحنَي  َواأَ�سْ َو�َسلََّم -  َعَلْيِه   ُ لَّى اهللَّ - �سَ
�سطوته و�رشاياه وجيو�سه، وجعل كل ما لهم يف دمار و�سفال حتى 
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- وذلك ب�سبب �سنيعهم  لَّى اهللَّ ُ َعَلى َر�ُسوِلِه -�سَ فتحها اهللَّ
 ُ اهللَّ َبَعَثُه  الَِّذي  و�سلم-  عليه  اهلل  الر�سول- �سلى  وتكذيبهم  وبغيهم 
ُ َعَلى امْلُوؤِْمِننَي اإِْذ  ِفيِهْم ِمْنُهْم، َواْمَتَّ ِبِه َعَلْيِهْم يِف َقْوِلِه: {َلَقْد َمنهَّ اهللهَّ

َبَعَث ِفيِهْم َر�ُسواًل ِمْن اأَْنُف�ِسِهْم} ]اآل عمران: 164[)30( 
وفى هذا اإمياء اإىل متاديهم يف الكفر والعناد، واإىل اأن ترتيب 
العذاب على تكذيب الر�سول جاء على �سنة اهلل يف اأنه ل يعذب اأمة اإل 

اإذا اأنذرها، وبعث اإليها ر�سول يعظها وير�سدها ... 
وقد جعل اهلل اجلوع واخلوف اللذين خالط اأذاهما اأج�سامهم- 
جانب،  كل  من  بهم  اأحاط  قد  و�رشرهما  اأثرهما  لأن  لهم؛  لبا�سا 
فاأ�سبها اللبا�ص الذي يغّطى اجل�سم ويحيط به، وجعل اإ�سابتهم بهما 
الذي حدث فيهم كما يكون  ال�سديد  اإذاقة دللة على �سدة تاأثريهما 
اإذ يجد الذائق تقززا وا�سمئزازا. ذلك حني ذوق �سيء مّر ب�سع كريه، 

 )31(

ا َيُكوُن  ا، َواأَْي�سً ِليًّ ُة َتْدُخُل يِف َهَذا اْلُعُموِم اْلَبَديِلِّ ُدُخوًل اأَوَّ َوَمكَّ
َة ِمْثُلَها، َوَعَلى َفْر�ِص اإَِراَدِتَها َفِفي  َثُل اأَْكَمَل، َوَغرْيُ َمكَّ اْلَوِعيُد اأَْبَلَغ، َوامْلَ
َها ِمْن ِمْثِل َعاِقَبِتَها، ... َوَهَذا اْلُكْفُر ِمْنُهْم ُهَو ُكْفُرُهْم  َثِل اإِْنَذاٌر ِلَغرْيِ امْلَ
وِع  ُ اأَْي: اأََذاَق اأَْهَلَها ِلبا�َص اجْلُ ِ �ُسْبَحاَنُه َوَتْكِذيُب ُر�ُسِلِه َفاأَذاَقَها اهللَّ ِباهللَّ

ْوِف.)32(  َواخْلَ
النعمة  فاأبطرتهم  عليهم  اهلل  اأنعم  قوم  لكل  مثاًل  جعلها  اأي 
ًة ل يزعج  فكفروا، فاأنزل اهلل بهم نقمته، اأو ملكة. كاَنْت اآِمَنًة ُمْطَمِئنَّ
َمكاٍن من  ُكلِّ  ِمْن  وا�سعًا،  َرَغداً  اأقواتها.  ِرْزُقها  ِتيها  َياأْ اأهلها خوف. 

نواحيها.)33( 
وهذه عقوبة لهم يف الدنيا، بل اإنها تاأتيهم يف وقت مل يكونوا 
يتوقعون فيه تلك العقوبة، اأي وهم يف اأعلى درجات الأمن، حتى اإن 

الآية و�سفتهم بالطمئنان.
اأن ت�سكر ربها،  اأو بدًل من  القرية باأنعم اهلل  فلما كفرت هذه 
حينئذ  كله،  ذلك  جحدت  تاأتيها  التي  النعم  هذه  يف  احلق  وتراعي 
اأذاقها اهلل لبا�ص اجلوع واخلوف، فتبدلت - باأمر اهلل - قوتها �سعفًا، 
القرية جتري  تلك  على  التي جرت  ال�سنَّة  وهذه  فقرها غنى.  وتبدل 
على ما هو اأكرب منها حجًما وعدداً، وما هو اأ�سغر منها حجمًا وعدداً. 
اإذن فقد �رشب اهلل لنا الأمثال يف القراآن لعلنا نتذكر اأو نخ�سى 
اأمثاًل عن عاقبة الذين يكفرون  اأو نتفكر، ف�رشب - �سبحانه- لنا 
نعمة اهلل عليهم ويجحدونها، ومن هذه الأمثال ق�سة �سباأ - و�سياأتي 
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احلديث عنها -ـ واأهل مكة وغريهم، فهذا الذي حلَّ بهوؤلء من النقمة 
والعذاب، وتبديل النعمة وحتويل العافية عقوبة على ما ارتكبوه من 

الكفر والآثام لعربة ودللة لكل عبد يرعى حق اهلل يف نعمه

ثانياً إهالك البطرين وختريب ديارهم: 

واإهالكهم،  ديارهم  تخريب  البِطِرين  يف  تعاىل  �سنته  ومن 
ومعنى ذلك اأن بطر النعمة قد ي�ستوجب مثل هذا اجلزاء، كما اأنه قد 
ي�ستوجب العقاب باجلوع واخلوف الذي ذكر يف الفقرة ال�سابقة، فهذا 

اجلزاء اأو ذاك ميكن اأن ي�سيب البطرين.
قال تعاىل يف جزاء البطرين بالتخريب والتدمري : 

مَلْ  َم�َساِكُنُهْم  َفِتْلَك  َمِعي�َسَتَها  َبِطَرْت  َقْرَيٍة  ِمن  اأَْهَلْكَنا  {َوَكْم 
 ،]58 اْلَواِرِثنَي} ]الق�س�ص:  َنْحُن  ا  َوُكنهَّ َقِليالً  اإِالهَّ  َبْعِدِهْم  ن  مِّ ُت�ْسَكن 
القرى  من  وكثري  اأي  َمِعي�َسَتَها(  َبِطَرْت  َقْرَيٍة  ِمن  اأَْهَلْكَنا  )َوَكْم  اأي 
اأثرى اأهلها و�سعوا فى الأر�ص ف�ساداً، وبطروا تلك النعم، فخّرب اهلل 
اأكرثها  و�سار  اأقلها،  اإل  منها  يعمر  مل  خاوية  واأ�سبحت  ديارهم، 

خرابا يبابا.)34( 
اإن بطر النعمة، وعدم ال�سكر عليها، هو �سبب هالك القرى. وقد 
اأوتوا من نعمة اهلل ذلك احلرم الآمن؟ فليحذروا اإذن اأن يبطروا، واأل 
ي�سكروا، فيحل بهم الهالك كما حل بالقرى التي يرونها ويعرفونها، 
ويرون م�ساكن اأهلها الداثرين خاوية خالية .. {مَلْ ُت�ْسَكْن ِمْن َبْعِدِهْم 
اإِالهَّ َقِليال}، وبقيت �ساخ�سة حتدث عن م�سارع اأهلها، وتروي ق�سة 
بعدهم  يرثها  ومل  اأحًدا،  يعقبوا  فلم  اأهلها  فني  وقد  بالنعمة،  البطر 
ا َنْحُن اْلواِرِثنَي} على اأن اهلل مل يهلك تلك القرى املتبطرة  اأحٌد، {َوُكنهَّ
نف�سه  على  كتبها  التي  �سنته  هي  فتلك  ر�سول،  فيها  اأر�سل  وقد  اإل 
نعم  وكفرت  واأ�رشت  طغت  اأي  َمِعي�َسَتها}  {َبِطَرْت  بعباده،  رحمة 
الغنى،  احتمال  �سوء  والبطر:  الأرزاق،  من  عليهم  به  اأنعم  فيما  اهلل 
وهو األ يحفظ حق اهلل فيه َفِتْلَك َم�ساِكُنُهْم اأي منازلهم باقية الآثار، 
ي�ساهدونها يف الأ�سفار كبالد ثمود، وقوم �سعيب وغريهم مَلْ ُت�ْسَكْن 
امل�ساكن  لتلك  اْلواِرِثنَي  َنْحُن  ا  َوُكنَّ ال�سكنى  َقِلياًل من  اإِلَّ  َبْعِدِهْم  ِمْن 
من �ساكنيها، فال ميلك الت�رشف فيها غرينا اأي رجعت خرابا لي�ص 

فيها اأحد.)35( 
مثل  يف  كانوا  قوم  عاقبة  �سوء  من  مكة  لأهل  تخويف  هذا 
حالهم من اإنعام اهلل عليهم بالرقود يف ظالل الأمن وخف�ص العي�ص، 
وخّرب  اهلل،  فدمّرهم  والبطر،  بالأ�رش  وقابلوها  النعمة  فغمطوا 
ديارهم، فليعترب كل قوم اأن ي�سيبهم مثل ما اأ�ساب اأولئك اإذا فعلوا 
اأن ل  الغنى: وهو  البطر �سوء احتمال  النعمة، وقيل:  فعلهم يف بطر 

يحفظ حق اهلل فيه اإِلَّ َقِلياًل من ال�سكنى. )36( 
َكَفَرْت  الَِّتي  مَمِ  اْلأُ �َساأَْن  ِلاِلْنِتَقاِم  َعرُّ�َص  التَّ ي  َيْقَت�سِ َذِلَك  َفاإِنَّ 
ِمْثِل  يِف  َكاُنوا  اأَْقَواٍم  َعاِقَبِة  �ُسوِء  ِمْن  ِلُقَرْي�ٍص  َتْخِويٌف  َفُهَو   ِ اهللَّ ِبِنَعِم 
َواْلَبَطُر:  ِباْلَبَطِر،  َوَقاَبُلوَها  النِّْعَمَة  َفَغِمُطوا  َوالرِّْزِق  اْلأَْمِن  ِمَن  َحاِلِهْم 
ْكَنى:  َراُد: َبِطَرْت َحاَلَة َمِعي�َسِتَها، اأَْي ِنْعَمَة َعْي�ِسَهان َوال�سُّ ... َوامْلُ ُ َكربُّ التَّ
ِد اِل�ْسِتْمَراِر َزَمًنا  ْعُروَفِة ِبَق�سْ ُلوُل يِف اْلَبْيِت َوَنْحِوِه يِف اْلأَْوَقاِت امْلَ احْلُ

َطِوياًل.
َوَذِلَك  َلُهْم.  َخَلًفا  ِفيَها  ُكوا  َيرْتُ مَلْ  َبْعِدِهْم  ِمْن  ُت�ْسَكْن  مَلْ  َوَمْعَنى 

ِهْم َعْن َبْكَرِة اأَِبيِهْم. ِكَناَيٌة َعِن اْنِقَرا�سِ
يَن  ْعَترِبِ امْلُ ِبَها  يَن  ارِّ امْلَ اإَِقاَمَة  اإِلَّ  اأَْي  ا�ٌص  اْحرِتَ َقِلياًل  اإِلَّ  َوَقْوُلُه 

ِبَهاَلِك اأَْهِلَها.)37( 

وبطر النعمة وعدم �سكر اهلل عليها ل يتعلق بالل�سان فقط، بل 
اإن من البطر اأن ُت�ستعمل النعمة يف غري احلكمة التي اأريدت بها، ومن 
ذلك: البغي باملال والرتفع به على خلق اهلل والتعاظم عليهم والتجرب 
بهم والف�ساد فيهم؛ فقارون كان من قوم مو�سى لكنه بغى وتكرب به 
وتطاوله،  لبغيه  وجل  عز  اهلل  فاأهلكه  وجحده  املنعم  على  وتطاول 
َ َقْد  ا اأُوِتيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي اأََومَلْ َيْعَلْم اأَنهَّ اهللهَّ َ قال تعاىل: {َقاَل اإِنهَّ
ُل  ْكَثُ َجْمًعا َواَل ُي�ْساأَ ًة َواأَ اأَْهَلَك ِمْن َقْبِلِه ِمَن اْلُقرُوِن َمْن ُهَو اأَ�َسدُّ ِمْنُه ُقوهَّ
َعْن ُذُنوِبِهُم امْلُْجِرُموَن} ]الق�س�ص:78[ وكان جزاوؤه: {َفَخ�َسْفَنا ِبِه 
ِ َوَما َكاَن  َوِبَداِرِه ااْلأَْر�َض َفَما َكاَن َلُه ِمْن ِفَئٍة َيْن�ُضُوَنُه ِمْن ُدوِن اهللهَّ

ِمَن امْلُْنَت�ِضِيَن} ]الق�س�ص: 81[

ثالثاً إهالك زروع البطرين ومثارهم :

فلي�ص  وثمارهم،  زروعهم  اإهالك  البطرين  يف  اهلل  �سنة  ومن 
وقد  ذكرنا،  كما  واجلوع  باخلوف  يكون  فقد  واحداً  البطرين  عقاب 
يكون  وقد  اأي�سًا،  ذكرنا  وكما  واإهالكهم،  بيوتهم  بتخريب  يكون 
باإهالك زروعهم وثمارهم، وقد جتتمع هذه اجلزاءات عليهم فيعاقبوا 
بيوتهم  بتخريب  ثم  والثمار  الزروع  باإهالك  ثم  واجلوع  باخلوف 
البالغة  احلكمة  وهلل  فيتوبوا،  واحد  جزاٌء  بهم  يحل  وقد  وتدمريهم، 

يفعل ما ي�ساء. 
فمن اجلزاء باإهالك زروع وثمار البطرين ما ذكره اهلل تعاىل 

باأهل �سباأ، قال تعاىل :
َو�ِسَماٍل  نٍي  َيِ َعن  َتاِن  َجنهَّ اآَيٌة  َم�ْسَكِنِهْم  يِف  ِل�َسَباإٍ  َكاَن  {َلَقْد 
َفاأَْعَر�ُسوا  َغُفوٌر  َوَربٌّ  َبٌة  َطيِّ َبْلَدٌة  َلُه  َوا�ْسُكرُوا  ُكْم  َربِّ ْزِق  رِّ ِمن  ُكلُوا 
اأُُكٍل  َذَواَتى  َتنْيِ  َجنهَّ َتْيِهْم  ِبَجنهَّ ْلَناُهم  َوَبدهَّ اْلَعِرِم  �َسْيَل  َعَلْيِهْم  َفاأَْر�َسْلَنا 
اِزي  ن �ِسْدٍر َقِليٍل َذِلَك َجَزْيَناُهم ِبَا َكَفرُوا َوَهْل ُنَ َخْمٍط َواأَْثٍل َو�َسْيٍء مِّ

اإِالهَّ اْلَكُفوَر} .]�سباأ:15 - 17[
وهذه الآيات الكرمية نزلت يف اأهل �سباأ، وقد كان من اأخبارهم 
التي ت�سري اإليها هذه الآيات؛ اأنهم كانوا يف نعمة وغبطة يف بالدهم 
اهلل  بعث  وقد  وثمارهم،  وزروعهم  اأرزاقهم  وات�ساع  عي�سهم،  ويف 
اإليهم الر�سل، تاأمرهم اأن ياأكلوا من رزقه تعاىل، وي�سكروه على نعمه 
بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما �ساء اهلل تعاىل، ثم اأعر�سوا عما 
اأُمروا به، اأي اأعر�سوا عن توحيد اهلل وعبادته وحده، و�سكره على ما 
اأنعم به عليهم، وعدلوا اإىل عبادة غري اهلل تعاىل، فاأر�سل عليهم ال�سيل 
الوادي  ا�سم  هو  وغريه  عبا�ص  ابن  وعن  ال�سديد،  املطر  وهو  العرم، 
الذي كان ياأتي ال�سيل فيه، وبني ال�سّد فيه فاأغرق اأر�سهم وزروعهم 
وب�ساتينهم املثمرة، وعو�سهم اهلل عنها بب�ساتني ثمرها مرٌّ، وباأثل 
وهو �سجر ي�سبه الطرفاء و�سيء من �سدر قليل، ثم بنّي تعاىل اأن ما 
حّل بهم من العقاب اإمنا هو جزاء كفرانهم النعمة التي اأنعم اهلل بها 

عليهم، وهل يعاقب اإل الكفور بنعم اهلل تعاىل. )38( 
فمن �سنة اهلل تعاىل يف البطرين الذين ل يوؤدون �سكر اهلل على 
نعمه، اإنزال العقاب الذي ي�ستحقونه، ومنه العقاب املذكور يف هذه 
�َسْيَل  َعَلْيِهْم  َفاأَْر�َسْلَنا  وا  )َفاأَْعَر�سُ �سباأ،  اأهل  بها  عاقب  التي  الآيات 
اْلَعِرِم( اأي فاأعر�سوا عن طاعة ربهم، و�سدوا عن اتباع مادعتهم اإليه 
الر�سل، فاأر�سل اهلل عليهم �سيال كثريا مالأ الوادي وك�رش ال�سد وخّربه 
وذهب باجلنان والب�ساتني، واأهلك احلرث والن�سل، ومل يبق منهم اإل 
�رشاذم قليلة تفرقت يف البالد، وبّدلوا بتلك اجلنان والب�ساتني التي 
�سبق و�سفها ب�ساتني لي�ص فيها اإل بع�ص اأ�سجار ل يوؤبه بها كاخلمط 

والأثل وقليل من النبق.



81

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع واألربعون (1) - آذار 

ثم بني �سبب ذلك العقاب بقوله:
اأي  اْلَكُفوَر}  اإِالهَّ  ُناِزي  َوَهْل  َكَفرُوا  ِبا  َجَزْيناُهْم  {ذِلَك 
بربهم وجحودهم  الفظيع من جراء كفرهم  اجلزاء  ذلك  وجازيناهم 
بنعمه، وتكذيبهم باحلق، وعدولهم عنه اإىل الباطل، وما جنازى مثل 
هذا اجلزاء ال�سديد امل�ستاأ�سل اإل عظيم الكفران للنعم، اجلحود للف�سل 

واملنن.)39( 
َعَلْيِهْم   ُ اأَْر�َسَل اهللَّ النِّْعَمِة  �ُسْكِر  َعْن  اْلإِْعَرا�َص  ِمْنُهُم  َوَقَع  ا  مَلَّ ُثمَّ 
اْلَعِرِم  �َسْيَل  َعَلْيِهْم  َفاأَْر�َسْلنا  َفَقاَل:  َعَلْيِهْم  ِبِه  اأَْنَعَم  َما  ِبَها  �َسَلَب  ِنْقَمًة 
َرْدًما  َفَرَدُموا  اْلَيَمِن،  ْوِدَيِة  اأَ اأَْر�َص �َسَباأٍ ِمْن  َياأِْتي  اَء َكاَن  امْلَ اأَنَّ  َوَذِلَك 
َها  ْدِم َثاَلَثَة اأَْبَواٍب َبْع�سُ اَء، َوَجَعُلوا يِف َذِلَك الرَّ َبنْيَ َجَبَلنْيِ َوَحَب�ُسوا امْلَ
ايِن، ُثمَّ  َفْوَق َبْع�ٍص، َوَكاُنوا َي�ْسُقوَن ِمَن اْلَباِب اْلأَْعَلى ُثمَّ ِمَن اْلَباِب الثَّ
 ُ اهللَّ َبَعَث  ُر�ُسَلُهْم  ُبوا  َكذَّ ا  َفَلمَّ اأَْمَواُلُهْم،  ْت  َوَكرُثَ ُبوا  َفاأَْخ�سَ اِلِث  الثَّ ِمَن 
َقَها  َفَغرَّ َتُهْم  َجنَّ اُء  امْلَ َفَدَخَل  اْنَتَق�َص  َحتَّى  ْدَم  الرَّ َذِلَك  َفَفَتَقْت  ُجَرًذا، 

ْيُل ُبُيوَتُهْم، َفَهَذا هو �سيل العرم.)40(  َوَدَفَن ال�سَّ
و�سبب هذا العقاب كما قال تعاىل:

اإن  اأي  اْلَكُفوَر}  اإِالهَّ  ُناِزي  َوَهْل  َكَفرُوا  ِبا  َجَزْيناُهْم  {ذِلَك 
ذلك التبديل من الثمار الن�سيجة واملناظر احل�سنة والظالل الوارفة 
ب�سبب  كان  مرة،  وثمار  اأ�سواك  ذات  اأ�سجار  اإىل  اجلارية  والأنهار 
الباطل،  اإىل  عنه  وعدولهم  احلق،  وتكذيبهم  باهلل،  و�رشكهم  كفرهم 
النعم،  اإل املبالغ يف كفران  لقد عاقبناهم بكفرهم، ول يعاقب اهلل 

والكفر بالر�سل.)41( 

املطلب الثاني

سنة اهلل يف تغري النعمة يف القرآن الكريم

بع�ص  لدى  تزداد  وقد  الأفراد،  بع�ص  لدى  النعم  تزداد  قد 
هذه  يف  حقوقه  ورعاية  املنعم  �سكر  حينئذ  وواجبهم  الأمم، 
الركون  اإىل  داعية  ووفرتها  النعم  زيادة  تكون  قد  لكن  النعم، 
من  ماأمن  يف  اأ�سبحوا  اأنهم  اأ�سحابها  ويظن  والراحة،  واملتعة 
احلقيقة:  هذه  القراآن  اآيات  اأبانت  وقد  احلياة،  غوائل  ومن  الفقر، 
 ]7  - ]العلق:6  ا�ْسـَتْغَنى}  اآُه  رهَّ اأَن    َلَيْطَغى  االإن�َساَن  اإنهَّ  {َكالهَّ 
} النعمة:  اأبـطــرتـهــم  الذين  املرتفني  ل�سان  على  الآيات  وتقول 
]�سباأ:35[،  ِبنَي}  ِبَُعذهَّ َنْحُن  َوَما  َواأَْوالًدا  اأَْمَواالً  اأَْكَثُ  َنْحُن  َوَقاُلوا 
وتلك  والكرب،  والبطر  الرتف  اإىل  قادتهم  والنعم  الأموال  فكرثة 
له.  والإذعان  قبوله  ورف�ص  احلق،  تكذيب  اإىل  جرتهم   الأمور 
واملوؤمن الكي�ص الفطن الذي يدرك اأن املال ظل زائل، والنعم جميعها 
من  وكثريها  قليلها  على  �سيحا�سب  يعطها  ومن  م�سرتدة،  عارية 
اأين اكت�سبها وفيم اأنفقها، فيعمل لهذا احل�ساب وي�سخر ماله ونعمه 
خلدمة دين اهلل، ويجاهد �سهواته وملذاته يف اأن يجعلها مطيته اإىل 
اجلنة، فيت�سدق باملال، ويوا�سي ويعطف، ويحيي الأنف�ص املتعط�سة، 

وين�رش العلم، ويرفع �ساأن الأمة، ويجاهد بنعمه عدوه وعدو اأمته.
وجماعات،  اأفراًدا  الأمة  حياة  يف  ال�سنة  هذه  ول�ستي�ساح 
عقد  بها  والعتبار  التب�رش  على  و�سالحهم  ا�ستقامتهم  ول�ستدامة 
ٌل  ال�سيخ حممد عبده يف تف�سري املنار ف�ساًل كاماًل عنها بعنوان: )َف�سْ

) ِتِه َتَعاىَل يِف تغري اأَْحَواِل اْلأُمَمِ يِف َبَياِن �ُسنَّ
ٍة َعِظيَمٍة َمْن  ومن كالمه يف هذا الف�سل قوله: )َهَذا َبَياٌن ِل�ُسنَّ
، ُيْعَلُم ِمْنَها ُبْطاَلُن  يِّ اأَْعَظِم �ُسنَنِ اهلِل َتَعاىَل يِف ِنَظاِم اِلْجِتَماِع اْلَب�رَشِ

 ، اْلأُمَمِ ِمْن َجِميِع  النَّا�ِص  ُعُقوِل  َعَلى  َغاِلَبًة  َكاَنْت  الَِّتي  ُبَهاِت  ال�سُّ ِتْلَك 
ا�ِص ُيْخَدُعوَن ِبَها، َوِهَي َما َيَتَعلَُّق ِبَنْوِط �َسَعاَدِة  َوَل َيَزاُل َجَماِهرُي النَّ

ِة. ى اْلأُمَّ ِة َح�سَ َوِة، َوَكرْثَ ْ ِتَها َوَغَلِبَها َو�ُسْلَطاِنَها ِب�َسَعِة الرثَّ اْلأُمَمِ َوُقوَّ
وَن اأَنَّ َمْن اأُوِتيَها َل ُت�ْسَلُب  َوَكاَن ِمْن ُغُروِرِهْم ِبَها اأَْن َكاُنوا َيُظنُّ
ُلُه ِبَدَواِمَها  ِه ِباْبِتَداِئَها، َكَذِلَك ُيَف�سِّ َلُه اهلُل َعَلى َغرْيِ ُه َكَما َف�سَّ ِمْنُه، َواأَنَّ
ِبنَي} )�سباأ: 35( ...  {َوَقاُلوا َنْحُن اأَْكَثُ اأَْمَوااًل َواأَْواَلًدا َوَما َنْحُن ِبَُعذهَّ
ُ َما ِبَقْوٍم  َ اهلُل َتَعاىَل َخَطاأَُهْم ِبَهِذِه اْلآَيِة: {اإِنهَّ اهللَ اَل ُيَغريِّ َفَبنيَّ
ُوا َما ِباأَْنُف�ِسِهْم} ]الرعد:11[، َواأَْثَبَت َلُهْم اأَنَّ ِنَعَم اهلِل َتَعاىَل  َحتهَّى ُيَغريِّ
َوَعَقاِئَد  َفاٍت  َو�سِ ِباأَْخاَلٍق  َوَدَواًما  اْبِتَداًء  َمُنوَطٌة  َواْلأُمَمِ  اْلأَْقَواِم  َعَلى 
ِباأَْنُف�ِسِهْم  َقًة  َل�سِ ُئوُن  ال�سُّ َهِذِه  َداَمْت  َفَما  يَها،  َتْقَت�سِ َواأَْعَماٍل  َوَعَواِئَد 
اْلَكِرمُي  الرَّبُّ  َيُكِن  َومَلْ  ِبَثَباِتَها،  َثاِبَتًة  النَِّعُم  ِتْلَك  َكاَنْت  ِمْنَها  َنًة  ُمَتَمكِّ
وا َما  ُ َفاإَِذا ُهْم َغريَّ َذْنٍب،  َوَل  ِمْنُهْم  ِبَغرْيِ ُظْلٍم  اْنِتَزاًعا  ِمْنُهُم  ِلَيْنَتِزَعَها 
ا�ِسِن  ِمْن حَمَ َعَلْيَها  ُب  تَّ َيرَتَ َوَما  َواْلأَْخاَلِق،  اْلَعَقاِئِد  ِتْلَك  ِمْن  ِباأَْنُف�ِسِهْم 
اَر  َف�سَ ِمْنُهْم،  ِنْعَمَتُه  َو�َسَلَب  ِباأَْنُف�ِسِهْم،  َما  ِعْنَدِئٍذ  اهلُل   َ َغريَّ اْلأَْعَماِل، 

ِعيًفا. )42(  اْلَغِنيُّ َفِقرًيا، َواْلَعِزيُز َذِلياًل، َواْلَقِويُّ �سَ
ُواْ َما  ُ َما ِبَقْوٍم َحتهَّى ُيَغريِّ قال اهلل تعاىل : { ...اإِنهَّ اهلّلَ الَ ُيَغريِّ

ِباأَْنُف�ِسِهم} ]الرعد: 11[
باأن  النعمة والعافية،  اإن اهلل تعاىل ل يغري ما بقوم من  اأي: 
ي�سلبها منهم حتى يغريوا ما باأنف�سهم، اأي ما ات�سفت به اأنف�سهم من 
الأحوال احلميدة، فاإذا ح�سل هذا التغري منهم فقدوا ما عندهم من 
نعمة، بكرثة املعا�سي، فحفظ املالئكة نعمة يغريها اهلل اإذا تغريت 

الأنف�ص نحو ال�رش. ... )43( 
حتى يغريوا ما باأنف�سهم من ذلك بظلم بع�سهم بع�سا واعتداء 
بع�سهم على بع�ص، وارتكابهم لل�رشور واملوبقات التي تقّو�ص نظم 

املجتمع، وتفتك بالأمم كما تفتك اجلراثيم بالأفراد.)44( 
ويف اآية اأخرى من القراآن الكرمي موؤكدة هذه ال�سنة يقول اهلل 

تعاىل: 
َحتهَّى  َقْوٍم  َعَلى  اأَْنَعَمَها  ْعَمًة  نِّ اً  ُمَغريِّ َيُك  مَلْ  اهلّلَ  ِباأَنهَّ  {َذِلَك 
مل  اأي   ]53 ]الأنفال:  َعِليٌم}  �َسِميٌع  اهلّلَ  َواأَنهَّ  ِباأَنُف�ِسِهْم  َما  ُواْ  ُيَغريِّ
يكن �ساأنه تعاىل ول مقت�سى �سننه العامة يف خلقه، اأن يغري نعمة 
اأنعمها على قوم حتى يغريوا هم ما باأنف�سهم من الأحوال التي  ما 

ا�ستحقوا بها تلك النعمة.
ودوامًا  ابتداًء  منوطة  والأمم  الأقوام  على  تعاىل  اهلل  فنعم 
باأخالق و�سفات وعقائد وعوائد واأعمال تقت�سيها، فما دامت هذه 
الأ�سياء ل�سقة باأنف�سهم متمكنة فيها كانت تلك النعم ثابتة بثباتها 
ح�سب �سنة اهلل تعاىل العامة يف خلقه، فاإذا هم غريوا ما باأنف�سهم 
الأعمال؛  حما�سن  من  عليها  يرتتب  وما  والأخالق  العقائد  تلك  من 
الغني فقرياً  باأنف�سهم و�سلب نعمته منهم، ف�سار  غرّي اهلل عندئٍذ ما 
الأقوام  يف  املطرد  الأ�سل  هو  هذا  �سعيفًا،  والقوي  ذلياًل  والعزيز 

والأمم وهو كذلك يف الأفراد.)45( 
وخال�سة ذلك: اإن ما دّونه التاريخ من داأب الأمم وعادتها فى 
الكفر والتكذيب والظلم فى الأر�ص، ومن عقاب اهلل اإياها- جار على 
�سننه تعاىل املطردة فى الأمم، ول يظلم ربك اأحدا ب�سلب نعمة منهم 
اأثر طبيعي لكفرهم وظلمهم  اأذى بهم، واإمنا عقابه لهم  ول باإيقاع 

لأنف�سهم.)46( 
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نعمة  قومًا  ي�سلب  ل  تعاىل  اهلل  اأن  على  الن�سو�ص  دلت  فقد 
اأنعمها عليهم حتى يغريوا ما كانوا عليه من الطاعة والعمل ال�سالح 
ْعَمًة  نِّ ًا  ُمَغريِّ َيُك  مَلْ  اهلّلَ  ِباأَنهَّ  {َذِلَك   : الكرميات  الآيات  يف  كما   .
�َسِميٌع َعِليٌم}  َواأَنهَّ اهلّلَ  ِباأَنُف�ِسِهْم  َما  ُواْ  اأَْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتهَّى ُيَغريِّ
ُواْ  ُ َما ِبَقْوٍم َحتهَّى ُيَغريِّ ]الأنفال :53[ وقال تعاىل: { اإِنهَّ اهلّلَ الَ ُيَغريِّ

َما ِباأَْنُف�ِسِهْم} ] الرعد:11[ 

املطلب الثالث

مالمح ال�سننية يف ق�سية بطر النعمة وتغريها
اإن مما يدل على �سننية بطر النعمة وتغريها، وما يتعلق بها 
من اأحكام مالمح عدة، يلمحها من يتدبر اآيات القراآن الكرمي عامة، 
واآيات ال�سنن الإلهية خا�سة، ومن املالمح التي تو�سلنا اإىل ذلك ما 

يلي:
تكرارها واطرادها يف الأمم جميعا، فاأمر هوؤلء البطرين . 1

لي�ص ببدع ول خا�ص باأعداء هذا الدين، بل اإنه �سنة اهلل يف كل من 
يجحد نعم ربه اأو ل ي�سكره عليها، اأو يبطرها.

{َوَكْم . 2 الق�س�ص  �سورة  اآية  تركيبة  يف  البديع  الأ�سلوب 
ن َبْعِدِهْم  اأَْهَلْكَنا ِمن َقْرَيٍة َبِطَرْت َمِعي�َسَتَها َفِتْلَك َم�َساِكُنُهْم مَلْ ُت�ْسَكن مِّ
الآية  درت  �سُ فقد   ]58 ]الق�س�ص:  اْلَواِرِثنَي}  َنْحُن  ا  َوُكنهَّ َقِليالً  اإِالهَّ 
الأمر يحدث كثرياً، وكذلك ورود  اأن هذا  يدل على  )وكم( مبا  بـلفظ 
باملو�سوف،  ال�سفة  ارتباط  الب�رشي  بال�سلوك  مرتبًطا  هنا  العقاب 
وهو اأمر وا�سح يف دللته على ال�سننية، ومثلها يف كثري من الآيات. 
ف�سادا،  الأر�ص  يف  و�سعوا  اأهلها  اأثرى  القرى  من  وكثري  اأي   )47(

يعمر  مل  خاوية  واأ�سبحت  ديارهم،  اهلل  فخّرب  النعم،  تلك  وبطروا 
منها اإل اأقلها، و�سار اأكرثها خرابا يبابا.)48( 

�رشب املثل بذلك يف اآيات �سورة النحل يف قوله تعاىل: { . 3
ن ُكلِّ  ًة َياأِْتيَها ِرْزُقَها َرَغداً مِّ ْطَمِئنهَّ ُ َمَثالً َقْرَيًة َكاَنْت اآِمَنًة مُّ َو�َضََب اهللهَّ
ْوِف ِبَا َكاُنوا  ُ ِلَبا�َض اُلوِع َواْلَ ِ َفاأََذاَقَها اهللهَّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِباأَْنُعِم اهللهَّ
ُبوُه َفاأََخَذُهُم الَعَذاُب َوُهْم  ْنُهْم َفَكذهَّ َي�ْسَنُعوَن  َوَلَقْد َجاَءُهْم َر�ُسوٌل مِّ

َظامِلُوَن } ]النحل: 112، 113[
اْلُعُموِم  َهَذا  يِف  َتْدُخُل  َوَمكة  َة،  َمكَّ اأَْهُل  ِبِه  اأُِريَد  َمَثٌل  )فَهَذا 
َوَغرْيُ  اأَْكَمَل،  َثُل  َوامْلَ اأَْبَلَغ،  اْلَوِعيُد  َيُكوُن  ا  َواأَْي�سً ا،  ِليًّ اأَوَّ ُدُخوًل  اْلَبَديِلِّ 
ِمْثِل  ِمْن  َها  ِلَغرْيِ اإِْنَذاٌر  َثِل  امْلَ َفِفي  اإَِراَدِتَها  َفْر�ِص  َوَعَلى  ِمْثُلَها،  َة  َمكَّ
ِ �ُسْبَحاَنُه َوَتْكِذيُب ُر�ُسِلِه  َعاِقَبِتَها، ... َوَهَذا اْلُكْفُر ِمْنُهْم ُهَو ُكْفُرُهْم ِباهللَّ

ْوِف(.)49(  وِع َواخْلَ ُ اأَْي: اأََذاَق اأَْهَلَها ِلبا�َص اجْلُ َفاأَذاَقَها اهللَّ
النعمة  فاأبطرتهم  عليهم  اهلل  اأنعم  قوم  لكل  مثاًل  جعلها  )اأي 
ًة ل يزعج  فكفروا، فاأنزل اهلل بهم نقمته، اأو ملكة. كاَنْت اآِمَنًة ُمْطَمِئنَّ
َمكاٍن من  ُكلِّ  ِمْن  وا�سعًا،  َرَغداً  اأقواتها.  ِرْزُقها  ِتيها  َياأْ اأهلها خوف. 

نواحيها(.)50( 
القراآن  ا�ستخدمها  التي  الإقناعية  الأ�ساليب  اأحد  والأمثال 

الكرمي يف عر�ص ق�سيته على النا�ص، وطرح فكرته على الب�رش. 
فجاءت اأمثاله متكاثرة باأنواعها املختلفة و�سورها املتعددة، 
الثابتة  ال�سنن  الأمثال برتكيبتها املعروفة عدًدا من  وت�سمنت هذه 
والقوانني املا�سية، حتى ل يكاد يخلو مثل من اأمثال القراآن الكرمي 

من الإ�سارة اإىل �سنة اأو التعقيب على قانون.
ومن الناحية التطبيقية كرث ورود الأمثال يف القراآن الكرمي، 

وكرث كذلك ربطها بالعربة والعظة، ومن ذلك الآية املذكورة.)51( 
التعبري . 4 خالل  من  برز  الذي  العمل  على  العقوبة  ترتيب 

بالفاء التعقيبية، وبالباء ال�سببية يف اآيات �سورة النحل ال�سابقة: { 
َوَلَقْد    َكاُنوا َي�ْسَنُعوَن ِبَا  ْوِف  َواْلَ ِلَبا�َض اُلوِع   ُ ... َفاأََذاَقَها اهللهَّ
ُبوُه َفاأََخَذُهُم الَعَذاُب َوُهْم َظامِلُوَن}] النحل:  ْنُهْم َفَكذهَّ َجاَءُهْم َر�ُسوٌل مِّ
112، 113[ وهذه عقوبة لهم يف الدنيا، بل اإنها تاأتيهم يف وقت مل 
يكونوا يتوقعون فيه تلك العقوبة، اأي وهم يف اأعلى درجات الأمن، 

حتى اإن الآية و�سفتهم بالطمئنان.
العذاب  واأخذهم  واخلوف،  اجلوع  بلبا�ص  الإ�سابة  فرتتيب 

لدليل بارز على ال�سننية فيها.
 ُ ُيَغريِّ الَ   َ وقد نطقت �سري الب�رش بت�سديق قوله تعاىل:{اإنهَّ اهللهَّ
ُوا َما ِباأَنُف�ِسِهْم } ]الرعد: 11[، واأنه ما وقع تغري  َما ِبَقْوٍم َحتهَّى ُيَغريِّ

اإل بدعوة.
وقد نبه عليها ال�سيخ حممد عبده يف تف�سري املنار �سمن ال�سنن 
فقال: )َوِمْثُل َهَذا اْلإِْجَماِل َل َيْعِقُلُه اإِلَّ َمْن َجَمَع َبنْيَ اْلآَياِت اْلَكِثرَيِة 
ِنَها، َواْلآَياُت اْلَواِرَدُة يِف اأَنَّ َلُه  يِف اإِْرِث اْلأَْر�ِص َويِف َهاَلِك اْلأُمَمِ َوَتَكوُّ
َتَعاىَل:  اهلل  َقْوُل  َوِمْنَها  ُل،  َتَتَحوَّ َوَل  ُل  َتَتَبدَّ َل  �ُسَنًنا  اْلَب�رَشِ  يِف  َتَعاىل 
ُوا َما ِباأَْنُف�ِسِهْم} )الرعد: 11(  ُ َما ِبَقْوٍم َحتهَّى ُيَغريِّ {اإِنهَّ اهللَ اَل ُيَغريِّ
ْخاَلُقَها  َفاِت اأَْنُف�ِسَها - َوِهَي َعَقاِئُدَها َوَمَعاِرُفَها َواأَ َفَحاَلُة اْلأُمَمِ يِف �سِ

ُل(.)52(  َوَعاَداُتَها - ِهَي اْلأَ�سْ

املبحث الثاني

أهمية دراسة سنة بطر النعمة وواجب املسلم حنوها 

املطلب األول
 اأهمية درا�سة �سنة بطر النعمة وتغريها

اأهمية درا�سة �سنة بطر النعمة  ُي�سَبق احلديث عن  اأن  ُيفرت�ص 
هذا  اأن  الواقع  لكن  عام  بوجه  ال�سنن  درا�سة  اأهمية  عن  باحلديث 
احلديث  نعيد  اأن  التكرار  فمن  �سابقة،)53(  درا�سة  يف  بحث  اجلانب 
�رشورة  بها  والعلم  ال�سنن  درا�سة  اإن  فيه:  القول  وخال�سة  عنها، 
امل�سلم،  �ساأن  ويرفع  اخلاطئ،  العتقاد  �ساحبه  يجنب  فهو  لزمة؛ 
العظيم،  الإ�سالم  حقائق  ببع�ص  ومكان  زمان  كل  يف  ويعرفه 
اخلاطئة  الت�رشفات  �ساحبه  ويجنب  الثابتة،  وقوانينه  ومعانيه 
اأودعه اهلل  الهمجية والفو�سى، بل توقفه على ما  التي تغلب عليها 

يف هذا الكون من �سنن.
اأن معرفة �سنن اهلل تعاىل يف خلقه، وقوانينه يف عباده  كما 
جزء من الدين، اأو معرفة جزء من الدين، كما اأن توظيفها واإح�سان 
التعامل معها �رشورة وفري�سة، فهي �رشورة للواقع املعي�ص الذي 
التي  الدينية  الواجبات  من  املعرفة  هذه  اأن  كما  امل�سلمون،  يحياه 
تب�رشنا بكيفية ال�سلوك ال�سحيح يف احلياة؛ حتى ل نقع يف الأخطاء 

والعثار والغرور والأماين الكاذبة.)54( 
اأما عن اأهمية درا�سة �سنة بطر النعمة وتغريها فنقول: 

اإذ  اإن درا�سة هذه ال�سنة والوعي بها لهو من الأهمية مبكان، 
اإن نعم اهلل على الأمم والأفراد منوطة ابتداء ودوًما باأخالٍق و�سفاٍت 
واأعمال تقت�سيها، فما دامت هذه ال�سئون ثابتة لهم متمكنة منهم، 
كانت تلك النعم ثابتة لهم، واهلل ل ينتزعها منهم بغري ظلم ول جرم 
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يقرتفونه، فاإذا هم غرّيوا ما باأنف�سهم من تلك العقائد والأخالق، وما 
يلزم ذلك من حما�سن الأعمال؛ غرّي اهلل حالهم و�سلب نعمتهم منهم، 

ف�سار الغنى فقرياً والعزيز ذلياًل والقوى �سعيفًا. )55( 
ل�سلوك من  ال�سنة يف �سبطها  درا�سة هذه  اأهمية  نلحظ  كذلك 
يعيها، وذلك حتى ل ُيَغر النا�ص بكرثة النعم وا�ستدامتها، ويظن اأنها 

كل �سعادته.
كذلك تت�سح اأهميتها يف تاأثر كل فرٍد يعيها وعًيا تاًما، حتى 
ل يتقاع�ص ويركن اإىل املتعة والراحة، ويظن اأنه يف ماأمن من الفقر 
فريف�ص  والكرب،  والبطر  الطغيان  اإىل  ذلك  فيقوده  احلياة،  وغوائل 

الإذعان للحق واأوامره.
وحينما يتدبر املوؤمن هذا كله، ويعي هذه ال�سنة يدرك اأن املال 
ظل زائل، والنعم جميعها عارية م�سرتدة، ومن يعطها �سيحا�سب على 
قليلها وكثريها، من اأين اكت�سبها وفيم اأنفقها، فيعمل لهذا احل�ساب، 
وي�سخر ماله ونعمه خلدمة دين اهلل، ويجاهد �سهواته وملذاته يف اأن 
يجعلها مطيته اإىل اجلنة، فيت�سدق باملال، ويوا�سي ويعطف، ويحيي 
الأنف�ص املتعط�سة، وين�رش العلم، ويرفع �ساأن الأمة، ويجاهد بنعمه 

عدوه وعدو اأمته.
اأن درا�سة �سنة بطر النعمة تنري ب�رش املوؤمن وب�سريته،  كما 
التي  بالنعم  تتعلق  زائفة  �سبهات  من  بفكره  يتالعب  قد  ما  وتزيل 

تاأتيه. 
ِمْن َجِميِع  النَّا�ِص  ُعُقوِل  َعَلى  َغاِلَبًة  َكاَنْت  الَِّتي  ُبَهاِت  ال�سُّ ِتْلَك 
ِبَنْوِط  َيَتَعلَُّق  ا�ِص ُيْخَدُعوَن ِبَها، َوِهَي َما  َيَزاُل َجَماِهرُي النَّ ، َوَل  اْلأُمَمِ
ى  ِة َح�سَ َوِة، َوَكرْثَ ْ ِتَها، َوَغَلِبَها َو�ُسْلَطاِنَها ِب�َسَعِة الرثَّ مَمِ َوُقوَّ �َسَعاَدِة اْلأُ

ِة، ... اْلأُمَّ
وَن اأَنَّ َمْن اأُوِتيَها َل ُت�ْسَلُب  َوَكاَن ِمْن ُغُروِرِهْم ِبَها اأَْن َكاُنوا َيُظنُّ
ُلُه ِبَدَواِمَها  ِه ِباْبِتَداِئَها، َكَذِلَك ُيَف�سِّ َلُه اهلُل َعَلى َغرْيِ ُه َكَما َف�سَّ ِمْنُه، َواأَنَّ
ِبنَي} ]�سباأ: 35[ ...  {َوَقاُلوا َنْحُن اأَْكَثُ اأَْمَوااًل َواأَْواَلًدا َوَما َنْحُن ِبَُعذهَّ
ُ َما ِبَقْوٍم  َ اهلُل َتَعاىَل َخَطاأَُهْم ِبَهِذِه اْلآَيِة: {اإِنهَّ اهللَ اَل ُيَغريِّ َفَبنيَّ

ُوا َما ِباأَْنُف�ِسِهْم} ]الرعد: 11[)56(  َحتهَّى ُيَغريِّ
ومن فوائد العلم بال�سنن الإلهية اأنها توقف الدار�ص لها على 
ما اأودعه اهلل يف هذا الكون من �سنن يف اجلانب الطبيعي، اأو اجلانب 
الإن�ساين، لي�ص ملجرد املعرفة فقط، بل لبيان اأن من ي�سري وفق �سنن 
دينه،  يف  الهدى  هذا:  �سريه  جزاء  حياته  يف  يلقى  فاإنه  تعاىل،  اهلل 
اأما من خرج عن  والن�رش يف حياته،  والقوة  والرخاء يف معي�سته، 
ذلك  جزاء  يلقى  فاإنه  واحلياة،  الكون  يف  الإلهية  ال�سنن  مقت�سى 

�سالًل يف دينه، و�سدًة و�سقاًء يف حياته.
ل�ساحبه  ياأتي  كان  اإذا  الإلهية،  ال�سنن  اإتباع  اأن  والواقع 
بنتائجه الطيبة يف حياته، فاإن ذلك ل يرجع فقط اإىل اإتباعه ل�سنن 
يف  اهلل  �سنن  اإتباع  من  الغاية  هذه  لتحقيق  بد  ل  بل  الكونية،  اهلل 

احلياة الإن�سانية، فهما مرتبطان و�سادران من م�سدر واحد.
ول تقت�رش اأهمية علم ال�سنن على ما يرتتب عليها من اجلزاء 
الدنيوي، بل اإنها ترجع كذلك اإىل ما يرتتب عليها من اجلزاء الأخروي 

اإتباعا ل�سنن اهلل تعاىل اأو خروجا عليها ... )57(

املطلب الثاني
واجب امل�سلم جتاه �سنة بطر النعمة وتغريها

من  يزيده  اأن  نعمه  على  �سكره  - من  وجلَّ  -  عزَّ  اهلل  وَعَد 
َن  َتاأَذهَّ {َواإِْذ  ال�سديد،  بالعذاب  النعم  هذه  كفر  من  توعد  كما  ف�سله، 
ُكْم َوَلِئن َكَفْرُتْ اإِنهَّ َعَذاِبي َل�َسِديٌد} ] اإبراهيم  ُكْم َلِئن �َسَكْرُتْ الأَِزيَدنهَّ َربُّ
:7[، ومن جحود النعم بطرها وازدراوؤها، اأو التكرب بها، اأو ا�ستعمالها 
يف مع�سية اهلل؛ فمن ا�ستخدم ماله اأو نعمه يف ارتكاب املعا�سي، اأو 
زوال هذه  يت�سبب يف  فهو  زكاته،  اأداء  امتنع عن  اأو  بالربا،  تعامل 

النعم، ويجر على نف�سه ويالت �سداد.
ولقد ذم اهلل تعاىل من يجحد نعم ربه. فقال �سبحانه : {اإِنهَّ 
يكون  قد  اهلل  بنعمة  والكفر  العاديات:6[   [ َلَكُنوٌد}  ِه  ِلَربِّ ااْلإِن�َساَن 
اإىل العلم واخلربة  اأن اهلل واهبها، ون�سبتها  اأو باإنكار  بعدم �سكرها. 
والكد ال�سخ�سي وال�سعي! كاأن هذه الطاقات لي�ست نعمة من نعم اهلل! 
النا�ص وا�ستغاللها  ا�ستخدامها بالبطر والكرب على  ب�سوء  وقد يكون 

لل�سهوات والف�ساد.. وكله كفر بنعمة اهلل.) 58(
ويتمثل  ف�سله.  جزيل  وينكر  ربه،  نعمة  ليجحد  الإن�سان  واإن 
كنوده وجحوده يف مظاهر �ستى تبدو منه اأفعال واأقوال، فتقوم عليه 
مقام ال�ساهد الذي يقرر هذه احلقيقة. وكاأنه ي�سهد على نف�سه بها. اأو 

لعله ي�سهد على نف�سه يوم القيامة بالكنود واجلحود.)59( 
ويتفهم  يعيها جيًدا،  اأن  ال�سنة  امل�سلم جتاه هذه  فواجب  اإذن 
اأ�رشارها، ويعرف ما املطلوب منه جتاهها، ويعلم يقينًا: اأن ديننا هو 
دين العمل وعمارة هذا الكون، والنتفاع بنعم اهلل- عز وجل - كما 
اأمر، ويوازن بني عمله وانتفاعه بالنعم التي ُرزق بها، يكون يف هذا 
التوازن تقيًا مراقبًا لربه �رشاً وجهراً، وينتفع بهذه النعم وذاك العمل 

يف حدود العتدال، والتوازن دون اإفراٍط ول تفريط. 
النعم، ول  اأو  املال  الإ�سالم ل يحتقر  اأن  يعلم  اأن  كذلك عليه 
ينهى عن النتفاع والتمتع بها، بل يعرتف بقيمتها يف احلياة، واهلل 
اأن يقتنيها  اأ�سبابها، وهو املنعم بها، فعليه  الذي يي�رش ويهيئ  هو 
من حالل، وينفقها يف حالل، وي�سخرها يف ر�سا اهلل وطاعته، ول 

يتباهى ول يبطر بها، ول يتكرب على املحرومني منها.
على  �سبحانه-   - ربه  ي�سكر  اأن  منه  مطلوب  الغني  فامل�سلم 
اأو يتكرببها على  نعمه، ويحافظ عليها، ول يبطر بها، ول يتطاول 
خلق اهلل، ويكرث من اإنفاقها يف وجوه اخلري، حيث ل �رشف يف اخلري، 
التخ�سن، فاإن  الزائد، ويعود نف�سه على  التنعم  واأل يعود نف�سه على 
امل�سلمني واحتياجاتهم، ويكرث  اأحوال  واأن يتب�رش  النعمة ل تدوم، 
فلي�ص مبوؤمن  املكروبني،  الكرب عن  وتفريح  �سبيل  الإنفاق يف  من 
من بات �سبعاًنا وجاره جائع، واأن ي�سخر ماله يف �سبيل رفعة الأمة، 

وغناها عن غريها، وا�ستعادتها ملجدها وعزة اأبنائها واأوطانها. 
وهذه  عامة،  تعاىل  اهلل  �سنن  وفق  ي�سري  اأن  امل�سلم  فعلى  اإذاً 
ال�سنة خا�سة؛ ليحيا حياة رتيبة منظمة، وي�سع كل ت�رشف له يف 
مو�سعه، ويت�رشف يف نعم اهلل كما اأمره املنعم، وليلقى يف حياته 

جزاء �سريه ال�سعادة والرخاء يف معي�سته. 
ل  قد  اجلزيل،  واملال  الكثرية  بالنعم  العبد  على  اهلل  واإنعام 
يكون ملحبة اهلل له، اأو ر�ساه عنه، ولي�ص بالزم اأن يكون هذا العبد 
اأم  اأي�سكر  له  واختباًرا  ا�ستدراًجا  ذلك  كان  فرمبا  النعم،  لهذه  اأهال 
راأى نعم اهلل  ال�سالم - عندما  يكفر، وهذا نبي اهلل �سليمان - عليه 
- عنه ذلك فقال  عليه علم اأن ذلك اختبار له، وحكى اهلل -عزَّ وجلَّ
�َسَكَر  َوَمْن  ْكُفرُ  اأَ اأَْم  اأَاأَ�ْسُكرُ  ِلَيْبلَُوِن  ي  َربِّ َف�ْسِل  ِمْن  َهَذا  تعاىل: {َقاَل 
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ي َغِني َكِرمٌي} نهَّ َربِّ َا َي�ْسُكرُ ِلَنْف�ِسِه َوَمْن َكَفَر َفاإِ َفاإِنهَّ
دوًما  عينيه  ُن�سب  ي�سع  اأن  النعم  جتاه  ا  اأي�سً عليه  فامل�سلم 
اأنها ابتالء من اهلل عز وجل اأو ا�ستدراج، لذا عليه اأن ي�سكر ربه عليها، 

ويراعي حقه �سبحانه يف هذه النعم. 
يف  امل�سلمني  لتعريف  بها  والعلم  ال�سنن  درا�سة  كانت  واإذا 
كل زمان ومكان ببع�ص حقائق الإ�سالم العظيم ومعانيه وقوانينه 
عليها  تغلب  التي  اخلاطئة  الت�رشفات  الدار�ص  وليتجنب  الثابتة، 
الهمجية والفو�سى، بل توقفه على ما اأودعه اهلل يف هذا الكون من 
�سنن؛ اأقول اإذا كان الأمر كذلك فعلم امل�سلم بهذه ال�سنة يجعله يوؤمن 
يقيًنا باأن الفوز والفالح ملن اتبع �سنة اهلل يف خلقه ويف هذا الكون، 
والفوز والفالح كذلك ملن اعترب الق�س�ص القراآين الذي ق�سه اهلل- عز 

وجل - علينا يف كتابه، واهتدى بهديه.
معرفة  يف  ال�سنة  هذه  جتاه  امل�سلم  واجب  يكمن  وباجلملة: 
عليها،  املنعم  �سكر  وعدم  النعمة،  ازدراء  واأنه  النعمة،  بطر  حقيقة 
اأو الت�رشف فيها وفق الهوى وال�سهوات، دومنا ا�ستح�سار لأمر اهلل 

ونهيه.

املطلب الثالث
واجب الماعة امل�سلمة جتاه �سنة بطر النعمة وتغريها

اَءَها يِف  �ساءت اإرادة اهلل- �سبحانه - اأن يَجَعَل َبَقاَء اْلأُمَمِ َومَنَ
اِئِل جتاه النعم، من �سكر املنعم عليها، ومراقبة حقه  َحلِّي ِباْلَف�سَ التَّ
َهاَلَك  يجعل  اأن  اإرادته  �ساءت  كما  اأمر،  كما  فيها  والت�رشف  فيها، 
�سنة  كله  هذا  وجعل  الف�سائل،  تلك  َعْن  َخلِّي  التَّ يِف  َوَدَماَرَها  الأمم 
وذلك  اْلأَْجَياِل،  ِل  ِبَتَبدُّ ُل  َتَتَبدَّ َوَل   ، اْلأُمَمِ ِباْخِتاَلِف  َتْخَتِلُف  َل  ثابتة 
حتى ل تغرت الأمم بكرثة النعم وتتكرب بها، مثلما اغرت اأهل مكة الذين 
�رشب اهلل بهم املثل لكل من ياأتي بعدهم من الأمم ويف اأي زمن، قال 
ًة َياأِْتيَها ِرْزُقَها َرَغداً  ْطَمِئنهَّ ُ َمَثالً َقْرَيًة َكاَنْت اآِمَنًة مُّ تعاىل:{َو�َضََب اهللهَّ
ْوِف ِبَا  ُ ِلَبا�َض اُلوِع َواْلَ ِ َفاأََذاَقَها اهللهَّ ن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِباأَْنُعِم اهللهَّ مِّ

َكاُنوا َي�ْسَنُعوَن} ]النحل: 112[ 
اَلِح َواْلَف�َساِد  اأَ�ْسَباِب ال�سَّ ُهْم َجِهُلوا �ُسَنَنُه َتَعاىَل يِف  اأَنَّ َراُد:  َوامْلُ
َعْنَها   َ َعربَّ امْلُ َقاِء،  َوال�سَّ َعاَدِة  ال�سَّ ِمَن  َعَلْيِهَما  ُب  تَّ َيرَتَ َوَما   ، اْلَب�رَشِ يِف 
ُوا َما ِباأَْنُف�ِسِهْم}  ُ َما ِبَقْوٍم َحتهَّى ُيَغريِّ ِبَقْوِلِه َتَعاىَل: {اإِنهَّ اهللَ اَل ُيَغريِّ

]الرعد: 11[
ِمْن  �َسَقَطْت  َما  اْلأُمَمَ  نَّ  اأَ ىَل  اإِ اآَياِتِه  َكِم  حُمْ يِف  �ُسْبَحاَنُه  اأَْر�َسَدَنا 
َي ا�ْسُمَها ِمْن َلْوِح اْلُوُجوِد اإِلَّ َبْعَد ُنُكوِبَها  َعْر�ِص ِعزَِّها، َوَل َباَدْت َوحُمِ
ْكَمِة اْلَباِلَغِة، اإِنَّ اهلَل َل  َها اهلُل َعَلى اأَ�َسا�ِص احْلِ نَنِ الَِّتي �َسنَّ َعْن ِتْلَك ال�سُّ
ٍة َو�ُسْلَطاٍن َوَرَفاَهٍة َوَخْف�ِص َعْي�ٍص َواأَْمٍن َوَراَحٍة،  ُ َما ِبَقْوٍم ِمْن ِعزَّ ُيَغريِّ
اِق  ِة اْلِفْكِر، َواإِ�رْشَ حَّ َ اأُوَلِئَك َما ِباأَْنُف�ِسِهْم ِمْن ُنوِر اْلَعْقِل، َو�سِ َحتَّى ُيَغريِّ
ِر يِف اأَْحَواِل  َدبُّ اِبَقِة، َوالتَّ رَيِة، َواِلْعِتَباِر ِباأَْفَعاِل اهلِل يِف اْلأُمَمِ ال�سَّ اْلَب�سِ

َماُر.)60(  اِط اهلِل َفَهَلُكوا، َوَحلَّ ِبِهُم الدَّ َ ِذيَن َجاُروا َعْن �رشِ الَّ
وهكذا كل قوم ينعم اهلل عليهم بنعم وفرية فلم يقدروها حق 
قدرها، ومل ي�سكروا اهلل عليها، ينزل اهلل فيهم نقمته، ومن هنا حتذر 
الأمة كلها يف اأي ع�رش اأن يحل بهم ما اأحل باأهل هذه القرية، كذلك 
يحذر اأهل كل ع�رش بطر النعمة بالغرتار وعدم �سكر املنعم، اأو عدم 
اأمم  اأُهِلكت  كما  والهالك،  الدمار  بها  يحيق  ل  حتى  بحقها،  القيام 
قبلها بتخريب الديار، وحتى ل يجري عليهم ما جرى لأهل �سباأ يف 

هالك الزروع والثمار. 
اَلَلِت  ِعيَدِة، اْرَتَكَبْت َهِذِه ال�سَّ ٍة ِمَن اْلأُمَمِ اْلَعِزيَزِة ال�سَّ َفَما ِمْن اأُمَّ
َمِن  َعَلْيَها  َو�َسلََّط  َها،  َوِعزَّ �َسَعاَدَتَها  اهلُل  �َسَلَبَها  اإِلَّ  ِبيَدَة،  امْلُ َفا�ِسَد  َوامْلَ

َها َو�َسَلَب ُمْلَكَها. )61(  ا�ْسَتَذلَّ
فقد جرت �سنة اهلل األ يغري نعمة اأنعمها على قوم حتى يغريوا 

ما باأنف�سهم من الأحوال التي ا�ستحقوا بها تلك النعمة.
ولي�ست �سعادة الأمم وقوتها وغلبتها منوطة ب�سعة الرثوة ول 
كرثة العدد كما كان يظن بع�ص امل�رشكني وحكاه اهلل عنهم بقوله {

ِبنَي}]�سباأ: 35[ َوقاُلوا َنْحُن اأَْكَثُ اأَْموااًل َواأَْوالداً َوما َنْحُن ِبَُعذهَّ
ومادّونه التاريخ من داأب الأمم وعادتها فى الكفر والتكذيب 
تعاىل  �سننه  على  جاٍر  اإياها-  اهلل  عقاب  ومن  الأر�ص،  فى  والظلم 
املطردة فى الأمم، ول يظلم ربك اأحداً ب�سلب نعمة منهم ول باإيقاع 

اأذى بهم، واإمنا عقابه لهم اأثٌر طبيعي لكفرهم وظلمهم لأنف�سهم.
واأما عذاب ال�ستئ�سال بعذاب �سماوّى فهو خا�ص مبن طلبوا 
الآيات من الر�سل، واأنذروهم العذاب اإذا هم كفروا بها بعد جميئها ثم 

فعلوا ذلك.)62( 
الأمرا�ص  عن  احلديث  معر�ص  يف  ر�سا  ر�سيد  ال�سيخ  قال 
على  يق�سد  َعَلْيَها  َتَتَواىَل  َوَقْد  الع�رش:  هذا  يف  الأمة  ت�سيب  التي 
َفاَل  اأَ�ْسَباِبَها،  َعْن  َفَتْبَحُث  َذْرًعا،  ِبَها  يَق  َت�سِ َحتَّى  اْلُعُقوَباُت  الأمة 
ْدَق َقْوِلِه َتَعاىَل: { ُدَها َبْعَد ُطوِل اْلَبْحِث اإِلَّ يِف اأَْنُف�ِسَها، َوَتْعَلُم �سِ جَتِ

ُثمَّ   )30 )ال�سورى:  اأَْيِديُكْم}  َك�َسَبْت  َفِبَما  يَبٍة  ُم�سِ ِمْن  اَبُكْم  اأَ�سَ َوَما 
ُ َما ِبَقْوٍم  َتْبَحُث َعِن اْلِعاَلِج َفَتِجُدُه يِف َقْوِلِه َتَعاىَل: {اإِنهَّ اهللَ اَل ُيَغريِّ
ْوَبِة  ا َيُكوُن التغري ِبالتَّ َ ُوا َما ِباأَْنُف�ِسِهْم} ]الرعد: 11[، َواإِمنَّ َحتهَّى ُيَغريِّ

ُموُر. )63(  ُلُح اْلأُ ُلُح ِبِه اْلُقُلوُب َفَت�سْ وِح، َواْلَعَمِل الَِّذي َت�سْ النَّ�سُ
النِّْعَمِة  ِبَبَطِر  اأَْحَواُلَها   ُ َتَتَغريَّ ُثمَّ  ًة  احِلَ �سَ َتُكوُن  اْلأُمَمَ  اأَنَّ  َذِلَك 
اَلَحُهْم  اإِ�سْ  ُ اأََراَد اهللَّ َفاإَِذا  َعَلْيِه،  َكاُنوا  َما  َفَذِلَك تغري  َف�َساُدَها،  َفَيْعُظُم 
ْت َعَلْيِهُم النَِّعُم، ِمْثَل َقْوِم  َلُحوا ا�ْسَتَمرَّ اأَ�سْ َلْيِهْم ُهَداًة َلُهْم، َفاإَِذا  اإِ اأَْر�َسَل 
ُ َما ِبِهْم  َ اهللَّ ُبوا َوَبِطُروا النِّْعَمَة َغريَّ ُيوُن�َص َوُهْم اأَْهُل )ِنيَنَوى(، َواإَِذا َكذَّ
ِلْنِتَفاِء  َحتَّى  ِمْن  �ْسَتَفاَدُة  امْلُ َفاْلَغاَيُة  َوِنْقَمٍة.  َعَذاٍب  اإِىَل  النِّْعَمِة  ِمَن 
وا َما  ُ �ِسَعٌة، ِلأَنَّ اْلأَْقَواَم اإَِذا َغريَّ ِ َعَلى اْلأَْقَواِم ِهَي َغاَيٌة ُمتَّ تغري ِنْعَمِة اهللَّ
ْر�َسَل  �ُسَل، َفاإَِذا اأَ ُ َزَمًنا ُثمَّ اأَْر�َسَل اإَِلْيِهُم الرُّ ِباأَْنُف�ِسِهْم ِمْن ُهًدى اأَْمَهَلُهُم اهللَّ
ًة ِلَتْبِليِغ  وؤَاَخَذِة، ُثمَّ اأَْمَهَلُهْم ُمدَّ اِب امْلُ َهُهْم اإِىَل اْقرِتَ �ُسَل َفَقْد َنبَّ اإَِلْيِهُم الرُّ
ِباإِْبَداِلَها  َعَلْيِهْم؛  ِنْعَمَتُه   َ َغريَّ اْلُكْفِر  َعَلى  وا  ُّ اأَ�رشَ َفاإَِذا  َظِر،  َوالنَّ ْعَوِة  الدَّ
اأَْف�َسُدوا يِف  ِحنَي  اِئيَل  اإِ�رْشَ ِبَبِني  َفَعَل  َكَما   ، اْلأَ�رْشِ اأَِو  لِّ  الذُّ اأَِو  ِباْلَعَذاِب 

نَي.)64(  �ُسوِريِّ اْلأَْر�ِص َف�َسلََّط َعَلْيِهُم اْلأَ
اهلل  �سنة  اأن  وتدرك  متاًما  تعي  اأن  امل�سلمة  اجلماعة  فواجب 
دامت  فما  امل�سلمة،  اجلماعة  على  جتري  وتغريها  النعمة  بطر  يف 
م�ستم�سكة ب�رشع اهلل يف عملها وبالعت�سام بحبل اهلل يف وحدتها، 
فاإن نعم اهلل عليها بالتاأييد والن�رش، ودفع الأذى عنها باقية، فاإذا 
غريت ذلك فلم تتقيد ب�رشع اهلل يف عملها وفرطت يف وحدتها؛ فاإنها 
بقدر ما �سيعته من موجبات هذه  لها  بالتاأييد  اهلل  نعم  ت�سلب من 
النعم، فقد م�ست �سنة اهلل يف خلقه اأن من كفر نعمه - �سبحانه - ومل 
القرى  مع  ويذيقه �سدها كما حدث  منه  اهلل  ي�سلبها  عليها؛  ي�سكره 

التي كفرت باأنعم اهلل. 
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خامتة الدراسة
رحاب  يف  الوجدانية  واملعاي�سة  الطيبة  الولة  هذه  وبعد 

هذه ال�سنة االإلهية الكرية نخل�ض اإىل النتائج التالية: 
م�سطلح )�سنة اهلل يف بطر النعمة وتغريها( يعني: قانون  ♦

العرتاف  عدم  اأو  بها،  والطغيان  النعم،  جحود  يف  املطرد  اهلل 
مبنعمها، وعدم �سكره عليها، وعدم حفظها، وتوجيهها يف غري حقها.

على  ♦ ال�سكر  عباده  على  وتعاىل-  -�سبحانه  اهلل  اأوجب 
نعمه، وال�سكر يكون بالل�سان وبالقلب، وبح�سن الت�رشف والفعل.

اأما من يخالف ذلك فهو جاحد للنعمة َبِطر بها، وقد جعل اهلل 
كافة  على  اهلل  ُيجريه  تتغري،  ول  تتبدل  ل  وقانوًنا  �سنة  البطر  لهذا 
واأف�سحت عن عاقبة  ال�سنة  الكرمي هذه  القراآن  اآيات  واأبانت  اخللق، 
عقوبة  قبل  الدنيا  يف  عقوبة  بهم  حتل  حيث  املتكربين،  البطرين 
الآخرة، وهذه العقوبة اإما اأن تكون عقاًبا للبِطرين باجلوع واخلوف، 
واإما عقاًبا لهم بالهالك وتخريب الديار، اأو باإهالك الزروع والثمار.

نعمة  ♦ قومًا  ي�سلب  ل  تعاىل  اهلل  اأن  على  الن�سو�ص  دلت 
اأنعمها عليهم، حتى يغريوا ما كانوا عليه من الطاعة والعمل ال�سالح.

ل�سنة بطر النعمة وتغريها مالمح عدة نلمحها من تدبرنا  ♦
جميعا،  الأمم  يف  واطرادها  تكرارها  هي:  الكرمي،  القراآن  لآيات 
ِمن  ْهَلْكَنا  اأَ الق�س�ص {َوَكْم  �سورة  اآية  البديع يف تركيبة  والأ�سلوب 
ن َبْعِدِهْم اإِالهَّ َقِليالً  َقْرَيٍة َبِطَرْت َمِعي�َسَتَها َفِتْلَك َم�َساِكُنُهْم مَلْ ُت�ْسَكن مِّ
)كم(،  بـلفظ  درت  �سُ التي   ]58 ]الق�س�ص:  اْلَواِرِثنَي}  َنْحُن  ا  َوُكنهَّ
ومن املالمح كذلك: ورود العقاب مرتبًطا بال�سلوك الب�رشي ارتباط 
ال�سفة باملو�سوف، ومنها: �رشب املثل بذلك يف اآيات �سورة النحل 
ًة ..} ]  ْطَمِئنهَّ اآِمَنًة مُّ َقْرَيًة َكاَنْت  َمَثالً   ُ يف قوله تعاىل: {َو�َضََب اهللهَّ
فاأبطرتهم  عليهم  اهلل  اأنعم  قوم  لكل  مثاًل  جعلها  اأي   ]112 النحل: 

النعمة، واأخرياً: ترتيب العقوبة على العمل.
لدرا�سة  اأن  كما  لزمة،  �رشورة  بها  والعلم  ال�سنن  درا�سة  اإن 
يعيها، فتنري  ل�سلوك من  اأهمية كربى يف �سبطها  النعمة  �سنة بطر 
ب�رشه وب�سريته، حتى ل ُيَغر بكرثة النعم وا�ستدامتها، ول يتقاع�ص 
ويركن اإىل املتعة والراحة، فيقوده ذلك اإىل الطغيان والبطر والكرب، 

واإمنا تعرتف بالنعم، وي�سكر املنعم عليها، ويح�سن الت�رشف فيها.
ويتفهم  ♦ جيداً،  يعيها  اأن  ال�سنة  هذه  جتاه  امل�سلم  واجب 

اأ�رشارها، ويعرف املطلوب منه جتاهها، ويوازن بني عمله وانتفاعه 
حقه  ويراعي  عليها،  ربه  في�سكر  تفريط،  ول  اإفراٍط  دون  بالنعم، 

�سبحانه يف هذه النعم، بال تباهي ولتكرب. 
واجب اجلماعة امل�سلمة اأن تعي متاًما وتدرك اأن �سنة اهلل  ♦

يف بطر النعمة وتغريها جتري على اجلماعة امل�سلمة مثلما جتري 
على الفرد امل�سلم، ُت�ستدام لها، وحُتفظ بها، وُتن�رش وتوؤيد بالعرتاف 
واحلفاظ عليها، وُت�سلب بكفرها وعدم �سكرها، وعدم رعاية حقوق 

املنعم فيها.
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وحممد  1983م،  1403هـ،  اأوىل  ط:  لبنان،  بريوت،  العلمية  الكتب  دار 
)باك�ستان،دار  الفقهية،  التعريفات  الربكتي،  املجددي  الإح�سان  عميم 
الكتب العلمية، اإعادة �سف للطبعة القدمية، 1407هـ - 1986م، ط: اأوىل، 

2003م(، )1/59( 1424هـ - 

اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الب�رشي اأبو الفداء، تف�سري القراآن العظيم، . 30
العلمية، من�سورات  الكتب  الدين، )بريوت، دار  حتقيق: حممد ح�سني �سم�ص 

حممد علي بي�سون، الطبعة: الأوىل،1419 هـ(، )4/522(،

ومطبعة . 31 مكتبة  )م�رش،  املراغي،  تف�سري  املراغي،  م�سطفى  بن  اأحمد 
 1946 هـ،   1365 الأوىل،  الطبعة:  واأولده،  احللبي  البابى  م�سطفى 

م(،)14/150،151(

حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ال�سوكاين، فتح القدير، )دم�سق، وبريوت، . 32
دار ابن كثري، ودار الكلم الطيب، الطبعة: الأوىل، 1414 هـ(، )3/238(

نا�رش الدين اأبو �سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد ال�سريازي البي�ساوي، اأنوار . 33
التنزيل واأ�رشار التاأويل، حتقيق: حممد عبد الرحمن املرع�سلي، )بريوت، دار 

اإحياء الرتاث العربي، الطبعة: الأوىل:1418 هـ(، )3/242(،

اأحمد بن م�سطفى املراغي، تف�سري املراغي، )م�رش، مكتبة ومطبعة م�سطفى . 34
البابى احللبي واأولده، الطبعة: الأوىل، 1365 هـ، 1946 م(، )20/76(

�سعيد حّوى، الأ�سا�ص يف التف�سري، )القاهرة، دار ال�سالم، الطبعة: ال�ساد�سة، . 35
1424 ه(ـ، )7/4103،4104(

حقائق . 36 عن  الك�ساف  الزخم�رشي،  القا�سم،  اأبو  اأحمد  بن  عمر  بن  حممود 
الطبعة:  العربي،  الكتاب  دار  )بريوت،  الأقاويل،  وعيون  التنزيل  غوام�ص 

الثالثة، 1407 هـ(، )3/424(

التحرير . 37 التون�سي،  عا�سور  بن  الطاهر  حممد  بن  حممد  بن  الطاهر  حممد 
والتنوير، )تون�ص، الدار التون�سية للن�رش، 1984هـ(، )20/150،151(

اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الب�رشي اأبو الفداء، تف�سري القراآن العظيم، . 38
العلمية، من�سورات  الكتب  الدين، )بريوت، دار  حتقيق: حممد ح�سني �سم�ص 
بن  حممود   ،)6/445( هـ(،  الأوىل،1419  الطبعة:  بي�سون،  علي  حممد 
عمر بن اأحمد اأبو القا�سم، الزخم�رشي، الك�ساف عن حقائق غوام�ص التنزيل 
وعيون الأقاويل، )بريوت، دار الكتاب العربي، الطبعة: الثالثة، 1407 هـ(، 

)بت�رشف(، )2/517(

ومطبعة . 39 مكتبة  )م�رش،  املراغي،  تف�سري  املراغي،  م�سطفى  بن  اأحمد 
م(،   1946 هـ،   1365 الأوىل،  الطبعة:  واأولده،  احللبي  البابى  م�سطفى 

)22/70،71(
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حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ال�سوكاين، فتح القدير، )دم�سق، وبريوت، . 40
دار ابن كثري، ودار الكلم الطيب، الطبعة: الأوىل، 1414 هـ(، )4/367( 

وهبة بن م�سطفى الزحيلي، التف�سري املنري يف العقيدة وال�رشيعة واملنهج، . 41
)دم�سق، دار الفكر املعا�رش، الطبعة : الثانية، 1418 هـ، )22/166(

امل�رشية . 42 الهيئة  )م�رش،  املنار،  تف�سري  ر�سا،  ر�سيد  وحممد  عبده،  حممد 
العامة للكتاب، ط/1973م، )10/35(

حقائق . 43 عن  الك�ساف  الزخم�رشي،  القا�سم،  اأبو  اأحمد  بن  عمر  بن  حممود 
الطبعة:  العربي،  الكتاب  دار  )بريوت،  الأقاويل،  وعيون  التنزيل  غوام�ص 

الثالثة، 1407 هـ(، )بت�رشف(، )2/517(

اأحمد بن م�سطفى املراغي، تف�سري املراغي، )م�رش، مكتبة ومطبعة م�سطفى . 44
البابى احللبي واأولده، الطبعة: الأوىل، 1365 هـ، 1946 م(، )13/78(، 
وهبة بن م�سطفى الزحيلي، التف�سري املنري يف العقيدة وال�رشيعة واملنهج، 

)دم�سق، دار الفكر املعا�رش، الطبعة : الثانية، 1418 هـ، )13/124(

امل�رشية . 45 الهيئة  )م�رش،  املنار،  تف�سري  ر�سا،  ر�سيد  وحممد  عبده،  حممد 
اأحمد بن م�سطفى املراغي،  العامة للكتاب، ط/1973م، )10/36،37(، 
واأولده،  احللبي  البابى  م�سطفى  ومطبعة  مكتبة  )م�رش،  املراغي،  تف�سري 

الطبعة: الأوىل، 1365 هـ، 1946 م(، )10/18(

اأحمد بن م�سطفى املراغي، تف�سري املراغي، )م�رش، مكتبة ومطبعة م�سطفى . 46
البابى احللبي واأولده، الطبعة: الأوىل، 1365 هـ، 1946 م(، )10/18(

اقراأ النحل: 112، والأنبياء: 11، واحلج: 45، وحممد:13. 47

اأحمد بن م�سطفى املراغي، تف�سري املراغي، )م�رش، مكتبة ومطبعة م�سطفى . 48
البابى احللبي واأولده، الطبعة: الأوىل، 1365 هـ، 1946 م(، )20/76(

حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ال�سوكاين، فتح القدير، )دم�سق، وبريوت، . 49
دار ابن كثري، ودار الكلم الطيب، الطبعة: الأوىل، 1414 هـ(، )3/238(

نا�رش الدين اأبو �سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد ال�سريازي البي�ساوي، اأنوار . 50
التنزيل واأ�رشار التاأويل، حتقيق: حممد عبد الرحمن املرع�سلي، )بريوت، دار 

اإحياء الرتاث العربي، الطبعة: الأوىل - 1418 هـ(، )3/242(،

القراآن . 51 �سوء  يف  درا�سة  الربانية،  ال�سنن  مفهوم  الغريب،  خمي�ص  رم�سان 
1426ه،  اأوىل،  ط:  الإ�سالمية،  والن�رش  التوزيع  دار  )القاهرة،  الكرمي، 

2005م(، )75،76(

امل�رشية . 52 الهيئة  )م�رش،  املنار،  تف�سري  ر�سا،  ر�سيد  وحممد  عبده،  حممد 
العامة للكتاب، ط/1973م، )2/380(

جامعة . 53 )املنيا،  واملرتفني،  الرتف  يف  اهلل  �سنة  حممود،  رم�سان  �سعبان 
املنيا، دورية كلية دار العلوم، العدد: )اإ�سدار خا�ص 2008م(، )�ص51(

عبد الكرمي زيدان، ال�سنن الإلهية يف الأمم واجلماعات والأفراد يف ال�رشيعة . 54
1419ه،1998م(،  ثالثة،  ط:  الر�سالة،  موؤ�س�سة  )بريوت،  الإ�سالمية، 

)�ص16(

ومطبعة . 55 مكتبة  )م�رش،  املراغي،  تف�سري  املراغي،  م�سطفى  بن  اأحمد 
م(،   1946 هـ،   1365 الأوىل،  الطبعة:  واأولده،  احللبي  البابى  م�سطفى 
الهيئة  املنار، )م�رش،  تف�سري  ر�سيد ر�سا،  )10/17( حممد عبده، وحممد 

امل�رشية العامة للكتاب، ط/1973م، )10/35(

امل�رشية . 56 الهيئة  )م�رش،  املنار،  تف�سري  ر�سا،  ر�سيد  وحممد  عبده،  حممد 
العامة للكتاب، ط/1973م، )10/35(

واأثر . 57 الإن�سانية  احلياة  يف  الإلهية  ال�سنن  اخلطيب،  �سالح  ال�سيخ  �رشيف 
للن�رش  الر�سد  مكتبة  ط:  )الريا�ص،  وال�سلوك،  العقيدة  يف  بها  الإميان 

والتوزيع، ط: اأوىل1425هـ 2004م(، )1/7(، 

�سيد قطب اإبراهيم ح�سني ال�ساربي، يف ظالل القراآن، )بريوت والقاهرة، دار . 58
ال�رشوق، الطبعة: ال�سابعة ع�رش، 1412 ه(، ) 4 / 2089 (.

ال�سابق، )6/3958(. 59

امل�رشية . 60 الهيئة  )م�رش،  املنار،  تف�سري  ر�سا،  ر�سيد  وحممد  عبده،  حممد 
العامة للكتاب، ط/1973م، )10/38(

ال�سابق،)8/358(. 61

ومطبعة . 62 مكتبة  )م�رش،  املراغي،  تف�سري  املراغي،  م�سطفى  بن  اأحمد 
م(،   1946 هـ،   1365 الأوىل،  الطبعة:  واأولده،  احللبي  البابى  م�سطفى 

)10/17،18(

امل�رشية . 63 الهيئة  )م�رش،  املنار،  تف�سري  ر�سا،  ر�سيد  وحممد  عبده،  حممد 
العامة للكتاب، ط/1973م، )8/287(

التحرير . 64 التون�سي،  عا�سور  بن  الطاهر  حممد  بن  حممد  بن  الطاهر  حممد 
والتنوير، )تون�ص، الدار التون�سية للن�رش، 1984 هـ(، )10/45(

املصادر واملراجع:

 أوالً- القرآن الكريم.

ثانياً- املراجع العربية: 

اإبراهيم م�سطفى، املعجم الو�سيط، واآخرون، جممع اللغة العربية بالقاهرة، . 1
)م�رش، دار الدعوة(

 اأبو احل�سن، الني�سابوري، م�سلم بن احلجاج الق�سريي حتقيق حممد فوؤاد عبد . 2
الباقي، )بريوت، ط: دار اإحياء الرتاث، د. ت( 

 اأبو عبداهلل، ال�سيباين، اأحمد بن حنبل، م�سند اأحمد، حتقيق �سعيب الأرناوؤوط، . 3
وحممد نعيم،، )بريوت، ط: موؤ�س�سة الر�سالة، ط: اأوىل1413هـ 1993م( 

اأبو عبد اهلل، القزويني، حممد بن يزيد ابن ماجة: �سنن ابن ماجه، حتقيق: . 4
�سعيب الأرنوؤوط، واآخرون،) بريوت، دار الر�سالة العاملية، الطبعة: الأوىل، 

2009 م(  1430 هـ - 

فني . 5 بني  اجلامع  القدير  فتح  حممد،  بن  علي  بن  حممد  ال�سوكاين، 
ثانية  ط:  واأولده،  احللبي  البابي  م�سطفى  ط:  )م�رش،  والدراية،  الرواية 

1383هـ1964م(

6 . ( الرازي، حممد فخر الدين ابن العالمة �سياء الدين عمر، مفاتيح الغيب، 
بريوت، ط:دار الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع، ط: اأوىل1401هـ1981م.(

بن عمر بن حممد، . 7 اهلل  عبد  الدين  نا�رش  ال�سريازي،  البي�ساوي  �سعيد،  اأبو 
املرع�سلي،  الرحمن  عبد  حممد  حتقيق:  التاأويل،  واأ�رشار  التنزيل  اأنوار 

)بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، الطبعة: الأوىل:1418 هـ(

بن عمر بن حممد، . 8 اهلل  عبد  الدين  نا�رش  البي�ساوي،  ال�سريازي  �سعيد،  اأبو 
املرع�سلي،  الرحمن  عبد  حممد  حتقيق:  التاأويل،  واأ�رشار  التنزيل  اأنوار 

)بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، الطبعة: الأوىل - 1418 هـ(

القراآن . 9 تف�سري  القر�سي،  كثري  بن  عمر  بن  اإ�سماعيل  الب�رشي،  الفداء  اأبو 
العلمية،  الكتب  دار  )بريوت،  الدين،  �سم�ص  ح�سني  حممد  حتقيق:  العظيم، 

من�سورات حممد علي بي�سون، الطبعة: الأوىل،1419 هـ(
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اأبو الفرج ابن اجلوزي، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن حممد، نزهة . 10
الأعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر، حتقيق: حممد عبد الكرمي كاظم 

الرا�سي، )بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، ط: اأوىل، 1404هـ، 1984م(

اأبو الف�سل، الأن�ساري الإفريقى، حممد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن . 11
منظور، ل�سان العرب، )بريوت، دار �سادر، ط: ثالثة، 1414هـ(

غريب . 12 يف  املفردات  حممد،  بن  احل�سني  الأ�سفهاين،  الراغب  القا�سم،  اأبو 
الدار  القلم،  دار  بريوت،  دم�سق  الداودي،  عدنان  �سفوان  حتقيق:  القراآن، 

ال�سامية، الطبعة: الأوىل - 1412 هـ

حقائق . 13 عن  الك�ساف  اأحمد،  بن  عمر  بن  حممود  الزخم�رشي،  القا�سم  اأبو 
الطبعة:  العربي،  الكتاب  دار  )بريوت،  الأقاويل،  وعيون  التنزيل  غوام�ص 

الثالثة، 1407 هـ(

التحرير . 14 عا�سور،  بن  الطاهر  حممد  بن  حممد  بن  الطاهر  حممد  التون�سي، 
والتنوير، )تون�ص، الدار التون�سية للن�رش، 1984هـ(

بن . 15 يحيى  بن  �سعيد  بن  �سهل  بن  اهلل  عبد  بن  احل�سن  الع�سكري،  هالل  اأبو 
العلم  دار  )القاهرة،  �سليم،  اإبراهيم  اللغوية، حتقيق: حممد  الفروق  مهران، 

والثقافة للن�رش والتوزيع(

بن . 16 يحيى  بن  �سعيد  بن  �سهل  بن  اهلل  عبد  بن  احل�سن  الع�سكري،  هالل  اأبو 
مهران، معجم الفروق اللغوية، حتقيق: ال�سيخ بيت اهلل بيات، )»قم«، موؤ�س�سة 

الن�رش الإ�سالمي التابعة جلماعة املدر�سني، الطبعة: الأوىل، 1412هـ(

جمع . 17 الفتاوى،  جمموع  الإ�سالم،  �سيخ  تيمية  ابن  احلليم  عبد  بن  اأحمد   
وترتيب عبد الرحمن بن حممد بن قا�سم العا�سمي النجدي، وابنه حممد، 
)اململكة العربية ال�سعودية، طبع باإ�رشاف: الرئا�سة العامة ل�سوؤون احلرمني 

ال�رشيفني، ط:اأوىل، 1398هـ(

احَلِميدي، حممد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح بن حميد امليورقي الأزدي، . 18
تف�سري غريب ما يف ال�سحيحني البخاري وم�سلم، حتقيق: زبيدة حممد �سعيد 

عبد العزيز، )القاهرة، مكتبة ال�سنة، ط: اأوىل، 1415هـ، 1995م(

الإن�سانية . 19 احلياة  يف  الإلهية  ال�سنن  اأحمد  �سالح  ال�سيخ  �رشيف  اخلطيب، 
للن�رش  الر�سد  )الريا�ص، ط: مكتبة  وال�سلوك،  العقيدة  بها يف  الإميان  واأثر 

والتوزيع، ط: اأوىل1425هـ 2004م(

يف . 20 الجتماعية  اهلل  �سنن  مفهوم  اخلطيب،  العظيم  عب  �سديق  اخلطيب، 
القراآن الكرمي، جملة: ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية »جملة علمية حمكمة 
القعدة  ال�سنة12، ذو  الكويت«  العلمي يف جامعة  الن�رش  ت�سدر عن جمل�ص 

اأبريل1997م(، العدد31  1417هـ 

الرازي، زين الدين اأبي عبد اهلل حممد بن اأبي بكر، خمتار ال�سحاح، حتقيق: . 21
خام�سة،  ط:  �سيدا،  )بريوت،  الع�رشية،  املكتبة  حممد،  ال�سيخ  يو�سف 

1999م(  1420هـ، 

الزَّبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احل�سيني، تاج العرو�ص من جواهر . 22
القامو�ص، حتقيق: جمموعة من املحققني، )القاهرة، دار الهداية، د. ت(

الزحيلي، وهبة بن م�سطفى، التف�سري املنري يف العقيدة وال�رشيعة واملنهج، . 23
)دم�سق، دار الفكر املعا�رش، الطبعة : الثانية، 1418 هـ

�سعيد حّوى، الأ�سا�ص يف التف�سري، )القاهرة، دار ال�سالم، الطبعة: ال�ساد�سة، . 24
1424 هـ(ـ

ال�ساربي، �سيد قطب اإبراهيم ح�سني، يف ظالل القراآن، )بريوت والقاهرة، دار . 25
ال�رشوق، الطبعة: ال�سابعة ع�رش، 1412 هـ(

�سبط . 26 التعريفات،  الزين،  علي  بن  حممد  بن  علي  اجلرجاين،  ال�رشيف 
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