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٩٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

  

  

  

ا ا ا   

  

  ْوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ْ ْ َُ ََ َُ ْ ُّ َ
ِ َ َ َّ َْ ِ

ْألزيدنكم  ُ َّ َ ِ َ ِولئن كفرتم إن عذايب َ َ َّ ََ ِ ْ ُْ َ ْ َ
ِ َ 

ٌشديدَل ِ َ  

 آ ارة إ٧  
  



       
  

 
 
 

٩١٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 
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  املقدمة
  

 ،واإلكرام الجالل ذيشكر له الو ،واإلحسان والمنة ،واإلنعام الفضل ذي هللا الحمد

 وبرحمته ،والسماوات األرض تقوم وبأمره ،تتم الصالحات بنعمته الذي هللا الحمدو

 .الكائنات كل تحیا ولطفه وعنایته

 یـذكر لیلـة كـل القـائم ،األواب الـشاكر ،التواب العابد النبي على والسالم والصالة

 .أهلـه علیـه أشـفق وحـین ،ورم مـن الـضر قـدماه حتـى اشـتكت ،المحـراب فـي ربـه

ًعبـدا شـكورا یكـون أن یرید أنه كلها الدنیا مسامع على أعلن  المـنعم ومـواله لربـه  ً

 ،األبـرار الكـرام وصـحبه ،األطهـار الطیبـین آلـه علـى ًوسـالما وصـالة ،المتفـضل

  ....بعد أما ًكثیرا ًتسلیما وسلم ،والنهار اللیل دام ما هدیه على سار ومن

 من یشاء من به یهدي ًنورا اهللا جعله وقد ،ٕواعجاز هدایة كتاب الكریم القرآن فإن

 .الحجة خلقه على به فأقام  .صراط مستقیم إلى عباده

 یتـصل علـم نـهأل .وأشـرفها ،وأعظمهـا ،وأنفعهـا العلـوم ِّأجـل مـن التفـسیر علم ٕوان

 .وأجل خطاب ،كتاب بأشرف

 هـو الموضوعي التفسیر ٕوان ،المعلوم بشرف یعرف العلم شرف أن المعلوم ومن

 الهامـة ألوانـه مـن ٕوان ،القرآنـي التفـسیر وفنـون منـاهج مـن جدیـد  وفن،هام منهج

  .جلیل قرآني الموضوعي لموضوع التفسیر والضروریة

شـكر (وهـو والكتابـة والتأمـل جـدیر بالبحـثو ،هـام موضـوع على اختیاري وقع ولقد

   .)في ضوء القرآن الكریم ةنعمال

  

  :أهمیة الموضوع

 ًوألوانـا ًأصـنافا فیـه اسـتعرض ًرائعا ًعرضا الموضوع هذا الكریم عرض القرآن لقد

 ،بشكرها على القیام وحثنا ،وال حصر لها حد ال الدینیة والدنیویة والتي النعم من

 أن یحـصي یـستطیع ال اإلنسان أن وأخبرنا ،النعم هذه وامد أسباب عن لنا وأبان

 .)١"(ٕوان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها" قال تعالى ،كلها یعرفها أن وال النعم هذه

                                                 
  .  ٣٤                   سورة إبراھیم آیة  )١



       
  

 
 
 

٩١١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

 لـه سـخر إذ ،نباإلنـسا ورحمتـه ،تعـالى اهللا عنایة عظیم على تدل النعم كثرة ٕوان

 .وباطنة ظاهرة نعمه علیه وأسبغ ،السماوات واألرض في ما كل

 العنایة بهذه ویشعره ،بربه اإلنسان یربط ما أعظم من النعم هذه عرض كان لذلك

 یجعـل وواهبهـا لـصاحبها ونـسبتها بهـا واإلقـرار الـنعم شـكر هـذه ٕوان .والرحمـة

 ،الـنعم هـذه مـن لجانـب هـذا البحـث یعـرض لـذلك .بربـه الـصلة دائـم اإلنـسان

شكر من أنعم بها علینا  مع ربط هذه النعم ب،متكامل واحد موضوع في ویصوغها

  .وهو اهللا الكریم الوهاب

  

  :أسباب اختیار الموضوع

  :لقد كان الختیار هذا الموضوع والبحث فیه أسباب عدة منها

 یعیـشون الخلـق أكثـر وجـدت ! ًعجیبـا ًأمـرا فوجـدت النـاس أحوال في تأملت: أوال

 مـن تـهومكان المـنعم عظمـة أمـام أقـف أن فـأردت ،ذكـر المـنعم دون النعمـة مـع

  . ولیزداد الشاكرون من شكره تعالى،الغافلون ذلك إلى لیلتفت النعمة

 فأصـبحوا البـشر معظـم علـى المادیـة الحیـاة فیه طغت الذي الزمن هذا في: ثانیا

مـن  علـیهم المترتبـة الواجبـات إلى یلتفتوا أن دون صباح مساء اهللا نعم في یرفلون

َشـكر المــنعم جــل◌ فــي عـاله
 ّلعلهــم الجهـد المتواضــع هــذا أقـدم أن  فــأردت،َّ

 .لهم ما عرفوا كما علیهم ما ویعرفون سباتهم من یستیقظون

 .جدیـد ثـوب فـي النـور ٕواظهـاره إلـى القرآنـي الموضـوع هـذا إیـضاح أردت: ثالثـا

  العلمیة له ٕوابراز القیمة ،الموضوعي التفسیر  بهذاالدراسات القرآنیة  إثراء:ًرابعا

  :خطة البحث

 أما ،ة هذا البحث أن یقسم إلى مقدمة وتمهید ومبحثین وخاتمةولقد اقتضت طبیع

 ، ومنهج البحث فیـه،المقدمة فذكرت فیها أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره وخطته

 وأوجه استعماالتهما في ،وأما التمهید فعرضت فیه مفهوم كل من الشكر، والنعمة

  .یمالقرآن الكریم وأهمیة شكر النعمة ومنزلته في القرآن الكر

  :وأما المبحث األول فأبرزت فیه النعم الدینیة ویندرج تحته مطالب

  . نعمة الهدایة لإلسالم: المطلب األول

  . نعمة بعثة الرسول صلى اهللا علیه وسلم:المطلب الثانى
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   نعمة التیسیر فى الفرائض والتكالیف:المطلب الثالث

  :رج تحته مطالبوأما المبحث الثاني فقد اشتمل على النعم الدنیویة ویند

   نعمتا اللیل والنهار:المطلب األول

   نعمة خلق األرض:المطلب الثانى

  . نعمة الماء:المطلب الثالث

  . نعمة تسخیر البحر بأنواع النعم:المطلب الرابع

  .  نعمة تسخیر األنعام:المطلب  الخامس

  . نعمة حصول الرزق للعباد:المطلب السادس

  والبصر  نعمتا السمع :المطلب السابع

وأمـــا الخاتمـــة فعرضـــت فیهـــا أبـــرز مـــا انتهیـــت إلیـــه مـــن نتـــائج مثمـــرة أفرزهـــا هـــذا 

  البحث

  

  منهج البحث 

 وقــد ،ولقــد كــان منهجــي فــي هــذا البحــث هــو مــنهج االســتقراء واالســتنباط والتحلیــل

  -:اتبعت فیه الخطوات التالیة

  .ا جمع اآلیات القرآنیة التي تتصل بهذا الموضوع وقراءتها وتدبره-١

 ومـا لــه ،الـشكر فـي هـذا البحـث بتنـاول اآلیــات ذات الـصلة بموضـوع تالتزمـ -٢

  . بحسب الحاجة لذلك،النعمةبالموضوع من آیات أخرى كآیات  عالقة

 االســـــتعانة بكتـــــب التفـــــسیر الممكنـــــة فیمـــــا یخـــــتص بتفـــــسیر اآلیـــــات القرآنیـــــة -٣

  المتصلة بالموضوع 

 ألنـه یـساعد علـى تفـسیر وفهـم - إن وجـد- ذكر سبب نزول اآلیة أو اآلیـات- ٤

  .اآلیة الكریمة

 حتــى أســتطیع ربــط اآلیــات ببعــضها ،المناســبة بــین اآلیــة أو اآلیــات ومــا قبلهــا-٥

 والربط بین صدر اآلیة وعجزها إلبراز مدى تعانقها ،ٕواظهار صلتها وتآخیها

  وتناسبها وتالؤمها

رح بعـض األلفـاظ  مع شـ،االستعانة بكتب السنة في تخریج األحادیث الشریفة- ٦

  .التي یصعب معرفتها



       
  

 
 
 

٩١٣
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  . الرجوع إلي بعض المعاجم اللغویة المتصلة بالموضوع– ٧

  أســندت كــل قــول لقائلــه إن كــان النقــل نــصا مــع اإلشــارة إلــي االختــصار مــن -٨

  . فمن بركة العلم أن یضاف إلى قائله،عدمه

 اآلیـات وشكرها مـن خـالل الكـالم علـى سـر ختـام النعمة بین العالقة  توضیح-٩

 .بذلك

 فقد كنت فیـه عالـة علـى أسـالفنا وعلماؤنـا ،هذا وال أدعي في بحثي تفردا أو تمیزا

ٕ واذا كان فیه من صواب وتوفیق فهو ،ٕوأئمتنا وجهدي فیه وان تضاعف فهو قلیل
ٕ والیه یرجع الفضل كله، ولـه الحمـد فـي األولـى واآلخـرة، وان ،من اهللا تعالى وحده ٕ

أو تقصیر فهو منـي ومـن الـشیطان، وحـسبي إخـالص كان فیه من خطأ أو سهو 

ــه بقبــول حــسن، وأن ،النیــة  وأســأله اهللا تعــالى أن یبــارك فــي هــذا البحــث وأن یتقبل

  مــا أردت إال الخیــر والفــالح -  واهللا -ًینبــت كاتبتــه نباتــا علمیــا حــسنا ؛ ألننــي 

مـــسلمین  وأســـأل اهللا عـــز وجـــل أن یـــدیم علـــي ال،كـــل عبـــاد اهللا فـــي الـــدنیا واآلخـــرةل

 ، فهــو ســبحانه ولــي النعمــة وهــو الهــادي إلــي ســواء الــسبیل،نعتمــه ظــاهرة وباطنــة

ـــابعین لهـــم  ـــى ســـیدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه والت وصـــلى اهللا وســـلم وبـــارك عل

  بإحسان إلى یوم الدین 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  



       
  

 
 
 

٩١٤
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 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

  التمهيد
ُشــكر النعمــة مــن أجــل وأطیــب الــصفات التــي یجــب أن یتــصف بهــا  َ ْ ِّ ُ ْ

 وهــي ،المــسلمُّ

  . من مكارم األخالق

ف الشكر عنـد أهـل ج على تعریِّرعأیجدر بى أن  الدخول فى غمار البحثقبل و

 : النعمة فأقول واهللا المستعان مفهومبیان ثم أتبع ذلك باللغة واالصطالح

   :لغةتعریف الشكر في ال

  :الشین والكاف والراء أصول أربعة متباینة بعیدة القیاس" 

ُالـــشكر فـــاألول ْ
ُ الثنـــاء علـــى المحـــسن بمـــا َأوالكـــه مـــن المعـــروف:ُّ َ ْ ُِ ِ ْ ُ یقـــال شـــكرته  ،ُ ْ َ َ
ُوشــكرت لــه ْ َ ُیقــال شــكرت اهللا وشــكرت هللا وشــكرت بــاهللا وكــذلك شــكرت نعمــة اهللا . َ ْ َ َ

ــــش ــــالءه كــــشكره وت ــــشكر لــــه ب َوت َ ََ َُ َ ََ َ
ُكرت لــــه مثــــل شــــكرت لــــهَّ ُْ َْ َ ٌ ورجــــل شــــكور كثیــــر ،َّ َ
ِالشكر ْ ُّ)١(.  

 ، والمجـــازاة،علـــى الثنـــاء علـــى المحـــسن تـــدل :لـــضمالـــشكر با :وفـــى القـــاموس 

ًشكره وشكر له یشكر شكرا وشكورا وشكرانا:  یقال،وعرفان اإلحسان ً ًْ ُْ ُ ُ َ َُ ُ ْ َ َُ َ ََ ُ  

ُ عرفـــان اإلحـــسان ونـــشره فهـــو ْ َ ُ ْ
َال یكـــون إال عـــن یـــوِ

َّ
ِد ومـــن اللـــهُ ُالمجـــازاة والثنـــاء : ٍَّ

َّ ُ ُ
ًالجمیل شكره وله شكرا وشكورا وشكرانا ً ًْ ُْ ُ ُ َُ َُ َ ُ)٢(.  

 مــن حظــا أصــابت إذا شــكرة حلوبــة یقــال. الــشيء فــي والغــزر االمــتالء: الثــانيو

. الحلوبــة شــكرت وقــد ،شــكرة لیحتلبــون ٕوانهــم ،القــوم أشــكر: ویقــال. فغــزرت مرعــى

  .فیئها كثر إذا ،الشجرة شكرت: الباب هذا ومن

 قــضبان وهــي ،الــشجرة ســاق مــن ینبــت الــذي وهــو ،النبــات مــن الــشكیر: الثالــثو

  .)٣(النكاح وهو الشكر،: الرابعو. ینبت ما أول النبات في ذلك ویكون. غضة

: وهـو الكفـر، ّویـضاده ،الكـشف: أي الكـشر، عـن مقلوب وهو: قیل :وقال الراغب

: وقیـل إلیهـا، صـاحبها إسـداء بـسمنها مظهـرة: شـكور ّودابة ،وسترها ّالنعمة نسیان

                                                 
     عب�د   :     تحقی�ق  )    ٢٠٨     /   ٣   (  ھ�ـ   ٣٩٥   :             المتوفى سنة    فارس    بن     حمد   أل     اللغة        مقاییس      معجم       ینظر  )١

   . م    ١٩٧٩  -    ھـ    ١٣٩٩  :      الفكر     دار   / ر     ون نش   ھار      محمد       السالم
               المت�وفى س�نة            الفیروزآب�ادى       یعق�وب    بن      محمد      طاھر     أبو       الدین     مجد ل                        ینظر القاموس المحیط  )٢

       مؤس��سة  /     ن��شر       ،        الرس��الة       مؤس��سة    ف��ي        الت��راث       تحقی��ق      مكت��ب  :      تحقی��ق    ،    ٤١٩    ص   ھ��ـ   ٨١٧
   م      ٢٠٠٥  -    ھـ      ١٤٢٦         الثامنة        الطبعة       لبنان  –       بیروت   ،        والتوزیع        والنشر         للطباعة         الرسالة

    ).   ٢٠٨    /  ٣ (                           ینظر معجم  مقاییس اللغة   )٣
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ُفالــشكر ،ممتلئــة :أي ،شــكرى عــین مــن أصــله ْ
ُّ  ذكــر مــن االمــتالء هــو هــذا علــى َ

  .)١(علیه المنعم

 دابــة شــكور إذا ظهــر :الظهــور مــن قولــه وأمــا الــشكر فــى اللغــة :وقــال القرطبــى

  .)٢("علیها من السمن فوق ما تعطى من العلف

ومعانیهــا التــى ذكــرت معهــا ،   مفــردات هــذه المــادةعــن النظــر فــىموالمــدقق الم

وهـو الكثـرة  ، د إن كـل مـشتقات هـذه المـادة یرجـع إلـى معنـى واحـ:یمكن أن یقول

ـــادة  ةادزیـــلاو ـــرة ،  أو ظهـــور الكثـــرة والزی ـــشكور إنمـــا وصـــفت  بـــذلك لكث فالدابـــة ال

  لبنهــارة التــى كثــروبــة الــشكلحل وا، العلــف  ال ســیما إذا كــان قلیــلهمهــا  وزیادتــحل

، كلهـــا وأ مارهـــااعى إلـــى كثـــرة ثالـــدالنبـــات والـــشجر كثـــرة أغـــصانها  روشـــك، زاد و

ْنكاح ش◌كى الوسم َ ًرا◌ْ◌َ الـشكرى عـین الأمـا و،  سبب كثرة النـاس وزیادتهـا ه ألن؛ ً

 سـبب  ةوشكر النـاس النعمـ ،الماء  ویزداد إلى حد االمتالء  فیها یكثر فهى  التى

وأمــا ، زیــادة  األجــر وكثرتــه  إلــى  أضــعاف كثیــرة وشــكر اهللا ،  زیادتهــا  وكثرتهــا

ر یـادة أمـثـرة والزن الكلظهـور فـألاالكشر الـذى هـو الكـشف أو  كون الشكر مقلوب

ـــوازم  الكثـــرة  والزیـــادة غال، لهـــم ف نكـــشیظهـــر للنـــاس وی واهللا ًبـــا فهـــو الزم مـــن  ل

  .أعلم

ُوالــشكور ــاه َأنــه یزكــو عنــده القلیــ: مــن صــفات اهللا جــل اســمه: َّ ل مــن َأعمــال معن

ُالعباد فیضاعف لهم الجزاء وشكره لعباده مغفرتـه لهـم ْ ُالـشكور فـي أسـمائه :  وقیـل،ُ ُ َّ

ِهـــو معطـــي الثـــواب الجزیـــل بالعمـــل القلیـــل ِ ِ ِ َ ِ
ُ فالـــشكور مـــن َأبنیـــة المبالغـــةُ ُ وَأمـــا  ، َّ

ُالــشكور ُ َ مــن عبــاد اهللا فهــو الــذي یجتهــد فــي شــكر ربــه بطاعتــه وَأدائــه مــا وظــف َّ َّ
َ

َاعملــوا آل داود شــكرا وقلیــل مــن عبــادي " : ن عبادتــه وقــد قــال اهللا تعــالىعلیــه مــ
ِ ِ ٌ ًْ ُ َ َ ُ َ ْ

ُالشكور َّ" )٣(.  

                                                 
          األص�فھانى         بالراغ�ب         المع�روف      محم�د    ب�ن        الحسین        القاسم   ى ب   أل      القرآن      غریب    في          المفردات   )١

         ال�شامیة       الدار   ،     القلم     دار   /   نشر    ،        الداودي       عدنان       صفوان   : ت    ،   ٤٦    ص   ھـ   ٥٠٢            المتوفى سنة 
   .  ھـ      ١٤١٢  -   ى    األول   /    ط      بیروت   ــ       دمشق  -

               المت�وفى س�نة       القرطبي     بكر     أبي    بن      أحمد    بن      محمد   هللا     عبد    بى أل        القرآن       ألحكام          الجامع      ینظر )٢
   /  ط     ،        الق�اھرة  –         الم�صریة       الكت�ب     دار   /   ن�شر  ،           البردوني      أحمد  :      تحقیق  )    ٣٩٧  /  ١ (      ھــ    ٦٧١
  . م      ١٩٦٤  -    ھـ    ١٣٨٤         الثانیة

  ّ    ّمحم�د   ل       الق�اموس       ج�واھر    م�ن      وس                             وینظر فى تعریف الشكر تاج العر     ،    ١٣             سورة سبا آیة   )  )٣
    =    دار   /    ن�شر   ،   )    ٢٢٤    /   ١٢   (  ھ�ـ    ١٢٠٥             المت�وفى س�نة  َّ       َّالزبی�دي        بمرت�ضى  ّ      ّالملق�ب    ّ    ّمحم�د    بن
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 :لشكر في االصطالحا

ـــاء إن  ـــشكر كثیـــرة دارت معظمهـــا بـــین الثن ـــي تعریـــف ال ـــم ف عبـــارات أهـــل العل

  : ومن هذه التعریفاتواالعتراف والمشاهدة

  .االعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع :هو

ِ الثنـاء علـى المحـسن بـذكر إحـسانه:وقیل ِ
ُ  فالعبـد یـشكر اهللا أي یثنـي علیـه بـذكر ،ُ

إحــسانه الــذي هــو نعمــة واهللا یــشكر العبــد أي یثنــي علیــه بقبولــه إحــسانه الــذي هــو 

  .طاعته

َهو عكوف القلب على محبة المنعم والجوارح على طاعته وجریان : وقال بعضهم َ ُ
ِ ِِ ِ ِ َْ ُ ُ

ْاللــسان بــذكره وال ِ  القلــب واللــسان  وهــذا تعریــف للــشكر بــضروبه الثالثــة،ثنــاء علیــهِ

  .والجوارح

ِ هــو مــشاهدة المنــة وحفــظ الحرمــة:وقیــل ِ ِ
ُ ُ ُ الــشكر أن ال تــرى نفــسك :  وقــال الجنیــد،ُ

َهــــو إضــــافة الــــنعم إلــــى موالهــــا: وقیــــل .ًأهــــال للنعمــــة
ِ ِالــــشكر قیــــد الــــنعم : وقیــــل .ُ

َ ِّ ُ ُ ْ
ُّ

ِالموجودة
َ وصید النعم المفقو،َ

ِ   .)١( ِدةُ

 الــسمع مــن علیـه بــه اهللا أنعــم مـا جمیــع العبــد صـرف هــوالـشكر : فــى التعریفــاتو

  .)٢(ألجله خلق ما إلى وغیرهما والبصر

 الظـــاهرة اهللا بـــنعم االعتـــراف أنـــه: هللا الـــشكرأفـــضل مـــا قیـــل فـــى تعریـــف مـــن و

 دون المـنعم طاعـة علـى بها واالستعانة ،بها والتحدث ،والخاصة العامة ،والباطنة

 الخمـسة األركـان فبهـذه ،ومحبتـه للمـنعم بالخـضوع هـذا یقتـرن أن بـد وال ،عصیتهم

  .)٣(تاما الشكر یكون

                                                                                                                     
   :           المت�وفى س�نة           بكرالرازي     أبي    بن      محمد   هللا     عبد     أبو       الدین     زین              مختار الصحاح ل    ،        الھدایة   =

     دار  ال���  -         الع���صریة         المكتب���ة  :    ن���شر     ،     ١٦١    ص     محم���د       ال���شیخ      یوس���ف   :     تحقی���ق    ،   ھ���ـ   ٦٦٦
   . م    ١٩٩٩    /   ھـ    ١٤٢٠         الخامسة        الطبعة   ،    صیدا  –       بیروت   ،         النموذجیة

               المت��وفى س��نة       الغزال��ي      محم��د      حام��د   ى ب��   أل     ال��دین      عل��وم       إحی��اء                        ینظ��ر ھ��ذه التعریف��ات ف��ى  )١
      نعب��د      إی��اك       من��ازل     ب��ین          ال��سالكین       م��دارج  ،   ت     بی��رو  –         المعرف��ة     دار  :  ر  ن��ش  )   ٨٤    /  ٤ (  ھ��ـ   ٥٠٥
  ،   )    ٢٣٤      /  ٢ (   ـ�ـ  ھ   ٧٥١                  ی�ة  المت�وفى س�نة      الجوز     ق�یم     اب�ن     بك�ر     أبي    بن      محمد ل        نستعین       وإیاك
  -    ھ�ـ      ١٤١٦          الثالثة،   /    ط –        العربي        الكتاب     دار  :    نشر    ،         البغدادي     با�         المعتصم      محمد  :  ق    تحقی

     ،  م    ١٩٩٦
     ص    ھ��ـ   ٨١٦            المت��وفى س��نة           الجرج��اني        ال��شریف       ال��زین     عل��ي    ب��ن      محم��د    ب��ن     عل��ي   ل         التعریف��ات   )٢

   . م    ١٩٨٣-    ھـ    ١٤٠٣     ولى  األ   /    ط      لبنان–       بیروت         العلمیة       الكتب     دار   / ر  نش    ،    ١٢٨
      ناص�ر    ب�ن        الرحمن     عبد    هللا،     عبد   ى ب أل        القرآن       تفسیر      خالصة    في        المنان        اللطیف         تیسیر      ینظر )٣

         واألوق��اف         اإلس��المیة        ال��شئون       وزارة   /   ن��شر   ،   )   ٣٦٠    /  ٢   (  ھ��ـ    ١٣٧٦               المت��وفى س��نة    سعدي  ال��
  .  ھـ    ١٤٢٢        األولى،   /     ط          السعودیة         العربیة         المملكة  -         واإلرشاد         والدعوة
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 : النعمةمفهوم

ًالنعمة لغة ُ َ ْ  علـى وهـى ،كثیـرة فروعـه  "والمـیم والعـین النـون" :یقول ابـن فـارس: ِّ

: النعمة منه  ،وصالح عیش وطیب ترفه على یدل واحد أصل إلى راجعة كثرتها

. نعمــة علیــه تعــالى هللا: یقــال. وعــیش مــال مــن بــه عبــده علــى تعــالى اهللا میــنع مــا

  .)١(العیش وطیب التنعم: والنعمة  ،المنة: والنعمة

 والیـد البیــضاء الــصالحة كــالنعمى بالــضم .ّ النعمــة بالكــسر المــسرة:وفــي القــاموس

ِّالخفض والدعة والمال ُ)٢.(  

  

  :ًالنعمة اصطالحا

ِللجنسوهى  ،" ة الحسنةالحال " نهابأ عرفها الراغب ْ وهذا . )٣(ِوالكثیر ِللقلیل تقال ِ

 فهو في اإلنـسان یـشیر ،إال ویشیر إلیهالتعریف ال یترك معنى من معاني النعمة 

ــــسیة ــــة والنف ــــى حالتیــــه البدنی ــــى أحــــوال معاشــــه،إل ــــى وضــــعه االجتمــــاعي ،ٕ وال ٕ وال
  .وظروف حیاته

. )٤(ع ال لغـرض وال لعـوضقـصد بـه اإلحـسان والنفـیمـا  بأنهـا :الجرجـانىعرفها و

ً وهو إن قصر كثیرا عن مرتبة تعریف الراغب في الجودة تعریف جید للنعمةوهذا 
ــه   لكنــه یهــب علــى العقــل بنــسائم طیبــة مــن المعــاني،والدقــة واإلبــداع فمــن معانی

 ألنــه لــم یقــصد بــه مــن نحــو ،ً أیــضاةهــو مــن النعمــ أن الــبالء أو الــضر:الطیبــة

أن اهللا ال یمــن : ًومــن معانیــه أیــضا ،  واإلحــسان والنفــعالخــالق ســبحانه إال الخیــر

 ، وال تــصدر عنــه لحاجــة لــه، فلــیس فــي أفعالــه عبــث،ًبــالنعم علــى مخلوقاتــه عبثــا

ُُیا َأیها الناس َأنـتم "فهو سبحانه الغني بذاته عن مخلوقاته وعن كل حاجة أخرى،  ُ َّ َ ُّ َ
ْالفقراء إلى اهللا واهللا هو الغني ال ْ ُّْ ِ َ َ َُ ُ

ِ َِ ُحمیدََُ ِ
َ" )٥(.  

أن تقابـل نعـم اهللا باإلیمـان بـه وبرسـله ومحبتـه عـز فهـو  :ة شكر النعمـةحقیقأما 

 واالعتراف بإنعامه وشكره على ذلك بالقول الصالح والثنـاء الحـسن والمحبـة ،وجل

 . عــز وجـــلللمــنعم وخوفــه ورجائــه والــشوق إلیــه والــدعوة إلــى ســبیله والقیــام بحقــه

    

                                                 
   ).   ٤٤٦    /  ٥ (        س اللغة             معجم مقایی )١
  .    ١١٦٢                   القاموس المحیط ص  )٢
  .   ٨١٤             المفردات ص  )٣
   .   ٢٤٢              التعریفات ص  )٤
   .  ١٥                سورة فاطر آیة  )٥
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هــو اهللا جــل جاللــه ؛ لمــا لــه مــن عظــیم  ستحق الــشكر یــأجــل مــنوال ریــب فــى أن 

ِّالـنعم والمـنن علــى عبـاده فــي الـدین والــدنیا ك  وقـد أمرنــا اهللا تعـالى بــشكره علـى تلــ،َ

ُ فــاذكروني َأذكــركم واشــكر" : فقــال، وعــدم جحودهــا،الــنعم ْ ُُ ْ ُ ُ َُ ْ ْ ِْ ِوا لــي وال تكفــرون َ ُ ُ ْ َ َ
ِ")١(. 

 "و " الــشاكر " تــى اســتحق وصــف  ح،َّ فــشكر ربــه،أعظــم مــن قــام بهــذا األمــرو

ًإن إبراهیم كان ُأمة "  :قال تعالى، ون علیهم السالم هم األنبیاء والمرسل" الشكور  َّ َ َ َ
ِ
َ ْ
ِ َِّ

َقانتــا للــه حنیفــا ولــم یــك مــن المــشركین َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ً ًُ َ َْ َ َ

َّ َ شــاكرا ألنعمــه اجتبــاه وهــد.َ َْ َ ُ ََ ْ
ِ ِ ِ

ُ َ َ ً ٍاه إلــى صــراط َ ِ
َ َِ ُ

ٍمــستقیم َِ ْ َ ذریــة مــن حملنــا مــع نــوح إنــه كــان"  :وقــال تعــالى ، ) ٢" (ُ َ ُ ََِّ ٍ ُ ََ َ َ َْ ْ َ َُّ ً عبــدا شــكورا ِّ ًُ َ ْ َ "

ْفخذ " : وقال تعالى)٣( ُ َآتیتك َما َ ُ ْوكن َْ ُ َمن َ
َالشاكرین ِ ِ ِ ِ بل: "وقال تعالى، ) ٤ "(َّ َالله َ

َّ 

ْفاعبد ُ ْ ْوكن َ ُ َمن َ
َالشاكرین ِ ِ ِ َّ )"٥(.  

  :كر النعمةشة أهمی

وأهـل ، وفائدة كبـرى ، ومنزلة علیا ، ومكانة  سمیا ، أهمیة عظمى لشكر النعمة 

فهـم بـین النـاس قلـة ومـع ذلـك  ، الشكر هم خواص اهللا مـن  خلقـه وأصـفیاؤه مـنهم 

  : فى النعمةشكر أهمیة تتجلى و،ًفهم أرفعهم  قدرا وأعالهم منزلة 

 :حمـه اهللار -)٦(ابـن القـیم  یقـول ، التـي بنـي علیهـا الـدین األسـس  أنـه أحـد ـ١

: " علــــى ذلـــك بقولــــه تعــــالىثــــم یـــدلل  الـــذكر والــــشكر مبنـــى الــــدین علـــى قاعــــدتین

َفاذكروني َأذكركم و ْ ُُ ُ ُْ ْ ِْ ُاشكروا لـي وال تكفـرونَ ُُ ْ َ َ َ
ِ ْ ُ  -صـلى اهللا علیـه وسـلم- وبقولـه  .)٧("ْ

فـــال تنـــسى أن تقـــول دبـــر كـــل  واهللا إنـــي ألحبـــك  "   رضـــي اهللا عنـــه-لمعـــاذ

  .)٨("كذكرك وشكرك وحسن عبادتأعني علي  اللهم صالة
                                                 

  .   ١٥٢                  سورة البقرة آیة  )١
  .   ١٢١     ،،    ١٢٠                 سورة النحل آیة  )٢
  . ٣                  سورة اإلسراء آیة  )٣
   ..   ١٤٤                  سورة األعراف آیة  )٤
   .  ٦٦                 سورة الزمر آیة  )٥
       الكت�ب     دار   /   ن�شر   ١٢٨    ص   ھ�ـ   ٧٥١               المتوفى سنة       الجوزیة     قیم     ابن   ر  بك     أبي    بن      محمد   ل      لفوائد ا   )٦

  . م      ١٩٧٣  -    ھـ      ١٣٩٣          الثانیة،   /    ط      بیروت  –         العلمیة
  .   ١٥٢                  سورة البقرة آیة  )٧

   ،    مرش�د      ع�ادل   ،         األرن�ؤوط      ش�عیب  :      تحقی�ق   ،     )     ٤٤٤    /   ٣٦ (                            أخرجھ اإلمام  أحمد فى مسنده (٨
        وآخرون

                    وأخرج��ھ اب��ن خزیم��ة ف��ى      ،   م      ٢٠٠١  -  ـ  ھ��      ١٤٢١       األول��ى         الطبع��ة     ،        الرس��الة       مؤس��سة  :  ر  ن��ش
  –        اإلس���المي        المكت���ب  :  ر  ن���ش    ،       األعظم���ي       م���صطفى      محم���د  :      تحقی���ق  )    ٣٦٩    /  ١ (      ص���حیحھ 

  .     بیروت



       
  

 
 
 

٩١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

أهم األسباب لحصول رضا الـرب   منهأن  النعمةشكرمما یدل على أهمیة  ـ و٢

قـال    : ؛ ألن النفـع حاصـل لهـمتبـارك وتعـالى فالـشكر یرضـاه اهللا سـبحانه وتعـالى

ــاده الك ":تعــالى ُإن تكفــروا فــإنَّ اللــه غنــي عــنكم وال یرضــى لعب ُْ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ََ ْ َ ْ ُْ ٌّ َ َ َّ ِ َِ ُ ْ َ ُفــر وان تــشكروا ْ َُ ْ َ ْٕ ِ َ ْ

ُیرضه لكـم َ ُ َ ْ ُان تـشكروا یرضـه لكـم َو:' فقولـه تعـالى،)١(َ ُ َْ ُ َ ْ َ ُ َ ْٕ جلكـم أي یـرض الـشكر أل" ِ

ٕ وانمـا قیـل ،ال النتفاعـه تعـالى بـه سبب لفوزكم بسعادة الدارین ألنه؛ ومنفعتكم 
 .لعباده ال لكم لتعمیم الحكم

، وذكـــره معـــه ،  باإلیمـــان  فـــى اقترانـــه النعمـــةشـــكرأهمیـــة   ً ـ تتجلـــى أیـــضا٣

ْمـا یفعـل اللـه بعـذابكم إن : " لىقـول تعـای ، عـذاب الألمن مـنلًا سببًعا وجعلهما م ِ ْ ُ ِ َِ َ َُ َّ ُ ْ َ َ
ــــتم وكــــان اللــــه شــــاكرا علیمــــا ِشــــكرتم وآمن ِ

َ ً َ َُ َّ َ َ ََ َْ ُْ ُْ َ آمــــان مــــن عــــذاب  لــــشكرفا ).٢" (ْ

المعـرض  فقبخـالف المنـا یحصل لـه اآلمـان مـن عـذاب اهللا تعـالى فالشاكر ،اهللا

  .-عز وجل-لعذاب اهللا

 والخـوف فـى  سـببا فـى وجـود الجـوعجعل اهللا تعالى كفر النعمة وعدم شـكرها ـ ٤

َوضرب :المجتمع یقول تعالى َ َ ُاللـه َ ًَمـثال َّ ًقریـة َ َ ْكانـت َْ َ ًآمنـة َ َ ًمطمئنـة ِ َّ ِ
َ َیأتیهـا ُْ

ِْ َرزقهـا َ ُ ْ ِ 

ًرغدا َ ْمن َ ِّكل ِ ٍمكان ُ َ ْفكفرت َ ََ َ ِبَأنعم َ
ُ ْ ِلهال ِ َفَأذاقها َّ َ َ ُالله َ َلباس َّ َ

ِالجوع ِ ُ ِوالخوف ْ
ْ َ ْ َبما َ ُكانوا ِ َ 

َیصنعون ُ َ ْ َ)" ٣(. 

ًوحارسا وحافظا◌ لنعمتـه مـن الـزوال ، كما جعله اهللا سببا للمزید من فضله ـ ٥ ً ً ،

ْواذ  ":یقـــول تعـــالى َتـــَأذن َِٕ َّ ْربكـــم َ َُ ْلـــئن ُّ ِ ُْشـــكرتم َ ْ َ َْألزیـــدنكم َ ُ
َّ َ ِ ْولـــئن َ ِ َ ُكفـــرت َ ْ َ ِعـــذابي ِإنَّ ْمَ َ َ 

ٌلشدید ِ َ القرآن الكریم والتى ث عنها دحیر ذلك من األمور الكثیرة التى تإلى غ ).٤("َ

    ..وعظیم فضله وجلیل نفعههمیة شكر اهللا على نعمه تدل على أ

  

   فى القرآن الكریمةأنواع النعم
وال بــنعم كثیــرة ال تعــد  وتفــضل علــیهم إن اهللا ســبحانه وتعــالى قــد أنعــم علــى خلقــه

والنعمة ،  ِّ بكافة النعممّ كما فضل بني آدم على سائر المخلوقات وحباه، تحصى

 وهذه النعم الكثیرة على اإلنسان إنما هي من صنع اهللا الواحد ،ال بد لها من منعم

                                                 
   . ٧                   سورة  الزمر آیة   )١
   .   ١٤٧                  سورة النساء آیة  )٢
   .   ١١٢                  سورة  النحل آیة  )٣
  . ٧                   سورة إبراھیم آیة  )٤



       
  

 
 
 

٩٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

 فـي كتابـه الكـریم إلـى كثیـر مـن الـنعم  ـسـبحانه وتعـالىـ وقـد نبـه   ، ال شـریك لـه

 وقرر عباده بها لیدفعهم إلى التفكیر في  إلیهانظار ووجه األ،فأكثر الحدیث عنها

 ولما یثیر شـكر هـذه الـنعم فـي أنفـسهم مـن ،مصدرها وموجدها وأنه جدیر بالعبادة

 .محبـــــــــــة لبارئهـــــــــــا وال ســــــــــــیما أن هـــــــــــذه الـــــــــــنعم لیــــــــــــست فـــــــــــي طاقـــــــــــة البــــــــــــشر

التذكیر بنعم اهللا یوقظ القلب الغافل وینبهه إلى ما یرتـع فیـه اإلنـسان مـن خیـرات ف

 ،  فیكون ذلك أدعى لالستجابة لهدي اهللا والدخول في طاعته،مة ونعم جلیلةعظی

ً أحیانـــا مفـــصلة وأحیانـــا بآیـــات عامـــة لمـــا ،ًالنعمـــة تـــذكر فـــي القـــرآن الكـــریم كثیـــراو ً
یترتــب علــى ذكرهــا مــن إظهــار فــضل اهللا وكرمــه ورحمتــه وعطائــه لیــشكر العاقــل 

سان الظـــالم الجاحـــد فیـــستحق  ولتقـــوم الحجـــة علـــى اإلنـــ، المـــنعم علیـــه الحـــقإلهـــه

: " وقد بین اهللا تعالى عجزنـا عـن إحـصاء نعمـه بـآیتین همـا قولـه تعـالى ، العقاب

ُّوان تعـدو ُ َ ْ ٌنعمــة اللـه ال تحــصوها إن اللـه لغفــور رحـیم ا َِٕ
ِ ِ ِ
َ ٌ ُ َ َ ََ

َّ ََّّ ِ َ ُ ْ ُ َ ْوان : " وقولــه تعــالى، ) ١"(ْ َِٕ
ِتعدوا نعمة اللـه ال تحـصوها إن اإل َِّ َ ُ ُْ ُ َِ َِّ َ َ ْ ٌنـسان لظلـوم كفـار ُّ َّ َ ٌ ُ ََ َ  اهللا تعـالي ادعـ لـذلك،  )٢("َ

الــنعم التـــي شــكر هــذه فــي كثیــر مــن المـــواطن فــي القــرآن الكــریم إلـــى أداء عبــاده 

 رحمتــه باإلنــسان میدل علــي معجــزات اهللا فــي خلقــه وعظــوهبهــا لإلنــسان والتــي تــ

بها اهللا عز والتدبر والتأمل في خلق الكون وخلق نفسه فهى من العبادات التي یح

 بل إننـا لـو استقـصینا  ،د  التعداًونظرا ألن نعم اهللا تعالى خارجة عن حد  ،وجـل

حـصائیة هـذه الدراسـة إثم لـم تكـن من و .كثیرة نعما فیها نالوجد ةالواحد النعمة

بعـض ُ لـذا فقـد جمعـت  ،لكل آیات شكر اهللا تعالى على نعمـه الدینیـة والدنیویـة

ــ ــة التــي تتعل سب النعمــة التــي ق بهــذا الموضــوع  ثــم قــسمتها حــاآلیــات القرآنی

   .تتحدث عنها اآلیة  إلى نعمة دینیة ونعمة  دنیویة

                                                 
   .  ١٨                 سورة النحل آیة  )١
   .  ٣٤                   سورة إبراھیم آیة  )٢



       
  

 
 
 

٩٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

  ــث األولاملبح

  ية الدينةمــالنع
امـتن اهللا عـز وجـل علـى وقد  ،  على الحقیقةة النعم هى الدینیةة النعمنأ ال شك

م عمـــة اإلســـالوأعظـــم هـــذه الــنعم وأجلهـــا ن ، عبــاده بـــنعم كثیـــرة ال تعــد وال تحـــصى

 وختمهم ببعثة سید المرسـلین إلـى النـاس ،القرون الذي بعث اهللا به رسله على مر

ّجاء بـه سـیدنا محمـد صـلى اهللا علیـه و سـلم  ّفطریق اإلسالم والتوحید الذي  ،كافة ّ ّ ّ
ّ هــو طریــق الــسعادة للبــشریة والفــالح،ّبــالوحي مــن رب العــالمین  ومــن ســلكه فــاز ،ّ

ّأفلــح و ورث جنــة ربــهو  ّ و مــن تنكــب هــذا الطریــق خــاب،ّ التــي فیهــا النعــیم المقــیمّ

  لذلك خسرو

ٍمــن َأعظــم نعــم اللــه علــى عبــاده وَأشــرف منــة "  :یقــول شــیخ اإلســالم ابــن تیمیــة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ َ ََ
َّ ِ ِ

َ َ ْ ْ
ْعلــیهم
ِ ْ َ َُأن َأرســل إلــیهم رســله: َ َ َُ َُ ْ

ِ ْ َ ْ ِّ؛ وَأنــزل علــیهم كتبــه؛ وبــین لهــم الــص ْ ْ ُ َْ ََ َّ َ ُ َ ََ َُ ُ ِ ْ َ َ َراط المــستقیمْ
َِ ْ ُ ْ َ َ .

ِولــوال ذلــك لكــانوا بمنزلــة األنعــام والبهــائم بــل َأشــر حــاال منهــا فمــن قبــل رســالة اللــه  ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ ََ َِ َِ َِ َِ َْ َ َ َْ َْ ْ ًْ ََ َ ََّ َ ْ ِ ِْ َ ََ ْ ُ َ

ِّواســتقام علیهــا فهــو مــن خیــر البریــة ومــن ردهــا وخــرج عنهــا فهــو مــن شــر َ ْ َ ْ ْ
ِ ِ ِ

َ َ َ َ َُ َ َ َ ُ ََ َْ َ ََ َ َ ََّ َ َّ ِ ِْ ْ َْ َ ََ ِ البریــة ْ َّ ِ َْ

ِوَأسوُأ حاال من الكلب والخنزیر والحیوان البهیم  ِ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َْ ِ ِِ َ ْ ً  العبـاداتَّوجـل شرع عـز ثم    )١("ْ

بهم ِّ◌ّتقــرل ، تعــالى علــى عبــادهه منــة والــشرائع بأحكامهــا نعمــ، بأنواعهــاوالفــرائض

 الــــدنیا  وینعمـــون بــــسببها فـــي،جـــزون علیهــــا فـــي اآلخــــرة أعلـــى الــــدرجاتُی و،إلیـــه

َعبــاده بــإنزال علــى ال رحمــة اهللا تعــالى إذ لــو ؛ بــصالح قلــوبهم وأحــوالهم ومعایــشهم
 .الشرائع وهدایتهم لها واتباعهم إیاها لضاعوا وضلوا وأثموا وخسروا الدنیا واآلخرة

الــشرائع  خــتم آیــات  الكــریم نجــد أنــه تعــالى قــدالقــرآنآیــات معظــم لنــا ونحــن إذا تأم

التــیمم  تــشریع الطهــارة و آیــةى؛ ففــ شــكره علیهــاووجــوب  له عــز وجــواألحكــام بــذكر

ْما یرید الله لیجعل علیكم من حرج ولكن یرید لیطهركم ولیتم نعمته علـیكم " :یقول ْ َ َ ُْ ُ ُْ ْ َْ َ ََ ُ ُ ُ ُ َ َ َ ُ َُ َ َْ
ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ

َ َِّ َ ُ ُِ ِْ ٍْ َ َ
َّ

َلعلكم تـشكرون ُ ُْ ْ َُ َّ
َ َولتكملـوا العـدة ":یقـول وفـي آیـات الـصیام ،) ٢"( َ َّ ِ ُِ ْ ُ ِ َ ولتكبـروا اهللا علـى َ َ َ ُ ِّ َ ُ

ِ
َ

َما هداكم ولعلكم تشكرون ُ ْ ُْ ْ ُ َُ َّ
َ َ َ َ َ ْذلك كفـارة َأیمـانكم :"  یقولوفى آیة كفارة الیمین،  )٣( " َ َُ َِ ِ

َ ْ ُ َّ َ َ

                                                 
       األوق��اف   /   ط   )    ١٠٠    /   ١٩ (                                              فت��اوى ش��یخ اإلس��الم أحم��د ب��ن عب��د الحل��یم ب��ن تیمی��ة        مجم��وع )١

   .    ٢٠٠٤  –      ١٤٢٥  /   ط                                     مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف  /     نشر   ،         السعودیة 
  . ٦                 سورة المائدة آیة   ) ٢
  .   ١٨٥                  سورة البقرة آیة  )٣



       
  

 
 
 

٩٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

َإذا حلفــتم واحفظــوا َأیمــانكم كــذلك یبــین اللــه لكــم آیاتــه لعلكــم تــشكرون ُُ ْ ْ ْ ُْ ْ ُ ُ َ َُ َُّ َّ
َ َ َ َ َ َِ ِ ِ

َ ُ َُ َِّ َ َ ْ َْ ُ َ َ ْ رهــا  وغی)١(" ِ

 وأن یحمــد اهللا علــى مــا ، أشــد الطلــب هــذه الــنعم بالمــسلم أن یطلــبُّحــريف ،كثیــر

وأن یلحــظ نعــم اهللا  ،ّ وأن یعلــم أن مبنــى التفــضیل والتفاضــل علیهــا،وفقــه لــه منهــا

تي مـواطن أ إنه إذا استشعر ذلك ف ،  وفرائضوفیما شرع من تكالیف ، تعالى فیه

  :ٕوالیك بعض هذه النعم، فر لكالشكر، وجانب مواضع الجحود واوالحمد 

  ملطلب األول ا

  هلداية لإلسالم نعمة ا 
هللا علــى عبــاده هــي نعمتــه علــیهم بالهدایــة إلــى دینــه الــذي اختــاره اأعظــم نعــم إن  

علینـا  إتمـام الـدین بهـا فهى النعمة الوحیدة التي ذكـر اهللا،  وأمرهم بسلوكه ،لعباده

فهـو  ، في الدنیا ویمتـد أثرهـا إلـى اآلخـرة؛ ألنها هى التي تثمر السعادة والطمأنینة

كممـــا  .مـــن أعظـــم الـــنعم الواجـــب شـــكرهاوهـــو ،  ّالنعمـــة العظمـــى والعطیـــة األجـــل

ٕوانمـــا ،  فـــى معـــرض االمتنـــان والتفـــضل واإلكـــرام - عـــز وجـــل -ذكرهـــا  المـــولى 

َّعظم شأن هذه النعمة وكبر قدرها ؛ ألن اإلسالم هو دین اهللا تبارك وتعالى الذي 

َّإن  ": یقــول تبــارك وتعــالى،ًز وجــل لعبــاده دینــا وال یقبــل مــنهم دینــا ســواهرضــیه عــ ِ

ُالدین عند الله اإلسالم َ ْ ِْ ِ َِّ َ ْ َ ًولهذا نسب اهللا هـذه النعمـة إلیـه سـبحانه تـشریفا لهـا    ،)٢("ِّ

 ال ةَّمنـــ تعتبـــر ســـالماإل إلـــى دهالعبـــ -تعـــالى -اهللا هدایـــةف ،عـــن غیرهـــا مـــن الـــنعم

 یسامیه ال -تعالى -منه جلیال سامیا وعطاء ،نعمة تقاربها ال ونعمة ،منة تدانیها

 -ونـسأله ،النعمـة هـذه على عبارة تحصیه ال الذي الشكر -وجل عز -فله عطاء

ـــدیمها أن -تعـــالى ـــا ی ـــك النعمـــة .نلقـــاه حتـــى علین ـــى ذكـــرت تل ـــات الت ـــن اآلی  وم

  :واستوجبت شكره تعالى علیها

  :قوله تعالى  ــ١

ْحرمـــت"  َ ُعلـــيكم ُِّ ُ ْ َ ُاْلميتـــة َ َْ ُوالـــدم َ َّ م َ ُولح ْـــ َ ِاْلخنزيـــر َ ِ ْ َومـــا ِ َّأهـــل َ ِ ر ُ ِلغي َْـــ
ه ِ ِالل ِبـــه َّـــ ُواْلمنخنقـــة ِ َِ َ ْ ُ َ 

ُواْلموقوذة َ ُ ْ َ َُواْلمتـردية َ ِّ َ َ ُ ُوالنطيحة َ َ
ِ َّ َوما َ َأكل َ َ ُالسبع َ ُ ْذكيتم َما َِّإال َّ ُْ َّ َومـا َ َذبـح َ

ِالنصب ََعلـى ُِ ُ  ُّـ

ْوأن سموا ََ ُتستـق
ِ ـــ ْ َ ْ ْبـــاألز َ َ ْ ِالمِ ْذلكــــم َ ُ ٌفـــسق َِ ْ

َاْليــــوم ِ ْ َيــــئس َ
ِ
ذين َ َال

ِ ــ ُكفـــروا ـَّ َ ْمــــن َ
ْديـــنكم ِ ُ ِ َفــــال ِ َ 

                                                 
  .  ٨٩                   سورة المائدة آیة  )١
  .  ١٩                    سورة آل عمران آیة  )٢



       
  

 
 
 

٩٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

شوهم ْتخ ُ ْ َ ـــ ْ شون َ ِواخ
ْ َ ـــ ْ َاْليــــوم َ ْ ت َ ُأكمل ْـــ َ ْ ْلكـــم َ ُ ْديـــنكم َ ُ َ ت ِ ُوأتمم ـــ ْ َ ْعلـــيكم ََْ ُ ْ َ ِنعمتـــي َ ِ

َ ُورضـــيت ْ ِ
َ َ 

ُلكــم ُ الم َ َاإلس َ ــ ْ ًدينـــا ِْ ِفمــن ِ َ طر َ َُّاض ٍمخمـــصة ِفــي ْـــ
َ َ ْ ر َ َغيـ ــ ٍجـــانفَُمت َْ ِ

م َ ـٍإلث ْـ َّفـــإن ِِ ِ ه َ َالل ٌغفـــور َّــ َُ 
ٌرحيم

ِ
    ٣ سورة المائدة آیة "َ

  :مناسبة اآلیة لما قبلها

 فیـه ذكـر )١(  "األنعـام بهیمـة لكـم أحلـت " :الـسورة أول فـيتعالى  تبارك وقال لما

 المـستثناة الـصور تلـك  فـى تلـك اآلیـة تعـالى اهللا ذكـر ،علـیكم تتلـى أشیاء استثناء

  .اآلیة...." .حرمت علیكم المیتة والدم"  : فقالومالعم ذلك من

  

  :معانى المفردات والتراكیب

 أول فـي إلیها أشیر التي المحرمات بیان فيفى هذه اآلیة  وتعالى تبارك اهللا شرع

َّإال" : بقولــه الــسورة َْیتلـــى َمــا ِ ْعلــیكم ُ ُ ْ َ  ذكـــره مـــا: األول :ًنوعــاإحـــدى عــشرة  وهــي " َ

ْحرمــت" : بقولــه َ ِّ ــ ُ َعل ُیكمَ ُ ــة ْ ُالمیت َ ْ َ  بغیــر روحــه زالــت مــا: الحیــوان مــن والمیتــة،  " ْ

 ،�جـدا لطیـف جـوهر الـدم ألن ؛ العقـول فـي لمـا ٌموافـق ةالمیت تحریمو .)٢(ٍكیـةذت

 من وحصل ،وفسد وتعفن ،عروقه في الدم احتبس. .أنفه حتف الحیوان مات فإذا

 الـسلیمة الطبـاع ذاراسـتق هـى:والعلـة فـى تحـریم المیتـة، ) ٣(عظیمـة مضار أكله

 ینـشأ الـذي الـضرر فـوق ، وكرامتهـا الـنفس عـزة تنـافي مهانـة أكلهـا في ّنوأل ، لها

وألن  ، ذلــك بغیــر أو ،ضــعف شــدة أو ،بمــرض ماتــت قــد كانــت ســواء أكلهــا، مــن

  .)٤(روحه إزهاق في قصد له كان مما إال یأكل ال أن المسلم تعوید فى تحریمها

: بــه المــرادو الــدم، أكــل علــیكم وحــرم :أي" الــدم  " :الثــانى مــن األطعمــة المحرمــة

 الـضرر؛ أمـا ًأیـضا، واالسـتقذار الـضرر :الـدم تحـریم ةحكملعل و ؛ المسفوح الدم

 مــن تنحــل التــي العفنــة المــواد مــن ًكثیــرا ویحمــل العــسر، جــد الهــضم عــسر فألنــه

                                                 
   . ١                      سورة المائدة آیة )١
                                                                              ینظر عمدة الحفاظ فى تفسیر أشرف األلفاظ ألب�ى العب�اس ش�ھاب ال�دین المع�روف بال�سمین  )٢

       ھ�ـ ـ     ١٤١٧     أول�ى   /  ط  ،                   دار الكت�ب العلمی�ة  /  ط   )    ١٢٤    /  ٤ (     ھ�ـ    ٧٥٦                    الحلب�ى  المت�وفى س�نة 
     .     م    ١٩٩٧

   ار  د  /   ط   )    ٢٨٣    /   ١١ (                                                                 ینظر التفسیر الكبیر لإلمام فخر الدین الرازى المسمى مفاتیح الغی�ب  )٣
   .     ھـ    ١٤٢٠        الثالثة   /   ط   ،                             إحیاء التراث العربى ـ بیروت 

   ٧ (                                                                               ینظر تفسیر حدائق الروح والریحان فى روابى علوم القرآن للشیخ محمد األمین العلوى  )٤
   .   م    ٢٠٠١       ھـ ـ     ١٤٢١     أولى   /   ط   ،                                دار طوق النجاة ـ بیروت ـ لبنان   /   ط   )    ١٠١  / 



       
  

 
 
 

٩٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

 علـــى یـــشتمل لحمـــه أن :مـــهتحری وعلـــة :"لحـــم الخنزیـــر " :الثالـــث ، ) ١(الجـــسم

 عاشـت آكلـه دم إلـى وصـلت فـإذا ،الطـبخ عنـد النـار حـرارة تقتلها ال مضرة راثیمج

  .)٢( المعدة في التي الدیدان مرض منها ،عظیمة أضرارا فأحدثت الدم في

 وأصـل ،اهللا لغیـر ذبـح مـا أكـل علـیكم حـرم  أى:"وما أهـل لغیـر اهللا بـه  " :الرابع

 سـمي ٕوانمـا ،الـوالدة عنـد صـاح  إذاالـصبي اسـتهالل ومنـه ،الـصوت رفـع اإلهـالل

 اهللا فحــرم ،آلهــتهم بــذكر الــذبح عنــد الــصوت یرفعــون كــانوا ألنهــم؛  إهــالال الــذبح

 فمتـى ،العظـیم اسـمه علـى مخلوقاتـه تـذبح أن أوجـبفقـد  ، ) ٣( علـیهمذلـك تعالى

 غیـر أو وثـن أو طـاغوت أو صـنم مـن غیـره اسـم علیهـا وذكـر ذلـك عـن بها عدل

  .)٤(باإلجماع حرام فإنها ،المخلوقات سائر من ،ذلك

  . أو عرض لها ما یخنقهاماتت حتى تنقُخ التيوهى   "المنخنقة ":الخامس

ـــسادس ـــذ ":والموقـــوذة  ":ال  ضـــربتإذا  :موقـــوذة وشـــاة ، بالـــضرب اإلیـــالم: الوق

  .)٥(تموت به دون إهراق دم بعصا أو بحجر

 تمـوت یـاترد بئـر فـي سـقطت أو جبـل من سقطت التي هيو "المتردیة  " :السابع

ُالنطیحة :الثامن  ،على إثره َ
ِ َنطح ماهى  :َّ

ِ ْاألغنام من ُ   .)٦(َفمات َ

 باحتبـــاس الـــدم یفـــسد الـــنفس بانحبـــاس المـــوت أن : هـــذه األربعـــةتحـــریم وحكمـــة

 مـــضرة الـــدم علـــى المـــشتمل اللحـــم أجـــزاء فتـــصیر فیـــه الكائنـــة الفحمیـــة الحـــوامض

 نمـر، أو ،فهـد أو ،أسـد علیهـا عـدا مـا: أي "ومـا أكـل الـسبع " :التاسع .)٧(آلكلـه

 منهـا سـال قـد كـان ٕوان حـرام فهـي  ،بذلك فماتت بعضها فأكل ،كلب أو ،ذئب أو

 مـا یـأكلون الجاهلیـة أهـل كـان وقـد  ،باإلجمـاع تحـل فـال ،مـذبحها مـن ولـو الدماء

                                                 
   ).   ٢٨٣    /   ١١ (                              ذكره الفخر الرازى فى تفسیره  )١
      ال�دار   /   ط   )   ٩٠    /  ٦ (     ھ�ـ     ١٣٩٣                                                    ینظر التحریر والتنویر للطاھر ابن عاش�ور  المت�وفى س�نة    )٢

   .    م    ١٩٨٤  /                         التونسیة للنشر ـ تونس ط 
    دار   /   ط   ،   )    ١٥٢    /  ٢ (     ھ�ـ    ٥٤٢                                                   ینظر المحرر الوجیز البن عطی�ة األندل�سى  المت�وفى س�نة  )٣

  .    ھـ    ١٤٢٢                      الكتب العلمیة ـ بیروت 
     دار  /   ط   )   ١٧   / ٣  ((     ھ�ـ    ٧٧٤                             البن كثیر الدمشقى المت�وفى س�نة                           ینظر تفسیر  القرآن العظیم   )  )٤

   .                 سامى بن محمد سالمة  :       تحقیقق    ،  م      ١٩٩٩  -    ھـ    ١٤٢٠         الثانیة  /     ط         والتوزیع       للنشر      طیبة
   ).   ١٣٢    /  ٦ (                          ینظر معجم مقاییس اللغة   )٥
   .   ٨١١                   ینظر المفردات  ص  )٦
   ).  ٩١    /  ٦ (                        ینظر التحریر والتنویر  )٧



       
  

 
 
 

٩٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

 علــــى ذلــــك اهللا فحــــرم ذلــــك ونحــــو البقــــرة أو البعیــــر أو الــــشاة مــــن الــــسبع أفــــضل

  .)١(المؤمنین

 أدركــتم مــا یعنــي  "ذكیــتم مــا إال " :قولــهومعنــى ، ) ٢(الــشيء تمــام :ذكاةالــ أصــلو

 موتــه ســبب انعقــد ممــا ،علیــه عــوده یمكــن مــا علــى عائــدوهــو  .التمــام علــى ذبحــه

 والمنخنقــة" :قولــه علــى یعــود إنمــا وذلــك ،مــستقرة حیــاة وفیــه ،بــذكاة تداركــه فــأمكن

هذه : باالستثناء المقصودف،  " السبع أكل وما،  والنطیحة،  والمتردیة  ،والموقوذة

  الهـالك إلـى بها تفضي أحوال بها تعلقت المذكورات هذه فإن ،ةالمذكورات الخمس

 بالـذكاة تـداركوها ٕواذا ،میتـة حینئـذ ألنهـا؛  أكلهـا یـبح لـم األحـوال بتلـك هلكـت فإذا

  .)٣(أكلها أبیح الفوات قبل

 التـي الحجـارة وهـى ،باألنصا واحد :النصبو "وما ذبح على النصب  " :العاشر

 علیهــــا یــــذبحون البیــــت حــــول منــــصوبة حجــــارة لهــــم كانــــتفقــــد  ، ایعبــــدونه كــــانوا

  .)٤(إلیها ویتقربون بذلك یعظمونها

 ٕوانمـــا ،زلـــم واحـــدها القـــداح :األزالمو "وأن تستقـــسموا بـــاألزالم : " الحـــادى عـــشر

 طلـب :زالمبـاأل االسقسامو ، ) ٥(سویت أي،  زلمت ألنها؛  باألزالم القداح سمیت

 أو ًغـزوا أو ًسـفرا أراد إذا أحـدهم كانف ، باألزالم له یقسم لم مما له قسم ما معرفة

 أمرنـي مكتـوب منهـا واحـد على ثالثة قداح إلى یعمد ذلك غیر أو ًنكاحا أو تجارة

ٌغفل والثالث نهاني اآلخر وعلى ربي ْ  خـرج ٕوان لحاجتـه مـضى اآلمـر خرج فإن،  ُ

 أهــــل یفعلــــه كــــان الــــذي االستقــــسامف .)٦(أعــــاده غفــــلال خــــرج ٕوان أمــــسك النــــاهي

ـــة  ســـوء مـــن ناشـــئة حرمتـــه وأن ،الكتـــاب نـــص هـــو كمـــا شـــبهة بـــال حـــرام الجاهلی

 من لیس ذلك مثل ٕوان  ،محض بتقاؤل ولیس ،تشاؤم عن یخلو ال وأنه ،االعتقاد
                                                 

    ).  ٢٢    /  ٣ (       ن كثیر                         تفسیر القرآن العظیم الب )١
    /  ٢ (      ھـ��ـ    ٣١١                                                                  ینظ�ر مع�انى الق��رآن وإعراب�ھ ألب�ى إس��حاق إب�راھیم  الزج�اج  المت��وفى س�نة )٢

   .   م    ١٩٨٨     ھـ     ١٤٠٨     أولى   /   ط    ،                      عالم الكتب ــ بیروت   /   ط   )    ١٤٦
    ).  ٩٢    /  ٦ (                        ینظر التحریر والتنویر  )٣ (
              مكتب�ة الخ�انجى   /   ط   ،   )    ١٥٢    /  ١ (     ھ�ـ    ٢٠٩                                          ینظر مج�از الق�رآن ألب�ى عبی�دة  المت�وفى س�نة  )٤

    ).   ١٥٢    /  ٢ (               المحرر الوجیز    ،                  محمد فؤاد سزكین    :      تحقیق  ،      ھـ     ١٣٨١        القاھرة 
    /  ١ (     ھ�ـ    ٢١٥                                                                  ینظر معانى القرآن ألبى الحسن المجاشعى المعروف باألخفش المتوفى س�نة  )٥

  .   م    ١٩٩٠     ھـ     ١٤١١     أولى   /                           مكتبة الخانجى ـ القاھرة ط   /   ط   )    ٢٧٣
  )    ٣٦٨    /  ١ (     ھ�ـ    ٣٧٣                                 صر بن محمد السمرقندى المتوفى س�نة                              ینظر بحر العلوم ألبى اللیث ن )٦

   .         بدون طبعة



       
  

 
 
 

٩٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

 اهللا أغنـى وقـد، الظـن  فـي الـدخول بـاب من هو بل أصال الغیب علم في الدخول

 غیـر فـي الثابتـة االسـتخارةمـن  سـن بمـا عنها ّوسلم علیه اهللا ّصلى ولهورس تعالى

  .)١(صحیح خبر ما

  

 االستقـسام إلـى راجعا یكون أن :األول: وجهان وفیه "فسق ذلكم ": تعالى قال ثم

 ذكــره تقــدم مــا جمیــع إلــى راجعــا یكــون أن :والثــاني  ،علیــه ومقتــصرا فقــط بــاألزالم

  .)٢(كفرفقد  تعالى اهللا على رادا فیه فخال فمن ،والتحریم التحلیل من

 زوال مـن رجاؤهم انقطع قد الكفار بَأن المؤمنین عباده وتعالى سبحانه خبرثم َأ

ْضـعفهم مـن المـؤمنین اهللا ّبـدل فقـد. َأتباعـه ومـن منـه َّالنیل أو .ِاإلسالم دین
ِ ِ ْ  ،ًقـوة َ

ًَأمنـ خـوفهم ومـن ْیخـشو ََّأال علـیهم فوجـب. ًغنـى فقـرهم ومـن ،اْ  یرهبــوا َّوَأال ،اهللا ِإال اَ

 : أى"فـال تخـشوهم واخـشون وم یئس الـذین كفـروا مـن دیـنكم الی" فقال  .سواه ًَأحدا

 بوعـده وفـى تعـالى اهللا ألن؛  یغلبـوه أن دینكم من یئسوا أو،  یبطلوه أن منه یئسوا

َفــال ، كلــه الــدین علــى إظهــاره مــن ْتخــشوهم َ ُ ْ َ ْ  مــن الخــوف وزوال الــدین إظهــار بعــد َ

  الخـشیة لـى أخلـصوا أى نواخـشو غـالبین كـانوا مـا بعـد مغلـوبین وانقالبهم، الكفار

 إننـي" :وفى سر وضع هذا  الخبـر فـى هـذا الموضـع یقـول صـاحب المنـار،) ٣(

 أن :علیه والنهي األمر هذا وترتیب ،الموضع هذا في الخبر هذا وضع من أتنسم

 بعـض فـي الـواردة األربعـة مالطعـا محرمـات بـذكر اإلسالم أول في االكتفاء حكمة

 سـائر من للمسلمین اإلسالم كرهه مما فیها یندرج ما تفصیل وترك ،المكیة السور

 الخبائـث هـذه تحریم في التدریج هو - مكة فتح بعد ما إلى اآلیة هذه في ذكر ما

 ،اإلسـالم مـن العرب ینفر لئال ؛ الخمر تحریم في التدریج كان كما ،فیها والتشدید

 وتوسـعة ،اإلسـالم قـوة بعـد للمحرمـات التفـصیل هـذا جـاء علـیهم حرجـا فیـه ویرون

ـــه علـــى اهللا ـــه نفـــور مـــن بـــذلك المـــشركون یـــئس أن وبعـــد ،ٕواعـــزازهم أهل ـــه أهل  ،من

                                                 
     دار  )    ٢٣٢    /  ٢ (     ھـ     ١٢٧٠                                                         ینظر روح المعانى لشھاب الدین محمود األلوسى  المتوفى سنة  )١

  .  ھـ      ١٤١٥       أولى،  /      وت ط   بی  –         العلمیة       الكتب
    ).   ٢٨٦    /   ١١ (                    ینظر مفاتیح الغیب  )٢
                                           وحقائق التأوی�ل ألب�ى البرك�ات عب�د هللا الن�سفى                                          ینظر تفسیر النسفى المسمى مدارك التنزیل )٣

       ھ��ـ ـ     ١٤١٩     أول��ى   /   ط   ،                   دار الكل��م ـ بی��روت   /     ن��شر   ،  )   ٤٢٦    /  ١ (     ھ��ـ    ٧١٠            المت��وفى س��نة 
  .   م    ١٩٩٨



       
  

 
 
 

٩٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

ـــــرارهم ـــــیهم الظهـــــور فـــــي طمعهـــــم وزال ،تكالیفـــــه مـــــن وف ـــــنهم ٕوازالـــــة عل  بـــــالقوة دی

  .)١(القاهرة

  

أتم علینـا نعمـة اإلسـالم و ، أخبر أنه أكملهولما بین یأس الكفار من هذا الدین 

َالیـوم" : سـبحانه فقـالوكفى بها نعمة ْ َ َُأكملـت ْ ْ َ ْلكـم ْ ُ ْدیـنكم َ ُ َ
ُوَأتممـت ِ ْ َ ْ ْعلـیكم َ ُ ْ َ ِنعمتـي َ ِ

َ ْ 

ُورضیت ِ
َ ُلكم َ ُ َاإلسالم َ َ ْ ًدینا ِْ ِ"   

 لــسان علــى المــشهورة الكلمــة: األول  الوجــه :أمــران نعمــة اإلســالمووجــه كــون 

 قـال تعـالى أنـه: الثـاني والوجـه .اإلسـالم نعمـة علـى هللا الحمـد: قـولهم وهـي األمة

 النعمـة لفـظ ذكـر"  نعمتـي علـیكم وأتممـت دیـنكم لكـم أكملـت الیـوم" :اآلیـة هذه في

  .)٢(الدین وهو ذكره تقدم ما النعمة بهذه المراد أن والظاهر ،مبهمة

ه مــا أعظــم نعمــة اهللا علــى اإلنــسان حــین یخرجــه مــن الظلمــات إلــى النــور ویهدیــف

 لیحقق المقصد والوظیفة التي خلق مـن أجلهـا وهـي عبـادة ،للدین الذي ارتضاه له

نــا ومــا أعظــم منــة اهللا وفــضله علی . فینــال ســعادة الــدنیا وحــسن ثــواب اآلخــرة،اهللا

 خیـر أمـة أخرجـت للنـاس لنحمـل كلمـة ال إلـه إال ویختارنا لنكون، حین یصطفینا 

اهللا تعـالى اختـار فقـد   ،یهم الـصالة والـسالم التي بعث اهللا بها كل األنبیاء عل،اهللا

لتحمـل رسـالة التوحیـد التـي بعـث اهللا ،  أخرجـت للنـاس خیر أمـةتكون لهذه األمة 

ِهـذه َأكبـر نعـم اللـه " :قـال ابـن كثیـر رحمـه اهللاولـذلك ،  بها األنبیـاء والمرسـلین ِ ِ َِّ ِ
َ ُ َ ْ َ، 

َّعز وجل َ ََ
ِ على هذه األمة،َّ ِ َِّ ُ ْ َ َ َ حیث َأكم:َ ْ ُ ْ ُْل تعالى لهـم دیـنهمَ ْ َُ ِ َ َ َ َ ِ فـال یحتـاجون إلـى دیـن ،َ ِ َِ َ ُ ََ ْ َ َ

ِِغیره ْ ْ وال إلى نبي غیر نبیهم،َ
ِ ِ ِ ِِّ َ ْ َِ َ ٍّ َ ِ صلوات الله وسالمه علیه،ََ ِْ َُ ََ ُ ُ َ َ ََ َ

ََ؛ ولهذا جعله اللـه خـاتم  َّ َ ُ ُ َ
َّ َ ََ َ

ِ
َ

ِاألنبیاء
َِ َْ ِ وبعثه إلى اإلنس،ْ ْ ِ ِْ َ ُ ََ َ َوالجن، فال حالل  َ َ ََ َ ِّ ِ ْ ُإال مـا َأحلـهَ َ

َّ
َ

َّ ُ وال حـرام إال مـا حرمـه،ِ َ ََ ََّ َّ ِ
َ َ ََ، 

ُوال دیـــن إال مـــا شـــرعه َ َ َ َ
َّ ِ َ

ِ َ وكـــل شـــيء َأخبـــر بـــه فهـــو حـــق وصـــدق ال كـــذب فیـــه وال،ََ ََ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ٍ

َ َ ََ ٌُ ْ ٌّْ ُ ََ ِ
ْ َ ُّ 

ْخلــف َ كمــا قــال تعــالى،ُ َ َ َ َ َ ُوتمــت كلمــت " : َ َ
َِ ْ َّ َ ْربــك صــدقا وعــدال َ َْ َ ً ِ َ ِّ ًصــدق: َْأي )٣("َ ْ ِا فــي ِ

ِاألخبـــــار، وعـــــدال فـــــي األوامـــــر والنـــــواهي ِ ِ
َ َ َ ََّ ِ َِ َْ ًْ ْ َْ ِ فلمـــــا َأكمـــــل الـــــدین لهـــــم تمـــــت ،َ َّ ََّ ْ ُ َ ََ ِّ َ َ ْ ُالنعمـــــة َ َ ْ ِّ

                                                 
   ٦   (  ھـ    ١٣٥٤       سنة       المتوفى         الحسیني          القلموني       رضا     علي    بن      رشید      محمد                      تفسیر المنار للسید )١

/ ١٢٧    (  ،   
   م      ١٩٩٠   م    عا      للكتاب        العامة         المصریة        الھیئة  :  ر  نش
     ).   ٢٨٩   /  ١١ (               مفاتیح الغیب  )٢
  .   ١١٥                  سورة األنعام آیة  )٣



       
  

 
 
 

٩٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

ْعلیهم
ِ َْ فاإلیمان باهللا وتوفیق اهللا للعبد لهذا اإلیمان نعمـة مـن أجـل نعـم اهللا  ، ) ١("َ

ِولكــن اللــه حبــب إ " :جــل وعــال یقــول ،علــى عبــده َ َ ََّ َّ َّ ِ َ ْلــیكم اإلیمــان وزینــه فــي قلــوبكم َ ُ ُِ ُِ َُ ِ
ُ َ َّْ َ َ َ َ ْ ُ

َوكره إلیكم الكفر والفسوق والعصیان ُأولئك هم الراشدون َُ َِ ِ َِّ َُّ ُُ َ َ ََ ْ ْ ْ َْ َ َُ ُ َ ْ ُ ُ َْ ِ َ)"٢ (  

ًفما أجلها من منة ونعمة أن یوفق المرء لإلسالم سلوكا وعمال به ودعـوة إلیـه   ً ً ّ

 ": عز وجل قال تعالى الشكر لواهبهاتستحققوهو بال شك نعمة ، ًوانتماء إلیه 

َومن َأحسن قوال ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المـسلمین َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُْ َْ َِّ َِ ََ ََ َ َ َ ًَ َ ََّ َ َ ْ َّْ ً ْ )"٣( 

 والتــى لــم تعقــب بالــشكر كــسائر معظــم اآلیــات التــى ذیلــت بــهن ٕوهــذه النعمــة وا

فإكمــال الــدین ، ى هــذا المعنــى إلــ ِّإال أنهــا تلــوح وتنبــه،   عظیمــةًتــضمنت نعمــا

ممـا یجعـل العاقـل الحكـیم وجعله الدین المرضـى دون غیـره ، اإلسالمى وتمامه 

ویدرك أنه لوال إرادة اهللا عز ، ق فى سمائها ِّویحل ، حار هذه النعمةح فى بَبْیس

  ، عز وجل علیها یدفعه ذلك إلى شكرهف،   ما ظفر بها  وتوفیقهوجل

َمـن ف،  هـو الحفـاظ علیهـا والتمـسك بهـا ى على هـذه النعمـةومن تمام شكره تعال 

قـدر  علیه أن ی، وجعله من أهل اإلسالم، وحباه بهذا الدین-عز وجل-أكرمه اهللا 

 ، حفظــا ومحافظــة ورعایــة لهــذا اإلســالم، ویرعــى لهــا مكانتهــا،هــذه النعمــة قــدرها

 ،الفات السیئة والمخ،وعنایة به من كل ما ینقصه أو یناقضه من األعمال الباطلة

 ،مــن أعظـــم واجبـــات أهـــل هــذا الـــدین أن یعرفـــوا اإلســـالمو  ،وفعــل الحـــرام واآلثـــام

؛ ألن أعظـم عـون لإلنـسان فـي محافظتـه علـى  ویعرفوا تفاصیله وشرائعه وحقیقته

 وأن یعــرف شــرائعه وتفاصـیله علــى ضــوء مــا ،إسـالمه أن یعــرف اإلســالم وحقیقتـه

  .ماهللا علیه وسلصلى - وسنة نبیه ،جاء في كتاب اهللا

ِ فمـن: إلى ذكر مـا یتعلـق بالمحرمـات  فقـال تعـالىثم عاد َ َُّاضـطر َ ٍمخمـصة ِفـي ْ
َ َ َْ 

َغیر ْ ٍمتجانف َ ِ
َ َ ٍْإلثم ُ ِفـإنَّ ِِ َاللـه َ ٌغفـور َّ ُ ٌرحـیم َ

ِ
ِفمـن" :قولـهف،  " َ َ  بـذكر متـصل "اضـطر َ

  ؛دهبعـ مـا وكـذا التحـریم معنـى بـه أكـد اعتـراض "فـسق ذلكم : "وقوله،  المحرمات

 المنعـوت واإلسـالم التامـة والنعمة الكامل الدین جملة من الخبائث هذه تحریم ألن

  .)٤(الملل من غیره دون بالرضا

                                                 
   ).  ٢٦    /  ٣ (                                     ینظر تفسیر القرآن العظیم البن كثیر   )١
  . ٧                   سورة الحجرات آیة  )٢
  .  ٣٣                سورة فصلت آیة  )٣
   ).   ٤٢٧    /  ١ (                    ینظر تفسیر النسفى  )٤
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ٍمخمــصةوال 
َ َ  ُالكــالم وهــذا ، المیــل : "الجنــف"  و ، الجــوع :والخمــص ،مجاعــة ال:َْ

ِمـنَ ف:والمعنـى ، معهمـا ذكـر ومـا ،والـدم المیتة من ّالمتقدمة المحرمات ِإلى یرجع َ 

  ).١(مائل أو متعمد إلثم  غیر ،علیه ُحرم ما أكل ِإلى الضرورة دعته

 ،إلیـه اضـطر حـین علیـه حـرم ممـا أكـل مـا لـه اهللا غفـر:  "فإن اهللا غفور رحـیم" 

 إلـــى اضــطروا إذا المخمــصة فــي علـــیهم حــرم مــا لهــم أحـــل حیــث بأولیائــه ورحــیم

  .)٢(أكلها

  : ـ قوله تعالى٢

ون"  َيمن ُّـــ ُ ك َ َعلي َْـــ لموا ْنَأ َ ُأس َ ْـــ ْقـــل َ وا ال ُ ُّـــتمن ُ َّعلـــي َ َ المكم َ ْإس ُ َ ْـــ ِبـــل ِ ه َ ُالل ُّيمـــن َّـــ ُ ْعلـــيكم َ ُ ْ َ ْأن َ َ 
ْهداكم ُ َ ِلإليمان َ

َ ِ ْإن ِ ْكنتم ِ ُْ َصادقين ُ
ِ ِ

  .١٧سورة الحجرات آیة "   َ

  :مناسبة اآلیة لما قبلها

َّصـلى رسـوله بـإجاللوتعـالى فـى اآلیـات الـسابقة  سـبحانه أمر لما َعل ُاهللا َ ِیـهَ َوسـلم ْ
َّ
َ َ 

 وهــ الــذي التفــاخر عــن ونهــى ،أمتــه فــي أو نفــسه فــي أذاه عــن ونهــى ،ٕواعظامــه

 أسد بني من لبادیة وذكر ما تفاخر به األعراب من أهل اوالتداحر، التقاطع سبب

 -صـــلى اهللا علیـــه وســـلم-النبـــى  علـــى والجفـــاء الغلظـــة معـــدن هـــم الـــذین وغیـــرهم

 قــال ،المنــة صــورة صــورته هــذا قــولهم انكــ ولمــا، بدخولـه اإلســالم مــن غیــر قتــال 

 یمنــــون": شــــناعته فــــي لحالــــه ًتــــصویرا بالمــــضارع ًمعبــــرا علیــــه لهــــم ًمبكتــــا تعــــالى

  )٣("..علیك

  :لمفردات والتراكیبى امعان

 وقلـة هـؤالء األعـراببعـض ء جفـا مـن نـوع إلـى -تعالىتبارك و –أشار المولى 

ـــال إدراكهـــم ـــون" : فق َیمن ُّ
ُ ـــك َ َعلی َْ ََأســـل َْأن َ ـــادي ذكـــر :المـــنو." .ُمواْ  ًتعریـــضا األی

ُالمنــــة :قــــال الراغــــبو، ) ٤(للــــشكر َّ : وجهــــین علــــى ذلــــك ویقــــال ،ّالثقیلــــة ّالنعمــــة: ِ

                                                 
     ھ�ـ    ٥٩٧     ى س�نة                                                                   ینظر زاد المسیر فى علم التفسیر ألبى الفرج عب�د ال�رحمن الج�وزى المت�وف )١

   .    ھـ    ١٤٢٢     أولى   /                             دار الكتاب العربى ـ بیروت ط   /   ط   )    ٥١٤    /  ١ (
     ٤٦٨                                                                           ینظر التفسیر الوسیط ألبى الحسن على بن أحم�د الواح�دى النی�سابورى المت�وفى س�نة  )٢

  م      ١٩٩٤  -    ھـ      ١٤١٥      ولى، أ /    ن ط     لبنا  –       بیروت          العلمیة،       الكتب       دار /  ط   )    ١٥٥    /  ٢ (   ھـ 
    ب�ن     عل�ي    بن        الرباط     حسن    بن     عمر    بن        براھیم إل             یات والسور                             ینظر نظم الدرر فى تناسب اآل )٣

         اإلس�المي،        الكت�اب     دار  :  ر  نش  ،       بتصرف    )     ٣٩١    /   ١٨   ( )  ھـ   ٨٨٥  :        المتوفى         البقاعي     بكر     أبي
           القاھرة

    ).   ٣٥٩    /  ٣ (                    ینظر تفسیر النسفى  )٤
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 ،ّبالنعمــة أثقلــه إذا: فــالن علــى فــالن َّمــن: فیقــال بالفعــل، ذلــك یكــون أن :أحــدهما

ُّيمــن" : قولــه ذلــك وعلــى ُ ْمــن َعلــى َ ُيــشاء َ  هللا ّإال یكــون ال الحقیقــة علــى وذلــك )١" (َ

ــاني .تعــالى  عنــد ّإال النــاس بــین فیمــا مــستقبح وذلــك بــالقول، ذلــك یكــون أن: والث

ُالمنـة: قیـل ذلـك ولقـبح ّالنعمة، كفران َّ  الكفـران عنـد ذكرهـا ولحـسن ،ّالـصنیعة تهـدم ِ

َیمنون" : وقوله. ّالمنة حسنت ّالنعمة كفرت إذا: قیل ُّ ُ َعلیك َ َْ َُأسلموان أ َ َ ْقل ْ ُّتمنـوا ال ُ ُ َ 

َّعلــــي َ ْإســــالمكم َ ُ َ ْ  هدایتــــه وهــــو بالفعــــل، علــــیهم اهللا ّومنــــة بــــالقول، مــــنهم ّفالمنــــة ،" ِ

  .)٢"(ّإیاهم

 َّیدعونـه بمـا علیـه ّالمـن عنـد لهـم یقولـه بما رسوله وتعالى سبحانه اهللا أمر ثم

ُّتمنـوا َال" :فقـال ِاإلسـالم، من
ُ َّعلـي َ َ ْإسـالمكم َ ُ َ َ ْ  ،ّعلـي ّمنـة إسـالمكم تعـدوا ال: أي  "ِ

 ًثوابــا مولیهــا یطلــب ال التــي ّالمنــة هــو ِاإلســالم ّفــإن ،بإســالمكم علــى ّتمنــوا ال أو

  .)٣(ٕوان نفعها یعود علیكم ، بها أنعم ممن

 اهللا سماه قد األعاریب من الكائن أن وذلك ،ورشاقة لطف فیه اآلیة هذه وسیاق

 اهللا ىصــل اهللا رســول علــى منــوا فلمــا ،إیمانــا زعمــوا كمــا یكــون أن ونفــى إســالما،

 هـؤالء إن: الـسالم علیـه لرسـوله وتعـالى سـبحانه اهللا قـال مـنهم كـان ما وسلم علیه

 یقـال أن تـسمیته حـق الـذي حـدثهم مـن بـه باالعتداد جدیرا لیس بما علیك یعتدون

 ال عندي إسالما المسمى حدثكم أى إسالمكم، على تعتدوا ال: لهم فقل إسالم، له

  .)٤( " لإلیمان هداكم حیث بتوفیقه أمدكم أن یكمعل یعتد اهللا بل: قال ثم. إیمانا

وأنهــا منتــه ســبحانه ، ویبــین عظــم مكانتهــا ، ثــم ینــوه اهللا تعــالى بهــذه النعمــة 

ُیمـنُّبـل اهللا ":على من یـشاء مـن عبـاده فیقـول ُعلـیكم َ ْ َ معناهـا وجهـان وفـى ، " ْ َ

 یكـــون أن :الثـــانى ،علیـــك اهللا مـــن: تقـــول كمـــا یـــنعم: بمعنـــى یكـــون أن :أحـــدهما

َیمنـــون "ـلـــًومقـــابال  معـــادال فیجـــيء،  إحـــسانه یـــذكر بمعنـــى ُّ ُ َعلیـــك َ َْ  النـــاس وقـــال ،"َ

 مــا المكروهـة للــصدقة المبطلـة المنـة ٕوانمــا. المنـة حـسنت النعمــة كفـرت إذا: قـدیما

                                                 
  .  ١١                     سورة إبراھیم آیة  )١
  .   ٧٧٨             المفردات ص  )٢
    ).   ٣٨٩     /  ٢٧ (                                  ینظر تفسیر حدائق الروح والریحان  )٣
     ج�ار          الزمخ�شري      عم�رو    بن       محمود        القاسم   ى ب   أل       التنزیل       غوامض       حقائق    عن              ینظر الكشاف  )٤

         الثالث�ة   ة     الطبع    ،      بیروت  –        العربي        الكتاب     دار  :  ر  نش  ،   )    ٣٧٨    /  ٤   (  ھـ   ٥٣٨       ى  سنة       المتوف   هللا
   .  ھـ      ١٤٠٧  -
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ْإن" : قوله في الشرط وجواب.)١ (النعمـة كفر دون وقع ُْكنتم ِ ْ َصادقین ُ ِ  محـذوف، "ِ

 هـي إنمـا المنـة أن فاعتقدوا، إیمانكم في صادقین كنتم إن: أى. قبله ما علیه یدل

  .)٢(الحق اإلیمان إلى الموصل الطریق إلى أرشدكم حیث علیكم، -تعالى -هللا

 أن" هــو مــا منهــا وباطنــة ظــاهرة نعمــه إلــیكم أســدى أنــه - عــز وجــل-  ذكرفــ

 دیقتــص وهـو لالهتـداء وفقكـم أو،  بـین لكـم الطریـق المـستقیم أي "لإلیمـان هـداكم

 سـبحانه فإنه ،مواضعه أحق بالمن هذا عن والتعبیر بالظاهر، االنقیاد مع الباطن

 لنفـــع األعمـــال طلـــب ٕوانمـــا ضـــر، وال یلحقـــه نفـــع ال فإنـــه عمـــل إلـــى محتـــاج غیـــر

َّصـلى - رسـوله أرسـل بـأن علـیهم َّمنكما  ،)٣(أنفسهم العاملین ِعلیـه ُاهللا َ َْ َوسـلم َ
َّ
َ َ - 

 دینـه وأظهر،  مجده آیة فیه أظهر حتى یقویه یزل فلم ،بأجمعهم فكذبوه لهم فبین

 النــاس فیــه ودخــل ،وجعلــه الــدین المرضــى والمختــار دون غیــره  ،كلــه الــدین علــى

 بــالخلق  عبــادهعلــي ُّیمــن تعــالى أنــه فكمــا ، المجــد مــن وجــوه علــى ًوكرهــا ًطوعــا

 علیهم ومنته ،اإلسالم إلى بهدایتهم علیهم فمنته ،والباطنة الظاهرة والنعم ،والرزق

 اهللا إال یهبها وال یملكها ال التي الكبرى المنة فهي ،شيء كل من أعظم ،باإلیمان

وهـذه اآلیـة ومـا تـضمنته ،  العظـیم الفضل هذا یستحق أنه منه یعلم لمن ،الكریم

لكنهــا ذكــرت فــى ســیاق االمتنــان ، ٕمــن نعمــة وان لــم تعقــب بالــشكر كــسابقتها 

مما تجعل العاقـل الحكـیم یجـول ،  ى على عبادهوالتفضل واإلحسان من اهللا تعال

ویـدرك أنـه ، یغوص فى أعماقها لیقتطف مـن ثمارهـا و،  هذه النعمة فى ساحة

فیدفعـه ذلــك إلــى شـكره عــز وجــل ،  إرادة اهللا عـز وجــل وتوفیقــه مـا ظفــر بهــا لــوال 

 علـى ًدائمـا  - عـز وجـل–ه  أن یحمـد:ومن تمام شكره على هذه النعمـة ،علیها 

إذ جعلــه مــن أهــل التوحیــد الخــالص والــدین ، نعمــة الكبــرى والمنــة العظمــى تلــك ال

الفهم العمیق لمبـادئ اإلسـالم ولتـشریعاته ً وعلیه أن یسعى جاهدا لمحاولة الحق ؛

ًوكــــذا التطبیــــق العملــــي لتلــــك التعــــالیم والتــــشریعات حتــــى تــــصبح واقعــــا ، الخالــــدة 
                                                 

      محم�د   ،    قاس�م     ب�ى ال أل  ل       التنزی�         لعلوم       التسھیل  ،   )    ١٥٤    /  ٥ (                              ینظر المحرر الوجیز البن عطیة  )١
    /  ٢   (  ھ��ـ   ٧٤١       س��نة       المت��وفى          الغرن��اطي        الكلب��ي     ج��زي     اب��ن    هللا،     عب��د    ب��ن      محم��د    ب��ن      أحم��د    ب��ن

  –       األرق��م     أب��ي    ب��ن       األرق��م     دار      ش��ركة   /    ن��شر     ،        الخال��دي   هللا     عب��د         ال��دكتور   :     تحقی��ق  ،   )    ٢٩٩
   ھـ      ١٤١٦  -       األولى        الطبعة    ،      بیروت

             دار نھ��ضة م��صر   /   ط   )    ٣٢٤    /   ١٣ (                                              ینظ��ر التف��سیر الوس��یط لل��دكتور محم��د س��ید طنط��اوى  )٢
  .                 أولى ـ بدون تاریخ  /   ط   ،                للطباعة والنشر 

    ).   ٣٩٣    /   ١٨ (                                       ینظر نظم الدرر فى تناسب اآلیات والسور  )٣
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ًملموسا وسلوكا مشاهدا  ، ًلیـست شـعارا یرفـع ذه النعمـة هـوحتى یدرك النـاس أن  ،ً

ُوال كلمات تقال بل هي أثر یدرك وأمل ینشد ُ.  

  

  

  املطلب الثاىن

  نعمة بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم
النبــى  بعثــة ً أیــضا نعمــةأنعــم اهللا بهــا علــى أهــل األرضالتــى إن مــن أعظــم الــنعم 

ًأرســل إلــى النــاس نبیــا كریمــا فقــد، محمــد صــلى اهللا علیــه وســلم  ًرســوال عظیمــا و،ً ً، 

ًوامامــا مقــدما  ً  وخفــاء ، ودروس مــن الــسبل، بعثــه اهللا علــى حــین فتــرة مــن الرســل،ٕ

 وأوجــب علــى أهــل  ،هــدى بــه إلــى أقــوم الطــرق وأوضــح الــسبل ،مــن معــالم الهــدى

َربـن◌ا"  :ه وسلم دعوة أبیه ابـراهیم حـین قـال فكان صلى اهللا علی،األرض طاعته َ 

ْوابعث َ ْ ْفیهم َ
ِ ًرسوال ِ ُ ْمن َ ُْیتلـو ُْهمِ ْعلـیهم َ

ِ ْ َ َآیاتـك َ ِ
ُویعلمهـم َ ُ ُ

ِّ
َ ُ َالكتـاب َ َ ِ َوالحكمـة ْ َ ْ

ِ ْ ْویـزكیهم َ
ِ ِّ َ ُ َإنـك َ َِّ 

ََأنـت ُالعزیـز ْ ِ َ ُالحكـیم ْ
ِ
َ ْواذ   ":رى أخیـه عیـسى علیـه الـسالم حـین قـالوكـان بـش )١( "ْ َِٕ

َقال عیسى بن مریم  َ ْ َ ُ ْ َ
ِ َ ِبني َیاَ َإسرائیل َ ِ

َ ْ
ُرسول ِِّإني ِ ُ ِالله َ ْلیكمِإ َّ ُ ًمصدقا َْ ِّ َ َلما ُ

َبین ِ َّیدي َْ َ َمن َ
ِ 

ِالتوراة
َ ْ
ًومبشرا َّ

ِّ َ ُ ٍبرسول َ
ُ َ

ِیأتي ِ ْ ْمن َ
ِبعدي ِ

ْ ُاسمه َ ُ َُأحمد ْ َ فكان إجابة لدعوة الخلیـل  .)٢( "ْ

فقــد جعلــه اهللا نــورا وســراجا ،  إبــراهیم ومــصداقا لبــشارة أخیــه عیــسى علیــه الــسالم 

هــدى بــه  ،متهــا وهــدى بــه البــشریة بعــد حیرتهــامنیــرا أنــار اهللا بــه األرض بعــد ظل

 وجمــع بــه بعــد ،َّ وبــصر بــه مــن العمــى،األمــة مــن الــضاللة إلــى الــصراط المــستقیم

 ، وأغنى به بعـد العیلـة والفقـر، وأحیـا بـه ملـة إبـراهیم علیـه الـصالة والـسالم،الفرقة

تفـضل فكـان النعمـة العظمـى والمنحـة الكبـرى التـي .َّ وبـشر وأنـذر،فدعا إلى الهدى

 األمـــة علـــى النعمـــة إن ":یقـــول ابـــن رجـــب الحنبلـــى .اهللا بهـــا علـــى أهـــل األرض

 والقمـــر، والـــشمس، واألرض، ، الـــسماء بإیجـــاد علـــیهم النعمـــة مـــن أعظـــم بإرســـاله

 هــذه فــإن ؛ ذلــك وغیــر ،النبــات ٕواخــراج المطــر، ٕوانــزال والنهــار، واللیــل، ،والریــاح

 اهللا نعمة فبدلوا ،وبلقاءه وبرسله باهللا كفروا آدم بني من خلقا عمت قد كلها النعمة

                                                 
  .   ١٢٩                  سورة البقرة آیة  )١
  . ٦                 سورة  الصف آیة  )٢
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 مصالح تمت بها فإن ،- وسلم علیه اهللا صلى - محمد بإرسال النعمة وأما .كفرا

ـــدنیا ـــذي اهللا دیـــن بـــسببها وكمـــل ،واآلخـــرة ال ـــه وكـــان لعبـــاده، رضـــیه ال  ســـبب قبول

وجـوب  بٌجـدیرةفنعمـة جلیلـة وعظیمـة كهـذه ، )١( " وآخـرتهم دنیاهم في سعادتهم

   :تعالىیات التى تشید بهذه النعمة قوله ومن اآل ،عز وجل علیها شكره 

ْلقــد " َّمــن ََ ه َ ُالل َاْلمــؤمنين ََعلــى َّــ
ِ ِ ْ ْإذ ُ َبـعــث ِ َ ْفــيهم َ ِ ًرســوال ِ ُ ْمــن َ

ْأنـفــسهم ِ ِ ِ ُ ُيـتـلــو َْ ْعلــيهم َْ ِ ْ َ ِآياتــه َ ِ
َ 

ْويـزكيهم ِ َُِّ ُويـعلمهـم َ ُ ُ ََِّ َاْلكتـاب ُ َواْلحكمـة َِ َ َْ ْوإن ِ ِ ُكـانوا َ ْمـن َ
ُقـبل ِ ْـ ٍضـالل َِلفـي َ َ ٍمبـين َ سـورة   "ُِ

  .)١٦٤(عمران آية آل 

  

  :مناسبة اآلیة لما قبلها

 والغلـول الخیانـة إلـى ه ـ صـلى اهللا علیـه وسـلم ـنـسب مـن خطـأ  اهللا تعـالىبـین لمـا 

 ولكني ،والغلول الخیانة عن براءته أبین بأن حقه في أكتفي وال بذلك أقنع ال: قال

 ،الباطلـة الطریـق عـن یـزكیكم فإنـه علـیكم نعمتـي أعظـم من فیكم وجوده إن: أقول

 أن ببالــه یخطــر عاقــل فــأي دیــنكم، وفــي دنیــاكم فــي لكــم النافعــة العلــوم ویعلمكــم

  ) ٢(الخیانة إلى اإلنسان هذا مثل ینسب
  

  :معانى المفردات والتراكیب

 علـى هنعمـ أعظـم أن مـن  علـى عبـاده ببیـانوجل فى هـذه اآلیـة  المولى عزیمتن

 قـال فإلیهم ٕوارساله وبعثته لهم - وسلم علیه اهللا صلى - محمد إظهار ألمةا هذه

ْلقد" : تعالى َ ُالله َمنَّ َ  سـبحانه اهللا َّمـن لقـد ،وجاللـي وعزتـي: أي  " على المؤمنینَّ

َعلــى وأنعــم وتعــالى َالمــؤمنین َ
ِ ِ ْ ُ  التــي عظیمــة نعمــةب علــیهم َّوتفــضل ،إلــیهم وأحــسن ،ْ

ــة الرســول جعــل ٕوانمــا،   إلــیهم – وســلم علیــه اهللا صــلى - محمــد بعثــة هــي  بعث

 نإ إذ أعظـم موقعهـا فكـان ،ٍمحنـة بعـد وردت لكونهـا :منـةصلى اهللا علیـه وسـلم 

ٍوبعـد ،ٍجهـل بعـد جـاءت الرسـول بعثة
 .)٣(ًوقعـا وأتـم ًنفعـا أعـم فكانـت ،الحـق عـن ُ

                                                 
    ھ�ـ   ٧٩٥              المت�وفى س�نة        الحنبل�ي     رج�ب    ب�ن      أحم�د    ب�ن        ال�رحمن     عبد       الدین     زین    یر ل     التفس       روائع   )١

  .    ٢٠٠١  -      ١٤٢٢      أولى  /     ط         السعودیة         العربیة         المملكة  -         العاصمة     دار   /   نشر  )    ٢٢٢  /  ١ (
                                                                                   ما ذكر من  مناسبة بین ھذه اآلیة وما قبلھا ھو أحد وجھ أربعة ذكرھا اإلمام ال�رازى  لكن�ى   ) ٢

    )    ٤١٧      /  ٩ (                   ینظر مفاتیح الغیب     .                                     آثرت  ھذا الوجھ لمناسبتھ لسیاق اآلیة
    ).   ٢٤١      /  ٥ (                               ینظر تفسر حدائق الروح والریحان   ) ٣
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 مـنهم فكأنـه صـدقوه الـذین هـم المـؤمنین ألن :خاصـةبـذلك  المـؤمنین وقد خاطـب

  .)١( وسلم علیه اهللا صلى - بمبعثه المنتفعون همف

 وتعـالى سـبحانه اهللا وصـفه فالنعمـةتلـك  وجـسیم جوانب هذه المنـةثم بدأ یعدد 

 ربـيع إنـه: أي "أنفـسهم مـن" أنـه :األول  :وصـافومن هذه األجلیلة  ٍبأوصاف

 وبــذا،  یقــول مــا عنــه یفقهــوا فــال لــسانهم أهــل غیــر مــن یجعلــه ولــم ،جنــسهم مــن

 مــن بــه الثقــة إلــى وأقــرب ،بهدیــه واالهتــداء ،دعوتــه فهــم إلــى النــاس أســرع ونیكونــ

 ًوفخـرا ،للعـرب ًشـرفا صـار أنـه :"مـن أنفـسهم: " فى قولـهوجه المنةو .)٢(غیـرهم

 ،الیهــــــود فیـــــه ًمـــــشتركا كــــــان الـــــسالم علیـــــه بــــــإبراهیم االفتخـــــار ألن وذلـــــك ،لهـــــم

 یفتخـرون والنـصارى ،توراةوال ،بموسى یفتخرون الیهود إن ثم ،والعرب ،والنصارى

 صـلى - ًمحمـدا اهللا بعـث فلمـا ،ذلـك یقابـل مـا للعـرب كان فما ،واإلنجیل ،بعیسى

 شــــرف علــــى ًزائــــدا بــــذلك العــــرب شــــرف صــــار القــــرآن وأنــــزل ؛- وســــلم علیــــه اهللا

 ٕواذا ،عنـه أخـذه یجـب ما أخذ علیهم سهل واحدا اللسان كان إذا أنهو ، )٣(الجمیع

 تــصدیقه إلــى لهــم أقــرب ذلــك كــان واألمانــة الــصدق فــي لــهأحوا علــى واقفــین كــانوا

  .)٤(به والوثوق

ُْیتلوا "أنـه :الثانىالوصف  ْعلیهم َ ِ َْ ِآیاتـه َ  الدالـة الكونیـة اآلیـات :تاآلیـا والمـراد ب " ِ

 وتوجیــه بیانهــا فیــه مـا تــالوة عــن عبــارة :وتالوتهـا ،ووحدانیتــه وحكمتــه قدرتــه علـى

 ،جاهلیـة أهـل كـانوا مـا بعـد القـرآن وهـو ،بها عتبارواال منها االستفادة إلى النفوس

: الـسورة هـذه أواخر في - وجل عز - كقوله الوحي من شيء أسماعهم یطرق لم

  .)٥(األلباب ألولي آلیات والنهار اللیل واختالف واألرض السماوات خلق في إن

                                                 
    ).   ٢٦٢    /  ١ (                         ینظر بحر العلوم للسمرقدى  )١
   ).   ٣٦٩  /  ٧ (                   ینظر جامع البیان  )٢
     /   ١ (                                         وبنحو ھ�ذا المعن�ى ذك�ره الزمخ�شرى ف�ى الك�شاف   ،    )     ٤١٩  /  ٩ (                     ینظر مفاتیح الغیب   )٣

٤٣٥   .(   
     ٨٥٠                                            لنظام الدین الحسن النیسابورى المت�وفى  س�نة        الفرقان        ورغائب        القرآن       غرائب         ینظر  )٤

     أول�ى   /   ط   ،                           دار الكت�ب العلمی�ة ـ بی�روت   /     ن�شر   ،              زكری�ا عمی�رات       ال�شیخ   :  ت  )    ٣٠٣     /   ٢ (
   .    ھـ    ١٤١٦

    ب�ن      س�عید      محم�د    ب�ن       الدین      جمال      محمد                    ینظر محاسن التأویل ل    ،    ١٩٠                      سورة آل  عمران آیة   )٥
      عی��ون      باس��ل      محم��د  :  ق ی��  حق ت  ،   )    ٤٥٢    /  ٢   (  ھ��ـ    ١٣٣٢               المت��وفى س��نة       القاس��مي       الح��الق      قاس��م
    /  ٤ (             تفسیر المنار     ،   ھـ      ١٤١٨  -       األولى   /      الطبعة    ،  ت    بیرو  –         العلمیھ       الكتب     دار  :    نشر       السود
١٨٢   .(   
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 مـهیفه بمـا واألوزار الـدنیا أوضـار مـن یطهـرهم أي "یـزكیهم "أنـه :الثالـثالوصف 

 القتــضاء التزكیــة قــدمٕوانمــا  ،العبــارات وبــواطن اإلشــارات دقــائق مــن الثاقــب بفهمــه

 هنــا تزكیــة  :فــالمراد بالتزكیــة .)١( ذلــك الغنیمــة علــى اإلقبــال علــى المعاتبــة مقــام

 ، الفاضـــلة الخالقبـــا والتحلـــي الذمیمـــة األخــالق عـــن بـــالتخلينفوســهم وتطهیرهـــا 

ًفكان صلى اهللا علیه وسلم معلما◌ و ًمربیا◌ً ً.  

 قــد بــه جــاء الــذي الــدین هــذاف "یعلمهــم الكتــاب واالحكمــة " أنــه  :الوصــف الرابــع

 علـــى حـــث دیـــن ألنـــه ؛ األمیـــة مـــن وأخـــرجهم بـــالقلم الكتابـــة تعلـــم إلـــى اضـــطرهم

 ،القــرآن كتابـة وجـوب الكتابـة تعلـم إلــى حـاجتهم أول كـان ف.األمـم وسیاسـة المدنیـة

 الملـوك بهـا دعـا كتبـا لـه وكتبـوا للـوحي ةكتبـ - وسـلم علیـه اهللا صـلى - اتخذ وقد

 علـى فـیهم یكثـر ذلـك كـان ثـم. الكتابـة بـتعلم یـأمرهم وكـان ،اإلسالم إلى والرؤساء

 وفقـــه األمـــور أســـرار فهـــي :الحكمـــة وأمـــا ، ســـلطتهم وامتـــداد مـــدنیتهم نمـــاء قـــدر

 على یبعث الذي الفقه ذلك بها، العمل إلى والطریق فیها المصلحة وبیان األحكام

 االسـتدالل طـرق أو األحكـام فـي الفقه هذا إلى یوصل الذي العمل هي أو لعمل،ا

 العقائـد فـي وسـنته القرآن طریقة هي الطریقة هذه ألن ؛ ببراهینها الحقائق ومعرفة

  .)٢(والعبادات اآلداب في وكذا

 ضـالل فـي قبـل بعثتـه كـانوا أنهـم وهـو النعمـة هـذه بـه مـلتتك مـا تعالى بین ثم

  مبین

 ّبــین، ضــالل فــي ّإال ،القــرآن ونــزول ،َّمحمــد مجــىء قبــل مــن كــانوا ومــا :والمعنــى

 وأخالقهـم ،األوثـان عبـادة وهـو ،األدیـان أرذل كان ذلك قبل العرب دین َّألن وذلك

 بعــث لمــا ثــم ،الردیئــة األطعمــة وأكــل والقتــل، ،والنهــب الغــارة وهــو ،األخــالق أرذل

 تلــك مــن ببركتــه انتقلــوا إلــیهم - لموســ علیــه اهللا صــلى - ًمحمــدا ســیدنا تعــالى اهللا

 العلــم، فــي األمــم أفــضل وصــاروا ،أحــسنها إلــى الــدرجات أخــس هــي التــي الدرجــة

 أعظــــم هــــذا أن شــــك وال ،وطیباتهــــا ،الـــدنیا إلــــى االلتفــــات وعــــدم ،والعبــــادة والزهـــد

 محمــدا نبیــه فــیهم أرســل أن علــیهم ومنتــه بالنــاس اهللا رحمــة مــن فكــان ،) ٣(ةالمنــ

                                                 
    ).   ١١٦      /  ٥ (                                       ینظر نظم الدرر فى تناسب اآلیات والسور  )١
    ).   ١٨٣    /  ٤ (                      ینظر تفسیر المنار  )٢
   ).   ٢٤٢    /   ٥٥ (                                    ینظر تفسیر حدائق  الروح والریحان   )٣
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 نور إلى والعصیان والفسوق الكفر ظلمات من یخرجهم لكي ّوسلم یهعل اهللا ّصلى

لــم ٕوان وهــذه اآلیـة ومــا اشــتملت علیـه مــن نعمــة  ، واإلیمــان واالسـتقامة الهدایـة

 االمتنـان والتفـضل واإلحـسان  لكنهـا ذكـرت فـى سـیاق، كـسابقتها تعقب بالشكر

 هــذا ِّیقــوى مــا - عــز وجــل -ال ســیما وقــد ذكــر ،  علــى عبــادهتعــالى مــن اهللا 

 العظیمة من تعلیمهم آیاته - صلى اهللا علیه وسلم -االمتنان بأن بین مهمته 

وتعلـیمهم ،   ومظاهر الوثنیة وغیرهـاالشركوتزكیة نفوسهم من شوائب ، تعالى 

، ویقــوم بــه نفوســهم ، الفقــه والحكمــة وســائر كــل مــا یخــدم هــذا الــدین العظــیم 

ْ لقد ":یقول جل وعال َ ْجاءكم َ ُ َ ُرسـ َ ْمـن ٌولَ َْأنفـسكم ِ ُ
ِ ُ ٌعزیـز ْ ِ ِعلیـه َ َْ ُّْعنـتم َمـا َ

ِ
ٌحـریص َ ِ َ 

ْعلیكم ُ َْ َبالمؤمنین َ ِ ِ ْ ُ ْ ٌرءوف ِ ُ ٌرحیم َ
ِ
وال شك أنها مهمة عظیمة اختاره المـولى ، ) ١" ( َ

فیجـــب أن نـــشكر اهللا تعــالى علـــى هـــذه النعمـــة ، عــز وجـــل واصـــطفاه لحملهــا 

،  یكون بإتباع رسول اهللا الكریم إنماوشكره عز وجل على تلك النعمة ، العظیمة 

وتقدیم أوامـره علـى كـل أمـر ، وفعل ما أمر به ، والسیر على هداه ، واالقتداء به 

 ْ وأن، صــلى اهللا علیــه وســلم ألمــرهوأن نتــرك مــا نهانــا عنــه امتثــاال ، مــن أمورنــا 

ْلتــزم بــسنته وأن ن َعمــل بهــا نو، ِّعظمهــا ُنَّ ٍطبقهــا كمــا هــي مــن غیــر إفــراطُنو، َ  وال ِّ

،  إلــى اهللا والرســولعُ عنــد التنــاز ونرجــع،ععــن االبتــداع واالختــرا وأن ننــأى ،تفــریط

ٍ وفعله على كل قول وفعـل صلى اهللا علیه وسلمَ قولهوأن نقدم ِّ ُعتقـد إال مـا  ن؛ فـال َ
ُاعتقـــده رســـول اهللا  َ وال یتعبـــد بعبـــادة لـــم یتعبـــدها علیـــه ، هللا علیـــه وســـلم َّصـــلى ا -َ

ُ ومـا آتـاكم الرسـول فخـذوه ومـا نهـاكم عنـه فـانتهوا " : قـال تعـالى،الصالة والـسالم  ْ ََ َْ ْ َُ َُ َ ُ َُ َ ََ َُ ُ ُ ُ َّ ُ
ِواتقوا الله إن الله شدید العقاب َ ُِ ِْ ُ َ َ َ

َّ ََّّ ِ َّ
َ)"٢.(    

  

   املطلب الثالث

  ليف نعمة التيسري ىف الفرائض والتكا
ارق األرض  فـي مـش، أنزلهـا اهللا للنـاس كافـة،شریعة اإلسالم خاتمة الشرائعإن 

 والغنــي والفقیــر، والعــالم والجاهــل، ، والقــوي والــضعیف، للــذكر واألنثــى،ومغاربهــا

                                                 
  .   ١٢٨                  سورة التوبة آیة  )١
   . ٧                  سوررة الحشر آیة  )٢



       
  

 
 
 

٩٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

ُومــن أجــل هــذا جــاءت بفــضل اهللا میــسورا فهمهــا   ،والــصحیح والمــریض  ســهال ،ً

َّ ویطیقها كل المكلفـین،ُ تسع الناس أجمعین،ُالعمل بها دیـن اإلسـالم رخـصة بعـد . ُّ

فكان   ،من غیر عسر، ورفع للحرج عن األمةٌر  ویس،ّ ولین من غیر شدة،عزیمة

ّالتیــــسیر مقــــصد مــــن مقاصــــد هــــذا الــــدین وصــــفة عامــــة للــــشریعة  فــــي أحكامهــــا ،ٌ

قـــد جعـــل المـــولى تبـــارك  ف  ، وأصـــولها وفروعهـــا، وأخالقهـــا ومعامالتهـــا،وعقائـــدها

فأحكام ،  سمة لهذه الشریعة المحمدیةنعمة و و ،مبدأ التیسیر مبدأ شرعي  وتعالى

ّع تطبع في نفس المسلم السماحة والبعد عن التكلف والمشقةالشر َ َ َ والتعلق الوثیق ،َ
 وجـــدنا الكـــریمإذا استعرضــنا آیـــات القـــرآن فـــ ، برحمــة اهللا وعفـــوه وصـــفحه وغفرانـــه

َیرید الله بكم الیسر  " :كقوله تعالىمالمح التیسیر واضحة المعالم  بارزة األركان  ْ ُ ُ ُْ ُ ُ
ِ َّ ُ ِ

ُوال یریــد بكــ ِ ُ ِ ُ َم العــسرََ ْ ُ ْ ُیریــد اللــه َأن یخفــف عــنكم وخلــق اإلنــسان  ":وقولــه تعــالى ، " ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُِ ِِّ
َ ْ ُ َ ُ ُ ُْ َّ ِ

ًضــعیفا ِ
 وبمــا كلفكــم بــه مــن تكــالیف ، یریــد اهللا بمــا شــرعه لكــم مــن أحكــام:أي )١"( َ

 لكــي ،هــي فــي قــدرتكم واســتطاعتكم أن یخفــف عــنكم فــي شــرائعه وأوامــره ونواهیــه

ًوخلـق اإلنـسان ضـعیفا واالسـتجابة والـشكرتزدادوا لـه فـي الطاعـة  ِ ِ
َ َ ُ  أي ال یـصبر " َ

 بـــه أن خفـــف عنـــه فـــي – تعـــالى – فكـــان مـــن رحمـــة اهللا ،علـــى مـــشاق الطاعـــات

ومـن ، نعم اهللا عـز جـل ر والتخفیف في التكالیف من أبرز یسوهذا ال. التكـالیف

ـــذلك فـــإن نعمـــة التیـــسیر فـــى الفـــرائض ، ِممیـــزات الـــشریعة اإلســـالمیةّأجـــل   ل

وحـده تعـالى دة  له ٕ نعمة جلیلة تستحق الشكر لواهبها واخالص العباوالتكالیف

ًال یكلف الله نفسا إال ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یـسرا"  : قال تعالى، ْ ْ ُْ ُ َ َ ٍُ َ ُ َُّ َُّ َ َ ًْ َ َ َ
َِّ ِّْ َ ُ َ َ)٢(  ،

واضــحة ، ة الجوانــب دمتعــدالغــراء ر فــي هــذه الــشریعة ییــستمعــالم الًرا ألن نظــو

ِّوالتى ذیلت ،  الكریمن القرآها التى أشار إلیالنعم  بعض فقد آثرنا منها،   لةاألد

  :ومنها، بوجوب شكره عز وجل على تلك النعم 

  :التیسیر فى تشریع الصیامنعمة  ـ ١

ُنعمــة التوفیــق للطاعــة وحــسن العبــادةه تعــالى الدینیــة كــذلك مــن نعمــ ُ ونعمــة بلــوغ ،ُ ُ
لتیـسیر فـى هـذا اكمـا أن نعمـة  ، صـیامه وقیامـه اإلعانـة علـىهذا الـشهر الكـریم و

ًنموذجـــا واضـــحاالتـــشریع تعـــد  ، عـــز وجـــل علـــى عبـــاده  ومنـــة ظـــاهرة مـــن اهللا  ، ً

فلــم . فتــشریع الــصیام نمــوذج واضــح علــى هــذا األمــر، لإلنــسان وطبیعتــهةومراعــا

 ابــن القــیم فــي یقــوللك لــذ ،ٕ وانمــا شــرع علــى التــدرج،یفــرض الــصوم جملــة واحــدة
                                                 

  .  ٢٨                سورة النساء آیة  )١
  . ٧                 سورة الطالق آیة  )٢
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 ،َغیــر مــألوف لهــم وال معتــاد- أي الــصوم –لمــا كــان  ” :مــة مــن ذلــكبیــان الحك

حالوتــه وعواقبــه   ُبعــد  تــذق  ولــم، إذ هــو هجــر مألوفهــا ومحبوبهــا،والطبــاع تأبــاه

 ، فخیـــرت بینـــه وبـــین اإلطعـــام، ومـــا فـــي طیـــه مـــن المـــصالح والمنـــافع،المحمـــودة

ا ضــمنه مــن  وعرفــت مــ، وألفتــه– یعنــي حكمتــه – فلمــا عرفــت علتــه ،ونــدبت إلیــه

 فكـان التخییـر فـي وقتـه ، ولـم یقبـل منهـا سـواه،ً حـتم علیهـا عینـا:المصالح والفوائد

 فاقتــضت الحكمــة البالغــة شــرع كــل ،مــصلحة، وتعیــین الــصوم فــي وقتــه مــصلحة

  .)١ ("حكم في وقته ؛ ألن المصلحة فیه في ذلك الوقت

  

ة ؛ ألنهـم لمـا لـم  الرفـق باألمـ– أي التـدرج –وحكمته  ” :وقال ابن حجر الهیثمي

 ثم ،ً فخیروا بینه وبین الفدیة أوال،علیهم ابتداء فیه مشقة وجوبه یألفوا الصوم كان

 ونظیــر ذلــك أنــه ، حــتم علــیهم الــصوم وحــده: واطمأنــت نفوســهم،لمــا قــوي یقیــنهم

 ثــم اســتمر ،صــلى اهللا علیــه وســلم أول مــا بعــث لــم یكلــف النــاس إال بالتوحیــد فقــط

 ثـم ،م فـرض علـیهم مـن الـصالة مـا ذكـر فـي سـورة المزمـل ثـ،على ذلك مدة مدیدة

ًوكـــــان كلمـــــا ازداد ظهـــــورا وتمكنـــــا ،نـــــسخ ذلـــــك كلـــــه بالـــــصلوات الخمـــــس ازدادت :ً

التـدرج فـي المراتـب حتـى تؤخـذ كل ذلـك لمـا قررتـه مـن الرفـق و ،الفرائض وتتابعت

ومـن اآلیـات التـى ذكـرت هـذه النعمـة واسـتوجبت شـكره عـز وجـل  ،  )٢"(ا بحقه

ُشهر " : تعالىا قولهعلیه ْ َرمضان َ َ ِالذي ََ َأنزل َّ ِ ِفيه ُْ ُاْلقرآن ِ ْ ًهـدى ُ ِللناس ُ َّـ ٍوبـيـنـات ِ َ َِّ َمـن َ
ِ 

َاْلهــدى ِواْلفرقــان ُ َ ْ ُ ْفمــن َ َ َشــهد َ ِ ُمــنكم َ ُ ْ َالــشهر ِ ْ ُفـليــصمه َّ ْ َُ ْ ْومــن َ َ َكــان َ ًمريــضا َ ِ ٍســفر ََعلــى َْأو َ َ َ 
ٌفعـــدة َّ ْمـــن َِ

ام ِ ٍأي َأخـــر َـَّــ َ ُيريـــد ُ ه ُِ ُالل ُبكـــم َّـــ ُ َاْليـــسر ِ ْ ُيريـــد ََوال ُ ُبكـــم ُِ ُ َاْلعـــسر ِ ْ ُولتكملـــوا ُ ِ ْ ُ
ِ
َاْلعـــدة َ َّ ِ 

ُولتكبـروا ِّ َ ُ
ِ
َالله َ ْهداكم َما ََعلى َّ ُ َ ْولعلكم َ ُ َّ ََ َتشكرون َ ُ ُ ْ   .١٨٥سورة البقرة آیة "  َ
  

  :مناسبة اآلیة لما قبلها

 ًواجبــا علــهوج األیــام فــيالــصوم  أمــرلمــا أبهــم المــولى عــز وجــل فــى اآلیــة الــسابقة 

ـــــى ًمخیـــــرا ّ◌◌ّعـــــي المطیـــــق عل ـــــا نّ ـــــه األمـــــر وبـــــت هن ـــــه فی  شـــــهر " :تعـــــالى بقول

  .األمر أول من تعیینه من وآكد أضخم ذلك  ألن ،..."رمضان

                                                 
     س��عد    ب��ن      أی��وب    ب��ن     بك��ر     أب��ي    ب��ن      محم��د     ل       واإلرادة       العل��م      والی��ة        ومن��شور         ال��سعادة     دار       مفت��اح   )١

  –         العلمی�ة       الكت�ب     دار  /     ن�شر   )   ٢٩    /  ٢   (  ھ�ـ   ٧٥١              المتوفى س�نة          الجوزیة     قیم     ابن       الدین     شمس
  .         بتصرف     بیروت

  .                 ھیثمى بدون  تاریخ            البن حجر ال  ٧٨  :    ص  م                               إتحاف أھل اإلسالم بخصوصیات الصیا    )٢
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  :معانى المفردات والتراكیب

 إلنــزال اختــاره بــأن الــشهور، ســائر بــین مــن الــصیام شــهر تعــالى ســبحانه ویمــدح

 اآلیــة فــيالمــذكورة  المعــدودات األیــام أن یــةاآل هــذه وقــد بینــت ،فیــه العظــیم القــرآن

 بـــإنزال الـــشهر هـــذا شـــرف تعـــالى اهللا أن وذكـــرت ،رمـــضان شـــهر هـــي )١(الـــسابقة

ََشــهر تقـول ،الــشهرة مـن مــأخوذ: الــشهرو ،فیـه الكــریم القـرآن َُیــشهره الـشيء َ ْ ًْشــهرا َ َ :

ِلــشهرته ًشــهرا الهــالل ســمي: الزجــاج وقــال ،) ٢ (أظهــره إذا ْ  ُســمي :لیــوق، ه وبیانــ ُ

ُالــشهر وســمي ،)٣ (ًشــهرا ســمي ّأهــل إذا الهــالل باســم ًشــهرا الــشهر ْ  لــشهرة ًشــهرا َّ

 فـــي نــسكهم وقـــضاء ،دیــونهم ومحـــل ،معــامالتهم فــي إلیـــه النــاس حاجـــة فــي أمــره

 البدل على  "شهر رمضان"  وارتفع ، )٤ (أمورهم من ذلك وغیر وحجهم صومهم

ُْشــهر علــیكم كتــب: المعنــى كــأن ،الــصیام مــن  ،ًابتــداء یكــون أن ویجــوز. َرمــضان َ

ُوخبره  علـى ارتفـع: األخفـش وقـال ، الـدار فـي الـذي زیـد: كقولـك ،صـلته مـع الذي َ

 صــومها فرضــت التــي المعــدودات األیــام تلــك: المعنــى ،محــذوف ابتــداء خبــر أنــه

ُْشــهر" : قولــه ألن ؛ رمــضان شــهر هــي المؤمنــون أیهــا علــیكم َرمــضان َ َ َ  ٌتفـــسیر  "َ

 اشـتقاق في واختلفوا .)٥(رمضان شهر ذلكم: أراد ،لها وتبیین ،وداتُالمعد لألیام

َرمــضان" لفـظ  َ َ َالحجـارة ُّحــر وهـو ،الــرمض مـن مـأخوذ هــو: بعـضهم فقــال : "َ
 مــن ِ

ِّحــر ّشــدة َّبــشدة َوافــق َصــومه َوجــوب ألن ؛ رمــضان الــشهر هــذا ُفــسمي ،الــشمس َ ِ 

َالرمـضي من مأخذه :وقیل ، ّالحر َالـسحاب مـن وهـو ،َّ  ِآخـر فـي كـان مـا: والمطـر َ

                                                 
ً أیاما  :"                        إشارة  إلى قولھ  تعالى )١ َّ َ      ً َّ ٍمعدودات  َ َ ُ ْ َ        ٍ َ ُ ْ ْفمن  َ َ َ    ْ َ َكان  َ َ    َ ْمنكم  َ ُ ْ ِ     ْ ُ ْ ًمریضا  ِ ِ َ     ً ِ ْأو  َ َ   ْ َعلى  َ َ   َ ٍس�فر  َ َ َ    ٍ َ ٌفع�دة  َ َّ ِ َ     ٌ َّ ِ ْم�ن  َ ِ   ْ ٍأی�ام  ِ َّ َ     ٍ َّ َ  

َأخر َ ُ    َ َ َوعلى  ُ َ َ    َ َ َالذین  َ ِ َّ      َ ِ َیُطیقونھُ  َّ ُ ِ ُ      ُ َ ُ ٌفدی�ة  ِ َ ْ ِ     ٌ َ ْ ُطع�ام  ِ َ َ     ُ َ ٍم�سكین  َ ِ ِْ      ٍ ِ ْفم�ن  ِْ َ َ    ْ َ َتط�وع  َ َّ َ َ     َ َّ َ ًخی�را  َ ْ َ    ً ْ َفھُ�و  َ َ  ُ  َ ٌخی�ر  َ ْ َ    ٌ ْ َوأ  َ  ُ َل�ھُ  َ َ   َ ُت�ُصوموا  ْ  ْنَ َ     ُ  ُ َ  
ٌخیر ْ َ    ٌ ْ ْلكم  َ ُ َ    ْ ُ ْإن  َ ِ   ْ ْكنتم  ِ ُ ْ ُ     ْ ُ ْ َتعلمون  ُ ُ َ ْ َ       َ ُ َ ْ   .   ١٨٤                سورة البقرة آیة   " َ

                 دار ص�ادر ـ بی�روت   /   ط   )    ٤٣٢   / ٤ (    ه    ٧١١                                        ینظر لسان العرب البن منظ�ور المت�وفى س�نة  )٢
    .     ھـ    ١٤١٤

  ط   )    ٢٢٤    /  ١ (     ھ�ـ    ٣١١                                                              معانى القرآن وإعرابھ ألبى إسحاق ابراھیم الزجاج المتوفى  سنة   )٣
  .   م     ٢٠٠٤٤     ھـ     ١٤٢٤                عبد الجلیل شلبى   :                   یث ـ القاھرة تحقیق        دار الحد  / 

                ن��شر عم��ادة البح��ث   )    ٥٧٠    /  ٣ (      ھـ��ـ    ٤٦٨                                          ینظ��ر التف��سیر الب��سیط للواح��دى المت��وفى س��نة  )٤
     ھـ    ١٤٣٠  /                                         العلمى جامعة اإلمام محمد بن سعود ط أولى  

     / ١ (     ھ��ـ    ٢١٥                                                             مع��انى الق��رآن ألب��ى الح��سن المجاش��عى المع��روف ب��األخفش المت��وفى س��نة  )٥
   .    ھـ    ١٤١١     أولى   /                               نشر مكتبة الخانجى ـ القاھرة ط   )    ١٧١
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ًرمضیا ّسمي ،الخریف وأول َْالقیظ ِیدرك ألنه َ َّوحرهـا الـشمس َسـخونة ُ  هـذا فـسمي ،َ

  .)١ (اآلثام من األبدان لیغس  وجوب صومهألن ؛ رمضان الشهر

  

   : فقالالتخصیص لهذا العلة بین العبادة بهذه الشهر هذا خص لماو

 وهـو ،الربوبیـة آیـات بـأعظم خـصه سـبحانه اهللا أن أى  "الذى أنـزل فیـه القـرآن" 

 وهو العبودیة آیات من بنوع عظیم تخصیصه أیضا یبعد فال ،القرآن فیه أنزل أنه

 هـذا كـان فلمـا،  عظیمـة مناسـبة القـرآن نـزول وبـین الـصوم بـین أنذلك  ، الصوم

  .)٢(بالصوم مختصا یكون أن وجب ،القرآن بنزول مختصا الشهر

ِوقد حكى اإلجماع على 
 بیـت إلـى  مـن اللـوح المحفـوظواحـدة جملـة نزل القرآنأن ُ

 كمــا ،منــه القــدر لیلــة فــي ،رمــضان شــهر فــي ذلــك وكــان ،الــدنیا الــسماء مــن العــزة

 لیلـــــة فـــــي أنزلنـــــاه إنـــــا" : وقـــــال. )٣ "(القـــــدر لیلـــــة فـــــي أنزلنـــــاه إنـــــا" : تعـــــالى قـــــال

 اهللا ىصــل اهللا رســول علــى الوقــائع بحــسب مفرقــاذلــك  بعــد نــزل ثــم ، )٤"(مباركــة

 على أنزل الذي الكتاب لهذا اسم  "القرآن" و ، )٥( فى الشهور واألیام وسلم علیه

   – وسلم علیه اهللا صلى - اهللا رسول

 بــه آمــن ممــن العبــاد لقلــوب هــدى  بأنــهأنزلــهثــم مــدح اهللا تعــالى هــذا القــرآن الــذى 

ًهـــدى"  : فقـــالواتبعـــه وصــدقه َّللنـــاس ُ  الـــشرك مـــن للنـــاس ًهادیــا أى حـــال كونـــه " ِ

: أي  "الهدى من بینات"  آیـاتًأیضا  كونه حالةو.واإلیمان التوحید إلى والضاللة

 مـا صـحة علـى دالـة وتـدبرها فهمهـا لمـن جلیـة واضـحة بینـة وحججوآیات  ودالئل

 الحــق بــین ومفرقــا ،للغــي المخــالف والرشــد ،للــضالل المنــافي الهــدى مــن بــه جــاء

 والهــدى ،الــدین أصــول علــى محمــول لاألو فالهــدى ،والحــرام ،والحــالل ،والباطــل

َالهــدى"  علــى  "الفرقــان " :قولــه وعطــف،  الــدین فــروع علــى الثــاني ُ  عطــف مــن "ْ

 كان وغیره بالواضح صادق  "الهدى"   ،قبله مما أخص فكل ،العام على الخاص

                                                 
          دار إحی�اء   /   ط   )   ٢٦    /   ١٢ (    ھـ   ٣٧٠                                                ینظر تھذیب اللغة ألبى منصور األزھرى المتوفى سنة  )١

   .    ٢٠٠١     أولى   /                         التراث العربى ـ بیروت ط 
    ).   ٢٥٢    /  ٥ (                    ینظر مفاتیح الغیب  )٢
  . ١                 سورة القدر آیة  )٣
  . ٣                  سورة الدخان آیة  )٤
    ).   ٥٠٢    /  ١ (                            یر القرآن العظیم  البن كثیر            ینظر تفس )٥



       
  

 
 
 

٩٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

"  ،ال أم معهــا الحجــج بوجــود صــادقة الهــدى مــن  "بینــات"  والـــ ،ال أم دلیــل معــه

ِوالفرقان َ ُْ ْ   .)١( حجج معها التي البینات اآلیات هو " َ

 التفرقـة إعالن أي والباطل الحق بین الفرق في شاع وقد،  فرق مصدر :والفرقان

  .اإلسالم قبل علیه كانوا الذي الباطل وبین اهللا من جاءهم الذي الحق بین

 فــي مقیمـا كـان الـشهرأي اسـتهالل شـهد مــن علـىثـم أوجـب المـولى تبـارك وتعـالى 

 " : فقـالمحالـة ال یـصوم أن بدنه في صحیح وهو ،رمضان شهر دخل ینح البلد

  ."فمن شهد منكم الشهر فلیصمه 

 ًتوكیـدا اإلفطـار، في الترخیص إباحة أعاد ، الصوم أوجب المولى تعالىأن بعدو

وهـذا مـن  "ًومن كان مریضا أو على سفر فعدة من أیـام أخـر  " : فقال تعالىألمره

 الفطر یبیح الذي المرض في العلماءاختلف قد وهذا  .دهتمام نعمة اهللا على عبا

 كـل :الثـاني .لـصالته القیـام صـاحبه معـه یطیـق ال الـذي هـو: األول :على أقـوال

 .محتملة غیر زیادة علته في الزیادة بالصوم صاحبه أمر من األغلب كان مرض

 أجهـده مـن أن ورجـح ،سـیرین بـن لمحمـد ونسبه ،مرضا یسمى مرض كل :الثالث

 أن :القرطبــــي وذكــــر ، )٢(الفطــــر فلــــه المــــرض مــــن محتمــــل غیــــر جهــــدا لــــصوما

 یخــاف أو تمادیــه یخــاف أو ویؤذیــه یؤلمــه مــرض بــه كــان مــن أن یــرون الجمهــور

 ال أن: إحــداهما: حــالتین للمــریض أن ذلــك قبــل ذكــر وقــد الفطــر، لــه صــح تزیــده

 بــضرر مالــصو علــى یقــدر أن :الثانیــة. واجبــا الفطــر فعلیــه ،بحــال الــصوم یطیــق

 فـــي اختلفـــوا كمـــا، )  ٣(جاهـــل إال یـــصوم وال الفطـــر، لـــه یـــستحب فهـــذا ،ومـــشقة

 قوله نإ :وقالوا ، أیام ثالثة: حنیفة وأبو الثوريفقال  :الفطر تبیح التي المسافة

َفمن " :تعالى َشهد َ ِ ُمنكم َ ُ
َْالشهر ِ

ُفلیصمه َّ َْ ُ  ثالثـةال في تركناه ّولكنا ،الصوم یوجب"  َْ
                                                 

   ).   ١٥٧    /  ٣ (                             تفسیر حدائق الروح والریحان  )١
    ع�ن         والبیان       الكشف       ینظر   ،   )    ٤٥٨    /  ٣ (                                               ذكر تلك األقوال اإلمام الطبرى ینظر جامع البیان  )٢

    /  ٢   (  ھ�ـ   ٤٢٧                المت�وفى س�نة        الثعلب�ي         إب�راھیم    ب�ن      محم�د    ب�ن      أحمد            ألبى إسحاق       القرآن       تفسیر
  –       بی�روت   ،      العرب�ي        الت�راث       إحی�اء     دار  :    ن�شر    ،      عاش�ور    ب�ن      محم�د     أبي       اإلمام  :  ق    تحقی  ،   )   ٧١

   . م      ٢٠٠٢  -    ھـ   ،    ١٤٢٢      أولى  /   ط     ،      لبنان
              ن�شر دار الكت�ب   )    ١١٠    /  ١ (     ھـ    ٥٤٣                                                  ینظر أحكام القرآن ألبى بكر بن العربى المتوفى سنة  )٣

       ألحك�ام      ج�امع  ال                     تف�سیر القرطب�ى الم�سمى    ،        ھ�ـ      ١٤٢٤      ثالث�ة   /                           العلمی�ة ـ بی�روت ـ لبن�ان ط 
       ال�دین     ش�مس         الخزرجي         األنصاري     فرح    بن     بكر     أبي    بن      أحمد    بن      محمد   هللا     عبد   ى ب أل        القرآن

       الكتب     دار  :    نشر    ،      أطفیش          وإبراھیم          البردوني      أحمد  :      تحقیق    ،   ھـ   ٦٧١       سنة       المتوفى         القرطبي
  . م      ١٩٦٤  -    ھـ    ١٣٨٤         الثانیة        الطبعة    ،        القاھرة  –         المصریة



       
  

 
 
 

٩٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

 الـــصوم فوجـــب فیـــه فمختلـــف دونهـــا فیمـــا أمـــا ،فیهـــا الرخـــصة علـــى لإلجمـــاع أیـــام

  .ًاحتیاطیا

 هو :وأحمد الشافعي وقال ، واإلبطاء اإلسراع من غیره ال الوسط السیر والمعتبر

وابـن ،  وكـذا هـو قـول ابـن عمـر ًفرسـخا عـشر بـستة ویقـدر ،ولیلتـین یـومین مسیرة

  ،فرســخا عــشر ســتة وهــي ،بــرد أربعــة فــي ویقــصران یفطــران كانــاوأنهمــا ، عبـاس 

 یـسهل الواحـد الیـوم ُوتعب ،الصالة فیه ُتقصر الذي هو الشرعي السفر نإ :وقالوا

 ، الرخـــصة فیناســـب تحملـــه یـــشق فإنـــه الیـــومین فـــي التعـــب تكـــرر إذا ّأمـــا ،تحملـــه

 أقــل الــسفر ّنإ : وقـال.ولیلــة یــوم وهـي القــصر، مـسافة الفطــر مــسافة :مالــك وقـال

 مـن یـتمكن ال الـذي هـو المـسافر أن والغالـب ،للمقیم یتفق قد قصیر ٌسفر یوم من

 حتـى واحـد ٌیـوم للـسفر مـدة أقـل یكـون أن ّبـد فـال ،الیـوم ذلـك فـي أهلـه إلى الرجوع

لــذا ، ً ونظــرا ألن أمــور العبــادة ینبغــى فیهــا االحتیــاط :أقــول و.)١(الفطــر لــه یبــاح

 هــو األرجــح واهللا كــان العمــل بالثالثــة أحــوط فلعــل مــا ذهــب إلیــه أبــو حنیفــة یكــون

خاصـــة فـــى هـــذا الوقـــت الـــذى أصـــبحت فیـــه ســـبل الـــسفر یـــسیرة  أعلـــم بالـــصواب

   .وموفورة

  

"  :فــى قولــه بــین ســبب ذلــكاهللا تعــالى الفطــر للمــریض والمـسافر  رخــص ولمـا 

 فـــي الرخـــصة هـــذه فـــي اهللا یـــد یر:أى" اهللا بكـــم الیـــسر وال یریـــد بكـــم العـــسر  یریـــد

  .فیه عسر ال یسرا دینكم یجعل أن ،األحكام من لكم شرعه ما كل وفي الصیام

 حكمــة بــه بــین إلــخ .. " مریــضا كــان ومــن" : لقولــه الــسببك بیــاني اســتئناف فهــو

  .المشقة عند الیسر بكم یرید ألنه؛  القضاء لكم شرع أي الرخصة

ْوالیسر َللغنى یقال ومنه ،السهولة: معناه: اللغة في ُ َوالسعة ِ َالیسار؛: َّ  یتسهل ألنه َ

ْالیــسرى والیــد األمــور، بــه  األمــر یتــسهل ألنــه: وقیــل بالیــسر، التفــاؤل علــى: قیــل ُ

 كـان وقـد ،الیـسر لـضد نفـي "العـسر بكـم یریـد وال" : وقوله .)٢(الیمنى بمعاونتها

 ،"الیــسر إال بكــم یریــد مــا" :یقــول أن نحــو قــصر جملــة الجملتــین هــاتین مقــام یقــوم

                                                 
                    ن��شر مكتب��ة الغزال��ى ـ   )   ٨٧    /  ١ (                   ات األحك��ام لل��صابونى                                ینظ��ر روائ��ع البی��ان ف��ى تف��سیر آی�� )١

  .    ھـ    ١٤٠٠      ثالثة   /        دمشق ط 
  .   ٨٩١                  ینظر المفردات ص  )٢



       
  

 
 
 

٩٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

 هـو ابتـداء المقـصود ألن،  ونفـي إثبـات جملتـي إلـى القـصر جملـة عـن عدل لكنه

  .لها تأكیدا النفي جملة بعدها وجاءت ،للرخصة تعلیال لتكون اإلثبات جملة

 لجمیـع ًسـببا  "العسر بكم یرید وال الیسر بكم اهللا یرید  ":قوله یكون أن ویجوز

 أن إلـــى إیمـــاء فیكـــون هنـــا إلـــى . ".الـــصیام علـــیكم كتـــب" : قولـــه مـــن تقـــدم مـــا

 مــن طیهــا فــي فــإن والعــسر المــشقة صــورة فــي تلــوح كانــت ٕانو الــصیام مــشروعیة

 الــنفس ریاضــة تحــصیل تیــسیر أي الیــسر بهــا أراد اهللا أن علــى یــدل مــا المــصالح

  .)١(أنفسهم األخرى األدیان بعض أصحاب إرهاق من سلیمة بطریقة

  

ًسببا آخرا معطوفا على ما قبلهثم بین المولى عز وجل  ً ": ولتكملوا العدة " : فقالً

 ًأداء رمـضان شـهر عـدة لتكملـوا ،اآلیـة هـذه فـي األحكام من ذكر ما لكم شرعأى 

  .علیكم مفروض كله صیامه فإن أكثر، أو ًیوما عدته من تنقصوا فال ،ًقضاء أو

 لمقـصد متـضمنبـل ،  لحكمـة متـضمن غیـر ًسـببا ولكنـه سـببثم عطـف سـبحانه 

" لتكبـروا اهللا علـى مـا هـداكم و " : تعالى وحده فقـالیكبروه أن وهو تعالى اهللا إرادة

: عبــاس ابــن قــال الفطــر لیلــة التكبیــر منــه المــراد أن: األول :وفیــه معناهــا وجهــان

 التعظــیم هللا ســبحانه :الثــانى ، یكبــروا أن شــوال هــالل رأوا إذا المــسلمین علــى حــق

 ،به علیكم أنعم بما له بالذكر اهللا ولتعظموا :والمعنى، على ما وفق لهذه الطاعة 

 صــوم مــن علــیهم كتــب الــذین الملــل أهــل مــن غیــركم عنهــا خــذل التــي لهدایــةا مــن

 ،إیــــاهم اهللا بإضـــالل عنــــه فـــضلوا  ،فیــــه علـــیكم كتــــب الـــذي مثــــل رمـــضان شـــهر

ــــه فهــــداكم بكرامتــــه وخــــصكم ــــب مــــا ألداء ووفقكــــم ،ل ــــیكم اهللا كت  ،صــــومه مــــن عل

  ) ٢(له بالعبادة ذلك على وتشكروه

  

عه لهــذه األحكــام وترخیــصه عــز وجــل فیمــا فــى تــشریخــتم اآلیــة بــذكر العلــة ثــم 

ْولعلكــم " :تــستدعیه الــضرورة إلـــى التجــاوز عنــه فقـــال ُ َّ َ َتــشكرون ََ ُ ُ ْ أى لكـــى ،   "َ

 ،فرائـــضه أداء مـــن بـــه اهللا أمـــركم مـــا علـــى بالمحافظـــة رخـــصه علـــى اهللاتـــشكرون 

                                                 
  .     بتصرف   )     ١٧٥    /  ٢ (                        ینظر التحریر والتنویر  )١
     أب�و   ،     اآلمل�ي      غال�ب    ب�ن      كثی�ر    ب�ن      یزی�د    ب�ن      جری�ر    ب�ن      محم�د   ل      الق�رآن       تأوی�ل    ف�ي               جامع البیان   )٢

  :    ن��شر    ،     ش��اكر      محم��د      أحم��د  :  ق ی��  حق ت  ،   )    ٤٧٨  /    ٣     (  ھ��ـ   ٣١٠       س��نة       المت��وفى        الطب��ري      جعف��ر
   . م      ٢٠٠٠  -    ھـ      ١٤٢٠     األولى        الطبعة    ،        الرسالة       مؤسسة



       
  

 
 
 

٩٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

 علـى المـشتمل الـصیام نعمـة علـى نهتـشكروولكـى  ، حدوده وحفظ ،محارمه وترك

 للعـــذر، بـــالفطر التـــرخیص نعمـــة وعلـــى ،عدیـــدة وصـــحیة واجتماعیـــة قیـــةخل فوائـــد

 مـــن علـــیكم بـــه أنعـــم مـــا علـــى اهللا لتـــشكرواأو  ، زوالـــه عنـــد أفطرتمـــوه مـــا وقـــضاء

" ولعلكم تشكرون  " :فإن قوله ، علیكم عسر شاء لو ما وتیسیر ،والتوفیق الهدایة

 فــإن،   "هــداكم مـا علــى اهللا ولتكبـروا"  جملــة مــضمون مـن أعــم ولكنـه آخــرسـبب 

 هللا تعظیم فیها التي باألقوال یكون ألنه ،أعم والشكر شكرا یتضمن تعظیم التكبیر

 ومـــن الفطـــر، وأیـــام الـــصیام أیـــام فـــي الـــصدقات مـــن القـــرب بفعـــل ویكـــون تعـــالى

ولعــل ســر ختــام اآلیــة بهــذه  ، )١(الفطــر یــوم الثیــاب أحــسن لــبس الــشكر مظــاهر

 منكم شهد فمن" : قوله من قبلها لما سبب بعاألر الجمل هذه مجموع  أن:العلة

لعلكــم  " :ولــذلك ذیــل اآلیــة بقولــه . "أخــر أیــام مــن فعــدة" : قولــه إلــى  "الــشهر

 اآلیتــان وختمــت ،بـذلك ختمهــا فناســب ،ًوترخیــصا ًتیــسیرا قبلهــا ألن؛ " تـشكرون 

ْولكـــم" : قولـــه وهمـــا ،التقوىبـــ قبلهـــا ُ َ ِالقـــصاص ِفـــي َ َ
ٌحیـــاة ِْ َ َتـــبُك" : وقولـــه  "َ

ُعلـــیكم ِ ُ ْ َ َ 

ُالصیام َ  وهـذا ،بـذلك ختمها فناسب ،التكالیف أشق من والصوم القصاص ألن ؛ " ِّ

 عـدم جـاء وحیـث ،ًغالبـا الـشكرب  ذلـكعقـب ترخیص ورد فحیث ،القرآن في مطرد

ولــذلك یقــول ،  )٢(البیــان علــم محاســن مــن وهــذا ،وشــبهها التقوىبــ عقــب تــرخیص

 أمـر لمـا تعـالى اهللا إن :الى على تلك النعمةاإلمام الرازى فى وجوب شكر اهللا تع

 وكونه  ،وعظمته وعزته وكبریائه اهللا جالل العبد یعلم بأن إال یتم ال وهو بالتكبیر

 ثـم  ،الـذاكرین وذكـر ،الواصـفین وأوصـاف ،عقالءالعقول  إلیه تصل أن من أكبر

 عــن فــضال ،المخلوقــات جمیــع عــن واســتغنائه وعزتــه جاللــه مــع ســبحانه أنــه یعلــم

 للعبــد داعیـا ذلـك یــصیر وأن بـد ال العظیمـة الهدایـة بهــذه اهللا خـصه المـسكین هـذا

: قـال فلهـذا وطاقته قدرته بمقدار علیه الثناء على والمواظبة ،بشكره االشتغال إلى

  .)٣ " (تشكرون ولعلكم" 

                                                 
   ).   ١٧٧    /  ٢ (                        ینظر التحریر والتنویر  )١

      حی�ان    ب�ن      یوس�ف    ب�ن     عل�ي    ب�ن      یوسف    بن      محمد      حیان   ى ب   أل       التفسیر    في                  ینظر البحر المحیط   ٢) 
  :    ن�شر    ،     جمیل      محمد      صدقي   :     تحقیق  ،   )    ٢٠٥    /  ٢ (  ـ  ھ   ٧٤٥       سنة       المتوفى         األندلسي       الدین      أثیر
       بیروت  -       الفكر     دار

  .  ھـ      ١٤٢٠   :    طبعة
   ).   ٢٦٠    /  ٥ (                    ینظر مفاتیح الغیب  )٣
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  وتشریع التیمم ، نعمة الطهارة من الحدث   ـ٢

ز الحـدث نجـد أن المـولى عـ الطهـارة مـنإذا تأملنا نعمـة اهللا عـز وجـل فـى تـشریع 

وأزال مــا قــد ، ًمــا تــرك أمــرا یتعلــق بالطهــارة إال وأوجبــه وجعــل لــه فیــه حكمــة وجــل 

یتحـدث عـن وهو إلمام ابن القیم رحمه اهللا ا فلنتأمل كالم ، ینتج عنه من حرج  

َّتأمـل أبـواب الـشریعة ووسـائلها وغایاتهـا كیـف تجـدها  :"  حیـث یقـول،هـذه النعمـة

 التــي لوالهــا ، والغایــات الحمیــدة التــي شــرعت ألجلهــا،َحونة بــالحكم المقــصودةمــش

 ، للقلـب، ومنفعـة،ِ فكم في الطهـارة مـن حكمـة،ً بل أسوأ حاال،لكان الناس كالبهائم

 ، وتخفیف من أحمـال مـا أوجبتـه الطبیعـة، وتنشیط للجوارح، وتفریح للقلب،والبدن

 وفـــي ، منظفـــة للقلـــب والـــروح والبـــدن فهـــي،وألقــاه عـــز الـــنفس مـــن درن المخالفـــات

غـــسل الجنابــــة مــــن زیـــادة النعومــــة واإلخــــالف علـــى البــــدن نظیــــر مـــا تحلــــل منــــه 

ْتأمل كون الوضوء في األطراف التي هـي محـل ، بالجنابة ما هو من أنفع األمور

 ، فجعل في الوجه الذي فیه الـسمع والبـصر والكـالم والـشم والـذوق،الكسب والعمل

 ثـم جعـل فـي ، منهـا یـدخل إلیهـا،أبواب المعاصي والذنوب كلهاوهذه األبواب هي 

ِّ ثــم فــي الــرجلین ،الیــدین وهمــا طرفــاه وجناحــاه اللــذان بهمــا یــبطش ویأخــذ ویعطــي

 :َّولمــا كــان غــسل الــرأس ممــا فیــه أعظــم حــرج ومــشقة .اللتــین بهمــا یمــشي ویــسعى

  .)١(عً وجعل ذلك مخرجا للخطایا من هذه المواض،جعل مكانه المسح

لطهـارة  تعالى على عبـاده فـى العبـادات والتكـالیف ممـا یـسمى باهأیضا من نعم

ــــة  ــــیمم" وهــــي ، الترابی ــــسیر أداء  " الت ــــذي رخــــصه اهللا عــــز وجــــل لعبــــاده لتی  ال

الوضــوء أو الغــسل عنــد فقــدان المــاء أو العجــز  العبــادات ورفــع الحــرج لیقــوم مقــام

تیــسرا    تعــالى التــیممشــرع اهللافقــد  ،عــن اســتعماله بــسبب المــرض أو الخــوف منــه

 لیتمكنوا من أداء الصالة في األماكن التي ال یجدون ،على الناس وتسهیال علیهم

 رحمــة بهــم ،لمــاء وفــي األوقــات التــي یــصعب علــیهم فیهــا اســتعمال ا،فیهــا المــاء

  :والحكمة من تشریعه وجهان ومراعاة ألحواله

                                                 
         الجوزیة     قیم     ابن     بكر     أبي    بن      محمد   ل        والتعلیل         والحكمة        والقدر        القضاء       مسائل    في        العلیل      شفاء   )١

  :     طبع����ة      ،      لبن����ان   ،     بی����روت   ،       المعرف����ة     دار   /    ن����شر        ،     ٢٣٠    ص   ھ����ـ   ٧٥١               المت���وفى  س����نة 
   م  ٧٨  ١٩ /  ھـ    ١٣٩٨
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، قریـــر حرمـــة الـــصالة وت،  تقریـــر لـــزوم الطهـــارة فـــي نفـــوس المـــؤمنین : أحـــدهما

 فلـم تتـرك لهـم حالـة یعـدون فیهـا أنفـسهم مـصلین بـدون ،وترفیع شأنها فـي نفوسـهم

 فلذلك شرع لهم عمال یشبه اإلیماء إلـى الطهـارة ،طهارة تعظیما لمناجاة اهللا تعالى

لیــشعروا أنفـــسهم متطهــرین وجعـــل ذلـــك بمباشــرة الیـــدین صــعید األرض التـــي هـــي 

التراب مـستعمل فـي تطهیـر اآلنیـة ونحوهـا ینظفـون بـه مـا أن  : الثانى،منبع الماء

 مـع مـا فـي ذلـك مـن تجدیـد طلـب المـاء ،علق لهم من األقذار فـي ثیـابهم وأبـدانهم

وال شك أنهما نعمتان عظیمتـان  ،لفاقده وتذكیره بأنه مطالب به عند زوال مانعه 

ات التـى اآلیـمـن و ،من كریم رحیم بعباده رؤوف بهم تستحقا الشكر لواجـدهما 

َأيـهـا َيـا"  : اهللا تعـالىقولذكرت هاتین النعمتین واستوجبت شكره تعالى علیهما  َُّ 

ذين َال
ِ ـــ ــــوا ـَّ َإذا َُآمن تم ِ ْقم ُ ْــــ ــــى ُ ِالــــصالة َِإل َ سلوا َّ ُفاغ ِ ــــ ْ ْوجــــوهكم َ ُ َ ُ ديكم ُ ْوأي ُ َ

ِ
ْــــ َ ــــى َ ِاْلمرافــــق َِإل ِ

َ َ 

سحوا ُوام َ ـــ ْ ْبرءوســـكم َ ُ ِ
ُ ُ

ْوأرجلكـــم ِ ُ َ ُ ْ ـــى ََ ـــين َِإل ِاْلكعبـ ْ َْ ْإنَو َ تم ِ ْكن ـــُ ْ ـــا ُ ًُجنب ُفـــاطهروا ُ َّ
َّ ْوإن َ ِ تم َ ْكن ـــُ ْ ُ 

َمرضى ْ ٍسـفر ََعلى َْأو َ َ َجـاء َْأو َ ٌأحـد َ َ ْمـنكم َ ُ ْ َمـن ِ
ِاْلغـائط ِ ِ ُالمـستم َْأو َ ُ ْ َ َالنساء َ َ ْفـلـم ِّـ َ ُتجـدوا َ ِ َ 

ًمــاء ُفـتـيممــوا َ َّ َ ًصــعيدا ََ ِ
ُفامسحوا ًَِّطيبــا َ َ ــ ْ ْبوجــوهكم َ ُ ِ

ُ ُ
ديكم ِ ْوأي ُ ِ

ْــ ه ََ ُمن ــ ْ
ــا ِ ــدُي َم ُري ه ِ ُالل َليجعــل َّــ َ ْ َ

ِ 

ْعليكم ُ َْ ْمن َ
ٍحرج ِ َ ْولكن َ

ِ َ ُيريد َ ْليطهركم ُِ َُ َِّ ُ
َّوليـتم ِ ِ

ُ
ِ
ُنعمتـه َ َ َ ْ

ْعلـيكم ِ ُ ْ َ ْلعلكـم َ ُ َّ َتـشكرون ََ ُ ُ ْ سـورة "  َ

  .٦المائدة آیة 

  

  :مناسبة اآلیة لما قبلها

 فــى بیــان مــا یحــل ومــا یحــرم مــن ى فــى اآلیــات الــسابقةتعــال اهللا أن استقــصى بعــد

َاألحكـاماألطعمة والمنكوحـات وذكـر   ،ُأخـرى ٍَأحكـام بیـان فـي شـرع ،بهمـا المتعلقـة َ

 الصالة وكانت ،الصالة اإلیمان بعد الطاعات أعظم كان ولما،  بالعبادات تتعلق

 َیـا " :فقـال الوضـوء شـرائط بـذكر تعـالى بـدأ جـرم ال ،بالطهارة إال إقامتها یمكن ال

ََأیها َالذین ُّ
ُآمنوا َِّ ُْقمتم َذاِإ َ ْ ِالصالة َِإلى ُ َ   .اآلیة".......َّ

 همــا اللــذین الحــدثین أن : فقــالعالقــة اآلیــة بمــا قبلهــاكمــا أبــرز صــاحب المنــار 

 الموجــب الغــائط كــان لمــا الطعــام فلــوال ،والنكــاح الطعــام أثــر همــا الطهــارتین سـبب

ما فـى  ولذلك ذكرهللغسل الموجبة النساء مالمسة كانت لما النكاح ولوال ،للوضوء

  ).١(هذه اآلیة

                                                 
    ).   ١٨٣    /  ٦ (                    ینظر تفسیر المنار  )١
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ًفلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا" سبب نزول قوله تعالى  ً ً:  

ْعن َعائشة َ َ ِ َرضـي َ
ِ

ُاللـه َ
َعنهـا، َّ ْ ِزوج َ ْ ِّالنبـي َ ِ َّصـلى َّ ِعلیـه ُاهللا َ َْ َوسـلم َ

َّ
َ ْقالـت َ َ َخرجنـا: َ ْ َ َمـع َ َ 

ِرسول
ُ ِالله َ َّصلى َّ ِعلیه ُاهللا َ َْ َوسلم َ

َّ
َ ِبعض ِفي َ ْ ََأسف َ َّحتى ِِاره،ْ َإذا َ ِبالبیداء، َُّكنا ِ َ َْْ ِبذات َْأو ِ َ ِ 

ِالجــیش، ْ َانقطــع َ َ َ ٌعقــد ْ ْ َفَأقــام ِلــي، ِ َ ُرســول َ ُ ِاللــه َ َّصــلى َّ ِعلیــه ُاهللا َ َْ َوســلم َ
َّ
َ َعلــى َ ِالتماســه، َ ِ ِ

َ 

َوَأقام َ ُالناس َ ُمعه، َّ َ ُولیسوا َ َْ َعلى َ ٍماء، َ
َولیس َ َْ ُْمعهم َ َ ٌماء، َ َفـَأتى َ ُالنـاس ]٥١:ص [َ  َِإلـى َّ

ٍبكـر َِأبي ْ ِالـصدیق، َ ِّ ُفقـالوا ِّ َ َتـرى ََأال: َ ْصـنعت َمـا َ َ ُعائـشة، ََ َ ِ
َْأقامـت َ َ ِبرسـول َ

ُ َ
ِاللـه ِ َّصـلى َّ َ 

ِعلیـــه ُاهللا َْ َوســـلم َ
َّ
َ ِوبالنـــاس، َ َّ ِ

ُولیـــسوا َ َْ َعلـــى َ ٍمـــاء، َ
َولـــیس َ ْ َ ْمعهـــم َ ُ َ ٌمـــاء؟ َ َفجـــاء َ َ ٍبكـــر َُأبـــو َ ْ َ 

ُورسول ُ َ ِالله َ َّصل َّ ِعلیه ُاهللا ىَ َْ َوسـلم َ
َّ
َ ٌواضـع َ

ِ
ُرأسـه َ َ َعلـى َْ ِفخـذي َ ِ ْقـد َ َنـام، َ َفقـال َ َ ِحبـست: َ

ْ َ َ 

َرسول ُ ِالله َ َّصلى َّ ِعلیه ُاهللا َ َْ َوسلم َ
َّ
َ َوالناس َ َّ ُولیسوا َ َْ َعلـى َ ٍمـاء َ

َولـیس َ ْ َ ْمعهـم َ ُ َ ٌمـاء، َ ْقالـت َ َ َ 

ُعائــشة َ ِ
ِفعــاتبني: َ

ََ َ ٍبكــر، َُأبــو َ ْ َوقــال َ َ ُاللــه َاءَشــ َمــا: َ
َیقــول َْأن َّ ُ َوجعــل َ َ َ ُُِیطعننــي َ ْ ِبیــده َ ِ

 ِفــي َِ

ِخاصرتي،
َ
ِ َوال َ ِیمنعني َ

ُ َ ْ َمن َ
ِالتحرك ِ ُّ َ َّإال َّ ُمكان ِ َ ِرسول َ

ُ ِالله َ َّصلى َّ ِعلیه ُاهللا َ َْ َوسلم َ
َّ
َ َعلى َ َ 

ِفخذي، ِ َفقام َ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّصلى َّ ِعلیه ُاهللا َ َْ َوسـلم َ
َّ
َ َّحتـى َ ََأصـبح َ َ َعلـى ْ ِغیـر َ ْ ٍمـاء َ

َفـَأنزل« َ َ ْ َ 

ُاللــه
َآیــة َّ ُِّالتــیمم َ َ ُفتیممــوا َّ َّ ََ َفقــال »َ َ ُُأســید َ ْ ُبــن َ ٍحــضیر ْ ْ َ َهــي َمــا: ُ

ِبــَأول ِ َّ ْبــركتكم ِ َُ َِ  َِأبــي َآل َیــا َ

ٍبكر، ْ ْقالت َ َ َْفبعثنا: َ َ َالبعیر ََ
ِ
ُكنت َِّالذي َ ْ ِعلیه ُ َْ َفإذا َ ُالعقد َِ ْ ُتحته ِ َ َْ) "١(.  

  

  :مفردات والتراكیبمعانى ال

حیـــث اســـتخدمت أداة "یأیهـــا الـــذین ءامنـــوا  ":یمـــة بالنـــداء بقولـــهرافتتحـــت اآلیـــة الك

ًفكـــأن النـــداء للمـــؤمنین جمیعـــا حاضـــرهم ، ) ٢( للقریـــب وللبعیـــدوهـــى" یـــا " النـــداء 

للمؤمنین حیث النداء موجه واإلضافة فى المنادى هدفها التحضیض ، ومستقبلهم 

َإذا" : قولـهمعنـى و، إلیهم  ُْقمـتم ِ ْ ِالـصالة َِإلـى ُ َ  الـصالة إلـى القیـام أردتـم إذا: أي  "َّ

: تعـالى قولـه حد على اإلرادة هو الذي السبب عن القیام هو الذي بالمسبب ًتعبیرا

َفإذا"  َقرأت َِ َالقرآن ََ ُْ ْفاستعذ ْ ِ َ ْ ِبالله َ َّ َمن ِ
ِالشیطان ِ َ ْ ِالرجیم َّ ِ   .قراءته أردت إذا: أي ؛) ٣"( َّ

                                                 
ًفلم تجدوا ماء فتیمموا ص�عیدا طیب�ا    : "                                              أخرجھ البخارى فى صحیحھ كتاب التفسیر باب قولھ )١ ً ً                                 ً ً ً

  .    ٤٦٠٧      ح رقم   )   ٥٠    /  ٦  "(
                                                                               ینظر الجنى الدانى فى حروف المعانى ألبى محمد ب�در ال�دین الم�رادى الم�صرى  المت�وفى  )٢

  .    ھـ    ١٤١٣     أولى   /                           الكتب العلمیة ـ بیروت ط    دار  /     ط    ٣٥٥       ھـ ص    ٧٤٩    سنة 
   .  ٩٨                 سورة النحل آیة  )٣
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 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

 إذا إال الـــصالة إلــى قـــام مــن علــى تجـــب ال الطهــارة أن علـــى المــسلمین روهــوجم

ـــام الـــصالة فعـــل أردتـــم إذا: أي ؛ ًمحـــدثا كـــان ـــتم إلیهـــا والقی  فاغـــسلوا محـــدثون وأن

 فـي العملیـة الـسنة من مستفاد التقیید وهذا األصغر، للحدث ًرفعا ،إلخ.. .وجوهكم

 صـلى - النبـي كـان" : قـال ةبرید حدیث من مسلماإلمام  روى فقد. األول الصدر

 علـى ومـسح توضـأ الفـتح یـوم كـان فلمـا ،صـالة كل عند یتوضأ - وسلم علیه اهللا

 لقــد صــنعت اهللا رســول یــا: عمــر لــه فقــال ،واحــد بوضــوء الــصلوات وصــلى ،خفیــه

  .)١("عمر یا صنعته ًعمدا: "فقال ؟ تفعله تكن لم ًشیئا

  

  ":فابتدأ بالوجه فقال ، وضوءال في األساسیة األركان ثم بدأت اآلیة فى عرض

 علـــى مـــشتمل عـــضو وهـــو ،المواجهـــة مـــن مـــأخوذ الوجـــهو ، "فاغـــسلوا وجـــوهكم 

ِمنابـت مــن ِالوجـه ُّوحــد ، وعــرض طـول ولــه ،أعـضاء ِ
َانحــدر مــا إلـى ِالــرأس ِشــعر َ َ 

ِاللحیــین مــن ْ َْ
ِوالــذقن ؛ َّ َ  ِجمیعــه ُغــسل ُفیجــب ،ًعرضــا ِاألذن إلــى ِاألذن ومــن ،ًطــوال َّ

 كــان ٕوان ،معـه ُغـسلها َوجــب ،َالبـشرة ُیـصف ٌخفیــف ٌشـعر فیـه كــان فـإن ،اقباالتفـ

ُتخلیله ُّویستحب ،ظاهرها ُغسل ُأجزَأه ،ُیسترها  داخل إلى الماء إیصال  یجبوال ، ُ

 "وجـوهكم فاغـسلوا : "لقوله الوجه كل غسل وجبالذى أ ًخالفا البن عباس ،العین

 فــى عــدم الفقهــاء حجــةأمــا  .غــسله یجــب أن فوجــب ،الوجــه مــن جــزء والعــین، 

 اهللا یریـــد مـــا" :اآلیـــة آخـــر فـــي قـــال تعـــالى أنـــه :وجـــوب إیـــصال المـــاء إلـــى العـــین

 واهللا حرجـــا العـــین فـــي المـــاء إدخـــال فـــي أن شـــك وال ، " حـــرج مـــن علـــیكم لیجعـــل

 مـا كون وأما ،لغایةل "المرافق إلى وأیدیكم " :فى قوله" إلى " و  .)٢ (أعلم تعالى

 كـان إن بعـدها مـا أن إلـى :فذهب الـبعض ، خالف فمحل قبلها فیما یدخل بعدها

 الـــدخول وأمـــا ،مطلقـــا الغایـــة تفیـــد نهـــاإ :یـــلوق،  فـــال ٕواال دخـــل قبلهـــا مـــا نـــوع مـــن

 المغـــسول فـــى المـــرفقین دخـــول علـــى الجمهـــورو ، الـــدلیل مـــع یـــدور فـــأمر وعدمـــه

ُُتــأكلوا ال"  تعــالى كقولــه مــع بمعنــى" لــىإ"  قیــل ولــذلك ْ َُأمــواله َ َ َُأمــوالكم ِإلــى ْمْ ِ ْ "ْ)٣(. 

 نــهأل  ،مرفقــا ویــسمى والعــضد الــساعد فــىرط مجتمــع وهــو مرفــق جمــع:والمرافــق

                                                 
   ١ (                                                                    أخرج��ھ م��سلم ف��ى ص��حیحھ كت��اب الطھ��ارة ب��اب ج��واز ال��صلوات كلھ��ا بوض��وء واح��د  )١

    .    ٢٧٧      ح رقم   )    ٢٣٢ /
   ).   ٣٠٢    /   ١١ (                    ینظر مفاتیح الغیب  )٢
   . ٢                   سورة النساء  آیة  )٣



       
  

 
 
 

٩٤٩
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 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

 ِالواجـب ِقـدر فـي الفقهـاء َاختلـفوقد   .)١(الید من علیه یتكأ ىأ به یرتفق الذي

  :ِالرأس ِمسح من

: ىوالمعنــ ،زائــدة البــاء إن :وقــالوا ، الــرأسُجمیــعیجــب مــسح  :ُوأحمــد ٌمالــكفقــال  

 بقولـــهوا  واســـتدل.الـــرأس لجمیـــع المـــسح تعمـــیم یقتـــضي وذلـــك ،رؤوســـكم امـــسحواو

  .اتفاقا الوجه بعض مسح یجزئ وال "بوجوهكم فامسحوا ":التیمم في تعالى

 ألـصقوا أي لإللـصاق ن البـاءإ :وقـال،  یجـب مـسح ربـع الـرأس :وقـال أبـو حنیفـة

ُیطلــق مــا ُقــدر: ُّالــشافعي وقــال ،برءوســكم أیــدیكم  هــي :وقــال، المــسح  ُاســم علیــه ُ

 الوجــــه  فــــي قــــد ورد: وقــــال.بعــــضه مــــسح یجــــزئ أنــــه یقتــــضي وذلــــك ،للتبعــــیض

وألنـه ،   فإنه لم یرد فیها تحدیـدالرأس بخالف والرجلین الیدین في بالغایة والتحدید

  ،) ٢(الرأس بعض مسح یكفي أنه یفید ما المطهرة السنة في ورد قد

   ."إلى الكعبین وأرجلكم " :فقال: الرأس سحبم األمر بعدثم یأتى الفرض الرابع 

 باألرجــل جــاء الحــق ولكـن  "أرجلكــم"  فــي الــالم كـسر یقتــضي الــنص ســیاق وكـان

 أن یعنـي وهـذا "برءوسكم" على معطوفة وغیر. والیدین الوجه غسل على معطوفة

 الحــق ونبـه .الغــسل حیـز فــي تـدخالن إنمــا ؛ المـسح حیــز فـي تــدخالن ال الـرجلین

 َّولكنهـا ،بمـسحه المـصرح الجـزء علـى معطوفـة لیـست أنها على عرابیةاإل بالحركة

 جانــب فــي بالممــسوح الحــق یــأت ولــم. غــسلها المطلــوب األعــضاء علــى معطوفــة

 لجاء ٕواال تعبدي أمر األركان هذه في الترتیب أن على لیدل جانب في والمغسول

 الكعبـــین إلـــى الـــرجلین غـــسل أیـــضا الحــق ویحـــدد معـــا، والممـــسوح معـــا بالمغــسول

ْوَأرجلكـــم"  :فیقـــول ُ َ ُ ْ ـــى َ ـــان  "الكعبـــین َِإل ـــان ِالعظمـــان همـــا :والكعب  ِجانـــب مـــن ِالناتئ

 وتثنیــة المرافــق جمــع جــهوو). ٣ (ِوالقــدم ِالــساق ِمفــصل ُمجتمــع وهمــا ،القــدمین

 ثنیت واحد مرفق إال ید كل في یكن ولم كعبان لْجِر كل في كان لما إنه :الكعاب

 لمـا ألنـه،  جمعت فإنها المرافق بخالف ،كعبین رجل لكل أن على تنبیها الكعاب

                                                 
    دار   /   ط   ،   )    ٣٥٠    /  ٢ (     ھ��ـ     ١١٢٧   نة                                              ینظ��ر تف��سیر روح البی��ان إلس��ماعیل حق��ى المت��وفى س�� )١

  .             الفكر ـ بیروت
    دار   /   ،   )   ٢٢    ،   ٢١    /  ٢ (      ھـ      ١٥٢٠                                                    ینظر فتح القدیر لمحمد بن على الشوكانى المتوفى سنة  )٢

  .    ھـ    ١٤١٤     أولى   /               دار ابن كثیر ط  ،                           الكلم الطیب ـ  دمشق بیروت 
        ع أخب��ار         ن��شر مط��اب  )     ٢٩٥٥    /  ٥ (     ھ��ـ     ١٤١٨                                        ینظ��ر تف��سیر ال��شیخ ال��شعراوى المت��وفى س��نة  )٣

  .    ھـ    ١٩٩٧          الیوم سنة 



       
  

 
 
 

٩٥٠
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ــى والحكمــة .)١(غیــره وجــود یتــوهم لــم واحــد مرفــق یــد كــل فــي كــان  تخــصیص ف

 الــشجرة لــىإ توجــه لمــا الــسالم علیــه آدم نإ :قیــل الوضــوء فــى ربعــةاأل األعــضاء

 هـذه بغـسل مـرهأ رأسـه علـى یـده ووضـع بالرجـل إلیهـا ومـشى بالیـد وتناولها بالوجه

 المحمدیـــة مـــةاأل األعـــضاء هـــذه بغـــسل خـــص :وقیـــل .للخطایـــا تكفیـــرا األعـــضاء

 أبــى حــدیث مــن مــسلم روىوقــد ، )٢( یــوم القیامــةاألمــم بــین محجلــین ًغــرا لیكونــوا

َّتوضُأأنهَ  ": هریرة َفغسل ََ َ َ ُوجهه َ َ ْ َفَأسبغ َ َ ْ َالوضـوء َ ُ ُ َّثـم ،ْ َغـسل ُ َ ُیـده َ َ َالیمنـى َ ْ َّحتـى ُْ ََأشـرع َ َ ْ 

ِعضدْال ِفي
ُ ُیده َُّثم ،َ َ َالیسرى َ ْ َّحتى ُْ ََأشرع َ َ ِالعضد ِفي ْ

ُ َ َمسح َُّثم ،ْ َ ُرأسه َ َ َّثـم ،َْ َغـسل ُ َ ُرجلـه َ َ ْ ِ 

َالیمنى ْ َّحتى ُْ ََأشرع َ َ ِالساق ِفي ْ َغسل َُّثم ،َّ َ ُرجله َ َ ْ َالیسرى ِ ْ َّحتى ُْ ََأشـرع َ َ ِالـساق ِفـي ْ َّثـم ، "َّ ُ 

َقال َهكذا: " َ َ ُرَأیت َ ْ َرسـول َ ُ َّصـلى ِاهللا َ ِعلیـه ُاهللا َ َْ َوسـلم َ
َّ
َ َّیتوضـُأ َ ََ َوقـال. َ َ َقـال: َ ُرسـول َ ُ  ِاهللا َ

َّصلى ِعلیه ُاهللا َ َْ َوسلم َ
َّ
َ َُُأنتم" : َ ُُّالغر ْ َالمحجلون ْ ُ َّ َ ُ َیوم ْ ْ ِالقیامة َ ِ

َ َ ْمن ْ
ِإسباغ ِ ْ ِالوضوء ِ ُ ُ ِفمن ،ْ َ َ 

َاستطاع َ َ ْمنكم ْ ْ ْفلیطل ِ ِ
ُغرته َُْ َ َّ ُوتحجیله ُ َ ِ ْ َ َ)" ٣(.  

  

ٕوان  " : فقـالاَألصـغر الحـدث حكم بیان  إثراألكبر الحدث حكم بیان ثم شرع فى

 والمثنـى الواحـد فیهـا یـستوي التـي األلفـاظ مـن بُنـُج وكلمـة،  "ًكنتم جنبا فـاطهروا 

 وامــرأة ،جنــب رجــل: فیقــال المــصدر، مجــرى لجریانهــا،  والمؤنــث والمــذكر والجمـع

 ،المباعـدة بمعنـى المجانبـة مـن واشتقاقه.. جنب ونساء ورجال ،جنب وهما ،جنب

 ومـس القـرآن وقـراءة الـصالة اجتنـاب المـسلم من یستلزم شرعي معنى الجنابة ألن

 أصــــابتكم كنــــتم ٕوان :والمعنــــى، ) ٤(یتطهــــر أن إلــــى المــــسجد ودخــــول المــــصحف

 بالطهــارة أمــر  فهــذا ،" فــاطهروا " إلیهــا فقمــتم صــالتكم إلــى تقومــوا أن قبــل جنابــة

 ذلــك فكــان ،عــضو دون معــین بعــضو مخــصوصا یكــن لــم بحیــث قاإلطــال علــى

 لمــا الــصغرى الطهــارة وألن ،اإلطــالق علــى البــدن كــل فــي الطهــارة بتحــصیل أمــرا

 علــى األعــضاء تلــك تعــالى اهللا ذكــر جــرم ال األعــضاء بــبعض مخــصوصة كانــت

 األمــر هــذا أن علــم التعیــین علـى األعــضاء مــن شــیئا یـذكر لــم لمــا فههنــا ،التعیـین

                                                 
   ).   ١٦٤    /  ٢ (                              ینظر المحرر الوجیز البن عطیة  )١
    ).   ٣٥٢    /  ٢ (                         ینظر تفسیر روح البیان   )٢
                                                                              أخرجھ مسلم فى صحیحھ كتاب الطھارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل ف�ى الوض�وء  )٣

  .    ھـ   ٢٤٦      ح رقم   )    ٢١٦    /  ١ (
    ).  ٦٤    /  ٤   (                                             ینظر التفسیر الوسیط للدكتور محمد سید طنطاوى )٤
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 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

"  آخـر موضـع فـي قـال كمـا االغتـسال هـو التطهیـر وهـذا ، البدن كل بطهارة رأم

  .)١" ( تغتسلوا حتى سبیل عابري إال جنبا وال

 المـسلم وكان ،والغسل الوضوء: الطهارتین وجوب وتعالى سبحانه اهللا بین لماو

 مــن لــه بــد وال ،الیــوم فــي ذلــك مــن أكثــر أو مــرة الوضــوء طهــارة مــن لــه بــد ال

 المـشقة عنـد تركهمـا فـي الرخـصة بـین. .ًغالبـا أكثـر أو مرة أسبوع كل في الغسل

 االعـذار بیـان فـي سـبحانه شرعفـ عنـت وال فیه حرج ال یسر الدین ألن العجز؛ أو

  :تعالى فقال الماء استعمال عن العجز عند الطهارة أجل من التیمم تبیح التي

ْوان"  ُْكنـــتم َِٕ ْ َمرضـــى ُ ْ ْوان: أي ؛ " َ  فیـــه یـــشق أو المـــاء یـــضره ًضـــامر مرضـــى كنـــتم ٕ

 غیـر أو والجـراح القـروح مـن وغیرهما والجرب كالجدري كان �جلدیا الماء استعمال

َعلى" مستقرین  "َْأو"  كالباطني جلدي ٍَسفر َ ، غیرهـا أو طاعـة ،ًقصیرا أو ًطویال  "َ

  ).٢( والغسل الوضوء فیه یشق أن السفر شأن ومن

 بـول مـن الحاجـة قـضاء عـن كنایـة وهـو ،األرض مـن المـنخفض المكـان :الغـائطو

 من كلو ،وبینهن الرجال بین المشتركة المباشرة هي: النساء ومالمسة ،  وغائط

 وبالمباشـرة هنـا، بالجنابـة كـالتعبیر ؛ النزاهـة فـي القـرآن سـنة علـى كنایـة التعبیـرین

إذا كنــتم علــى حــال  :أى) ٣"(فــاآلن باشــروهن  " : فــى قولــه تعــالىالبقــرة ســورة فــي

ـــه  ـــد الحاجـــة إلی ـــدان المـــاء عن ـــثالث المـــرض أو الـــسفر أو فق مـــن هـــذه األحـــوال ال

ًفتیممـوا صـعیدا طیبـا  " :ومعنـى قولـه "ً طیبـا صعیدا فتیمموا" إلحدى الطهارتین  ً

 فاضـربوا ،علیـه نجاسة ال ،طاهرا األرض وجه من مكانا أو ،ترابا فاقصدوا أي :"

  .هنم أثر یصیبها بحیث ،الرسغین لىإ وأیدیكم بوجوهكم وألصقوها ،علیه بأیدیكم

 أو تعــذرهما عنــد محلهمــا یحــل ومــا ،الغــسل وفــرض الوضــوء فــرض بــین لمــاو

 بــین التــیمم وهــو ،فیهمــا التعبــد معنــى علــى ومحافظــة بهمــا تــذكیرا ؛ تعــسرهما

 ،الـسمحة الشریعة هذه واعد قأعظم من قاعدة ببیان مبتدئا ،لنا شرعهما حكمة

ـــه ،بعبـــاده رحمتـــه مظـــاهر بعـــض ببیـــان ةالكریمـــ اآلیـــة ســـبحانه خـــتم  ورعایت

 لیجعـل اهللا یریـد مـا :أي " حرج من علیكم لیجعل اهللا یرید ما": فقال  لمصالحهم

                                                 
  .  ٤٣                  سورة النساء آیة  )١
   )    ١٤٦    /  ٧ (                             تفسیر حدائق الروح والریحان  )٢
  .   ١٨٧                   سورة البقرة اآلیة  )٣
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 أدنــى أي ؛ مــا حرجــا أیــضا غیرهــا فــي وال اآلیــة هــذه فــي لكــم شــرعه فیمــا علــیكم

 لكـم یـشرع ال فهـو ،بكـم رحـیم رءوف ،عـنكم غنـي تعـالى ألنـه ؛ مـشقة وأقل ضیق

 اإلرادة ونفــي  ،التــیمم لرخــصة ســببفهــذه الجملــة  ، لكــم والنفــع الخیــر فیــه امــ إال

 إرادتــه دون یحــول ال لــه غالــب ال الــذي المریــد ألن؛  الجعــل نفــي عــن كنایــة هنــا

ْولكــن " : ومعنــى قولــه.)١(عــائق
ِ َ ُیریــد َ ِ ْلیطهــركم ُ َُ ِّ َ ُ

 لكــم شــرعه بمــا دیریــ ولكــن :أى " ِ

ُیطهــركم َأن منهــا  والغــسل َالوضــوء َألن َواألوزار؛ والــذنوب َاألقــذار،و َاألدنــاس مــن َ

 التـیمم َوألن ، والخطایـا َالـذنوب بـه تعـالى اهللا یكفـر َاألقـذار من الجسم ینظف كما

ٌمظهــر النظیــف الطــاهر بالغبــار َ ْ  خــرجأفقــدَ  ، هللا والخــضوع لتواضــعمــن مظــاهر ا َ

 إذا : "قــال وســلم علیــه اهللا صــلى النبــي َأن ،عنــه اهللا رضــي هریــرة َأبــي عــن مــسلم

َّتوضَأ ُالمسلم ُالعبد َ َفغسل ْ َ ُوجهه َ َخرج ،ََ ٍخطیئة كل ِوجهه من َ َنظر َ ْإلیها َ ِبعینیه ِ ْ  مع ِ

َغــسل ِفــإذا ،َالمــاء ِیدیــه َ ْ َخــرج ،َ ِیدیــه ِمــن َ ُّكــل ْ ٍخطیئــة ُ َبطــشتها َ  ِفــإذا ،المــاء مــع ُیــداه ْ

ِرجلیــه َغــسل ْ ْخرجــت ،ِ ِخطیئــة ُكــل َ ْمــشتها َ َ ُرجــاله َ ْ َیخــرج َحتــى المــاء مــع ِ َمــن �نقیــا َْ
ِ 

ِالذنوب ُ ")٢(.  

  

 یكمـل :أي" ولیـتم نعمتـه علـیكم " : فقـالًسـببا آخـر  ذلـك الـسببثم عطـف علـى

 أحـوال فـي التیـسیر مـع والتطهیر التزكیة إلى الراجعة أحكامه بزیادة اإلسالم نعمة

 مــن النــوع وعفــر بتكثیــر ٕوامــا ،تكــن لــم الــنعم مــن أنــواع بزیــادة إمــا فاإلتمــام  ،كثیــرة

ــنعم  علــى بهــا اهللا امــتن التــي الــنعم عــدادمــن ت  الــسبب المرجــوثــم بــین  )٣(ال

 الظــاهرة نعمــه علــى اهللا تـشكروا لكــي  أى، " لعلكــم تــشكرون  " :فقــال المــسلمین

 ، ونهــاكم أمــركم فیمــا إیــاه بطــاعتكم علــیكم أنعمهــا التــي والباطنــة الدینیــة والدنیویــة

 أهال فتكونوا ؛ شكره لدوام بذلك لیعدكم وأ ، )٤(ینفتستحقون بالشكر ثواب الشاكر

 الحسیة بالطهارة فتعنوا ،به المذكرات ودوام ،أسبابه لتحقق منكم مرجوا ویكون ،له

 مــن زادكــم شــكرتم متــى ألنكــم ،والباطنــة الظــاهرة الــنعم بــشكر وتقومــوا ،والمعنویــة

                                                 
   ).   ١٣١    /  ٦ (                        ینظر التحریر والتنویر  )١
                                                                           الح�دیث أخرج�ھ اإلم�ام م�سلم ف�ى ص�حیحھ كت��اب الطھ�ارة ـ�ـ ب�اب خ�روج الخطای�ا م�ع م��اء  )٢

   .   ٢٤٤      ح رقم   )    ٢١٥    /  ١ (       الوضوء 
    ).   ١٣٢    /  ٦ (           ر والتنویر              ینظر التحری )٣
    ).  ٢٣    /  ٢ (                  ینظر فتح القدیر  )٤
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 لمـا تعـالى نـهلـك أذ ، لعلكم تشكرون  " : اآلیة بقولهتذییلولعل ) ١(ومننه فضله

 یعرف لم  طاهرة وكانت المخصوصة األعضاء هذه إلى الماء بإیصال العبد أمر

 االنقیـاد ذلـك كـان. .التكلیـف لهـذا انقـاد َّفلمـا ،معقولـة فائـدة التكلیـف هـذا فـي العبد

 طهارة ذلك فكان ،التمرد آثار قلبه عن االنقیاد هذا فأزال ،العبودیة إظهار محض

َّولیـــتم " : وقولـــه،) ٢(واألبـــدان للقلـــوب ِ ُِ ُنعمتـــه َ َ َ ْ
ْعلـــیكم ِ ُ ْ َ  طهـــارة بـــین لكـــم یجمـــعل  "َ

ــدان  الــروح تطهــر والــصالة. وجــسد روح هــو إنمــا واإلنــسان ،األرواح وطهــارة األب

 فـي ربـه مراقبـة المـصلي وتعـود والمنكـر، الفحـشاء عـن تنهـى فهـي ،الـنفس وتزكي

 التــي والطهــارة ،اإلحــسان دىلــ فیــه والرجــاء ،اإلســاءة حــین وخــشیته ،والعلــن الــسر

 فیـسهل ،وتنـشطه البـدن تطهـر ،لهـا ومقدمة ،الصالة في للدخول ًشرطا اهللا جعلها

 هـدى مـن أجدر وما! عباده على اهللا نعم أجل فما ،وغیرها عبادة من العمل بذلك

ْلعلكـم" : بقولـه الكریمـة اآلیـة خـتم ثـم ومـن! علیـه الـشكر بـدوام بهداه ُ
َّ
َ َتـشكرون َ ُ ُ ْ َ  " ،

 ذلـك وفعـل أي "لعلكـم تـشكرون  " : البقاعى فى تعقیب اآلیـة بقولـهولذلك یقول

 صــرفه یرجــى مــن حــال ســهل علــیكم لمــا حــالكم لیكــون،  وغیــره التــسهیل هــذا كلــه

  ).٣( "إلیه المحببة له المسهلة طاعته في علیه ربه لنعم

  

  عمة تشریع كفارة الیمینن  ـ٣
قـد یقـع المـسلم ف، فـارات بهم تشریع الكباده ورحمته ععلى لى تعانعمه من یضا  أ

 بهـا یجبـرُ وجـدت الكفـارات كجـوابر لـذلك؛  في أخطاء تتعارض والـدین اإلسـالمي

فهـي إصـالح لمـا قـد  ، سـبحانه وتعـال -رحمة مـن اهللا  المسلم ما فعله أو وقع به

 نـهأكمـا  ، ٕ وازالة آلثـار مـا قـد ترتـب علـى فعلـه،وتصویب لما قد أخطأ به، أفسده 

؛ وتجعلـه یعیـد التفكیـر  منع الكفارة العودة للفعل نفـسه الـذي أخطـأ فیـه المـسلمقد ت

 فیهـــا  فمـــثال كفـــارة القتـــل الخطـــأ تكـــون،قبـــل الوقـــوع فـــي تـــصرف یـــستوجب الكفـــارة

ـــاء نفـــس غیرهـــا،تعـــویض علـــى المجتمـــع عمـــا أزهـــق اإلنـــسان مـــن الـــنفس  ، بإحی

                                                 
    )..   ٢١٤  /  ٦ (                   ینظر تفسیر المنار    ) ١
     عم�ر    ب�ن      محم�د   ل      المجی�د        الق�رآن      معن�ى      لكشف      لبید      مراح  ،    )   ٣١٨    /   ١١ (                    ینظر مفاتیح الغیب  )٢

      أم�ین      محم�د   : ت  )    ٢٥٤    /  ١   (  ھ�ـ    ١٣١٦             المت�وفى س�نة         التن�اري         إقلیم�ا،         البنتن�ي        الجاوي      نووي
  .ـ  ھ      ١٤١٧  -      أولى /  ط     ،      بیروت  –         العلمیة       الكتب     دار   /   نشر    ،        الصناوي

    ).  ٣٧    /  ٦ (                                  ینظر الدر فى تناسب اآلیات والسور  )٣
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ً إذ الرق أشـبه مـا یكـون حكمـا بـالم،ّوتخلیصها من الرق   الففقـراءإطعـاموفـي  ، وتّ

 ، منع لهم من الوقوع فـي الـسرقاتو، تخلیص نفوس من الجوع والعوز والحرمان 

 والبعـد ،ٌّ وسـمو بهـا إلـى درجـة التقـوى،والصیام تخلیص للـنفس مـن أدران الـسیئات

ُوكفــارة الظهــار مــثال إحبــاط للــزور الــذي ارتكبــه المظــاهر حــین  .،عــن المنكــرات  ً

وكفــــارة الیمــــین محــــو آلثارهــــا  ، واعتــــدى علــــى حرمــــة خلیلتــــه ،ّشـــبه زوجتــــه بأمــــه

وال ریـب فـى ، ) ١(  وحصول اإلثـم منـه،المترتبة على الحنث من لحوق الذنب به

أن ذلك التشریع نعمة عظیمة ومنة جلیلة منه عز وجـل تـستوجب شـكره تعـالى 

ث ٕ واحـدا،ّالكفارات فیها بعض التعویض عمـا فـاتهذه أن لما رأینا من ، علیها 

ّتح بـاب القـرب إلـى اهللا عـز وجـل وف،إصالح لما وقع من المفاسد والخطیئات ْ ُ ، 

منهـا وهـى  ى اقتـصرت علـى واحـدة لكننـ  ، ومتنوعـة،ًونظرا ألن الكفارات متعـددة

  : اهللا تعالىقولبموضوع البحث وهى كفارة الیمین لتعلقها 

ُيـؤاخذكم ال "  ُ ُ ِ ُالله َُ ِباللغو َّ ْ َّ ْأيمانكم ِفي ِ ُ ِ
َ ْولكن َْ

ِ َ ْيـؤاخذكم َ ُ ُ ِ َبما َُ
ُعقدتم ِ ُ ْ َّ َاأليمـان َ َ َْ ُفكفارتـه ْ َُ َّ َ َ 

ُإطعــام َ ْ ِعــشرة ِ
َ َ َمــساكين َ

ِ
َ ْمــن َ

ِأوســط ِ
َ َتطعمــون َمــا َْ ُ

ِ ْ ْأهلــيكم ُ ُ ِ ْ ْكــسوتـهم َْأو َ ُْ ُ َ
ُتحريــر َْأو ِ ِ ْ ٍرقـبــة َ

ََ َ 

ْفمــن َ ْلــم َ ْيجــد َ ِ
ُفــصيام َ َ

ِ ِثالثــة َ َ ام ََ ٍأي َذلــك َـَّـ ارة َِ َُكف َّــ َأيمــ َ ْانكمَْ ُ َإذا ِ ْحلفتم ِ ُ ْــ َ ُواحفظــوا َ َ ْ ْأيمــانكم َ ُ َ َ َْ 
َكذلك ِ َ ُيـبـين َ ِّ ُالله َُ ْلكم َّ ُ ِِآياته َ

ْلعلكم َ ُ َّ َتشكرون ََ ُ ُ ْ    .٨٩سورة المائدة آیة "  َ

  

    :مناسبة اآلیة لما قبلها

 قوم بسبب ّّالطیبات تحریم عن نهى أن بعد تعالى اهللا ألن؛  قبلها بما ّمتعلقة هذه

ّوالتقـــشف هـــدّالز أرادوا ّوالترهـــب ّ  اهللا ّصـــلى ّالنبـــي ســـألوا ،اهللا إلـــى ّتقربـــا الحیـــاة فـــي ّ

 حكم بإنزال ّوجل ّعز اهللا فأجابهم ،حلفوها التي بأیمانهم یصنعون ّعما ّوسلم علیه

  .األیمان كفارة

  .سبب نزول هذه اآلیة

 أنفـــسهم علـــى حرمـــوا الـــصحابة مـــن قومـــا أن الـــسابقة اآلیـــة نـــزول ســـببروى فـــى 

 تعــالى اهللا نهــاهم فلمــا ذلــك علــى وحلفــوا،  الرهبانیــة واختــاروا والمالبــس طــاعمالم

                                                 
ُ الفقھ المنھجي على مذھب اإلمام الشافعي للدكتور مصطفى الخن، الدكتور م�صطفى البُغ�ا،  )١ ِ ُْ    ُ                                                                           ُ ِ ُْ

ْعلي الشربجي   ّ             ْ            الرابعة،  ط ،                                         دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق  /     نشر   )    ١١٤    /  ٣ (ّ
  .         م بتصرف    ١٩٩٢  -     ھـ     ١٤١٣
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 بـاللغو اهللا یؤاخـذكم ال" :اهللا أنزلفـ بأیماننـا نـصنع فكیـف اهللا رسـول یـا :قـالوا عنها

  .)١(" أیمانكم في

  :معانى المفردات والتراكیب

 ال"  :الــسابقة تعــالى فــى اآلیــة قولــه بمناســبة نــشأ ابتــدائي اســتئناف بــدأت اآلیــة ب

 بأیمـان األحـوال غالب في یقع التحریم ألن، ) ٢"( لكم اهللا أحل ما طیبات تحرموا

ال یؤاخـذكم اهللا  " :فقال.الكالم تأكید لقصد اللسان على تجري بأیمان أو ،معزومة

 وذلـك ،قـصد بـال اللـسان علـى یجري ما هي :یمین اللغوو ، "باللغو فى أیمانكم 

ُیؤاخـذكم َال"  :وعلى هـذا فمعنـى قولـه ، لعجلةوا والغضب اللجاج عند ُ ُ
ِ
َ ُاللـه ُ

ِبـاللغو َّ ْ َّ ِ 

َْأیمــانكم ِفــي ُ
ِ

َ  یقــول كمــا،  قــصد بــال تحلفونهــا التــي َباألیمــان اهللا یؤاخــذكم ال يَأ  ":ْ

ـــه فـــي الرجـــل ـــر مـــن حلف ـــة وال قـــصد غی ـــى ،واهللا ال نی ـــى یجـــرى ممـــا ،واهللا وبل  عل

 وال الـــدنیا، فــي بكفــارة: َاألیمــان هـــذه ىعلــ مؤاخــذة فــال  ،قـــصد غیــر مــن َاأللــسنة

 عــنكم یــصدر بمــا یؤاخــذكم اهللا ولكــن، ) ٣(لــسان عــادة َألنهــا ؛ اآلخــرة فــي بعقوبــة

  .والتصمیم بالقصد أكدتموها التي َاألیمان من

   "فكفارته" : قولهب عنها سبب  وأنها كانت عن عمد وقصدالمؤاخذة أثبت ولما

ــــذي األمــــر أي  ــــستر ال ــــد، هــــذا عــــن والحنــــث النكــــث ی ــــل التعقی ــــث أثــــره ویزی  بحی

 مورأ أحد الیمین كفارة في الواجب أن ثم بینت اآلیة ، حلفـتم ما كأنكم تصیرون

ُفكفارتــه " : فقــالالتخییــر علــى الثالثــة ُ َ
َّ َ ُإطعــام َ َ ْ ِعــشرة ِ

َ َ َمــساكین َ ِ
َ ْمــن َ َِأوســط ِ

َ  َمــا ْ

َتطعمون ُ
ِ ْ َْأهلیكم ُ ُ

ِ ْكـسوتهم َْأو ْ ُ ُ َ ْ
ُتحریـر َْأو ِ ِ ْ ٍقبـةَر َ

ُیكفـر فالـذي : "ََ
ِّ َعقـد ُ ْ  ُأریـد إذا الیمـین َ

 نفـسه راجـع ثم ،كذا یفعل لن َأنه حلف َأو ،كذا سیفعل َأنه حلف ممن فیها الحنث

ُسـیحرمه الیمین تنفیذ أن فرَأى َُ ِ ْ َیـنقض أن فعلیـه كثیـرا ًخیـرا َ َُ ُیمینـه ْ َیكفـر وَأن ،َ
ِّ  عنهـا ُ

َسمرة ِبن ِمنالرح ِلعبد وسلم علیه اهللا صلىلقول النبى  َ ُ ِتسَأل ال  ":َ ْ َاإلمارة َ َ َ
َفإنـك ؛ ِ ََِّ 

                                                 
    ،   ھ�ـ   ٤٦٨   :           المتوفى س�نة        الواح�دي،      أحم�د    ب�ن     عل�ي       الح�سن    ب�ى   أل      الق�رآن      ن�زول         أس�باب      ینظر )١

  ط      ،        ال�دمام  –       اإلص�الح     دار  /         ن�شر    ٢٠٥    ص         الحمی�دان        المح�سن     عب�د    ب�ن      ع�صام   /      تحقیق 
  )  ٧    /  ٧ (                           وك�ذا أخرج�ھ اب�ن جری�ر الطب�رى   ،               عن ابن عب�اس  م      ١٩٩٢  -    ھـ      ١٤١٢          الثانیة، /

    /   ١٢ (             مف�اتیح الغی�ب      ،        اإلس�ناد      ص�حیح        و مرس�ل  وھ�   ،      بمعناه      قالبة      وأبي        وقتادة       عكرمة    عن
٤١٩   .(    

   .  ٨٧                   سورة المائدة آیة  )٢
        ن�شر دار  )  ٦٦    /  ٧ (     ھ�ـ    ٢٠٤                                                       ینظر األم ألبى عبد هللا محمد بن إدریس الشافعى المتوفى سنة  )٣

   )     ١١٤٧    /  ٣ (               التفسیر الوسیط   ،      ھـ     ١٤١٠                 المعرفة ـ بیروت  
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ْإن َُأوتیتهـا ِ ْعــن َ ٍمــسَألة َ َ ْ َوكلـت ،َ ْ ِ َإلیهــا، ُ َْ
ْوان ِ َُأوتیتهــا َِٕ ْعــن َ ِغیـر َ ْ ٍمــسَألة َ

ْ َُأعنــت ،َ ْ َعلیهــا، ِ َْ َ 

َواذا ٕ َحلفت َ ْ َ َعلى َ ٍیمین َ ِ
َفرَأیت ،َ ْ َغیرها ََ َ ْ ًخیـرا َ ْ َمنهـا َ ْ

ْفكفـر ،ِ ِّ َ ْعـن َ َمینـك،َی َ ِ ِوأت ِ ِالـذي َْ َهـو َّ ُ 

ٌْخیر َ ")١(.  

ِواهللا ِِّإني: "- وسلم علیه اهللا صلى - َوقال
َُأحلف َال َ ِ َعلى ْ ٍیمین َ ِ

َفَأرى َ َغیرهـا َ َ ْ ًخیـرا َ ْ َ 

َمنهـا، ْ
َّإال ِ ِالـذي َُأتیــت ِ َهــو َّ ٌخیـر ُ ْ َمنهــا َ ْ

َوتحللتهــا ،ِ َّْ َ َ  فیــه حنــث إذا الیمــین وكفــارة .)٢"(َ

 الطعـام مـن مـنهم َّلكـل ًواحـدة ًوجبـة مـساكین عشرة إطعام :ولاأل:أحد ثالث أمور

ِأردئه من ال بیوتكم في أهلوكم یأكله الذي الغالب َ مـن  " : ولـذلك قـالَِأجوده والمن ْ

 إطعام في یسرف من منهم ألن ،أقصده من تطعمون ما أوسط منأى ، " أوسط 

َّالبــر، َخبــز َأهلــه وطعــام طعامــه َأكثــر كــان فمــن ، یقتــر مــن ومــنهم ،أهلــه  ُوأكثــر ُ

 كل على یجزئ واألعلى. ذلك دون ما ُیجزئ فال بدونها، أو بالخضر َاللحم إدامه

 عـشرة واحـد مـسكین ِإطعـام حنیفـة َأبـو وَأجـاز، ) ٣(وزیادة الوسط من ألنه،  حال

لكـن ذهـب ، فلو دفع ذلك القـدر لواحـد أجـزأه ، ألن التعریف بقدر ما یطعم  ، َأیام

وال یكفـــى ، أنـــه ال یجــوز أن تـــدفع الكفـــارة إال إلــى عـــشرة مـــساكین  إلـــى :الــشافعى

ـــشافعى ،مـــسكین واحـــد  ـــى العـــشرة فـــال یجـــوز :وحجـــة ال  أن اهللا تعـــالى نـــص عل

ًالعــــدول عنــــه وأیــــضا◌ فیــــه إحیــــاء جماعــــة مــــن المــــسلمین وكفــــایتهم یومــــا واحــــدا  ً ًَ
  ).٤(فیغفر للمكفر بسبب ذلك ، فیتفرغون فیه لعبادة اهللا تعالى ولدعائه 

 مــا كــل وهـي ،اللبــاس: معناهـا اللغــة فــي الكـسوة: مــساكین عــشرة كــسوةـ الثـانى 

 ُفیجــزىء - كالطعــام - َواألزمنــة الــبالد بــاختالف تختلــف وهــى، ) ٥ (بــه یكتــسي

َاألرد مـن ال ،أهلـه بـه یكـسو مـا غالـب من  علـى ُیجـزئ واألعلـى. األجـود مـن وال أْ

 ألنــه ؛ جملــة الــشخص :والمــراد  "رقبــة" : قیــل: رقبــة تحریــر  ـالثالــث .حــال كــل

 رقبـة كـل: الكفـارة فـي المحـررة والرقبـة ،ویطلق رقبته عن یفك الذي باألسیر مشبه

                                                 
  .    ٦٦٢٢      ح رقم    )     ١٢٧    /  ٨ (                                        أخرجھ البخارى أول كتاب األیمان والنذور  )١
      ح رق���م  ،  )    ١٣٢    /  ٨ (                     ب���اب ال تحلف���وا بآب���ائكم   ،                                     أخرج���ھ البخ���ارى كت���اب األیم���ان والن���ذور  )٢

٦٦٤٩    .  
  .              بتصرف بالزیادة  )    ٦٧٣    /  ١ (              ینظر الكشاف  )٣
      ھ�ـ   ٣٧٠       سنة   وفى    المت        الحنفي        الجصاص        الرازي     بكر     أبو     علي    بن     حمد                     ینظر أحكام القرآن أل )٤

       بی�روت  –        العرب�ي        التراث       إحیاء     دار  :    نشر  -          القمحاوي      صادق      محمد  :      تحقیق  ،    )     ١١٧    /  ٤ (
   ).   ٤٢٢    /   ١٢ (             مفاتیح الغیب     ،   ھـ      ١٤٠٥   ،

  "    كسا   "      مادة   )    ١٧٠    /   ١٠ (                           ینظر تھذیب اللغة لألزھرى   )٥
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 ،أنثـى أو ًذكـرا ،كبیـرة أو كانـت صـغیرة ،العمـل مـن تمنـع وعاهـة عیـب مـن سـلیمة

 ،حنیفـة أبـي عنـد ًمؤمنـة ُالرقبـة تكـون َأن یـشترط الكمـا ، ) ١(مؤمنة تكون أن بعد

  :ِاإلیمان اشترطوا فقد وأحمد ومالك للشافعي خالفا الكافرة عتق عنده زئیج فإنه

 غیرهـا، فـي وأطلـق ،القتـل كفـارة فـي باإلیمـان قیـد تعـالى اهللا بـأن : الـشافعىواحتج

  .)٢(المقید على یحمل والمطلق

ِّخیــر: إســحاق أبــو قــال ًنفعــا أكثرهــا اهللا عنــد وأفــضلها ،الثالثــة هــذه بــین الحــالف ُ ْ 

 ال جــــدب فــــي النــــاس كــــان فــــإن ،المعتـــق مــــن أو المــــساكین مــــن ًموقعــــا وأحـــسنها

 أفـضل فاإلطعـام واإلعتـاق الكـسوة من ًتكلفا أشد هو بما إال المأكول على یقدرون

 اإلطعــام قــدمٕانمــا و،  )٣ (أفــضل والكــسوة فاإلعتــاق ٕواال ، الحیــاة قــوام بــه ألن ؛

 وجبــت الكفــارة هــذه نأ علــى التنبیــه منــه المقــصود أن :األول : لوجــوهغیــره علــى

 البـــداءة لوجبـــت الترتیـــب علـــى وجبـــت لـــو ألنهـــا  ،الترتیـــب علـــى ال التخییـــر علـــى

 یراعــي تعــالى أنــه أى،ًوجــودا أعــم الطعــام لكــونو ؛ أســهل ألنــه : الثــانى،بــاألغلظ

 علـى اإلعتـاق عـن أفـضل اإلطعام ألن :الثالث،  التكالیف في والتسهیل التخفیف

 مــواله علــى یجــب فإنــه العبــد أمــا ،الطعــام یجــد ال قــد الفقیــر الحــر ألن ؛ قیــل مــا

  .)٤(وكسوته إطعامه

  

 َأن فعلیـه ،المتقدمة الثالثة من واحد عن عجز منثم بین المولى عز وجل أن 

َیكفــر
ِّ َ  عنــد صــام لمــرض الــصوم عــن عجــز فــإن. َأیــسر وهــو َأیــام ثالثــة بــصوم ُ

ُعفو له َجىُْیر: تعالى اهللا إلى مفوض فَأمره یقدر لم ِفإن ،القدرة ْ  ِإذا - ورحمته اهللا َ

ُالقــدر ذلــك یكــون أن :واالســتطاعة ، نیتــه صــحت ْ  اإلطعــام مــن الكفــارة فــي ُالــالزم َ

ِقوتــه عــن فاضــال - والعتــق والكــسوة ِ ِوقــوت ُ ُولیلتــه َیومــه ،عیالــه ُ  ،كــذلك ًوفاضــال. َ

ِبقدر كسوته عن ْ َ   .یعتق َأو یكسو َأو یطعم ما ِ

                                                 
    ).   ٥٨٠    /  ١ (           زاد المسیر   ،   )    ٥٥٣    /   ١٠  (.                          ینظر جامع البیان للطبرى  )١
       م�سعود    ب�ن        الحسین      محمد   ى  أب  ،      السنة    یي ح م ل        البغوي       تفسیر  ،   )   ٧٥    /  ٧ (           م  للشافعى          ینظر األ )٢

        ال�رزاق     عب�د  :      تحقی�ق   )    ٧٩  /    ٢   (  ھ�ـ   ٥١٠   س�نة         المت�وفى         ال�شافعي        البغوي        الفراء    بن      محمد    بن
   .  ھـ      ١٤٢٠         األولى        الطبعة       بیروت  –        العربي        التراث       إحیاء     دار  :    نشر    ،       المھدي

   ).   ٢٠٢    /  ٢ (  ج                                  ینظر معانى القرآن وإعرابھ للزجا )٣
   ).  ٢٨    /  ٨ (                                  ینظر تفسیر حدائق الروح والریحان  )٤



       
  

 
 
 

٩٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

 الحــسن العــدل األمــر أي  "ذلــك" : بقولــه وقــرره سالنفــو فــي أكــده ذلــك تــم ولمــا

 ذلـك كـان سـواء نكثهـا وأردتـم  "حلفتم إذا"  المعقدة أي  "أیمانكم كفارة"  ذكر الذي

 " : قولــهالكفــارة لـسهولة األیمــان تمـتهن لــئال علیــه عطـفثــم  .بعـده أو الحنــث قبـل

ُواحفظوا َ ْ َْأیمانكم َ ُ َ  ،عظـیم سـبحانه فإنـه ،ًسـبیال ذلك إلى وجدتم ما تحلفوا فال ي َأ: "َْ

 أتفـــه فـــي تبـــذلوها وال ،منهـــا ِّللـــوافق ، بـــد وال المحـــذور فـــي وقـــع الحلـــف أكثـــر ومـــن

 بین إصالح أو ّبر فعل من تكن لم ما تنكثوها أن منواحفظوها  ،وأحقرها األمور

 ِإال تحلفـوا فـال الكاذبة األیمان عن ًفضال الصادقة األیمان من تكثروا وال،  الناس

َُتجعلــوا ََوال" :تعــالى قــال ،)١(باطــل دفــع َأو حــق قــاقِإلح ْ َاللــه َ
ًعرضــة َّ َ ْألیمــانكم ُْ ُ

ِ
َ َْ

 َْأن ِ

ََُّوتتقـوا ََُّتبروا  علـىواإلرشـاد والوضـوح  البیـان من اآلیات هذه اشتملت ولما .)٢"( َ

 مـن فنبـهعـرفتم كـل مـا یتعلـق بهـذا األمـر  هـل: قیل كأنه كان اإلنسان یدهش ما

َكذلك"  :ولهبق الغفلة هذه ِ َ ُیبین َ َِّ ُالله ُ ْلكم َّ ُ ِآیاته َ ِ
 بنعم التذكیر به قصد تذییلفهى  :" َ

 ، دینـــه وَأحكـــام شـــریعته َأعـــالم لكـــم اهللا یبـــین ،الـــشافي البیـــان ذلـــك مثـــل أي،  اهللا

  .)٣(وجمیع ما تحتاجون إلیه من أمور دینكم

  

 "لكـم تـشكرون لع " :فقـال بحثهم على شكره عز وجل علیهـا  تلك النعمةختمثم 

 ویـــسهل علمكـــمت نافعـــة تـــشریعات مـــن ،إلیـــه أرشـــدكم مـــا علـــى بـــشكره لتقومـــوا :أى

 أجلهـا مـن التـي علـیكم بهـا أنعم التي نعمه أو لكى تشكروا، ها  من المخرج علیكم

بذلك  ّویؤهلكم ّلیعدكم أو ، وهدایته إیاكم وتوفیقه لكم  ، شریعته وأحكام آیاته بیان

 فـضله مـن المزیـد فـى سببا ویكون ویرضاه یحبه الذي جهالو على نعمه شكر إلى

  ألن هــذه  ": لعلكــم تــشكرون:ٕوانمــا عقــب علــى تلــك النعمــة بقولــه .)٤(ٕواحـسانه

َوحكـم أحكامعلى تا اشتملقد اآلیة الكریمة وما قبلها  وأمـر ، ٕواخبـار ٕوارشـاد وتنبیـه ِ

 مــــن هــــافی مــــامــــع  جلیلــــة وهــــدایات ،حكیمــــة وتــــشریعات ،میــــسرة أحكــــامو، ونهــــى 

َنعـــم علـــى االعتبـــار
 حیـــث علمهـــم اهللا تعـــالى هـــذه ،عظیمـــة جلیلـــة وســـنن جـــسیمة ِ

 بــه  اهللاَّمــن مــا علــىعقــب  ومــن ثــم، األحكــام التــى لــم یكونــوا یعلمــون شــیئا عنهــا 

                                                 
    ).  ٣٠    /  ٨ (                المرجع السابق  )١
  .   ٢٢٤                  سورة البقرة آیة  )٢
       بتصرف  )    ٢٦٧    /  ٤   (      الكریم        للقرآن        الوسیط         التفسیر     ینظر   ) ٣
   ).  ٣٤    /  ٧ (                                  بنحو ذلك المعنى ذكر صاحب المنار  )٤



       
  

 
 
 

٩٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

 سـبیل علـى قولـه فـي لهـا ُالمربى بیان وتبیینها الشرعیة األحكام معرفة من ،علیهم

لكـــى  أي "تـــشكرون لعلكـــم " :فقـــال: لعلـــةا توجـــد لـــم إن بقطعهـــا المـــؤذن التعلیـــل

 علــى اتــستمروولكــى  ، والناهیــة اآلمــرة الحــدود جمیــع بحفــظ الــشكر مــنكم یحــصل

 فـالح مـن وعـدكم ما فتنالون،  ومراقبته خشیته على وتواظبون ،وطاعته اهللا شكر

  .)١(وسعادة

  

                                                 
  .              بتصرف بالزیادة  ).   ٢٩٠    /  ٦   (      والسور       اآلیات       تناسب    في       الدرر     نظم        ینظر )١



       
  

 
 
 

٩٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

  املبحث الثاىن 
   الدنيويةةمــــ النع

مــنحهم مــن رعایتــه وفــضله وأفــاض علــیهم مــن ّخلــق اللــه ســبحانه وتعــالى العبــاد و

زودهـــم بكـــل أدوات الخالفـــة مـــن تركیـــب خـــاص  واســـتخلفهم فـــي األرض و،رحمتــه

 أن  ولذلك كان على البشریة جمعاء،وتكوین الئق بذلك وتسخیر للطاقات الكونیة

 فتدركــه بآثــار قدرتــه وتستــشعر ،ّتتفكــر فــي آیــات اللــه وبــدائع خلقــه وآثــار صــنعه

 ویعبدونـه حــق ، ومـن ثــم یخـشاه النــاس حـق الخــشیة،حقیقـة إبداعــهعظمتـه برؤیــة 

العبادة بالمعرفة الدقیقة والعلم المباشر؛ حتى ال یـركبهم الغـرور، ویعرفـوا أنهـم هـم 

 اإلنـسان فـي - تعالى -خلق اهللا كما ، ّالفقراء إلى الله وأن اهللا هو الغنى الحمید 

َّهذه الدنیا وكلفه بمهمة  َّ شـيء لـه مهمـة ِّ كمـا هـو شـأن كـل-َّ َ ویعمـر ، أن یعبـده-ٍ
َِّومــا خلقــت الجــن واإلنــس إال  " :-  تعــالى-؛ قــال  ً ویمألهــا خیــرا،هــذه األرض َِ ْ َْ َ ََّ ِ ْ ُ ْ َ َ

ُلیعبـدون ُ َْ
َخروسـ ، )١ " (ِ ََألـم تـروا َأن اللـه سـخر  "   قـال تعـالىٍ شـيء لهـذا اإلنـسانَّ َ َّْ َ َ

َّ َّ ْ َ َ

ــ ِلكــم مــا فــي الــسموات ومــا ف ِ ِ
َ َ ََ َ َّ ْ ُ ًي األرض وَأســبغ علــیكم نعمــه ظــاهرة وباطنــةَ ََ ِْ ِ ِ

َ ُ َ ََ ًَ َ َْ َ َ ُ َ ْ ِ َْ ْ )" ٢( .

هــي مجــرد أمثلــة تؤكــد مــا إنمــا  ة مــن آیــات مــشتملة علــى نعمــوأمـا مــا ســنذكره

ٕ واال فآیات ،ًومكاناًل حیاته زمانا ى یسر لإلنسان سبإلیه من أن اهللا تعالذهبت 
َّ ویعبــد اهللا حـــق ،َّاإلنــسان مهمتــهِّوحتــى یـــؤدي  ، التــسخیر كثیــرة وفوائـــدها جمــة

ًأن یكــــون أمــــام الــــبالء صــــابر اهمــــأول :َّال بــــد أن یتحقــــق فیــــه أمــــران؛  عبادتــــه  ، ا َ

 لذا آثرت بعض النعم ألهمیتها ولما لهـا مـن .ً شاكراةِّأن یكون أمام النعم :هماًثانی

 ٕوالیك بعض هـذه ، ولتعلقها بموضوع البحث ،نفع عظیم فاستوجبت شكره تعالى 

   :النعم

  املطلب األول
   الليل والنهارنعمتا

 ،وتوحیـده سـلطانه وقـوة اهللا عظمة على  واضحدلیل والنهار اللیل تعاقب  نعمةإن

 ،وجمـــاد ونبــات وحیــوان إنـــسان مــن جمیعــا بالمخلوقــات ورحمـــة نعمــة أیــضا وهــو

 وفــي ،العمــل عنــاء مــن وراحــة وســكون ،وهــدوء دعــة اللیــل ففــي لإلنــسان بالنــسبةو

                                                 
   .  ٥٦                    سورة الذاریات آیة  )١
  .  ٢٠                 سورة لقمان آیة  )٢



       
  

 
 
 

٩٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

 تـــستوجب النعمـــة وتلـــك ، تعـــالى اهللا لـــرزق وطلـــب وتكـــسب وعمـــل حركـــة النهـــار

 اللیـل فـي العبـادات بـأنواع الـشكر ویكـون  ،الـدوام علـى اهللا حمـد وتستحق الشكر،

  .باللیل استدركه بالنهار أو بالنهار، استدركه باللیل شيء فاته من فوالنهار،

 ه قولــعــالى علیهــا واســتوجبت شــكره تومــن اآلیــات التــى ذكــرت هــاتین النعمتــین

ْومــن"  :تعــالى
ِ
ِرحمتــه َ ِ

َ َجعــل َْ َ ُلكــم َ ُ ل َ َاللي َوالنـهــار َّْــ ََ ُلتــسكنوا َّ ُ ْ َ
ِفيــه ِ ُولتبتـغــوا ِ َ َْ

ِ
ْمــن َ

ِفـــضله ِ ِ ْ َ 
ْولعلكم ُ َّ ََ َتشكرون َ ُ ُ ْ   .٧٣ القصص آیة سورة" َ

  

  :مناسبة اآلیة لما قبلها

 علــى ّكــل والنهــار للیــلا فــي َالقــول  فــى اآلیتــین الــسابقتینتعــالى اهللا َّفــصل ْأنبعــد 

 تعــالى اهللا رحمــة مظــاهر مــن مظهــر ًمعــا ألنهمــا ؛ فــى هــذه اآلیــة جمعهمــا حــدة

  .به المتفضل المنعم وشكر ،له الحمد من علیهم یجب بما الناس لتذكیر بعباده

  :معانى المفردات والتراكیب

 ،هوحقـ بعبودیتـه والقیام ،شكره إلى به یدعوهم ،عباده على اهللا من امتنان هذا

 وابتغـــاء الـــسكون علـــى والنهـــار اللیـــل انقـــسامفـــى هـــذه اآلیـــة  وجـــل عـــز ذكـــرفقـــد 

 النعمــة فعــدد والنهــار، اللیــل أمــر فــي الغالــب هــو وهــذا والتــصرف بالمــشي الفــضل

 ال النــادر فالــشاذ باللیــل اهللا فــضل ویبتغــي بالنهــار یــسكن مــن وجــد ٕوان باألغلــب

  .)١(به یعتد

 لكــم جعــل ،إیــاكم رحمتــه وبــسبب :أي ،سببللــ هنــا " رحمتــه ومــن"  فــى "مــن " و

 ":وهـو اللیـل، وهـو األول، بعلـة فبـدأ ،منهمـا واحـد كل جعل علل ثم والنهار، اللیل

 علــم مــن النــوع وهــذا،  "فــضله مــن ولتبتغــوا" : وهــو الثــاني بعلــة ثــم ،"فیــه لتــسكنوا

  .)٢(یناسبها بما تفسرها ثم أشیاء تذكر أن وهو التفسیر، یسمى البدیع

 علـى لهـا جعلـه علـة وذكـر ،الرحمـة هـذه مـن أسبغها التي النعمة هذه كرذ ولما

ْولعلكـــم"  :مـــا یـــستوجب الـــشكر علـــى تلـــك النعمـــة فقـــال ذكـــر ،المـــذكورة الـــصفة ُ َّ َ ََ 

َتشكرون ُ ُ ْ وعلـى مـا ،  علـیكم إنعامـه علـى  رب هـذه النعمـةلـشكر ولتـستعدوا: أي  "َ

                                                 
    ).   ٢٩٧    /  ٤ (                     ینظر المحرر الوجیز  )١
    ).   ٣٢١    /  ٨ (             البحر المحیط   ،   )    ٤٢٩    /  ٣ (                         ینظر الكشاف للزمخشرى  )٢



       
  

 
 
 

٩٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

 علـــیكم إنعامـــه فـــي ركهیـــش لـــم ألنـــه ؛ الحمـــد لـــه وتخلـــصوا ،حبـــاكم بـــه مـــن فـــضل

  .)١(ُیحمد شریك له یكون ال أن ینبغي ثم ومن ،شریك

 إذ ،إلیهمـا حاجة في والمرء ،الزمان مر على قباناتعت نعمتان والنهار اللیلفإن 

 الوجــه علــى ذلــك لـه یتــسنى وال ،قوتــه لتحـصیل الحیــاة فــي الكـدح عــن لــه غنـى ال

 الراحــة بعــد إال الــرزق علــى الــسعي لــه یكمــل ال كمــا النهــار، ضــوء لــوال المرضــي

  .القهار الواحد اهللا إال ذلك من شيء على یقدر وال ،باللیل والسكون

 ویـــرى مـــثال الـــشمالي القطـــب جهـــة الواقعـــة الـــشمالیة الـــبالد إلـــى یـــذهب مـــن ٕوان" 

 منــه قریبــا أو كــذلك واللیـل أشــهر، ســتة یمكــث قـد النهــار ألن؛  فیهــا الحیــاة انعـدام

 ال التـي الـنعم مـن ذلـك فـي ومـا ،وتعاقبهما والنهار، للیلا اختالف في السر یدرك

َوهــو ":وفــى ذلــك یقــول المــولى عــز وجــل تحــصى ِالــذي َُ َجعــل َّ َ َاللیــل َ َوالنهــار َّْ َّ ًخلفــة َ َ ْ ِ 

ْلمن َ
َیذكر َْأن ََأراد ِ

َّ َّ ًشـكورا ََأراد َْأو َ ُ ولذلك یقول اإلمـام البقـاعى فـى التعقیـب  .)٢" ( ُ

 حــال حـالكم ولیكــون :أي "تـشكرون ولعلكــم"  :النعمتــینبالـشكر إثــر ذكــر هـاتین 

 ،بـالمنعم المـذكورة المتوالیـة النعم من بتقبلهما لكم یتجدد بما الشكر منه یرجى من

 والمعـاد المعـاش أمـر مـن األسـباب دار فـي بـه كفلكـم فیمـا بكـم ًرفقـا لكـم دبر وبما

كمـا ) ٣(والتقلـب شارباالنتـ والمـنح األربـاح مـن أفـادكم مـا إثـر بالـسكون الراحـة من

أفال ترون بأبـصاركم اخـتالف اللیـل والنهـار علـیكم رحمـة :أى یقول اإلمام الطبرى

مــن اهللا بكــم وحجــة منـــه علــیكم فتعلمــوا بــذلك أن العبـــادة ال تــصلح إال لمــن أنعـــم 

فعـل ذلـك بكـم .. .علیكم بذلك دون غیره ولمن لـه القـدرة التـي خـالف بهـا بـین ذلـك

وا له الحمد ألنه لم یـشركه فـي إنعامـه علـیكم بـذلك شـریك؛ لتفردوه بالشكر وتخلص

 تنبیـه ةاآلیـ هـذه فـيف، ) ٤"(فلذلك ینبغي أن ال یكون له شریك فـي الحمـد علیـه 

 بحــال ویقیــسها ،فیهــا ویستبــصر ،علیــه اهللا نعــم یتــدبر أن لــه ینبغــي العبــد أن إلــى

 لموضــع عقلــه هتنبــ ،عــدمها حالــة وبـین ،وجودهــا حالــة بــین وازن إذا فإنــه ،عـدمها

. یـزال وال ،مـستمرا یـزل لـم أمـر هـذا أن ورأى ،العوائد مع جرى من بخالف ،المنة

                                                 
   ).   ٢٦٣    /   ٢١ (                                  ینظر تفسیر حدائق الروح والریحان  )١
   /    ن�شر   )    ٨٤٥    /  ٢ (              د محمود حجازى                          وینظر التفسیر الواضح لمحم    ،   ٦٢                   سورة الفرقان آیة  )٢

  .  ھـ      ١٤١٣  -         العاشرة    /   ط     ،      بیروت  –        الجدید       الجیل     دار
    ).   ٣٤٥    /   ١٤ (                                  نظم الدرر فى تناسب اآلیات والسور  )٣
   ).   ٦١٣    /   ١٩ (                   ینظر جامع البیان  )٤
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 هـذا فـإن وقـت، كـل فـي إلیها افتقاره ورؤیة ،بنعمه اهللا على الثناء عن قلبه وعمي

  .)١(ذكر وال شكر فكرة له یحدث ال

  

  املطلب الثاىن 

  األرض خلق نعمة
َّلى كمال الرب جل◌هینه القویمة الدالة عوبرا، من آیات اهللا العظیمة  أیضا  وعال ّ

تــي نمــشي علیهــا ونــسیر فــي فجاجهــا والتــى تــستوجب الــشكر علیهــا هــذه األرض ال

سـبحانه وتعـالى یقـول فیها من البراهین الدالة على كمال الخـالق وعظمـة الموجـد ف

ِوفي " :لى تعـا اهللا ِاَألرض آیات للمـوقنینَ
ُ ْ
ِّ ٌ َ ِ ْ  اإلنـسان تمكـین مالـنع ّأجـل مـنف  ،)٢ "(ْ

 بمنافعهـــا واالنتفـــاع ،خیـــرات مـــن فیهـــا بمـــا والتـــصرف األرض فـــي االســـتقرار مـــن

 وبعـض القمـر إلـى اإلنـسان وصعود ،والفضاء الطیران رحالت أثبتت وقد ،الكثیرة

 ّوحبـه بـاألرض اإلنـسان تعلـق مـدى الحـدیث العلمـي العـصر فـي األخرى الكواكب

ــا أجمــل أن نتوجــه  ، عنهــا بعــده عنــد إلیهــا وحنینــه لهــا ونعمــة عظیمــة كهــذه م

ــات،بالــشكر لواهبهــا ومــسخرها  ــة ومــن اآلی    التــى أشــادت بهــذه النعمــة القرآنی

  :قوله تعالى

ٌوآيــة " َ ُلهــم َ ُ ُاألرض َ َْ ُاْلميتــة ْ َْ َأحيـيـناهــا َ َ ْ َ ْ ــا َ َوأخرجن ْ َ ْ َمنـهــا ََ ْ
ا ِ �ــحب ه َ ُفمن ــ ْ ِ ــا َ ــأكلون وجعلن َْي َ َ ََ َ ُ ُ َفيهــا ْ

ِ 
ات ٍجن َّـــ ْمـــن َ

ِنخ ِ ٍوأعنـــاب ٍيـــلَ َْ َْوفجرنـــا ََ َّ َ َفيهـــا َ
َمـــن ِ

ُاْلعيـــون ليـــأكلوا ِ ُ ْ َ ُ
ِ ِ

ْمـــن ُ
ِِثمـــره ِ َ َومـــا َ ه َ ُعملت َْـــ ِ َ 

ْأيديهم ِ ِ
ََأفال َْ َيشكرون َ ُ ُ ْ   .٣٥ ، ٣٤ ، ٣٣سورة یس آیة "   َ

  :مناسبة اآلیة لما قبلها

 القیامـة یـوم إلیـه محـضرون كلهـم العبـاد أنفـى اآلیـة الـسابقة  سبحانه بین أن عدب

 البعــث أن علــى یــدل مــا ذلــك أردف -عمــل مــن قــدموا مــا علــى والجــزاء لحــسابل

 تحیــا المطــر علیهــا نــزل إذا المیتــة األرض أن ذلــك وآیــة ،بمــستحیل ولــیس ممكــن

  .بهیج زوج كل من وتنبت

                                                 
   هللا     عب��د    ب��ن      ناص��ر    ب��ن        ال��رحمن     عب��د   ل      المن��ان     ك��الم       تف��سیر    ف��ي        ال��رحمن        الك��ریم       تی��سیر       ینظ��ر  )١

    /     ن�شر     ،        اللویح�ق     مع�ال    ب�ن        ال�رحمن     عبد  :          تحقیق   ٦٢٣    ص   ھـ    ١٣٧٦      سنة          المتوفى      السعدي
  .       بتصرف م      ٢٠٠٠-    ھـ    ١٤٢٠        أولى  /     ط        الرسالة       مؤسسة

   .  ٢٠                    سورة الذاریات آیة  )٢
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  :معانى المفردات والتراكیب

ه وجــود علــى الدالــة العالمــات فــى هــذه اآلیــات عــن - عــز وجــل-یخبــر  المــولى 

  فیها، نبات ال التي الهامدة األرض إحیاء بالموتى ٕواحیاء البعث ىعل وقدرته

،  والحركـــة الحــس تقتـــضى صــفة وهـــى ،  الحیــاة إعطـــاء :الحقیقــة فـــى حیــاءواإل 

 وقــت فــى النباتــات نواعأبــ نــضارتها وأحــدثنا فیهــا النامیــة القــوى هیجنــا: والمعنــى

ٌآیــة"  لفــظ -ســبحانه -نكــرٕانمــا و ، )١(المــاء بــانزال الربیــع  آیــة بأنهــا لإلشــعار  "َ

 بــأعینهم یــشاهدون ألنهــم ،إلیهــا یلتفتــوا أن كینرالمــش لهــؤالء ینبغــي كــان ،عظیمــة

 المطــــر نــــزول بعــــد خــــضراء أرض إلــــى تتحــــول كیــــف ،الــــسوداء القاحلــــة األرض

  .)٢(علیها

  ".ًوأخرجنا منها حباً◌ فمنه یأكلون  " :ولما كان إخراج األقوات نعمة أخرى قال

 ال التــي الهامــدة األرض إحیــاء: البعــث علــى قــدرتنا علــى ألدلــةا ومــن  :والمعنــى

 ،وأشـكاله ألوانـه ًمختلفا ًنباتا وتنبت وتربو، فتهتز، ،علیها الماء بإنزالنا ،فیها نبات

  .)٣(حیاتكم قوام وبه ،وألنعامكم لكم قوت هو ًحبا وتخرج

ْوجعلنا" : فقال لهم األرض تحملها التي األخرى النعم بعض -سبحانه -بین ثم َ ََ 

ٍجنـات ِفیهـا َّ ْمـن َ ٍنخیـل ِ ِ ٍوَأعنـاب َ ْ  بأشـجاره یـستر شـجر ذي بـستان كـل :الجنـةو ، ِ" َ

 ألــذ ألن؛  الفواكــه ســائر مــن بالــذكر واألعنــاب النخیــل خــصصٕوانمــا  ،)٤(األرض

 كـــذلك وال ،وفاكهـــة قـــوت والعنـــب التمـــر وألن،  أتـــم فیهـــا وهـــي ،الحـــالوة المطعـــوم

 وقـدم،  )٥(البعیـدة األمـاكن إلـى الـبالد مـن تحمـل فإنها انفع أعم وألنهما،  غیرهما

 ًوبــسرا ًطلعــا وثمــره وعراجینــه وخوصــه ولیفــه وســعفه خــشبه كلــه نفــع ألنــه ؛ النخــل

  .)٦(هورق یسقط ال لكونه ًدائما زینة وفیه ًوتمرا ًورطبا

ــت ولمــا ــان كان ــصلح ال الجن ــاء إال ت ــال بالم ــالى ق ــا  " :تع أى شــققنا فــى  "وفجرن

 والتعریــف، والثمــار الــزروع تلــك بهــا تــسقى التــي والعیــون اآلبــار مــن ثیــراك األرض

                                                 
    ).   ٣٩٢    /  ٧ (                        ینظر تفسیر روح البیان  )١
   ).  ٢٩    /   ١٢ (                                              ینظر التفسیر الوسیط للدكتور محمد سید طنطاوى  )٢
   ). ٧    /   ٢٣ (                     ینظر تفسیر المراغى  )٣
  .   ٢٠٤                ینظر المفردات ص   )  )٤
    ).   ٢٧٣    /   ٢٦ (                    ینظر مفاتیح الغیب  )٥
    ).   ٣٤٩   / ٣ (                     ینظر السراج المنیر  )٦
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 منهـا موضـع فكـل ،الماء على مركبة األرض أن على یدل "من العیون ":فى قوله

 بخــــالف المواضــــع بعــــض عــــن یمنعــــه اهللا ولكــــن ،المــــاء منــــه ینفجــــر ألن صــــالح

 حـبس فـي مـةبالنع تـذكیر ذلـك ففـي ،األرض على ًغالبا شيء منها لیس األشجار

 ًعیونــا األرض لفجــر شــاء ولــو ،للــسكن ًموضــعا لتكــون األرض بعــض عــن المــاء

  .)١(ا كله األرض فأغرق السالم علیه نوح بقوم فعل كما

ــالم ــه فــي وال ــأكلوا" : قول ُلی ُ ْ َ
ْمــن ِ ِِثمــره ِ َ ْوجعلنــا" : بقولــه متعلــق  "َ َ َ  فــي والــضمیر،  "َ

ْمن" : قوله ِِثمره ِ َ  إلـى :وقیـل  ،واألعنـاب والنخیل الجنات من المذكور إلى یعود"  َ

 ومــــن نخیــــل ومــــن جنــــات مــــن جعلنــــا مــــا األرض فــــي وجعلنــــا: أى -تعــــالى -اهللا

 هــــذه علــــى ولیــــشكرونا ،لهــــم جعلناهــــا التــــي األشــــیاء هــــذه ثمــــار لیــــأكلوا ،أعنــــاب

  ).٢(نعمال

 ویـأكلوا ثمـره من لیأكلوا: أي ،"ثمره"  على معطوف " أیدیهم عملته وما" : وقوله

 أن علـى وحفـروه غرسـوه ما وكذلك ،ونحوهما والدبس كالعصیر أیدیهم عملته مما

: أي اهللا، هــو لــه العامــل بــل ،یعملــوه لــم: والمعنــى نافیــة هــي: وقیــل ،ةموصــول مــا

ــال ، ) ٣(فیهــا لهــم صــنع وال معمولــة وجــدوها ــر ابــن ق ــه كثی ــه َومــا" : وقول ُعملت ْ َ ِ َ 

َْأیدیهم ِ
ِ  بحـولهم وال ،كـدهم وال بـسعیهم ال ،بهـم ارحمتنـ مـن إال كله ذاك وما: أى  "ْ

َیــشكرون ََأفــال" : قــال ولهــذا .وقوتــه ُ ُ ْ  علــیهم بــه أنعــم مــا علــى یــشكرونه فهــال: أى  "َ

  .)٤(تحصى وال تعد ال التي النعم هذه من

ُیـشكرون ََأفـال" : فقـال حـض علـى الـشكر الـنعم هـذه سـبحانه عـدد ولما ُ ْ  أي ؛  "َ

 علـى والـدوام الـشكر إیقـاع في ًدائما ادأبوا: أي ماالستفها بصیغة أمر فهو اشكروا

 هـذه خـالق یـشكرون أفـال :وقیـل ، )٥(رالكبا النعم هذه بسبب حین كل في تجدیده

 إنكــــار وهــــو ، تحــــصى وال تعــــد ال نعــــم مــــن ،علــــیهم بــــه تفــــضل مــــا علــــى ،الــــنعم

 خلـةدا ،التوبیخي لالستفهام فیه والهمزة، ) ٦(المعدودة النعم شكرهم لعدم واستقباح

                                                 
    ).   ١٢٥    /   ١٦ (                                       ینظر نظم الدرر فى  تناسب اآلیات والسور )١
   ).  ٣٣    /   ١٢ (                      ینظر التفسیر الوسیط  )٢
     ).   ٣٠    /  ٤ (                           ینظر فتح القدیر للشوكانى  )٣
    ).   ٥٦١    /  ٦ (                   تفسیر ابن كثیر  )٤
    ).   ١٢٦    /   ١٦ (                                 نظم الدرر فى تناسب اآلیات والسور      ینظر )٥
   ).  ٢١    /   ٢٤ (                                  ینظر تفسیر حدائق الروح والریحان  )٦
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 أیـرون :والمعنى،  )١(رالمقـد ذلك على عاطفة: والفاء ،المقام یقتضیه مقدر على

 فیرجعـون ،والتحمیـد والتقدیس بالتوحید یشكرونها فال بها أیتنعمون أو،  النعم هذه

 وتعــداد ،تعــالى اهللا وحدانیــة علــى اســتدالل ذلــك وفــي. تعــالى اهللا غیــر ةدعبــا عــن

 نعمــة بالنبـات إحیاؤهــا ثـم ،نعمــة فهـي ،منهــا هـمل بــد ال لهـم مكــان فـاألرض. للـنعم

 فـي یـصیر قـوتهم فـإن ،ثالثـة نعمـة منهـا الحـب إخـراج ثـم ،أنـزه تصیر فإنها ،ثانیة

 كـــل فـــي الحـــب تنبـــت األرض ألن ؛ رابعـــة نعمـــة فیهـــا الجنـــان جعـــل ثـــم ،مكـــانهم

ــل بالــشكر،تقخیر اهللا األرض لإلنــسان یجــب أن نعمــة تــسف ، ) ٢(ســنة مــن و اب

 بعـدم وذلـك ، بالمحافظة علیهانیكوإنما  : على هذه النعمةلىاع  تاهللا شكرتمام 

صــــالحة لالســــتغالل  -كمــــا أرادهــــا الخــــالق -الف منافعهــــا حتــــى تظــــلٕتلوثهــــا واتــــ

یمكــن  الفــ، ) ٣ "(افــسدوا فــي األرض بعــد إصــالحهوالت"  : قــال تعــالى،واالنتفــاع

سـالة عمـارة ى أن یقـوم برلإلنسان الذي حمل هذه األمانـة الثقیلـة والمـسؤولیة الكبـر

 والمحافظة على هذه البیئة نقیة صالحة مـن هـواء ومیـاه ،األرض واستخراج كنوزه

ه یـــضمن َّلعلـــة مـــاصـــل شـــكره العملـــي علـــى هـــذه النعإال إذا و...وأشـــجار ونباتـــات

  .المزید من خیراتها وبركاتها

  

  املطلب الثالث

  نعمة املاء
العـذب مـن الـسماء فـي صـور المطـر  عز وجل على عباده إنزال المـاء مهومن نع

الدالــة علــى عظمــة  الــنعم بقــدر الحاجــة إلیــه ویخــزن فــي طبقــات األرض وهــي مــن

وجودهـــا و بـــه ر أســـرا مـــن هـــو شـــریان الحیـــاة و ســـرف،  عـــالى وقدرتـــهاهللا تبـــارك وت

 وآیــة ،مــىعظالكبــرى والمنــة النعمــة هــو الالمــاء ف.علــى وجــه األرض تــستمر الحیــاة

 ،هم وعنـــصر نمـــائ، ألنهـــا مـــادة حیـــاتهم، ال غنـــى للنـــاس عنهـــا،مـــن آیاتـــه الجلیلـــة

 ،ن  ویـأكلو ، ویرتـوون، ویحرثـون ویزرعـون، منها یـشربون ویـسقون،موسبب بقائه

                                                 
    ).   ١٦٧  /   ٠٧ (                         ینظر تفسیر أأبى السعود  )١
   ).   ٣٩٤    /  ٧ (                          ینظر تفسیر روح البیان  )٢
  .  ٥٦                   سورة  األعراف آیة  )٣
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ولما للماء من أهمیة بالغـة فقـد نبـه اهللا تعـالى إلـى معرفـة هـذه النعمـة وتأدیـة 

قوله واستوجبت شكر خالقها عز وجل ومن اآلیات التى نوهت بفضلها  ،شكرها 

   :تعالى

ــرأيـتم " ُأفـ ََُْ َاْلمــاء ََ ذي َ ِال َتــشربون ـَّـ ُ َ ْ تم ، َ ْأأنـ ُ ُأنـزْلتمــوه ََْــ ُ ُ َ َمــن َْ
ِاْلمــزن ِ ْ ْأم ُ ُنحن َ ْــ َاْلمنزلــون َ ُِ ْ ْلــو ، ُ َ 

ُنشاء َ ُجعلناه َ َْ َ ًأجاجا َ َ َفـلوال ُ ْ َ َتشكرون َ ُ ُ ْ   .٧٠ ، ٦٩ ، ٦٨ آیة :الواقعةسورة  " َ

  :مناسبة اآلیة لما قبلها

 بـشدة وقـدمهم ،ابهأسـب وجـود مـع الـزرع فـي قدرتـه علـى  اهللا تعالى عبادهوقفأ لما

 التوقیــف أتبعــه ،الجملــة فــي ًســببا فیــه لهــم ألن؛  لــبس نــوع ألــبس ربمــا وكــان ،إلیــه

 فـي لهـم سـبب ال الـذي المـاء وهـو  ذلك الـزرعسبب في التصرف على قدرته على

 الــشرب بنعمــة ًمــذكرا التنبیــه هــذا أفــادهم عمــا ًمــسببا فقــال ،ًأصــال أمــره مــن شــيء

  .)١("أیتم الماء الذى تشربون أفر " :ل فقاالغذاء إلیه یحوج الذي

  

  :معانى المفردات والتراكیب

 وأنــه ،یــشربون منــه الــذي العــذب لمــاءبا علــى عبــاده نعمتــه َّالمــولى عــز وجــل ذكــر

ـــسره اهللا أن لـــوال ـــه ســـبیل هـــمل كـــان لمـــا ،وســـهله ی ـــال إلی ـــذى  " :فق ـــرأیتم المـــاء ال أف

ِالمـزن مـن أنزلتمـوه الـذین تمأأنـ ،تـشربونه الـذي المـاء عن أخبرونى :أى "تشربون  ْ ُ ْ  

 ذلك، إنكار تستطیعون وال ،أنزلناه الذین نحن أننا شك ال ، أنزلناه؟ الذین نحن أم

  .المفضوحة والمغالطة ،المكشوفة المكابرة من نوعا یعتبر لذلك إنكاركم ألن

ْالمــزنو ــا و، )  ٢ (المــضيء ّالــسحاب وهــو ،  مفــرده مزنــة:ُ ــصرٕانم  ســبحانه اقت

 وأجل ،فوائده أعظم ألنه ؛ ومنافعه ،الماء فوائد كثرة مع الشرب ذكر لىع وتعالى

  .)٣(فهو أهم المقاصد المنوطة به ،  منافعه

ّ نبــه الحــق ســبحانه إلــى مــا قــد ،وزیــادة فــي إبــراز أهمیــة المــاء مــن منظــور اإلســالم
غیر صالح " ُُأ◌جاجا" أو لو أنزله ،لم ینزله، إذا یصیب اإلنسان والحیاة من هالك

  : النعمة هذه لسلبهم شاء لو أنهو،  أخرى بنعمة ًمذكراتعالى  قالف لالستعمال

                                                 
    ).   ٢٦٦    /   ١٩ (                                       ینظر نظم الدرر فى تناسب اآلیات والسور  )١
   ).   ٣١٨    /  ٥     (     اللغة   س     مقایی      معجم   )٢
    ).   ٣٩٦    /   ٢٨ (                           تفسیر حدائق الروح والریحان    ،    )    ١٩٨    /  ٨ (                        ینظر تفسیر أبى السعود  )٣
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 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

ْلــو"  ُنــشاء َ َ ُجعلنــاه َ َ ْ َ ًُأجاجــا"  المــزن مــن النــازل المــاء ذلــك جعلنــا: أي ؛ " َ : أي ؛ " َ

  .)١(علیكم منا وفضال ،بكم رحمة ذلك نشأ لم ولكنا،  شربه یمكن ال ،ًاقزعا ًملحا

َوَأجتهــا النــار أجــیج: قــولهم مــن ،والحــرارة الملوحــة شــدید : األجــاج:وقــال الراغــب ُ َّ، 

  .)٢(النهار ّوائتج ،ّأجت وقد

 والتحـضیض اإلنكـار سـبیل علـى عنـه سـبب إلنكـاره یساغ ال مما هذا كان ولما

 مــن أعطــاكم مــا إعطائــه علــى ربكــم تــشكرون فهــالأى  " فلــوال تــشكرون"  :فقــال

 ال أجاجـــا یجعلـــه أن وتركـــه ،ایـــشكممع وصـــالح ،ومنـــافعكم لـــشربكم العـــذب المـــاء

 باسـتعمال االستمرار سبیل على الشكر تجددون ال ولم ال فهلأو  .)٣(به تنتفعون

 ًمالئمـا وجعلـه،  منـه ومكـنكم لكـم أوجـده الذي طاعة في القوى من ذلك أفادكم ما

ٕوانما آثر الشكر عند ،  ) ٤(ترونـه ما كل في لكم ًنافعا لنفوسكم مشتهى لطباعكم

 ،أكلهـم المـأكول فـي یـذكر لم أنه :أحدهما :لوجهین وذلكلماء دون الطعام ذكر ا

،  تـشكرون: فقـال تـشربون: المـاء فـي وقـال تـشكرون: یقـل لـم تأكلون: یقل لم فلما

 تــشكرون: یقــل فلــم ســعیا لهــم فأثبــت  "تحرثــونمــا " : قــال المــأكول فــي أن: الثــاني

 محـــض فهـــو أصـــال فیـــه لكـــم عمـــل ال المـــزن مـــن أنزلتمـــوه أأنـــتم: المـــاء فـــي وقـــال

الواجـب علـى العبـد أن یـشكر اهللا علـى نعمـة ف،  ) ٥(تـشكرون فلوال: فقال النعمة

 وحیثما ، كان الناس الماء حیثما كانف،  فال قیمة للحیاة دون وجود ماء، الماء 

 وروح ، وبــــشائر الخیــــرات،رســــول الرحمــــاتفهــــو ؛  س ارتحــــل النــــا،غــــاض المــــاء

 ، أغلــى مفقــود، شــریان الحیــاة النــابضفهــو ،  وبهجــة القلــوب،األفــراد والمجتمعــات

َّ فــسبحان مــن ســواه،أرخــص موجــود ســبحان مــن أنــزل المــاء !  ســبحان مــن أجــراه! َ

ُ ولكــن ال یكــاد یــشعر ،إنهــا نعمــة عظیمــة جلیلــة!  َّوروى بهــا األجــساد واألفــواه
َرها حـق قـدرها إال مـن حرمِّقیمتهـا ویقـدب َِ ُ اء نعمـة عظیمـة تحتـاج إلـى مـفال ، هـاَّ

َ شكر اهللا تبـارك وتعـالى علـى  من تمام ٕالشكر وانَّ َ ُِ
َ ُ ال یقتـصر علـى هـذه النعمـةْ

ــسان ــشكر بالل ِال ِ ْ ِ بــل یتعــداه إلــى الــشكر بحــسن التــصرف فیــه وحــسن اســتغالله،ُّ ِ ِ َِ ْ ِ ِ ِْ ُْ ُ َُّ َّ ِ ْ ُّ ُ َّ ْ، 

                                                 
    ).   ١٧٩    /   ١٤ (                                              ینظر التفسیر الوسیط للدكتور محمد سید طنطاوى  )١
  .  ٦٤             المفردات ص  )٢
   ).   ١٤٣    /   ٢٣ (                   ینظر جامع البیان  )٣
   ).   ٢٢٨    /   ١٩ (                                       ینظر نظم الدرر فى تناسب اآلیات والسور  )٤
    ).   ٤٢٢    /   ٢٩ (                    ینظر مفاتیح الغیب  )٥
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ــ ِصاد والترشــید فــي اســتعمالهواالقت ِ ِ ِ ٌ فــَأي إســراف فــي اســتعمال المــاء هــو تــصرف ،َِّ ُّ َ
ِ ِ ٍِ

َ ْ ْ ِ ُّ

َسيء وسلوك غیر حمید ُ ٌ ٌ ِجـاء النهـي عنـه صـریحا فـي القـرآن المجیـدوقد ، ٍ ّ ِ ُِ ً َ َُ ُ یقـول ،ُ
َوكلــوا واشــربوا وال تــسرفوا إنــه ال یحــب المــسرفین" : ُاهللا تعــالى ِ ِ ِْ ُْ ْ ُّ ِ

ُ ُُ َِّ ُ ُ َ َ ََ ْ َواذا كــان ، ) ١ "(ُُ ٕ
َاإلســــراف فــــي اســــتعمال المــــاء للــــشرب منهیــــا عنــــه وممنوعــــا منــــه فــــإن اســــتعماله  َّ ِ ُ ُْ ْ ُِ ِ ًِ ً ّ َ

ِ ُّ ِ

َبإسـراف فــي مجــاالت ُأخــرى َأكثــر منعــا وأشـد خطــرا ًَ ُّْ َ ُ ََ ْ ْ ٍ ٍ
ْ المــاء مــن أكبــر الــنعم التــي ف .ً ِ

یحفظهـا خلقها اهللا ومن حق هذه النعمة تقدیرها حق قدرها ومقابلتها بالشكر حتـى 

 ..اهللا سبحانه من الزوال

  ملطلب الرابعا

  نعمة تسخري البحر بأنواع النعم
وقــد جعلــه  ، ه البحــر تعــالى علــى عبــاده نعمــة تــسخیرال ریــب أن مــن أجمــل نعمــه

 نعمــة اســتخراج :فمــن هــذه الــنعم، ًالمــولى تعــالى زاخــرا بــأنواع عدیــدة مــن الــنعم 

ًحیـــث جعـــل البحـــر مـــستودعا ال ؛  هـــذه نعمـــة عظیمـــة مـــن اهللاو ، اللحـــم الطـــرى 
�ینضب لمادة غذائیة تعتبر شـیئا أساسـیا فـي حیـاة معظـم الـشعوب  یتناولونهـا مـن ،ً

ًالبحــر دون أن یخــسروا مــاال وجهــدا فــي تربیتهــا  ولــوال ذلــك لــضاقت معیــشة أكثــر ،ً

 ومـن رحمـة ،الناس حیث إن علیها اعتمـادهم فـي الغـذاء وبهـا یتجـرون ویتكـسبون

 التـى یزخـر بهـا البحـر ومـن الـنعم،   ِة ومیتـة فـي الحـل واإلحـراماهللا إباحتهـا حیـ

سییر الفلـك فــي البحـر نعمـة كبـرى فیهـا منــافع فتـ : نعمـة تـسییر الفلــك فیـه:ًأیـضا

ویحــــصل لهــــم ضــــیق فــــي أمــــورهم ، عظیمــــة للعبــــاد وفقــــدانها یقلــــل ســــبل الحیــــاة 

مــواج وتذلیلــه  ولــذلك یمــتن اهللا علــى عبــاده بتــسخیره البحــر المــتالطم األ،التجاریــة

؛ ألنهـا تـشق الریـاح  لركوبه وقضاء مـصالحهم بحملـه الـسفن التـي تمخـره،  لعباده

ومـــن ،  والمــاء بـــصدرها المـــسنم الـــذي أرشـــد اهللا عبـــاده إلـــى صــنعه وهـــداهم لـــذلك

 التـــي یخلقهـــا اهللا فـــي البحـــر مـــن الآللـــئ  نعمـــة اســـتخراج الحلـــي:ًالـــنعم أیـــضا

ْعبــاده اســتخراجها مــن أعمــاق البحــار لیتحلــوا  وكیــف ســهل اهللا ل،والجــواهر النفیــسة َ

ًفهــذه الــنعم جمیعــا وغیرهــا فــي البحــر  .ًویتجــروا بهــا كــذلك تكــسبا للمعــاش، بهــا 
 لهـم هـذا البحـر  المولى عـز وجـل وكیف سخرفیهاتوجب على الناس أن یفكروا 

                                                 
  .  ٣١                  سورة األعراف آیة  )١
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ف  وكیی وهیأ لهم سبل استخراجها رغم مخاطره الكثیرة،ًمستودعا لهذه النعم الكثیرة

 فــي القــرآن ولقــد جــاء الحــدیث، اســتوجبت هــذه الــنعم شــكر اهللا تبــارك وتعــالى 

عدیدة عن هذه اآلیة العظیمة الدالة على كمال الخالق وعظمة الكریم في آیات 

االمتنان والتفضل واإلنعام واإلكرام من في سیاق والتى جاءت  ،ّالمنعم جل وعال

  : ومن هذه اآلیات،ا  مما استوجبت شكره تعالى علیهوعالّاهللا جل 

  : تعالىقوله ـ ١

َوهــو"  ُ ِالذي َ َســخر َّــ َّ َاْلبحر َ ْــ ُلتــأكلوا َ ُ ْ َ
ه ِ ُمن ْــ

ًلحمــا ِ ْ ا َ ِـ�ـطري ُوتــستخرجوا َ ِ ْ َ ْ َ ُمنه َ ْــ
ًحليــة ِ َْ

َتـلبــسونـها ِ َ ُ َْ َ 

َوتـرى َ َاْلفلك َ ْ َمواخر ُ
ِ

َ ِفيه َ ُولتبتـغوا ِ َ َْ
ِ
ْمن َ

ِفضله ِ ِ ْ ْولعلكم َ ُ َّ ََ َتشكرون َ ُ ُ ْ      ١٤ آیةسورة النحل" َ

  

  :مناسبة اآلیة لما قبلها

 بـــأجرام األولـــى المرتبـــة فـــي اإللـــه إثبـــات علـــى  المـــولى تبـــارك وتعـــالىاحـــتج لمـــا 

 بعجائـب الثالثـة المرتبـة وفـي ،ونفـسه اإلنـسان ببـدن الثانیـة المرتبة وفي ،السموات

 المرتبــة فــي ذكــر ، النبــات طبــائع بعجائــب الرابعــة المرتبــة وفــي ،الحیوانــات خلقــة

 منهــــا فبــــدأ العناصــــر أحــــوال بعجائــــب الــــصانع وجــــود علــــى االســــتدالل لخامــــسةا

  .)١ (الماء بعنصر باالستدالل

  

  :معانى المفردات والتراكیب

 المتعلقــة ِالــنعم تفــصیل َإثــر بــالبحر المتعلقــة ِالــنعم ِتعــداد فــي شــروعفــى هــذه اآلیــة 

 كونـه :تـسخیره عنىمو "وهو الذى سخر البحر  " :فقال تعالى ًونباتا ًحیوانا بالبر

 مــا اســتخراج فــي وللغــوص ،المــصالح فــي للركــوب بــه االنتفــاع مــن النــاس یــتمكن

َهــــو"  الـــــضمیرو ، فیـــــه لمــــا ولالصـــــطیاد ،فیــــه  وذكـــــر ،تعـــــالى اهللا إلــــى یعـــــود  "ُ

 البحـر ذلـل الذي هو سبحانه أنه إلى ولإلشارة ،تعالى اهللا سلطان لبیان الموصول

 البحر اهللا تسخیر بل ،مكنهم الذي هو صیدهم سولی ،فیه مما وتمكنهم ،لمنافعهم

  .)٢(نفعهم من وتمكینا لهم نعمة كان لهم

                                                 
   ).   ١٨٧    /   ٢٠ (                    ینظر مفاتیح الغیب  )١
    /  ٨ (      ھـ�ـ     ١٣٩٤                                                                  ینظر زھرة التفاسیر لمحمد بن أحمد المعروف بأبى زھ�رة المت�وفى  س�نة  )٢

   ..                دار الفكر العربى  /   ط   ،   )     ٤١٤٣
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  :نواعأة  ثالث اآلیة هذه في منها تعالى اهللا ذكر قدو كثیرة البحار منافعف

 لحمــا منــه لتــأكلوا" :  فقــالالبحــر تــسخیر فــي الــسبب ذكــرحیــث : األولــى المنفعــة

  ،إذ علیه مدار حیاة اإلنسان األهمألنه ، األكل ب منافعه من أوال وبدأ " طریا

  .واختار كثیر األول، وقیل السمك والطیر ،  السمك :والمراد باللحم الطرى

ًوانما عبر عن السمك باللحم مـع كونـه حیوانـا  للتلـویح بانحـصار االنتفـاع بـه فـى :ٕ

، ألیافـه لـضعف مـضغه وسهولة،  لإلشارة إلى لطافته :ووصفه بالطراوة، األكل  

،  ًعـذبا أكلـه إلـى  فیبـادرلتنبیه على المسارعة إلى أكلـه لـئال یتـسارع إلیـه الفـسادول

 لمـا ًمالحـا كلـه كـان لـو الـسمك أن وذلك،  تعالى قدرته كمال على داللة ذلك ففي

 الملـح البحـر مـن خـرج لمـا ألنـه،  بـالطري یعـرف مـا تعـالى اهللا قـدرة من به عرف

 وعلــم الطبــع بحــسب ال وقدرتــه اهللا خلــقب أنــه علــم العذوبــة غایــة فــي الطــري اللحــم

  ،) ١ (ّالضد من ّالضد إخراج على قادر تعالى اهللا ّأن بذلك

 " تلبـسونها حلیـة منـه وتـستخرجوا" : تعـالى قولـه البحر منافع من :الثانیة لمنفعةا

 منهمــا یخــرج " : فــى آیــة أخــرىتعــالى قــال كمــا والمرجــان اللؤلــؤ :بالحلیــة والمــراد

 وألن ،جملــتهم مــن ألنهــن،  نــسائهم لــبس :بلبــسهم والمــراد، ) ٢" (نوالمرجــا اللؤلــؤ

  .)٣(ولباسهم زینتهم فكأنها أجلهم من یكون إنما بها التزین على إقدامهن

    "تلبسونها " :قوله ظاهر فإن : حیث قال،ولعل الشوكانى لم یرتض ذلك 

 یجــوز كمــا لهــم حلیــة یجعلونــه: أي والمرجــان اللؤلــؤ یلبــسوا أن للرجــال یجــوز أنــه

  "تلبــسونها" : قولـه تأویــل فـي المفـسرین مــن جماعـة تكلفـه لمــا حاجـة وال ،للنـساء

 فـي لـیسإذ  ،ألجلهـم یلبـسها لكـونهن أو ،جملـتهم مـن ألنهـن ،نـساؤهم تلبسه بقوله

 لـــم مـــا والمرجـــان بـــاللؤلؤ التحلـــي مـــن الرجـــال منـــع یقتـــضي مـــا المطهـــرة الـــشریعة

 مــن ممنــوع ذلــك فــإن ،خاصــة النــساء إال علیهــا یــستعمله ال صــفة علــى یــستعمله

 أو لؤلـــؤ حلیـــة كونــه جهـــة مـــن ال بمنعــه الـــشرع ورد وقـــد ،بهــن تـــشبها كونـــه جهــة

  ) ٤(مرجان

                                                 
  ط   )    ٢٣١    /  ٢ (     ھ�ـ    ٩٧٧          مت�وفى س�نة                                                   ینظر السراج المنیر لشمس الدین الخطیب ال�شربینى ال )١

    ).   ٣٥٢   /  ١١ (            روح المعانى   ،       ھـ      ١٢٨٥        القاھرة   "         األمیریة   "            مطبعة بوالق  /
    .   ٢٢                  سورة الرحمن آیة  )٢
    ).   ١٨٨    /   ٢٠ (                    ینظر مفاتیح الغیب  )٣
   ).   ١٨٤    /  ٣ (                  ینظر فتح القدیر  )٤
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تعـالى  ذكـر ،للحلیة واالستخراج  البحرمن األكل نعمة تعالىسبحانه و ذكر ولما

 الفلـك وتـرى"  : فقـالالثالثـة المنفعـةوهـذه هـى  فیـه  مـواخرالفلـك تـصرف نعمة

 التـى تراهـا مقبلـة ومـدبرة بـریح واحـدة :والمواخر،  "فضله من ولتبتغوا فیه اخرمو

  )  ١( مخرت السفینة تمخر مخوراً إذا جرت تشق الماء مع الصوت:یقال، 

 مــن مــدبرة مقبلــة ، ّومقــدمها بحیزومهــا ّتــشقه ،فیــه جــوارى الــسفن وتــرى: والمعنــى

 ،هنا إلى هناك ما لجلب قلیمإ إلى إقلیم ومن آخر، إلى بلد ومن،  قطر إلى قطر

  .)٢(هناك إلى هنا وما

 ذلـك علـى عطـف ،تبعـه ومـا األكـل مـن نفـسه البحر بمنفعة التسخیر علل ولما

ــع ــه النف ــال ،ب ــالى فق ــوا" : تع "  : قولــهعلــى معطــوف وهــو ، " مــن فــضله ولتبتغ

 لتنتفعــوا: أي ، ٍمحذوفــة ٍعلــة علــى معطــوف أو ،اعتــراض بینهمــا ومــا  "تــستخرجوا

   ،) ٣ (أربح تجارته فإن ،للتجارة بركوبه رزقه سعة من ولتطلبوا ،بذلك

 والهـدف المنـشود  وهو ابتغاء الفضل السبب األسـاسرتب على ذلك السبب ثم 

لكـى تـشكروه عـز وجـل : أى " ولعلكـم تـشكرون " : فقالةمن من وراء تلك النعم

ا عــز وجــل تــسخیره لــوال عنهــا عــاجزون أنــتم التــي الــنعم هــذه مــن مــنحكم مــا علــى

 علـى وتثنـون وهیأهـا األشـیاء هـذه لكـم یسر الذي لكى تشكروا اهللا :وقیل ، )٤(لكم

 تعـالى فللـه ، ه الظـاهرة والباطنـة  وأسـبغ علـیكم مـن نعمـ، علـیكمبهـا َّمـن الذي اهللا

ـــشكر الحمـــد  مـــا فـــوق ومنـــافعهم مـــصالحهم مـــن العبـــاد أعطـــى حیـــث ،والثنـــاء وال

 هو بل علیه ثناء نحصي ال ،سألوه ما كل من وآتاهم ،یتمنون ما وأعلى ،یطلبون

 بالطاعة بأدائها فتقومون ،الجلیلة نعمه حقوق اتعرفولكى و ، نفسه على أثنى كما

ألنـه جـاء   "لعلكـم تـشكرون " :بقولـه اآلیـة تذییللعل السبب فى و ، )٥(والتوحید

 أن : أحــدهما:مناســب تمــام المناســبة لمــا اشــتملت علیــه اآلیــة الكریمــة مــن وجهــین

 توجب الشكر ناسـب أن تختـتم ةولما كانت النعم ، ةالمقام فى معرض ذكر النعم

                                                 
    ).    ٤١٥٢    /  ٦ (                   ینظر لسان  العرب  )١
                    م��صطفى الب��ابى الحلب��ى   /   ط   )   ٦٢    /   ١٤ (   ھ��ـ       ١٣٧١                                  ینظ��ر تف��سیر المراغ��ى المت��وفى  س��نة  )٢

   .    ھـ    ١٣٦٥     أولى   /   ط    ،              وأوالده بمصر 
   ).   ١٦٠    /   ١٥ (                     حدائق الروح والریحان   ،   )    ١٠٣    /  ٥ (                        ینظر تفسیر أبى السعود  )٣
    ).   ١٢٦    /   ١١   (      والسور       اآلیات       تناسب    في       الدرر     نظم        ینظر )٤
    ).   ٤٧٣    /  ١   (      المنان     كالم       تفسیر    في        الرحمن        الكریم       تیسیر       ینظر  )٥
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 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

 باب في أقوى  أن ما تضمنته اآلیة:الثانى، " ولعلكم تشكرون  " :هذه اآلیة بقوله

فكـــأن  ، المعـــاش وتحـــصیل لالنتفـــاع ًســـببا المهالـــك جعـــل إنـــه حیـــث مـــن ،اإلنعـــام

 مــع البحــر ركــوب جعــل إذ ،علــیكم هبــ أنعــم مــا علــى ربكــم ولتــشكروا أي: المعنــى

 الحــل إلـى الحاجــة عـدم مــع ،المعـاش وحــصول لالنتفـاع ًســببا للهـالك مظنــة كونـه

  . فكان ذلك أحرى أن یعقب بالشكروالسكون واالستراحة والترحال

 وجــه ولعــل :تلــك النعمــة بالــشكرل العالمــة أبــو الــسعود فــى تعقیــب ولــذلك یقــو

 مع طویلة لمسافة قطعا فیها نإ حیث من بالشكر بالتعقیب النعمة هذه تخصیص

 فـي أنها مع أصال حركة غیر من بل السفر، أسباب مزاولة غیر من ثقیلة أحمال

 الـصفة علـى المـسافة قطـع مـن ذكـر مـا إلـى یـضم أن ویمكـن ،المهالـك تضاعیف

 وكثـرة ملبـوس وأنفـس مـأكول أطیـب فیـه كـون مـن البحـر علیـه اشـتمل ما المذكورة

 الموجبــة للــشكر المــستدعیة األســباب أعظــم مــن موقعهــا وحــسن انفاســته مــع الــنعم

  ).١(له

  : تعالىقوله ـ ٢

ْومــن "
ِ
ِآياتــه َ ِ

ْأن َ َيـرســل َ
ِ
ْ َالريــاح ُ ٍمبــشرات َِّ

َ ِّ ْوليــذيقكم َُ ُ َ ِ
ُ
ِ
ْمــن َ

ِرحمتــه ِ ِ
َ َولتجري َْ ِ ــ ْ َ

ِ
ُاْلفلك َ ْــ ِِبــأمره ُ َْ ِ 

ُولتبتـغوا َ َْ
ِ
ْمن َ

ِفضله ِ ِ ْ ْولعلكم َ ُ َّ ََ َتشكرون َ ُ ُ ْ   .٤٦سورة الروم آیة"  َ

  :مناسبة اآلیة لما قبلها

 العـالم فـي الفـساد ظـاهرة  فـى اآلیـات الـسابقة المولى تبـارك وتعـالىوصف أن عدب

 بمــــا وحدانیتــــه علــــى القاطعــــة األدلــــة عــــز وجــــل أقــــام ،والمعاصــــي الــــشرك بــــسبب

 موتهـــا بعـــد األرض بهـــا فتحیـــا وباألمطـــار، الریـــاح إرســـال مـــن أمـــامهم یـــشاهدونه

 مــــدار وعلیــــه ،غــــذاؤهم فیــــه ممــــا ،إلیــــه حاجــــة فــــى هــــم لمــــا حاملــــة لــــكالف وجــــرى

  .)٢(حیاتهم

  :معانى المفردات والتراكیب

 -أنــه ،قدرتــه ونفــاذ -تعـالى -اهللا وحدانیــة علــى الدالــة والبـراهین اآلیــات مــنكـذلك 

 فیهـا ،أمطـارا ورائهـا مـن بـأن بـشارة لتكون ،الریاح ٕوارادته بمشیئته یرسل -سبحانه

 التجـــدد ســـبیل علـــىلیكـــون  " یرســـل "الفعـــل بٕوانمـــا عبـــر  ، للنـــاس رالكثیـــ الخیــر

                                                 
   ).   ١٨٤    /  ٣ (           فتح القدیر   ،   )    ١٠٣    /  ٥ (                        ینظر تفسیر أبى السعود  )١
   ).  ٥٨    /   ٢١ (                     ینظر تفسیر المراغى  )٢



       
  

 
 
 

٩٧٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

 فـإن ،القـدرة بـاهر إلى إشارة:  "الریاح"  بالجمع وصفهاو فيكما أن  واالستمرار،

 فـــي علیـــه لغیـــره قـــدرة ال عظـــیم أمـــر أخـــرى إلـــى جهـــة مـــن الواحـــدة الـــریح تحویـــل

 كـذلك إثارتهـا ففـي ،متعاكـسة ریـاح كانت إذا فكیف ،إسكانه وكذا ،الواسع الفضاء

: والمبـــشرات، ) ١(البـــصائر أولـــو إال یعلمـــه ال مـــا القـــدرة بـــاهر مـــن إســـكانها ثـــم

 برســل الریــاح شــبهت. الــسار الخبــر :البــشارة وأصــل. المطــر وهــو بــالخیر المؤذنــة

  .)٢(یمطر حیث إلى المطر سحاب تسوق الریاح أن  وذلكالمسرة بأخبار موجهة

  

 تعقبهـا التـي الریـاح إرسـال مـن النـاس على عودت التي لفوائدا بیانشرع فى ثم 

 تحیـا مطـرا رحمتـه مـن علـیكم  فینـزل : أى "ولیـذیقكم مـن رحمتـه" : فقالاألمطار

 للعبــاد المنقــذة هــي رحمتــه أن تعرفــون مــا رحمتــه مــن وتــذوقون ،دوالعبــا الــبالد بــه

 ائنلخــز الفاتحــة الــصالحة األعمــال مــن اإلكثــار إلــى فتــشتاقون ،ألرزاقهــم والجالبــة

 البحـر فـي الـسفن تـسییر :هبوبها عند أیضا الریاح خواص منو ، ) ٣( الرحمة

 البــضائع وتحمــل والتجــار، الركــاب ینتقــل بالــسفنف ، "ولتجــرى الفلــك بــأمره ":فقــال

ألنــه :بــأمره ٕوانمــا قیــد الفلــك ، بالتجــارة الــرزق وســیلة فتكــون آخــر، إلــى قطــر مــن

ـــة  ـــك اهللا تقـــدیر لـــوال :أي ،للمنـــة وتحقیـــق للمـــؤمنین تعلـــیمبمثاب  أســـباب وجعلـــه ذل

 ّبـد فـال موافقـة تكـون وال تهـب قـد الـریح ألن :وقیـل،  )٤(الفلـك جـرت لما حصوله

  .)٥(وأغرقتها عصفت وربما ،لحبسها واالحتیال السفن إرساء من

لــى تلــك وجب الــشكر عستوبعــد أن ذكــر هــذه الغایــات الجلیلــة خــتم اآلیــة بمــا یــ

لكـى  األمور لكم وسیر األسباب لكم سخر :أى " نولعلكم تشكرو " :قالف ةالنعم

 فهـذا ، نقمـه مـن عـنكم ودفـع نعمـه مـن علـیكم أنعـم مـا  علـىتشكروا اهللا عز وجل

، علـیكم ویبقیها منها اهللا لیزیدكم تعالى اهللا بشكر تقابل أن النعم من المقصود هو

 ونعمتـــه راكفـــ اهللا نعمـــة َّبــدل مـــن حـــال فهـــذه والمعاصــي بـــالكفر الـــنعم مقابلـــة وأمــا

                                                 
   ).   ١١٣    /   ١٥ (                                       ینظر نظم الدرر فى تناسب اآلیات والسور  )١
    ).   ١١٨    /   ٢١ (                        ینظر التحریر والتنویر  )٢
      ٦٤٣      ص       المنان     كالم       تفسیر    في        الرحمن        الكریم      یسیر        ینظر ت )٣
    ).   ١١٩    /   ٢١ (      تنویر                   ینظر التحریر وال )٤
    ).   ١٧٤    /  ٣ (                     ینظر السراج المنیر  )٥
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 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

تعقیـب اآلیـة بالـشكر ف، ) ١(غیـره إلـى منـه واالنتقـال للزوال لها معرض وهو محنة

  .بالشكر تقابل أن یجب تعالى اهللا ةنعم أن إلى شارةلإل

   : تعالىقوله ـ ٣

َومــا " ِيــستوي َ َ ْ ِاْلبحران َ
َ ْــ َهــذا َ ٌعــذب َ ْ ــرات َ ٌفـ َ ٌســائغ ُ ِ ُُشــرابه َ َ َوهــذا َ َ ح َ ٌمل ْــ ٌأجــاج ِ َ ْومــن ُ

ِ
ٍّكــل َ ُ 

َتأكلون ُ ُ ًلحما َْ ْ ِ�طريا َ َوتستخرجون َ ُ ِ ْ َ ْ َ ًحلية َ َْ
َتـلبسونـها ِ َ ُ َْ َوتـرى َ َ َاْلفلك َ ْ ِفيه ُ َمواخر ِ

ِ
َ ُلتبتـغـوا َ َ َْ

ْمـن ِ
ِ 

ِفضله ِ ْ ْولعلكم َ ُ َّ ََ َتشكرون َ ُ ُ ْ   .١٢سورة فاطر آیة "  َ

  :مناسبة اآلیة لما قبلها

 لـذلك المثـل وضـرب ثالبعـ إثبـات علـى األدلـة  المـولى تبـارك وتعـالىذكر أن بعد

 المختلفــة البــراهین ذكربــ هــذا أردف علیهــا الغیــث إنــزال بعــد المیتــة األرض بإحیــاء

 فـــي المختلفـــة الجـــنس فـــي المتحـــدة األشـــیاء بخلقـــه قدرتـــه وعظـــیم وحدانیتـــه علـــى

  المنافع،

َومـا": فقـال قدرتـه وعجیـب صـنعه بـدیع مـن آخـر ًنوعـا سـبحانه ذكرحیث  َِیـستوي َ ْ َ 

ِالبحران َ ْ َْ"  

  :معانى المفردات والتراكیب

ومــا : " فقــال ،المختلفــة األشــیاء خلقــه فــي العظیمــة قدرتــه علــى تعــالى اهللا ّنبــه

وقـــد تعـــددت  ، "یــستوى البحـــران هـــذا عـــذب فـــرات ســـائغ شـــرابه وهـــذا ملـــح أجـــاج 

 أن هـذا : إلـىفـذهب أكثـر المفـسرین :مشارب المفسرین حول المراد بهـذه اآلیـة

حیـــث شـــبه اهللا تعـــالى المـــؤمن بـــالبحر ، ؤمن والكـــافر مثـــل ضـــربه اهللا تعـــالى للمـــ

والعــذب مــن حیــث إن المــؤمن بــاق علــى الفطــرة األصــلیة والوصــف المقــصود مــن 

ٍكمــــا أن البحــــر العــــذب بــــاق علــــى الحالــــة األصــــلیة والوصــــف ، حقیقــــة اإلنــــسان 

وأن الكــــافر مغیـــر علـــى الفطــــرة األصـــلیة والكمــــال ، المقـــصود مـــن حقیقــــة المـــاء 

وأریــــد المــــؤمن ، فــــذكر البحــــرین ، كمــــا أن البحــــر الملــــح كــــذلك ، ه المقــــصود منــــ

ن الوصـــــفین كتفـــــاوت مـــــا بـــــین ونفـــــى االســـــتواء لتفـــــاوت مـــــا فیهمـــــا مـــــ، والكـــــافر 

ن هذه اآلیة لبیـان مـا یـستدل بـه كـل عاقـل علـى أنـه ممـا ال  إ:وقیل، ) ٢(البحرین

                                                 
   .   ٦٤٤      ص       المنان     كالم       تفسیر    في        الرحمن        الكریم      یسیر        ینظر ت )١
  ،               المكت��ب اإلس��المى   /   ط   ،   )    ١٠٤    /  ٧ (                                           ینظ��ر حاش��یة ال��شیخ زادة عل��ى تف��سیر البی��ضاوى  )٢

    ).  ٨١    /  ٣ (             تفسیر النسفى 



       
  

 
 
 

٩٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

ر علـى قـدرة أن المـراد منـه ذكـر دلیـل آخـ :واستظهر الرازى). ١(مدخل لصنم فیه 

 ،المــاء فــي ویختلفـان الــصورة فـي یــستویان البحـرین إن حیــث مـن  وذلــكاهللا تعـالى

 أن هـــذه اآلیـــة جـــاءت :أقـــول، ) ٢(أجـــاج ملـــح واآلخـــر فـــرات عـــذب أحـــدهما فـــإن

لالســـتدالل علـــى وحدانیـــة اهللا تعـــالى وعظـــیم قدرتـــه وبـــدیع صـــنعه بخلـــق األشـــیاء 

ــــافع  ــــى المن ــــى الجــــنس المختلفــــة ف المقــــصد األول مــــن ســــیاقها هــــو ف، المتحــــدة ف

وحكمـــة الخـــالق جـــل شـــأنه كمـــا هـــو الـــشأن فـــى ، الل علـــى عجیـــب قدرتـــه داالســـت

اآلیات السابقة والالحقـة التـى تتحـدث عـن إثبـات األلوهیـة والربوبیـة هللا تعـالى مـن 

   .واهللا أعلم، خالل السورة الكریمة 

 ُســـمي ٕانمـــاو، ) ٣( أملـــح الملوحـــة :واألجـــاج،  أعـــذب العذوبـــة :والمـــراد بـــالفرات

 ، بالتغلیـــب قمـــران: والقمـــر للـــشمس یقـــال كمـــا ،الملـــح مـــع لكونـــه ؛ ًبحـــرا العـــذب

 سـاغ الـشراب فـى الحلـق یـسوغ :تقـول،  هو الذى یسهل انحداره لعذوبتـه :والسائغ

وعلى  ، ) ٤(ًوساغ الطعام سوغا نزل فى الحلق، سهل مدخله فى الحلق ،  ًسوغا

 هــذا مــاء :أى" ت ســائغ شــرابه وهــذا ملــح أجــاج هــذا عــذب فــرا" هــذا فمعنــى قولــه 

وهـذا ، حلو شدید الحالوة یكسر وهج العطـش ویـسهل انحـداره فـى الحلـق لعذوبتـه 

  ).٥(ماء شدید الملوحة یحرق حلق الشارب لمرارته وشدة ملوحته

 قدرتـه مـع - تعـالى - أنـه إلـى اآلیـة بهذه نبهناولما أراد المولى عز وجل أن ی

 بعـض في مشتركة یجعلها أن علي قادر فهو ًطبعا المتباینة األشیاء خلق على

ومــن كــل تــأكلون "  : قــالمنهــا آخــر بــبعض ًمنفــردا بعــضها یجعــل وأن ،المنــافع

ًلحمــا طریــا وتــستخرجون حلیــة تلبــسونها  أى مــن كــل واحــد منهمــا مــن البحــر " ً

، ر  الـسمك والطیـ:وقیـل،  الـسمك :والمـراد بـاللحم الطـرى، العذب والبحر المـالح 

ــاللحم مــع كونــه ، األول  مــن المفــسرین واختــار كثیــر  ٕوانمــا عبــر عــن الــسمك ب

لإلشارة إلـى  :ووصفه بالطراوة،  للتلویح بانحصار االنتفاع به فى األكل  :ًحیوانا

                                                 
   ).  ٢٠    /  ٩ (                    ینظر البحر المحیط  )١
    ).   ٢٢٨    /   ٢٦ (     لغیب                ینظر مفاتیح ا )٢
   ).   ١٥٣   / ٢ (                              ینظر مجاز القرآن ألبى عبیدة   )٣
                                                 المصباح المنیر ألحمد ب�ن محم�د الفی�ومى المت�وفى  س�نة   ،    )     ٤٣٥    /  ٨ (                  ینظر لسان العرب  )٤

    .                                    المكتبة العلمیة ـ بیروت مادة س  و غ  /     نشر   )    ٢٩٥   / ١ (     ھـ    ٧٧٠
        الرابع�ة   /   ط   ،                  الكریم ـ بی�روت           دار القرآن  /   ط   ).   ٥٦٩    /  ٢ (                              ینظر صفوة التفاسیر للصابونى  )٥

  .   م    ١٩٨١



       
  

 
 
 

٩٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

وللتنبیــه علــى المــسارعة إلــى أكلــه لـــئال  ، ألیافــه لــضعف مــضغه وســهولةلطافتــه 

والظـاهر  .)١(مـن البحـرین مبـدأ أكلـهیتسارع إلیـه الفـساد كمـا ینبـئ عنـه جعـل كـل 

 إنما تستخرج الحلیة : وقیل،أى منهما " وتستخرجون حلیة تلبسونها " أن معنى 

َمن الحلیة تستخرج ٕوانما :وقال الزجاج، من المالح 
ْالملح ِ َدون ِ ِالعـذب ُ  أنهمـا إال ،ْ

ِمختلطــین كانــا لمــا ْ َ َِ ْ ُالعــذب ُ ْ ُوالملــح َ ْ  اللؤلــؤ وهــي لیــةالح تــستخرجون یقــال أن جــاز ،ِ

ُوالمرجان َ ْ َمنهما ذلك أشبه وما َ ُ ْ
َالمرجانؤ واللؤل منهما یخرج" : قال كما ِ ُ ُ) "٢.(  

 ألفـه لـشدة صـار لكنـه ًغریبا ًأمرا غرق دون البحر في شيء استقرار كان ولما

 خـص البـصائر أهـل إال المختـار القادر على داللة اآلیات أكبر من بأنه یقوم ال

ٕوانمـا أفـرد ضـمیر ،  " وترى الفلك فیه مواخر لتبتغوا مـن فـضله ":فقال بالخطاب

 ألن الخطـاب لكـل أحـد تـأتى منـه الرؤیـة :الخطاب مع جمعه فیما سبق ومـا لحـق

 یعـــود علـــى كـــل مـــن "فیـــه " والـــضمیر فـــى ، ) ٣(دون المنتفعـــین بـــالبحرین فقـــط 

 ذلــك ولــوال، وذهــب النحــاس إلــى أنــه یعــود علــى مــاء الملــح خاصــة ، ) ٤(البحــرین

 :یقـال، التـى تراهـا مقبلـة ومـدبرة بـریح واحـدة : والمـواخر، ) ٥(مـواخر فیهمـا: لقال

  .)٦(مخرت السفینة تمخر مخوراً إذا جرت تشق الماء مع الصوت

وترى " مع قوله فى سورة النحل " وترى الفلك فیه مواخر  " :واستشكل هنا قوله

، " مـواخر "وثمـت بــ، "تـرى "بــهنـا " فیـه "  أنـه علـق :والجـواب" الفلك مواخر فیه 

 سـوابقها بذاك یؤذن كما النعم لتعداد سیقت النحل آیة أن :وثمت جواب آخر وهو

ْوان" : سـبحانه بقوله اآلیات وتعقیب ولواحقها ُّتعـدوا َِٕ ُ َنعمـت َ َ ْ
ِاللـه ِ ُتحـصوها ال َّ ْ ُ)" ٧( 

 فإنـه نـاه مـا بخـالف،  للمـاء الفلك مخر وهو نعمة هو ما تقدیم هناك األهم فكان

  .)٨(للتمثیل تتمة أو استطرادا سیق إنما

                                                 
    )    ٣٥٢   /  ١١ (                     ینظر روح المعانى    )١
   ).   ٢٦٦    /  ٤ (                                  وینظر معانى القرآن وإعرابھ للزجاج     ،   ٢٢                  سورة الرحمن آیة  )٢
    ).   ١٤٧    /  ٧ (                        ینظر تفسیر أبى السعود  )٣
    ).   ٣٩٣   / ٤ (                   ینظر فتح القدیر   )٤
          دار الكت�ب   /  ط  )    ٢٤٩    /  ٣ (     ھ�ـ    ٣٣٨                                                ینظر إعراب القرآن ألبى جعفر النحاس المت�وفى س�نة  )٥

  .    ھـ    ١٤٢٠     أولى   /   ط   ،                 العلمیة ـ بیروت 
    ).    ٤١٥٢    /  ٦ (              ینظر اللسان  )٦
   .  ١٨                 سورة النحل آیة  )٧
    ).   ٣٥٣    /   ١١ (                    ینظر روح المعانى   )٨



       
  

 
 
 

٩٧٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

 هـذه فـي بركـوبكم لتطلبـوا :أى " لتبتغوا من فـضله" :ثم بین السبب فى ذلك فقال

 . بـــالبیع والـــشراءتجـــاراتكم فـــي فیهـــا ولتتـــصرفوا ،معایـــشكم مـــن الفلـــك فـــي البحـــار

  .قطر إلى قطر ومن ،بلد إلى بلد من فیها متنقلین ورزقه اهللا فضل من لتطلبواو

 المــــذكورة األفعــــال علیــــه دل بمحــــذوف تعلقهــــا وجــــوز ،"مــــواخر" ـبــــ متعلقــــة والــــالم

ُلتبتغوا ذلك فعل أو،  وهیأهما البحرین كسخر َ َْ ْمن ِ
ِفضله ِ ِ ْ َ.  

 "لعلكـم تـشكرون و " : فقـالختم اآلیة بما  یستوجب الشكر على تلـك النعمـةثم 

 علـى هوتـشكرو الفـضل ذلـك مـن به علیكم أنعم ما على سبحانه اهللا ولتشكروا :أى

 تعرفـوا كـي أو ،الحلـي وفـاخر الـرزق طیبـات من منه رزقكم وما ،لكم ذلك تسخیره

 وحـصول المنـافع لوجـود ًسـببا المهالـك جعـل أنـه سیما وال،  بحقها فتقوموا اهللا نعم

ـــهو، ) ١(المعـــایش ـــة بقول ـــب اآلی ـــل تعقی ـــشكرون  " :لع ـــم ت ـــام " لعلك مناســـب تم

 العظیم البحر هذاتعالى  تسخیره فإن ،لیه اآلیة الكریمة المناسبة لما اشتملت ع

 یــذهبون إلــى حیــثو ،اءواشــ كیــف فیــه تــصرفونلجمیــع النــاس مــؤمنهم وكــافرهم ی

 السموات في ما جمیعهم ل سخر قد تعالى بقدرته بل ،مانع وال عائق دون یریدون

باب ســاأل كــل تلــك ، كثیــرةنعمبــ علــیكم  وأنعــم.ورحمتــه فــضله مــن األرضمــا فــى و

 اآلیةوال شك أن هذه ، مستدعیة لشكره وحده تبارك تعالى على تلك اآلالء والنعم 

مــن أفــضل البینــات علــى كمــال و ، ســبحانه وتعــالىقدرتــه علــى مــن أعظــم الــدالئل

لعـل : " یـلقولذلك یقول األلوسى فى وجوب مقابلة تلك النعمة بالـشكر ،  نعمته

 ذكـر مـا اقتـضاء المـراد كان  الترجىلىتعا علیه محاال كان ولما ، للترجي ناه: "

 یؤول تمثیل فهو ، بها علیه المنعم من یترجاه أحد كل كأن حتى للشكر النعم من

  .)٢" (للمخاطبین بالشكر تعالى أمره إلى

  

  : تعالى ـ قوله٤

ُللها"  ِالذي َّ َسخر َّ َّ ُلكـم َ ُ َاْلبحر َ ْـ َلتجري َ ِ ْـ َ
ُاْلفلك ِ ْـ ِفيـه ُ ِِبـأمره ِ َْ ُولتبتـغـ ِ َ َْ

ِ
ْمـن واَ

ِفـضله ِ ِ ْ ْولعلكـم َ ُ َّ ََ َ 
َتشكرون ُ ُ ْ   .١٢ سورة الجاثیة آیة "  َ

  

                                                 
   ).   ٢٦٦      /   ٢٣     (        والریحان       الروح       حدائق       تفسیر        ینظر )١
   ).   ٣٥٣    /   ١١ (                    ینظر روح المعانى   )٢



       
  

 
 
 

٩٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

  :مناسبة اآلیة لما قبلها

 العـــــوالم مــــن اهللا خلــــق بمــــا التــــذكیر مــــن لالنتقــــال ابتــــدائي اســــتئنافهــــذه اآلیــــة 

 سـخر بمـا التـذكیر إلـى ،الوحدانیـة علـى دالالت إنهـا حیـث من أحوالها وتصاریف

 أن تقتــضي للنــاس منــافع كانــت حیــث مــن وتــصاریفها المخلوقــات مــن للنــاس اهللا

  ).١ (علیهم المنعم غیر إلى بالعبادة توجهوا إذ بها فجحدوا مقدرها یشكروا

  :معانى المفردات والتراكیب

 المراكـــب لـــسیر البحـــر بتـــسخیر إلـــیهم ٕواحـــسانه عبـــاده علـــى بفـــضله تعـــالى یخبـــر

 السطح أملس جعله بأن" حر اهللا الذى سخر لكم الب " : فقالوتیسیره بأمره والسفن

 هــو وحــده تعــالى اهللافـ ، فیــه الغــوص یمنــع وال كاألخـشاب یتخلخــل مــا علیــه یطفـو

َسـخر ورحمتـه بقدرته الذي َّ ُلكـم َ ُ َالبحـر َ ْ  ،بخیراتـه االنتفـاع مـن متمكنـین جعلكـم بـأن َْ

  .خیرات من فیه ما استخراج منها تستطیعون التي الصفة هذه على جعله وبأن

  : فقالالصفة هذه على البحر تعالى اهللا سخر أجلها من التي سباباألثم بین 

 تـتمكن لكـي ،الـصفة هـذه علـى البحـر لكـم جعـل :أى " لتجرى الفلك فیه بـأمره " 

 عـن تـارة ،خیـرات مـن فیـه مـا ولتطلبـوا ،وقدرتـه تعـالى بـأمره فیه الجري من السفن

 ذلـــك وكـــل.. هـــافی التجـــارة طریـــق عـــن وتـــارة كنـــوز، مـــن فیـــه مـــا اســـتخراج طریـــق

ــه .)٢(بكــم ورحمتــه وفــضله تعــالى اهللا بتیــسیر ــك لتجــري" : وقول ــه الفل ــدل  " فی  ب

"  علیـه وعطـف .تفـصیله أرید إجماال  "لكم" : قوله في ألن ، " لكم"  من اشتمال

 ذلك مجموع من فحصل ،االشتمال عموم من فیه ما باعتبار  "فضله من ولتبتغوا

 التنــزه حتــى الحاجــات مختلــف لقــضاء للــسفر فیــه الفلــك لجــري البحــر تــسخیر أن

  .)٣(األهل وزیارة

  :"ولعلكم تشكرون " :ختم اآلیة بما یستوجب  الشكر على تلك النعمة فقالثم 

 ، كرمـــه حقـــوق أداء علـــى وتواظبـــون،  عمـــه علـــى نتعـــالى اهللا  أى لكـــى تـــشكروا

 إذا فإنكم ، هل خلقتم ما إلى علیكم به أنعم ما وتصرفوا ، حق العبادةوحده فتعبدوه

  .جزیال أجرا شكركم على وأثابكم نعمه من زادكم شكرتموه

                                                 
  )    ٣٤٣٦    /   ٢٥ (                         ینظر التحریر والتنویر   )١
   ).   ١٥٠    /   ١٣ (                                              ینظر التفسیر الوسیط للدكتور محمد سید طنطاوى  )٢
   ).   ٣٣٦   /  ٢٥ (                        ینظر التحریر والتنویر  )٣



       
  

 
 
 

٩٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

ً جــاء مناســبا لمــا اشــتملت علیــه اآلیــة "ولعلكــم تــشكرون  " : اآلیــة بقولــهفتعقیــب

 بـسبب إال یحـصل ال البحـر وجـه علـى الفلـك جریـانفـإن ، الكریمة تمام المناسـبة 

 خلـق: وثانیهـا،  المـراد وفـق علـى تجري التي الریاح :أحدها :أشیاء ثالثة تسخیر

 علــى الخــشبة خلــق: ثالثهــاو،  الفلــك علیهــا تجــري التــي المالســة علــى المــاء وجــه

 یقـدر ال الثالثـة األحـوال وهـذه ، فیـه تغـوص وال المـاء وجه على طافیة تبقى وجه

 ، )١(وتعالى سبحانه اهللا وهو علیها قادر موجد من بد فال ،البشر من واحد علیها

ـــنعم مـــن أعطـــاكم مـــا أعطـــاكم :یقـــولفكأنـــه تعـــالى   صـــفة علـــى البحـــر وجعـــل ،ال

.. خیرات من فیه ما استخراج ومن ،سفنكم في وأنتم فیه الجري من معها تتمكنون

 تعـالى اهللا تشكرون ذلك بعد لعلكمف، أسباب مستدعیة لشكره عز وجل كل ذلك 

، ة قدرها  ومن تمام شكره تعالى على تلك النعمة معرف،الجلیلة  النعم هذه على

  . واهللا أعلمأجله من خلقت فیما واستعمالها، وعدم اإلفساد فیها  علیها والمحافظة

  

  املطلب اخلامس

  نعمة تسخري األنعام لإلنسان
 لمنفعتــه وتمكینـه مــن  وتـسخیر مــا فیـه،كـرم اهللا تعــالى اإلنـسان بتــسخیر الكـون لــه

وهـذه  ، كاألنعـامًأعظم منه جسما  حیث سخر له ما هو،دوره الذي خلقه من أجله

 ألن اهللا وحده هو الذي جعلهـا ،نعمة تذلیلها :ًالنعمة فى ذاتها تتضمن نعما منها

مقهـــورة ذلیلـــة ال تمتنـــع علـــى صـــاحبها عنـــد الحاجـــة إلیهـــا فـــي تـــسییرها وتوجیههـــا 

التـــذلیل ضـــروري لتمـــام االنتفـــاع وهـــذا  ،للرعـــي أو للطـــرق أو للحمـــل أو للوقـــوف

ومـن  ،  ًما كانت زینـة وجمـاال ألنهـا تكـون نـافرة مستعـصیة ولوال تذلیلها ،مباألنعا

إن نعمـة ركـوب األنعـام والحمـل علیهـا فـ ، نعمة الركوب :ً أیضا فى األنعامةالنعم

 فیــــستطیع ،ًتلفــــت النظــــر وتوجــــب الــــشكر؛ ألنهــــا تــــوفر كثیــــرا مــــن الجهــــد والتعــــب

؛ ألن هـذه  ةاإلنسان السیر في المـصالح البعیـدة كـالحج والغـزو والتجـارة بـال مـشق

األنعــام تحملــه وتحمــل متاعــه وطعامــه وشــرابه وبــدون هــذه األنعــام فــإن اإلنــسان 

 وتظهــر نعمــة الحمــل والركــوب بـــشكل ،عــاجز عــن حمــل األثقــال لمــسافة قـــصیرة

                                                 
   ).   ٦٧٣    /   ٢٧ (                    ینظر مفاتیح الغیب  )١



       
  

 
 
 

٩٨١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

ًخــاص فــي الخیــل والبغــال والحمیــر، ولــذلك أفــردت معــا فــي آیــة خاصــة بهــا فقــال 
ِوالخیل والبغال والحم" : تعالى

َ ْ ْ َْ َ ََ ََ َِ َیر لتركبوهاْ ُ َ َْ
ِ

هللا على عبـاده بهـذا النـوع  فامتن ا،)١( "َ

 الجلـد  نعمة: فى هذا المخلوقةًأیضا من النعم،  لتخصصه بهذه النعمـةبالذات 

 فهــذه نعمــة جلیلــة أن نتخــذ مــن جلــود األنعــام :ومــا فیــه مــن صــوف وشــعر ووبــر

 وكـذلك أن ،)٢(ًبیوتا خفیفة الحمل في األسفار وتضرب بسهولة لتقینـا الحـر والقـر

نتخذ مـن صـوف الغـنم وشـعر المعـز ووبـر اإلبـل األثـاث والمتـاع والثیـاب والبـسط 

كآنیــة المــاء واللــبن المتخــذة مــن الجلــود وكثیــر مــن ، والحبــال وغیرهــا مــن األمتعــة 

ً أیـــضا فـــى ةومـــن النعمـــ، الـــصناعات ال تقـــوم إال علـــى جلـــود األنعـــام ومـــا فیهـــا 

؛ ألن مصالح العباد ة ال توصف على هذه البشریة فاللبن نعم، " اللبن " األنعام 

 قائمة علیـه فـي معظـم وجبـاتهم الغذائیـة وخاصـة الـصغار، وهـذا اللـبن یخـرج كلها

 فــانظر ،ًمـن بطـون األنعـام مــن بـین الفـرث والـدم خالــصا بیاضـه وطعمـه وحالوتـه

، ً فـــإذا نــضج ذهـــب أقـــساما للـــدم والعظـــم واللحـــم ،كیــف یكـــون الطعـــام فـــي المعـــدة

 وال یمتزج قسم بـآخر وال یتغیـر ،ًسم یصیر لبنا والباقي فضالت من روث وبولوق

ًبــه فیخـــرج اللــبن خالـــصا ســائغا للـــشاربین ال یغــص بـــه أحــد  وخاتمـــة الـــنعم فـــي .ً

فــرغم تعــدد منــافع األنعــام فــي حیــاتهم فهــي كــذلك یؤكــل " نعمــة اللحــم  " :األنعــام

 بــل إن ،یــر فــي حیــاة النــاس وعلیــه اعتمــاد كب،لحمهــا وهــو أعلــى أنــواع األطعمــة

هـذه الـنعم الكثیـرة كـل  ، ًشعوبا كثیرة تعیش على الرعي والتجارة باألنعام الالحمـة

ٕفــي األنعــام تــستحق الــشكر هللا واالعتــراف بوحدانیتــه وافــراده بالعبــادة واخــالص  ٕ
 لـذلك ،  بهـذه الـنعم الجلیلـةذكیرتـوهذا هو المقـصود األعظـم مـن ال ،الطاعة له

ومـن اآلیـات التـى أشـادت بـشكر ،  تعالى علیها  دعوة لشكر اهللانجد في اآلیات

  :ـ قوله تعالى ١ : تعالىلك النعمة قولهاهللا تعالى على ت

ْأولم " َ ْيـروا ََ َ َخلقنـا ََّأنا َ َْ ْلهـم َ ُ َّـمما َ ْعملـت ِ َ ِ َأيدينا َ ِ
ًأنـعامـا َْـ َ ْفـهـم َْ ُ َمـالكون وذللناهـا ََلهـا َ َََّْ َ َ ُ ِ

ْلهـم َ ُ َ 

َفمنـهــا ْ ِ ُركــوبـ َ ْهمَُ َومنـهــا ُ ْ
ِ
ْيــأكلون ولهــم َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َفيهــا َ

ُمنــافع ِ َ
ِ ُومــشارب َ ِ َ َ َأفــال َ َ َيــشكرون َ ُ ُ ْ ســورة  "  َ

  .٧٣ ، ٧٢ ، ٧١یس آیة 

                                                 
  . ٨                 سورة النحل آیة  )١
   و      ،     ب�ارد    أي        ب�الفتح  )   ق�ر   ( و  )    ق�ار   (    وی�وم      ب�رد،    أي       فیھم�ا       الق�اف     بضم     قرا     یقر       الیوم    قر :      القر )٢

       الق�اف      بك�سر     تق�ر      عین�ھ  )    ق�رت   ( و  .      الع�ین  )     قری�ر   (    ورج�ل  ،       ب�اردة     أي        بالفتح     قرة   و   ة   قار      لیلة
  . .   ٢٥٠                   ینظر مختار الصحاح ص .    سخنت    ضد        وفتحھا



       
  

 
 
 

٩٨٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

   :مناسبة اآلیات لما قبلها

ــــسابقةســــبحانه أخبــــر لمــــا ــــارأفكــــا بإعمــــاء  فــــى اآلیــــات ال  بطمــــس وهــــدد ،ر الكف

 ذكرهم ،بإنذارهم خاتم هكتاب بأن وأعلم ،وقرارهم مقاعدهم على ومسخهم أبصارهم،

 مـا یـروا ألم: تقدیره ما على ًعاطفا فقال ،صنعته ببدائع لذلك ًتثبیتا وقررهم بقدرته

 ًوتـصریحا ًتلویحـا صـنعنا بـدائع مـن بعـدها ومـا  "نعمـره ومـن"  آیـة وأفهمتـه قدمناه

ــدال  القــول حــق إلیــه كالمنــا فمهمــا صــوبنا ،التامــة وقــدرتنا الــشامل علمنــا علــى ال

   ).١(دافع له یتصور وال ،مانع یمنعه لمو علیه

  

  :معانى المفردات والتراكیب

 مـالكین وجعلهـم ،وذللهـا األنعـام من لهم سخر ما إلى بالنظر العباد تعالى یأمر

ْولمَأ " : فقالمنها یریدونه أمر كل في لهم مطاوعة ،لها َ ْیروا َ َخلقنا ََّأنا ََ ْ َ ْلهم َ ُ َّمما َ ِ 

ـــت ْعمل َ ِ ـــدینا َ ََأی ِ ـــاَْأن ْ ًعام ـــى"  َ ـــاهللا المـــشركون هـــؤالء یـــشاهد أولـــم :والمعن  األصـــنام ب

 والبقـر اإلبـل مـن ًأنعامـا ظهیـر وال معـین بال ٕوارادتنا بقدرتنا لهم خلقنا أنا واألوثان

 فالجاریـــة. لهـــم منقـــادة ذلیلـــة فهـــي. والغلبـــة بـــالقهر شـــاؤوا كمـــا یـــصرفونها ،والغـــنم

 ذكــرٕوانمــا  وصــرفته ســاقته شــاءت ٕوان الكبیــر، البــازل أناخــت شــاءت إن الــصغیرة

 إشـارة  "مـالكون لهـا فهـم" : تعـالى وقولـه، ) ٢( أموالهم جل كانت ألنها ؛األنعام

 مـا اإلنـسان یملكهـا ولـم خلقهـا لـو تعـالى فإنـه ،األنعـام خلـق فـي اإلنعـام إتمـام إلى

 ،المـــالك تـــصرف فیهـــا متـــصرفون فهـــم ،إیـــاهم ملكناهـــا :والمعنـــى بهـــا ینتفـــع كـــان

ِللداللـة ذلـك علـى ِسمیةاإل الجملةب التعبیر لذلك آثرو )٣( بها النتفاعبا مختصون ِّ 

ِمالكیتهم ِاستقرار على     .)٤(ِواستمرارها لها ِّ

َّْوذللناها" :فقال  منافعهایذكر بدأ ثم َ  منقـادة ذلیلـة األنعـام تلـك وصیرنا :أى "لهم  َ

 ،بهــا ریــدونی ممــا شــيء فــي علــیهم تستعــصي ال بحیــث وغیــرهم المــشركین لهــؤالء

 مـن نعمة فهو. وقدرتها قوتها كمال مع والذبح ،شاؤوا ما إلى والسوق الركوب من

                                                 
    ).   ١٧٣    /   ١٦ (                                         ینظر  نظم االدرر فى تناسب  اآلیات والسور     )  ١
   ).  ٣٣    /   ٢٣ (                      ینظر تفسیر المراغى   )٢
   ). ٢ ٨    /  ٩ (             البحر المحیط   )    ٣٠٦    /   ٢٦ (                    ینظر مفاتیح الغیب  )٣
    ).   ١٧٨    /  ٧ (                        ینظر تفسیر أبى السعود  )٤



       
  

 
 
 

٩٨٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

" :بقولــه ویــسبح ،النعمــة هــذه یــشكر أن الراكــب اهللا ألــزم ولهــذا ،)١( الظــاهرة الــنعم

َسبحان ْ َسخر َِّالذي ُ َّ ُله َُّكنا َوما هذا َلنا َ َمقرنین َ ِ ِ ْ ُ)" ٢.(  

ــالى قولــهفــى و ــأكلون ومنهــا همركــوب فمنهــا ":تع  لــوال إذ التــذلیل لمنفعــة بیــان "ی

  .)٣(الوجود قلیلة األخرى وكانت المنفعتین إحدى وجدت لما التذلیل

 ،ًألنهــا تــوفر لإلنــسان كثیــرا مــن الجهــد والتعــب؛  تــستوجب الــشكر الركوب نعمــةفــ

ًواذا نظرنــا إلــى الخیــل نجــد أن لهــا أثــرا كبیــرا فــي الجهــاد ً  ، ونــشر دعــوة اإلســالم،ٕ

دفاع عـــــن األوطـــــان وعـــــن الحرمـــــات واألعــــراض وكانـــــت مـــــن وســـــائل نـــــصر والــــ

  ..)٤(المسلمین على أعدائهم

 فیهـا ولهـم ":فقـال واألكـل الركـوب غیر  فوائد أخرىتعالىالمولى تبارك و بین ثم

 "منـــافع" فقـــال كـــالغنم یركـــب ال مـــا الحیوانـــات مـــن ألن وذلـــك " ومـــشارب منـــافع

 واألشــــعار واألوبــــار باألصــــواف األكــــلو الركــــوب غیــــر ىأخــــر  منــــافعأي لتعمهــــا

  .عامة كذلك والمشارب ، ذلك وغیر والبیع والجلود

 ََأفـال" : فقـال صـانعها وتوحیـد مـةالنع هـذه علـى ره عـز وجـلشـك علـى حـثهم ثم

َیشكرون ُ ُ ْ  أنب بها المنعم یشكرون فال بها یتنعمون التي النعم هذه أیشاهدون ىأ  "َ

 لیكـــون الـــنعم تلـــك حـــداثإ المـــنعم تـــولى فقـــد،  ةالعبـــاد فـــى بـــه یـــشركوا وال یوحـــدوه

ـــل )٥(الكفـــران لـــىإ وســـیلة فجعلوهـــا یـــشكروها نأ لـــىإ ذریعـــة إحـــداثها  ََأفـــال " :وقی

َیشكرون ُ ُ ْ  بهـا یتمتعـون وال العبـادة لـه ویخلـصون ،الـنعم بهـذه أنعـم الـذي تعـالى اهللا َ

  .)٦( والفكرة العبرة من خالیا تمتعا

 واالعتـراف هللا الـشكر تـستحق األنعـام فـي الكثیـرة لنعما هذه أن لنا یتبین سبق مام

 مــن األعظــم المقــصود هــو وهــذا ،لــه الطاعــة ٕواخــالص بالعبــادة ٕوافــراده بوحدانیتــه

 اتبــاع وعــدم اهللا لــشكر دعــوة اآلیــات فــي نجــد لــذلك ،الجلیلــة ةالنعمــ بهــذه ذكیرالتــ

  .الشیطان خطوات

                                                 
    ).   ٤٣٤    /  ٧ (                    ینظر روح البیان  )١
   ).   ٣٠٦    /   ٢٦ (             مفاتیح الغیب   ،    )    ٢٨    /  ٤ (            ینظر الكشاف     ،   ١٣                   سورة الزخرف آیة   )٢
   )   ٣٠٦    /   ٢٦ (                    ینظر مفاتیح الغیب  )٣
  .             بدون طبعة  ٩٨                                          ینظر الخیل والفروسیة لسالمة محمد أحمد ص   )٤
   ).   ٤٣٥    /  ٧ (                  ینظر روح البیان  )٥
   .   ٦٩٩    ص       المنان     كالم       تفسیر    في        الرحمن        الكریم       تیسیر        ینظر   )٦
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  :قول اهللا تعالى ـ ٢

َواْلبــدن"  ْ ُ َجعلناهــا َ َْ َ ْلكــم َ ُ ْمــن َ
ِِشــعائر ِ َ ه َ ِالل ْلكــم َّــ ُ َفيهــا َ

ر ِ ٌخيـ ــ ْ ُفــاذكروا َ ُ ْ م َ َاس ــ ه ْ ِالل َعليـهــا َّــ َْ َ 
َّصـواف َ َفـإذا َ ْوجبـت َِ َ َ َجنوبـهــا َ ُ ُفكلـوا ُُ ُ َمنـهـا َ ْ

ُوأطعمـوا ِ َ
ِ ْ َاْلقــانع َ

ِ َّواْلمعتــر َ َْ ُ َكـذلك َ ِ َ َســخرناها َ َ ْ َّ َ 

ْلكم ُ ْلعلكم َ ُ َّ َتشكرون ََ ُ ُ ْ   .٣٦سورة الحج آیة "  َ

  :ناسبة اآلیة لما قبلهام

 أن وبـین،  كلهـا باألنعـام ّالتقرب على الحثفى اآلیات السابقة  تعالىاهللا  ّقدم لما

 خـصها ًأمـرا أنفـسهم فـي وأجلها ًخلقا أعظمها اإلبل وكانت ،القلوب تقوى من ذلك

  . اآلیة"....اهللا شعائر من لكم جعلناها والبدن ":تعالى فقال بالذكر

  :التراكیبمعانى المفردات و

 إلـى فتهـدى ،شـعائره مـن وجعلهـا لهـم البـدن بتـسخیر عبـاده علىتعالى  اهللا َ◌َّنتما

 :فقـال ،وجعلهـا لهـم مطاعـة منقـادة  ، إلیه یهدى ما أفضل جعلها بل ،الحرام بیته

أو لــسمنها  بــدنها لعظــم  بــذلكســمیت ،بدنــة جمــع البــدن و "والبــدن جعلناهــا لكــم" 

 التـــي دینــه أعــالم مــن: أي  "اهللا شــعائر مــن "ومعنــى، )  ١(خاصــة اإلبــل وهــي

 هــذه ینفــذ مــن إیمــان قــوة علــى الدالــة العالمــات مــن وعالمــة  ،تعــالى اهللا شــرعها

َتشعر ألنها وقیل ، ٕواخالص بتواضع الشعیرة ْ  سـنامها فـي بحدیـدة تطعن أن وهي ُ

 يفـ األجـرالمـراد بـه " خیـر فیهـا لكم"  :قولهالخیر فى و .)٢(هدي أنها بذلك لیعلم

ــدنیا وفــي ،بهــا والــصدقة بنحرهــا اآلخــرة  ركوبهــا إلــى احتــاج إذا الركــوباللــبن و: ال

  ).٣(ودنیویةففیها منافع دینیة 

  :ه علیها عند الذبح فقالورة ذكر اسمثم أمر المولى عز وجل بضر

ُفـاذكروا"  ُ ْ َاســم َ ِاللــه ْ َْعلیهــا َّ َّصــواف َ  نحرهــا عنــد البـدن علــى اهللا اسـم فــاذكروا أي  "َ

 اللهــم أكبــر، واهللا اهللا بــسم: تقولــوا بــأن ،واألرجــل األیــدي صــافات قائمــات هــاوكون

 قولــه فـي المجـرور الـضمیر مـن الحـال علــى  "صـواف" وانتـصب، ) ٤(ٕوالیـك منـك

 النــاس إیقــاف فــإن،  البــدن مــشاهد مــن محاســن ذكــر الحــال هــذه وفائــدة. "علیهــا"

                                                 
   .   ١١٢                    ینظر المفردات ص  )١
    ).   ٣١٢    /  ٩ (               التفسیر الوسیط   )    ٥٥٣   / ٢ (                     ینظر السراج المنیر  )٢
    ).   ٦٣١     /  ١٨ (                     ینظر  جامع  البیان  )٣
    ).   ٢١٨    /   ١٧ (                      ینظر التفسیر المنیر  )٤
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 قولــه نــهمو. جــالال تهــاهیئ یزیــد ممــا متفرقــة غیــر ومنتظمــة مجتمعــة للنحــر بــدنهم

  .)١"(ص مرصو بنیان كأنهم صفا سبیله في یقاتلون الذین یحب اهللا إن" : تعالى

 بهـا التـي الـروح زوال عـن كنایـة وهـو ،األرض إلـى أي ،سـقطت "وجبـت"  ومعنى

ر الخیـــ إلـــى إســـراعا بهـــا باالنتفـــاع المبـــادرة التوقیـــت هـــذا مـــن والقـــصد. االســـتقالل

 یـستحب فإنـه  ، منهـا أصـحابها وأكـل الفقـراء بإطعـام الـدنیا فـي ذلـك من الحاصل

 ثــواب مــن الحاصــل الخیــر وكــذلك ،هدیــه مــن النحــر یــوم الحــاج فطــور یكــون أن

 وأن یطعــم هدیــه مــن اإلنــسان یأكــل أن ثــم أبــاح ســبحانه وتعــالى  ،)٢ (اآلخــرة

ُ فكلــوا":المنهـا الفقــراء فقـ ُ ْمنهــا َ  إذ الوامتثــ أجـر وفیــه "وأطعمـوا القــانع والمعتـر  ِ

ــد  ،م هــدیه مــن یــأكلون ال الجاهلیــة أهــل كــان  رادالمــ فــي المفــسرون اختلــفوق

 بمــا أو أعطـي بمـا یقنـع الـذي القــانع: بعـضهم فقـال ،فـى اآلیــة  والمعتـر بالقـانع

 وقـال .یـسأل وال اللحـم مـن تطعمـه أن لك یتعرض الذي :والمعتر ،یسأل وال عنده

  ،فیسألك یعتریك الذي :والمعتر؛   ألیس وال عنده بما یقنع الذي: القانع :آخرون

 هــو :والمعتـر ،الـسائل هـو :القـانع: آخـرون وقـال  ،)٣(وهـو اختیـار أبـى الـسعود

ورجح اإلمام الطبرى القول الثالث  .)٤(وبدأ به الزمخشرىل یسأ وال یعتریك الذي

 ألنـه؛ الـسائل :بالقـانع عني: قال من قول بالصواب األقوال هذه وأولى :حیث قال

: لقیـل بـه والمـستغني عنـده بمـا المكتفـي ،الموضـع هـذا فـي بالقانع المعني كان لو

: قولـه ذلـك إتبـاع وفـي. والمعتـر القـانع وأطعمـوا: یقل ولم والسائل، القانع وأطعموا

 فــالن قنــع: قــولهم مــن الــسائل، بــه معنــي القــانع أن علــى الواضــح الــدلیل والمعتــر،

 هـــو الـــذي القـــانع وأمـــا،  قنوعـــا قنـــعی فهـــو ،إلیـــه وخـــضع ســـأله بمعنـــى ،فـــالن إلـــى

 وأمـــا. وقنعانـــا وقنعـــا قناعـــة أقنـــع النـــون بكـــسر قنعـــت مـــن فإنـــه ،المكتفـــي بمعنـــى

 -ســـبحانه -بـــین ثـــم .)٥(وتطعمـــه لتعطیـــه بـــك معتـــرا یأتیـــك الـــذي فإنـــه: المعتـــر

  "كـذلك سـخرناها لكـم  " :فقـال لهـم األنعـام هذه ذلل حیث ،علیهم فضله مظاهر

 علـى الدالـة واألمـارة. النـاس لنفـع المخلوقـات مـن خلـق بما نانلالمت استئنافوهو 

                                                 
  . ٤                سورة الصف آیة  )١
    ).   ٢٦٤    /   ١٧ (        التنویر                  ینظر  التحریر و )٢
    ).   ١٠٧      /  ٦ (                   تفسیر أبى السعود  )٣
   ).   ١٥٨    /  ٣ (               ینظر الكشاف   )٤
  .     بتصرف  )  ٩     ٦٤٠    /   ١٨ (            جامع البیان   ) ٥
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 الرجـل فیأخـذ األنعـام تلك وقوة اإلنسان ضعف مع للناس سخرها أنه ذلك،  إرادته

 اهللا أن ولــوال ، بــالطعن ثـم باإلشــعار ویؤلمونهـا منقــادة ویــسوقها منهـا العــدد الواحـد

 هـــي التــي الوحـــوش بعــض مـــن أعجــز كانـــت لمــا االنقیـــاد هــذا طباعهـــا فــي أودع

َكــذلك :والمعنــى .)١(لــه تــسخر وال اإلنــسان مــن فتنفــر منهــا أضــعف ِ َ  ًتــسخیرا: أي َ

 ،عظمهـــا كمـــال مـــع لمنـــافعكم  وذللناهـــا البـــدن ســـخرنا البـــدیع التـــسخیر ذلـــك مثـــل

 إلـى لكـم منقـادة فصارت ،ًمنقادة تأخذوها حتى علیكم تستعصي فال ،قوتها ونهایة

: أي ؛ لباتها في تطعنون ثم ،قوائمها صافة تحبسونهاو ،فتعقلونها نحرها، مواضع

 بعـــض مـــن أعجـــز تكـــن ولـــم. تطـــق لـــم اهللا تـــسخیر ولـــوال الـــصدور، مـــن مناحرهـــا

 كانـــت أن بعـــد بهـــا وتنتفعـــون ،قـــوة وأقـــل ًجرمـــا منهـــا أصـــغر هـــي التـــي الوحـــوش،

ثــم  .)٢(ذلــك ونحــو ،لهــا والحلــب ،ظهرهــا علــى والركــوب ،علیهــا لوللحــص مــسخرة

أى  "تـشكرون لعلكـم " : بوجوب الشكر على تلك النعمة العظیمة فقـال اآلیةختم

 فیكـون ،تعـالى اهللا إال لكم ذللها ما ّأن لتعرفوا علیكم إنعامنا لكى تشكروا اهللا على

 علـیكم ّحـرم مـا إال منهـا ّتحرمـوا ال بـأن لشكرا فتوقعوا شكره یرجو من حال حالكم

 مـا بحـسب وتتـصرفوا إهدائه على حث ما منها وتهدوا ،ّأحل ما إال منها تحلوا وال

 :لذلك یقول الشیخ الشعراوى فى وجـوب تعقیـب تلـك النعمـة بالـشكر،  )٣(أمركم

ِوجـد منـذ لكم اهللا َّسخرها لقد  ،الموقف هذا غیر في ولو ،لكم ّسخرناها"  اإلنـسان؛ ُ

ـــذلك ـــیكم ل  ْأن علـــى وتـــشكروه إیاهـــا، ّوملككـــم أوجـــدها ْأن علـــى اهللا تـــشكروا ْأن عل

 هــــذه وأداء المنــــسك، بهــــذا للقیــــام هــــداكم ْأن علــــى وتــــشكروه لكــــم، َّوذللهــــا َّســــخرها

  .)٤( "اآلخرة وفي الدنیا في بالنفع علیكم سیعود الذي الخیر هذا وعمل الشعیرة
  املطلب السادس

  نعمة حصول الرزق للعباد
مور ألمن اهو  و،نسان اإلُما یستفید منهكل َهو العطاء والهبة وال شك أن الرزق 

ُالتــي تكفــل اهللا ســبحانه وتعــالى ُ ُ ّوالمكتــوب عنــده جــل جاللــهاده بهــا لعبــ ّ كمــا أن ،  ُ

                                                 
   ).   ٢٦٦    /   ١٧ (                      ینظر التحریر والتنویر   )  ٣ 
    ).   ٣٢٤    /   ١٨ (                                  نظر تفسیر حدائق الروح والریحان   )٢
    ).  ٤٩    /   ١٣ (                                       ینظر نظم الدرر فى تناسب اآلیات والسور  )٣
   ).    ٩٨٥٢    /   ١٦  ((                   سیر الشیخ الشعراوى     تف )٤
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ِ إیمانا جازما بأن اهللا سبحانه وتعالى قد أوجده على هذه األرض وقد  یؤمنلمسلما
ُ ُ ُ َّ ً ً

ُتكفل له برزقه َ ّ وهذا أمر قاطع ووعد إلهي ال یتغیـر،ّ ٌ ّفـاهللا سـبحانه وتعـالى خـص ، ٌ
ومـن اآلیـات التـى ، بل إن من أسمائه الحسنى الـرزاق ، زاق العباد نفسه بملك أر

  :لعباد قد كفله المولى عز وجل لهمبینت أن رزق ا

      :قول اهللا تعالىـ ١ 
ْولقــد  " ََ اكم َ ْمكن ُ َّــ َّ ِاألرض ِفــي َ َْ َْوجعلنــا ْ َ َ ْلكــم َ ُ َفيهــا َ

َمعــايش ِ َِ ًقلــيال َ َتــشكرون َمــا َِ ُ ُ ْ ســورة  " َ

  .١٠ األعراف آیة

  :ناسبة اآلیة لما قبلهام

 فــى تحــذیرهم بــاع الرســل وحــذر مــن مخــالفتهم فبــالغ الخلــق بات تعــالى اهللاأمــر لمــا

  :وجهین منثم بعذاب اآلخرة  " أهلكناها قریة من وكم  ": بقولهعذاب الدنیاب

ــاني، ) ١(  "إلــیهم أرســل الــذین فلنــسئلن" : قولــه وهــو الــسؤال :أحــدهما  بــوزن: الث

 علیهم األنبیاء دعوة قبول في رغبهم )٢(" الحق یومئذ والوزن  "قوله وهو األعمال

 الـــنعم وكثـــرة علـــیهم اهللا نعـــم تكثـــر أنـــه وهـــو آخـــر بطریـــق اآلیـــة هـــذه فـــي الـــسالم

  .)٣( معایش فیها لكم وجعلنا األرض في مكناكم ولقد :فقال الطاعة توجب

  :معانى المفردات والتراكیب

 لهــــم جعلهــــا التــــي األرضالتمكــــین فــــى  بنعمــــة عبــــاده وتعــــالى ســــبحانه اهللایــــذكر 

 ، خیراتهــا مــن لالســتفادة هــمل ذللهــا الــذي وهــو ،ومــستقرة وموطــأة ممهــدة كــالفراش

 الحــرث وال علیهــا البنــاء وال الطــرق فیهــا نــشق أن اســتطعنا مــا لهــا اهللا تــذلیل ولــوال

ُّتكـــن فهـــي ،بطنهـــا فـــي دفنونیـــ األمـــوات أن منهـــا والتـــي المنـــافع أنـــواع ســـائر وال ِ ُ 

 النــاس أذى تكفــ فكأنهــا القبــور، فــي واألمــوات المــساكن فــي ظهرهــا علــى األحیـاء

 علـى امتنانهفى هذه اآلیة  ً المولى تعالى أیضایظهركما  ، ًأمواتا وجیفهم أحیاء

 علــى أقــدرهمو ، وقــرارا مكانــا لهــم األرض جعــل بــأن علــیهم، إنعامــه بكثــرة عبــاده

 أرزاقهـم إلخـراج والمطـر الـسحاب هـمل وسـخر  ،منافعهـا لهـم وأباح ،فیها التصرف

 األرض فــي أخــرى نعمــةثــم یــذكرنا عــز وجــل ب.وأنهــارا رواســي فیهــا وجعــل ،منهــا

                                                 
   . ٦                     سورة األعراف آیة   )١
  . ٨                  سورة األعراف آیة  )٢
                       و البقاعى فى نظم ال�درر   ،   )    ٢٠٤    /   ١٤ (                                                بنحو ذلك المعتى ذكره الرازى فى مفاتیح الغیب  )٣

) ٣٦١    /  ٧   (   
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 فـاهللا ،رزقهـم وأسـباب آدم بنـي معـایش فیها إن حیث،  الرزق مستودع أنها وهي

 بهـا العبـاد لیكـسب المختلفـة واألسـباب المعـایش األرض فـي جعـل الـذي هـو وحده

  هـذه المعـایشء أكانـت وسـوا .)١(الـشكر قلیل هذا مع وأكثرهم،  ویتجرون أقواتهم

 واتخـاذ واالكتـساب العمـل بطریـق أو ،وغیرهـا الثمار كخلق ابتداء تعالى اهللا بخلق

 ٕواقــــداره اهللا بفــــضل حــــصل إنمــــا الحقیقــــة فــــي وكالهمــــا ،فیهــــا واالتجــــار األســــباب

ـــه ـــنعم وكثـــرة ،تعـــالى اهللا مـــن إنعامـــا الكـــل فیكـــون ،وتمكین  توجـــب أنهـــا شـــك ال ال

 أیهــا وطنــاكم ولقــد ": فــى معنــى اآلیــةالطبــرياإلمــام  یقــول  .)٢(واالنقیــاد الطاعــة

 ًوفراشـــا تمتهـــدونها ًومهـــادا فیهـــا تـــستقرون ًقـــرارا لكـــم وجعلناهـــا األرض فـــي النـــاس

َْوجعلنـــا"  تفترشـــونها َ َ ْلكـــم َ ُ َفیهـــا َ
ِمعـــایش ِ َ  مطـــاعم مـــن حیـــاتكم أیـــام بهـــا تعیـــشون " َ

ًواحــــسانا علــــیكم يمنــــ نعمــــة ومــــشارب  ذلــــك كــــلال شــــك أن و ،) ٣(" إلــــیكم منــــي ٕ

ٌوقلیــل"  :قــال كمــا قلیــل العبــاد مــن الــشكر ولكــن،  الكثیــر الــشكر امنــ یقتــضى َِ ْمــن َ
ِ 

َعبادي
ِ ُالشكور ِ ُ ًقلیال " :بقوله هذا ّعقب ثم ومن  "َّ َتـشكرون مـا َِ ُ ُ ْ  اقلیلـو وأنـتم أي  "َ

ـــشكر ـــي الـــنعم هـــذه علـــى ال ـــروه ال ،معلـــیك بهـــا أنعمـــت الت  كثـــرة تناســـب كثـــرة كثی

 النعمة وشكر .دونى من والشفعاء األولیاء واتخذتم ،سواى عبدتم فقد بها االنتفاع

 التـصرف ثـم ،أهـل لـه هـو بمـا علیه والثناء حمده ثم بها المنعم بمعرفة یكون إنما

ــ ، )٤(ألجلهــا أســداها التــي األغــراض وتحقیــق ،ویرضــاه یحبــه بمــا فیهــا ــذلك یق ول ل

 یــشكرون قــد أنهــم علــى یــدل هــذا  "تــشكرون مــا قلــیال"  :الــرازى فــى قولــه اإلمــام

 لجبلــة الــالزم الــضروري كــاألمر الــصانع بوجــود اإلقــرار ألن وذلــك كــذلك واألمــر

 فـي تعـالى اهللا ویـشكر إال إنـسان فـال كثیـرة اإلنـسان علـى اهللا ونعم عاقل كل عقل

،  الـشكر كثیـر یكـون قـد بعضهم أن في التفاوت إنما  ،نعمه على األوقات بعض

  .)٥("الشكر قلیل یكون وبعضهم

  

                                                 
     دار       مكتب�ة   /    ن�شر     ،    ٢٣٨    ص       ملك�اوي      أحم�د      محم�د   ل      الك�ریم        الق�رآن    ف�ي         التوحید       عقیدة       ینظر  )١

  م    ١٩٨٥  -    ھـ    ١٤٠٥      أولى /  ط     ،       الزمان
   ٨   (       الزحیل�ي       م�صطفى    بن      وھبة          للدكتور          والمنھج          والشریعة         العقیدة    في                      ینظر التفسیر المنیر  )٢

  .  ھـ      ١٤١٨  ،        الثانیة          الطبعة    ،     دمشق  –         المعاصر       الفكر     دار   /     نشر  ،   )    ١٤٩  / 
    ).   ١٢٥    /  ٨ ( ٠                   ینظر جامع البیان  )٣
    ).   ١٠٩    /  ٨ (                     ینظر تفسیر المراغى  )٤
   ).   ٢٠٥  م    /  ١٤ (                ظر مفاتیح الغیب       ین )٥
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  :تعالىقوله   ـ٢

ُواذكــــروا " ُ ْ ْإذ َ تم ِ ْأنـ ُ ٌقليــــل َْــــ
َمستــــضعفون َِ ُ َ ْ َ ْ ِاألرض ِفــــي ُ َْ َتخــــافون ْ ُ َ ْأن َ ــــتخطفكم َ ُيـ ُ ََّ َ َ اس َ ُالن  َّــــ

ْفآواكم ُ َ ْوأيدكم َ ُ َ ِِبنـصره َََّـ ْ ْورزقكـم َِ ُ َ ََ َمـن َ
ِالطيبـات ِ

ْلعلكـم ََِّّ ُ َّ ْتـش ََ َكرونَ ُ سـورة األنفـال آیـة  " ُ

٢٦.  

  :مناسبة اآلیة لما قبلها

 ،الرسـول وطاعـة اهللا بطاعـة اهللا تبـارك وتعـالى عبـاده فـى اآلیـات الـسابقة أمر لما

 بــین تعــالى ألنــه وذلــك ،اآلیــة بهــذه التكلیــف ذلــك أكــد  ،المعــصیة باتقــاء أمــرهم ثــم

 وبعــد ،والذلــة القلــة یــةغا فــي وســلم علیـه اهللا صــلى الرســول ظهــور قبــل كــانوا أنهـم

  .المخالفة وترك الطاعة علیهم یوجب وذلك ،والرفعة العزة غایة في صاروا ظهوره

  :معانى المفردات والتراكیب

 قلیلــین كــانوا حیــث ،إلــیهم ٕواحــسانه علــیهم نعمــه علــى المــؤمنین عبــاده تعــالى ینبــه

،  الطیبات من فرزقهم عالة وفقراء ،ونصرهم فقواهم خائفین ومستضعفین ،فكثرهم

  :اآلیة بهذه إلیها المشار الحال فيمفسرون ال اختلفوقد 

   ،وقلتهم ضعفهم من كان بما سبحانه فیه یذكرهم للمهاجرین خطاب هذا :فقیل

 ،مــشركیها مــن مستــضعفین كنــتم وقتمــا مكــة أهــل مــن المؤمنــون َأیهــا واذكــروا :أى

 دائمـا تخـافون لـذلك فكنـتم ،علیها ِوهوانكم ّوقلتكم لضعفكم ،والفعل بالقول ْیؤذونكم

"   واألنــصار، المدینــة التأویــل هــذا علــى  "المــأوى"  و مكــة مــشركو یــتخطفكم َأن

ِالطیبــات" و ،وقتهــا فــي معهــا أنجــز ومــا بــدر وقعــة  "بالنــصر التأییــدو  الغنــائم  "َِّّ

ا اهللا تعــالى بمــا  یــذكرهم،قاطبــة العــرب حــال :یــلوق .بــه علــیهم اهللا فــتح مــا وسـائر

 فـــارس مـــن القویـــة الـــدول بـــین الجزیـــرة فـــي العربیـــة أمـــتهم ضـــعف مـــن هفیـــكـــانوا 

 ،ونعمـــا حـــاال وأقلهـــم بطونـــا وأجـــوعهم أجـــساما النـــاس أعـــرى كانـــت فإنهـــا. والـــروم

 علـى "المأوى"  و ،والروم فارس التأویل هذا على " تخطفهم" یخاف الذین والناس

 ،الملـــوك وغلبـــة بالدالـــ فـــتح هـــو  "بالنـــصر التأییـــد" و ،والـــشریعة النبـــوءة هـــو هــذا

ِوالطیبات  أنسب َاألول الرأى لعل :والمختار .والمالبس والمشارب المآكل نعم هي َِّّ

كمـا أن الـرأى   ،شـئونها لتفـصیل الـسورة هـذه جـاءت التي بدر غزوة عن بالحدیث

 ألنو ، القلیـــل إال كـــافرة اآلیـــة هـــذه نـــزول وقـــت فـــي كانـــت العـــرب أن یـــردهالثـــانى 

 أدنـى كـانوا ألنهم ،غیرهم من الهجرة قبل أنفسهم على یخافون وایكون لم المسلمین
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 عــــــدد وقلـــــة  ،عـــــددهم كثـــــرة مـــــع ،یومئــــــذ علـــــیهم وأشـــــدهم ،إلـــــیهم مـــــنهم الكفـــــار

  .)١(المسلمین

  "لعلكم تشكرون  " : من وراء ذلك االمتنان فقالالهدفثم بین 

 بعـــد وأمـــنهم ،الـــضعف بعـــد تقـــویتهم فـــي بالنعمـــة تـــذكیر وهـــذا ،تطیعـــوا كـــيأى ل

 علیهـا أنـتم التـي حـالكم  قـابلوا: أىأرزاقهم وبسط ،أعدائهم على ونصرهم ،الخوف

فكأنــه عــز  ، علیــه وتــشكروا النعمــة موضــع لكــم لیتبــین المتقدمــة الحالــة بتلــك اآلن

 یحب منعم ربكم فإن ،نعمه هللا فاشكروا ،رأیتم مایت لكم أعط :وجل یرید أن یقول

  .)٢(وجل عز اهللا نعم من مزید في الشكر وأهل الشكر،

  .شیئا به تشركوا وال تعبدوه  بأن.ٕمنته العظیمة واحسانه التام اتشكرو لكيأو 

 اهللا نعــم تعدیــد  تــضمنتألنهــا ، عــز وجــله م اآلیــة بالحــث علــى شــكراختــفجــاء 

 نقلهـمبـأن  ،الرخـاء إلـى الـشدة مـن نقلنـاكم  أي:فكأنه تعالى یقول ، المؤمنین على

وأیــدهم بنــصره ، ومكــنهم فــى الــبالد ، الكفــار شــر مــن نآمنــی فــصاروا ،المدینــة إلــى

 لهـــمتعـــالى  أحـــلكمـــا  ،واآلالء النعمـــاء إلـــى الـــبالء مـــنًفـــنقلهم أیـــضا ، یـــوم بـــدر 

فوســع علــیهم فــى  ، األمــة هــذه قبــل كــان مــن علــى محرمــة كانــت أن بعــد الغنــائم

فهــــذه كلهــــا  ، والطاعــــة بالــــشكر تــــشتغلوا فكــــان ذلــــك أدعــــى وأحــــرى أن ، الــــرزق 

وفـى  "  لعلكم تشكرون:باب مستدعیة لشكره عز وجل ومن ثم ختم اآلیة بقولهأس

 أشـد مـن كـان لمـاأنـه   :وجوب مقابلة تلك النعمـة بالـشكر یقـول اإلمـام البقـاعى

 الـشكر علـى أبعـث ألنـه ،الـذل مـن فیـه كـانوا بما بالتذكیر حذرهم ،اإلذالل العقاب

نعم وبعـد أن ذكـر هـذه الـ، د الـنعم یعـدثـم بـدأ   "واذكـروا" : فقـال الكفـر عـن وأزجر

 مــن حــال حـالكم لیكــون أي " لعلكــم تــشكرون ":اآلیــة بقولــهكلهـا ناســب أن تخـتم 

 مهمــا أنهـم إلــى إشـارة وذلــك  األنفـال فــي المنازعـه عــن ًبعیـدا فیكــون ،شـكره یرجـى

 فـضله مـن وزادهـم بـه أتـاهم مـا مثـل علـى بإقبـالهم كـان ،الحالـة تلك على استمروا

كما یقول ابن عاشور فـى تعقیـب تلـك النعمـة ، )  ٣(الدارین في ادةس جعلهم أن

 مداومـة علـى حـضهم بـه قـصد تـذییلأن هـذه الجملـة  :"لعلكم تـشكرون  " :بقوله

                                                 
    /  ٥ (            روح المع���انى   ،   )    ٥١٦    /  ٢ (               المح���رر ال���وجیز    ،   )    ٤٧٨    /   ١٣ (                   ینظ���ر ج���امع البی���ان  )١

١٨٢   ..(    
       بتصرف    ).    ٤٥٣    /  ٢ (          للواحدى       المجید        القرآن       تفسیر    في       لوسیط ا        ینظر )٢
  .     بتصرف  )    ٢٦٠    /  ٨ (                                       ینظر نظم الدرر فى تناسب اآلیات والسور  )٣
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 مـاكل عبـاده بـأنهم فكأن المـولى تبـارك وتعـالى ینبـه  ،وجل عز هللا والطاعة الشكر

 وهللا تراجـع فـي أمـرهم أخـذ نـسوه وحـین ،تـصاعد فـي أمـرهم دام الـشكر حـق أعطوا

  .)١(األمور عاقبة

  

  : تعالى قوله ـ٣

ي َََّربـنــا"  ُأسكنت ِـِّـإن ْ َ ْــ ْمــن َ
َِِّّذريتــي ِ ٍبــواد ُ

َ
ر ِ ِغي ٍزرع ِذي َْــ ْ د َ َعن ْــ َبـيتــك ِ َِّاْلمحــرم َِْ َ ُليقيمــوا َََّربـنــا ُ

ِ
ُ
ِ 

َالصالة َ ْفاجعل َّ َ ْ ًأفئدة َ َ ِْ َمن َ
ِالناس ِ ِتـهوي َّ ْ ْإليهم َ ِ ْوارزقـهم َِْ ُ ْ ُ ْ َمن َ

ِلثمـراتا ِ
َ َ ْلعلهـم َّ ُ َّ َيـشكرون ََ ُ ُ ْ َ "

  .٣٧سورة إبراهیم آیة 

  :مناسبة اآلیة لما قبلها

ـــین أن عـــدب ـــة تعـــالى اهللا ّب  ال وأنـــه ســـبحانه، اهللا إال معبـــود ال أنـــه المتقدمـــة باألدل

 الذین قومه حال من یعجب أن رسوله من وطلب أصال، تعالى غیره عبادة یجوز

 بلــد مكــة یجعــل أن دعــا وأنــه إبــراهیم، أصــلهم بــذكر ذلــك أردف األصــنام، عبــدوا

 عنــد ذریتــه بعــض أســكن وأنــه األصــنام، عبــادة وبنیــه ّیجنبــه وأن واســتقرار، أمــان

  إن:والمقــصود، ت العبــادا أشــرف هــي التــي بالــصالة وحــده لیعبــدوه الحــرام البیــت

 نتمونی من به فلیقتد ،وجل عز اهللا لعبادة والنموذج القدوة هو السالم علیه إبراهیم

  .إلیه

  :معانى المفردات والتراكیب

 في طلب أنه الموضع هذا في السالم علیه إبراهیم عن وتعالى سبحانهیحكى اهللا 

ربنـا إنـى أسـكنت " :وكـان مـن هـذه األمـور التـى طلبهـا إبـراهیم قولـه ، أمـورا دعائه

ــد  ."مــن ذریتــى بــواد غیــر ذى زرع  ــروق ــسالم علیــه آث ــى ال ــداء ف  صــیغة ربــه ِن

َّربنا: "بقوله عالجم  والتعـرض ،"َّواجنبنى وبنى  ":ه فى قولهبنی وذكر ذكره لتقدم " َ

 ِإنــي ربنــا: المعنــى و،) ٢(المطلــوب ِٕواجابــة القبــول فــى َأدخــل لهــم ربوبیتــه لوصــف

 لبیتــك ََأعددتــه الــذي المكــان عنــد ،زرع وال بــه َمــاء ال بــواد ذریتــي بعــض َأســكنت

 مكة وادي وهو ،والزرع ِالماء لفقد للسكنى صالح غیر المكان هذا َأن مع ،مالمحر

 فیهــا یوجــد ال حجریــة فإنهــا ،أجیــاد وجبــل قبــیس أبــي جبــل جبلــین بــین واد ألنــه ؛

                                                 
  .              بتصرف بالزیادة )   ٣٢١    /  ٩ (    ویر                     ینظر التحریر والتن )١
    ).  ٥١   / ٥ (                        ینظر تفسیر أبى السعود  )٢
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 بأنـــك وثقـــة ،ِإلیـــك ًوتقربـــا ،ألمـــرك اســـتجابة ذلـــك علـــى َأقـــدمت وقـــد ، مــاء وال زرع

 اهللا ِإلــى البیــتٕانمــا أضــاف و ، الكــریم جــوارك إلــى لجــأت َأن بعــد ذریتــي ســترعى

َّیصلى وال ، عز وجلغیره یملكه ال ألنه عالىت
َ   ،  سواه إلى نحوه ُ

ـــسمیته فـــيو ـــ ت  حـــرماهللا عـــصمه عـــن المكـــاره حیـــث  أن :األول :هوجـــو المحرمب

 یـزل لـم كـان أنـه: الثـاني. لمكانـه حرمـا حولـه مـا وجعـل ،بـه والتهـاون له التعرض

 :الثالـــث .یجتنـــب أن حقـــه الـــذي المحـــرم كالـــشيء جبـــار كـــل یهابـــه عزیـــزا ممتنعـــا

 علــى حــرم أنــه :الرابــع. انتهاكــه یحــل ال الحرمــة عظــیم محتــرم ألنــه،محرمــا ســمي

. علیــــه یـــستعل فلــــم منـــه أعتــــق ألنـــه، عتیقــــا ســـمي كمــــا منـــه امتنــــع أي الطوفـــان

 مـن لهـم تحـل كانـت أشـیاء أنفـسهم علـى یحرمـوا أن إلیـه الـصائرین أمـر: الخامس

  .)١(قبل

ــة:أقــول ال مــانع مــن شــمول الوصــف لكــل هــذه فــ ،  وهــذه األســباب كلهــا محتمل

  .ٕاألسباب وارادتها جمیعا

 البقعــة هــذه فـى ذریتــه بعـض ِإلســكان تعلیـلفیهــا  "ربنــا لیقیمــوا الــصالة " وجملـة 

 الموصـوف الـوادي هـذا فـي أسكنتهم ما :والمعنى ، الحرام للبیت المجاورة الجرداء

فمـا أسـكنتهم هنـا  ،بـادةوالع بالـذكر ویعمـروه ،المحـرم بیتـك عنـد الـصالة لیقیموا إال

 البیـت حاضـرو بإقامتهـا النـاس أولـى وألن ،غیـرك لعبـادة المنـافي الغرض لهذاإال 

 الــــدین شــــعائر ســــائر بــــین مــــن بالــــذكر الــــصالة وتخــــصیص ، إلیــــه بهــــا المتوجــــه

 في وما الصالة إال یسعه ال اهللا بیت وألن ، فإن الصالة سبب لكل خیر ،لفضلها

" : قولـه فـى الجمع بصیغة والتعبیر، ) ٢(النفس حإصال في األصل وهي معناها

ُلیقیموا
ِ ِ
َالصالة ُ َ  تعـالى اهللا بـأن یـؤذن إسـماعیل سـوى ذریته من یوجد ال َأنه مع : "َّ

 إلــیهم رســوال وســیكون ،كثیــرة ذریــة لــه وتكــون ســیعیش ،إســماعیل ولــده أن ََأعلمــه

ْاجعلَف ":ومعنى قوله ، شریعته على الصالة لیقیموا َ َِأفئ ْ ًدةْ َمن َ
ِالناس ِ ِتهوي َّ ْ ْإلیهم َ

ِ َِْ " 

 معهم ویعیشوا لیساكنوهم �وودا ًشوقا إلیهم تسرع الناس قلوب من قلوبا فاجعل :َأى

 أشـــرف ألنـــه ؛ البـــدن جمیـــع عـــن بـــه عبـــر القلـــب وهـــو ؛ فـــؤاد جمـــع: واألفئـــدةو ،

َمن"ومن فى  ، فیه عضو
ِالناس ِ ى أى اجعل أفئدة بعض الناس تهو ،یةتبعیض  " َّ

                                                 
   ).   ١٠٤    /   ١٩ (                                                     ذكر ھذه الوجوه اإلمام الرازى فى تفسیره مفاتیح الغیب  )١
   ).   ٤٢١    /   ١٤ (                                  ینظر تفسیر حدائق الروح والریحان  )٢
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 الزدحمــت النــاس أفئــدة :إبــراهیم قــال لــو: مجاهــد قــال ،المؤمنــون :مــرادالو، إلــیهم 

 الیهــود لحجتــه: جبیــر بــن ســعید وقــال ، والتــرك والهنــد والــروم فــارس البیــت علــى

  .)١( والمجوسوالنصارى

" : فقــال لجیــرانهم للــدعاء المتــضمن بــالرزق لهــم دعــا ،بالــدین لهــم دعــا ولمــا

  .بالدهم في أنبتها التي أي " الثمرات من" إلیهم یهوي نم ید على أي " وارزقهم

 :الــدعوة هــذه آثـار وَأول ،وقـد اســتجاب اهللا تعـالى لــدعوة أبینـا إبــراهیم علیـه الــسالم

 تحــوم الطیــر فــرَأوا ،الــشام تریــد جــرهم مــن رفقــة ومــرت ،زمــزم َمــاء أنبــع تعــالى أنــه

َبهــاجر هــم فــإذا ،فأشــرفوا ،ِالمــاء علــى لعــائف الطــائر هــذا ِإن فقــالوا ،الجبــل علــى ََ ِ، 

 بمـا إلـیهم انحـاز مـن وكـل ذریتـه رزقكمـا ، ) ٢(وآنـسناك معك كنا شئت ِإن فقالوا

 إلــیهم یجلـب مــا أو ،كالطـائف قریبــة بقـرى المختلفــة الفاكهـة َأشــجار مـن لهــم َأنبـت

 أصـــبحت حتـــى والثمـــار، الفواكـــه مختلـــف مـــن الـــشاسعة واألقطـــار األمـــصار مـــن

 وفــى ،الواحــد الیــوم فــى المتعــددة األنــواع عنــدهم منهــا یجتمــع ،ةموفــور كثیــرة لــدیهم

ْولمَأ" : تعالى اهللا یقول ذلك َ ْنمكن َ ِّ َ ْلهم ُ ُ ًحرما َ َ ًآمنا َ َیجبى ِ ِإلیه ُْ ُثمرات َِْ َ َ ِّكل َ ٍشيء ُ
ْ ًرزقا َ ْ ِ 

ْمن
َّلدنا ِ ُ   .وكرمه اهللا فضل من وهذا، ) ٣ "(َ

 لیكون : أى "یشكرون لعلهم" :  فقالتلك النعممتنان بالثم ذكر الغایة من وراء ا

 القفر موطنهم من ولیجعل ،حرمه حراسة فى البقاء فى والرغبة عبادته على عونا

 أداء مـنهم تـستوجب لـذلك وهـي. الرحـال ومحـط األنظـار مطمـح الموحش ومنزلهم

 حـال حـالهم لیكـونأو ، ) ٤(علیـه وثنـاء تعـالى له شكرا كاملة تامة العبودیة مراسم

 البعیــد الموضــع ذلــك فــي للعوائــد الخارقــة نعمــك مــن یــرون لمــا شــكرهم یرجــى مــن

 أجاب وقد ،إلیهم ٕواحسانك لهم إلغنائك بعبادتك فیشتغلوا عنایتك لوال الفضل عن

 األعظـم أبـیهم ببركـة علـیهم الجلیلـة ةالنعمـ بهـذه قـریش لتـذكیر فاآلیة ؛ دعوته اهللا

  )٥(األوثان عبادة عن نهى الذي

  

                                                 
    ).   ١٠٥    /   ١٩ (             مفاتیح الغیب   ،    )     ٣٤٢    /  ٣ (                     ینظر المحرر الوجیز  )١
   .     بتصرف  )   ٥٢      /  ٥ (         السعود                    ینظر  تفسیر أبى )٢
   .  ٥٧                 سورة القصص آیة  )٣
   ).   ٥٠٤    /  ٥ (                      ینظر التفسیر الوسیط  )٤
    ).   ١٢٨    /   ١٠ (                                       ینظر نظم الدرر فى تناسب اآلیات والسور  )٥



       
  

 
 
 

٩٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

  املطلب السابع

   السمع والبصرتاعمن
والبــصر، واللتــان  الــسمع  نعمتــامــا اهللا بهــا علینــا لهَّالتــي مــنّإن مــن أعظــم الــنعم 

سمعنا وال أبصرنا األشیاء  ولوالهما لما ،ّعدان من أكبر النعم التي وهبنا اهللا إیاهات

تزخـر بهـا نفوسـنا وأجـسادنا تـان  نعممـا وه،ٍكم مـن فاقـد لهمـا یتمناهمـا ف،من حولنا

ً ألن فــي الــشكر أیــضا ؛  وتجعلنــا دائمــي الــشكر، واالمتنــان هللا عــز وجــل،نــاوحیات

 اهللا مــن عظیمتــان نعمتــان والبــصر الــسمعف،  وزیــادة فــي الــنعم ،ًســعة فــي الــرزق

 یمـتن ولـذلك ،امـعلیه مبنیـة والـدنیا الـدین فـي المـصالح جمیـع إن إذ،  عباده على

 مـن أخرجنـا تعـالى أنـه ًمبینـا اتاآلیـ من كثیر في النعمتین بهاتین عباده على اهللا

 الذي السمع وهي ،علیها المعتمد العلم وسائل رزقنا ثم ًشیئا نعلم ال أمهاتنا بطون

وهــذا الــسمع والبــصر إن ،  المرئیــات بــه نــرى الــذي والبــصر األصــوات بــه نــسمع

مــن تمــام نعمتــه ف،   عــن العمــل بــأمر اهللا فلــن یــستطیع أحــد رده لــصاحبهتعطــال

 بهــا فــي علــوم وا؛ لینتفعــ  أدوات تحــصیل العلــممقــه أنــه ركــب فــیهســبحانه  فــي خل

 شأنهما ما أجمل أن نقابـل خالقهمـا بـشكره عـز وجـل ذافنعمتان ه ،م  ودنیاهمدینه

ا مرهیسختـو ،ا عمـا یغـضب اهللا تعـالىما وصـیانتهمـحفظههما  شكر تماممنو  ،

 عـز وجـل اهللا واسـتعمالهما فـي طاعـة ،فیما یرضي الخالق في السراء قبل الضراء

  : التى تشید بوحوب شكر اهللا تعالى على هاتین النعمتین اآلیاتومن ،

  : تعالىقوله ـ ١

ُوالله " َّ ْأخرجكم َ ُ َ َ ْ ْمـن َ
ِبطـون ِ ُ ْأمهـاتكم ُ ُ ِ َ َتـعلمـون َال َُّ ُ َ ْ ًْشـيئا َ َوجعـل َ َ َ ُلكـم َ ُ َالـسمع َ ْ َواألبصار َّ ََ َْـ ْ 

َواألفئدة َ ِْ َ ْ ْلعلكم َ ُ َّ َتشكرون ََ ُ ُ ْ   .٧٨النحل آیة سورة " َ

  :مناسبة اآلیة لما قبلها

 أن فأبـان ،علمـه كمال على یدل مابعد أن ذكر سبحانه وتعالى فى اآلیة السابقة 

 ،قدرتـــه كمـــال علـــى یـــدل مـــاذكـــر و ،لـــه إال لـــیس واألرض الـــسموات بغیـــوب العلـــم

 أردف ذلـــك بـــذكر ،أقـــرب أو البـــصر كلمـــح الــسرعة فـــى الـــساعة قیـــام أنبـــ فــصرح



       
  

 
 
 

٩٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

 علــى دالــة لإلنــسان أخــرى حالــة ذكرفــ المختــار الــصانع وجــود علــى ةالدالــ الــدالئل

 تعلمــــون ال أمهــــاتكم بطــــون مــــن أخــــرجكم واهللا" : فقــــالرأفتــــه ونهایــــة قدرتــــه غایــــة

  . اآلیة"...شیئا

  

  :معانى المفردات والتراكیب

 ال أمهــــاتهم بطـــون مــــن َّإیـــاهم بإخراجـــه عبــــاده علـــى هتـــمن  وتعــــالىســـبحانه ذكـــر

ُوالله ": فقال واألفئدة واألبصار السمع رزقهم ثم ،ًشیئا یعلمون
َّ

َْأخرجكم َ َُ َ ْمن ْ
ِبطون ِ ُ ُ 

ُْأمهــاتكم َُ ِ ــى "ًال تعلمــون شــیئا  َّ َتعلمــون ال" : قولــهومعن ُ َ ْ ًشــیئا َ ْ  أثــر یظهــر ال أنــه  "َ

ــیكم العلــم  المتوقفــة العلــوم یكتــسب والباطنــة الظــاهرة الحــواس بتوســط إنــه ثــم  ،عل

 تنقـــل حواســـه تأخـــذ ثـــم بـــشيء علـــم لـــه یكـــن لـــم یولـــد حـــین الطفـــلف ،التعلـــق علـــى

  .)١(التفكر وأصول اإلدراك آالت الطفل في اهللا فجعل تدریجا األشیاء

  ،الـــــصماخ آلتــــه الــــذي األصـــــوات إدراك بــــه الــــذي اإلحـــــساس: بالــــسمع لمــــرادوا

 بـین مـن علیهمـا واقتـصر. الحدقـة آلتـه الـذي للـذوات المدرك اإلحساس :واألبصار

 ،األفئـدةو ثـم ثلـث ب  ،الحـق االعتقـاد دالئـل إدراك بهمـا وألن ،أهم األنهم الحواس

  .)٢(مدركاتها الحواس إلیه تنقل الذي فهو ،كله اإلدراك مقر العقل :وهى

 خــال فطرتــه مبــدأ فــي اإلنــسان أن زعمــوا الحكمــاء جمهــور أنذلــك  : وبیــان ذلــك

 القـــوى وســـائر والفـــؤاد والبـــصر الـــسمع خلـــق تعـــالى أنـــه إال والعلـــوم المعـــارف عـــن

 تلــك حقــائق علیــه المحــسوسات ورود كثــرة بــسبب خیالــه فــي ارتــسم حتــى المدركــة

 كـان إن الحقـائق تلـك حـضور مجـرد إن ثـم ،ذهنه في صورها وحضرت الماهیات

 فتلــك بعــض عــن بعــضها انتفــاء أو لــبعض بعــضها بثبــوت الــذهن جــزم فــي كافیــا

 علیهـا سابقة علوم على وقفةمت كانت بل كذلك تكن لم ٕوان ،بدیهیة علوم األحكام

 وظهـر. كسبیة علوم فهي التسلسل أو للدور قطعا البدیهیات إلى تنتهي محالة وال

 تعــالى اهللا أن هــو اإلنــسانیة النفــوس فــي المعــارف هــذه لحــدوث األول الــسبب أن

  .)٣(الجزئیة للصور ّالدراكة والقوى الحواس أعطى

                                                 
  )   ٢٣٢    /   ١٤ (                        ینظر التحریر والتنویر  )١
    ).   ٢٠٥    /  ٨ (                         ینظر التفسیر الوسیط   )٢
    ).   ٢٩١    /  ٤     (       الفرقان        ورغائب        القرآن         غرائب      ینظر )٣



       
  

 
 
 

٩٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

آن نعمــة الــسمع علــى البــصر؛ ألنــه َّقــدم فــي جمیــع القــرٕانمــا و ":یقــول ابــن عجیبــة

ً وأعـم نفعـا منـه فـي الـدین ؛ إذ لـو كانـت ،ًأنفع للقلـب مـن البـصر، وأشـد تـأثیرا فیـه
ِ ثم بعثت الرسل،ًالناس كلهم صما

 فمن أین یدخل علـیهم اإلیمـان والعلـم؟ وكیـف ،ُ

. یدركون آداب العبودیـة وأحكـام الـشرائع؟ إذ اإلشـارة تتعـذر فـي كثیـر مـن األحكـام

 ألن متعلــــق الــــسمع جــــنس واحــــد وهــــي ا أفــــرده وجمــــع األبــــصار واألفئــــدة ؛مــــك

 واألنـــــوار ، بخـــــالف متعلـــــق البـــــصر، فإنـــــه یتعلـــــق بـــــاألجرام واأللـــــوان،األصـــــوات

 ، وكـــذلك متعلـــق القلـــوب ؛ معـــاني ومحـــسوسات، وســـائر المحـــسوسات،والظلمـــات

  .)١(فكانت دائرة متعلقهما أوسع مع متعلق السمع، واهللا تعالى أعلم

  

 اإلنـسان شـكر یـتم الأنـه وى هاتین النعمتـین لیة بما یوجب الشكر عختم اآلثم 

 فعلنـا : أى"لعلكم  تشكرون " :فقال له الطاعة ٕواخالص وعبادته هللا بتوحیده إال

ــیكم بــه أنعــم مــا علــى اهللا فاشــكروا بكــم ذلــك  لــه فجعلــتم،  واألنــداد اآللهــة دون عل

 لكــيأو .)٢("شــریك ٍنعمــة مــن علــیكم هبــ أنعــم فیمــا لــه یكــن ولــم الــشكر فــي شــركاء

 ألجلـه، خلقـت فیمـا اسـتعمالها وشـكرها ،اآلالت هـذه نعمـة علـى تعالى اهللا تشكروا

 وحكـــم وســـلم علیـــه اهللا صـــلى - رســـوله وأحادیـــث تعـــالى، اهللا كـــالم اســـتماع مـــن

 ،ســــبحانه اهللا آیــــات إلــــى النظــــر ومــــن ،منهــــي ارتكــــاب فیــــه لــــیس ومــــا ،أولیائــــه

 مــا غیــر فــي اســتعملها فمــن ،وقدرتــه وعلمــه ووحدتــه وجــوده ىعلــ بهــا واالســتدالل

 ركــب مــاف  .)٣(٠هأماناتــ فــي وخــان تعــالى، اهللا نعــم جالئــل كفــر فقــد هألجلــ خلقــت

 والعمـل العلـم واجـتالب علیـه ولـدتم الـذي الجهـل إلزالة آالت إال األشیاء هذه فیكم

ولـذلك ذكـر ابـن ، كمـل  على الوجـه األبحقوقه والقیام وعبادته المنعم شكر من به

 نعمـة العلـوم  وهـذه":  تـستحق الـشكر مـن خالقهـا حیـث قـالةا نعممعاشور أنه

 یدلــه فیمــا عقلــه وعمــل ینفعــه لمــا اإلنــسان إدراك بهــا ألن ،ولطــف تعــالى اهللا مــن

                                                 
    ب��ن        المھ��دي    ب��ن      محم��د    ب��ن      أحم��د        العب��اس   ى ب��   د أل     المجی��        الق��رآن       تف��سیر    ف��ي        المدی��د       البح��ر      ینظر )١

         ال�دكتور /     ن�شر      ،     رس�الن        القرشي   هللا     عبد      أحمد   : ت   )     ١٥٢    /  ١   (  ھـ    ١٢٢٤            تــ سنة        عجیبة
    ھـ      ١٤١٩  :       الطبعة           القاھرة  –     زكي      عباس     حسن

   ).   ٢٦٥    /   ١٧ (                   ینظر جامع البیان  )٢
    )..   ٣١٣    /   ١٥ (           ح والریحان                          ینظر تفسیر حدائق الرو )٣



       
  

 
 
 

٩٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

 فهـــي ،العظیمـــة واألرزاء الهـــالك إلـــى المفـــضي الخطـــأ مـــن لیـــسلم ،الحقـــائق علـــى

  .)١(٠" تشكرون لعلكم"  رهاذك عقب تعالى قال ولذلك. كبرى نعمة

  : تعالىقوله ـ ٢

َ وهـــو" ُ ذي َ ِال شأ َّـــ َأن َ ْـــ ُلكـــم َ ُ َالـــسمع َ ْ صار َّ َواألب ََ ْـــ َ َواألفئـــدة ْ َ ِْ َ ْ ًقلـــيال َ َتـــشكرون َمـــا َِ ُ ُ ْ ســـورة "   َ

  .٧٨المؤمنون آیة 

  :مناسبة اآلیة لما قبلها

 اهللا دوجــو أدلــة وفهــم القــرآن تــدبر عــن المــشركین إعــراض تعــالى اهللا ّبــین أن بعــد

 بهــا لیــسترشدوا ،عبــاده علــى العظمــى الــنعم أوجــه ببیــان أعقبــه ،وقدرتــه ووحدانیتــه

 العقـول وهـي واألفئـدة واألبـصار األسـماع هـي الـنعم وتلـك. وقدرتـه اهللا وجود على

 الدالــة اآلیــات مــن الكــون فــي بمــا ویعتبــرون ،األشــیاء بهــا یــذكرون التــي واألفهــام

  .)٢(یشاء لما المختار الفاعل وأنه ،اهللا وحدانیة على

  

  :معانى المفردات والتراكیب

 عظیمـة دالـة علـى قدرتـه ةیبین اهللا تعالى فـى هـذه اآلیـة امتنانـه علـى عبـاده بنعمـ

َ وهـو" : فقال والداعیة إلى شكره عز وجلته وعلمهمكوح ِالـذي َُ ََأنـشَأ َّ ُلكـم ْ ُ َالـسمع َ ْ َّ 

َواَألبصار َ َْ َواَألفئدة ْ َ ِ ْ ْ ُوه :والمعنى، " َ ََأنشَأ َِّالذي َوَ ُلكم ْ ُ َالسمع َ ْ  المسموعات، به لتدركوا َّ

َواألبــصار ،ودنیــاكم دیــنكم فــي فتنتفعــوا ْ  فــي بهــا فتنتفعــوا المبــصرات، بهــا لتــدركوا َ

َواألفئــدة مــصالحكم َ ِ ْ  عــن بهــا وتتمیــزون ،األشــیاء بهــا تــدركون التــي العقــول  وهــى َ

 مــاذا بكمـا عمیـا صــما كنـتم بـأن والعقــول، واألبـصار، ،الـسمع عــدمتم فلـو البهـائم،

   .)٣(؟ وكمالكم ضروریاتكم من تفقدون وماذا حالكم؟ تكون

 الفـصحاء یجمعـه ولـم األصـل فـي مـصدر ألنـه وأفـرد ،منافعـه لكثـرة :السمع وقدم

 األصــوات وهـو المـدركات مـن واحــد نـوع بـه یـدرك ألنـه؛  أفــرد: وقیـل ،األكثـر فـي

 الفـؤاد وبخالف واألشكال واألكوان لوانواأل به األضواء یدرك فإنه البصر بخالف

  .)٤(والتصدیقات التصورات من شتى أنواع به یدرك فإنه

                                                 
    ).   ٢٣٣    /   ١٤ (                        ینظر التحریر والتنویر  )١
    ).  ٨٢    /   ١٨ (                      ینظر التفسیر المنیر  )٢
   .   ٥٥٦    ص       المنان     كالم       تفسیر    في        الرحمن        الكریم       تیسیر       ینظر  )٣
    )..   ٢٥٧      ،    ٢٥٦    /  ٩ (                 ینظر روح المعانى   ) ٤
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 ال  بهـذه الـنعمعلـیهم ٕوانعامـه عبیـده علـى اإلفـضال هـذا مـع أنـه تعـالى ّبـین ثم

 فقــال ابهــ المــنعم كفــر فــي تبكیــتهم  ممــا اســتدعىینبغــي كمــا بــشكرها یقومــون

 یقـدر وال ،لهـا مثـل ال التي النعم هذه أوالكم نلم : أى"تشكرون ما ًقلیال" : تعالى

 مــا أقــل إلــیكم أســدى لمــن النــاس أشــكر أنكــم ادعــائكم مــع منهــا، شــيء علــى غیــره

 الحیوانــات مــن أنــزل بــذلك فكنــتم أحــد، كـل مثلهــا علــى یقــدر التــي الــنعم مــن یكـون

 الـنعم تلـك تـشكرون بـه معتـد غیـر ًقلـیال ًشـكرا :وقیـل،  )١(ًاعمیـ ًبكمـا ًصما العجم

َنعـــم أنفـــسها فـــي هـــي التـــي -القـــوى تلـــك صـــرف: الـــشكر فـــي العمـــدة ألن الجلیلـــة
ِ 

( ًعظیما ًضالال بها تنتحلون وأنتم ،له خلقت ما إلى -باهرة
وكـأن اهللا تعـالى  ، )٢

ً شــكرا◌ وب شــكره عــز وجــل واهـب هــذه الــنعموجـلفـت أنظــار النــاس إلــى ن  یأراد أ ً

  .ه تعالىًكامال یلیق بجالل

  
  :قول اهللا عز وجل هذه اآلیة ورد وعلى  نحو

ْقل"  َهـو ُ ِالذي ُ ْأنشأكم َّـ ُ َ َ َوجعـل َْـ َ َ ُلكـم َ ُ َالـسمع َ ْ َواألبصار َّ ََ َْـ َواألفئـدة ْ َ ِْ َ ْ ًقلـيال َ َتـشكرون َمـا َِ ُ ُ ْ َ "

أن ینبـه عبـاده إلـى   أرادتعـالىالمولى  ّوهما تلوحان إلى أن .٢٣ سورة الملك آیة

وال یـتم شـكر  ، علیهمـا قلیـل شـكرنا وأن لشكرا یوجب النعمتین بهاتین التذكیر أن

    ..ٕده هللا وعبادته واخالص الطاعة لهاإلنسان إال بتوحی

  : تعالىقوله ـ ٣

ِالذي " َأحسن َّـ َ ْـ َّكـل َ ٍشـيء ُ
ْ ُخلقـه َ ََ َوبـدأ َ َ َ َخلق َ ْـ ِاإلنسان َ

َ ْـ ْمـن ِْ
ٍطـين ِ َّ ثـم ،ِ َجعـل ُ َ ُنـسله َ َ ْ ْمــن َ

ِ 

ٍَساللة َ ْمـن ُ
ٍمـاء ِ

ٍمهـين َ ِ َّثـم ، َ ُسـواه ُ َّ َونـفـخ َ َ َ ِفيـه َ ْمـن ِ
ِروحـه ِ ِ

َوجعـل ُ َ َ ُلكـم َ ُ َالـسمع َ ْ َواألبصار َّ ََ َْـ ْ 

َواألفئدة َ ِْ َ ْ ًقليال َ َتشكرون َما َِ ُ ُ ْ   .٩ ، ٨ ، ٧سورة السجدة آیة  " َ

  

  :مناسبة اآلیات لما قبلها

 الـسموات خلـق": تعـالى بقولـه اآلفاق من الوحدانیة على الدلیل تعالىاهللا  ذكر لما

 الـــذي" :تعـــالى بقولـــه األنفـــس مـــن علیهـــا الـــدلیل  هنـــاذكـــر  "بینهمـــا ومـــا واألرض

  .اآلیة ....."خلقه شيء كل أحسن

                                                 
    ).   ١٧٣     /    ١٣ (                                           ینظر نظم الدرر  فى تناسب اآلیات  والسور  )١
   ).   ٥٩٢      /    ٣ (              البحر المدید       ینظر    )  ٢
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  :معانى المفردات والتراكیب

 وكمــال هتوحیــد علــى كثیــرة دالئــلعــن ت یــاى عــز وجــل فــى هــذه اآلالمــولیخبــر 

  قدرته

ِالـذي"  :فقال ََأحـسن َّ َ َّكـل ْ ٍشـيء ُ
ْ ُخلقـه َ َ َ  :ألولا :ل خمـسةقـواأوفـى معنـى اآلیـة  " َ

ًحسنا جعله َ  :الثالـث. مجاهد قال وبه ،شيء كل أحكم :الثاني ،وهو قول قتادة  ، َ

ِیحــسن فــالن: یقــال كمــا ،أحــد مــن یتعلمــه ولــم ،أحــسنه ْ ِعلمــه ِإذا: كــذا ُ  لوقــوهــو  ،َ

ْخلقه ألهم المعنى أن :الرابع،  ومقاتل السدي  أعلمهـم كأنـه ،ِإلیه یحتاجون ما َّكل َ

ْخلقـه شـيء كـل ِإلـى أحـسن: الخـامس ،راء الفـ وهو قول ،أحسنهمو ذلك كل فكـان  َ

 فـي األقـوال وأولـى :الطبـرياإلمـام  قـال .)١(وقد ذكره المـاوردى ُخلقه إحسانا إلیه 

 نمــ إمــا: الــوجهین أحــد إال لــذلك معنــى ال ألنــه؛  وأتقــن أحكــم: قــال مــن قــول ذلــك

 فلمـا ،والحـسن الجمـال معنـى هـو الـذي التحـسین معنى أو واإلتقان اإلحكام معنى

 كـل أحـسن أنـه بـه یعـن لـم أنـه علـم ،وسماجته قبحه في یشك ال ما خلقه في كان

  .)٢(صنعته وأتقن أحكمه أنه معناه ولكن ،خلق ما

 وبــدأ" : فقــال اإلنــسان خلــق ذكــر فــي شــرع ،واألرض الــسموات خلــق ذكــر لمــاو

 المرادفـ، ن طی من م علیه السالآدم البشر أبا خلق :أى " طین من اإلنسان خلق

 قبــل كــان هفیــ الــروح ونفــخ ،تــسویته أن ومعلــوم ،- الــسالم علیــه - آدم: باإلنــسان

 عــز اهللا قــدرة ذكــر المقــصود كـان لمــا لكــن ،مهــین مــاء مـن ســاللة مــن نــسله جعـل

 ذكـر وأخـر اآلخر، على أحدهما ذكر عطف ،نسله وخلق آدم خلق مبدأ في وجل

 وبـین طـین مـن آدم خلـق بـین متوسـطا ذلـك كـان ٕوان ،فیـه الـروح ونفخ آدم تسویة

    ،)٣(نسله خلق

َّثـم"  :فقـال ولما نبه إلى خلق آدم شرع فى ابتـداء خلـق ذریتـه َجعـل ُ َ ُنـسله َ َ ْ ْمـن َ ِ 

ٍساللة َ ْمـن ُ ٍمهـین ٍمـاء ِ ِ  مـن تخـرج نطفـة مـن كـذلك یتناسـلون ذریتـه جعـل ثـم أي  "َ

                                                 
   ).   ٤٣٨  /  ٣ (                                           ذكر ھذه األقوال ابن الجوزى  فى زاد المسیر  )١
    )..   ١٧١     /    ٢٠ (                   ینظر جامع البیان  )٢
       رج�ب    ب�ن      أحم�د    بن        الرحمن     عبد       الدین     زین ل         التفسیر      وائع                        تفسیر ابن رجب المسمى ر ر       ینظ )٣

         العربی���ة         المملك���ة  -         العاص���مة     دار   /   ن���شر  )   ٨٣     /    ٠٢   (  ھ���ـ   ٧٩٥                  المت���وفى  س���نة         الحنبل���ي
  . م      ٢٠٠١  -      ١٤٢٢      أولى   /     ط          السعودیة



       
  

 
 
 

١٠٠٠
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 )١( األجنـة علـم ذلك على لد كما والمرأة الرجل من كل فى والترائب الصلب بین

 التــي الــصفوة والــساللة،  صــلبه مــن النــسالله؛  ســاللة الرجــل مــاء ســمى ٕوانمــا، 

  .)٢(غیرها من تنسل

َّثـم"  : فقـالوتطـویره خلقـه من ذلك بعد ما عظمة إلى شارثم أ ُسـواه ُ َّ َونفـخ َ ََ ِفیـه َ ِ 

ْمن ِروحه ِ ِ
 ،صـورة أحسن على وتصویره ،الرحم فى أعضائه بتكمیل ّعدله ثم أي "ُ

 الحیـاة، آثـار فیـه وتظهـر یتحـرك، فیبـدأ ،ببدنه تتعلق وجعلها ،روحه من فیه ونفخ

 ،عجیـب خلـق أنـه علـى داللـة  تعـالىذاتـه إلـى الروح ةضافٕاو،، م ویتكل ینطق ثم

 مـــن لـــه فیـــا اهللا، وناقـــة ،اهللا كبیـــت تـــشریف إضـــافة وهـــي هـــو، إال حقیقتـــه یعلــم ال

  .)٣ (ًشأنا له ٕوان عجیب خلق هبأن إشعار ففیه ،أعاله ما شرف

" : تعـالى بقولـه للذریـة ًمخاطبـا الجـسد فـي الـروح نفـخ علـى یترتـب ما ذكر ثم 

 جمـعال إلـى غائـبال مفـردلا مـن التفات وفیه "  السمع واألبصار واألفئدةملك وجعل

 لـه شـامل الـروح ونفـخ التـسویة أن كمـا آلدم شـاملة وهـي ،للنعم وتعدید ،مخاطبال

ــدة األبــصار جمــعٕوانمــا  .)٤(ولذریتــه ــم واألفئ  ال المــصدر ألن ،الــسمع یجمــع ول

 ال اإلنــسان فــإن واحــد ، فعــل ولهــا واحــدة قــوة الــسمع أن وهــو لحكمــة وذلــك یجمــع

 مـن الـصوت فـإن فیـه لها اختیار وال محله واألذن ،كالمین واحد زمان في یضبط

 دون لـبعضا بـإدراك القـوة تخـصیص علـى لهـا قـدرة وال إلیـه یـصل كـان جانب أي

 إلـــى تتحـــرك فإنهـــا، اختیـــار شـــبه فیـــه ولهـــا العـــین فمحلـــه اإلبـــصار وأمـــا ،الـــبعض

 مـا إلـى یلتفـت اختیـار نـوع ولـه اإلدراك محـل الفـؤاد وكذلك آخر دون مرئي جانب

 ،مــستبدة والقــوة تــأثیر الــسمع فــي للمحــل یكــن فلــم كــذلك كــان ٕواذا غیــره دون یریــد

 ألن المحـــل فــذكر اختیـــار، نــوع للمحـــل ادوالفــؤ العـــین وفــي األذن فـــي القــوة فــذكر

 ثــم البــصر ثــم الــسمع بتقــدیم هكــذا الترتیــب وجــاء .)٥(المختــار إلــى یــسند الفعــل

                                                 
   ). ٩     ١٠٦   /  ٢١ (                      ینظر  تفسیر المراغى  )١
    ھـ   ٦٦٠               المتوفى سنة       السالم     عبد    بن        العزیز     عبد       الدین    عز      محمد   ى ب أل          القرآن       تفسیر         ینظر  )٢

       أول�ى،    ط     ،      بی�روت  –     ح�زم     اب�ن     دار    /    ن�شر  ،       ال�وھبي         إب�راھیم    ب�ن   هللا     عبد : ت  ،   )    ٥٤٨    /  ٢ (
  م    ١٩٩٦  /   ھـ    ١٤١٦

    ).   ٢٠٥   / ٣ (                     ینظر السراج المنیر  )٣
   ).   ٤٣٣    /  ٨ (                    ینظر البحر المحیط  )٤
    ).   ١٤٢    /   ٢٥ (                    ینظر مفاتیح الغیب  )٥
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 ثــم ،أیــام ثالثــة مــدى یبــصر وال یــسمع الــوالدة بعــد الطفــل أن مــن ثبــت لمــا ،الفــؤاد

  .)١(مشاهد هو كما ویمیز، یدرك یبتدىء ثم یبصر، یبتدىء

 اهللا رحـم مـن إال ،بـالكفران الـنعم هـذه قابـل إلنـسانا نذكر سبحانه وتعـالى أ ثم

 علــى ربكـم تــشكرونوأنـتم  ًقلــیال ًزمانــا أى ،"ًال مــا تـشكرون ِلـیَق" : فقــال تعـالى،

 وفـي ،یرضـیه مـا وعمـل ،طاعتـه فـي باستعمالها علیكم بها أنعم التي ،ةالنعم هذه

  .)٢(حوالاأل من ندر فیما إال ،لشكرها وتركهم ،اهللا لنعم لكفرهم بیان هذا

 مـع أنهـا ُلتعرفـوا َالمـشاعر تلـك ِلمنفعـتكم خلـق"  :ولذلك یقول العالمة أبو السعود

ِالتمتع إلى ُوسائل ُقدرها ُیقادر ال ًجلیلة ًنعما ِأنفسها في ِكونها ِالنعم ِبسائر َّ  ِّالدینیة ِّ

ِوالدنیویة  لـه هـو ُخلـق مـا إلـى منهـا �كـال ُتـصرفوا ْبـأن وتـشكروها ، علـیكم ِالفائـضة ُّ

ـــدركوا ـــة َالتنزیلیـــة ِاآلیـــات ِبـــسمعكم ُفت ِبالتوحیـــد َالناطق  ِاآلیـــات ِوبأبـــصاركم ِوالبعـــث َّ

ــى .)٣( "حقیقتهمــا علــى بأفئــدتكم وتــستدلوا بهمــا َالــشاهدة َالتكوینیــة  أن العاقــل فعل

 البطالـة هـلأ مـن یكـون ال حتـى الـشكر خدمـة فـى ویجتهـد والمنعم ةالنعم یعرف

 وغیرهمــا واألعــضاء القــوى مــن والخارجــة الداخلــة للــنعم رالــشك هــلأ مــن كــان ٕواذا

 ویجازیـــه األعلـــى المـــأل عنـــد علیـــه ویثنـــى طاعتـــه یقبـــل ىأ لـــه یـــشكر تعـــالى فـــاهللا

  .)٤ (بدىاأل ونعیمها ودرجاتها الجنان وهو الجزاء بأحسن

  

 سـاعة كـل فـى والطاعـة بالـشكر مـدحهم الذین من یجعلنا نأ سبحانه اهللا نسأل

  ..بالفساد األرض فى والسعى االستعداد ٕوافساد الحقوق تضییعب ذمهم ممن ال

  

  

                                                 
    ).   ١٠٦    /   ٢١ (                   ینظر تفسیر المراغى   ) ١
     )..   ٣٤٣    /   ٢٢ (                                   ینظر تفسیر حدائق الروح والریحان   )٢
    ).  ٨١    /  ٧ (                   تفسیر أبى السعود  )٣
   ).   ١١٣     /   ٧ (                        ینظر تفسیر روح البیان  )٤
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  اخلامتة

 ویـسر ،ووفقنـي ،أكرمنـي الـذي هللا والحمـد ،الـصالحات تـتم بنعمته الذي هللا الحمد

 لحظـات فـي ،فـي رحـاب القـرآن الكـریم معهـا عـشت الدراسـة التـي هـذه إتمـام لـي

َجل◌ المنعم شكر نعمة مع أمضیتها عطرة إیمانیة
 .هشأن َّ

 التـي النتـائج أهـم العزیـز القـارئ یـدي بـین سـأعرض المـوجزة الخاتمـة هـذه وفـي

 :التالي النحو على  وذلك،إلیها توصلت

 القـرآن اهتمام على البحث یؤكد وهنا الشكر، هو النعمة دوام أسباب أهم  أن-١

  .ِوسوره آیاته بین ًواسعة ًمساحة له ولذلك أفرد ،به الكریم

 ِّالـنعم تحـصیل فـي ُأهمیتـه وظهـرت الكـریم، القـرآن فـي شكرالـ ُمنزلـة َّ تجلـت-٢

 الشكر عن غني سبحانه اهللا وأن ،علیه نفعه یعود الشاكر شكر وأن ،ودوامها 

  .الكافر كفر یضره كما ال الشاكر شكر ینفعه وال

 أن المقصود األعظم من التـذكیر بهـذه الـنعم الجلیلـة التـى ذكـرت بعـضها فـى -٣

ٕو دعوة العباد لشكر اهللا تعالى واالعتراف بوحدانیتـه وافـراده ثنایا  هذا البحث ه
 .ٕبالعبادة  واخالص الطاعة له سبحانه

 شـكر النعمـة فـي للترغیـب الكـریم القـرآن اتبعهـا التـي األسـالیب أهـم ظهـرت -٤

 مما ال یدع أثارة من شك لـدى كـل ،ُوظهر تنوع النعمة وكثرتها ،علیه والحض

  .ذي بصر وبصیرة

فقـد ،  مـن خـالل هـذا البحـث أن نعمـة الهدایـة لإلسـالم أعظـم نعمـة  ـ ظهـر لـى٥

  .ٕذكرها اهللا تعالى فى سیاق إكمال الدین واتمام النعمة

َّ أن نعمة بعثة الرسول صلى اهللا علیه وسلم من أعظم النعم التى مـن اهللا بهـا -٦

  .على أهل األرض حیث هدى به البشریة من الضاللة إلى الهدى

یــــسیر فــــى الفــــرائض والتكــــالیف هــــى مبــــدأ شــــرعى وســــمة لهــــذه  أن نعمــــة الت– ٧

  .الشریعة المحمدیة وال ریب أنها نعمة تستحق الشكر

 أن نعمتــى اللیــل والنهــار وتعاقبهمــا لــدلیل واضــح علــى فــضله تعــالى ورحمتــة – ٨

  .بعباده
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والتـصرف بمـا ،  أن نعمة خلق األرض وتمكـین اإلنـسان مـن االسـتقرار فیهـا – ٩

  .واالنتفاع بمنافعها الكثیرة نعمة تستحق الشكر، ت فیها من خیرا

 أن نعمة الماء آیة من آیاته الجلیلة التى ال غنى للناس عنها ؛ ألنها مادة – ١٠

  .لذا فهى أیضا تستحق الشكر، حیاتهم وعنصر نمائهم وسبب بقائهم 

 أن نعمـــة تـــسخیر البحـــر لإلنـــسان تـــدل داللـــة واضـــحة علـــى كمـــال الخـــالق -١١

وقــد جــاءت فــى ســیاق االمتنــان والتفــضل واإلنعــام ، َّلمــنعم جــل وعــال وعظمــة ا

  .واإلكرام منه تعالى على عباده

 أن نعمة خلق األنعام وجعلها ذات منافع كثیرة لإلنـسان مـن تـذلیل وركـوب – ١٢

َّوأكـــل لحمهـــا وشـــرب لبنهـــا واالنتفـــاع بجلودهـــا منـــة جلیلـــة تـــستحق الـــشكر مـــن 

  .واهبها

الــرزق علــى هــذه األرض للعبــاد وتكفلــه ســبحانه بهــم أمــر  أن نعمــة إیجــاد – ١٣

قــاطع ووعــد إلهــى ال یتغیــر ممــا یجعلهــم یطمئنــون ویــسكنون ویفرغــون لعبادتــه 

  .عز وجل

 خلقـه خـالل مـن لإلنـسان اهللا تكریم مقدار هذا البحث خالل من لى  ظهر– ١٤

 ومنحـه ،المخلوقـات سـائر علـى بالعقـل وتكریمـه ،صـورة فـي أحـسن وتـصویره

اللتــان تعــدان مــن أكبــر الــنعم التــى وهبــه اهللا " الــسمع والبــصر" اتین النعمتــینهــ

فكـم مـن  فاقـد لهمـا   ،بینهـا والربط األشیاء على تعالى إیاهما لیستطیع التعرف

 فالواجـب لـذا ،یتمنـاهم إذ إن جمیـع المـصالح فـى الـدین والـدنیا مبنیـة علیهمـا 

 وفیمـا ،بـالنفع علیـه یعـود مـاوحواسـه فی عقلـه یـستخدم أن اإلنـسان علـى یحـتم

 .یسخطه وال سبحانه الخالق یرضي

الشكر هللا تعالى على ما أوالنا وأنعـم  فهذه محاولة متواضعة لتوضیح معالم ،وبعد

 فإن كنـت قـد وفقـت ، كما بینها القرآن الحكیمبه علینا من النعمة الظاهرة والباطنة

ب صدق نیتي وعیشي في ٕ وان كانت األخرى فحس،في عرضها فلله الحمد والمنة

 فـــاللهم اجعلنـــا مـــن أهـــل القـــرآن وخاصـــته ،ًظـــالل القـــرآن الكـــریم ردحـــا مـــن الـــزمن

 ، إنــك ســبحانك ولــي ذلــك ومــواله،واجعلنــا مــن عبــادك الــشاكرین فــي الــدنیا واآلخــرة

 ، وصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،وأنت حسبنا ونعم الوكیل

  .الحمد هللا رب العالمینو
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  املصادر واملراجع
 .م  البن حجر الهیثمى بدون طبعةإتحاف أهل اإلسالم بخصوصیات الصیا  ـ ١

نـشر دار الكتـب العلمیـة ،  هــ ٥٤٣ ـ أحكام القرآن ألبى بكر بن العربى المتـوفى سـنة ٢

  . هـ١٤٢٤ـ بیروت ـ لبنان الطبعة الثالثة 

  ســنةالمتــوفى الحنفــي الجــصاص الــرازي بكــر أبــو علــي بــن حمــد ـ أحكــام القــرآن أل٣

 – العربـــي التـــراث إحیـــاء دار: نـــشر - القمحـــاوي صـــادق محمـــد :تحقیـــق  ، هــــ٣٧٠

  .هـ ١٤٠٥  ،بیروت

 دار: رنــش  ، هـــ٥٠٥ المتــوفى ســنة الغزالــي محمــد حامــد ىبــ ألالــدین علــوم إحیــاء ـ ٤

  .تبیرو – المعرفة

 ، هــ٤٦٨ :ى سـنة المتـوف،الواحـدي أحمـد بـن علـي الحـسن بـى ألالقـرآن نزول أسباب ـ ٥

 ،  الــــدمام – اإلصــــالح دار/ نــــشر  ، الحمیــــدان المحــــسن عبــــد بــــن عــــصام /تحقیــــق 

  .م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ ،الثانیة/الطبعة 

دار الكتـب العلمیـة ـ / ط،  هــ ٣٣٨ ـ إعراب القرآن ألبى جعفـر النحـاس المتـوفى سـنة ٦

  .. هـ١٤٢٠الطبعة  األولى ، بیروت 

نــشر دار ،  هـــ  ٢٠٤ بــن إدریــس الــشافعى المتــوفى ســنة  ـ األم ألبــى عبــد اهللا محمــد٧

 . هـ١٤١٠المعرفة ـ بیروت  

 بــن یوســف بــن علــي بــن یوســف بــن محمــد حیــان ىبــ ألالتفــسیر فــي ـ البحــر المحــیط ٨

 ، جمیــل محمــد صــدقي :تحقیــق، ـ هــ٧٤٥  ســنةالمتــوفى األندلــسي الــدین أثیــر حیــان

  .هـ ١٤٢٠: طبعة ، بیروت – الفكر دار: نشر

 بـن المهـدي بـن محمـد بـن أحمـد العبـاس ىبـد ألالمجیـ القرآن تفسیر في المدید البحر ـ ٩

نـــشر   ، رســـالن القرشـــي اهللا عبـــد أحمـــد :تحقیـــق ، هــــ١٢٢٤  المتـــوفى ســـنة  عجیبـــة

  .هـ ١٤١٩: طبعة  القاهرة – زكي عباس حسن الدكتور/

الـــدار  / ط،  هــــ  ١٣٩٣ ـ التحریــر والتنـــویر للطـــاهر ابـــن عاشــور المتـــوفى  ســـنة ١٠

  . م١٩٨٤التونسیة للنشر ـ تونس  عام 

 ابــن اهللا، عبـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن محمـد ،قاســمبـى الألل التنزیـ  لعلـوم ـ التـسهیل١١

 اهللا عبـد الـدكتور :تحقیـق ، )٢٩٩ / ٢ (هــ٧٤١  سنةالمتوفى الغرناطي الكلبي جزي

 - األولـــى عـــةالطب ، بیـــروت – األرقـــم أبـــي بـــن األرقـــم دار شـــركة /نـــشر  ، الخالـــدي

  .هـ ١٤١٦
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  هــ٨١٦  المتـوفى سـنة الجرجاني الشریف الزین علي بن محمد بن علي لالتعریفات ـ ١٢

  .م١٩٨٣- هـ١٤٠٣ األولى /الطبعة   ، لبنان– بیروت العلمیة الكتب دار: رنش، 

نـــشر عمـــادة ،  هــــ  ٤٦٨ ـ التفـــسیر البـــسیط ألبـــى الحـــسن الواحـــدى المتـــوفى ســـنة ١٣

  .. هـ١٤٣٠/ جامعة اإلمام محمد بن سعود الطبعة األولى  ، البحث العلمى 

 الحـسن بـن عمـر بـن محمـد اهللا عبـد ىبـأل "مفـاتیح الغیـب" ـ التفسیر الكبیـر المـسمى ١٤

 ه٦٠٦: المتـوفى الـري خطیـب الـرازي الـدین بفخـر الملقـب الـرازي التیمي الحسین بن

   . هـ١٤٢٠لثة الثا/ الطبعة ، دار إحیاء التراث العربى ـ بیروت / ط ، 

 الزحیلـي مـصطفى بـن وهبـة للـدكتور  والمـنهج والـشریعة العقیـدة في ـ التفسیر المنیر ١٥

  .هـ ١٤١٨ ،الثانیة  الطبعة ، دمشق – المعاصر الفكر دار / نشر، 

ط  ، بیـروت – الجدیـد الجیل دار /نشر ،  ـ التفسیر الواضح لمحمد محمود حجازى ١٦

  .هـ ١٤١٣ - العاشرة / 

التفــسیر الوســیط ألبــى الحــسن علــى بــن أحمــد الواحــدى النیــسابورى  المتــوفى ســنة  ـ ١٧

 - هـــ ١٤١٥ ،ولــىاأل/ن الطبعــة لبنــا – بیــروت ،العلمیــة الكتــب  دار/ط ،  هـــ ٤٦٨

 .م ١٩٩٤

دار نهــضة مــصر للطباعــة / ط،  ـ التفــسیر الوســیط للــدكتور محمــد ســید طنطــاوى ١٨

  .الطبعة األولى، والنشر 

 فـــرح بـــن بكـــر أبـــي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد اهللا عبـــد ىبـــأل القـــرآن ألحكـــام الجـــامع ـ ١٩

 أحمـــد: تحقیـــق ، هــــ٦٧١  ســـنةالمتـــوفى القرطبـــي الـــدین شـــمس الخزرجـــي األنـــصاري

 الثانیـــة الطبعـــة ، القــاهرة – المـــصریة الكتــب دار /نـــشر ، أطفــیش ٕوابـــراهیم البردونــي

  .م ١٩٦٤ - هـ١٣٨٤

ى محمـــد بـــدر الـــدین المـــرادى المـــصرى ــــ الجنـــى الـــدانى فـــى حـــروف المعـــانى ألبـــ ٢٠

   هـ١٤١٣أولى / دار الكتب العلمیة ـ بیروت ط / ط ،  هـ ٧٤٩المتوفى سنة 

  .بدون طبعة،  ـ الخیل والفروسیة لسالمة محمد أحمد ٢١

مطبعــة ،  هــ  ٩٧٧ ـ الـسراج المنیـر لـشمس الـدین الخطیـب الـشربینى المتـوفى سـنة ٢٢

  . هـ١٢٨٥القاهرة " األمیریة " بوالق 

ـــشافعي للـــدكتور مـــصطفى الخـــن٢٣ ـــ الفقـــه المنهجـــي علـــى مـــذهب اإلمـــام ال ْـ
ِ

 الـــدكتور ،ُ

ْمصطفى البغا، علي الشربجي   ّ ُ  دار القلم للطباعة والنـشر والتوزیـع، دمـشق/ نشر ، ُ

 . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ ،ط الرابعة،  



       
  

 
 
 

١٠٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

 دار: رشو نــ ،هـــ٧٥١  المتــوفى ســنةالجوزیــة قــیم ابــن بكــر أبــي بــن محمــد للفوائــد ـ ا٢٤

  .م ١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣ الثانیة /  الطبعة بیروت – العلمیة الكتب

 المتـوفى الفیروزآبـادى یعقـوب بـن محمـد طـاهر أبـو الـدین مجـدل  ـ القـاموس المحـیط ٢٥

 مؤسـسة/ نـشر   ، الرسـالة مؤسـسة فـي التـراث تحقیـق مكتـب: تحقیق  ، هـ٨١٧ سنة

 - هــــ ١٤٢٦الثامنـــة  ،الطبعـــة انلبنـــ – بیـــروت ،والتوزیـــع والنـــشر للطباعـــة الرســـالة

  م ٢٠٠٥

 ،أحمــد بــن عمــرو بــن محمــود القاســم بــىأل التنزیــل غــوامض حقــائق عــن الكــشاف ـ ٢٦

 ، بیــروت – العربــي الكتــاب دار: نــشر ،  هـــ٥٣٨  ســنةالمتــوفى اهللا جــار الزمخــشري

  .هـ ١٤٠٧ - الثالثة الطبعة

 الثعلبـي إبـراهیم بـن محمـد بـن أحمـد ألبـى إسـحاق القـرآن تفـسیر عن والبیان  الكشفـ٢٧

 إحیــاء دار: نــشر ، عاشــور بــن محمــد أبــي اإلمــام: تحقیــق ، هـــ٤٢٧ المتــوفى ســنة 

  .م ٢٠٠٢ - هـ ،١٤٢٢ ولىالطبعة  األ ، لبنان – بیروت ،العربي التراث

دار الكتــب / ط ،  هـــ  ٥٤٢ـــ المحــرر الــوجیز البــن عطیــة األندلــسى المتــوفى ســنة ٢٨

  . هـ١٤٢٢العلمیة ـ بیروت 

المكتبـة / نـشر ،  هــ ٧٧٠ ـ المصباح المنیر ألحمد بن محمد الفیومى المتـوفى سـنة ٢٩

  . العلمیة ـ بیروت  بدون تاریخ

 بالراغــب المعــروف محمــد بــن الحــسین القاســم ىبــ  ألالقــرآن غریــب فــي المفــردات ـ ٣٠

 دار /نــشر ، الــداودي عــدنان صــفوان :تحقیــق  ، هـــ٥٠٢: انى المتــوفى ســنةاألصــفه

  .هـ ١٤١٢ - األولى / الطبعة بیروت دمشق - الشامیة الدار ،مالقل

 هــ  بـدون ٣٧٣ ـ بحر العلوم ألبـى اللیـث نـصر بـن محمـد الـسمرقندى المتـوفى سـنة ٣١

  .طبعة

 َّالزبیـدي بمرتـضى ّالملقـب  ّمحمـد بـن ّمحمـد لالقـاموس جـواهر مـن    ـ تـاج العـروس٣٢

   ، الهدایة دار /نشر  ، هـ١٢٠٥ المتوفى سنة

 بــن أحمــد بــن الــرحمن عبــد الــدین زینلــ التفــسیر وائــع ـ تفــسیر ابــن رجــب المــسمى ر٣٣

 العربیــــة المملكــــة - العاصـــمة دار /نــــشر ، هــــ٧٩٥  المتـــوفى ســــنة الحنبلــــي  رجـــب

 .م ٢٠٠١ - ١٤٢٢ ولىالطبعة  األ ، السعودیة

 نةالمتـوفى  سـ الـسالم عبـد بـن العزیـز عبـد الـدین عـز محمـد ىبـأل القـرآن تفـسیر ـ ٣٤٤

 ، بیـــروت – حـــزم ابـــن دار / نـــشر ، الـــوهبي إبـــراهیم بـــن اهللا عبـــد:تحقیـــق ، هــــ٦٦٠

  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦ ولى،األ الطبعة 



       
  

 
 
 

١٠٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

 طیبـة دار/ ط ،  هــ  ٧٧٤ ـ تفسیر القرآن العظیم البن كثیر الدمشقى المتـوفى سـنة ٣٥

 ســامى بــن محمــد :تحقیقــق ، م ١٩٩٩ - هـــ١٤٢٠ الثانیــة/  الطبعــة والتوزیــع للنــشر

  .مةسال

نــشر مطــابع أخبــار الیــوم ســنة ،  هـــ ١٤١٨ ـ تفــسیر الــشیخ الــشعراوى المتــوفى ســنة ٣٦

 . هـ١٩٩٧

ـــشیخ أحمـــد مـــصطفى المراغـــى المتـــوفى ســـنة ٣٧   ،  هــــ  ١٣٧١ ـ تفـــسیر المراغـــى لل

  .. هـ١٣٦٥الطبعة األولى ، مصطفى البابى الحلبى وأوالده بمصر / ط 

ألبـى البركـات عبـد اهللا " نزیـل وحقـائق التأویـل مـدارك الت"  ـ تفسیر النـسفى المـسمى  ٣٨

 هــ ـ ١٤١٩أولـى / ط ، دار الكلـم ـ بیـروت / نـشر ،  هــ ٧١٠النـسفى المتـوفى سـنة 

  . م١٩٩٨

 األمـین محمـد العالمـة لـشیخ لالقـرآن علـوم روابي في والریحان الروح حدائق تفسیر ـ ٣٩

 – بیـــروت النجـــاة، وقطـــ دار: نـــشر ،الـــشافعي الهـــرري العلـــوي األرمـــي اهللا عبـــد بـــن

  ..م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ األولى الطبعة ، لبنان

دار الفكــر ـ / ط ،  هـــ ١١٢٧ ـ تفــسیر روح البیــان إلســماعیل حقــى المتــوفى ســنة ٤٠

  .بیروت

دار إحیــاء / ط ،  هـــ ٣٧٠ ـ تهــذیب اللغــة ألبــى منــصور األزهــرى  المتــوفى ســنة ٤١

  . م٢٠٠١التراث العربى ـ بیروت الطبعة األولى 

 بـن الـرحمن عبـد اهللا، عبـد ىبـأل القـرآن تفـسیر خالصـة فـي المنـان اللطیـف تیـسیر ـ ٤٢

 واألوقــاف اإلســالمیة الــشئون وزارة /نــشر  ، هـــ١٣٧٦  المتــوفى ســنةسعديالــ ناصــر

  .هـ١٤٢٢ ،األولى الطبعة السعودیة العربیة المملكة - واإلرشاد والدعوة

 اهللا عبـد بـن ناصـر بـن الـرحمن عبـد لنـانالم كـالم تفـسیر فـي الـرحمن الكریم تیسیر ـ ٤٣

 / نـشر  ، اللویحـق معـال بـن الـرحمن عبـد :تحقیـق  ، هــ١٣٧٦المتـوفى سـنة  السعدي

 .م ٢٠٠٠- هـ١٤٢٠  الطبعة األولى ، الرسالة مؤسسة

 .المكتب اإلسالمى/ ط ،  ـ حاشیة الشیخ محى الدین زادة على تفسیر البیضاوى  ٤٤

نـشر مكتبــة الغزالـى ـ دمــشق ،  آیـات األحكــام للـصابونى  ـ روائـع البیـان فــى تفـسیر٤٥

  . هـ١٤٠٠الطبعة  الثالثة 

 الكتـب دار،  هــ  ١٢٧٠ ـ روح المعانى لشهاب الدین محمود األلوسى المتوفى سنة ٤٦

 .هـ ١٤١٥ أولى،/ وت ط بی – العلمیة



       
  

 
 
 

١٠٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

 هــ ٥٩٧ ـ زاد المسیر فى علم التفسیر ألبى الفرج عبد الـرحمن الجـوزى المتـوفى سـنة٤٧

  . هـ١٤٢٢أولى / دار الكتاب العربى ـ بیروت ط / ط ،  

ـــ ١٣٩٤ ـ زهــرة التفاســیر لمحمــد بــن أحمــد المعــروف بــأبى زهــرة المتــوفى ســنة ٤٨   ،  هـ

  .دار الفكر العربى/ ط 

 ابـن بكـر أبـي بـن محمـد لوالتعلیـل والحكمـة والقـدر القـضاء مـسائل في العلیل شفاء ـ ٤٩

 طبعـة  ، لبنـان   ـبیـروت ،المعرفـة دار /نشر   ،  هـ٧٥١  المتوفى سنة الجوزیة قیم

  ..م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

 صـالح بـن المغیـرة بـن خزیمـة بـن إسـحاق بـن محمـد بكـر ىبـأل خزیمة ابن صحیح ـ ٥٠

 مـــــصطفى محمـــــد :تحقیـــــق ، هــــــ٣١١  ســــنةالمتـــــوفىى النیـــــسابور الـــــسلمي بكـــــر بــــن

  .بیروت – اإلسالمي المكتب: رنش ، األعظمي

الجـامع المـسند الـصحیح المختـصر مـن أمـور رسـول اهللا خـارى المـسمى  ـ صحیح الب٥١

 محمـد بـن إسـماعیل أبـو عبـداهللا البخـاري الجعفـيلصلى اهللا علیه وسلم وسننه وأیامـه 

  محمد زهیر بن ناصر الناصر: تحقیق،  هـ ٢٥٦الموفى سنة 

  هـ١٤٢٢األولى، : الطبعة، دار طوق النجاة : نشر

مــسند الــصحیح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى ال ـ صــحیح مــسلم المــسمى ٥٢

 مــسلم بــن الحجــاج أبــو الحــسن القــشیري النیــسابوري لرســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم

دار إحیـاء التـراث العربـي : رنـش ، محمد فؤاد عبد الباقي:  تحقیقهـ٢٦١ سنةالمتوفى

  . بیروت–

الطبعــة  الرابعــة ،  بیــروت دار القــرآن الكــریم ـ/ ط ،  ـ صــفوة التفاســیر للــصابونى ٥٣

 . م١٩٨١

 ، الزمـان دار مكتبـة /نـشر  ، ملكـاوي أحمد محمد لالكریم القرآن في التوحید عقیدة ـ ٥٤

 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ ولىالطبعة  األ

 ـ عمــدة الحفــاظ فــى تفــسیر أشــرف األلفــاظ ألبــى العبــاس شــهاب الــدین المعــروف ٥٥

أولـــى / ط، دار الكتـــب العلمیـــة  / طبعـــة،  هــــ  ٧٥٦بالـــسمین الحلبـــى المتـــوفى ســـنة 

  .   م١٩٩٧ هـ ـ ١٤١٧

 ٨٥٠ لنظـام الـدین الحـسن النیـسابورى المتـوفى سـنة الفرقـان ورغائب القرآن غرائب ـ ٥٦

الطبعـــة  ، دار الكتـــب العلمیـــة ـ بیـــروت / نـــشر ،  الـــشیخ زكریـــا عمیـــرات :تحقیـــق، 

  . هـ١٤١٦األولى 



       
  

 
 
 

١٠٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

دار الكلــم / ط ،  هـــ ١٥٢٠لمتــوفى ســنة  ـ فــتح القــدیر لمحمــد بــن علــى الــشوكانى ا٥٧

  . هـ١٤١٤الطبعة األولى ، دار ابن كثیر ، الطیب ـ  دمشق بیروت 

دار صــادر ـ بیــروت / ط ،  هـــ ٧١١ ـ لــسان العــرب البــن منظــور المتــوفى ســنة ٥٨

  .هـ١٤١٤

   )١٠٠ / ١٩( ـ مجمـــوع فتـــاوى شـــیخ اإلســـالم أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــیم بـــن تیمیـــة ٥٩

 مجمــــع الملــــك فهــــد لطباعــــة المــــصحف الــــشریف: نــــشر ،عودیة األوقــــاف الــــس/ ط 

   ٢٠٠٤ – ١٤٢٥/ ط  

مكتبـة الخـانجى ـ القـاهرة / ط ،  هــ ٢٠٩ ـ مجـاز القـرآن ألبـى عبیـدة المتـوفى سـنة ٦٠

  . محمد فؤاد سزكین:تحقیق،  هـ ١٣٨١

 القاســمي الحــالق قاســم بــن ســعید محمــد بــن الــدین جمــال محمــد ـ محاســن التأویــل ل٦١

 العلمیـه الكتـب دار: نـشر الـسود عیـون باسـل محمـد: قیحقت ، هـ١٣٣٢  سنةىالمتوف

  .هـ ١٤١٨ - األولى: الطبعة ، بیروت –

 :المتـوفى سـنة الـرازي بكـر أبـي بـن محمـد اهللا عبـد أبو الدین زین ـ مختار الصحاح ل٦٢

 الــــــدار - العــــــصریة المكتبــــــة: نــــــشر ،  محمــــــد الــــــشیخ یوســــــف :تحقیــــــق ، هـــــــ٦٦٦

  .م١٩٩٩ / هـ١٤٢٠ ،الخامسة/ الطبعة   ، صیدا – روتبی ،النموذجیة

 قـیم ابـن بكـر أبـي بـن محمـدل نـستعین ٕوایـاك نعبـد إیـاك منـازل بـین الـسالكین مدارج ـ ٦٣

ـــ  ه٧٥١ یــة  المتــوفى ســنة الجوز : نــشر ، البغــدادي بــاهللا المعتــصم محمــد: قتحقیــ، ـ

   ، م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ الثالثة، /الطبعة – العربي الكتاب دار

 إقلیمـا، البنتني الجاوي نووي عمر بن محمد لالمجید القرآن معنى لكشف لبید مراح ـ ٦٤

 الكتــب دار /نــشر ، الــصناوي أمــین محمــد :تحقیــق ، هـــ١٣١٦المتــوفى ســنة التنــاري

  .ـه ١٤١٧ - أولى/ط  ، بیروت – العلمیة

 بـن اللهـ بـن حنبـل بـن محمـد بـن أحمـد اهللا عبد ىب ألحنبل بن أحمد اإلمام مسند ـ ٦٥

 ،مرشــد عــادل - األرنــؤوط شــعیب: تحقیــق  ،  هـــ٢٤١   ســنةالمتــوفى الــشیباني أســد

  .م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ ،األولى /الطبعة  ، الرسالة مؤسسة: ر نشوآخرون

 الفـراء بـن محمـد بـن مـسعود بـن الحـسین محمـد ىأبـ ،الـسنة یـيحمل  ـ معـالم التنزیـل ٦٦

 دار :نـــشر ، المهـــدي الـــرزاق عبـــد :تحقیـــق ، هــــ٥١٠ســـنة المتـــوفى الـــشافعي البغـــوي

  .هـ ١٤٢٠  األولى :الطبعة بیروت – العربي التراث إحیاء

 هــ  ٢١٥ ـ معـانى القـرآن ألبـى الحـسن المجاشـعى المعـروف بـاألخفش المتـوفى سـنة ٦٧

  . م١٩٩٠ هـ ١٤١١أولى / مكتبة الخانجى ـ القاهرة ط / ط ، 



       
  

 
 
 

١٠١٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 دراسة حتليلية القرآن الكريم  ضوءشكـر النعمة يف 

ــــ ٣١١  الزجـــاج المتـــوفى ســـنةٕ ـ معـــانى القـــرآن واعرابـــه ألبـــى إســـحاق إبـــراهیم٦٨   ،  هـ

  . م١٩٨٨ هـ ١٤٠٨أولى / ط ،  عالم الكتب ــ بیروت / ط 

ــــ ٣١١ٕ ـ معـــانى القـــرآن واعرابـــه ألبـــى إســـحاق إبـــراهیم  الزجـــاج المتـــوفى ســـنة٦٩   ،  هـ

  .م ٢٠٠٤  هـ ١٤٢٤الجلیل عبده شلبى  عبد :تحقیق،  دار الحدیث ـ القاهرة / ط 

 عبدالـسالم: تحقیـق  ، هــ٣٩٥ : المتـوفى سـنةفارس بن حمد ألاللغة مقاییس معجم ـ ٧٠

  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩: الفكر دار /رنش،  ن هارو محمد

 بـن أیـوب بـن بكـر أبـي بـن محمـد  لواإلرادة العلـم والیة ومنشور السعادة دار  مفتاح ـ٧١

 العلمیـة الكتـب دار/ نشر  ، هـ٧٥١  المتوفى سنة الجوزیة قیم ابن الدین شمس سعد

 .روتبی –

 علـي بـن الربـاط حـسن بـن عمـر بـن براهیمإل  ـ نظم الدرر فى تناسب اآلیات والسور٧٢

  .القاهرة ،اإلسالمي الكتاب دار /نشر  ، هـ٨٨٥  سنةالمتوفى البقاعي بكر أبي بن

  


