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 اآلية                                         

)) ياااااا ايذاااااا ا اااااميه اباااااارا ناااااارا باااااه    اااااا  باااااا    ااااااان     

 .1((           واشكروا اهلل ان نات  اياه تع دون

 

 

 

 

                              
 .171سورة البقرة، اآلية  1



 

 

 

 االهداء                               

 اىل سيدنا وشفيعنا حممد )صلى اهلل عليه وسلم(

 اىل أهلي حفظهم اهلل يل وأدامهم يف سنني حياتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شكر وعرفان                               

 

باااااارا ا  ا ااااال   اتقااااادل اليااااال ا ااااااكر وا عرفاااااان اس ماااااا  نا اااااة ا عاااااارل ا  ااااا ب ة واس      

ا ااااااميه   ت نااااااارن  اا اااااااة ا   اااااا    ا  اااااااتمض ا فا اااااال  ا اااااادنتر  عماااااار  اشاااااا  واس  

 جلان  اهلل خري اجللاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المحتويا                                   

   

  االية 1

  االهداء 2

  والعرفان ال كر 3

  المقدمة 4

 التعريف بالمصطلحات البحث  المبحث االول 5

                       تعريف النعم لغة واصطالحا  المطلب االول 

 الشكر لغة و اصطالحا  المطلب الثاني 
 الجحود لغة و اصطالحا  المطلب الثالث 

 تعريف االثر لغة واصطالحا                       المطلب الرابع

 

 

 

  

شثثثثثثثثكر الثثثثثثثثنعم  ثثثثثثثثي  المبحثثثثثثثثث الثثثثثثثثثاني 

 القرآن الكريم

االلفثثثثثثثثثثثا   ات صثثثثثثثثثثثل   المطلثثثثثثثثثثثب االول

 بالشكر واالدلة على الشكر

 



 

 

 

كر شثثثثثثثثثثثصثثثثثثثثثثثور ال المطلثثثثثثثثثثثب الثثثثثثثثثثثثاني

 وثمرات 

   

  

الجحثثثثثثود  ثثثثثثي القثثثثثثرآن  ثالمبحثثثثثثث الثالثثثثثث

                              الكثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثريم

ادلثثثثثثثثثثة الجحثثثثثثثثثود مثثثثثثثثثثن  المطلثثثثثثثثثب االول

 القرآن الكريم والسنة النبوية

 صور الجحودالمطلب الثاني  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المقدمة                                

الحمثثثثثثد ل رب العثثثثثثالمينس والصثثثثثثال  والسثثثثثثالم علثثثثثثى سثثثثثثيدنا وشثثثثثثفيعنا 

محمثثثثثثد  صثثثثثثلى   عليثثثثثث  وسثثثثثثلمو ومثثثثثثن اتبعثثثثثث  باحسثثثثثثان الثثثثثثى يثثثثثثوم 

 الدين:

ان   تبثثثثثارا وتعثثثثثالى اثثثثثد مثثثثثن علثثثثثى ا مثثثثثة ا سثثثثثالمية بثثثثثالكثير مثثثثثن  

، وسثثثثثثد لحاجتثثثثثث ، الثثثثثثنعم والفلثثثثثثادل التثثثثثثي ال تعثثثثثثد تكريمثثثثثثا لالنسثثثثثثان

وال مقابثثثثثثثثثل لعثثثثثثثثثا سثثثثثثثثثوب العبثثثثثثثثثاد  الصثثثثثثثثثالحة وااللتثثثثثثثثث ام بثثثثثثثثث وامر  

ونواهيثثثثثثث ،  قثثثثثثثد جثثثثثثثاة القثثثثثثثرآن الكثثثثثثثريم والسثثثثثثثنة النبويثثثثثثثة الشثثثثثثثريفة 

بثثثثثالكثير مثثثثثن اديثثثثثات وا حاديثثثثثث التثثثثثي دلثثثثثت علثثثثثى  حاطثثثثث  المسثثثثثلم 

العثثثثثثثثادل الثثثثثثثث هللا يسثثثثثثثثعى لنيثثثثثثثثل رلثثثثثثثثا   سثثثثثثثثبحان  وتعثثثثثثثثالى ايامثثثثثثثثا 

حمثثثثثد والشثثثثثكر والثنثثثثثاة علثثثثثى المثثثثثتمن يتسثثثثثاب   ثثثثثي الواعثثثثثودا،  ثثثثث ن 

الخثثثثثثال ، طمعثثثثثثثا  ثثثثثثثي  يادتثثثثثثث  بمقثثثثثثدار الشثثثثثثثكر عشثثثثثثثر  ، وطم نينثثثثثثثة 

لقلبثثثثثثثث  ،  بثثثثثثثث كر   تطمثثثثثثثثدن القلثثثثثثثثوب، واثثثثثثثثد جثثثثثثثثاة هثثثثثثثث ا البحثثثثثثثثث 

المتوالثثثثثثثع للواثثثثثثثوف علثثثثثثثى ماهيثثثثثثثة الثثثثثثثنعم، وكيثثثثثثثف حثثثثثثثث القثثثثثثثرآن 

الكثثثثثريم عليعثثثثثا، ومثثثثثا للجاحثثثثثد مثثثثثن خثثثثث الن وانكسثثثثثار وتلثثثثثييع للثثثثثدنيا 

 مع  اتباع سواالخر ،  بجحود  هلا وهلا 

 

 اسباب اختيار الموضوع:

_ تعثثثثثثثاون النثثثثثثثاي  ثثثثثثثي ادونثثثثثثثة االخيثثثثثثثر   ثثثثثثثي الطاعثثثثثثثات،  كثثثثثثثثر  1

مخثثثثثثثاو عم مثثثثثثثن الحسثثثثثثثد واالعثثثثثثثين، انسثثثثثثثتعم كيفيثثثثثثثة الحمثثثثثثثد والشثثثثثثثكر 

 على النعم التي تحيط  يعمس

_ الجحثثثثثثثثثود بالعبثثثثثثثثثادات  والطاعثثثثثثثثثات وكثثثثثثثثثثر  االنشثثثثثثثثثغال وعثثثثثثثثثدم 2

، يلثثثثثثاعف لثثثثثث  حسثثثثثثنات  ويكثثثثثثون رصثثثثثثيدا لثثثثثث   تثثثثثثرا ورد لالنسثثثثثثان

  ي االخر  س

 

 



 

 

 

 أهمية الموضوع:

الشثثثثثكر هثثثثث   الكلمثثثثثة التثثثثثي تتكثثثثثون مثثثثثن ثثثثثثالث احثثثثثرف يبثثثثثين ان _  1

كيثثثثثف لعثثثثثا ثقثثثثثل  ثثثثثي الميثثثثث ان وكيثثثثثف تحثثثثثيط المثثثثثتمن بعكثثثثثا   تسثثثثثير 

 ب  الى الجنةس

_  يبثثثثين مثثثثا للجحثثثثود مثثثثن  ثثثثثار سثثثثلبية علثثثثى الفثثثثرد وتلثثثثييع للثثثثدنيا 2

 واالخر س

 

حثثثثثث مو عثثثثثة علثثثثثى مقدمثثثثثة وثثثثثثالث جثثثثثاةت خطثثثثثة الب البحثثثثثث:خطثثثثثة 

 مباحث وخاتمة س

اسثثثثثثثثثباب اختيثثثثثثثثثار المولثثثثثثثثثو  واهميتثثثثثثثثث  كثثثثثثثثثرت  يعثثثثثثثثثا   المقدمثثثثثثثثثة

 والخطةس

 التعريف بالمصطلحات البحثجعلت  بعنوان المبحث االول 

 شكر النعم  ي القرآن الكريمجعلت  بعنوان  المبحث الثاني و

 الجحود  ي القرآن الكريم                              جعلت  بعنوان  المبحث الثالث و

 والخاتمة اجملت  يعا اهم النتادج 

 

 

 

 

 

 



 

 

 لمبحث االو ا                               

 البحث التعريف بالم طلحا                            

 المطلب االو                                    

 النعم لغة وا طالحاً تعريف                          

النثثثثثثون والعثثثثثثين والمثثثثثثيم  روعثثثثثث  كثيثثثثثثر  وهثثثثثثي علثثثثثثى  أوالً : الىىىىىىنعم لغىىىىىىًة :

لَنعثثثثثيم والن,عمثثثثثى ، او كثرتعثثثثثا راجعثثثثثة الثثثثثى اصثثثثثل واحثثثثثد ،يثثثثثدل علثثثثثى التر ثثثثثة،

ثثثثثثم  –بالكسثثثثثثر  –الخفثثثثثثد و الدعثثثثثثة و المثثثثثثال ، كالنعمثثثثثثة  وجمععثثثثثثا نَعثثثثثثم و  نع,

المناعمثثثثثثثة والناعمثثثثثثثة ، المنعمثثثثثثثة ،  –بثثثثثثثالفت   –الَنعمثثثثثثثة  ، التر ثثثثثثث  و التثثثثثثثنعم ،

لغ اةالَحِسنة و العيش و ا
1
 س 

 ثانياً : النَِعم ا طالحاً :  

النعمثثثثثثة  و الثثثثثثنَعم : هثثثثثثي  ثثثثثثي االصثثثثثثل الحالثثثثثثة المسثثثثثثتل   و  ثثثثثثي معنثثثثثثى  لثثثثثثا 

اثثثثثولعم : هثثثثثي مثثثثثا ينتفثثثثثع بثثثثث  و يسثثثثثتل  ، و مثثثثثنعم مثثثثثن ا د : و تحمثثثثثد عاابتثثثثث  : 

و اثثثثثثثال بعلثثثثثثثعم : ال حاجثثثثثثثة لعثثثثثثث   ال يثثثثثثثاد  ، الن اللثثثثثثث   عنثثثثثثثد المحققثثثثثثثين : 

 امٌر تحمد عاابت 
2
    س

 

    

 

 

 

                              
 817ت :   مجثثثثثثد الثثثثثثدين محمثثثثثثد بثثثثثثن يعقثثثثثثوب الفيثثثثثثرو  ابثثثثثثادهللا   ،القثثثثثثاموي المحثثثثثثيط 1

محمثثثثثثد نعثثثثثثيم  راف، تحقيثثثثثث  : مركثثثثثث  الثثثثثثت ارث  ثثثثثثي متسسثثثثثثة الرسثثثثثثالة ب ثثثثثث ش و،هثثثثثث 
هثثثثثثث   1221، 7طالعراسوسثثثثثثثي ، متسسثثثثثثثة الرسثثثثثثثالة للطباعثثثثثثثة و النشثثثثثثثر _ بيثثثثثثثروت ، 

محمثثثثثد بثثثثثن مكثثثثثرم بثثثثثن علثثثثثي جمثثثثثال الثثثثثدين بثثثثثن من ثثثثثور  ،، لسثثثثثان العثثثثثربو 118ص ، 
/  8 ، هثثثثثثثثثث   1212_ 3ط، دار صثثثثثثثثثثادر _ بيثثثثثثثثثثروت ،  وهثثثثثثثثثث 711ت:  االنصثثثثثثثثثثارهللا 

 س و121
شثثثثثثعاب الثثثثثثدين بثثثثثثن ،روح المعثثثثثثاني  ثثثثثثي تفسثثثثثثير القثثثثثثرآن الع ثثثثثثيم و السثثثثثثبع المثثثثثثثاني  2

، تحقيثثثثثث  : علثثثثثثي عبثثثثثثد البثثثثثثارهللا عطيثثثثثثة  وهثثثثثث 1271ت:   عبثثثثثثد   الحسثثثثثثيني االلوسثثثثثثي 
 س و33/  12  ه  1،1211ط، دار الكتب _ بيروت ، 



 

 

 المطلب الثاني                        

   ال كر لغة و ا طالحاً                   

 أوالً : ال كر لغًة :  

تثثثثدل  ثثثثي  الشثثثثكر  ثثثثي اللغثثثثة هثثثثو عر ثثثثان النعمثثثثة وا عارهثثثثا والثنثثثثاة عليعثثثثا   

  وعر ثثثثثثثثثان ا ثنثثثثثثثثثاة علثثثثثثثثثى المثثثثثثثثثنعم و المحسثثثثثثثثثن والمجثثثثثثثثثااللغثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثى ال

االحسثثثثثثان
1
وايثثثثثثل : هثثثثثثو مقلثثثثثثوب عثثثثثثن الكشثثثثثثر  هللا الكشثثثثثثف ، و هثثثثثثو لثثثثثثد   ،

الكفثثثثثثثثر و هثثثثثثثثو نسثثثثثثثثيان النعمثثثثثثثثة و جحودهثثثثثثثثاس  يقثثثثثثثثال : دابثثثثثثثثة شثثثثثثثثكور :  هللا 

م عثثثثثر  بسثثثثثمنعا اسثثثثثداة صثثثثثاحبعا اليعثثثثثا ، وايثثثثثل اصثثثثثل  مثثثثثن عثثثثثين شثثثثثكرب : 

اهللا ممتلدة،   الشكر على ه ا هو االمتالة عن  كر النعم
2
   س

  

 

  ثانياً : ال كر ا طالحاً : 

سثثثثثثان والثنثثثثثثاة علثثثثثثى   تعثثثثثثالى ومال مثثثثثثة حمثثثثثثد  وااللتثثثثثث ام وهثثثثثثو شثثثثثثكر الل

ب| دعيثثثثثثثثة الشثثثثثثثثكر، وشثثثثثثثثكر الجثثثثثثثثوارح مثثثثثثثثن خثثثثثثثثالل االلتثثثثثثثث ام باالعمثثثثثثثثال 

الشثثثثثكر  عثثثثثور اثثثثثثر نعمثثثثثة   تعثثثثثالى علثثثثثى لسثثثثثان عبثثثثثد  ثنثثثثثاة   و والصثثثثثالحة 

اعثثثثثثت ار ثثثثثثا  و علثثثثثثى البثثثثثث  شثثثثثثعودا  ومحبثثثثثثة ، و علثثثثثثى جوارحثثثثثث  انقيثثثثثثادا  و 

طاعثثثثة
3

و عثثثثم   تعثثثثالى بثثثث  عليثثثث  مثثثثن السثثثثمع س هثثثثو صثثثثف العبثثثثد جميثثثثع مثثثثا ان

  البصر و غيرها الى ما خل   جل 

عبثثثثثار  عثثثثثن معثثثثثروف يقابثثثثثل النعمثثثثثة سثثثثثواة كثثثثثان  لثثثثثا بالقلثثثثثب او  الشثثثثثكر 

اللسان او الجوارح
 س  4

 

  

         

                              
1
هثثثثثثث و،متسسة 718 ت:  الفيثثثثثثثرو  ابثثثثثثثادهللامجثثثثثثثد الثثثثثثثدين محمثثثثثثثد بثثثثثثثن يعقثثثثثثثوب   ،القثثثثثثثاموي المحثثثثثثثيط  

 سو 137ص   م،2005ه _1426الرسالة، بيروت، لبنان، 
 وهثثثثثث   112ت :  ابثثثثثثو القاسثثثثثثم الحسثثثثثثين بثثثثثثن محمثثثثثثد االصثثثثثثفعاني ،المفثثثثثثردات  ثثثثثثي غريثثثثثثب القثثثثثثرآن  2

، مثثثثثثثاد  1بيثثثثثثثروت ،  ط –دمشثثثثثثث   –تحقيثثثثثثث  : صثثثثثثثفوان عثثثثثثثدنان الثثثثثثثداودهللا ، دار القلثثثثثثثم و المعر ثثثثثثثة 
 س و111ص  ، شكر ، اسم الشين 

،محمثثثثثثثد بثثثثثثثن ابثثثثثثثي بكثثثثثثثر بثثثثثثثن ايثثثثثثثوب بثثثثثثثن سثثثثثثثعد شثثثثثثثمي الثثثثثثثدين ابثثثثثثثن اثثثثثثثيم مثثثثثثثدارك السثثثثثثثالكين  3
 سو 222/  2 ه و، دار الكتاب العربي، بيروت، 851الجو هللا ن:

، تحقيثثثثثث  :  وهثثثثثث811ت: علثثثثثثي بثثثثثثن محمثثثثثثد بثثثثثثن علثثثثثثي الثثثثثث ين الشثثثثثثريف الجرجثثثثثثاني ،التعريفثثثثثثات  4
م  1383 ،  هثثثثثثثث 1213 ،1طلبنثثثثثثثثان،   –مجموعثثثثثثثة مثثثثثثثثن العلمثثثثثثثثاة،  دار الكتثثثثثثثثب العلميثثثثثثثثة ، بيثثثثثثثثروت 

 س و128ص ، 



 

 

 المطلب الثالث                                 

  الجحود لغة و ا طالحاً                     

الجحثثثثثثثثود لثثثثثثثثد االاثثثثثثثثرار كاالنكثثثثثثثثار والمعر ثثثثثثثثة أًوال : الجحىىىىىىىىود لغىىىىىىىىًة : 

ثثثثثثثودا  و مثثثثثثثن اللثثثثثثثي  ، والجحثثثثثثثد: ح, ثثثثثثثثود جحثثثثثثثد  يجحثثثثثثثد  جحثثثثثثثدا  و ج, ح,  –الج,

ا نكثثثثثثار مثثثثثثع العلثثثثثثم –باللثثثثثثم 
1
ثثثثثثود : ا نكثثثثثثار مثثثثثثع العلثثثثثثم و  ، ح, و ايثثثثثثل : الج,

 –الَجْحثثثثثثد, ،يقثثثثثثال : َجَحثثثثثثَد , حقثثثثثث  و جحثثثثثثد  بحقثثثثثث  ، و بابثثثثثث  اَطثثثثثثَع و َخَلثثثثثثَع 

الة الخير – بالفت 
2
  س

  

  ثاًنيا: الجحود ا طالحاً:

اثباتثثثثثث  و اثبثثثثثثاٌت لمثثثثثثا  ثثثثثثي القلثثثثثثب نفيثثثثثث  س  نفثثثثثثي مثثثثثثا  ثثثثثثي القلثثثثثثب الجحثثثثثثود 

والجحثثثثثثثود هثثثثثثثو معصثثثثثثثية   تعثثثثثثثالى واالبتعثثثثثثثاد عنثثثثثثث  كثثثثثثثل البعثثثثثثثد وعثثثثثثثدم 

االدتمثثثثثار بثثثثث وامر  ونواهيثثثثث  واطثثثثثع الصثثثثثلة تمامثثثثثا بثثثثثال تبثثثثثارا وتعثثثثثالى 
3
و ،

  تعثثثثالى رغثثثثم علمثثثث  ب نعثثثثا مثثثثن   جحثثثثود النعمثثثثة يكثثثثون بثثثث ن ينكثثثثر نعمثثثثة 

تعالى ، او يعمل عمل المنكر لعا  ال يتدهللا شكرها
4
 س 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 سو 111/  3  ابن من ور  ،لسان العرب  1
 يثثثثن الثثثثدين ابثثثثو عبثثثثد   محمثثثثد بثثثثن ابثثثثي يكثثثثر بثثثثن عبثثثثد القثثثثادر  ،مختثثثثار الصثثثثحاح  2

، تحقيثثثثثث  : يوسثثثثثثف الشثثثثثثيم محمثثثثثثد،  الثثثثثثدار النمو جيثثثثثثة   وهثثثثثث111ت:را هللا الحنفثثثثثثي الثثثثثث
ص   م  1333 –  هثثثثثثثثثثث 1221، 5طبيثثثثثثثثثثثروت ،  –صثثثثثثثثثثثيدا –، المكتبثثثثثثثثثثثة العصثثثثثثثثثثثرية 

 سو 13
 س و77ص ، للجرجاني ،ين ر : كتاب التعريفات  3
/  13 ، روح المعثثثثثثاني  ثثثثثثي تفسثثثثثثير القثثثثثثرآن الع ثثثثثثيم و السثثثثثثبع المثثثثثثثاني  ل لوسثثثثثثي   4

 سو 118



 

 

المطلب الرابع                                    

 تعريف االثر لغة وا طالحا                      
 

 

 ثثثثثثثثر   ثثثثثثثثرا و ثثثثثثثثار   و ثثثثثثثثر ، تبثثثثثثثع  ثثثثثثثثر ، اوال: االثىىىىىىىر فىىىىىىىي اللغىىىىىىىة: 

وروا  عن غير  ،والسيف وغير   ثر  و ثر والحديث نقل  
1
س  

 

لثثثثثثثث  ثثثثثثثثثالث معثثثثثثثثان: االول بمعنثثثثثثثثى  ثانيىىىىىىىىا: االثىىىىىىىىر فىىىىىىىىي اال ىىىىىىىىطال :

النتيجثثثثثثثة، وهثثثثثثثو الحاصثثثثثثثل مثثثثثثثن الشثثثثثثثية، والثثثثثثثثاني: بمعنثثثثثثثى العالمثثثثثثثة، 

والثالث: بمعنى الج ة
2
س  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 وس1/5مختار الصحاح،   1
 و1/9التعريفات، للجرجاني،   2



 

 

 المبحث الثاني                                

  كر النعم في القرآن الكريم                     

 المطلب االو    

 ال كر  االدلة علىوااللفاظ ذا   له بال كر 

 ان من االلفاظ القريبة من ال كر هي : اوال: 

يثثثثثثدل هثثثثثث ا اللفثثثثثث  علثثثثثثى كثثثثثثون القادثثثثثثل مقثثثثثثر بثثثثثث ن الثثثثثث  _ الحمىىىىىىد  : 3

العثثثثثثثالم لثثثثثثثيي موجبثثثثثثثا بالثثثثثثث ات، وان الحمثثثثثثثد يعثثثثثثثم مثثثثثثثا ا ا وصثثثثثثثل  لثثثثثثثا 

االنعام اليا او الى غيرا
1
   س

 

محامثثثثثد النثثثثثاي  يثنثثثثثى حثثثثثاال  حثثثثثاال  ثثثثثي  هثثثثثو مثثثثثا يثثثثث كر الثنىىىىىاء: _ 4

بتع يم   يشعر  كر ، والثناة للشية  عل ما
2
  س

 

 

النعمثثثثثة هثثثثثي مثثثثثا يقصثثثثثد بثثثثث  االحسثثثثثان والنفثثثثثي ال لغثثثثثرد  _ نعمىىىىىة :5

وال لعثثثثود، وايثثثثل النعمثثثثة مثثثثا يثثثثنعم   تعثثثثالى علثثثثى عبثثثثد  بثثثث  مثثثثن مثثثثال 

وعيش
3
 س

 

 

 

 

 

                              
 وس1/217التفسير الكبير ، للفخر الرا هللا،   1
ن ر  النعيم  ي مكارم اخال  الرسول الكريم صلى   علي  وسلمو ، عدد من المختصين،  2

 وس48 ص،1428ه _1404جد ، 
 وس4/312التعريفات، للجرجاني،  3



 

 

 

علىىىىىىى والسىىىىىىنة النبويىىىىىىة مىىىىىىن القىىىىىىرآن الكىىىىىىريم االدلىىىىىىة ثانيىىىىىىا: 

 ال كر

 على ال كر من القرآن الكريم: االدلة 

ْنثثثثثثتْم  َيثثثثثثا ,   اثثثثثثال تعثثثثثثالى :  اوال: ثثثثثثا  ِْن ك, ب  ثثثثثثم,  , َحثثثثثثاَلال  َطي  لثثثثثثوا ِمَمثثثثثثا َرَ اك,  ك,

وَن  ثثثثثد, ووتْعب,
1
وا نْعَمثثثثثَت ِ   وجثثثثث  الداللثثثثثة مثثثثثن اولثثثثث  تعثثثثثالى : س امثثثثثٌر    َواْشثثثثثك,ر,

للنثثثثثثثاي بشثثثثثثثكر نعمثثثثثثثة   تعثثثثثثثالى و االعثثثثثثثت ارف بعثثثثثثثا بالقلثثثثثثثب و  عثثثثثثثور 

اثرهثثثثثا علثثثثثى الجثثثثثوارح و اللسثثثثثان و الثنثثثثثاة علثثثثثى   تعثثثثثالى بعثثثثثا و صثثثثثر عا 

 ي طاعت   ال يجو  شكر غير  و ان ال ينسى  لل 
2

 

 

ْر ِلِ َوَمثثثثثثثْن  ْيَنثثثثثثثا لْقَمثثثثثثثاَن اْلِحْكَمثثثثثثثَة  نِ َولقثثثثثثثْد آت  اثثثثثثثال تعثثثثثثثالى :   ثانيىىىىىىىا: اْشثثثثثثثك,

ْر  ََِنَمثثثثثا َيْشثثثثثك,ر, لَنفْ  ووسثثثثث َيْشثثثثثك,
3

 ثثثثثي اولثثثثث   ، وجثثثثث  الداللثثثثثة مثثثثثن اولثثثثث  تعثثثثثالى :

ْر ِلِ   تعثثثثثثالى : يعنثثثثثثي ان احمثثثثثثد   تعثثثثثثالى علثثثثثثى مثثثثثثا آتثثثثثثاا مثثثثثثن  و َِن اْشثثثثثثك,

ِ     ترجمثثثثثثثة علثثثثثثثى الحكمثثثثثثثة  ثثثثثثثي  ْر ِلَ  لثثثثثثثل  ، و جعثثثثثثثل اولثثثثثثث وو  َِن اْشثثثثثثثك,

اولثثثثث وو : آتْيَنثثثثثا لْقَمثثثثثاَن اْلِحْكَمثثثثثَة    : الن مثثثثثن الحكمثثثثثة التثثثثثي كثثثثثان اثثثثثد اوتيعثثثثثا 

ْر  ََِنَمثثثثثثا َيْشثثثثثثك,ر,  كثثثثثثان شثثثثثثكر  ل علثثثثثثى مثثثثثثا آتثثثثثثا  ، و اولثثثثثث وو : َوَمثثثثثثْن َيْشثثثثثثك,

ْفِسِ     يقول : من شكر   تعالى على نعمة  َنما شكر لنفس لنَ 
4
 س

 

 

 

 

                              
 س 112سور  النحل : آية :  1
عبثثثثثثد الثثثثثثرحمن بثثثثثثن ناصثثثثثثر  ،تيسثثثثثثير الكثثثثثثريم الثثثثثثرحمن  ثثثثثثي تفسثثثثثثير كثثثثثثالم المنثثثثثثان  2

، تحقيثثثثثثث  : عبثثثثثثثد الثثثثثثثرحمن بثثثثثثثن معثثثثثثثال المطيثثثثثثثرهللا،  مكتبثثثثثثثة  وهثثثثثثث1371ت: السثثثثثثثعدهللا 
 سو 211ص    ،ه 1221 ،1طالرياد،   –النبالة 

 س 12سور  لقمان : آية  3
محمثثثثد بثثثثن جريثثثثر بثثثثن ي يثثثثد بثثثثن كثيثثثثر بثثثثن غالثثثثب  ،جثثثثامع البيثثثثان  ثثثثي ت ويثثثثل القثثثثرآن 4

، تحقيثثثثثث  : احمثثثثثثد محمثثثثثثد شثثثثثثاكر،  دار   وهثثثثثث311ت: االملثثثثثثي ابثثثثثثو جعفثثثثثثر الطبثثثثثثرهللا 
 س   و 111/  21م     2111 –  ه 1221، 1طالقاهر ،   –الرسالة 



 

 

ْم  :ثالثىىىىىا ْم ِمثثثثثْن َب ِْسثثثثثك, ثثثثثْم لتْحِصثثثثثَنك, ثثثثثوْي لَك, اثثثثثال تعثثثثثالى  :    َوَعلْمنثثثثثا , َصثثثثثْنَعَة لب,

وَن  وو   عثثثثثْل  ْنثثثثثتْم شثثثثثاِكر,
1

، وجثثثثث  الداللثثثثثة مثثثثثن اديثثثثثة الكريمثثثثثة:  ثثثثثي اولثثثثث  

وَن    اثثثثثثثال : عبثثثثثثثر باالسثثثثثثثتفعام دون صثثثثثثثري   تعثثثثثثثالى :  عثثثثثثثْل  ْنثثثثثثثتْم شثثثثثثثاِكر,

اللفثثثثثث  بالشثثثثثثكر ،  نثثثثثث  ابلثثثثثثم والمخاطثثثثثثب ال يعثثثثثثتم اال بثثثثثثالم ار قثثثثثثة بخثثثثثثالف 

،  يتخثثثثثث  منثثثثثث  شثثثثثثكر النعمثثثثثثة    يخثثثثثثالف  االمثثثثثثر بالشثثثثثثكر ،  نثثثثثث  اثثثثثثد يمتثلثثثثثث

عم بعا عليا  يستل م شكر من تسبب  يعا ،   ن
2
 س

 

 

                              
 س 11سور  ا حقاف : آية :  1
انثثثثثوار التن يثثثثثل تفسثثثثثير البيلثثثثثاوهللا ، ناصثثثثثر الثثثثثدين ابثثثثثو سثثثثثعيد عبثثثثثد   بثثثثثن عمثثثثثر    2

، تحقيثثثثثث : محمثثثثثثد عبثثثثثثد الثثثثثثرحمن   وهثثثثثث181ت:  بثثثثثثن محمثثثثثثد الشثثثثثثي ار هللا البيلثثثثثثاوهللا
  ،  هثثثثثثثثثثثث1218، 1طبيثثثثثثثثثثثثروت ،  –ث العربثثثثثثثثثثثثيراالمرعشثثثثثثثثثثثثلي _دار احيثثثثثثثثثثثثاة التثثثثثثثثثثثث

 س  112و/1
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 النبوية ال ريفة: ةعلى ال كر من السناالدلة 

عثثثثثثن المغيثثثثثثر  بثثثثثثن شثثثثثثعبة اوال:
1
اثثثثثثال : كثثثثثثان رسثثثثثثول الرسثثثثثثول يصثثثثثثلي  

وا ثثثثثثال اكثثثثثثون عبثثثثثثدا  شثثثثثثكوا ر  حتثثثثثثى تبثثثثثثرم اثثثثثثدما   يقثثثثثثال لثثثثثث   يقثثثثثثول : 
2
، 
وايثثثثثل  ثثثثثي اولثثثثث  ً ا ثثثثثال اكثثثثثون عبثثثثثدا  شثثثثثكوا ر ً بثثثثث ن  يثثثثث  اخثثثثث  االنسثثثثثان 

بالشثثثثثد  بالعبثثثثثاد  ،  وان الثثثثثر  لثثثثثا ببدنثثثثث  و لثثثثث   لثثثثثا حثثثثثالل  علثثثثثى نفسثثثثث 

يكلثثثثثثثثف نفسثثثثثثثث  اال مثثثثثثثثا عفثثثثثثثثت ربثثثثثثثث  و  ، و لثثثثثثثث  ان ي خثثثثثثثث  بالرخصثثثثثثثثة ال

سمحت اال ان االخ  بالشد    لل 
3
 س

 

 ن   يحثثثثثثب ا ا انعثثثثثم علثثثثثثى عبثثثثثثْد ان    اثثثثثثال:و ملسو هيلع هللا ىلص عثثثثثثن النبثثثثثي  ثانيىىىىىا:

ويثثثثثرب اثثثثثثر نعمتثثثثث  عليثثثثث 
4
 ثثثثثي شثثثثثرح هثثثثث ا الحثثثثثديث يعنثثثثثي ان   يحثثثثثب  ،

ان يثثثثثرب اثثثثثثر نعمثثثثث  التثثثثثثي انعمعثثثثثا علثثثثثى عبثثثثثثاد  اثثثثثوال  و  عثثثثثال  بثثثثثثالعلم و 

العبثثثثثثثاد  و الطاعثثثثثثثة و حسثثثثثثثن المعاملثثثثثثثة و نشثثثثثثثر الثثثثثثثدعو  الن  لثثثثثثثا مثثثثثثثن 

الشكر الفعلي للنعم
5
       س

                              
ابثثثثن ابثثثثي عثثثثامر بثثثثن مسثثثثعود بثثثثن معتثثثثب االميثثثثر ابثثثثو عيسثثثثى،  المغيثثثثر بثثثثن شثثثثعبة: 1

سثثثثثير اعثثثثثالم نثثثثثبالة، شثثثثثمي الثثثثثدين ابثثثثثو عبثثثثثد  محمثثثثثد بثثثثثن احمثثثثثد بثثثثثن عثمثثثثثان بثثثثثن 
هثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ومتسسة الرسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثالة، 847اايمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا  الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث هبي  ت:

 وس3/22م، 1975ه _3،1405ط
محمثثثثثثثد بثثثثثثثن اسثثثثثثثماعيل ابثثثثثثثو عبثثثثثثثد   البخثثثثثثثارهللا ، تحقيثثثثثثث :  ،صثثثثثثثحي  البخثثثثثثثارهللا 2

 1طالقثثثثثثثثثاهر  ،  –ناصثثثثثثثثثر، دار طثثثثثثثثثو  النجثثثثثثثثثا  محمثثثثثثثثثد  هيثثثثثثثثثر بثثثثثثثثثن ناصثثثثثثثثثر ال
، راثثثثثثثثم الحثثثثثثثثديث :  و2/1 ، بثثثثثثثثاب ايثثثثثثثثام الثثثثثثثثدين –،  كتثثثثثثثثاب الصثثثثثثثثال   هثثثثثثثث1222،

 س 1131
ابثثثثثن بطثثثثثال ابثثثثثو الحسثثثثثن علثثثثثي بثثثثثن خلثثثثثف  ،شثثثثثرح صثثثثثحي  البخثثثثثارهللا  بثثثثثن بطثثثثثال  3

يم،  مكتبثثثثثة حثثثث، تحقيثثثثث  : ابثثثثو تمثثثثثيم ياسثثثثر بثثثثثن اب ار  وهثثثث223ت:  بثثثثن عبثثثثد الملثثثثثا 
بثثثثثثثثثاب  ،كتثثثثثثثثثاب االستسثثثثثثثثثقاة  ،م  2113 - هثثثثثثثثث1223، 2طالسثثثثثثثثثعودية ،  –الرشثثثثثثثثثد 
 سو3/121، ايام الليل 

احمثثثثثد بثثثثثن الحسثثثثثين بثثثثثن علثثثثثي بثثثثثن موسثثثثثى الثثثثثم, ي َروجثثثثثردهللا  ،السثثثثثنن الكبثثثثثرب  4
، تحقيثثثثثثث  : محمثثثثثثثد عبثثثثثثثد القثثثثثثثادر عطثثثثثثثا ، دار  وهثثثثثثث 218ت:  ابثثثثثثثو بكثثثثثثثر البيعقثثثثثثثي 

م ، كتثثثثثثثاب صثثثثثثثال  الخثثثثثثثوف 2113_  هثثثثثثث1222، 3طالكتثثثثثثثب العلميثثثثثثثة_ بيثثثثثثثروت ،  
 س 1133، رام الحديث و3/381 ، ، باب الرخصة للرجال  ي لبي الخ  

ت:  محمثثثثثثثثد بثثثثثثثثن صثثثثثثثثال  بثثثثثثثثن محمثثثثثثثثد العثيمثثثثثثثثين ، شثثثثثثثثرح ريثثثثثثثثاد الصثثثثثثثثالحين 5
 سو2/318   ،ه 1221، 1طالرياد ،  –، دار الوطن للنشر   وه1221
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 المطلب الثاني                               

 ثمراته ور ال كر و                           

 

 اوال:  ور ال كر:

ان  ول صثثثثثور  مثثثثثن صثثثثثور الشثثثثثكر الثثثثثوارد   ثثثثثي القثثثثثرآن الكثثثثثريم مثثثثثا  _ 3

جثثثثاة  ثثثثي اولثثثث  تعثثثثالى علثثثثى لسثثثثان سثثثثيدنا سثثثثليمان  عليثثثث  السثثثثالمو:    اثثثثال 

هثثثثث ا مثثثثثن  لثثثثثل ربثثثثثي ليبلثثثثثوني   شثثثثثكر  م  كفثثثثثر ومثثثثثن شثثثثثكر  انمثثثثثا يشثثثثثكر 

لنفسثثثثثث  ومثثثثثثن كفثثثثثثر  ثثثثثث ن   غنثثثثثثي كثثثثثثريموو
1

، وجثثثثثث  الداللثثثثثثة مثثثثثثن اديثثثثثثة 

سثثثثثثثالمو كمثثثثثثثا هثثثثثثثو معلثثثثثثثوم آتثثثثثثثا    تعثثثثثثثالى الكريمثثثثثثثة :  ن سثثثثثثثليمان علي  ال

بعثثثثثد  ن طلثثثثثب مثثثثثن جنثثثثثود  الحالثثثثثرين الملثثثثثا والنبثثثثثو ، واثثثثثال هثثثثث ا القثثثثثول 

 ن يثثثثث تو  بعثثثثثرش بلقثثثثثيي ب اصثثثثثى سثثثثثرعة و ثثثثثي  اثثثثثل واثثثثثت ممكثثثثثن حتثثثثثى 

اثثثثال الثثثث هللا عنثثثثد  علثثثثم مثثثثن الكتثثثثاب  نثثثثا آتيثثثثا بثثثث  ابثثثثل  ن يرتثثثثد طر ثثثثا كمثثثثا 

ل ربثثثثثث  حكثثثثثثى القثثثثثثرآن الكثثثثثثريم،  لمثثثثثثا رآ  مسثثثثثثتقرا عنثثثثثثد  اعتثثثثثثرف بفلثثثثثث

وبنعمثثثثث  الج يلثثثثثة عليثثثثث  كمثثثثثا حكثثثثثا  القثثثثثرآن الكثثثثثريم علثثثثثى لسثثثثثان  بقولثثثثث :   

هثثثث ا مثثثثن  لثثثثل ربثثثثي وو  هللا هثثثث ا مثثثثن جملثثثثة نعثثثثم   تبثثثثارا وتعثثثثالى علثثثثي 

ليبلثثثثثثوني اهللا ليختبرنثثثثثثي   شثثثثثثكر ام اكفثثثثثثرو : اهللا ااثثثثثثوم بشثثثثثثكر  علثثثثثثى الثثثثثثنعم 

كمثثثثثثثا ينبغثثثثثثثي شثثثثثثثكر ، ام اكفثثثثثثثر واكثثثثثثثون مثثثثثثثن الجاحثثثثثثثدين لعثثثثثثث ا الفلثثثثثثثل 

عثثثثثثالى:    ومثثثثثثن شثثثثثثكر  انمثثثثثثا يشثثثثثثكر نفسثثثثثث وو  هللا ومثثثثثثن الع ثثثثثثيم، واولثثثثثث  ت

اثثثثام بالشثثثثكر لثثثثنعم   تبثثثثارا وتعثثثثالى عليثثثث   انمثثثثا يعثثثثود ثثثثثواب هثثثث ا الشثثثثكر 

عليثثثثث  لنفسثثثثث  
2

،وهثثثثث ا ن يثثثثثر اولثثثثث  تعثثثثثالى :    مثثثثثن عمثثثثثل صثثثثثالحا  لنفسثثثثث  

ثم الى ربكم ترجعونووومن  ساة  عليعا 
3
 س

 

 

                              
 س40سور  النمل، ادية  1
 وس 183/ 1 تفسير القرآن الع يم ، 2
 س15سور  الجاثية، ادية  3
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اثثثثثال تعثثثثثالى :    ولقثثثثثد اتينثثثثثا لقمثثثثثان الحكمثثثثثة  ن اشثثثثثكر ل ومثثثثثن يشثثثثثكر _ 2

 انمثثثثا يشثثثثكر لنفسثثثث  ومثثثثن كفثثثثر  ثثثثان   غنثثثثي حميثثثثدوو
1

، وجثثثث  الداللثثثثة مثثثثن 

ولقثثثثثثد اتينثثثثثثا لقمثثثثثثان   اديثثثثثثة الكريمثثثثثثة: القثثثثثثول  ثثثثثثي ت ويثثثثثثل اولثثثثثث  تعثثثثثثالى : 

:  هللا اتينثثثثثثثا لقمثثثثثثثان الفقثثثثثثث   ثثثثثثثي الثثثثثثثدين والعقثثثثثثثل واالصثثثثثثثابة  ثثثثثثثي ووالحكمثثثثثثة

لثثثثثثث  :   ن اشثثثثثثثكر لوو:  ن احمثثثثثثثد   علثثثثثثثى مثثثثثثثا آتثثثثثثثا  مثثثثثثثن وان اوالقثثثثثثثول، 

 لثثثثثثلة ، وجعثثثثثثل اولثثثثثث  :   ان اشثثثثثثكروو: ترجمثثثثثثة عثثثثثثن الحكمثثثثثثة    ن مثثثثثثن 

الحكمثثثثثة التثثثثثي كثثثثثان  وتيعثثثثثا، كثثثثثان شثثثثثكر    علثثثثثى مثثثثثا آتثثثثثا ، واولثثثثث  :    

ومثثثثثن يشثثثثثكر  انمثثثثثا يشثثثثثكر لنفسثثثثث وو  هللا يشثثثثثكر   علثثثثثى نعمثثثثث  عنثثثثثد   انمثثثثثا 

  علثثثثثى شثثثثثكر  ايثثثثثا  الثثثثثثواب، وينقثثثثث   بثثثثث  يشثثثثثكر لنفسثثثثث ،  ن   يجثثثثث ل لثثثثث

مثثثثثن العلكثثثثثة ، واولثثثثث :    ومثثثثثن كفثثثثثر  ثثثثثان   غنثثثثثي حميثثثثثدوو  هللا مثثثثثن كفثثثثثر 

نعمثثثثثثة   عليثثثثثث  الثثثثثثى نفسثثثثثث   سثثثثثثاة   ن   معاابثثثثثث  علثثثثثثى كفرانثثثثثث  ايثثثثثثا ، 

و  غنثثثثثي عثثثثثن شثثثثثكر  ايثثثثثا  علثثثثثى نعمثثثثث ، ال حاجثثثثثة بثثثثث  اليثثثثث ،  ن شثثثثثكر  

ايثثثثثا  مثثثثثن ملكثثثثث ، واولثثثثث : ايثثثثثا  ال ي يثثثثثد  ثثثثثي سثثثثثلطان ، وال يثثثثثنقص كفرانثثثثث  

  حميدوو محمود على كل حال
2
   س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 س12سور  لقمان، ادية  1
 وس5/12ين ر: تفسير الطبرهللا،   2
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 ثانيا: ثمرة ال كر:

 ال كر سبب لزيادة النعم ودوام ا: -3

والثمثثثثثرات الع يمثثثثثة للشثثثثثكر  نثثثثث  سثثثثثبب ل يثثثثثاد  الثثثثثنعم مثثثثثن الفوادثثثثثد المعمثثثثثة 

ودوامعثثثثثثثا والمحا  ثثثثثثثة عليعثثثثثثثا وهثثثثثثث ا دلثثثثثثثت عليثثثثثثث  آيثثثثثثثات عديثثثثثثثد  سثثثثثثثب  

الثثثثثنعم يلثثثثثاعف هثثثثث   الثثثثثنعم وي يثثثثثدها،   كرهثثثثثا،  الحمثثثثثد ل والشثثثثثكر علثثثثثى

 االنسثثثثثثان الحامثثثثثثد لثثثثثثنعم   ، الشثثثثثثاكر لفلثثثثثثلة، يكثثثثثثون محثثثثثثاط بثثثثثثدوام تلثثثثثثا 

النعم
1
 س

 _ تط ير النفم وتقريبه من رب العباد:4

ان ممثثثثثثثا تعثثثثثثثود  اددتثثثثثثث  علثثثثثثثى ا  ثثثثثثثراد والجماعثثثثثثثات و لثثثثثثثا  ن الشثثثثثثثاكر 

يعتثثثثثثرف بلسثثثثثثان  كمثثثثثثا تقثثثثثثدم بثثثثثثنعم   عليثثثثثث  ويثثثثثث عن البثثثثثث  بثثثثثث لا وتشثثثثثثكر 

جوارحثثثثثث  كلعثثثثثثا ل ويسثثثثثثتعمل النعمثثثثثثة  يمثثثثثثا خلقثثثثثثت  جلثثثثثث ،  عثثثثثثو يسثثثثثثتغل 

منثثثثثثث  ا داد النعمثثثثثثثة دادمثثثثثثثا بثثثثثثثانوا   طاعثثثثثثثة المثثثثثثثنعم وكلمثثثثثثثا تكثثثثثثثرر  لثثثثثثثا 

لبثثثثثث  واربثثثثثثا مثثثثثثن   سثثثثثثبحان  وتعثثثثثثالى صثثثثثثفاة  ثثثثثثي نفسثثثثثث  وطعثثثثثثار   ثثثثثثي ا

ولعثثثثل مثثثثا يشثثثثعد لثثثث لا مثثثثا اخرجثثثثة االمثثثثام مسثثثثلم  ثثثثي صثثثثحيح  عثثثثن ابثثثثي 

هريثثثثثثثثر   رلثثثثثثثثي   عنثثثثثثثث و  ن النبثثثثثثثثي  صثثثثثثثثلى   عليثثثثثثثث  وسثثثثثثثثلمواال:   

بينمثثثثثا رجثثثثثل يمشثثثثثي بفثثثثثال  مثثثثثن ا رد،  سثثثثثمع صثثثثثوتا  ثثثثثي سثثثثثحابة: اسثثثثث  

حديقثثثثة  ثثثثالن  تنحثثثثثى  لثثثثا السثثثثحاب  ثثثثث  ر  مثثثثاة   ثثثثي حثثثثثر ،  ثثثثا ا شثثثثثرجة 

مثثثثثن تلثثثثثا الشثثثثثراك اثثثثثد اسثثثثثتوعبت  لثثثثثا المثثثثثاة كلثثثثث ،  تتبثثثثثع المثثثثثاة ،  رجثثثثثل 

اثثثثثثادم  ثثثثثثي حديقتثثثثثث  يحثثثثثثول المثثثثثثاة بمسثثثثثثحات   قثثثثثثال لثثثثثث : يثثثثثثا عبثثثثثثد  ، مثثثثثثا 

اسثثثثمال اثثثثال  ثثثثالن: لالسثثثثم الثثثث هللا سثثثثمع  ثثثثي السثثثثحابة  قثثثثال لثثثث  يثثثثا عبثثثثد   

لثثثثثم تسثثثثث لني عثثثثثن  سثثثثثمي ل  قثثثثثال انثثثثثي سثثثثثمعت صثثثثثوتا  ثثثثثي السثثثثثحاب الثثثثث هللا 

ة  ثثثثالن السثثثثما،  مثثثثا تصثثثثنع  يعثثثثا لاثثثثال: مثثثثا هنثثثثا مثثثثات  يقثثثثول اسثثثث  حديقثثثث

ا ا الثثثثت هثثثث ا  ثثثثاني  ن ثثثثر الثثثثى مثثثثا يخثثثثرك منعثثثثا،   تصثثثثد  بثلثثثثث  وآكثثثثل  نثثثثا 

وعيالي ثلثا، و رد  يعا ثلث 
2
 س

 

                              
 وس24/199ين ر: التفسير الكبير ، للفخر الرا هللا،   1
 وس17/114صحي  مسلم بشرح النووهللا،   2
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 المبحث الثالث                                

 الجحود في القرآن الكريم                          

 المطلب االو                                   

 ادلة الجحود من القرآن الكريم والسنة النبوية               

 : من القرآن الكريم ادلة الجحود  _اوال 

ْم   _ اثثثثثال تعثثثثثالى :  1 و  ْلثثثثثْل َعلثثثثثى الَنثثثثثاِي َولِكثثثثثَن  ْكثثثثثثَره, َواَن َرَبثثثثثَا لَثثثثث ,

وَن  وواَل َيْشثثثثثثثك,ر,
1
ان    و  لثثثثثثثْل  ،وجثثثثثثث  الداللثثثثثثثة مثثثثثثثن اديثثثثثثثة الكريمثثثثثثثة: 

علثثثثثى النثثثثثاي اهللا  ثثثثثي اسثثثثثاغة الثثثثثنعم علثثثثثيعم مثثثثثع  لمعثثثثثم  نفسثثثثثعم ومثثثثثثع 

 لا هم ال يشكرون  على  لا اال القليل منعم
2
   س

 

وَن َعلثثثثثثى ِ  اْلَكثثثثثثِ َب َيثثثثثثْوَم   لى : _ اثثثثثثال تعثثثثثثا2 َوَمثثثثثثا َ ثثثثثثنف الثثثثثثِ يَن َيْفتثثثثثثر,

وَن  ْم اَل َيْشثثثثثثثك,ر, و  ْلثثثثثثثْل َعلثثثثثثثى الَنثثثثثثثاِي َولِكثثثثثثثَن  ْكثثثثثثثثَره, اْلِقَياَمثثثثثثثِة  َِن  َ لثثثثثثث ,

وو
3

َولِكثثثثثثثَن    ثثثثثثثي اولثثثثثثث  تعثثثثثثثالى:  ، وجثثثثثثث  الداللثثثثثثثة مثثثثثثثن اديثثثثثثثة الكريمثثثثثثثة:

ْم اَل  وَن  ْكثثثثثثثثثَره, اي ال يشثثثثثثثثكرون   تعثثثثثثثثالى ولكثثثثثثثثن اكثثثثثثثثثر النثثثثثثثث ووَيْشثثثثثثثثك,ر,

 نعم  على تفلل  عليعم ب لا وبغير  من سادر
4
 س

  

 

  

 
                              

 س 73سور  النمل : آية :  1
ابثثثثثثو الفثثثثثثداة اسثثثثثثماعيل بثثثثثثن عمثثثثثثر بثثثثثثن كثيثثثثثثر القرشثثثثثثي  ،تفسثثثثثثير القثثثثثثرآن الع ثثثثثثيم  2

، تحقيثثثثثثث  : محمثثثثثثثد حسثثثثثثثين شثثثثثثثمي الثثثثثثثدين،  دار الكتثثثثثثثب  وهثثثثثثث772ت:  البصثثثثثثثرهللا 
 سو 1/183 ،   ه1213، 1طالعلمية _ بيروت ، 

 س   11سور  يوني : آية   3
محمثثثثثثد بثثثثثثن محمثثثثثثد الثثثثثثورغمي التونسثثثثثثي المثثثثثثالكي  ،تفسثثثثثثير ا مثثثثثثام ابثثثثثثن عر ثثثثثثة   4
ن المنثثثثثثاعي ، مركثثثثثث  البحثثثثثثوث  بالكليثثثثثثة ال يتونيثثثثثثة ، تحقيثثثثثث : دس حسثثثثثث  وهثثثثثث813ت: 
 وس3/133،  م 1381، 1طتوني ،  –
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ثانيىىىىىىىىىىىىىا: ادلىىىىىىىىىىىىىة الجحىىىىىىىىىىىىىود مىىىىىىىىىىىىىن السىىىىىىىىىىىىىنة النبويىىىىىىىىىىىىىة ال ىىىىىىىىىىىىىريفة                      

                                                               

 صثثثثثلى عثثثثثن  بثثثثثي هريثثثثثر   رلثثثثثي   عنثثثثث و اثثثثثال: اثثثثثال رسثثثثثول   _ 1

  عليثثثثثث  وسثثثثثثلمو:    مثثثثثثن ال يشثثثثثثكر النثثثثثثاي ال يشثثثثثثكر   عثثثثثث  وجثثثثثثلوو
1
 ،

وجثثثثث  الداللثثثثثة مثثثثثن الحثثثثثديث الشثثثثثريف: مثثثثثن ال يشثثثثثكر النثثثثثاي بمثثثثثا اولثثثثثو  

علثثثثثثيعم ال يشثثثثثثكر   تعثثثثثثالى  و مثثثثثثن ال مثثثثثثن االحسثثثثثثان وشثثثثثثكرهم بالثنثثثثثثاة 

يشثثثثثثكر النثثثثثثاي كمثثثثثثن ال يشثثثثثثكر   ويعنثثثثثثي ال يكثثثثثثون شثثثثثثاكرا ل مثثثثثثن لثثثثثثم 

كمثثثثا ان مثثثثن لثثثثم يشثثثثكر   تبثثثثارا وتعثثثثالى ولثثثثم يمتثثثثثل يكثثثثن شثثثثاكر للنثثثثاي 

 وامثثثثثر  بشثثثثثكر عبثثثثثاد  الثثثثث ين هثثثثثم وسثثثثثادط  ثثثثثي ايصثثثثثال نعثثثثثم   تبثثثثثارا 

وتعثثثثثالى للعبثثثثثد  ن مثثثثثن لثثثثثم يشثثثثثكر النثثثثثاي مثثثثثع مثثثثثا يثثثثثرب مثثثثثن حرصثثثثثعم 

علثثثثثى حثثثثثب االحسثثثثثان والثنثثثثثاة اول بثثثثث ن يتعثثثثثاون بشثثثثثكر مثثثثثن يسثثثثثتوهللا عليثثثثث  

الشكر
2
س    

عنثثثثث و اثثثثثال: اثثثثثال النبثثثثثي  صثثثثثلى عثثثثثن النعمثثثثثان بثثثثثن بشثثثثثير  رلثثثثثي   _ 2

  عليثثثثثثث  وسثثثثثثثلمو:    التحثثثثثثثدث بنعمثثثثثثثة شثثثثثثثكر وتركعثثثثثثثا كفثثثثثثثروو
3
، وجثثثثثثث   

الداللثثثثثة مثثثثثن الحثثثثثديث الشثثثثثريف: ان اولثثثثث  تركعثثثثثا كفثثثثثر  هللا سثثثثثترد تغطيثثثثثة 

مثثثثثثثا حقثثثثثثث  اال عثثثثثثثار واال اعثثثثثثثة ، وتثثثثثثثرا شثثثثثثثكر الثثثثثثثنعم يكثثثثثثثون باخفادعثثثثثثثا 

ويجثثثثثثثثو  للمثثثثثثثثرة اال عثثثثثثثثان واالعثثثثثثثثالن بالنعمثثثثثثثثة ا ا  مثثثثثثثثن علثثثثثثثثى نفسثثثثثثثث  

العبثثثثثثد علثثثثثثى احسثثثثثثان  عليثثثثثث  د عثثثثثثن الفتنثثثثثثة، وان   ال يقبثثثثثثل شثثثثثثكر االبتعثثثثثثا

ا ا ال يشا الناي على احسانعم ومعرو عم
4
س   

                              
سثثثثنن ابثثثثي داوود، ابثثثثثو داوود بثثثثن االشثثثثعت ابثثثثثو اسثثثثحا  بثثثثن بشثثثثثير بثثثثن شثثثثداد بثثثثثن  1

هثثثثثثثثثث و تحقيثثثثثثثثثث : محمثثثثثثثثثثد محثثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثثدين 280 ت:  عمثثثثثثثثثثرو اال دهللا السجسثثثثثثثثثثتاني
و، راثثثثثثم 4/255عبدالحميثثثثثثد، المكتبثثثثثثة العصثثثثثثرية، صثثثثثثيدا، بثثثثثثاب شثثثثثثكر المعثثثثثثروف،  

 وس4711الحديث 
 وس6/234ين ر:  يد القدير ،  2
 (.18889( رقم الحديث)33/393مسند االمام احمد، باب حديث النعمان بن بشير، ) 3
 (.6/139ينظر: فيض القدير ،) 8



                                      

 22 
  

 
  نيالمطلب الثا                            

  ور الجحود                            

       

 كتثثثثثثاب   بيننثثثثثثا نعمثثثثثثة  اوال: االعىىىىىىرات عىىىىىىن كتىىىىىىاب   عىىىىىىز وجىىىىىى :

والعثثثثثثدب والنثثثثثثور اثثثثثثال تعثثثثثثالى:    اثثثثثثد خيثثثثثثر الالثثثثثثنعم   يثثثثثث   جثثثثثثل  مثثثثثثن

جثثثثثاةكم مثثثثثن   نثثثثثور وكتثثثثثاب مبثثثثثين يعثثثثثدهللا بثثثثث    مثثثثثن اتبثثثثثع رلثثثثثوان  

الثثثثثى ويعثثثثثديعم  با نثثثثث سثثثثثبل السثثثثثالم ويخثثثثثرجعم مثثثثثن ال لمثثثثثات الثثثثثى النثثثثثور 

صثثثثثثثراط مسثثثثثثثثتقيموو
1

اهللا مثثثثثثثثن اديثثثثثثثثة الكريمثثثثثثثة:  ، وجثثثثثثث  الداللثثثثثثثثة مثثثثثثثن

 ر نكثثثثثثث اعثثثثثثثرد عثثثثثثثن كتثثثثثثثاب   ، وهجثثثثثثثر  ونبثثثثثثث   وراة  عثثثثثثثر ،  قثثثثثثثد

 لثثثثثثثل   تبثثثثثثثارا وتعثثثثثثثالى ونعمتثثثثثثث  ومثثثثثثثن خثثثثثثثالف اوامثثثثثثثر   تبثثثثثثثارا 

 قثثثثثد جحثثثثثد نعمثثثثثة   عليثثثثث ، واثثثثثد توعثثثثثد   تبثثثثثارا وتعثثثثثالى مثثثثثن وتعثثثثثالى 

ب شثثثثثد الوعيثثثثثد ،  قثثثثثال سثثثثثبحان  كتابثثثثث   جحثثثثثد ب ياتثثثثث  وصثثثثثد النثثثثثاي عثثثثثن

وتعثثثثثالى:    واثثثثثال الثثثثث ين كفثثثثثروا ال تسثثثثثمعوا لعثثثثث ا القثثثثثرآن والغثثثثثوا  يثثثثث  

لعلكم تغلبونوو
2
  

االنحراف عن الطريق المستقيم:  ثانيا:  

، مثثثثثن خرمعثثثثثا  قثثثثثد بثثثثثثمن  الثثثثثى الطريثثثثث  المسثثثثثتقيم نعمثثثثثة ال تقثثثثثدر العدايثثثثثة  

و االسثثثثثالم و ثثثثثي  خثثثثثرا ، والطريثثثثث  المسثثثثثتقيم هثثثثثدنيثثثثثا    ثثثثثي  خثثثثثاب وخسثثثثثر

نعمثثثثثة   و لثثثثثل ،  جحثثثثثد ،  مثثثثثن حثثثثثاد عنثثثثث   قثثثثثدب ركانثثثثث  و حكامثثثثث   خالاثثثثث 

عثثثثثثن الطريثثثثثث  المسثثثثثثتقيم  قثثثثثثد  عثثثثثثرد عثثثثثثن عطثثثثثثاة ربثثثثثث  ومثثثثثثن انحثثثثثثرف 

وكرمثثثثثثث ، واختثثثثثثثار لنفسثثثثثثث  طريثثثثثثث  اللثثثثثثثالين والخاسثثثثثثثرين العثثثثثثثالكين اثثثثثثثال 

اللة بالعثثثثثدب  مثثثثثا ربحثثثثثت تجثثثثثارتعم تعثثثثثالى:    اولدثثثثثا الثثثثث ين اشثثثثثتروا اللثثثثث

وما كانوا معتدين وو
3
س  

 

 

 

 

                              
 س16_15المادد ، ادية سور   1
 س211البقر ، ادية سور   2
 س16ية البقر ، ادسور   3
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                                                    الخاتمة   
وشفيعنا محمد  صلى   علي   ل رب العالمين، والصال  والسالم على سيدناالحمد 

 وسلمو وعلى آل  وصحب  الطيبين الطاهرينس

بعد:اما   

  ي ه ا المولو  المبارا توصلت الى النتادج ا تيةسختام رحلة البحث  ي 

 

ة التي يعيش  يعا االنسانسالنعم هي التر ة والر اهي _ 1  

 

ات   علينا ورحمت  اننا ان  من بركتحصى  ان نعم   علينا كثير  ال تعد وال _2

 حمدنا  مر    ادت العافس

 

وبالجوارح وباالعتراف بالنعمسباللسان  كريكون الش _3  

 

سالنعم  شكر _ اديات واالحاديث عديد   ي4  

 

ي يدها  ماهو  من ال نوب وك لا يتدهللا الى تالشيعا الن الشكر ان جحود النعم _ 5

 العافس
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                                 والمراجع  الم ادر

 

 

ريم                                                           لكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىران ا

    

انثثثثثثوار التن يثثثثثثل تفسثثثثثثير البيلثثثثثثاوهللا ، ناصثثثثثثر الثثثثثثدين ابثثثثثثو سثثثثثثعيد _1      

هثثثثثث و ، 181عبثثثثثثد   بثثثثثثن عمثثثثثثر بثثثثثثن محمثثثثثثد الشثثثثثثي ار هللا البيلثثثثثثاوهللا ت: 

تحقيثثثثثثثثثث : محمثثثثثثثثثثد عبثثثثثثثثثثد الثثثثثثثثثثرحمن المرعشثثثثثثثثثثلي _دار احيثثثثثثثثثثاة التثثثثثثثثثثراث 

سه  1218، 1بيروت ، ط –العربي .   

الشثثثثثريف الجرجثثثثثاني التعريفثثثثثات ،علثثثثثي بثثثثثن محمثثثثثد بثثثثثن علثثثثثي الثثثثث ين _2  

هثثثثثثث و، تحقيثثثثثثث  : مجموعثثثثثثثة مثثثثثثثن العلمثثثثثثثاة،  دار الكتثثثثثثثب العلميثثثثثثثة ، 811 ت:

م  1383ه  ،  1213، 1لبنان،  ط –بيروت   

تفسثثثثثير ا مثثثثثام ابثثثثثن عر ثثثثثة ، محمثثثثثد بثثثثثن محمثثثثثد الثثثثثورغمي التونسثثثثثي _3   

هثثثثثثث و ، تحقيثثثثثثث : دس حسثثثثثثثن المنثثثثثثثاعي ، مركثثثثثثث  البحثثثثثثثوث 813المثثثثثثثالكي  ت:

1381، 1توني ، ط –لية ال يتونية بالك   

تفسثثثثثير القثثثثثرآن الع ثثثثثيم ، ابثثثثثو الفثثثثثداة اسثثثثثماعيل بثثثثثن عمثثثثثر بثثثثثن كثيثثثثثر _4  

هثثثثثثثث و، تحقيثثثثثثثث  : محمثثثثثثثثد حسثثثثثثثثين شثثثثثثثثمي 772القرشثثثثثثثثي البصثثثثثثثثرهللا  ت: 

ه  1213، 1، طالدين،  دار الكتب العلمية _ بيروت  . 

تيسثثثثثثير الكثثثثثثريم الثثثثثثرحمن  ثثثثثثي تفسثثثثثثير كثثثثثثالم المنثثثثثثان ، عبثثثثثثد الثثثثثثرحمن _5  

هثثثثثث و، تحقيثثثثثث  : عبثثثثثثد الثثثثثثرحمن بثثثثثثن معثثثثثثال 1371بثثثثثثن ناصثثثثثثر السثثثثثثعدهللا  ت:

ه ،  1221، 1الرياد،  ط –المطيرهللا،  مكتبة النبالة   

جثثثثثامع البيثثثثثان  ثثثثثي ت ويثثثثثل القثثثثثرآن ، محمثثثثثد بثثثثثن جريثثثثثر بثثثثثن ي يثثثثثد بثثثثثن _6

هثثثثثث و ، تحقيثثثثثث  : 311كثيثثثثثثر بثثثثثثن غالثثثثثثب االملثثثثثثي ابثثثثثثو جعفثثثثثثر الطبثثثثثثرهللا  ت:

 –هثثثثثثثثث   1221، 1القثثثثثثثثثاهر ،  ط –احمثثثثثثثثثد محمثثثثثثثثثد شثثثثثثثثثاكر،  دار الرسثثثثثثثثثالة 

2111 . 

روح المعثثثثثثثثاني  ثثثثثثثثي تفسثثثثثثثثير القثثثثثثثثرآن الع ثثثثثثثثيم و السثثثثثثثثبع المثثثثثثثثثاني  _8   

118/  13ل لوسي ،    ). 

روح المعثثثثثثثثثاني  ثثثثثثثثثي تفسثثثثثثثثثير القثثثثثثثثثرآن الع ثثثثثثثثثيم و السثثثثثثثثثبع المثثثثثثثثثثاني _7  

هثثثثثثثث و ، 1271،شثثثثثثثثعاب الثثثثثثثثدين بثثثثثثثثن عبثثثثثثثثد   الحسثثثثثثثثيني االلوسثثثثثثثثي   ت: 

يثثثثثثثثثثة ، دار الكتثثثثثثثثثثب _ بيثثثثثثثثثثروت ، علثثثثثثثثثثي عبثثثثثثثثثثد البثثثثثثثثثثارهللا عط  تحقيثثثثثثثثثث  :

ه 1،1211ط  
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ا  بثثثثثن بشثثثثثير سثثثثثنن ابثثثثثي داوود، ابثثثثثو داوود بثثثثثن االشثثثثثعت ابثثثثثو اسثثثثثح_9  

هثثثثثث و تحقيثثثثثث : محمثثثثثثد 280بثثثثثثن شثثثثثثداد بثثثثثثن عمثثثثثثرو اال دهللا السجسثثثثثثتاني  ت: 

 محي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا، باب شكر

السثثثثثنن الكبثثثثثرب ،احمثثثثثد بثثثثثن الحسثثثثثين بثثثثثن علثثثثثي بثثثثثن موسثثثثثى الثثثثثم, ي _10  

هثثثثثثث و ، تحقيثثثثثثث  : محمثثثثثثثد عبثثثثثثثد 218َروجثثثثثثثردهللا  ابثثثثثثثو بكثثثثثثثر البيعقثثثثثثثي  ت: 

هثثثثثثثثثث  1222، 3القثثثثثثثثثثادر عطثثثثثثثثثثا ، دار الكتثثثثثثثثثثب العلميثثثثثثثثثثة_ بيثثثثثثثثثثروت ،  ط

، بثثثثثثاب الرخصثثثثثثة للرجثثثثثثال  ثثثثثثي لثثثثثثبي م ، كتثثثثثثاب صثثثثثثال  الخثثثثثثوف 2113_

 . الخ 

حمثثثثثد بثثثثثن صثثثثثال  بثثثثثن محمثثثثثد العثيمثثثثثين شثثثثثرح ريثثثثثاد الصثثثثثالحين، م_11  

ه ، 1221، 1الرياد ، ط –، دار الوطن للنشر   

شثثثثثثرح صثثثثثثحي  البخثثثثثثارهللا  بثثثثثثن بطثثثثثثال ، ابثثثثثثن بطثثثثثثال ابثثثثثثو الحسثثثثثثن _12  

هثثثثثث و ، تحقيثثثثثث  : ابثثثثثثو تمثثثثثثيم 223علثثثثثثي بثثثثثثن خلثثثثثثف بثثثثثثن عبثثثثثثد الملثثثثثثا  ت: 

 -هثثثثثثث 1223، 2عودية ، طالسثثثثثثث –ياسثثثثثثثر بثثثثثثثن اب ارحثثثثثثثيم،  مكتبثثثثثثثة الرشثثثثثثثد 

م  2113 . 

صثثثثثثحي  البخثثثثثثارهللا، محمثثثثثثد بثثثثثثن اسثثثثثثماعيل ابثثثثثثو عبثثثثثثد   البخثثثثثثارهللا ، _13  

القثثثثثاهر   –تحقيثثثثث : محمثثثثثد  هيثثثثثر بثثثثثن ناصثثثثثر الناصثثثثثر، دار طثثثثثو  النجثثثثثا  

باب ايام الدين –ه ،  كتاب الصال  1222، 1، ط . 

القثثثثثثثاموي المحثثثثثثثيط ، مجثثثثثثثد الثثثثثثثدين محمثثثثثثثد بثثثثثثثن يعقثثثثثثثوب  الفيثثثثثثثرو  _14  

هثثثثثثثثثثثثثثث و،متسسة الرسثثثثثثثثثثثثثثثالة، بيثثثثثثثثثثثثثثثروت، لبنثثثثثثثثثثثثثثثان، 718ابثثثثثثثثثثثثثثثادهللا  ت: 

م2005ه _1426 . 

القثثثثثثثاموي المحثثثثثثثيط،  مجثثثثثثثد الثثثثثثثدين محمثثثثثثثد بثثثثثثثن يعقثثثثثثثوب الفيثثثثثثثرو  _15   

هثثثثثثثث و، ، تحقيثثثثثثثث  : مركثثثثثثثث  الثثثثثثثثت ارث  ثثثثثثثثي متسسثثثثثثثثة  817ابثثثثثثثثادهللا   ت : 

الرسثثثثثثثثثالة ب ثثثثثثثثث شراف محمثثثثثثثثثد نعثثثثثثثثثيم العراسوسثثثثثثثثثي ، متسسثثثثثثثثثة الرسثثثثثثثثثالة 

سه   1221، 7للطباعة و النشر _ بيروت ، ط  

لسثثثثان العثثثثرب، محمثثثثد بثثثثن مكثثثثرم بثثثثن علثثثثي جمثثثثال الثثثثدين بثثثثن من ثثثثور _16

_ 3روت ، ط، دار صثثثثثثثثثثثثثثثثثادر _ بيثثثثثثثثثثثثثثثثثهثثثثثثثثثثثثثثثثث و 711االنصثثثثثثثثثثثثثثثثثارهللا  ت: 

1212ه س   

مختثثثثثار الصثثثثثحاح ،  يثثثثثن الثثثثثدين ابثثثثثو عبثثثثثد   محمثثثثثد بثثثثثن ابثثثثثي يكثثثثثر _18  

تحقيثثثثث  : يوسثثثثثف الشثثثثثيم هثثثثث و ، 111بثثثثثن عبثثثثثد القثثثثثادر الحنفثثثثثي الثثثثثرا هللا ت:

بيثثثثثثثثروت ،  –صثثثثثثثثيدا –محمثثثثثثثثد،  الثثثثثثثثدار النمو جيثثثثثثثثة ، المكتبثثثثثثثثة العصثثثثثثثثرية 

م  1333 –ه   1221، 5ط . 
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مثثثثدارك السثثثثالكين ،محمثثثثد بثثثثن ابثثثثي بكثثثثر بثثثثن ايثثثثوب بثثثثن سثثثثعد شثثثثمي _17  

سه و، دار الكتاب العربي، بيروت851الدين ابن ايم الجو هللا ن:  

   

سثثثثير اعثثثثالم نثثثثبالة، شثثثثمي الثثثثدين ابثثثثو عبثثثثد  محمثثثثد بثثثثن احمثثثثد بثثثثن _19  

 ومتسسة الرسثثثثثثثثثثثثالة، هثثثثثثثثثثثث847عثمثثثثثثثثثثثثان بثثثثثثثثثثثثن اايمثثثثثثثثثثثثا  الثثثثثثثثثثثث هبي  ت:

1975ه _3،1405ط  

المفثثثثثردات  ثثثثثي غريثثثثثب القثثثثثرآن ، ابثثثثثو القاسثثثثثم الحسثثثثثين بثثثثثن محمثثثثثد _20  

فوان عثثثثثثثثدنان الثثثثثثثثداودهللا ، دار هثثثثثثثث  و تحقيثثثثثثثث  : صثثثثثثثث 112االصثثثثثثثثفعاني ت : 

، مثثثثثثاد  شثثثثثثكر ، اسثثثثثثم الشثثثثثثين 1بيثثثثثثروت ،  ط –دمشثثثثثث   –القلثثثثثثم و المعر ثثثثثثة 

. 


