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  25 ا ىل الآية 6 من الآيةتمتة الفوائد 

 

ْ ِفي اْلَْرضي َوَجَعلْنَا  2- وجوب شكر هللا عىل نعمه بأأنواع الشكر الثالثة، قال تعاىل  ]َولََقْد َمكَّنَّاُكم

وَن  ا تَْشكمرم هيَا َمَعاييَش ۗ قَلييالا مَّ ْ في [( 71) لَُكم  

ْ لَِئي ]، قال تعاىل  هتام ويثب  عِف النوالشكر واجب ومن فوائده وفضائهل أأنه يزيد  َن َربُُّكم ْذ تَأَذَّ
ِ
َوا

ۖ ْ ْ َلَزييَدنَُّكم يد   َشَكْرُتم نَّ عََذاِبي لََشدي
ِ
ْ ا    [(7) َولَِئي َكَفْرُتم

ِ
 براهميا

 :أأنواع الشكر

َ : ابلقلب َ أأن نعرف أأهنا من هللا وهو من ي  .هاَسَّ

 .الناس هبا ريابلتحدث هبا وتذك: ابللسان

 .ابس تعاملها فامي يريض هللا: ابجلوارح

. الَْقلييَل، لَْم يَْشكمري اْلَكثيرَي، َوَمْن لَْم يَْشكمري النَّاَس، لَْم يَْشكمري هللاَ َمْن لَْم يَْشكمري ) قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

، َوالْفمْرقَةم عََذاب   ة  ، َوالَْجَماعَةم َرْْحَ ، َوتَْركمهَا كمْفر  ْكر  ثم بينيْعَمةي هللاي شم أأْحد من رواية ابنه رواه  (التََّحدُّ

 املس ند وحس نه الألباين ِف حصيح الرتغيب و الرتهيب عبد هللا ِف زوائد

 

 .قال الش يخ حفظه هللا أأنه من اخلطأأ قول ال شكر عىل واجب :فائدة
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وَن ]قال تعاىل  -6 ا تَْشكمرم هيَا َمَعاييَش ۗ قَلييالا مَّ ْ في ْ ِفي اْلَْرضي َوَجَعلْنَا لَُكم  [( 71) َولََقْد َمكَّنَّاُكم

، مع أأن الأصل تقدمي املفعول  معايشعىل لكمة  لُك فهياقال بعض العلامء أأن من فائدة تقدمي لكمة 

فادة ثالثة أأش ياءعبه   :ىل غريه من متعلقات الفعل ا 

 .من معايش فهي  للناس ومه ميلكوهناأأن ما ِف الأرض  -أأ 

 .أأهنا ِف الوطن اذلي يعيشون فيه -ب

طيور وأأسامك ومياه صافية وأأرشبة متنوعة و خمتلفة و  من نبات ش ىت وأأنعام أأهنا أأنواع كثرية، -ت

مي  ]الطعم والراحئة كام قال هللا تعاىل  َ لََغفمور  رَّحي نَّ اَّللَّ
ِ
وَها ۗ ا ْصم ي اَل ُتم وا نيْعَمَة اَّللَّ دُّ ن تَعم

ِ
 النحل [(71)َوا

آدم ِف الأرض فهي  حق هل وليست للجن مثال، قال تعاىل أأن هللا تعاىل مك   -7 ْ ]ن بين أ َولََقْد َمكَّنَّاُكم

وَن  ا تَْشكمرم هيَا َمَعاييَش ۗ قَلييالا مَّ ْ في  [ ( 71) ِفي اْلَْرضي َوَجَعلْنَا لَُكم

آدم -1 َّ ]، قال تعاىل أأنه خلقهم ِف أأحسن صورة من نعم هللا عىل بين أ ْ ُثم ْرََنُكم َّ َصوَّ ْ ُثم َولََقْد َخلَْقنَاُكم

يَن  دي اجي َن السَّ بْلييَس لَْم يَكمن م ي
ِ
الَّ ا
ِ
وا ا آَدَم فََسَجدم وا لي  [ ( 77) قملْنَا ليلَْماَلئيَكةي اْْسمدم

نَْت َخلْقي  ،) يقول هذا ادلعاء ملسو هيلع هللا ىلصواكن النيب  لمقي  اللَّهممَّ مََكَ َحسَّ ْن خم  ىل هناواحلديث ا  ( فََحس ي

آة  -حصيح، أأما زايدة  ذا نظر ا ىل املرأ هام اكنت صورة اال سسان فهي  ف . قد ضعفها بعض العلامءف -ا 

 .أأحسن صورة

 تكرمي هللا لآدم عليه السالم حيث أأْْسَد هل املالئكة ُتية هل وتقديرا واعرتافا بفضهل بعد أأن -9

اَلءي  َوعَّلََّ ] رتفوا بعلمه، قل تعاىلعا ؤم اءي َه َٰ أَْْسَ ئمويني بي َّ َعَرَضهمْم عىََل الَْماَلئيَكةي فََقاَل َأنبي َّهَا ُثم اَء لكم آَدَم اْلَْْسَ أ

يَ  قي ْ َصادي ن كمنُتم
ِ
 البقرة [( 47)  ا

منا هو ْسود ُتية وتقدير واعرتاف، و  ليس ْسود عبادةوالسجود هنا : فائدة هللا هو اذلي أأمرمه ا 

 .ابلسجود
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اليدخل اجلنة من اكن ) قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. أأخرج الش يطان من رْحة هللاخطر الكرب حيث   -71

اي رسول هللا الرجل حيب أأن يكون ثوبه حس نا ونعهل   : رجل لاقمثقال ذرة من كرب،  ِف قلبه

 (   1)   (" ال ا ن هللا مجيل حيب امجلال الكرب بطر احلق ومغط الناس  : فقال  ؟ فن الكرب ذاك   . حس نا

ناكره ترفعاا وجترباا : معىن بطر احلق دفعه وا  .  

احتقارمه: ومعىن مغط الناس .  

يَن ]ِف قول هللا تعاىل  دي اجي َن السَّ بْلييَس لَْم يَكمن م ي
ِ
الَّ ا
ِ
وا ا س تثناء والا س تثناء،ا [ ( 77) فََسَجدم

 . متصل ومنفصل نوعان،

 :س تثناء املتصل الا

 :س تثىن منه مثل امل  جنسوهو ما اكن فيه املس تثىن من نفس 

ال عامالا                . نرصف العامل ا 

  :س تثناء املنقطعالا 

 :وهو ما اكن فيه املس تثىن من غري جنس املس تثىن منه مثل  

ال التفاحة   .فا ال  هنا مبعىن لكن .أألكت اخلزب ا 

بليس ليس من املالئكة، بل هو من اجلن كام جاء ِف سورة الكهفوالا  .س تثناء هنا منقطع لأن ا 

 ،خطر احلسد حيث ْحل الش يطان عىل الاس تكبار و الفسوق عن أأمر هللا و اجلهل الفاحض -77

ْذ َأَمْرتمَك ۖ]قال تعاىل 
ِ
َد ا يٍ  قَاَل َما َمنََعَك َأالَّ تَْسجم ن طي ٍر َوَخلَْقتَهم مي ن َنَّ نْهم َخلَْقتيَني مي     قَاَل َأََن َخرْي  م ي

 (72 ) ] 

 

 ُترمي الكرب وبيانه ، ابب كتاب اال ميانِف  مسّلرواه  (7) 
(97) 

 

http://hadithportal.com/chap2_bab48&book=2
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 .اذلي وقع فيه ِف قوهل أأن النار خري من الطي (أأو جتاههل)الرد عىل هجل الش يطان الفاحض  -27

الطي خري من النار لأن طبيعة الطي الرزانة والتؤدة واال صالح وامجلع واال مثار، فتودعه : قال العلامء

أأما النار  -بأأمر هللا -وتودعه النواة فيعطيك النخةل  -بأأمر هللا -احلبة فيعطيكها سنبةل  -الطي -

 .ة والتفريق واال فساد واال حراقفطبيعهتا الطيش واخلف

َأْم ]قال تعاىل عرتاض عىل أأحاكم هللا وترشيعاته ابلظنون والعقول والأوهام، خطورة الا -47

ا َأْو نََصاَرٰىۗ   ودا موا هم َباَط اَكن ْْسَاَق َويَْعقموَب َواْلَس ْ
ِ
يَل َوا اعي ْْسَ

ِ
مَي َوا ْبَراهي

ِ
نَّ ا
ِ
ْ َأعَّْلم تَقمولموَن ا َأمي قمْل َأَأنُتم

م  َّا تَْعَملمونَ  ۗاَّللَّ ََ ٍل  م بيَغافي ي ۗ َوَما اَّللَّ َن اَّللَّ نَدهم مي ن َكَُتَ َشهَاَدةا عي مَّ َّلم مي ْْ  . البقرة [(731)  َوَمْن َأ

ريم ]و قال تعاىل  يفم الَْخبي َو اللَّطي .املكل [(73)َأاَل يَْعَّلم َمْن َخلََق َوهم  

.لآخرةاِف ادلنيا و  فالتسلمي هلل جيعكل مراتحا  

بليس، قال تعاىل  -37 ٍر ]رضر القياس الفاسد اذلي اس تعمهل ا  ن َنَّ نْهم َخلَْقتيَني مي قَاَل َأََن َخرْي  م ي

يٍ  ن طي  [َوَخلَْقتَهم مي

حلاق فرع بأأصل ِف حُك لعةل جامعة بيهنام، وقد يكون حصيحا وقد يكون فاسدا . والقياس هو ا 
هو اذلي يتعارض مع ف س تنبط من الكتاب و الس نة واال جامع، و أأما الفاسد فالصحيح هو اذلي يم 

.  الكتاب والس نة واال جامع  

 

 

 

 

 

 


