


 

 

  

مة هي للكّحاب، وال جعبّّ ر املعلومات وآلاراء املقدَّ
 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير



 

 

 يف ضوء القرآن الكريم ۏعند األنبياء والرسل  -عّز وجل-ُشْكُر هللا 
 بحوث

(2) 

 :يهخص

يف ضلقو  ۏعـل  إكبقل و والر لؾ  -وجلؾ عزّ -اهلل  رُ ؽْ )ُش  :هذا البحث بعـقان

وق  هل   البحلث إللك يطلؾقط العلقو عؾلك هل ي إكبقل و والر لؾ  الؼرآن الؽريؿ(،

مـ خالل آي ت الؼرآن الؽريؿ، ثؿ ا تـب ط أبرز الجقاكل  الببقيلم ملـ  الشؽريف  ۏ

ولتحؼقؼ هذا الف    ؾؽ الب حلث  :يف أداو عب دة الشؽر ۏٕكبق و والر ؾ طريؼم ا

الؿـفج آ تؼرائل وآ تـب طل، بحقث يعرض أي ت الؼرآكقم التل يـ ولت مقضقع 

ثؿ ا لتـب ط أبلرز الؼلقؿ الببقيلم الؿطلتػ دة  -وجؾ عزّ - هلل ۏشؽر إكبق و والر ؾ 

ـم لشؽر إكبق و والر ؾ مـ يؾؽ أي ، وق  خؾص البحلث يف كت ئجلف ۏ ت الؿتعؿِّ

هلؿ  ل دات  ۏإلك الؿؽ كم الط مقم لؿـزلم الشؽر يف اإل الم، وأّن إكبق و والر لؾ 

حؼ شؽره بللطـتفؿ وقؾقهبؿ وأفعل لفؿ،  -وجؾ عزّ -الش كريـ، حقث ق مقا بشؽر اهلل 

يف شؽر الؿـِعؿ عؾك آٓئف  ۏرة التخؾُّؼ بلخالق إكبق و والر ؾ والتلكق  عؾك ضرو

 عؾك ثؼ فم الشؽر. والجطقؿم، وأوصت ال را م بؿقاصؾم يربقم الـش
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 بحوث

(3) 

 :املقذية

العلل لؿقـ، والةللالة والطللالم عؾللك  بطللؿ اهلل الللرحؿـ الللرحقؿ، والحؿلل  هلل رّب 

 .وصحبف أجؿعقـ، وبع  لفخ يؿ الـبققـ، وعؾك آ

يف ضلقو  ۏعـ  إكبقل و والر لؾ  -عز وجؾ-شؽر اهلل )فذا البحث بعـقان: ف

يف الشللؽر، ثللؿ ا للتـب ط أبللرز الجقاكلل   ۏالؼللرآن الؽللريؿ(، يتـلل ول مللـفج الر للؾ 

، وذلللؽ مللـ -عللز وجللؾ-لقاجلل  الشللؽر هلل  ۏ أداو إكبقلل و والر للؾمللـ الببقيللم 

 الؼرآن الؽريؿ. خالل آي ت

 أمهية انبحث: 

 يؽتط  هذه ال را م أهؿقتف  مـ آعتب رات أيقم: 

 .الشؽروهق مؼ م  أهؿقم الؿقضقع كػطف الذي يبحث فقف ال را م، -1

 .ۏ إكبق و والر ؾؼ وهؿ أن هذه ال را م يتعؾؼ بةػقة الَخؾْ  -2

ل هأن هذ -3 ل ، وهلق:   مفال را م يع لج مقضقًع  يربقي   إكبقل و والر لؾهل ي ؿ 

ًٓ وعؿلاًل، وذللؽ يف ضلقو آيل ت  -وجلؾ علزّ - يطبقؼفؿ لقاج  الشؽر هلليف  ۏ قلق

 : وذلؽ لقطقر الؿطؾؿ عؾك خطك الؿرَ ؾقـ.الؼرآن الؽريؿ

هل يتـ ول  ذْ ال را م يخ م ج ك  التلصقؾ اإل المل لعؾقم الببقم: إِ  هأن هذ -4

   مـ خالل آي ت الؼرآن الؽريؿ، الؿة ر إول لؾببقم اإل المقم.مقضقًع  يربقي  
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(4) 

 يشكهة انبحث:

 ل مشكلة البحث يف السًال الرئوس اآلتي:تتمث  

 يف الشؽر يف ضقو الؼرآن الؽريؿ؟ ۏم  هق ه ي إكبق و والر ؾ 

 ويتػرع عـ هذه الؿشؽؾم ثالثم أ ئؾم أ   قم:

 غًم واصطالًح ؟م  الؿؼةقد ب لشؽر ل -1

 الذيـ قّص الؼرآن الؽريؿ أداوهؿ لعب دة الشؽر؟ ۏَمـ إكبق و والر ؾ  -2

  ۏملللللل  الؼللللللقؿ الببقيللللللم الؿطللللللتـبطم مللللللـ أداو إكبقلللللل و والر للللللؾ  -3

 عز وجؾ؟ -لشؽر اهلل 

 أىذاف انبحث:

 يهدف البحث إلى تحقوق اآلتي:

 يف التخؾُّؼ بخُؾؼ الشؽر. ۏر ؾ   ه ي إكبق و واليعرُّ  -1

 بق ن مػفقم الشؽر وأهؿقتف وأكقاعف. -2

ا تجالو الؼقؿ الببقيلم لؾشلؽر، والتلل يطلفؿ بل وره  يف ر لؿ أبلرز مالمل   -3

 الشخةقم الؿطؾؿم الش كرة.

دعقة الغل فؾقـ إللك شلؽر اللـعؿ: وذللؽ بلذكر أفعلؾ الـؿل ذج البشلريم التلل  -4

 عؾك كعؿف. - بح كف ويع لك- حّؼؼت شؽر اهلل
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(5) 

 انذراسات انسابقة ويا يضيفو انبحث إنيها:

، يف الؼلرآن الؽلريؿ ۏ إكبقل و والر لؾ شلؽرمـ ال را  ت الط بؼم الؿتعؾؼم ب

 .(1)( لؾ كتقرة ك مؾم إكقار حج بالقرآن يف الشكركت ب )

الؽلريؿ، وبقل ن حؼقؼتلف، ُؾلؼ الشلؽر يف الؼلرآن ت ال را لم الطل بؼم لخُ فؼ  يعرَضل

ويقضق  ثؿ ره، وا تؼراو درجل ت الشلؽر بحطل  الشل كريـ، و لرد أمفل ت اللـعؿ، 

درا لم قرآكقلم مـشلقرة  وبع  البحث يف ال را ل ت الطل بؼم للؿ يعالر الب حلث عؾلك أّي 

بلل ع  للقى هللذه ال را للم، عؾللك الللر ؿ مللـ ايّ  مطللتؼّؾ  ت هللذا الؿقضللقع بشللؽؾٍ درَ لل

ؼللم الللقعظ، ويـ ولفلل  مقضللقع الشللؽر يف الؼللرآن الؽللريؿ ال را للم الؿشلل ر إلقفلل  طري

 بعؿقمف.

ت هللذا الؿقضللقع، ـ كلل رة ال را لل ت الؼرآكقللم الؿحّؽؿللم التللل درَ لللللذا يتبللق  

يف الشللؽر يف ضلقو آيلل ت الؽتلل ب العزيللز  ۏوح وللت بقلل ن مللـفج إكبقل و والر للؾ 

 فحط .

 يا يضيفو انبحث:

   هق:ِعقػف عؾؿق  روق ت عـ  قره  وم  يُ م  كّ عقف لفذا ال را م مـ ف

أّن هذه ال را م هل درا م قرآكقم مقضقعقم، اّيبع الب حث فقف  مـفج البحث  -1

                                        
 ك مؾم إكقار، )دار أف ق العربقم(. د. حج ب، ،الشؽر يف الؼرآن (1)



 

 

 يف ضوء القرآن الكريم ۏعند األنبياء والرسل  -عّز وجل-ُشْكُر هللا 
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(6) 

 العؾؿل وفؼ طريؼم التػطقر الؿقضقعل.

خةقًصلل  يف الشللؽر كؿلل   ۏإبللراز هللذه ال را للم هلل ي إكبقلل و والر للؾ  -2

 عرضتف آي ت الؼرآن الؽريؿ فحط .

 ود انبحث:حذ

هلق الؿةل ر إول  ذْ  قعتؿ  هذا البحلث عؾلك آيل ت الؼلرآن الؽلريؿ فحطل : إِ 

ـّ الب حث  قعّرج عؾك التػ  قر إصقؾم: لذا  تؼتةر ال را م  لؾببقم اإل المقم، ولؽ

)شلؽر( ضلؿـ  :ـت بـّةلف  مل دةيف حّ ه  الؿقضقعل عؾك درا م أيل ت التلل يعلؿ  

 . ۏإكبق و والر ؾ  الح يث عـ مؼ م الشؽر يف حق ة

 ينهح انبحث:

  ا للتخ ام الؿللـفج آ للتؼرائل وآ للتـب طل، طبقعللم البحللث وأه افللف يتطّؾلل

، ثلؿ ۏبحقث يطتؼرئ الب حث أي ت الؽريؿم التل يعؿـت شؽر إكبق و والر ؾ 

 يطتـتج الػقائ  والؿع ين الببقيم الؿطتـبطم مـ يؾؽ أي ت.

 ة انبحث:خط

 كؿ  يليت: .، وخ يؿممط ل مؼ مم، وثالثم  :يؿ يؼطقؿ البحث إلك

، وأه افللللف، وحلللل وده، مشللللؽؾتفويعللللؿـت أهؿقللللم الؿقضللللقع، و :المقدمةةةةة

 وال را  ت الط بؼم، ومـفجقم البحث.

ؽر وكظ ئره يف الؼرآن الؽريؿ. :المطلب األول  مػفقم الشُّ
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 بحوث

(7) 

يف  - لبح كف ويعل لك-هلل  ۏ كؿ ذج مـ شؽر إكبقل و والر لؾ المطلب الثاين:

 ضقو الؼرآن الؽريؿ.

يف  ۏالؼللقؿ الببقيللم الؿطللتـبطم مللـ شللؽر إكبقلل و والر للؾ  المطلةةب الثالةةث:

 الؼرآن الؽريؿ.

 ويشتؿؾ عؾك أهؿ الـت ئج والتقصق ت. :الخاتمة

│ 
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 بحوث

(8) 

 :املطهب األول: يفهىو انشُّكر ونظائره يف انقرآن انكرمي

ؽر، مـ خالل يلصقؾ الؿعـك الؾغقي  ـب ّقـ يف هذا الؿطؾ  الؿؼةقد بخُؾؼ الشُّ

وآصطالحل لفذا الؿةلطؾ ، ثلؿ كعلّرج عؾلك ذكلر كظل ئر الشلؽر يف التـزيلؾ العزيلز، 

 وذلؽ عؾك الـحق أيت:

  :انفرع األول: يفهىو انشُّكر

: معنى الشكر لغة:  أوًلا

وعّرفلف  ملـ الؿل دة الاالثقلم )َشلَؽَر(، مة ر َشَؽَر َيشُؽُر، وهق مشلتؼ الشكر لغة:

للؽر: ِعرفلل ُن »، وقلل ل ابللـ مـظللقر: (1)«ر الـِّعؿللم وإاف ُرهلل يةللقّ » بلكللف الرا لل  الشُّ

ؽر مـ اهلل: الؿج زاُة والاـ ُو الجؿقُؾ   . (2)«اإلحط ن وكشُره،...والشُّ

  يف أصؾف الؾغقي دائؿً  أّن الشؽرومـ خالل الـظر يف مع جؿ الؾغم العربقم، كؾحظ 

  ّل عؾك الظفقر.ي

  

                                        
يحؼقؼ:  ،هل(502الؿػردات يف  ري  الؼرآن، إصػف ين، أبق الؼ  ؿ الحطقـ بـ محؿ  الرا   )ت:  (1)

 ،هل(، )شؽر(1412 - 1قم، طصػقان ع ك ن ال اودي، )دمشؼ، دار الؼؾؿ، وبقروت، ال ار الش م

 (.461)ص

 ،(1)بقروت، دار ص در، ط ،(711لط ن العرب، ابـ مـظقر، محؿ  بـ مؽرم إفريؼل الؿةري )ت:  (2)

 (.423/ 4) ،)شؽر(
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 بحوث

(9) 

االشكثاىواا: معنى   :ر اصطالحا

 وأجؿللعُ  فؼلل  ُعلرِّ  بتعلل ريػ ع يل ة: أّمل  الشللؽر يف اصلطالح أربلل ب الطلؾق ،

ؽر فقؿ يعريػ  افلقر أَثلر كعؿلم اهلل عؾلك لطل ن عبل ه »كرى م  ذكره ابـ الؼقؿ أّكف:  لؾشُّ

 . (1)«وط عم اومحبًم، وعؾك جقارحف اكؼق دً  اثـ ًو واعباًف ، وعؾك قؾبف شفقدً 

، يتع  بلدكك يلمُّؾ أّن م ار شؽر العب  لربلف التعريػ الط بؼومـ خالل الـظر يف 

، ومـ هـل  يخؾلص -جؾ وعال-يشؿؾ: آعبا ، والاـ و، وا تعؿ ل الـِّعؿ يف ط عتف 

 للبح كف -قس ُمجللرد كللالم ُيؼلل ل، بللؾ هللق عبلل دة اهلل ُؾللؼ الشللؽر لللالب حللث إلللك أّن ُخ 

  قاو. ب لّؾط ن والؼؾ  والجقارح عؾك ح    -ويع لك

وقلل  افللر مؿلل   للبؼ أّن مػفللقم الشللؽر يف اصللطالح أربلل ب الطللؾق  يتقافللؼ مللع 

التعريػ الؾغقي لف الذي هق الظفقر، كؿ  ُيؾحظ كذلؽ أّن مػفقم الشؽر يف اصلطالح 

قم الشلؽر يف الؼلرآن الؽلريؿ، حقلث شلؿؾ الشلؽر يف الؼلرآن أرب ب الطؾق  يقافؼ مػف

 ب لجقارح. اب لؾط ن، وشؽرً  اب لؼؾ ، وشؽرً  اثالثم: شؽرً   أكقاعً  -كؿ   قليت-الؽريؿ 

 ولؾشؽر يف الؼرآن الؽريؿ أهؿقم ب لغم، ومؿ  يشقر إلك ذلؽ م  يليت:

 ن مـ ا ؿ الةػم هذهوق  يعّؿـ  الشؽر، بةػم -جؾ وعال-الؿقلك  اية   *

                                        
م ارج الط لؽقـ بقـ مـ زل إي   كعب  وإيل   كطلتعقـ، ابلـ الؼلقؿ، محؿل  بلـ أبلل بؽلر بلـ أيلقب )ت:  (1)

-هللل1416، 3 هلل البغلل ادي، )بقللروت، دار الؽتلل ب العربللل، طيحؼقللؼ: محؿلل  الؿعتةللؿ بلل ،هللل(751

 (. 244 /2) ،م(1996
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 بحوث

(10) 

 .(ا( و)شؽقرً ا)ش كرً  كػطف - بح كف ويع لك- أ ؿ ئف الحطـك، فؼ   ّؿك

 .ۏلرُ ؾف وأكبق ئف  اجَعؾف ِشع رً  - بح كف ويع لك-أّن اهلل  *

 ۏفؼل  أَملر بلف رُ لؾف  ، صلريحً  اأملرً  عبل ده بلف أمر - بح كف ويع لك-أّن اهلل  *

 چ ڃ ڃ ڃ نثڃ :- لبح كف ويعل لك-ف ومـ ذلؽ ققل م،وعب ده ع مّ 

 .[14]لؼؿ ن:    ڎمث ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

بتةلل ريػف    و للبعقـ مقضللعً  م)شللَؽر( يف الؼللرآن الؽللريؿ يف  للبع :ورود ملل دة *

 .(1)التل يحظك هب  هذه العب دة الؿتع دة، وهذا دلقؾ بقِّـ عؾك إهّؿقم الؼةقى

وصػ يف، ومـ يؾلؽ أيل ت ققللف  - بح كف ويع لك-اقبان الشؽر بل ؿ و اهلل  *

: - للبح كف ويعلل لك-، وققلللف [17]التغلل بـ:  ېمث ې نثې: - للبح كف ويعلل لك-

 گ گ نثگ: - لبح كف ويعل لك-، وققلف [147]الـط و:  یمث ی ىئ نثىئ

يف هلذه أيل ت بلقـ الؿغػلرة  - بح كف ويعل لك-، حقث جَؿع اهلل [34]فل طر:   گمث

 .والشؽر، والِعؾؿ والشؽر، والِحؾؿ والشؽر

يـ العظقؿلم * كت بلف  قلَرن يف -علز وجلؾ-فلنّن اهلل  :اقلبان الشلؽر بؿؼ مل ت الل ِّ

 ٹ ٹ نثٹ :- للبح كف ويعلل لك-العزيللز بللقـ الشللؽر والتؼللقى، كؿلل  يف ققلللف 

كر، كؿ  يف ققلف [123]آل عؿران:  ٹمث : - بح كف ويعل لك-، وقَرن بقـ الشؽر والذِّ

                                        
الؿعجؿ الؿػفرس ٕلػ ظ الؼرآن الؽريؿ بح شقم الؿعجؿ الشريػ، عب  الب قل، محؿ  فماد  :اكظر (1)

 (.386، 385)ص ،)شؽر( :م دة ،)الؼ هرة، دار الح يث( ،هل(1388)ت: 
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(11) 

ر واإليؿل ن، ، وقَرن بلقـ الشلؽ[152]البؼرة:   وئمث ەئ ەئ ائ ائ نثى

ېئمث  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ نثۆئ: - لللبح كف ويعللل لك-كؿللل  يف ققللللف 

 .[147]الـط و: 

 لبح كف -وملـ ذللؽ أّن شلؽر اهلل  :بق ن الؼرآن الؽلريؿ للبعض فعل ئؾ الشلؽر *

ل مـ الؿف لؽ، كؿ  قل ل  -ويع لك  ڇ ڇ ڇ چ چ نثچ: - لبح كف ويعل لك-ُيـجِّ

أّن  ، وكللللللذلؽ[35، 34]الؼؿللللللر:   ڑمث ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 العبقديم والشؽر متالزم ن.

 األىبواء:معنى الرسل و :ثالثاا

ل: : َمـ ُأر لؾ إللك جؿع ر قل، والتعريػ الذي رجحف ابـ يقؿقم لؾر قل الرسُّ

مللممـقـ بشللريعم ر للقل مللـ قبؾللف يعؾِّؿفللؿ  ُأر للؾ إلللك قللقم َمللـوالـبللل  بقـ،قللقم مؽللذِّ 

 .(1)ويحُؽؿ بقـفؿ

 :- بح كف ويع لك-هلل  ۏؾ الؿؼةقد بشؽر إكبق و والر  :رابًع 

يف هللذا البحللث، هللق  -عللز وجللؾ-هلل  ۏوالؿؼةللقد بشللؽر إكبقلل و والر للؾ 

 . وجؾ عزّ - هلل ۏدرا م أي ت الؼرآكقم التل وردت يف  ق ق شؽر إكبق و والر ؾ 

  

                                        
يحؼقؼ: عب  العزيز بـ  ،هل(728)ت:  بـ عب  الحؾقؿ بـ يقؿقم الحراينات، ابـ يقؿقم، أحؿ  الـبقّ  :اكظر (1)

، 2ج ،م(2000-هل1420، 1ص ل  الطقي ن، )الؿؿؾؽم العربقم الطعقديم: الري ض، أضقاو الطؾػ، ط

 .(721-714ص)
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 بحوث

(12) 

 نظائر انشكر يف انقرآن انكرمي: :انفرع انثاين

التتّبع لأللػ ظ التل وردت يف كت ب اهلل الؽريؿ، التلل يحِؿلؾ يف طّق  ل   مـ خالل

 بعض مع ين الشؽر، يبّقـ أهن  لػظ ن، وهؿ :

وردت لػظلم الحؿل  بؿعـلك الشلؽر يف أكالر ملـ مقضلع يف الؼللرآن  الحمةد:: أوًلا 

، [2]الػ يحلم:   پمث پ پ نثپ: - لبح كف ويعل لك-الؽريؿ، ومـ ذلؽ ققلف 

دون  ل ئر مل   -جلؾ ثـل ؤه-الشؽر خ لًةل  هلل  :  پمث نثپ ومعـك»ق ل أبق جعػر: 

 .(1)«أكعؿ عؾك عب ده مـ الـِّعؿ َرَأ مـ خؾؼف، بؿ ُيعَب  مـ دوكف، ودون كؾِّ م  بَ 

ل الحؿ  والشؽر، إٓ أّن ثّؿم أكار وعؾك الر ؿ مـ التقافؼ الؽبقر بقـ مػفقم لػظَ 

ؾ كعؿلم أو إحطل ن، ويؽلقن ب لقل  مـ فرق بقـفؿ : ومـ ذلؽ أّن الشلؽر يؽلقن يف مؼ بل

الحؿلل ، ففللق يتعؾللؼ ب لؼؾلل  والؾطلل ن فحطلل ، وب لتلل لل  والؼؾلل  والؾطلل ن بخللال 

 للبح كف -ف لشللؽر يزيلل  عللـ الحؿلل  يف اإللللزام ب لعؿللؾ، ومةلل اق ذلللؽ يف قللقل اهلل 

: - لبح كف ويعل لك- ، وققللف[111 اإل لراو: [مث ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ نثڻ: -ويع لك

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ نثہ
 . [19]الـؿؾ:   ﮹مث ﮸ ﮷ ﮶

  

                                        
يحؼقؼ: محؿقد  ،هل(310ج مع البق ن عـ يلويؾ آي الؼرآن، الطربي، أبق جعػر محؿ  بـ جرير )ت:  (1)

 (.135/ 1م(، )2000-هل1420 - 1 كر، ويخريج: أحؿ  محؿ  ش كر، )مم طم الر  لم، طمحؿ  ش
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 بحوث

(13) 

وردت لػظم التح يث بؿعـك الشؽر يف مقضلع واحل  يف الؼلرآن  التحديث: :ثاىواا

قلل ل  ،]11]العللحك:  مث ڻ ڻ ڻ نثڻ: - للبح كف ويعلل لك-الؽللريؿ، وهللق ققلللف 

بلللـِعؿ اهلل،  ُث أكَعلللؿ اهلُل عؾقلللؽ ب لشلللؽر والاـللل و، والتحللل ُّ  اكُشلللر مللل أي: »الؼرطبلللل: 

 لبح كف -إحل ى صلقر شلؽر اهلل  ويب و أن التحّ ث بل لـِّعؿ .(1)«هب  شؽروآعباُ  

 .كعؿف عؾك -ويع لك

ومـ خالل يلمؾ كظ ئر الشؽر يف الؼرآن الؽريؿ، يخؾلص الب حلث إللك أّن مػفلقم 

متؽ مؾم، يج  أن يتقاطل الؼؾ  والؾط ن والجلقارح  الشؽر يف الؽت ب العزيز مـظقمم

ثـلل ًو عؾقللف، وِذكللًرا لِـِعؿللف، وإقللراًرا  - للبح كف ويعلل لك- هللق عبلل دة اهلل ذْ إِ  :عؾللك أدائفلل 

 .يف مح ّبفِ  بػعؾف، وا تعؿ ل آٓئفِ 

│ 
 

  

                                        
يحؼقؼ:  ،هل(671الج مع ٕحؽ م الؼرآن، الؼرطبل، أبق عب  اهلل محؿ  بـ أحؿ  بـ أبل بؽر )ت:  (1)

/ 20م(، )1964-هل1384 - 2أحؿ  الربدوين وإبراهقؿ أطػقش، )الؼ هرة، دار الؽت  الؿةريم، ط

102.) 
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 بحوث

(14) 

يف ضاىء   -سبحانو وتعاا  -هلل  ۏمنارج ين شكر األنبياء وانرسم املطهب انثاين: 

 :انقرآن انكرمي

الـةلقص الؼرآكقلم  هلؿ أئؿلم الشلؽر، وملـ خلالل ا لتؼراو ۏإكبق و والر ؾ 

، يظفللر أّن -عللز وجللؾ-هلل  ۏالتللل يعللؿـت الحلل يث عللـ شللؽر إكبقلل و والر للؾ 

علز -الذيـ وَصلػفؿ صلراحم بةلػم الشلؽر هلل  ۏح يث الؼرآن الؽريؿ عـ إكبق و 

 بَؾغ مط حم كبقرة.  -وجؾ

مّؿلـ كلّص الؼلرآن  ۏلذا  ـطتعرض يف هذا الؿطؾ  أ لؿ و إكبقل و والر لؾ 

،  لقاو ورد ذللؽ بل ٕمر -علز وجلؾ-الؽريؿ عؾك أّكفؿ ك كقا مـ الش كريـ ٕكُعؿ اهلل 

اإلع كم عؾك التخؾُّؼ بلف، ثلؿ  لـذكر  -عز وجؾ-بف، أو ب لاـ و عؾك أهؾف، أو بطمال اهلل 

مؼل م ِرض الحل يث علـ )َشلَؽر(، وذللؽ يف َمْعل :ت مل دةـَ أي ت الؽريؿلم التلل يعلؿ  

ًب  عؾلك يؾلؽ مةـ ػم وفؼ يةـقػ يـ  بف ، ُثّؿ معؼِّ  ۏالشؽر يف حق ة إكبق و والر ؾ 

 أي ت بتعؼق  مـ   ، وذلؽ عؾك الـحق أيت: 

عؾلك  -علز وجلؾ-حؽك الؼرآن الؽريؿ ثـ و اهلل  :♠ الشكر عند ىوح: أوًلا 

واصلًػ  إيل ه ب لعبل  الشلؽقر، ، ♠ حل ر قل بَعالف إللك أهلؾ إرض وهلق كلقأوّ 

  .[3]اإل راو: ڇمث   چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ نثڄ :-عز وجؾ- فؼ ل

 -علز وجلؾ-وصػ العب  الشؽقر: ٕكف كل ن يحؿل  اهلل  ♠وا تحؼ كقح 

 الؿطعؿ والؿشرب والؿؾبس و قر ذلؽ ملـ أوجلف يف كّؾ ح ل، وعؾك كّؾ كعؿم، عؾك
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(15) 

، وأّن الحؿ  كؾؿم كّؾ شل كر، وأّن -عز وجؾ-يتبقـ فعؾ التحؿق  هلل  ومـ هـ ، (1)الـِّعؿ

ك اهلل كّؾ َح  م ب لحؿقل ، وقل  كل ن ذايف العؾق   -عز وجؾ-ْؿ  عؾك كعؿم ففق ُشؽر، وق   ؿ 

 عؿقًم . ۏالتحؿق  مـفج إكبق و 

عللؾ ذلللؽ بؽاللرة الشللؽر، وج ♠  كقًحلل كبّقللف -عللز وجللؾ-وقلل  وصللػ اهلل 

بؽلقن الشلؽر ملـ أعظلؿ أ لب ب الخقلر ويحةلقؾ اللـعؿ، وملـ   ك لعّؾم لَؿ  قبؾف: إيذاكً 

ّيتف عؾك شؽر اهلل   أفعؾ الؼرب ت: وحا    .(2)- بح كف ويع لك-لذرِّ

 ♠ ُشْؽر الخؾقلؾ حؽك الؼرآن الؽريؿ :♠ثاىواا: الشكر عند إبراهوم 

علز -، قل ل بقصػ الش كرعؾقف  -عز وجؾ-عِرض ثـ ئف مَ ، وذلؽ يف -عز وجؾ- لربف

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ نثٿ: -وجللللللللؾ

 .[121 ،120]الـحؾ:   ڃمث ڃ ڃ ڄ ڄ

 ويف هذه أيم إش رة إلك أكف يـبغل أن يؽقن الؼ وة الذي ُيمَيّؿ بف يف الخقر ق كًِت  هلل

 ش كًرا ٕكُعؿف. -عز وجؾ-

                                        
الؿحرر القجقز يف يػطقر الؽت ب العزيز، ابـ عطقم، أبق محؿ  عب  الحؼ بـ   ل  إك لطل  :اكظر (1)

 - 1يحؼقؼ: عب  الطالم عب  الش يف محؿ ، )بقروت، دار الؽت  العؾؿقم، ط ،هل(542الؿح ربل )ت: 

 (. 437/ 3هل(، )1422

)دمشؼ، بقروت، دار ابـ كاقر،  ،ل(ه1250فت  الؼ ير، الشقك ين، محؿ  بـ عؾل بـ محؿ  )ت:  :اكظر (2)

 (.248/ 3هل(، )1414 - 1ودار الؽؾؿ الطق ، ط
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(16) 

الؼّؾم ال اّل عؾك أدكك الع د وهق لػظم )أكعؿف(: وورد التعبقر الؼرآين بةقغم جؿع 

ٓ ُيِخّؾ بشؽر الـِّعؿ الؼؾقؾم فؽقػ بل لؽاقرة، ولؾتةلري   ♠ لإليذان بلّن الخؾقؾ

 .(1) بح كف ويع لك-عؾك خال  م  عؾقف الؿشركقن مـ الؽػر بلكعؿ اهلل  ♠بلكف 

ْؿ ه ، وَح -عز وجؾ-لـِعؿ اهلل  ♠و ّجؾ الؼرآن الؽريؿ ُشؽر إبراهقؿ 

 ڭ ڭ نثڭعؾك لط ن الخؾقؾ:  - بح كف ويع لك-ـف الجؾقؾم، فؼ ل عؾك مِـَ 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
 ۈئمث ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې
ر   الِفَبم بح ل الؽِبَ لل وأك  كبقر آيِس مـ القل : َقق   َهْ  وَ »، والؿعـك: [41 -39]إبراهقؿ: 

 .(2)«ا تعظ ًم  لؾـعؿم، وإاف ًرا لَؿ  فقف  مـ آٓئف

 يف الؼلللللرآن الؽلللللريؿ، يتبلللللقـ  ۏوملللللـ خلللللالل ا لللللتؼراو ُشلللللْؽر إكبقللللل و 

ـِ ب لّشؽر عؾلك أحل  ملـ أكبق ئلف ور لؾف  -عز وجؾ- أّن اهلل ّٓ عؾلك اثـلقـ،  ۏلؿ ُيْا إ

 نثڦ: ♠ق ل يف َأبِلل إكبقل و إبلراهقؿ  ، حقثژإبراهقؿ وكقح  :وهؿ 

                                        
روح الؿع ين يف يػطقر الؼرآن العظقؿ والطبع الؿا ين، ألق ل، محؿقد بـ عب  اهلل الحطقـل  :اكظر (1)

/ 7هل(، )1415 - 1يحؼقؼ: عؾل عب  الب ري عطقم، )بقروت، دار الؽت  العؾؿقم، ط ،هل(1270)ت: 

484.) 

أكقار التـزيؾ وأ رار التلويؾ، البقع وي، أبق  عق  عب  اهلل بـ عؿر بـ محؿ  الشقرازي )ت:  (2)

هل(، 1418 - 1يحؼقؼ: محؿ  عب  الرحؿـ الؿرعشؾل، ) بقروت، دار إحق و الباث العربل، ط ،هل(685

(3 /201.) 
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 بحوث

(17) 

 چ چ نثچ: ♠يف ر لقلف كلقح  -عز وجؾ-، وق ل [121]الـحؾ:  مث ڄ

 ،(1)صلع  -علز وجلؾ-: ويف هذا إيؿل و إللك أّن يقفقلم شلؽر اهلل [3]اإل لراو:  مث ڇ

 وأكف للـ يةلؾ إللك الؼقل م بللداو واجل  الشلؽر إٓ خلقاصُّ َخؾؼلف، ومةل اق ذللؽ يف

 .[13] بل:  مثېئ ۈئ ۈئ نثۆئ :-عز وجؾ-الؽت ب العزيز ققلف 

يف الؼرآن الؽريؿ بلهنؿ  ۏف إلك أّن ع م ورود اية     ئر إكبق و ويج ر التـبُّ 

بعض  - بح كف ويع لك-مـ الش كريـ أهنؿ لقطقا كذلؽ، وح ش هؿ، وإكؿ  خّص اهلل 

مـ العبقديلم: يؿققلًزا لفلؿ يف هلذا الؿجل ل، وإرشل ًدا  بذكر بعض ح ٓ ؿ ۏإكبق و 

ٕيب عفؿ ب ٓقت او هبؿ، وٓ يطتؾزم ذلؽ كػل هذه الؿؼ م ت عـ إكبق و أخريـ، بلؾ 

 جؿقًع  يف مؼ مم الش كريـ والع ب يـ. ۏك ن إكبق و 

-لربف  ♠قط حؽك الؼرآن الؽريؿ ُشْؽر ل :♠ثالثاا: الشكر عند لوط 

 چ چ نثچ :-علز وجلؾ-حقلث قل ل  ♠ ، وذلؽ بعل  ِذْكلر كج يلف-عز وجؾ

 . [35، 34]الؼؿر:   ڑمث ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

والؿتلمؾ يف أيتقـ أكػتقـ، يجل  أّن الشلؽر مـجل ة ملـ الؿف للؽ، ففلذا  لّق ك  

 مللـ العلذاب اللذي أهؾلؽ بلف ققملف: بطللب   -جلؾعلز و-قل  كّجل ه اهلل  ♠للقط 

الشل كِريـ مِلـ عؼقبل ِت الل كق   -علز وجلؾ-، وهؽذا ُيـّجلل اهلل -عز وجؾ-ُشْؽره هلل 

 ڑمث ڑ ژ ژ نثققلللف يعلل لك: »وشللروره  ومِللـ ُكُربلل ت أخللرة، قلل ل الطللربي: 

                                        
 (.461) ،الؿػردات، إصػف ين :اكظر (1)
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(18) 

  كل ، كلذلؽإيّ ْؿـ  عؾقف، فلكجقـ هؿ مـ عذابـ  بط عتفؿ ْبـ  لقًط  وآلف، وأكعَ يؼقل: وكؿ  َأثَ 

ْفقـلل  مِللـ جؿقللع ـلل  واكتفللك إلللك َأْمركلل  وكَ اِقلل  َمللـ َشللَؽرك  عؾللك كعؿتـلل  عؾقللف، فلط عَ كُ 

   .(1)«َخْؾؼـ 

ا: الشكر عند موسى  ♠ مق لك الؼرآن الؽريؿ ُشْؽرَ  حؽك :♠ رابعا

وعؾلك كبقـل  عؾقلف -لـبّقف ور قلف مق ك  -وجؾ عزّ -، وذلؽ يف َأْمِره -وجؾ عزّ -لربف 

ب لشؽر عؾك م  أعط ه مـ جالئؾ الـِّعؿ ك لـبّقة والر  لم والتؽؾقػ،  -الةالة والطالم

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ :-ؾعللز وجلل-فؼلل ل 

 .[144 : ]إعرا   ٺمث ڀ ڀ

مـ ع م اإلج بم إلك طؾ  الرؤيم،  ♠ وهذا ا تئـ   مُطقق لتطؾقم مق ك

عللِط أحللً ا مللـ ؤيللم فؼلل  أعطقُتللؽ مِللـ الللـِّعؿ الِعظلل م ملل  لللؿ أُ كلكللف ققللؾ: )إْن مـعُتللؽ الر

 .(2)(الع َلؿقـ، ف  تـؿ م  آثرُيَؽ بف، وث بِْر عؾك ُشْؽره 

كقلػ أشلؽُر  وأصلغُر كعؿلم »ققللف:  ♠ومؿ  ورد يف يػطلقر شلؽر مق لك 

أن  ،فللوحك اهلل إلقلف: يل  مق لك ؟!وضعَتف  بق ي مـ كعؿؽ ٓ يج زي هب  عؿؾل كؾُّف

                                        
 (. 596/ 22) ،رآن، الطربيج مع البق ن عـ يلويؾ آي الؼ (1)

إرش د العؼؾ الطلؾقؿ إللك مزايل  الؽتل ب الؽلريؿ، أبلق الطلعقد، محؿل  بلـ محؿل  العؿل دي )ت:  :اكظر (2)

 (.270/ 3)بقروت، دار إحق و الباث العربل(، ) ،هل(982



 

 

 يف ضوء القرآن الكريم ۏعند األنبياء والرسل  -عّز وجل-ُشْكُر هللا 
 بحوث

(19) 

شلؽر  ويف هذا يـبقف إلك أّن مِـ مطتؾزم ت الشؽر آعباَ  ب لتؼةلقر يف ،(1)«شؽريـل

 ٕن العجز مـ العب  إقرار ب لؽؿ ل هلل رب الع لؿقـ. الؿـِعؿ:

ت عؾك عب دة الشؽر، وذلؽ يف أثـ و الح يث علـ ومـ الَؿش ه  الؼرآكقم التل َحا  

 ۓ ۓ ے ے ھ نثھ :-عللز وجللؾ-ققلللف  ♠الؽؾللقؿ 

 ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲
يعـلل عؾلك -ت بـَِعِؿلل عؾلقفؿ إّن يف إي م التل َ ؾػَ »، والؿعـك: [5]إبراهقؿ:  مث ﯁

يؼلقل: لؽلّؾ  ﯁مث ﯀ ﮿ نثيعـل: َلِعربًا وملقاعظ،   ﮾مث نث -ققم مق ك

 .(2)«عؾك ط عم اهلل، وُشؽٍر لف عؾك م  َأكعؿ عؾقف مـ كَِعؿف ْبرٍ ذي َص 

صلق ُمف لقلقم ع شلقراو:  ♠ت يف حق ة الؽؾقؿ الشؽر التل يجؾ  ومِـ َمش ه  

فةلل مف »عؾللك كعؿلم الـجلل ة وإهللال  العل ّو، فؼلل  قل ل القفللقد:  -عللز وجلؾ-شلؽًرا هلل 

إٓ أْن  ♠مِلـ إمل م الشل كريـ محؿل  ، فؿ  ك ن (3)«مق ك ُشؽًرا، فـحـ كةقمف

قبلؾ قلرون متط وللم،  ♠أخقلف مق لك  عؾلك كجل ة - لبح كف ويعل لك-َشَؽر اهلل 

                                        
 (.398/ 1) ،الج مع ٕحؽ م الؼرآن، الؼرطبل (1)

 (. 523/ 16) ،ج مع البق ن عـ يلويؾ آي الؼرآن، الطربي (2)

، مطلؾؿ، مطلؾؿ بلـ الحجل ج أبلق ملسو هيلع هللا ىلصالؿطـ  الةحق  الؿختةر بـؼؾ الع ل عـ الع ل إلك ر قل اهلل  (3)

يحؼقؼ: محؿ  فلماد عبل  البل قل، )بقلروت، دار إحقل و اللباث  ،هل(261الحطـ الؼشقري الـقط بقري )ت: 

 (.796 /2(، )1130) :العربل(، كت ب الةق م، ب ب صقم يقم ع شقراو، ح يث رقؿ



 

 

 يف ضوء القرآن الكريم ۏعند األنبياء والرسل  -عّز وجل-ُشْكُر هللا 
 بحوث

(20) 

فةل مف ر لقل اهلل  «َلك بؿق ك مـؽؿفـحـ أحؼُّ وَأوْ : »♠فؼ ل الر قل محؿ  

  .(1)وَأَمر بةق مف ملسو هيلع هللا ىلص

وُيؾحظ مـ إمر اإللفل لةػقة َخْؾؼف هبذه العب دة الجؾقؾم، أّن  قرهؿ مـ الَخؾؼ 

ك، فػقف إش رة إللك أهؿقلم آقتل او ب لؿر لؾقـ يف ايةل ففؿ بةلػم شلؽر لَ هبذا إمر َأوْ 

الـِّعؿ، كؿ  أّن فقف يـبقًف  عؾك أّن الشؽر مـ أوجل  القاجبل ت، كؿل  ُيشلِعر صلقغُم فِعلؾ 

 إمر يف أي ت أكػم. 

ةا: الشةةكر عنةةد  او   ♠حؽلك الؼللرآن الؽللريؿ ُشللْؽر داود  :♠ خامسا

إللك ضلرورة  ۏ، وذلؽ يف  ق ق يقجقلف الؽتل ب العزيلز ٔل داود -عز وجؾ- لربف

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ نثوئ :-عز وجؾ- تف عؾقفؿ، فؼ لـ  لزوم الشؽر ب لعؿؾ َبع  أن ذَكر مِ 

 .[13] بل:   ېئمث ۈئ ۈئ ۆئ

للع ي:   وئ نثوئف عؾللقفؿ، أمللرهؿ بشللؽره ، فؼلل ل: َتللـ  فؾّؿلل  َذَكللر مِ »يؼللقل الطِّ

وأوٓده وأهؾف: ٕن الؿـّم عؾلك الجؿقلع، وكاقلر ملـ هلذه  ♠، وهؿ داود  ۇئمث

 .(2)«هلل عؾك م  أعط هؿ، ومؼ بؾًم لَؿ  َأوٓهؿ  ۇئمث نثالؿة ل  ع ئ  لؽّؾفؿ، 

                                        
 (.796 /2(، )1130) :الؿرجع الط بؼ، كت ب الةق م، ب ب صقم يقم ع شقراو، ح يث رقؿ (1)

يقطللقر الؽللريؿ الللرحؿـ يف يػطللقر كللالم الؿـلل ن، الطللع ي، عبلل  الللرحؿـ بللـ ك صللر بللـ عبلل  اهلل )ت:  (2)

م(، 2000-هللل1420 - 1يحؼقللؼ: عبلل  الللرحؿـ بللـ معللال الؾقيحللؼ، )مم طللم الر لل لم، ط ،هللل(1376

 (.677)ص



 

 

 يف ضوء القرآن الكريم ۏعند األنبياء والرسل  -عّز وجل-ُشْكُر هللا 
 بحوث

(21) 

 أيللم أكػللم يـبقللف ويحللريض عؾللك م اومللم الشللؽر، وأّكللف يتحللتؿ عؾللك كللّؾ ويف 

ب لشلؽر، وأن َيشلؽروه   -ؾعلز وجل-الؿطؾؿقـ أفراًدا وجؿ ع ت أن يؼل بِؾقا كَِعلؿ اهلل 

 .(1)ب لط عم هلل، وأن َيحذروا كػران الـِّعؿ

 كلؾ   ً ا، وهلذا فقلف دٓللم عؾلك أن  ومؿ  ُيؾحظ مـ أيم أّن الشؽَر لؿ يلِرد فقفل  مؼق ل

 ُشْؽر مطؾقب كاقره وقؾقؾف.

ومِـ الػقائل  الؿطلتـبطم ملـ هلذه أيلم: أّن الشلؽر ٓ يؼتةلر عؾلك قلقل الؾطل ن 

كاقلر ملـ الـل س، بلؾ إّن الشلؽر الؿطؾلقب شلرًع  هلق  لؾق   لً يػفؿف خطلفحط  كؿ  

: لُِقـبِّلف عؾلك   نثوئمثالخطل ب الؼلرآين بؾػلظ  وَعَؿؾ ب لجقارح كذلؽ: ولذلؽ وردَ 

وهلذا معـل ه  ،(2)والجلقارح التزام أرك ن الشؽر الاالثم: وهل الشؽر ب لؼؾل  والؾطل ن

م الؿـِعؿ، وحقل هذا الؿعـك يؼلقل أكف يـبغل عؾك الش كر أن يطتخ م كّؾ كعؿم يف ط ع

 لللف عؾللك ملل  آيلل كؿ... ا)اعؿؾللقا بط عللم اهلل يلل  آل داود: ُشللؽرً  :وقؾـلل  لفللؿ»الشللقك ين: 

قت الط عم شؽرً  علز -ـ ُصلقر الشلؽر هلل ، وعؾقلف فِؿل(3)«: ٕهن  مـ جؿؾم أكقاعلفاوُ ؿِّ

 العؿؾ ب لط ع ت. -وجؾ

ا: الشكر عند  بلـ ا لؾقؿ ن  رآن الؽلريؿ ُشلْؽرَ حؽلك الؼل :♠ سلومانسا سا

                                        
 (.410/ 4) ،الؿحرر القجقز، ابـ عطقم :اكظر (1)

 (. 462) ،الؿػردات، إصػف ين :اكظر (2)

 (.364/ 4) ،فت  الؼ ير، الشقك ين (3)



 

 

 يف ضوء القرآن الكريم ۏعند األنبياء والرسل  -عّز وجل-ُشْكُر هللا 
 بحوث

(22) 

 ، وذلؽ يف مشفَ يـ يف الؼرآن الؽريؿ، وهؿ :-عز وجؾ- لربف ژ داود

مـ القؿـ إلك  -مؾؽم  بل-بعرش بؾؼقس  ♠: لّؿ  جلو إلك  ؾقؿ ن األول

 نثڻ: ♠عؾك لط ن  ؾقؿ ن  -عز وجؾ-الش م يف أقّؾ مـ َطْرفم َعقـ، ق ل اهلل 

 مث﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
 .[40]الـؿؾ:

ر ققمَ  حقـ  ؿعَ  ♠م  ج و يف قةم  ؾقؿ ن  والثاين: ف  الفال  الـؿؾم يحذِّ

 بح كف -و لل رب ف النعمة،  ♠إْن لؿ ي خؾقا مط كـفؿ، ف  تشعر  ؾقؿ ن 

ال يـقم وال كققيم عؾقف  -عز وجؾ-الـج َح والتقفقؼ لؾؼق م بشؽر كَِعؿ هلل  -ويع لك

 گ گ گ گ ک ک ک نثکعـ ذلؽ:   ح كقً  -عز وجؾ-وعؾك وال يف، ق ل اهلل 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
 .[19، 18]الـؿؾ:   مث﮹﮸  ﮷ ﮶ ﮵

، - بح كف ويع لك-الـ س هلل  أشؽرَ  ۏق و اهلل ور ؾف وعؾك الر ؿ مِـ كقن أكب

-اإلع كَم عؾك الؼق م بشؽره: حقث أخرب  -عز وجؾ-فؼ  ك كقا مع ذلؽ يطللقن اهلل 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ نث :ق ئاًل  ♠عـ  ؾقؿ ن  -عز وجؾ

ف  بح ك- ، ومـ هذا الب ب م  ورد مـ َأْمر اهللمث...﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

هؿ، أن َيبتفؾقا إلقف  -ويع لك إىل    ئؾقف يقفقؼفؿ -وعال جّؾ -عب َده إذا َبَؾغقا َأُش  
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ :-عز وجؾ-، فؼ ل ُشكر آالئه

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ



 

 

 يف ضوء القرآن الكريم ۏعند األنبياء والرسل  -عّز وجل-ُشْكُر هللا 
 بحوث

(23) 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
 .[15]إحؼ  :   ڇمث

الةلل ل  والشللؽر يف التعبقللر الؼللرآين أعللاله، أّن  ويطللتػ د مللـ الجؿللع بللقـ العؿللؾ

ـ الخطلل يف الػفلؿ الؿػفقم الةحق  لؾشؽر يتعؿـ العؿؾ والؼقل كؾقفؿ ، وعؾقلف فِؿل

: أن يؼتةر العبل  يف أداو الشلؽر عؾلك مجلّرد لفلج الؾطل ن بحؿل  الؿلـِعؿ والاـل و عؾقلف

 ھ ہ ہ ہ ہ نث » فقؼلللقل يف معـلللك ققللللف: ويؼلللرر ألق لللل هلللذا الؿعـلللك،

أي: اجعؾـل َأِزع شؽر كعؿتؽ أي: أكػف وأريبطف ٓ يـػؾت عـل، وهق مج ز  ھمث

اجعؾـللل ملل اوًم  عؾللك شللؽر  ف ققللؾ: رّب فؽلّكلل ،عللـ مالزمللم الشللؽر والؿ اومللِم عؾقللف

  .(1)«كعؿتؽ

لؽر أكقاًعل  ثالثلم: ُشلؽر ب لؼؾل ، وُشلؽر ب لؾطل ن، وُشلؽر  ومـ هـل  يتبلقـ أّن لؾشُّ

ةةكر بالق: األولبل لجقارح:  وهللق آعللبا  بلللّن الللـِّعؿ الب طـللم والظلل هرة مللـ  لةةب:الشُّ

ةةكر باللسةةان:: والثةةاين .الؿللـِعؿ للؽر هلل  الشُّ ب لتحؿقلل ،  -وعللال جللؾ-وهللق إافلل ر الشُّ

ث هب  كر بالجوارح:: والثالث .وإاف ر الـِّعؿ والتح ُّ علز -وهلق ا لتعؿ ل كِعلؿ اهلل  الشُّ

العبلل ، وأداو  للجقد الشللؽر،  يف ط عتللف، ويلديللم حّؼفلل ، وإافلل ر آث رهلل  عؾللك -وجللؾ

 والحذر مـ آ تع كم ب لـِّعؿ عؾك مع صقف.

لِؾـِّعؿ، يج  أّن الش كريـ ٓ يشغؾفؿ  ♠والؿتلمؾ يف مش ه  ُشؽر  ؾقؿ ن 

                                        
 (.176/ 10) ،روح الؿع ين، ألق ل (1)



 

 

 يف ضوء القرآن الكريم ۏعند األنبياء والرسل  -عّز وجل-ُشْكُر هللا 
 بحوث

(24) 

لؿ يشغؾف هذه  -عؾقف الةالة والطالم-شلو عـ أداو الشؽر لؾؿـِعؿ: ففذا  ؾقؿ ن 

ـؿؾم لؼقمف ، كؿ  لؿ يشغؾف أيم إخرى، وهل: ذارة الأيم العظقؿم، وهل:  ؿ ع كِ 

أكَعؿ عؾقف بذلؽ،  حعقر عرش بؾؼقس بطرعٍم هل َأَقّؾ مـ َطْرفم الَعقـ، عـ ُشؽر َمـ

ور ؾف  ، فنذا ك ن هذا ح ل أكبق و اهلل- بح كف ويع لك-بؾ لَفج ب لاـ و والحؿ  لربف 

  ِشع ًرا لفؿ وِدث ًرا. -عز وجؾ-هلل  ، فغقرهؿ أحقج إلك أن يؽقن الحؿ  والشؽرۏ

ا: الشكر عند محمد  علز - فرّبلل ملسو هيلع هللا ىلصُشلؽر محؿل   حؽك الؼرآن الؽريؿ :ملسو هيلع هللا ىلصسابعا

 ، وذلؽ يف مقضعقـ يف الؼرآن الؽريؿ، وهؿ :-وجؾ

 .[66الزمر:  [ېمث ۉ ۉ ۅ ۅ نثۋ: - بح كف ويع لك-ققلف  األول:

، يللمره فقلف ملسو هيلع هللا ىلصإلك  ق  الش كريـ محؿل   - بح كف ويع لك-هذا خط ٌب مـ اهلل 

َره عؾلك كعؿلف ال يـقلم ُشؽْ  -عز وجؾ-عبقدي تف لربف  أن يعبَ ه وحَ ه، وأن يجعؾ محقرَ 

 ڻ ڻ نثڻ: بؼقللف ملسو هيلع هللا ىلصبلف كبق لف  -علز وجلؾ-وال كققيم: وكظقر هذه أيم م  أَملر اهلل 

 .[11العحك: ]  ڻمث

-ويف هذه أيم الؽريؿم إش رة إلك أّن العبقديم والشؽر متالزم ن، فَؿـ شَؽر اهلل 

-ك ن ع بً ا لف، وَمـ لؿ يشؽره فؾقس مـ أهؾ عب ديف، ومة اق ذلؽ ققُلف  -عز وجؾ

 .]172البؼرة: ]  ژمث ڈ ڈ ڎ ڎ نثڌ :- بح كف ويع لك

 نثٺـ   عؾك عب ده الؿممـقـ يف  زوة ب ر: مؿت - بح كف ويع لك-ققلف  والثاين:

 .[123آل عؿران: ]  مث ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
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(25) 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ: - بح كف ويع لك-وكظقر هذه أيم ققلف 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
 .[26إكػ ل: ] ٿمث

رففؿ بحّؼ إم َم الش كريـ: وذلؽ ٕكف أيؼك الخؾؼ، وأع ملسو هيلع هللا ىلصـ  محؿ  وق  ك ن كبقُّ 

بلعؿ ل زاكقم،  - بح كف ويع لك-خ لؼف، ولؼ  َلبِس ُحّؾم الشؽر، كؿ  َيرجؿ ُشْؽَره هلل 

م مـ ذكبؽ وم  َيلّخرمَ الؾقؾ حتك يقر   ملسو هيلع هللا ىلصوق م   !ت ق م ه، فؼقؾ لف: َ َػر اهلُل لؽ م  َيؼ  

مع قق مف بلداو  ملسو هيلع هللا ىلصوك ن  ،(1)«أفال أكقن عبً ا شؽقًرا»فؾؿ يِزد عؾك اإلج بم الش فقم: 

دائًؿ  أن يجعؾف  -عز وجؾ-عؾك أكؿؾ صقرة، َيطلل اهلَل  - بح كف ويع لك-شؽر اهلل 

يحؼقؼ درجم الشؽر،  ملسو هيلع هللا ىلص  مـ خالل يعؿقـف ٕدعقتف ش كًرا لِـعؿف، ويظفر ذلؽ جؾق  

ًرا لؽ، ذّك ًرا لؽ، راهًب  لؽ، اجعؾـل شّؽ  رّب »ومـ شقاه  ذلؽ دع ؤه بؼقلف: 

صقغم مب لغم، والؿعـك: كاقر الشؽر  «شّؽ ًرا»: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف  .(2)«مِطقاًع  لؽ، ُمخبًِت  لؽ

                                        
لبخ ري، أبق عب  اهلل و ــف وأي مف، ا ملسو هيلع هللا ىلص الج مع الؿطـ  الةحق  الؿختةر مـ أمقر ر قل اهلل :اكظر (1)

يحؼقؼ: د. مةطػك دي  البغ ، )بقروت، القؿ مم، دار ابـ كاقر،  ،(256محؿ  بـ إ ؿ عقؾ الجعػل )ت: 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ نثپم(، كت ب يػطقر الؼرآن، ب ب 1987-هل1407 - 3ط

 (.4836(، )665) :[، ح يث رقؿ2]الػت :   ٿمث ٿ ٿ ٿ

 يحؼقؼ: محؿ  فماد  ،(256  اهلل محؿ  بـ إ ؿ عقؾ الجعػل )ت: إدب الؿػرد، البخ ري، أبق عب (2)

 :، ح يث رقؿملسو هيلع هللا ىلصم(، ب ب دعقات الـبل 1989-1409، 3عب  الب قل، )بقروت، دار البش ئر اإل المقم، ط

 «.صحق »(، ق ل الشقخ إلب ين: 232(، )ص665)
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 هلل ُشْؽرهلف بؼقلف، ومـ أماؾم  الؿقٓه بػعؾف، كؿ  ك ن شّؽ رً  اشّؽ رً  ملسو هيلع هللا ىلص، وك ن ودائؿفُ 
 .ن يطج   ج ة الشؽر كّؾؿ  أي ه خربٌ   ر  بػعؾف، أكف ك  -عز وجؾ-

مللـ أعظللؿ  -عللز وجللؾ-ـ مؿلل   للبؼ يف هللذا الؿطؾلل ، أّن صللػم الشللؽر هلل ويبللق  

فنّن الؿتلمِّؾ يف آي ت الؼرآن الؽريؿ َيؾحلظ أّن اهلل  :ۏالةػ ت التل ٓزمْت أكبق و اهلل 

كلل كقا أئؿللم  ۏالر للؾ صللّرح بلللّن صللػقة َخؾؼللف مللـ إكبقلل و و - للبح كف ويعلل لك-

 ۏالش كريـ، وعؾقف يـبغل عؾك الؿطؾؿ أن يتخّؾؼ بلخالق إكبقل و والر لؾ الؽلرام 

 عؾك آٓئف الؽاقرة. -عز وجؾ-يف أداو شؽر اهلل 

ع أ  لق  الؼرآن الؽريؿ يف يلكق  خُؾلؼ الشلؽر يف حقل ة كؿ  يتبق    ـ أيًع  مؿ   بؼ يـقُّ

علز -: ي رة ب ٕمر بلف، ويل رة ب لاـل و عؾلك أهؾلف، وأخلرى بطلمال اهلل ۏوالر ؾ  إكبق و

 اإلع كم عؾك التخؾُّؼ بف، ويف هذا دٓلم ق طعم عؾك الؿـزلم العظقؿم لفذا الؿؼ م. -وجؾ

اللل رس إكللرب الللذي يؿّخللض عللـ ا للتؼراو خُؾللؼ الشللؽر يف ِ للَقر أكبقلل و اهلل  ولعللّؾ  

عؾلك  -علز وجلؾ-ُؽر رب لف يف ضقو الؼرآن الؽريؿ، أكف يج ر ب لؿطؾؿ أن َيْشل ۏور ؾف 

بؿ  يالئؿف  مـ صقر الشلؽر ومظل هره: قق ًمل  بحلؼ  - بح كف ويع لك-كّؾ كعؿم مـ كِعؿف 

 .ۏم الؿب ركم مـ إكبق و والر ؾ ؾ  ، واقت اًو ب لاُّ - بح كف ويع لك-اهلل 

ؿطؾ  أحط  أّن الؼ رئ طلق   يف جـبل ت الشلؽر يف حقل ة إكبقل و ويف خت م هذا ال

ـ مِلل   عؾللك  لل دات الشلل كريـ مللـ البشللر، ووقللػ عؾللك مشلل ه َ ، ويعللر  ۏوالر للؾ 

 ۏت للف إج بلم الطلمال الال ين: َملـ إكبقل و والر لؾ ، وايعلحَ -عز وجؾ-ُشؽرهؿ هلل 

 ؟-عز وجؾ-ؿ لِـَِعؿ اهلل الذيـ قّص الؼرآن الؽريؿ ُشؽره

فنذا ك ن ذلؽ كذلؽ: فنين أزعؿ أّن الؼ رئ ق  يشّققت كػطلف لؿعرفلم الؼلقؿ الببقيلم 

 ، وهذا هق مقضقع الؿطؾ  الت لل.ۏالؿطتـبطم مـ ُشْؽر إكبق و والر ؾ 
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يف انقارآن   ۏر األنبيااء وانرسام   شُكانقيى انتربىية املستنبطة يِن  املطهب انثانث:

 :انكرمي

 ۏت ُشْؽر إكبق و والر لؾ بع  آكتف و مـ بق ن الـةقص الؼرآكقم التل يعّؿـَ 

: فنكف يحطـ بـ  أن كعّرج عؾك أهؿ الجقاك  الببقيم الؿطتـبطم ملـ -عز وجؾ-لرهبؿ 

 ومن أهم تلك الجواىب ما ييتي:يؾؽ الـةقص، 

جؿقًعلل : حقللث كلل ن خُؾللؼ الشللؽر  ۏو والر للؾ الشللؽر مللـ أخللالق إكبقلل  -1

 - لبح كف ويعل لك-، فؽ كقا أئؿلم يف ُشلْؽر اهلل ۏمالِزًم  لجؿقع إكبق و والؿر ؾقـ 

 - لبح كف ويعل لك-بللطـتفؿ وقؾقهبؿ وأفع لفؿ، وق  أّك  الؼرآن الؽلريؿ أّن ُشلْؽر اهلل 

، ۏجؿقًع ، مـذ شقخ الؿر لؾقـ كلقح إللك خل يؿفؿ محؿل   ۏك ن شلن ر ؾ اهلل 

قلّص كؿل ذج ع يل ة  -علز وجلؾ-ومـ خالل ا تؼراو آي ت الؼرآن الؽريؿ يبقـ أّن اهلل 

يف شلّ ة شللؽرهؿ  ۏ: وذللؽ كلل يؼتل ي الؿطلؾؿ ب لؿر لؾقـ ۏ لؾف ملـ شلؽر رُ 

 .-عز وجؾ-لرهبؿ 

أكبقل وه الؽلرام هبلذه العبل دة الجؾقؾلم، وملـ ذللؽ  - بح كف ويعل لك-وق  َأَمر اهلل 

]إعرا :  ٺمث ڀ نثڀبعب دة الشؽر بؼقلف:  ♠َأْمره كبق ف الؽؾقؿ مق ك 

، [13] للبل:  مث ۇئ ۇئ وئ نثوئأيًعلل  بؼقلللف:  ♠، كؿلل  َأَمللر هبلل  داود [144

  ېمث ۉ نثۉفقّجفلف لعبل دة الشلؽر بؼقللف:  ملسو هيلع هللا ىلصث بطّق  الش كريـ محؿ  وثؾ  

 .[66]الزمر: 
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هبلذه العبل دة، وملـفؿ إبلراهقؿ  ۏالؿر لؾقـ  - لبح كف ويعل لك-وق  مَ ح اهلل 

، ومـفؿ [121]الـحؾ:   ڄمث نثڦ: - بح كف ويع لك-فؼ ل  ♠الخؾقؾ 

، وذكلَر [3]اإل لراو:   ڇمث چ نثچ :حقلث وصلػف بلّكلف ♠أيًع  كبقُّف كلقح 

 - بح كف ويعل لك- ؾف  ماَلفؿ إّي ه اإلع كم عؾك أداو حّؼ شؽره، كؿ  ق ل عـ بعض رُ 

   ۓمث ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ نثہ: ♠عؾك لط ن  لؾقؿ ن 

 .[19الـؿؾ: ]

ؿ وأعظؿفل - لبح كف ويعل لك-أكار البشر شؽًرا هلل  ۏوإكؿ  ك ن إكبق و والر ؾ 

مـف: ٕهنؿ أعَؾلؿ الـل س بلف وأ لبؼفؿ بل لخقرات، قل ل ابلـ حجلر   رج ًو لف وأشّ هؿ خقفً 

للللاًل   ْؾؿفللللؿ بعظللللقؿ فؿ بشللللّ ة الخللللق : لِعِ أكػَطلللل إكبقلللل وُ  إكؿلللل  ألللللزمَ »ذلللللؽ:  معؾِّ

عؾقفؿ، وأكف ابت أهؿ هب  قبؾ ا تحؼ قف ، فَبذلقا مجفقدهؿ يف  - بح كف ويع لك-كعؿم اهلل 

 .(1)«ا بعض ُشؽره مع أّن حؼقَق اهلل أعظُؿ مـ أن يؼقم هب  العب د، واهلل أعؾؿودُّ عب ديف: لُِقمَ 

-، حقلث بل َلغقا يف ُشلؽر اهلل ۏُؾؼ الشؽر هؿ إكبق و ويبّقـ أّن أفعؾ َمـ يؿا ؾ ُخ 

   دات الش كريـ. بللطـتفؿ وقؾقهبؿ وأفع لفؿ، فؽ كقا بحؼ   - بح كف ويع لك

بةلػم الشلؽر، دلقلؾ  ۏعؾلك إكبقل و والؿر لؾقـ  -كف ويع لك بح -ويف ثـ و اهلل 

 عؾللك أهؿقللم هللذا الخُؾللؼ ومؽ كتللف الجؾقؾللم، ويؽػللل الؿللممـ فخللًرا أن يتحؾ للك بةللػم 

 .ۏِشع ًرا ٕكبق ئف ور ؾف  - بح كف ويع لك-ؾف  اهلل جعَ 

                                        
 ،(852عؾ أحؿ  بـ عؾل العطؼالين )ت: فت  الب ري شرح صحق  البخ ري، ابـ حجر، أبق الػ (1)

 (.15/ 3(، )1379)بقروت، دار الؿعرفم، 
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ا: ۏالتحمود منهج األىبواء  -2 كؾؿُم كّؾ  - بح كف ويع لك-ْؿ  اهلل َح  إنّ  عموما

 لبح كف -عؿقًمل ، حقلث أَملر اهلل  ۏش كر، وق  ك ن التحؿقُ  مـفَج الر ؾ وإكبق و 

بلن يحؿ ه، وذلؽ بعَ  أن َكَتل  للف ولَؿلـ معلف  ♠عب ه الشؽقر كقًح   -ويع لك

 ٺمث  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ نثپ: - لبح كف ويعل لك-الـج ة وَأ رق ققمف، فؼ ل 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ نثڭ: ♠ وقل ل إبلراهقؿ ،[28]الؿممـلقن: 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ نثٿ: ژوقل ل  لؾقؿ ن وداود  ،[39]إبلراهقؿ:   مثۈ

 ۀ نثڻ: -عؾقف الةلالة والطلالم-وق ل لـبّقف محؿ   ،[15]الـؿؾ:  مث ڤ ڤ ڤ

 .[111]اإل راو:    مثہ ہ ہ ہ ۀ

 ۏك ن أكبق و اهلل ورُ ؾف  تحقوق الشكر: -سبحاىه وتعالى-سًال اهلل  -3

، وهذه العراعم مـ جؿؾم   أن يجعؾفؿ مـ الش كريـدائؿً  -عز وجؾ-يطللقن اهلل 

ُؾغ هب  الؿطؾؿ مريبم الش كريـ، ومـ شقاه  ذلؽ دع و  ؾقؿ ن إ ب ب التل َيبْ 

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ نثہ: بتِفاًل مُ  ♠

 بح كف -، وهذه العراعم هلل [19 ]الـؿؾ:  مث ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴

عـ العب  الة ل :  - بح كف ويع لك-، كؿ  ق ل  صػم الة لحقـ أيًع  -ويع لك

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

وق  ك ن ، [15]إحؼ  :   مثڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

عؾك أكؿؾ  - بح كف ويع لك-مع قق مف بلداو ُشْؽر اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص ّق  الش كريـ محؿ  

شقاه  ذلؽ دع ؤه  َؾف ش كًرا لِـِعؿف، ومِـعَ دائًؿ  أن َيجْ  -عز وجؾ-صقرة، َيطلل اهلَل 
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(30) 

حرّي ب لؿطؾؿ أن يعتـل بتحؼقؼ خُؾؼ الشؽر يف ف، (1)«لؽ اشّؽ رً اجعؾـل  رّب » بؼقلف:

 أن يبؾِّغف هذا الؿؼ م الجؾقؾ. -عز وجؾ-كػطف، وأن َيؾفج لط كف ب ع و اهلل 

ةكر: -4 لؽر ۏأكبقل و اهلل ور لؾف  ـ ملـ مؿ ر لميتبلقّ  تعد  أىواع الشُّ للف أّن  لؾشُّ

كر بالقلةب: :ثالثم: شؽر ب لؼؾ ، وشؽر ب لؾط ن، وشؽر ب لجقارح  قاعً أك  األول: الشُّ

 وهلللللق آعلللللبا  بللللللّن اللللللـَِّعؿ الب طـلللللم والظللللل هرة ملللللـ الؿلللللـِعؿ، وللللللقٓ أّن 

 اهلل بؼؾقهبؿ، لَؿ  ك كقا أكالر الـل س شلؽرً  اك كقا أكار الـ س ُشؽرً  ۏأكبق و اهلل ور ؾف 

كر باللسان: .ارحفؿلف بللطـتفؿ وجق ؽر هلل  والثاين: الشُّ  -وعلال جلؾ-وهق إاف ر الشُّ
ث هب ، وق  ك ن أكبق و اهلل ور ؾف ب  .يـمـ الحّؿل دِ  ۏ لتحؿق ، وإاف ر الـِّعؿ والتح ُّ

كر بالجوارح: يف ط عتف، والحذر ملـ  -عز وجؾ-وهق ا تعؿ ل كِعؿ اهلل  والثالث: الشُّ

 ۇئ وئ وئنث :ولللذلؽ ورد الخطلل ب الؼللرآين بؾػللظ :ع صللقفك مَ آ للتع كم هبلل  عؾلل

، كؿ  يطتػ د هذا الؿعـك ملـ الجؿلع بلقـ العؿلؾ الةل ل  والشلؽر يف [13 بل: ]  مثۇئ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہنث  :♠قةم  لؾقؿ ن 

حرّي ب لؿطؾؿ أن ٓ يؼتةلر يف ُشلْؽره لؿلقٓه ف وعؾقف ،[19الـؿؾ: ]   مث﮴ ﮳ ﮲

 عؾك مجّرد لفج لط كف بحؿ  الؿـِعؿ والاـ و عؾقف: ٕن الؿػفلقم الةلحق  لؾشلؽر أعلؿّ 

 وأو ع مـ الاـ و ب لؾط ن.

                                        
ق ل الشقخ  ،(232)ص ،(665) :ح يث رقؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص ب ب دعقات الـبل ،البخ ري ،إدب الؿػرد (1)

 «.صحق »إلب ين: 
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كر:وجوب  -5   ، مّؿل- بح كف ويعل لك-اهلل أي ت أمرة بشؽر وق  يقايرت  الشُّ

ّٓ ٕكف كؿ  هق مؼر   عؾك وجقب هذه العب دة: ي ّل  أن يةلرفف  ر أّن إملر يػقل  القجلقب، إ

هبلذه العبل دة الجؾقؾلم أكبقل وه  - بح كف ويعل لك-ومـ شقاه  ذلؽ أْمُره ، الؼريـم عـ ذلؽ

 .ۏك وداود ومحؿ  ، حقث أَمر هب  ثالثًم مـ ر ؾف الؽرام، وهؿ: مق ۏور ؾف 

 بح كف -وق  يقاير إمر اإللفل بلداو عب دة الشؽر يف الؼرآن الؽريؿ، حقث َأَمر 

 ەئ ائ ائ نثى: - بح كف ويع لك-هب  الؿممـقـ، كؿ  يف ققلف  -ويع لك

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌنث :- بح كف ويع لك-وققلف ، [152البؼرة: ]   مثوئ ەئ

: ڤوأصح بف  ملسو هيلع هللا ىلص لـبّقـ  الؽريؿ - بح كف ويع لك-وققلف ، [172البؼرة: ]  مثژ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ
 بح كف -وأَمر اهلل ، [26إكػ ل: ] مث ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀنث :-عز وجؾ-  ، وذلؽ يف ققلفهب  ققم  بل أيًع  -ويع لك

أداوه  ♠ أوَل ققاع  الحؽؿم لؾؼؿ ن -ويع لك  بح كف-ؾ كؿ  َجعَ ، [15 بل: ]  مثٿ

  .[12لؼؿ ن: ] مث پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱنث: - بح كف ويع لك-لشؽره، فؼ ل 

  ويف خت م هذا الؿطؾ  أحط  أّن الؼل رئ طلق   يف جـبل ت مـزللم الشلؽر، ويعلر  

يف الؼللرآن الؽللريؿ،  ۏإكبقلل و والر للؾ ُشللْؽر مللـ ؿطللتـبطم الجقاكلل  الببقيللم ال أهللؿ  

إكبقل و ُشلْؽر الؿطلتـبطم ملـ الببقيلم أبلرز الؼلقؿ وايعحت للف إج بلم الطلمال الال ين: مل  

يف ضقو الؼلرآن الؽلريؿ؟ وهبلذا يؽلقن جؿقلع أ لئؾم ال را لم قل  يؽ مؾلت  ۏوالر ؾ 

تف  خ يؿلم ت بف ال را م مـ كت ئج ويقصق ت يعّؿـَ إيع ح م  خرَج إج ب   ، ولؿ يتبّؼ إٓ 

   ال را م، وهق م   قج ه الؼ رئ الؽريؿ يف اإليراد الت لل.
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 اخلامتة:

 الحؿ  هلل، والةالة والطالم عؾك ر قل اهلل، أّم  بع :

عـل  إكبقل و  -علز وجلؾ-شلؽر اهلل فنكف بع  الجقلم العطلرة بلقـ ثـ يل  مقضلقع )

(، مللـ خللالل ا للتؼراٍو لجللؿ   ػقللٍر مللـ أيلل ت يف ضللقو الؼللرآن الؽللريؿ ۏوالر للؾ 

 الؼرآكقم، يؿؽِـ الخؾقص إلك الـت ئج أيقم:

عؾلك  -علز وجلؾ-افلقر َأَثلر كعؿلم اهلل »: أكلفؾشؽر يف الشلرع، ليعريػ  أجؿعُ  *

 .« ًدا وط عملط ن عب ه ثـ ًو واعباًف ، وعؾك قؾبف شفقًدا ومحبًم، وعؾك جقارحف اكؼق

 كظ ئر الشؽر يف الؼرآن الؽريؿ لػظ ن، هؿ : الحؿ ، والتح يث.* 

 ۏالشؽر مـزلم جؾقؾم، ومؿ  ي ّل عؾك فعؾف ، أّن الشؽر مـ صػ ت إكبق و  *

َأَملر  - بح كف ويع لك-أّن اهلل ، و، كؿ  أكف خُؾؼ جؾقؾ مـ َأَجّؾ أخالق الؿممـقـ جؿقعً 

ك يف كت بللف الؽللريؿ، كؿلل    صللريحً  ابللف أمللرً  ( اشلل كرً )ذايللف العؾّقللم  -عللز وجللؾ-اهلل  للؿ 

كر  ك لتؼقى ،ال يـ العظقؿممؼ م ت بعض بالشؽر ، إض فم إلك اقبان (او)شؽقرً  واللذِّ

بقل ن الؼلرآن علـ  فعلاًل  وصلػ يف، الحطلـكبعض أ لؿ و اهلل بل  أيًع اقباكف و واإليؿ ن،

ف  أكف مـج ة مـ الؿف لؽ، كؿ  يطلتػ د ملـ قةلم الؽريؿ لؽاقر مـ فع ئؾف وثؿرايف، ومـ

 .♠ لقط

 ، فؽلل كقا أئّؿللم يف ۏلجؿقللع إكبقلل و والؿر للؾقـ   كلل ن خُؾللؼ الشللؽر مالِزًملل *

يف  -عز وجؾ-بللطـتفؿ وقؾقهبؿ وأفع لفؿ، وق  قّص اهلل  - بح كف ويع لك-ُشْؽر اهلل 

، وعؾقف يـبغلل عؾلك الؿطلؾؿ أن يؼتل ي ۏرُ ؾف  كت بف العزيز كؿ ذج ع ي ة مـ ُشؽر

 .-عز وجؾ-يف شّ ة شؽرهؿ لرهبؿ  ۏب لؿر ؾقـ 
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ع  *  للبح كف -لللرهبؿ  ۏْرضللف لُشللؽر الر للؾ ب الؼللرآن الؽللريؿ يف عَ قأ للؾيـللق 

 ۏؾف  ل، فت رًة يلمر بف، وي رة يؿ ح أصح بف، وأخرى يذُكر  لمال بعلض رُ -ويع لك

  ه اإلع كم عؾك أداو حّؼ شؽره.إيّ 

 :يف الؼلرآن الؽلريؿ ۏإكبق و والر ؾ ُشؽر الؿطتـَبطم مـ الببقيم مـ الؼقؿ  *

ؽر، ويع ّ وجقب   ۏإكبق و والر ؾ وأّن الشؽر والتحؿق  مـ أخالق  د أكقاعف،الشُّ

 يحؼقؼ خُؾؼ الشؽر. -ز وجؾع-، وضرورة  مال اهلل  جؿقعً 

 ويف ضوء هذه النتائج، فٌن  الباحث يوصي بما ييتي:

العقدة إللك الؿػفلقم إصلقؾ لؾشلؽر، ملـ خلالل الجؿلع بلقـ شلؽر الؾطل ن  -1

والؼؾ  والجقارح، ويػعقؾ هذه العب دة الجؾقؾم، عرب كشلر ثؼ فلم الشلؽر ويـؿقتفل  ملـ 

 ؿطج  وو  ئؾ اإلعالم.ك لؿ ر م وإ رة وال :خالل و  ئط الببقم

الؼلرآن الؽلريؿ،  يف يقجقف البحقث العؾؿقلم إللك البحلث يف العبل دات الؼؾبقلم -2

 ودرا م أثره  يف يـؿقم الشخةقم.

إجراو ال را ل ت الؿق اكقلم: لؾتعلر  عؾلك مل ى ا تحعل ر الؿطلؾؿ لعبل دة  -3

 الشؽر، ومققػف مـ الـَِّعؿ الرب كقم.

لؾب حللث القصللقل إلقللف يف هللذا البحللث  -ؾعللز وجلل-وبعلل : ففللذا ملل  يّطللر اهلل 

، وصؾقات اهلل و الُمف أن يجعؾـ  مـ الش كريـ - بح كف ويع لك-الؿتقاضع، وأ للف 

 ؾف محؿ  وعؾك آلف وصحبف، والحؿ  هلل رّب الع لؿقـ. ْؾؼف وي ج رُ عؾك أشر  َخ 
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 :املصادر واملراخغ

 .الؼرآن الؽريؿ 

 ألق لل، محؿلقد بلـ عبل  ع الؿا ينالؿع ين يف يػطقر الؼرآن العظقؿ والطب روح ،

يحؼقللؼ: عؾللل عبلل  البلل ري عطقللم، )بقللروت، دار  ،هللل(1270اهلل الحطللقـل )ت: 

 هل(.1415 - 1الؽت  العؾؿقم، ط

 إصػف ين، أبق الؼ  لؿ الحطلقـ بلـ محؿل  الرا ل  الؿػردات يف  ري  الؼرآن ،

بقلروت، يحؼقؼ: صػقان عل ك ن الل اودي، )دمشلؼ، دار الؼؾلؿ، و ،(هل502)ت: 

 هل(.1412 -1ال ار الش مقم، ط

 البقع وي، أبلق  لعق  عبل  اهلل بلـ عؿلر بلـ محؿل  أكقار التـزيؾ وأ رار التلويؾ ،

يحؼقؼ: محؿ  عب  الرحؿـ الؿرعشؾل، ) بقلروت، دار  ،هل(685الشقرازي )ت: 

 (. هل1418 – 1إحق و الباث العربل، ط

 (256 لؿ عقؾ الجعػلل )ت: ، البخ ري، أبق عب  اهلل محؿل  بلـ إإدب الؿػرد، 

 –1409، 3يحؼقؼ: محؿ  فماد عب  الب قل، )بقلروت، دار البشل ئر اإل لالمقم، ط

 م(.1989

  و للــف وأي مللف ملسو هيلع هللا ىلصالجلل مع الؿطللـ  الةللحق  الؿختةللر مللـ أمللقر ر للقل اهلل ،

يحؼقللؼ: د.  ،(256البخلل ري، أبللق عبلل  اهلل محؿلل  بللـ إ للؿ عقؾ الجعػللل )ت: 

 م(.1987/هل1407 – 3ط ي  البغ ، )بقروت، القؿ مم، دار ابـ كاقر،مةطػك د
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  ّهللل(، 728، ابللـ يقؿقللم، أحؿلل  بللـ عبلل  الحؾللقؿ بللـ يقؿقللم الحللراين )ت: اتالـبللق

يحؼقؼ: عب  العزيلز بلـ صل ل  الطقيل ن، )الؿؿؾؽلم العربقلم الطلعقديم: الريل ض، 

 م(.2000/هل1420 -، 1أضقاو الطؾػ، ط

 ك مؾم إكقار، )دار أف ق العربقم(. ب،، د. حج يف الؼرآن الشؽر 

 ؾ أحؿلل  بللـ عؾللل ، ابللـ حجللر، أبللق الػعللفللت  البلل ري شللرح صللحق  البخلل ري

 (. 1379)بقروت، دار الؿعرفم،  ،(هل852العطؼالين )ت: 

 ِجْطت ين )ت:  ــ أبل داود يحؼقؼ:  ،هل(275، أبق داود،  ؾقؿ ن بـ إشعث الطِّ

 روت، صق ا، الؿؽتبم العةريم(.محؿ  محقل ال يـ عب  الحؿق ، )بق

 بـ ا، الطع ي، عب  الرحؿـ بـ ك صر يقطقر الؽريؿ الرحؿـ يف يػطقر كالم الؿـ ن

يحؼقللؼ: عبلل  الللرحؿـ بللـ معللال الؾقيحللؼ، )مم طللم  ،هللل(1376عبلل  اهلل )ت: 

 م(.2000/هل1420 - 1الر  لم، ط

 ـ محؿل  ، أبلق الطلعقد، محؿل  بلإرش د العؼؾ الطلؾقؿ إللك مزايل  الؽتل ب الؽلريؿ

 )بقروت، دار إحق و الباث العربل(. ،هل(982العؿ دي )ت: 

 دمشللؼ،  ،هللل(1250، الشللقك ين، محؿلل  بللـ عؾللل بللـ محؿلل  )ت: فللت  الؼلل ير(

 هل(.1414 - 1بقروت، دار ابـ كاقر، ودار الؽؾؿ الطق ، ط

 الطللربي، أبللق جعػللر محؿلل  بللـ جريللر )ت: جلل مع البقلل ن عللـ يلويللؾ آي الؼللرآن ،

محؿقد محؿ  ش كر، ويخريج: أحؿ  محؿ  شل كر، )مم طلم  يحؼقؼ: ،هل(310

 م(.2000/هل1420 – 1الر  لم، ط

 الؿعجلللؿ الؿػفلللرس ٕلػللل ظ الؼلللرآن الؽلللريؿ بح شلللقم الؿةلللحػ الشلللريػ ، 

 )الؼ هرة، دار الح يث(. ،هل(1388عب  الب قل، محؿ  فماد )ت: 
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 لحلؼ بلـ ، ابلـ عطقلم، أبلق محؿل  عبل  االؿحرر القجقز يف يػطلقر الؽتل ب العزيلز

يحؼقللؼ: عبلل  الطللالم عبلل  الشلل يف  ،هللل(542  للل  إك لطللل الؿحلل ربل )ت: 

 هل(. 1422 - 1محؿ ، )بقروت، دار الؽت  العؾؿقم، ط

 الؼرطبل، أبق عب  اهلل محؿ  بـ أحؿل  بلـ أبلل بؽلر )ت: الج مع ٕحؽ م الؼرآن ،

  يحؼقللؼ: أحؿلل  الللربدوين وإبللراهقؿ أطػللقش، )الؼلل هرة، دار الؽتلل ،هللل(671

 م(.1964/هل1384 – 2الؿةريم، ط

 ابلـ الؼلقؿ، محؿل  بلـ أبلل م ارج الط لؽقـ بقـ مـ زل إي   كعب  وإي   كطلتعقـ ،

يحؼقؼ: محؿ  الؿعتةلؿ بل هلل البغل ادي، )بقلروت،  ،هل(751بؽر بـ أيقب )ت: 

  م(.1996/هل1416 ،3دار الؽت ب العربل، ط

 ؾ بللـ عؿللر ال مشللؼل )ت: ، ابللـ كاقللر، أبللق الػلل او إ للؿ عقيػطللقر الؼللرآن العظللقؿ

 – 2م لؾـشلر والتقزيلع، طيحؼقلؼ:  ل مل بلـ محؿل   لالمم، )دار طقبل ،هل(774

 م(.1999/هل1420

  مطلؾؿ، ملسو هيلع هللا ىلصالؿطـ  الةحق  الؿختةر بـؼلؾ العل ل علـ العل ل إللك ر لقل اهلل ،

يحؼقللؼ:  ،هللل(261مطللؾؿ بللـ الحجلل ج أبللق الحطللـ الؼشللقري الـقطلل بقري )ت: 

 اد عب  الب قل، )بقروت، دار إحق و الباث العربل(.محؿ  فم

 (711، ابللـ مـظللقر، محؿلل  بللـ مؽللرم إفريؼللل الؿةللري )ت: لطلل ن العللرب، 

 (.1)بقروت، دار ص در، ط

 القاح ي، أبق الحطـ عؾل بـ أحؿل  بلـ محؿل  القجقز يف يػطقر الؽت ب العزيز ،

 دار الؼؾللؿ، يحؼقللؼ: صللػقان علل ك ن داوودي، )دمشللؼ، بقللروت، ،هللل(468)ت: 

 هل(.1415 - 1وال ار الش مقم، ط


