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 ملخص البحث
 آيات على الوقوف حماولة إىل البحث هذا يهدف

 آراء وبيان واستقرائها الكريم القرآن يف والنعيم النعمة

 من موضوعية، كدراسة فيها، املفسرين من العلم أهل

 القرآن يف والنعيم النعمة مظاهر على الوقوف أجل

من النعم  -وتعاىل سبحانه– اهلل أعده ما وبيان الكريم،

لعباده الصاحلني يف الدنيا واآلخرة، وأتبع الباحث 

االستعانة باملنهج االستقرائي واملنهج املوضوعي، 

رآنية اليت تتناول النعمة آليات القوالتحليلي ل

ما احتوت عليه اآليات القرآنية من والنعيم، وبيان 

، مظاهر النعمة، ومن ثمَّ النعيم يف القرآن الكريم

 والنعيم واستنتج الباحث نتائج من أهمها: أن النعمة

كلية،  عالقة بينهم والعالقة مرتادفان، لفظان

 ملؤمنا ويناهلا أشكال ثالثة على والنعيم يف الدنيا

 الدنيا، كنعيم ليس اآلخرة والكافر، وأن نعيم

 عز-اهلل فقط، وأن رؤية األمساء يف بينهم والتشابه

 أخرب كما اجلنة ألهل واقعة اآلخرة يف-وجل

 .وسلم عليه اهلل صلى-املصطفى

 -الدنيوي -النعيم -النعمة الكلمات المفتاحية:

 إطالقات. -األخروي

 

Abstract 
This research aims to try to find 

out the verses of grace and bliss in the 

Noble Qur’an and to extrapolate them, 

and to explain the opinions of scholars 

among the commentators on them. As 

an objective study, In order to find out 

the manifestations of grace and bliss in 

the Holy Quran, And a statement of the 

blessings that God has prepared for His 

righteous servants in this world and the 

hereafter. 

The researcher followed the 

objective method, using the inductive 

and analytical method of the Qur’anic 

verses that deal with grace and bliss, and 

explaining what the Qur’anic verses 

contained in the manifestations of grace, 

and then bliss in the Holy Qur’an, 

The researcher concluded some of 

the most important results: that grace 

and bliss are synonymous words, and the 

relationship between them is a holistic 

one, and bliss in this world is of three 

forms that are attained by the believer 

and the infidel. 

That the bliss of the Hereafter is 

not the same as the bliss of the world, 

and the similarity between them is in 

names only, and that seeing God in the 

Hereafter happens to the people of 

Paradise as the Chosen One told us. 

Key words: grace - bliss - earthly - 

eschatological - releases. 
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 مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا حممد خامت األنبياء 

 ، أما بعد:واملرسلني

فإن اهلل قد أنعم علينا بنعم كثرية، ال تعد وال حتصى، وحق علينا أن نؤدي شكر هذه النعم؛ حتى 

حنفظها على أنفسنا يف الدنيا، ونفوز بنعيمه يف اآلخرة، فلقد أعد اهلل لعباده فيها ما ال خيطر على قلب 

 -" النعمة والنعيم يف القرآن الكريمن بشر، وأخربنا بذلك يف كتابه العزيز، لذا جعلت حبثي حتت عنوا

أبني فيه أهمية شكر املُنعم على نعمه؛ حتى يتمتع بها املرء يف الدنيا واآلخرة، وأن  "دراسة موضوعية

النعيم احلقيقي هو نعيم اآلخرة؛ نعيم يبقى وال يفنى، ويزيد وال ينقص، وأن نعيم الدنيا مهما كثر فهو 

حيفظ نعم اهلل عليه بشكره، ومحده، فكثرة الذنوب واملعاصي تزيل إىل زوال، فيجب على املرء أن 

 هذه النعم. 
 أهمية املوضوع وسبب اختياري له:

 تأتي أهمية املوضوع وسبب اختياري له يف النقاط التالية:

 بيان أثر الطاعة على بقاء النعم وزيادتها.-

 أثر الذنوب واملعاصي يف زوال النعم. -

 نيا ونعيم اآلخرة.الفرق بني نعيم الد -

 بيان ما أعده اهلل سبحانه وتعاىل من النعم لعباده الصاحلني يف الدنيا واآلخرة. -

 أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إىل حماولة الوقوف على آيات النعمة والنعيم يف القرآن الكريم واستقرائها وبيان 

الوقوف على مظاهر النعمة والنعيم يف ، من أجل موضوعيةآراء أهل العلم من املفسرين فيها، كدراسة 

 من النعم لعباده الصاحلني يف الدنيا واآلخرة. -سبحانه وتعاىل–القرآن الكريم، وبيان ما أعده اهلل 

 منهج البحث:

وأمَّا عن املنهج املتبع يف فقد اقتضت طبيعة البحث على أن يكون املنهج املتبع هو املنهج املوضوعي، 

ما احتوت والنعيم، وبيان آليات القرآنية اليت تتناول النعمة والتحليلي لالستقرائي االستعانة باملنهج او

 عليه اآليات القرآنية من مظاهر النعمة، ومن ثمَّ النعيم يف القرآن الكريم.
 الدراسات السابقة:

دراسة مصطلحية وتفسري موضوعي" -مفهوم النعمة يف القرآن الكريم واحلديث النبوي الشريف -

وهذا خاص باملصطلح والتفسري املوضوعي، وهذا املوضوع، خيتلف  تور: عبد اجمليد بن مسعود.للدك

 عنه فهو يعاجل اإلطالقات وذكر نعيم أهل الدنيا ونعيم أهل اآلخرة.

 "للطالب: رائد حممد أمحد-دراسة قرآنية موضوعية-النعمة بني الدوام والزوال  -

 البحث خيتلف عنه.وهذا يعاجل حصول النعمة وزواهلا وهذا 
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 الصورة الفنية يف عرض مشاهد النعيم والعذاب يف القرآن الكريم" للطالب: عبد الغفار بن نعيمة. -

 وهذا النوع واضح من عنوانه أن خيتلف عن حبثنا هذا.
 

 تقسيمات البحث:

 ، وخامتة.مباحثيف مقدمة، ومتهيد، وثالثة يكون البحث أن طبيعة وقد اقتضت 

اشتملت على: أهمية املوضوع وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة للموضوع، وقد  املقدمة:

 واملنهج املتبع يف الدراسة.

 :مطلبانالتمهيد: مفهوم النعمة، وفيه 

 إطالقات النعمة والنعيم يف القرآن الكريم، وفيه مطلبان:األول:  املبحث

 املطلب األول: اإلطالقات اللفظية.

 اإلطالقات املعنوية. املطلب الثاني:

 :مطالبالنعيم الدنيوي، وفيه ثالثة املبحث الثاني: 

 األول: أشكال وأنواع النعمة يف الدنيا. املطلب
 عالقة النعمة باإلميان. الثاني: املطلب

 الثالث: أسباب زوال النعيم الدنيوي. املطلب
 ، وفيه ثالثة مطالب:النعيم األخرويحصول  املبحث الثالث:
 األول: حصول نعيم القرب.املطلب 

 املطلب الثاني: نعيم اجلنة يف اآلخرة.

 املطلب الثالث: رؤية اهلل عز وجل يف اآلخرة.

 نتائج البحث، والتوصيات.أهم  اوفيه اخلامتة:
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 :مطلبان: مفهوم النعمة، وفيه ، وفيهالتمهيد

 األول: مفهوم النعمة والنعيم. املطلب

 : يف اللغة أوًلا النعمة

ة: ما ينعم اهلل تعاىل على عبده به من مال وعيش. يقال: هلل تعاىل عليه نعمة. والنعمة: املنة، النعم

  .(1)وكذا النعماء. والنعمة: التنعم وطيب العيش
نعم لغات: نعم كعلم، ونعم بكسرتني، ونعم بكسر النون وسكون العني، ونعم بفتح النون  يف

 نعمت اخلصلة. ي:ووصال أ نعمت، بتاء ساكنة وقفًاوسكون العني. ويقال: إن فعلت كذا فبها و

 .النضرة والعيش والغنى، وقيل: احلسن والرونق  والنعمة: 

اخلفض والدعة، واملال. ومجع النعمة: نعم، وأنعم. والتنعم: الرتفه. النعمة والنعيم والنعمى: ثانيا: 

 واالسم النعمة، وقد نعم بالكسر ينعم وينعم. 

نعمة ولني عيش. وطعام ناعم، وجارية ناعمة ومناعمة ومناعمة ومنعمة:  يف ونعمه تنعيما: جعله

 حسنة العيش والغذاء.

وقيل: النعمة، والنعمى بالضم، والنعماء بالفتح واملد: اليد البيضاء الصاحلة، واجلمع: أنعم ونعم 

 .(2)ونعمات. وأنعمها اهلل عليه، وأنعم بها
عمة كانوا فيها وَن}القرآن كذلك؛ قال اهلل تعاىل: ويقال: نعمة بفتح النون، وقد جاء يف 

الغالب يف نعمة [، و11] املزمل:{وذرني واملكذبني أولي النَّعمة}[، وقال تعاىل: 27]الدخان:  {فاكهني

 .(3)سبق يف اآليات السابقاتاخلري أن تكون بالكسر؛ والنَّعمة بالفتح: التنعم من غري شكر، كما 
 تأتي النعمة ملعان متعددة منها: صطالًحا:النعمة ااملطلب الثاني: 

نعم: كلمة مستوفية جلميع املدح، كما أن "بئس" كلمة مستوفية جلميع الذم، فإذا وليهما اسم  -1

أنت على التمييز. وهما فعالن  جنس ليس فيه ألف والم انتصب، تقول بئس رجال زيد ونعم صديقًا

 ، فنعم منقول من قولك: نعم فالن: إذا أصاب نعمة،ال يتصرفان ألنهما أزيال عن موضعهما، ماضيان

وبئس منقول من قولك بئس فالن: إذا أصاب بؤسا، فنقال إىل املدح والذم فشابها احلروف فلم 

 يتصرفا.

                                                             

 (..579: 12(، ولسان العرب)357: 5عجم مقايس اللغة)( م1)

 (.1495: 1صائر ذوي التمييز)( ب2)

 (.127: 4لكريم البن عثيمين)( تفسير القرآن ا3)
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خري يصل إىل املرء يف دينه أو دنياه وما وهبه اهلل من رزق ومال وغريهما، وحسن احلال واملال، -2

 .(4)وعكسها نقمة أو بؤس
حسن احلال وراحة البال، وما ُيتلذذ به يف الدنيا من الصحة والفراغ، واألمن  ًيا: النعيم: النعيم هو:ثان

 .(5)واملطعم واملشرب
 العالقة بني النعيم والنعمة:

العالقة بني النعمة والنعيم هي عالقة اجلزء بالكل، فالنعيم يشمل كل النعم وليس العكس،   

، فنعم الدنيا فانية، ونعيم اآلخرة باٍق، ال [8]التكاثر، اآلية: {نَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِمُثمَّ َلُتْسَأُل}قال تعاىل: 

 واهلل أعلم يفنى أبًدا.

 ية واملعنوية للقاء اهلل يف القرآن الكريم، وفيه مطلبان:ظاملبحث األول: اإلطالقات اللف

 املطلب األول: اإلطالقات اللفظية.

 القرآن الكريم بصيغ خمتلفة وباشتقاقات متعددة، وذلك على النحو التالي:ورد لفظ نعمة ونعيم يف 

 أوال : صيغة املصدر:

  :هابعضا، من( مخسني مرة. أكتفي بذكر 50: على وزن فعلة، حنو جلسة ومرية، وقد ورد )-1

 َوَأْوُفوْا ِبَعْهِدي ُأوِف ِبَعْهِدُكْم َيا َبِني ِإْسَراِئيَل اْذُكُروْا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم}قوله تعاىل: 

 [ من السورة نفسها.122[ ويف آية ]البقرة:40]البقرة:{َوِإيَّاَي َفاْرَهُبون

 قال مقاتل : يعين أجدادهم ، فكانت النعمة:

حني أجناهم من آل فرعون، وأهلك عدوهم، وحني فرق البحر هلم، وحني أنزل عليهم، املن والسلوى ، 

ليهم الغمام بالنهار من حر الشمس ، وجعل هلم عمودا من، نور يضيء هلم بالليل إذا مل وحني ظلل ع

يكن ضوء القمر ، وفجر هلم اثنى عشر عينا من احلجر، وأعطاهم التوراة فيها بيان كل شيء ، 

 فدهلم على صنعه ليوحدوه عز وجل.

 التوراة أنوأوفوا بعهدي، يعين اليهود ، وذلك أن اهلل عز وجل عهد إليهم يف 

 .(6)وبالنبيني والكتاب-صلى اهلل عليه وسلم  -يعبدوه وال يشركوا به شيئا، وأن يؤمنوا مبحمد 

                                                             

 يأتي في اإلطالقات اللفظية والمعنوية.( س4)

 (.236: 14اج العروس)( ت5)

 (.44: 1فسير مقاتل )( ت6)
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 [.171]آل عمران:{َيْسَتْبِشُروَن ِبِنْعَمٍة مَِّن الّلِه َوَفْضٍل }وقوله تعاىل: 

عليهم من  وفضل، ومبا أسبغ}يعين: مبا حباهم به تعاىل ذكره من عظيم كرامته عند ورودهم عليه 

 .(7)الفضل وجزيل الثواب على ما سلف منهم من طاعة اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم وجهاد أعدائه

لّلَه َسِميٌع َذِلَك ِبَأنَّ الّلَه َلْم َيُك ُمَغيًِّرا نِّْعَمًة َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروْا َما ِبَأنُفِسِهْم َوَأنَّ ا}وقوله تعاىل: 

 [.53]األنفال:{ِليمَع

يقول تعاىل ذكره : وأخذنا هؤالء الذين كفروا بآياتنا من مشركي قريش ببدر بذنوبهم وفعلنا ذلك 

بهم ، بأنهم غريوا ما أنعم اهلل عليهم به من ابتعاثه رسوله منهم وبني أظهرهم، بإخراجهم إياه من بينهم 

كنا إياهم، كفعلنا ذلك يف املاضني قبلهم وتكذيبهم له وحربهم إياه ، فغرينا نعمتنا عليهم بإهال

 . (8)ممن طغى علينا وعصى أمرنا

َوآَتاُكم مِّن ُكلِّ َما َسَأْلُتُموُه َوِإن َتُعدُّوْا ِنْعَمَت الّلِه اَل ُتْحُصوَها ِإنَّ اإِلنَساَن َلَظُلوٌم }وقال اهلل تعاىل: 

 [34]إبراهيم:{َكفَّار

هلم السماوات سقفا حمفوًظا واألرض فراًشا، وأنزل من السماء  يعدد تعاىل نعمه على خلقه، بأن خلق

ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى، ما بني مثار وزروع، خمتلفة األلوان واألشكال، والطعوم 

والروائح واملنافع، وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر، جتري عليه بأمر اهلل تعاىل، 

قطع املسافرون بها من إقليم إىل إقليم آخر، جللب ما هنا إىل هناك، وما هناك وسخر البحر حيملها لي

إىل هاهنا، وسخر األنهار تشق األرض من قطر إىل قطر، رزقا للعباد من شرب وسقي وغري ذلك من 

أنواع املنافع، ثم خيرب تعاىل عن عجز العباد عن تعداد النعم فضال عن القيام بشكرها، كما قال 

بيب، رمحه اهلل: إن حق اهلل أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم اهلل أكثر  من أن حيصيها  طلق بن ح

 . (9)العباد، ولكن أصبحوا توابني وامُسوا توابني

 [ 53]النحل:{َوَما ِبُكم مِّن نِّْعَمٍة َفِمَن الّلِه ُثمَّ ِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ َفِإَلْيِه َتْجَأُرون}

 [.83]النحل:{َيْعِرُفوَن ِنْعَمَت الّلِه ُثمَّ ُينِكُروَنَها }: وقال اهلل تعاىل

                                                             

 (.238: 6( تفسير الطبري)7)

 (.233: 11)السابقلمصدر ( ا8)

 (.511: 4تفسير ابن كثير)(  9)
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أي: يعرفون أن اهلل تعاىل هو املسدي إليهم ذلك، وهو املتفضل به عليهم، ومع هذا ينكرون 

 . (10)ذلك، ويعبدون معه غريه، ويسندون النصر والرزق إىل غريه

َلُكم مَّا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم  َأَلْم َتَرْوا َأنَّ اللََّه َسخََّر}وقال جل وعال: 

 [.20]لقمان:{ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوَباِطَنًة َوِمَن النَّاِس َمن ُيَجاِدُل ِفي اللَِّه ِبَغْيِر ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكَتاٍب مُِّنري

من مشس وقمر  {خر لكم ما يف السمواتأن اهلل س}أيها الناس  {أمل تروا}يقول تعاىل ذكره : 

من دابة ، وشجر ، وماء ، وحبر ، وفلك ، وغري ذلك من املنافع ،  {وما يف األرض}وجنم وسحاب 

جيري ذلك كله ملنافعكم ، ومصاحلكم ، لغذائكم ، وأقواتكم ، وأرزاقكم ، ومالذكم ، 

 .{ظاهرة وباطنةوأسبغ عليكم نعمه }تتمتعون ببعض ذلك كله ، وتنتفعون جبميعه ، 

واختلفت القراء يف قراءة ذلك ، فقرأه بعض املكيني وعامة الكوفيني : )وأسبغ عليكم نعمة( 

ووجهوا معناها إىل أنه اإلسالم ، أو إىل أنها شهادة أن ال إله إال اهلل . وقرأته عامة   (11)على الواحدة

ذلك ، إىل أنها النعم اليت سخرها اهلل  ووجهوا معنى  (12) ، على اجلمع {نعمه}قراء املدينة والبصرة : 

 {شاكرا ألنعمه}للعباد مما يف السماوات واألرض، واستشهدوا لصحة قراءتهم ذلك كذلك بقوله : 

 قالوا : فهذا مجع النعم.

قال الطربي: والصواب من القول يف ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان يف قراء األمصار متقاربتا 

 . (13) نعمة قد تكون مبعنى الواحدة، ومعنى اجلمع، وقد يدخل يف اجلمع الواحدةاملعنى، وذلك أن ال

 [.11]الضُّحى:{َوَأمَّا ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّث}وقال اهلل تعاىل: 

قال جماهد: هو العمل الصاحل ، يعمله الرجل فيحدث به ِإخوانه من َأهل ثقاته ليسنّت به ويعمل 

 . (14)مثله

                                                             

 (.592: 4لمصدر السابق)( ا10)

 (، والنشر البن الجزري 513ي وأبو عمرو في رواية. نظر: السبعة البن ماهد)ص: : حمزة، والكسائي قراءة( ه11)

(1 :292.) 

 : نافع، وأبو عمرو، وحفص عن عاصم، وأبو جعفر المدني. ينظر: المصدر السابق .هي قراءة( و 12)

 (.566: 18فسير الطبري)( ت13)

 (511( تفسير مجاهد)ص: 14)
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كما   (15): وكما كنت عائال فقريا فأغناك اهلل، فحدث بنعمة اهلل عليكقال ابن كثري: أي

 . (16))واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنني بها، قابليها، وأمتها علينا(" جاء يف الدعاء املأثور النبوي:

 مصدر على صيغة أفعل حنو أحبر وأملج، وقد ورد يف القرآن الكريم آيتان فقط، وهي: -2

 [112]النحل:{َرْت ِبَأْنُعِم الّلِه َفَكَف }قوله تعاىل: 

 .(17)واألمن يف اجلاهلية، حني مل يوحدوه، وقد جعل اهلل هلم الرزققال مقاتل: أي: 

 يقول: فكفر أهل هذه القرية بأنعم اهلل اليت أنعم عليها.وقال ابن جرير: 

نعمة على أنعم، واختلف أهل العربية يف واحد " األنعم "، فقال بعض حنويي البصرة: مجع القال: 

، فزعم أنه مجع الشدة وقال آخر منهم الواحد نعم، وقال: يقال: {حتى إذا بلغ أشده}كما قال اهلل: 

وكان بعض أهل  ...أيام طعم ونعم: أي نعيم، قال: فيجوز أن يكون معناها: فكفرت بنعيم اهلل هلا 

 .(18)الكوفة يقول: أنعم: مجع نعماء، مثل بأساء وأبؤس، وضراء وأضر

شد مجع الشدة. وقيل: مجع نعمى، مثل بؤسى وأبؤس. وهذا االنعم: مجع النعمة، كاألقال القرطيب: 

الكفران تكذيب مبحمد َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم. )َفَأذاَقَها اللَُّه( أي أذاق أهلها. )ِلباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف( 

 .(19)للون وسوء احلال ما هو كاللباسمساه لباسا ألنه يظهر عليهم من اهلزال وشحوبة ا

 .[ 121]النحل:{َشاِكًرا لَِّأْنُعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيم}وقوله تعاىل: 

يقول: مطيعا هلل  {قانتا}يقول تعاىل ذكره: إن إبراهيم خليل اهلل كان معلم خري يأمت به أهل اهلدى 

يقول: ومل يك يشرك باهلل  {ومل يك من املشركني}إلسالم، يقول: مستقيما على دين ا {حنيفا}

 شيئا، فيكون من أولياء أهل الشرك به. 

                                                             

 (.427: 8تفسير ابن كثير)(  15)

( ،  375رقم  267( والبيهقي في القضتتتتتتتتتتتتتاء والقدر )ص: 977رقم  397: 1) جه الحاكم في المستتتتتتتتتتتتتدر خر (  أ16)
 (. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.5769رقم  53: 6المعجم األوسط )والطبراني في 

 (.240: 2فسير مقاتل)( ت17)

 (.385: 14فسير الطبري)( ت18)

 (.194: 10تفسير القرطبي)(  19)
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 وهذا إعالم من اهلل تعاىل أهل الشرك به من قريش أن إبراهيم منهم بريء، وأنهم منه براء.

مه يقول: كان خيلص الشكر هلل فيما أنعم عليه، وال جيعل معه يف شكره يف نع {شاكرا ألنعمه}

يقول: اصطفاه  {اجتباه}عليه شريكا من اآلهلة واألنداد وغري ذلك، كما يفعل مشركو قريش . 

يقول: وأرشده إىل الطريق املستقيم، وذلك دين اإلسالم،  {وهداه إىل صراط مستقيم}واختاره خللته . 

 . (20)ال اليهودية وال النصرانية

( ستة 15ريم، وقد ورد يف القرآن الكريم )، وحنو قتيل وجريح ومجيل وكفعيلمصدر على وزن  -3

 -( ومخسة منكرة، أذكر بعضها وهي: أ5( إحدى عشرة معرفة باأللف والالم و)10عشر مرة، )

 املعرَّفة.

اِت َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب آَمُنوْا َواتََّقْوْا َلَكفَّْرَنا َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهْم َوألْدَخْلَناُهْم َجنَّ}قوله تعاىل: 

 .[65]املائدة:{النَِّعيم

باهلل وبرسوله حممد  {آمنوا}وهم اليهود والنصارى  {ولو أن أهل الكتاب}يقول تعاىل ذكره : 

لكفرنا }ما نهاهم اهلل عنه فاجتنبوه  {واتقوا}صلى اهلل عليه وسلم فصدقوه واتبعوه وما أنزل عليه 

وألدخلناهم جنات }عليها ومل نفضحهم بها . يقول : حمونا عنهم ذنوبهم , فغطينا  {عنهم سيئاتهم

 .(21)يقول : وألدخلناهم بساتني ينعمون فيها يف اآلخرة {النعيم

وهذا من كرمه وجوده، حيث ذكر قبائح أهل الكتاب ومعايبهم وأقواهلم قال ابن سعدي: 

واتقوا الباطلة، دعاهم إىل التوبة، وأنهم لو آمنوا باهلل ومالئكته، ومجيع كتبه، ومجيع رسله، 

املعاصي، لكفر عنهم سيئاتهم ولو كانت ما كانت، وألدخلهم جنات النعيم اليت فيها ما تشتهيه 

  .(22)األنفس وتلذ األعني

 ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َيْهِديِهْم َربُُّهْم ِبِإمَياِنِهْم َتْجِري ِمن َتْحِتِهُم اأَلْنَهاُر}وقول اهلل تعاىل: 

 .[9]يونس:{ِفي َجنَّاِت النَِّعيم

أي يزيدهم  {وعملوا الصاحلات يهديهم ربهم بإميانهم}أي صدقوا.  {إن الذين آمنوا}قوله تعاىل: 

[. وقيل:" يهديهم ربهم بإميانهم" إىل مكان 17]حممد:  {والذين اهتدوا زادهم هدى}هداية، كقوله:" 

                                                             

 (.393-392: 14( تفسير الطبري)20)

  (.561: 8(تفسير الطبري)21)

 (.238فسير ابن سعدي)ص: ( ت22)
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م ربهم بإميانهم إىل اجلنة. وقال عطية:" يهديهم" يثيبهم يهديه جتري من حتتهم األنهار. وقال أبو روق:

وقال ..وجيزيهم. وقال جماهد:" يهديهم ربهم" بالنور على الصراط إىل اجلنة، جيعل هلم نورا ميشون به.

 {جتري من حتتهم األنهار}ابن جريج: جيعل عملهم هاديا هلم. احلسن:" يهديهم" يرمحهم. قوله تعاىل: 

او حمذوفة، أي وجتري من حتتهم، أي من حتت بساتينهم. وقيل: من حتت أسرتهم، قيل: يف الكالم و

 .(23)وهذا أحسن يف النزهة والفرجة

أضافها اهلل إىل النعيم، الشتماهلا على النعيم التام، نعيم  {يف جنات النعيم  }قال ابن سعدي: 

، واالغتباط برضاه وقربه، القلب بالفرح والسرور، والبهجة واحلبور، ورؤية الرمحن ومساع كالمه

ولقاء األحبة واإلخوان، والتمتع باالجتماع بهم، ومساع األصوات املطربات، والنغمات املشجيات، 

واملناظر املفرحات. ونعيم البدن بأنواع املآكل واملشارب، واملناكح وحنو ذلك، مما ال تعلمه النفوس، 

 . (24)وال خطر ببال أحد، أو قدر أن يصفه الواصفون

قلت: هذا اإلسهام من الشيخ رمحه اهلل من أمجل ما قرأت، وقد وردت جل آيات النعيم مضافة إىل 

  اجلنة، وتفسر مبا فسرها الشيخ رمحه اهلل تعاىل، مثل:

، [24]املطفِّفني:، و[34]القلم:، و[12]الواقعة:، و[43الصافات:، و[8]لقمان:،و [85لشعراء:وا [56احلج:

 .[8]التكاثر:و

 رة.املنكَّ -ب

 .[21]التوبة:{ُيَبشُِّرُهْم َربُُّهم ِبَرْحَمٍة مِّْنُه َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَُّهْم ِفيَها َنِعيٌم مُِّقيم}قال اهلل تعاىل: 

يبشر هؤالء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهلل ربهم برمحة منه هلم أنه قد قال ابن جرير: 

 {وجنات}م ، بأنه قد رضي عنهم بطاعتهم إياه وأدائهم ما كلفهم. رمحهم من أن يعذبهم وبرضوان منه هل

 . (25)يقول : وبساتني هلم فيها نعيم مقيم ال يزول وال يبيد، ثابت دائم أبدا هلم

                                                             

 (.312: 8فسير القرطبي)( ت23)

 (.358فسير ابن سعدي)ص: ( ت24)

 (.382: 11فسير الطبري) )( ت25)



56 

 

 

 56 

     )دراسة موضوعية(      النعمة والنعيم يف القرآن الكريم

 الدكتور : فهد بن علي العندس                                                                                      

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)38العدد)

 

ISSN : 2410-1818 

من كل ما اشتهته األنفس، وتلذ األعني، مما ال يعلم وصفه {لَُّهْم ِفيَها َنِعيٌم مُِّقيم}قال ابن سعدي: 

اىل، الذي منه أن اهلل أعد للمجاهدين يف سبيله مائة درجة، ما بني كل درجتني كما ومقداره إال اهلل تع

 .  (26)بني السماء واألرض، ولو اجتمع اخللق يف درجة واحدة منها لوسعتهم

 .[17]الطور:{ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي ِفي َجنَّاٍت َوَنِعيم}وقال اهلل تعاىل: 

ن اتقوا سخطه وعذابه، بفعل أسبابه من امتثال األوامر لربهم، الذي {إن املتقني }قال ابن سعدي: 

أي: بساتني، قد اكتست رياضها من األشجار امللتفة، واألنهار املتدفقة،  {يف جنات }واجتناب النواهي. 

فاكهني  }]وهذا[ شامل لنعيم القلب والروح والبدن، {ونعيم  }والقصور احملدقة، واملنازل املزخرفة، 

أي: معجبني به، متمتعني على وجه الفرح والسرور مبا أعطاهم اهلل من النعيم الذي ال  {مبا آتاهم ربهم 

ميكن وصفه، وال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني، ووقاهم عذاب اجلحيم، فرزقهم احملبوب، 

  .(27)وجناهم من املرهوب، ملا فعلوا ما أحبه اهلل، وجانبوا ما يسخطه ويأباه

 [20]اإلنسان:{َرَأْيَت َثمَّ َرَأْيَت َنِعيًما َوُمْلًكا َكِبرًيا َوِإَذا}وقال تعاىل: 

 . (28)خيرب تعاىل عن أهل اجلنة وما هم فيه من النعيم املقيم، وما أسبغ عليهم من الفضل العميم

فتجد الواحد منهم، عنده من القصور واملساكن  {رأيت نعيما وملكا كبريا }قال ابن سعدي: 

خرفة، ما ال يدركه الوصف، ولديه من البساتني الزاهرة، والثمار الدانية، والفواكه والغرف املزينة املز

اللذيذة، واألنهار اجلارية، والرياض املعجبة، والطيور املطربة ]املشجية[ ما يأخذ بالقلوب، ويفرح 

 النفوس.

باطن، وعنده من الزوجات. الالتي هن يف غاية احلسن واإلحسان، اجلامعات جلمال الظاهر وال

اخلريات احلسان، ما ميأل القلب سرورا، ولذة وحبورا، وحوله من الولدان املخلدين، واخلدم املؤبدين، 

 ما به حتصل الراحة والطمأنينة، وتتم لذة العيش، وتكمل الغبطة.

                                                             

 (.332تفسير ابن سعدي)ص: (  26)

 (.814تفسير ابن سعدي )ص: (  27)

 (.290: 8فسير ابن كثير)( ت28)
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ثم عالوة ذلك وأعظمه الفوز برؤية الرب الرحيم، ومساع خطابه، ولذة قربه، واالبتهاج برضاه، 

دائم، وتزايد ما هم فيه من النعيم كل وقت وحني، فسبحان امللك املالك، احلق املبني، واخللود ال

 .(29)الذي ال تنفد خزائنه، وال يقل خريه، فكما ال نهاية ألوصافه فال نهاية لربه وإحسانه

ذين بروا باتقاء يقول تعاىل ذكره : إن األبرار ال. [22]املطفِّفني:{ِإنَّ اأَلْبَراَر َلِفي َنِعيم}وقال تعاىل: 

 .(30)اهلل ، وأداء فرائضه ، لفي نعيم دائم ، ال يزول يوم القيامة ، وذلك نعيمهم يف اجلنان

 .مصدر على وزن فعالءثانيا: 

 ورد الفظ النعمة على وزن فعالء، حنو جنالء، وعفراء، وصفراء، وذلك مرة واحدة. 

 .[10]هود:{اء َمسَّْتُهَوَلِئْن َأَذْقَناُه َنْعَماء َبْعَد َضرَّ}قال تعاىل: 

خيرب تعاىل عن طبيعة اإلنسان، أنه جاهل ظامل بأن اهلل إذا أذاقه منه رمحة كالصحة والرزق، 

واألوالد، وحنو ذلك، ثم نزعها منه، فإنه يستسلم لليأس، وينقاد للقنوط، فال يرجو ثواب اهلل، وال 

. وأنه إذا أذاقه رمحة من بعد ضراء مسته، أنه خيطر بباله أن اهلل سريدها أو مثلها، أو خريا منها عليه

  .(31)يفرح ويبطر، ويظن أنه سيدوم له ذلك اخلري

 :صيغة الفعل املاضي لثا:ثا

( اثنا عشر مرة، عشر منها على 12وقد ورد لفظ النعمة يف القرآن الكريم على وزن الفعل املاضي)

 وزن أفعل، وواحد منها على وزن فّعل املضعف.

 وأذكر ثالث مناذج منها:، فعلعلى وزن أ-أ
 [7]الفاحتة:{ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم }قال اهلل تعاىل: 

إبانة عن الصراط املستقيم، أي الصراط هو إذ كان كل  {صراط الذين أنعمت عليهم}وقوله 

ياربنا طريق من طرق احلق صراطا مستقيما؟ فقيل حملمد صلى اهلل عليه وسلم: قل يا حممد: اهدنا 

                                                             

 (.901تفسير ابن سعدي )ص: (  29)

 (.212: 24فسير الطبري)( ت30)

 (.378فسير ابن سعدي )ص: ( ت31)
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الصراط املستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم ، بطاعتك وعبادتك من مالئكتك ، وأنبيائك ، 

 . (32) والصديقني، والشهداء ، والصاحلني

 [83]اإلسراء:{َوِإَذآ َأْنَعْمَنا َعَلى اإِلنَساِن َأْعَرَض َوَنَأى ِبَجاِنِبِه}وقال اهلل تعاىل: 

يناه من رب ما هو فيه يف البحر، وهول ما قد أشرف فيه عليه من وإذا أنعمنا على اإلنسان، فنج أي:

اهلالك بعصوف الريح عليه إىل الرب، وغري ذلك من نعمنا، أعرض عن ذكرنا، وقد كان بنا مستغيثا 

 .(33)دون كل أحد سوانا يف حال الشدة اليت كان فيها

 [19]النمل:{ي َأْنَعْمَت َعَليَّ َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّت}قال تعاىل: 

يقول تعاىل ذكره: هذا اإلنسان الذي هداه اهلل لرشده، وعرف حق اهلل عليه فيما ألزمه من بر والديه 

يقول: أغرني بشكر نعمتك اليت أنعمت علي يف تعريفك إياي توحيدك  {رب أوزعين أن أشكر نعمتك}

من قبلي ، وغري ذلك من نعمك علينا ،  {والدي وعلى}وهدايتك لي لإلقرار بذلك، والعمل بطاعتك 

  .(34)وأهلمين ذلك وأصله من وزعت الرجل على كذا : إذا دفعته عليه

 [37]األحزاب:{َوِإْذ َتُقوُل ِللَِّذي َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه}وقال تعاىل: 

 . (35)أنعم اهلل عليه باإلسالم وأنعم النيب عليه بالعتق أي:

 على وزن فّعل  -ب

 [15]الفجر: {َفَأمَّا اإِلنَساُن ِإَذا َما اْبَتاَلُه َربُُّه َفَأْكَرَمُه َوَنعََّمُه َفَيُقوُل َربِّي َأْكَرَمن}قال اهلل تعاىل:

وأما }فيفرح بذلك وال حيمده.  {فيقول ربي أكرمن}مبا أوسع عليه {ونعمه(}باملال.  {فأكرمه}

على مقدار البلغة.  {عليه رزقه}ضيق  :أي {فقدر}تحنه بالفقر واختربه. ام :أي {إذا ما ابتاله

أوالني هوانا. وهذه صفة الكافر الذي ال يؤمن بالبعث: وإمنا الكرامة  :أي {فيقول ربي أهانن}

                                                             

 (.176: 1فسير الطبري )( ت32)

 (.63: 15فسير الطبري)( ت33)

 (.140: 21لمصدر السابق)( ا34)

 (.40: 3فسير عبد الرزاق )( ت35)
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عنده واهلوان بكثرة احلظ يف الدنيا وقلته. فأما املؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه اهلل بطاعته 

 . (36)إىل حظ اآلخرة، وإن وسع عليه يف الدنيا محده وشكره وتوفيقه، املؤدي

 .(37)أي: أنا كريم عليه حيث أعطاني هذه النعم {فيقول ربي أكرمن} 

 وال يوجد شيء على وزن فعل املضارع وال األمر.

 املطلب الثاني: اإلطالقات املعنوية.

ها يرجع إىل أمور عامة، ويرجع أطلقت النعمة والنعيم يف القرآن الكريم وأريد بها معان عدة بعض

 بعضها إىل أمور خاصة:

 أوال: النعمة العامة للعباد، وهو خلقهم وهديتهم ورزقهم وخلق كل شيء هلم وحنو ذلك من النعم.

َن َلَظُلوٌم َوآَتاُكم مِّن ُكلِّ َما َسَأْلُتُموُه َوِإن َتُعدُّوْا ِنْعَمَت الّلِه اَل ُتْحُصوَها ِإنَّ اإِلنَسا}قال اهلل تعاىل: 

يعدد . وقد سبق يف اإلطالقات اللفظية شرح موسع هلذه النعم، وهي: أن اهلل تعاىل [34]إبراهيم: {َكفَّار

نعمه على خلقه، بأن خلق هلم السماوات سقفا حمفوًظا واألرض فراًشا، وأنزل من السماء ماء فأخرج 

واألشكال، والطعوم والروائح واملنافع،  به أزواجا من نبات شتى، ما بني مثار وزروع، خمتلفة األلوان

وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر، جتري عليه بأمر اهلل تعاىل، وسخر البحر حيملها 

ليقطع املسافرون بها من إقليم إىل إقليم آخر، جللب ما هنا إىل هناك، وما هناك إىل هاهنا، وسخر 

 . (38) زقا للعباد من شرب وسقي وغري ذلك من أنواع املنافع،األنهار تشق األرض من قطر إىل قطر، ر

 [ 53]النحل:{َوَما ِبُكم مِّن نِّْعَمٍة َفِمَن الّلِه ُثمَّ ِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ َفِإَلْيِه َتْجَأُرون}وقوله تعاىل: 

 [.83]النحل:{َيْعِرُفوَن ِنْعَمَت الّلِه ُثمَّ ُينِكُروَنَها }اهلل تعاىل:  وقول

ي: يعرفون أن اهلل تعاىل هو املسدي إليهم ذلك، وهو املتفضل به عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك، أ

 .(39)ويعبدون معه غريه، ويسندون النصر والرزق إىل غريه

                                                             

 (.51: 20فسير القرطبي)( ت36)

 (.221: 6فسير السمعاني)( ت37)

 (.511: 4تفسير ابن كثير) ( 38)

 (.592: 4لمصدر السابق )( ا39)
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 وقد سبق كل ذلك يف اإلطالقات اللفظية.

 نة، ومن ذلك:أي: النعم الواردة يف وصف اجل الثاني: أطلق لفظ نعيم يف القرآن الكريم ومعناه اجلنة،
َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب آَمُنوْا َواتََّقْوْا َلَكفَّْرَنا َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهْم َوألْدَخْلَناُهْم َجنَّاِت }قوله تعاىل: 

 .[65]املائدة:{النَِّعيم

ْم ِبِإمَياِنِهْم َتْجِري ِمن َتْحِتِهُم اأَلْنَهاُر ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َيْهِديِهْم َربُُّه}وقول اهلل تعاىل: 

 .[9]يونس:{ِفي َجنَّاِت النَِّعيم

أضافها اهلل إىل النعيم، الشتماهلا على النعيم التام، نعيم  {يف جنات النعيم  }قال ابن سعدي: 

وقربه،  القلب بالفرح والسرور، والبهجة واحلبور، ورؤية الرمحن ومساع كالمه، واالغتباط برضاه

ولقاء األحبة واإلخوان، والتمتع باالجتماع بهم، ومساع األصوات املطربات، والنغمات املشجيات، 

واملناظر املفرحات. ونعيم البدن بأنواع املآكل واملشارب، واملناكح وحنو ذلك، مما ال تعلمه النفوس، 

النعيم مضافة إىل اجلنة، . وقد وردت جل آيات  (40)وال خطر ببال أحد، أو قدر أن يصفه الواصفون

، [43الصافات:، و[8]لقمان:،و [85لشعراء:وا [56احلج: وتفسر مبا فسرها الشيخ رمحه اهلل تعاىل، مثل:

 .[8]التكاثر:، و[24]املطفِّفني:، و[34]القلم:، و[12]الواقعة:و

  (41)أي يف اجلنة [22]املطفِّفني:{ِإنَّ اأَلْبَراَر َلِفي َنِعيم}وقوله تعاىل: 

امنت به اهلل على نبينا حممد صلى هذا النوع: مما  ثالث: أطلق لفظ النعمة ومعناه احلكمة والنبوية،ال

 اهلل عليه وسلم من النعم، ومن ذلك:

 ِلَيْغِفَر َلَك اللَُّه َما َتَقدََّم ِمن َذنِبَك َوَما َتَأخََّر َوُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيَك َوَيْهِدَيَك ِصَراًطا}قوله تعاىل:

 .[2]الفتح:{مُّْسَتِقيًما

أي يثبتك  {ويهديك صراطا مستقيما}بالنبوة واحلكمة، أي:  {ويتم نعمته عليك}قال البغوي:

عليه، واملعنى ليجتمع لك مع الفتح متام النعمة باملغفرة واهلداية إىل الصراط املستقيم وهو اإلسالم. 

 .(42)وقيل: ويهديك أي يهدي بك

                                                             

 (.358فسير ابن سعدي )ص: ( ت40)

 (.212:  24تفسير الطبري ) (41)

 (.298: 7فسير البغوي )( ت42)
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صلى اهلل عليه وسلم يف هذه اآلية احلكمة والنبوة، وقد أنعم عليه يف أمور فإمتام النعمة على النيب 

( 3)الَِّذي َأنَقَض َظْهَرك( 2)ْزَركِو َوَوَضْعَنا َعنَك( 1) َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرك}أخرى ذكرها كقوله تعاىل: 

 .[4]الشَّرح:{َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرك

َوَكَذِلَك َيْجَتِبيَك َربَُّك }ى آل يعقوب، فقد قال اهلل تعاىل: ومن هذا القبيل: ما امنت اهلل به عل

 ِمن َقْبُل ِإْبَراِهيَم َوُيَعلُِّمَك ِمن َتْأِويِل اأَلَحاِديِث َوُيِتمُّ ِنْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى آِل َيْعُقوَب َكَما َأَتمََّها َعَلى َأَبَوْيَك

 .[6يوسف:]{َوِإْسَحَق ِإنَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيم

أي بالنبوة. وقيل: بإخراج إخوتك، إليك؛ وقيل : بإجنائك من  {ويتم نعمته عليك}قال القرطيب: 

بالنبوة.  {وإسحاق}باخللة، وإجنائه من النار.  {كما أمتها على أبويك من قبل إبراهيم}كل مكروه. 

أنه سيعطي بين يعقوب  {وعلى آل يعقوب}وقيل: من الذبح؛ قاله عكرمة. وأعلمه اهلل تعاىل بقوله: 

  .(43)كلهم النبوة؛ قاله مجاعة من املفسرين

 . (44)قال: فنعمته على إبراهيم أن جناه من النار، وعلى إسحاق أن جناه من الذبح أنهعكرمة، وعن 

الرابع: أطلقت النعمة يف القرآن الكريم ومعناها: اإلسالم، وأطلقت يف نفس اآلية، وأريد بها العتق 

 ك يف: وذل واحلرية،

ِفي  َوِإْذ َتُقوُل ِللَِّذي َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اللََّه َوُتْخِفي}قوله تعاىل:  

 .[37]األحزاب:{َنْفِسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه َوَتْخَشى النَّاَس َواللَُّه َأَحقُّ َأن َتْخَشاُه

اإلنعام األول: اإلسالم أي: أن اهلل أنعم عليك باإلسالم، واإلنعام الثاني العتق، أي: أنعمت عليه واملراد ب

 .(45)يا حممدا بالتحرير والعتق

  ومن ذلك: اخلامس: أطلقت النعمة يف القرآن الكريم ومعناها التأليف على القلوب واإلسالم واألخوة،
الّلِه َجِميًعا َواَل َتَفرَُّقوْا َواْذُكُروْا ِنْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم  َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل} قول اهلل تعاىل: 

 [.103ل عمران:]آ{َأْعَداء َفَألََّف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا 

                                                             

 (.129: 9تفسير القرطبي)(  43)

 (.16: 13فسير الطبري)( ت44)

 ( بتصرف.552: 15اللباب في علوم الكتاب )(  45)
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يكم من األلفة واذكروا ما أنعم اهلل به عل {واذكروا نعمة اهلل عليكم}يعين بقوله جل ثناؤه : 

 . (46)واالجتماع على اإلسالم

ألف اهلل باإلسالم بني قلوبكم، فجعل بعضكم لبعض إخوانا بعد إذ كنتم أعداء تتواصلون  واملعنى:

 .(47)بألفة اإلسالم واجتماع كلمتكم عليه

عاىل: وذلك قول اهلل ت السادس: أطلقت النعمة يف القرآن الكريم ومعناها العافية والسالمة من العدو،

 .[174]آل عمران:{َفانَقَلُبوْا ِبِنْعَمٍة مَِّن الّلِه َوَفْضٍل لَّْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء}

فانصرف الذين استجابوا هلل والرسول من بعد ما أصابهم القرح من وجههم  {فانقلبوا بنعمة من اهلل}

يعين: بعافية من ربهم  {بنعمة من اهلل}الذي توجهوا فيه، وهو سريهم يف أثر عدوهم إىل محراء األسد 

أصابوا فيها من األرباح بتجارتهم اليت اجتروا بها، واألجر الذي  يعين: ما {وفضل}مل يلقوا بها عدوا 

 .(48)يعين: مل ينلهم بها مكروه من عدوهم وال أذى {مل ميسسهم سوء}اكتسبوه 

يه، أعطاهم من اجلزاء قال علماؤنا: ملا فوضوا أمورهم إليه، واعتمدوا بقلوبهم علقال القرطيب: 

  .(49)عنهم أربعة معان: النعمة، والفضل، وصرف السوء، واتباع الرضا. فرضاهم عنه، ورضي

وذلك يف آيات عدة،  السابع: أطلقت النعمة يف القرآن الكريم ومعناها جناة بين إسرائيل من فرعون،

 منها:

 ِنْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ َأجَناُكم مِّْن آِل َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْذُكُروْا}قول اهلل تعاىل: 

 .[6]إبراهيم:{ِفْرَعْوَن

 {إذ أجناكم من آل فرعون}اليت أنعم بها عليكم  {نعمة اهلل عليكم}أيها القوم  {اذكروا}أي: 

 .(50)يقول: حني أجناكم من أهل دين فرعون وطاعته

                                                             

 (.649 :5( تفسير الطبري )46)

 (.649: 5(  المصدر السابق )47)

 (.253: 6( تفسير الطبري)48)

 (.282: 4( المصدر السابق )49)

 (.599: 13( تفسير الطبري) 50)
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وذلك يف قول اهلل  اهلداية والتوفيق لإلميان،الثامن: أطلقت النعمة يف القرآن الكريم، ومعناها 

 [57]الصافات:{َوَلْواَل ِنْعَمُة َربِّي َلُكنُت ِمَن اْلُمْحَضِرين}تعاىل:

يقول: ولوال أن اهلل أنعم علي بهدايته ، والتوفيق لإلميان بالبعث بعد املوت ، لكنت من 

 .(51)احملضرين معك يف عذاب اهلل

عصمته وتوفيقه باالستمساك بعروة اإلسالم والرباءة من القرين  :أي {يولو ال نعمة رب}قال القرطيب:

 . (52)السوء

وذلك يف قول اهلل  التاسع: أطلقت النعمة يف القرآن الكريم، ومعناها تسخري الدواب وكل مركوب،

 .[13]الزُّخُرف:{ُثمَّ َتْذُكُروا ِنْعَمَة َربُِّكْم ِإَذا اْسَتَوْيُتْم َعَلْيِه}تعاىل: 

يقول تعاىل ذكره: ثم تذكروا نعمة ربكم اليت أنعمها عليكم بتسخريه ذلك لكم مراكب يف 

فتعظموه ومتجدوه ، وتقولوا تنزيها هلل الذي سخر لنا هذا الذي ركبناه  {إذا استويتم عليه}الرب والبحر 

 . (53)من هذه الفلك واألنعام

على تسخري ذلك لنا يف الرب والبحر.  وذكر النعمة هو احلمد هلل ،أي ركبتم عليه قال القرطيب:

 .(54)وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا" أي ذلل لنا هذا املركب

َوِإَذا }وذلك قول اهلل تعاىل:  العاشر: أطلق لفظ النعيم يف القرآن الكريم ومعناه قصور اجلنة ومياثرها،

 [20]اإلنسان:{َرَأْيَت َثمَّ َرَأْيَت َنِعيًما َوُمْلًكا َكِبرًيا

فتجد  {رأيت نعيما وملكا كبريا }سبق تفسريها يف اإلطالقات اللفظية، وهي: قول ابن سعدي: 

الواحد منهم، عنده من القصور واملساكن والغرف املزينة املزخرفة، ما ال يدركه الوصف، ولديه من 

                                                             

 (.550: 19لمصدر السابق)( ا51)

 (.84: 15فسير القرطبي )( ت52)

 (.557: 20فسير الطبري )( ت53)

 (.66: 16تفسير القرطبي )(  54)
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عجبة، والطيور البساتني الزاهرة، والثمار الدانية، والفواكه اللذيذة، واألنهار اجلارية، والرياض امل

 . (55) املطربة املشجية ما يأخذ بالقلوب، ويفرح النفوس

وذلك قول اهلل تعاىل:  احلادي عشر: أطلق لفظ النعيم يف القرآن الكريم مبعنى حسن الوجه وتأللؤيه،

 .[24]املطفِّفني:{َتْعِرُف ِفي ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة النَِّعيم}

لذين وصف اهلل صفتهم نضرة النعيم ، يعين حسنه وبريقه يقول تعاىل ذكره : تعرف يف األبرار ا

 . (57)أي بهجته غضارته ونورهقال القرطيب: .  (56)وتأللؤه

 :مطالب ثالثةالنعيم الدنيوي، وفيه املبحث الثاني: 

 األول: أشكال وأنواع النعمة يف الدنيا. املطلب

 .باإلميان عالقة النعمة الثاني: املطلب

  زوال النعيم الدنيوي. الثالث: أسباب املطلب

  

                                                             

 (.901تفسير ابن سعدي )ص: (  55)

 (.213: 24تفسير الطبري )(  56)

 (.264: 19فسير القرطبي ) ( ت57)
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 األول: أشكال وأنواع النعمة يف الدنيا. املطلب

 : النعم ثالثة: قال ابن قيم اجلوزية 

 .نعمة حاصلة يعلم بها العبد

 .نعمة منتظرة يرجوها

 .(58)نعمة هو فيها ال يشعر بها
 أوال: نعمة حاصلة يعلم بها العبد:

ع اإلنسان أن ُيعد نعم اهلل عليه، وال يقدر أن حيصيها؛ لقد منّ  اهلل علينا بنعم كثرية، وال يستطي

َوِإن َتُعدُّوا ِنْعَمَة اللَِّه }فهو يتقلب يف نعم اهلل من أّول يوم ولد فيه، وحتى يقبض اهلل روحه، قال تعاىل: 

؛ بني نعم يشعر بها، ، وتتعدد هذه النعم على العبد (59) [19]النحل: {رَِّحيٌم َلَغُفوٌر اللََّه ِإنَّ ۗ  َلا ُتْحُصوَها 

ونعم ال يشعر بها، ونعم يرجوها من اهلل تعاىل، بل إن وجود اإلنسان على أرض اهلل من أعظم نعم اهلل 

 ويتنعم مبا أوجده اهلل عليها من خريات.  األرض عليه؛ فهو يعيش على

 نعم منتظرة مرجوة: ثانًيا:

، وتيسري األمر، والعيشة الطيبة، البالة كراح ؛وهي نعم يرجوها العبد من اهلل، منها ما هو دنيوي

قال ودخول جنته.  –عز وجل –ومنها ما يتعلق باآلخرة وهو الفوز برضوان اهلل  ،والتمكني يف األرض

 .[8]لقمان:{ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلُهْم َجنَّاُت النَِّعيم}اهلل تعاىل:

رار من السعداء يف الدار اآلخرة، الذين آمنوا باهلل وصدقوا هذا ذكر مآل األبقال القرطيب: 

أي: يتنعمون فيها بأنواع  {هلم جنات النعيم  }املرسلني، وعملوا األعمال الصاحلة املتابعة لشريعة اهلل

املالذ واملسار، من املآكل واملشارب، واملالبس واملساكن، واملراكب والنساء، والنضرة والسماع 

  .(60)ببال أحد، وهم يف ذلك مقيمون دائما فيها، ال يظعنون، وال يبغون عنها حوالالذي مل خيطر 
 ثالثا: نعم ال يشعر بها اإلنسان:

 .كثرية يتمتع بها، وال يدرك هذه النعم إال عند فقدانهاا ميتلك اإلنسان نعم

 [ 53]النحل:{ُم الضُّرُّ َفِإَلْيِه َتْجَأُرونَوَما ِبُكم مِّن نِّْعَمٍة َفِمَن الّلِه ُثمَّ ِإَذا َمسَُّك}قال اله تعاىل: 

يكن بكم يف أبدانكم أيها الناس من عافية وصحة وسالمة ويف أموالكم من مناء، يعين: ما 

 .(61)فمن اهلل هو املنعم عليكم بذلك ال غريه، ألن ذلك إليه وبيده

                                                             

 (.173: 1الفوائد )(58)

 وقد مر شرحها في اإلطالقات المعنوية.( 59)

 (.332: 6فسير ابن كثير )( ت60)

 (.251: 14فسير الطبري )( ت61)
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عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال : صحة اال . [8:]التكاثر{ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيم}وقال تعاىل: 

 .(62)بد ان واالمساع واالبصار يسال اهلل العباد فيم استعملوها وهو اعلم بذلك منهم

فالوقت نعمة كبرية ال يشعر بها الفرد إال عند شغله، ونعمة التحدث، ونعمة الفهم، ونعمة راحته 

 .النفسية

 . (63)(تان مغبون فيهما كثري من الناس الصحة والفراغنعم) قال النيب صلى اهلل عليه وسلم:
ما )بكر وعمر فقال  يذات يوم أو ليلة فإذا هو بأب -صلى اهلل عليه وسلم-خرج رسول اهلل و

وأنا والذى نفسى بيده ) :اجلوع يا رسول اهلل. قال :. قاال؟(أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة

فلما  ،بيته معه فأتى رجال من األنصار فإذا هو ليس يففقاموا  ،(ألخرجنى الذى أخرجكما قوموا 

ذهب  :قالت .( أين فالن ) -صلى اهلل عليه وسلم-مرحبا وأهال. فقال هلا رسول اهلل  :رأته املرأة قالت

 :وصاحبيه ثم قال -صلى اهلل عليه وسلم-فنظر إىل رسول اهلل  ي،يستعذب لنا من املاء. إذ جاء األنصار

 ،فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر ومتر ورطب -قال  -اليوم أكرم أضيافا منى  احلمد هلل ما أحد

فذبح  .( إياك واحللوب) -صلى اهلل عليه وسلم-كلوا من هذه. وأخذ املدية فقال له رسول اهلل  :فقال

صلى اهلل عليه -ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول اهلل  ،هلم فأكلوا من الشاة

والذى نفسى بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم  )ألبى بكر وعمر -وسلم

 .(64)( اجلوع ثم مل ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم
 
 عالقة النعمة باإلميان والنقمة بالكفران. الثاني: املطلب

ظاهر يدركه اإلنسان أنعم اهلل على عباده بنعم كثرية ال تعد وال حتصى، وهذه النعم منها ما هو 

َأَلْم َتَرْوا َأنَّ اللََّه َسخََّر َلُكْم َما  }حبواسه، يشعر بها، ومنها ما هو باطن ال يشعر به اإلنسان، قال تعاىل:

ُنعم ، وحق امل[7]سورة لقمان اآلية: {ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوَباِطَنًة 

على املَنعم أن يؤدي شكر هذه النعم، وقد جتد كثرًيا من الناس يؤدي شكر نعم اهلل الظاهرة، ويغفل 

عن شكر اهلل على النعم الباطنة، فتزول منه نعمة باطنة دون ان يشعر ألنه مل يؤدي شكرها، قال 

، [3]سورة املائدة اآلية {َلِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِديٌدَوِإْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َلَأِزيَدنَُّكْم َو}تعاىل: 

عز وجل سبب يف زيادة النعم، وحفظها، كما أن كثرة الذنوب واملعاصي، واإلغفال عن -فشكر اهلل

 شكر النعم يكون سبًبا يف زواهلا.

                                                             

 (.3460: 10فسير ابن أبي حاتم )( ت62)

 (.6412رقم  109: 8أخرجه البخاري )(  63)

 (.5434رقم  116: 6خرجه مسلم في صحيحه)( أ64)
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-عز وجل-لقد أكمل اهللولعل من أعظم نعم اهلل علينا نعمة اإلميان به، بل هي أكرب النعم؛ ف

اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت }للبشرية ديًنا، وارتضاها هلم، قال تعاىل: 

، وحبب اهلل لعباده اإلميان به، وزينه يف قلوبهم، ومل يرض [3]سورة املائدة اآلية {َلُكُم اْلِإْسَلاَم ِديًنا

َوَلِكنَّ اللََّه َحبََّب ِإَلْيُكُم اْلِإمَياَن َوَزيََّنُه ِفي ُقُلوِبُكْم َوَكرََّه ِإَلْيُكُم اْلُكْفَر }الكفر، قال تعاىل: لعباده 

 [.7]سورة احلجرات اآلية {َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن ُأوَلِئَك ُهُم الرَّاِشُدوَن

 
  أسباب زوال النعيم الدنيوي.الثالث:  املطلب

لكفر والشرك باهلل، وكثرة الذنوب واملعاصي أسباب لزوال النعم وحلول النقم على البشر، إن ا

فما ينزل بالء إال بذنب، وال ُيرفع إال بتوبة، وما نراه من فساد يف األرض، وضيق وضنك، وانتشار 

الفواحش بني الناس، وكثرة الفنت، وانتشار األمراض؛ كل هذا بسبب الذنوب واملعاصي، قال 

] {َيْرِجُعوَنَظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس ِلُيِذيَقُهْم َبْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم }عاىل:ت

 .[41سورة الروم اآلية : 

اٍل ُكُلوا ِمْن ِرْزِق َربُِّكْم َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ ِفي َمْسَكِنِهْم آَيٌة َجنََّتاِن َعْن َيِمنٍي َوِشَم}قال تعاىل: 

( َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِم َوَبدَّْلَناُهْم ِبَجنََّتْيِهْم َجنََّتْيِن 15َواْشُكُروا َلُه َبْلَدٌة َطيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر )

َذِلَك َجَزْيَناُهْم ِبَما َكَفُروا َوَهْل ُنَجاِزي ِإلَّا اْلَكُفوَر  (16َذَواَتْي ُأُكٍل َخْمٍط َوَأْثٍل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر َقِليٍل )

يَها َلَياِلَي َوَأيَّاًما ( َوَجَعْلَنا َبْيَنُهْم َوَبْيَن اْلُقَرى الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَها ُقًرى َظاِهَرًة َوَقدَّْرَنا ِفيَها السَّْيَر ِسرُيوا ِف17)

ا َباِعْد َبْيَن َأْسَفاِرَنا َوَظَلُموا َأْنُفَسُهْم َفَجَعْلَناُهْم َأَحاِديَث َوَمزَّْقَناُهْم ُكلَّ ُمَمزٍَّق ِإنَّ ( َفَقاُلوا َربََّن18آِمِننَي )

 .[(18 -15: سورة سبأ، اآليات ] {ِفي َذِلَك َلآَياٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر

وجحدوا نعمه، فعاقبهم اهلل على واألمثلة يف كتاب اهلل تعاىل كثرية عن هؤالء الذين كفروا به، 

َوَضَرَب اللَُّه َمَثًلا َقْرَيًة َكاَنْت }كفرهم، وأبدهلم ما يستحقون من العذاب يف الدنيا واألخرة، قال تعاىل: 

ُه ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة َيْأِتيَها ِرْزُقَها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِبَأْنُعِم اللَِّه َفَأَذاَقَها اللَّ

 .[41] سورة الروم اآلية: {ِبَما َكاُنوا َيْصَنُعوَن

وهذه القرية هي مكة املشرفة اليت كانت آمنة مطمئنة ال يهاج فيها أحد، وحترتمها اجلاهلية 

فحصل  اجلهالء حتى إن أحدهم جيد قاتل أبيه وأخيه، فال يهيجه مع شدة احلمية فيهم، والنعرة العربية

هلا من األمن التام ما مل حيصل لسواها وكذلك الرزق الواسع، كانت بلدة ليس فيها زرع وال شجر، 

ولكن يسر اهلل هلا الرزق يأتيها من كل مكان، فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه، يدعوهم 

، فأذاقهم اهلل ضد إىل أكمل األمور، وينهاهم عن األمور السيئة، فكذبوه وكفروا بنعمة اهلل عليهم
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ما كانوا فيه، وألبسهم لباس اجلوع الذي هو ضد الرغد، واخلوف الذي هو ضد األمن، وذلك بسبب 

 .(65)صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم
فال يظن أحد أن ما فيه من نعيم على الرغم من كفره، أو كثرة ذنوبه ومعاصيه هو حب من اهلل 

يد اهلل ليجعل أحذه حسرة يف قلوب هؤالء، فالندم يكون أشد له، وإال لعاقبه اهلل يف احلال، ولكن ير

بعد زوال كثري من النعم، وتكون احلسرة أكرب بعد اخلري الوفري، ولك أن تتخيل ما مدى حسرة هذا 

الرجل الذي جعل اهلل له جنتني من خنيل وأعناب، وأجرى له األنهار من حتتهم، فكفر بنعم اهلل عليه، 

م نفسه،  فعاقبه اهلل أشد العقاب، بأن أهلك اهلل هذه الثمار؛ فأصبح هذا ومل يؤدي شكرها، وظل

الرجل يقلب كفيه على ما أنفق على هذه الثمار، وتقليب اليد دليل على شدة احلسرة والندامة، قال 

َيٌة َعَلى ُعُروِشَها َوَيُقوُل َياَلْيَتِني َلْم َوُأِحيَط ِبَثَمِرِه َفَأْصَبَح ُيَقلُِّب َكفَّْيِه َعَلى َما َأْنَفَق ِفيَها َوِهَي َخاِو }تعاىل:

 .[42]سورة الكهف اآلية {ُأْشِرْك ِبَربِّي َأَحًدا

 .[53]األنفال:{َذِلَك ِبَأنَّ الّلَه َلْم َيُك ُمَغيًِّرا نِّْعَمًة َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم }قال اهلل تعاىل:و

ذين كفروا بآياتنا من مشركي قريش ببدر قال أبو جعفر: يقول تعاىل ذكره: وأخذنا هؤالء ال

بذنوبهم، وفعلنا ذلك بهم، بأنهم غريوا ما أنعم اهلل عليهم به من ابتعاثه رسوله منهم وبني أظهرهم، 

بإخراجهم إياه من بينهم، وتكذيبهم له، وحربهم إياه، فغرينا نعمتنا عليهم بإهالكنا إياهم، كفعلنا 

 .(66)نا وعصى أمرناذلك يف املاضني قبلهم ممن طغى علي
 [211]البقرة:{َوَمن ُيَبدِّْل ِنْعَمَة الّلِه ِمن َبْعِد َما َجاءْتُه َفِإنَّ الّلَه َشِديُد اْلِعَقاب}وقال اهلل تعاىل: 

تدل على احلق، وعلى صدق الرسل، فتيقنوها وعرفوها، فلم يقوموا بشكر هذه قال ابن سعدي: 

 النعمة، اليت تقتضي القيام بها.

روا بها وبدلوا نعمة اهلل كفرا، فلهذا استحقوا أن ينزل اهلل عليهم عقابه وحيرمهم من بل كف

ثوابه، ومسى اهلل تعاىل كفر النعمة تبديال هلا، ألن من أنعم اهلل عليه نعمة دينية أو دنيوية، فلم 

 يشكرها، ومل يقم بواجبها، اضمحلت عنه وذهبت، وتبدلت بالكفر واملعاصي، فصار الكفر بدل

  .(67)النعمة، وأما من شكر اهلل تعاىل، وقام حبقها، فإنها تثبت وتستمر، ويزيده اهلل منها
 .[72]النحل:{َوِبِنْعَمِت الّلِه ُهْم َيْكُفُرون }وقال اهلل عز وجل:

اهلل وليس له من وجوده سوى العدم  أي: أيؤمنون بالباطل الذي مل يكن شيئا مذكورا ثم أوجده  

وال تدبر من األمر شييييييييئا، وهذا عام لكل ما عبد من دون اهلل فإنها باطلة فكيف فال ختلق وال ترزق 

                                                             

 (.451تفسير ابن سعدي )ص (65)

 (.19: 14تفسير الطبري)(  66)
 (.95: 1فسير ابن سعدي )( ت67)
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جيحدونها ويستعينون بها على معاصي اهلل والكفر به، هل هذا إال    . يتخذها املشركون من دون اهلل؟ 

 .(68)من أظلم الظلم وأفجر الفجور وأسفه السفه
 .[71نحل:]ال{َأَفِبِنْعَمِة الّلِه َيْجَحُدون }وقال عز وجل:

أفبنعمة اهلل اليت أنعمها على هؤالء املشركني من الرزق الذي رزقهم يف الدنيا قال الطربي: 

 .(69)؟ جيحدون بإشراكهم غري اهلل من خلقه يف سلطانه وملكه
وهناك آيات أخرى ذكرها اهلل عز وجل يف الكافرين بنعمة اهلل واجلاحدين هلا وان اهلل تعاىل 

، وقول اهلل [27]الدخان:{َوَنْعَمٍة َكاُنوا ِفيَها َفاِكِهني}، منها: قوله تعاىل:عاقبهم حبرمانهم منها

 .[112]النحل:{َفَكَفَرْت ِبَأْنُعِم الّلِه  }،[11]املزَّمل:{َوَذْرِني َواْلُمَكذِِّبنَي ُأوِلي النَّْعَمِة َوَمهِّْلُهْم َقِلياًل}تعاىل:

 ناس كفروا بها وجحدوا بها.كل هذه اآليات دلت على زوال نعمة اهلل من أ
 

 .املبحث الرابع: حصول النعيم األخروي 

 املطلب األول: حصول نعيم القرب.

 املطلب الثاني: حصول نعيم اجلنة.

 املطلب الثالث: رؤية اهلل عز وجل.
 

 املبحث  الرابع: حصول النعيم األخروي، وفيه ثالثة مطالب:

يا، ونعيم مقيم يف األخرة، فأعد هلم يف اآلخرة جنات وعد اهلل عباده الصاحلني حبياة طيبة يف الدن

؛ قال جتري من حتتها األنهار، ومّن عليهم فيها مبا ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر

 .[17دة:]السج {َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس مَّا ُأْخِفَي َلُهم مِّن ُقرَِّة َأْعُيٍن َجَزاء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلون}اهلل تعاىل:

 املطلب األول:: نعيم القرب: 

 .[89-88]الواقعة: {َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجنَُّت َنِعيٍم (88) َفَأمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبنَي} قال تعاىل:

قال ابن كثري: روح من جهة املوت، ورحيان يتلقى به، وجنة نعيم تقابله، فإذا قبض ملك املوت 

جسد: جزاك اهلل عين خريا، فقد كنت سريعا بي إىل طاعة اهلل، بطيئا بي عن روحه، قالت الروح لل

معصية اهلل، فقد جنيت وأجنيت، ويقول اجلسد للروح مثل ذلك، وتبكي عليه بقاع األرض اليت كان 

 .(70)يطيع اهلل فيها، وكل باب من السماء يصعد منه عمله. وينزل منه رزقه أربعني ليلة"

                                                             

 (.444فسير ابن سعدي )ص: ( ت68)

 (.293: 14تفسير الطبري )(  69)

 (.504: 8تفسير بن كثير ) (70)
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أن املالئكة تسأل العبد املؤمن يف قربه فيحسن اإلجابة  رضي اهلل عنه عازبيف حديث الرباء بن و

وعند ذاك: " ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من اجلنة، وألبسوه من اجلنة، وافتحوا 

اية: ويف رو، له بابًا إىل اجلنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له يف قربه مّد بصره، قال: ويأتيه

رجل حسن الوجه حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من  ميثل له

هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: وأنت فبشرك اهلل خبري من أنت؟  ،اهلل، وجنات فيها نعيم مقيم

نت سريعًا يف فوجهك الوجه الذي جييء باخلري، فيقول: أنا عملك الصاحل، فو اهلل ما علمتك إال ك

طاعة اهلل، بطيئًا يف معصية اهلل، فجزاك اهلل خريًا، ثم يفتح له باًبا من اجلنة، وباًبا من النار، فيقال: 

هذا منزلك لو عصيت اهلل، أبدلك اهلل به هذا، فإذا رأى ما يف اجلنة، قال: ربِّ عجل قيام الساعة، 

 .(71)كيما أرجع إىل أهلي ومالي، فيقال له: اسكن
فمن يتق اهلل، وميتثل أوامره، وجيتنب نواهيه، ويتبع منهجه؛ يكافئه ربه جبنات جتري من حتتها       

األنهار، فيها ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر، وال يقتصر هذا النعيم على اجلنة 

ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ }اىل: فقط، بل إنهم ينالون ما هو أعظم من ذلك وهو النظر إىل وجهه الكريم، قال تع

 .[23-22] القيامة {( ِإَلى َربَِّها َناِظَرٌة22َناِضَرٌة )

 
 املطلب الثاني: حتقيق النعيم يوم القيامة:

 [.34]القلم: .{ِإنَّ ِلْلُمتَِّقنَي ِعْنَد َربِِّهْم َجنَّاِت النَِّعيِم}قال تعاىل: 

املشركون إنا نعطي يف اآلخرة أفضل مما تعطون عند ربهم يف اآلخرة وملا نزلت هذه اآلية قال  :أي

فقال الّله تعاىل تكذيبا للمشركني َأَفَنْجَعُل اْلُمْسِلِمنيَ َكاْلُمْجِرِمنَي يعين أن التسوية بني املسلم واجملرم 

غري جائزة فكيف يكون أفضل أو يعطى أفضل منه وملا قال تعاىل ذلك على سبيل االستبعاد واإلنكار 

 .(72)طريق االلتفات ما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن قال هلم على
َمَثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن ِفيَها َأْنَهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر آِسٍن }قال تعاىل: وعن حتقيق ذلك النعيم: 

اِرِبنَي َوَأْنَهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّى َوَلُهْم ِفيَها ِمْن ُكلِّ َوَأْنَهاٌر ِمْن َلَبٍن َلْم َيَتَغيَّْر َطْعُمُه َوَأْنَهاٌر ِمْن َخْمٍر َلذٍَّة ِللشَّ

] سورة حممد اآلية: {الثََّمَراِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن َربِِّهْم َكَمْن ُهَو َخاِلٌد ِفي النَّاِر َوُسُقوا َماًء َحِميًما َفَقطََّع َأْمَعاَءُهْم

15]. 

من يشرب منه مل يظمأ بعده -صلى اهلل عليه وسلم-حممدوهناك نهر الكوثر الذي أعطاه اهلل لنبيه 

 .[1]سورة الكوثر: {ِإنَّا َأْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر}أبًدا، قال تعاىل: 

                                                             

 صحيح الجامع الصغير(، صححه األلباني: في 18557رقم  287:  4)  خرجه اإلمام أحمد في المسندأ (71)

 (7  :3.) 

 (.327: 4فسير الخازن)( ت72)
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عن ابن عباس، رضي اهلل عنهما أنه قال يف الكوثر هو اخلري الذي أعطاه اهلل إياه قال أبو بشر 

نة فقال سعيد النهر الذي يف اجلنة من اخلري قلت لسعيد بن جبري فإن الناس يزعمون أنه نهر يف اجل

 .(73)الذي أعطاه اهلل إياه
مل يقتصر نعيم اجلنة على الطعام والشراب فقط، فلقد كافئ اهلل عباده يف اجلنة بأن زوجهم و

 .[54]سورة الدخان: {َكَذِلَك َوَزوَّْجَناُهْم ِبُحوٍر ِعنٍي}فيها من احلور العني، قال تعاىل 

ا هؤالء املتقني يف اآلخرة من الكرامة فأدخلناهم اجلنات، وألبسناهم فيها أي: كما أعطين

السندس واإلستربق، كذلك أكرمناهم بأن زّوجناهم أيًضا فيها حوًرا من النساء، وهن النقيات 

البياض، واحدتهّن: َحْوراء، واحُلور: الالتي حيار فيهّن الطرف باٍد مخُّ سوقهّن من وراء ثيابهّن، ويرى 

 .(74) ناظر وجهه يف كبد إحداهّن كاملرآة من رقة اجللد، وصفاء اللونال
ونساء أهل اجلنة ال يصيبهم ما يصيب نساء الدنيا من حيض أو نفاس أو غريه، وكلما أتى الرجل زوجته 

 يف اجلنة رجعت بكًرا كما كانت، ومن شدة مجاهلم قد شبههم اهلل باللؤلؤ والياقوت واملرجان.

 .[ 23،22سورة الواقعة، اآلية ] {( َكَأْمَثاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِن22ُحوٌر ِعنٌي )َو}قال تعاىل: 

 .[54]سورة الرمحن : {َكَأنَُّهنَّ اْلَياُقوُت َواْلَمْرَجاُن} قال تعاىل:و

سورة الواقعة، ]{اًبا( ُعُرًبا َأْتَر36( َفَجَعْلَناُهنَّ َأْبَكاًرا )35ِإنَّا َأْنَشْأَناُهنَّ ِإْنَشاًء )}قال تعاىل:و

37،36،35 ]. 

َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن }وسخر اهلل هلم غلمان يقوموا على خدمتهم يف اجلنة، قال تعاىل: 

 .[18،17سورة الواقعة، اآلية ) ]{( ِبَأْكَواٍب َوَأَباِريَق َوَكْأٍس ِمْن َمِعنٍي17)

لدون، ال ميوتون وال يهرمون، وال يتغريون، وال ينتقلون يطوف عليهم أي: للخدمة ولدان أي: غلمان خم

من حالة إىل حالة، وقيل: خملدون مفرطون واخللد القرط وهو احللقة تعلق يف األذن واختلفوا يف هؤالء 

الولدان فقيل هم أوالد املؤمنني الذين ماتوا أطفاال وفيه ضعف ألن اهلل أخرب أنه يلحقهم بآبائهم وألن من 

من ال ولد له فلو خدمه ولد غريه كان منقصة بأبي اخلادم وقيل هم صغار الكفار الذين ماتوا  املؤمنني

 .(75) قبل التكليف
 املطلب الثالث: رؤية اهلل عز وجل يف اآلخرة.

اجلنة نعيمها دائم، وفيها ف ومن نعيم أهل اجلنة، بل أعظم النعيم: رؤية رب العاملني تبارك وتعاىل.

نسان، ولكن النعيم األكرب، والثواب األعظم، هو النظر إىل وجهه الكريم، أضعاف ما يتخيل اإل

فاألنسان يريد أن يرى ربه الذي عبده، وصام وقام حًبا فيه، وجاهد يف سبيله بنفسه وماله تقرًبا إليه، 

                                                             

 (.4966رقم  219: 6خرجه البخاري في صحيحه)( أ73)

 (.52: 22تفسير الطبري: ) (74)

 (.235: 4تفسير الخازن )( 75
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ن فغاية مراد املؤمن أن يظفر برؤية ربه وخالقه، يريد أن يرى هذا اإلله العظيم، الذي خلق هذا الكو

 فأبدعه ونظمه على غري مثال.

ثابتة بالقرآن والسنة، وأن املؤمن سريى ربه كما يرى القمر يف حالة -عز وجل–ورؤية اهلل 

 .[23،22 :سورة القيامة] {( ِإَلى َربَِّها َناِظَرٌة22ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرٌة )}اكتماله، قال تعاىل: 

 [26]سورة يونس اآلية {اْلُحْسَنى َوِزَياَدٌة َوَلا َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َوَلا ِذلٌَّةِللَِّذيَن َأْحَسُنوا }ومنه قوله تعاىل: 

 .(76) عن سعيد بن منران، عن أبي بكر: للذين أحسنوا احلسنى وزيادة، قال: النظر إىل وجه اهلل
ن نذكر اختالفهم فمنه من أّول الرؤية، وال يسعنا أ-عز وجل-وقد اختلف أهل العلم يف رؤية اهلل

صلى اهلل عليه وسلم يف -أن رؤية اهلل واقعة بدليل قول النيب-واهلل أعلم-على وجه التفصيل، والراجح

-احليث الذي رواه جرير بن عبد اهلل، قال: كنا عند النيب صلى اهلل عليه وسلم، فنظر إىل القمر ليلة 

ر، ال تضامون يف رؤيته، فإن استطعتم إنكم سرتون ربكم، كما ترون هذا القم»فقال: -يعين البدر 

َفاْصِبْر َعَلى َما َيُقوُلوَن َوَسبِّْح }ثم قرأ:« أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا

 .(77) {ِبَحْمِد َربَِّك َقْبَل ُطُلوِع الشَّْمِس َوَقْبَل اْلُغُروِب
ه كما يرى القمر يف حالة اكتماله، فهل ففي احلديث داللة صرحية على أن املؤمن سريى رب  

؟ فأهل اجلنة ال يعطون فيها شيًئا أحب إليهم من النظر إىل -عز وجل-يوجد نعيم أفضل من رؤية اهلل

َكلَّا ِإنَُّهْم }قال تعاىل: -سبحانه وتعاىل-وجه الكريم، بل إن اخلسران الكبري هو احلرمان من رؤيته

 .[  15]سورة املطففني اآلية: {ُجوُبوَنَعْن َربِِّهْم َيْوَمِئٍذ َلَمْح

وأكتفي من هذا مبا مت إيراده وأسأل اهلل تعاىل أن ينفع به، واهلل أعلم وصلى اهلل على نبينا حممد، 

 وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (. 63: 15تفسير الطبري ) (76)

 (.544رقم115: 1أخرجه  )(77)
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 اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وتنتهي املهمات، وقد يسر اهلل هذا البحث بعد جوالت 

سر اهلل له التتمة ملا هي اهلل له اإلمتام وأعان على سرعة تعديله واالنتهاء منه احلالي وهو وجوالت ثم ي

 احلجر البييت فكان كما قيل: رب ضارة نافعة، وقد توصلت إىل نتائج وتوصيات أذكر منها ما يلي:

 النعمة والنعيم لفظان مرتادفان، والعالقة بينهم عالقة كلية.-1

 املؤمن والكافر. ايناهللى ثالثة أشكال وعالدنيا يف نعيم ال-2

 أساس نعيم اآلخرة. مااإلميان والعمل الصاحل ه-3

 اإلميان دون العمل الصاحل وحده ال يكفي حلصول النعيم يف اآلخرة.-4

 ما يتمتع به الكافر والعاصي استدراج من اهلل هلما.-5

 ء فقط.نعيم اآلخرة ليس كنعيم الدنيا، والتشابه بينهم يف األمسا-6

 .صلى اهلل عليه وسلم-يف اآلخرة واقعة ألهل اجلنة كما أخرب املصطفى-عز وجل-رؤية اهلل-7

 

 التوصيات:

 أوصي الباحثني بدراسة آيات النعمة والنعيم يف القرآن الكريم دراسة موضوعية موسعة-1

 أوصي الباحثني بدراسة أنواع النعم يف سورة النحل دراسة موضوعية.-2
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 ع:ثبت املراج

الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب.  دأبادى جم الفريوز، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز .1

جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي،  -حتقيق: حممد علي النجار. الناشر: اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية 

 القاهرة.

اق احلسيين، امللّقب مبرتضى تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف: حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّز .2

 هي. 1414بريوت، الطبعة: األوىل / –(. الناشر: دار الفكر هـ1205الزَّبيدي )املتوفى: 

تفسري القرآن العظيم البن أبي حامت، ابن أبي حامت. عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي،  .3

اململكة العربية  -تبة نزار مصطفى الباز احلنظلي.أبو حممد حتقيق: أسعد حممد الطيب. الناشر: مك

 هي. 1419 -السعودية. الطبعة: الثالثة 

تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، لعبد الرمحن السعدي، وزارة الشؤون اإلسالمية باململكة العربية  .4

 .(هي1421السعودية، الطبعة األوىل)

ل بن عمر بن كثري القرشي البصري ثم الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، تأليف: أبي الفداء إمساعي .5

 م. 1999.  هـ1420احملقق: سامي بن حممد سالمة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 

تفسري البغوي: معامل التنزيل للحسني بن مسعود أبو حممد. ، ، حتقيق: جمموعة من الباحثني منهم:  .6

 (. هـ1423الرياض، الطبعة األوىل سنة )سليمان مسلم احلرش، دار طيبة ب

: عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم البغدادي تأليفتفسري اخلازن ) لباب التأويل يف معاني التنزيل (  .7

سنة الطبع : ، الناشر : دار الكتب العلمية ي بريوت، حتقيق : تصحيح حممد على شاهني، الشهري باخلازن

 .هي 1415

حتقيق : ياسر بن إبراهيم و ، املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاني أبي: ، تأليفتفسري القرآن .8

 .م1997 -هـ1418سنة النشر: ، الرياض –الناشر : دار الوطن ، غنيم بن عباس بن غنيم

تفسري الطربي: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطربي حممد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر،  .9

 حممد شاكر، وحممود حممد شاكر.، دار املعارف مبصر، الطبعة الثانية؟. حتقيق: أمحد

 ، من موقع املكتبة الشاملة.: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني، تأليفتفسري العالمة حممد العثيمني .10

اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب، تأليف: أبي عبد اهلل حممد بن أمحد بن أبي بكر بن فرح  .11

اخلزرجي مشس الدين القرطيب ، حتقيق: أمحد الربدوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار األنصاري 

 م. 1964 - هـ1384القاهرة، الطبعة: الثانية،  –الكتب املصرية 

الناشر: ، بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع احلمريي اليماني الصنعاني ي: أب، تأليفتفسري عبد الرزاق .12

، بريوت. -الناشر: دار الكتب العلمية ، حتقيق: د. حممود حممد عبدهدراسة و، دار الكتب العلمية

 .هـ1419الطبعة: األوىل، سنة 
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تفسري جماهد، تأليف: أبي احلجاج جماهد بن جرب التابعي املكي القرشي املخزومي ، حتقيق: الدكتور  .13

 -هي  1410: األوىل، حممد عبد السالم أبو النيل، الناشر: دار الفكر اإلسالمي احلديثة، مصر، الطبعة

 م. 1989

تفسري مقاتل بن سليمان، تأليف: أبي احلسن مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي بالوالء البلخي ، حتقيق :  .14

 م، الطبعة : األوىل. 2003 -هي  1424 -لبنان/ بريوت  -أمحد فريد، دار النشر : دار الكتب العلمية 
بن العباس التميمي، أبي بكر بن جماهد البغدادي،  السبعة يف القراءات، تأليف: أمحد بن موسى .15

 .هـ1400مصر، الطبعة: الثانية،  –حتقيق: شوقي ضيف، الناشر: دار املعارف 

السنن الكربى، تأليف: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساني، أبو بكر  .16

لبنات الطبعة: الثالثة،  –ب العلمية، بريوت البيهقي ، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكت

 م. 2003 -هي  1424

والتوزيع،  صحيح البخاري، حملمد بن إمساعيل البخاري اجلعفي، أبو عبد اهلل. دار السالم للنشر .17

 .هـ1417، 1الرياض، ط

 : حممد ناصر الدين األلباني تأليفصحيح اجلامع الصغري وزيادته )الفتح الكبري(  .18
سنة الطبع : ، الطبعة : الثالثة، البلد : بريوت، دار النشر : املكتب اإلسالمي، انيشهرته : األلب .19

 .م1988،  هـ1408

صحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، أبو احلسني. حقق نصوصه وصّححه  .20

 لبنان، د.ت. -ورقمه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي. دار الكتب العلمية، بريوت

 : حممد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ابن القيم اجلوزية تأليف ،الفوائد .21

 .م1973 – 1393الطبعة الثانية ، ، بريوت –الناشر : دار الكتب العلمية  .22

اللباب يف علوم الكتاب، تأليف: أبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي  .23

املوجود والشيخ علي حممد معوض، الناشر: دار النعماني، حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد 

 .م1998-هي  1419بريوت / لبنان، الطبعة: األوىل،  -الكتب العلمية 

 .م1997، 1، البن منظور حممد بن مكرم الناشر: دار صادر، بريوت، طلسان العرب .24

 /املستدرك على الصحيحني: ألبي عبداهلل حممد بن عبداهلل احلاكم النيسابوري، إشراف: د .25

 يوسف عبدالرمحن املرعشلي، دار املعرفة، بريوت.

مسند اإلمام أمحد بن حنبل = املوسوعة احلديثية، إشراف  الدكتور: عبد اهلل عبد احملسن  .26

الرتكي، والشيخ شعيب اإلرنؤوط، وشارك يف حتقيقه جمموعة من الباحثني، مؤسسة الرسالة، 

 .( هـ1421الطبعة األوىل سنة)
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يف: جممع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات / حامد املعجم الوسيط، تأل .27

 عبد القادر / حممد النجار(، الناشر: دار الدعوة.

معجم مقاييس اللغة : ألبي احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق : عبد السالم هارون ،  .28

 (هي ، دار اجليل .1411الطبعة األوىل )
اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن  ي: مشس الدين أب ، تأليفشرالنشر يف القراءات الع .29

الناشر : املطبعة التجارية الكربى ]تصوير دار الكتاب  .: علي حممد الضباع ، حتقيقيوسف

 .العلمية[
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