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 التذكير بنعم اهلل و مصنوعاتو و تسخيرىا لإلنسان

 9الزخرف من اآلية 

  

  

ٍَّ اْنَعِضيُض اْنَعهِيُى انَِّزي َجَعَم نَُكُى اْْلَْسَض  ٍَّ َخهَقَُٓ اْْلَْسَض نَيَقُٕنُ َٔ اِث  َٔ ب ًَ ٍْ َخهََق انسَّ نَئٍِ َسأَْنتَُٓى يَّ َٔ
ِّ  بَْهَذةً  بِء َيبًء بِقََذٍس فَأَََشْشََب  بِ ًَ ٍَ انسَّ َل ِي انَِّزي ََضَّ َٔ  ٌَ ْٓتَُذٔ َجَعَم نَُكْى فِيَٓب ُسباُلً نََّعهَُّكْى تَ َٔ يٓبداً 

 ٌَ ََْعبِو َيب تَْشَكبُٕ اْْلَ َٔ ٍَ اْنفُْهِك  َجَعَم نَُكى يِّ َٔ َب  اَج ُكهَّٓ َٔ انَِّزي َخهََق اْْلَْص َٔ  ٌَ ْيتبً َكَزنَِك تُْخَشُجٕ يَّ

َش نََُب ََْزا  ٌَ انَِّزي َسخَّ تَقُٕنُٕا ُسْبحب َٔ  ِّ ْيتُْى َعهَْي َٕ تَ َسبُِّكْى إَِرا اْستَ ًَ ِِ ثُىَّ تَْزُكُشٔا َِْع ٔا َعهَى ظُُِٕٓس ُٕ نِتَْستَ

 ٌَ ُقَهِبُٕ ًُ َب نَ إََِّب إِنَى َسبُِّ َٔ  ٍَ َيب ُكَُّب نَُّ ُيْقِشَِي َٔ 

 :التفسير

  من تفسير القرطبي تصرفا

« من خمق السماوات واألرض ليقولن خمقين العزيز العميم». يعني المشركين« ولئن سألتيم»: قولو تعالى
 .فأقروا لو بالخمق واإليجاد، ثم عبدوا معو غيره جيال منيم

وىذا ابتداء إخبار منو .  وصف نفسو سبحانو بكمال القدرة«الذي جعل لكم األرض ميادا»: قولو تعالى
وقرأ . فراشا وبساطا« ميادا»عن نفسو، ولو كان ىذا إخبارا عن قول الكفار لقال الذي جعل لنا األرض 

 « ميدا»الكوفيون 

 .وقيل طرقا، لتسمكوا منيا إلى حيث أردتم.  أي معايش«وجعل لكم فييا سبال»

في أسفاركم؛ قال « لعمكم تيتدون»: وقيل.  فتستدلون بمقدوراتو عمى قدرتو«لعمكم تيتدون»: قولو تعالى
 .تيتدون إلى معايشكم: وقيل. لعمكم تعرفون نعمة اهلل عميكم؛ قالو سعيد بن جبير: وقيل. ابن عيسى

أي ال كما أنزل عمى قوم نوح بغير قدر :  قال ابن عباس«والذي نزل من السماء ماء بقدر»: قولو تعالى
. حتى أغرقيم، بل ىو بقدر ال طوفان مغرق وال قاصر عن الحاجة، حتى يكون معاشا لكم وألنعامكم

 أي من «كذلك تخرجون».  أي مقفرة من النبات«بمدة ميتا».  أي بالماء«بو».  أي أحيينا«فأنشرنا»
وقرأ يحيى بن وثاب . مجودا« األعراف»وقد مضى في . قبوركم؛ ألن من قدر عمى ىذا قدر عمى ذلك

الباقون عمى . بفتح الياء وضم الراء« يخرجون»واألعمش وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر 
 .الفعل المجيول
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. أي األصناف كميا: قال سعيد بن جبير.  أي واهلل الذي خمق األزواج«والذي خمق األزواج»: قولو تعالى
: وقيل. الشتاء والصيف والميل والنيار والسموات واألرض والشمس والقمر والجنة والنار: وقال الحسن

وأنبتنا فييا من »: أراد أزواج النبات؛ كما قال تعالى: وقيل. أزواج الحيوان من ذكر وأنثى؛ قال ابن عيسى
ما يتقمب فيو اإلنسان من خير : وقيل. « 10: لقمان« »من كل زوج كريم»و « 7: ق« »كل زوج بييج

يمان وكفر، ونفع وضر، وفقر وغنى، وصحة وسقم وىذا القول يعم األقوال كميا ويجمعيا : قمت.وشر، وا 
 .بعمومو

لتستووا عمى ».  في البر والبحر«ما تركبون»اإلبل « واألنعام» السفن «وجعل لكم من الفمك»: قولو تعالى
أضاف الظيور : وقال الفراء. ؛ قال أبو عبيد« ما تركبون»:  ذكر الكناية ألنو رده إلى ما في قولو«ظيوره

إلى واحد ألن المراد بو الجنس، فصار الواحد في معنى الجمع بمنزلة الجيش والجند؛ فمذلك ذكر، وجمع 
اإلبل : وقال أبو معاذ. األنعام ىنا اإلبل والبقر: قال سعيد بن جبير.الظيور، أي عمى ظيور ىذا الجنس

بينما رجل راكب بقرة إذ قالت لو لم أخمق ليذا إنما خمقت لمحرث : وحدىا؛ وىو الصحيح لقولو عميو السالم
 .وقد مضى ىذا. وما ىما في القوم. « آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر»: فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم

وألن الفمك إنما تركب بطونيا، .  يعني بو اإلبل خاصة بدليل ما ذكرنا«لتستووا عمى ظيوره»: قولو تعالى
ويحتمل أن يجعل ظاىرىا باطنيا؛ ألن . ولكنو ذكرىما جميعا في أول اآلية وعطف أخرىا عمى أحدىما

 .الماء غمره وستره وباطنيا ظاىرا؛ ألنو أنكشف الظاىرين وظير لممبصرين

 أي ركبتم عميو وذكر النعمة ىو الحمد هلل عمى «ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عميو»: قولو تعالى
وتقولوا سبحان » «وتقولوا سبحان الذي سخر لنا ىذا وما كنا لو مقرنين». تسخير ذلك لنا في البر والبحر

« سبحان من سخر لنا ىذا»وفي قراءة عمي بن أبي طالب .  أي ذلل لنا ىذا المركب«الذي سخر لنا ىذا
« مقرنين»: وقال األخفش وأبو عبيدة.  أي مطيقين؛ في قول ابن عباس والكمبي«وما كنا لو مقرنين». 

فالن : ويقال. ىو قرن فالن إذا كان مثمو في القوة: مماثمين في األيد والقوة؛ من قوليم: وقيل. ضابطين
 . وأقرن لو أي أطاقو وقوي عميو؛ كأنو صار لو قرنا. وأقرنت كذا أي أطقتو. مقرن لفالن أي ضابط لو

الذي غمبتو ضيعتو؛ يكون لو إبل أو غنم : والمقرن أيضا. أي مطيقين«وما كنا لو مقرنين»: قال اهلل تعالى
: أحدىما: وفي أصمو قوالن: قال ابن السكيت. وال معين لو عمييا، أو يكون يسقي إبمو وال ذائد لو يذودىا

وأقرنت كذا إذا أطقتو وحكمتو؛ كأنو جعمو في . أقرن يقرن إقرانا إذا أطاق: أنو مأخوذ من اإلقران؛ يقال
أنو مأخوذ من المقارنة وىو أن يقرن بعضيا ببعض في : والثاني. فأوثقو بو وشده- وىو الحبل - قرن 

عممنا اهلل سبحانو ما نقول إذا ركبنا الدواب، .قرنت كذا بكذا إذا ربطتو بو وجعمتو قرينو: السير؛ يقال
وقال اركبوا »: وعرفنا في آية أخرى عمى لسان نوح عميو السالم ما نقول إذا ركبنا السفن؛ وىي قولو تعالى
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فكم من راكب دابة عثرت بو أو شمست « 41: ىود« »فييا بسم اهلل مجراىا ومرساىا إن ربي لغفور رحيم
فمما كان الركوب . وكم من راكبين في سفينة أنكسرت بيم فغرقوا. أو تقحمت أو طاح من ظيرىا فيمك

مباشرة أمر محظور واتصاال بأسباب من أسباب التمف أمر أال ينسى عند أتصال بو يومو، وأنو ىالك ال 
وال يدع ذكر ذلك بقمبو ولسانو حتى يكون . محالة فمنقمب إلى اهلل عز وجل غير منفمت من قضائو

والحذر من أن يكون وركوبو ذلك من أسباب موتو في عمم اهلل وىو . مستعدا لمقاء اهلل بإصالحو من نفسو
وما ينبغي لعبد أن يدع قول ىذا وليس بواجب ذكره بالمسان؛ فيقول متى ركب وخاصة في . غافل عنو

نا إلى ربنا لمنقمبون. سبحان الذي سخر لنا ىذا وما كنا لو بمقرنين»: السفر إذا تذكر الميم أنت « وا 
الصاحب في السفر، والحميفة في األىل والمال، الميم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقمب، 

تشتت أمر الرجل بعد « الجور بعد الكور»والجور بعد الكور، وسوء المنظر في األىل والمال؛ يعني بـ 
شيدت عمي بن أبي طالب ركب دابة يوما فمما وضع رجمو في الركاب : وقال عمي بن ربيعة. اجتماعو

سبحان الذي سخر لنا ىذا وما كنا لو »: باسم اهلل، فمما استوى عمى الدابة قال الحمد هلل، ثم قال: قال
نا إلى ربنا لمنقمبون. مقرنين الميم ال إلو إال أنت ظممت نفسي - ثالثا - الحمد هلل واهلل أكبر : ثم قال« وا 

رأيت رسول اهلل صمى اهلل : ما أضحكك ؟ قال: فاغفر لى إنو اليغفر الذنوب إال أنت؛ ثم ضحك فقمت لو
العبد »: عميو وسمم صنع كما صنعت، وقال كما قمت؛ ثم ضحك فقمت لو ما يضحكك يا رسول اهلل؟ قال

عجبا لعبد أن يقول الميم ال إلو إال أنت ظممت نفسي فاغفر لي فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت - أو قال - 
وذكر الثعمبي لو نحوه .... خرجو أبو داود الطيالسي في مسنده، . « يعمم أنو ال يغفر الذنوب غيره

مختصرا عن عمي رضي اهلل عنو، ولفظو أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان إذا وضع رجمو في الركاب 
الحمد هلل عمى كل حال سبحان الذي سخر لنا ىذا وما كنا لو - فإذا استوى قال - باسم اهلل »: قال

ذا نزلتم من الفمك واألنعام فقولوا الميم أنزلنا منزال مباركا وأنت خير  نا إلى ربنا لمنقمبون وا  مقرنين وا 
 « المنزلين

 المضامين و اآلحكام

 التذكير بنعم اهلل و مصنوعاتو  *

 تسخيراهلل تعالى ىذه المصنوعات لإلنسان * 

 ومييأة لممعاش, جعل األرض متسعة ممتدة    *

 وجوب شكره تعالى عمى ما انعم عمى اإلنسان بو * 
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وجعل فييا , تمكين اإلنسان من مستمزمات حياتو في األرض بأن جعل فييا أنيارًا لمشرب والمنافع   * 
 لمغذاء استمرارا لمحياة و ومما تنبتو األرض توسعة عمى العباد, من كل الثمرات صنفين اثنين

تذليل المصنوعات و الحيوانات لمنافع العباد من ركوب و غيره موجب ذكر النعمة ىو الحمد هلل عمى * 
 تسخير ذلك ليم في البر والبحر

           داللة آيات صنعو تعالى  في السماوات و تدبيره لألرض عمى وحدانيتو سبحانو وقدرتو  * 

 االرشاد إلى دعاء الركوب * 

  داللة آيات صنعو تعالى  في السماوات و تدبيره لألرض عمى وحدانيتو سبحانو وقدرتو  * 

 


