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 امللخص

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله 
 وصحبه ومن تبعه إبحسان إىل يوم الدين، أما بعد،،، 

 يف خمتازال أصاب  حاى الرتبوياة، وأبعااده األصايلة مقاصاده عان اجلناة لوصاف العقادي الادرس لبعد اظرً فن
 وحتفيااز اهلااد  جتليااة يف وظيفتااه يااؤدي حااى املرتكااز هااذا صااياغة إعااادة ماان بااد ال كااان  فقاا ، الااوع 
 يساايالرئ اهلااد  هااو وهااذا الرتبااوي الفكاارإىل  يسااتند طاار  خاا ل ماان وذلااك الساالو  واسااتقامة اهلماام

 متفائلااة ابلقايم مؤمنااة أجياال تربيااة يف ونسااهم للمسااتقبل االستشارافية النظاارة للجيال نعيااد حاى للبحاث
 املااادة لتحلياال املقااارن املاانه إىل  إضااافة التحليلااي، الوصاافي املاانه  علااى البحااث اعتمااد ولقااد ،ابجلنااة
؛ اثبتاة علمياة وأسا  نظارايت إىل للوصاول النفساية وأ االجتماعياة وأ الرتبوياة الناحية من سواء العلمية
 لآلايت القرآنية الرتبوية بعاداألإىل  للوصول االختصاص ذوي كتب  من عدد ابعتماد وذلك
 
  البحث من ظهرت اليت النتائج ومن 

 حاجااة وماادى مهيااةأ بيااانو  ومشوليتااه بسااموه الاارابي املاانه  ماان مهيتهاااأ تاا ز تربويااة قواعااد وجااود
 الرتبوياااة املنظوماااةإىل  الوعظياااة املنظوماااة مااان اجلناااة وصاااف مبوضاااو  روجالااا وحماولاااة .لاااه املعاصااار الواقاااع

 الساااعادة حتقااا  مشااااهد مااان األخروياااة احليااااة يف ماااا أبمجااال املسااالمن ربااا  وحماولاااة .الفاعلاااة التطبيقياااة
 لوصااف الرتبااوي العقاادي البعااد أمهيااة وإبااراز .وتقلباهتااا احلياااة يف الصاامود علااى املساالم حيفااز مبااا ،األبديااة
 احلاضااااارة لألجياااااال اجلناااااة وصاااااف عااااارض يف تربوياااااة منهجياااااة إجيااااااد وحماولاااااة ،الكااااارم القااااارآن يف اجلناااااة

 حلادا وحماولاة .ل ساتقامة حاافزا لتكاون ؛الغيايب للمعتقاد وجاذباة حمبباة بصاورة تاربطهم حبيث واملستقبلية
 وحال يف هلرتكا اجلناة دخاول مان والياسس املسالم الشباب لدى واالهنزامية حباطاإل يولد الذي الطر  من

 إىل) مشارو  يف ارئيًسا اعلميًا امرتكازً  اجلناة وصاف يف البحاث هاذا يكاون أن وحماولاة ،والتسخر املعاصي
 .عدة بوسائل العامل طفالأ عقول يف اجلنة صورة بلورةإىل  يهد  الذي الرتبوي ع مياإل (اجلنة
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  Abstrsct 

 

Due to the gap between the dogmatic lessons describing Paradise and its real goals along with 

its educational dimensions, to the extent that it has become isolated to preaching only.  

Therefore, it is imperative to redraft this basis to perform its function, i.e. to manifest the goal 

and stimulate motivation and behavior’s integrity through a proposal based on a pedagogical 

thought.  

This is the main objective of research, so as to reinstate a forward-looking view into the 

future, and educate coming generations, who believe in values and are optimistic about 

Paradise. 

The research relies on a descriptive analytical approach, in addition to comparative approach 

for analyzing a scientific material, whether educational, social or psychological, in order to 

access firm scientific theories and principles. And that is done by adopting a number of 

specialized books, hence, achieving the educational targets of Quran’s verses. 

The following are some outcomes of the research: To spell out significance of existing 

legitimate educational rules, in all areas, from the divine approach, within its exaltedness and 

comprehensiveness. To highlight the importance of the divine approach and to what extent it 

is needed in contemporary reality. Moreover, attempt to come up with a subject of describing 

Paradise from a preaching paradigm to a paradigm fit to be educational, applicable and 

effective. To attempt to connect Muslims with the finest scenes of the Hereafter’s life and 

achieve eternal happiness that motivates Muslims to withstand this Worldly life and its 

volatility. To shed light on the importance of educational dogmatic dimension on how 

Paradise is described in the Holy Quran, attempting to find an educational methodology in 

presenting that description for present and future generations. In a way to link them to the 

Unseen Belief graciously and attractively, and be a catalyst for straightness. To attempt to 

counteract proposals led by Westernization’s hypocrites. Such proposals generate frustration, 

defeatism, despair of entering Paradise among Muslim youth, as a consequence of leaving 

them in a mud of sins and backwardness. To possibly ascribe this research, about describing 

Paradise, to a prime scientific basis for “Towards Paradise” project, a media educational 

project, aiming to crystallize image of Paradise in minds of the world’s children through 

several means.  
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 ادلقدمة

إف اغبمػد هلل كبمػػده كنسػتعينو كنسػػتهديو، كنعػػوذ ابهلل مػن شػػركر أنفسػػنا كمػن سػػي ات أعمالنػػا،  
من يهده هللا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشػهد أف ال إلػو إال هللا الػذم كرمنػا ابإلسػبلـ، 

سػػػبيلو، كسػػػعادة اآلخػػػرة ابلفػػػوز جبنتػػػو كجػػػواره،  بسػػػعادة الػػػدنيا ُب اتبػػػاع كرفػػػع ذكػػػرن ابإليبػػػاف، ككعػػػدن
 ا عبده كرسولو اؽبادم األمن.كأشهد أف ؿبمدن 

 األمهية:

انطبلقا من استشعار اؼبسؤكلية ذبػاه ديننػا اإلسػبلمي اغبنيػف، كأمتنػا، كمػا تفرضػو علينػا األمانػة 
اؼبسػانبة ُب هنضػتها ابلبحػث ُب القػرآف إىل  ننػا نسػعىالعلمية ذباه األجياؿ اؼبسلمة اغبالية كالقادمػة؛ ف 

النصػػػراؼ الػػػدرس  االكػػػرم؛ بوصػػػفو الركيػػػزة األساسػػػية ؼبػػػنه  الرتبيػػػة النبويػػػة األكىل عبيػػػل الػػػرايدة، كنظػػػرن 
العقدم لوصف اعبنة عن مقاصده األصيلة كأبعاده الرتبوية، للدرجة اليت أصػب  معهػا ـبتػزال ُب الػوع  

فلقػد أجػاب البحػث عػن عػدد اؼبواضػع الػيت ذكػر  دة صياغة ىذا اؼبرتكز اؼبهػم؛فق ، كاف البد من إعا
 ، فيها كصف اعبنة، كما مدل أثر دراسة كصف اعبنة ُب تقوية حافز االستقامة ُب حياة اؼبسلمن اليـو

ثرىػػػا كالنفسػػػي كأكصػػػاؼ أىػػػل اعبنػػػة كأ كاالجتمػػػاعيت كصػػػف اعبنػػػة كنعيمهػػػا اؼبػػػادم كمػػػا ىػػػي ؾبػػػاال
ة ُب القػػرآف مػػن خػػبلؿ اػبطػػاب سػػر تكػػرار كصػػف اعبنػػة، كىػػل ربليػػل مػػنه  كصػػف اعبنػػالرتبػػوم، كمػػا 

كظيفتػػو السػػامية ُب كصػػف اعبنػػة كػػي يػػؤدم ف يرشػػدن إىل يصػػيل ُب أسػػلوب الرتغيػػب  كػػن أي يباإلؽبػػ
كىذا ما كبتاجػو ُب األبعػاد  الفكر الرتبومإىل  ذبلية اؽبدؼ، كربفيز اؽبمم، كاستقامة السلوؾ، كاإلضافة

بويػػػة ُب كصػػػف اعبنػػػة؛ حػػػى نعيػػػد للجيػػػل النظػػػرة االستشػػػرافية للمسػػػتقبل، كنسػػػاىم ُب تربيػػػة أجيػػػاؿ الرت 
مؤمنػة ابلقػيم، كضػعجل اعبنػة نصػب أعينهػا لتحقػ  صػفة الػرايدة؛ كتسػهم ُب أف تسػتعيد األمػة مكانتهػػا 

 السابقة.

 أىداف البحث:

 ربقي  عدد من األىداؼ، منها: إىل  كيطم  البحث 

 ليلية دقيقة ُب كصف اعبنة إلبراز أنبية ىذا اؼبوضوع كمدل حاجة الواقع اؼبعاصر لو.إعداد دراسة رب-
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 ومة الرتبوية التطبيقية الفاعلة.اؼبنظإىل  اػبركج دبوضوع كصف اعبنة من اؼبنظومة الوعظية-

اغبيػػػاة ا وبفػػػز اؼبسػػػلم علػػػى ال بػػػات ُب ربػػػ  اؼبسػػػلمن دبػػػا ُب اغبيػػػاة األخركيػػػة مػػػن مشػػػاىد مبهجػػػة، دبػػػ-
 تقلباهتا.ك 

 إبراز أنبية البعد العقدم الرتبوم لوصف اعبنة ُب القرآف الكرم.-

 تقدم إضافة علمية نوعية للدراسات القرآنية ُب ؾباؿ كصف اعبنة.-

رتبوية ُب عرض كصف اعبنة، كربطها بصورة تقريبية للمعتقد الغييب لتكوف حافزا على النهجية براز اؼبإ-
 االستقامة.

 من دخوؿ اعبنة.    ط كاالهنزامية كييالذم يولد اإلحبااغبد من الطرح -
السعي عبعل ىذا البحث مرتكزا علميا رئيسا ُب مشركع )إىل اعبنة( كىو مشركع إعبلمي تربوم -

 بلورة صورة اعبنة ُب عقوؿ أطفاؿ العامل بوسائل عدة. إىل  يهدؼ

 منهج الدراسة:

اؼبػػػنه  اؼبقػػػارف، حيػػػث طبقػػػجل اػبطػػػوات إىل  اعتمػػػد البحػػػث علػػػى اؼبػػػنه  الوصػػػفي التحليلػػػي، إضػػػافة
 التالية: 

 حصر كصبع اآلايت القرآنية اليت تصف اعبنة. -

 اعتماد ؾبموعة كتب معتمدة ُب التفسري لشرح اآلايت. -

 ربليل اؼبادة العلمية سواء من الناحية الببلغية أك الرتبوية. -

إىل  يت تضػيء بعػا اعبوانػب بغيػة الوصػوؿاعتماد عػدد مػن الكتػب الرتبويػة كالنفسػية كاالجتماعيػة الػ-
 بعا األبعاد الرتبوية اؼبوجودة ُب اآلايت القرآنية.
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 الصعوابت.

اعبنػػػة،  ايت كصػػػفالرتبويػػػة اؼبتعلقػػػة آع يضػػػاو اؼبمػػػن أبػػػرز صػػػعوابت الدراسػػػة قلػػػة الكتػػػاابت ُب 
الدراسػة اؼبستفيضػة حيث إنو مل تتػوافر اؼبؤلفػات الػيت تناكلػجل ىػذا اؼبوضػوع بشػكل مباشػر فبػا اسػتدعى 

 بعا إضاءات اؼبوضوع. إىل  لك ري من الكتب الرتبوية كالنفسية بغية الوصوؿ

أبػػػوااب ك ػػػرية أضػػػاءت جوانػػػب الػػػيت مشلػػػجل الػػػيت أفػػػادتد ُب الدراسػػػة كتػػػب السػػػنة  ادلراجـــعكمػػػن 
حيث صبػع األحاديػث اؼبتعلقػة بوصػف  ُب صحيحو، (ُ)اإلماـ مسلم عند اؼبوضوع كباب )صفة اعبنة(

. كمػا أف ، حيػث أدخلهػا ُب كتػاب بػدء اػبلػ كذلك مػا قػاـ بػو اإلمػاـ البخػارمنة ُب ابب كاحد، ك اعب
ففػػػي كتػػػاب ا كرد ُب الكتػػػاب كالسػػػنة، مػػػات ُب كصػػػف اعبنػػػة صبعػػػوا فيهػػػا بػػػن بعا قػػػد أفػػػردكا مؤلفػػػالػػػ
ىػ( قسم الكتػاب سػبعن ُٕٓ)ت. (ِ)اعبوزية" لشم  الدين أيب دمحم داير األفراحإىل  حادم األركاح"

اباب يصف فيها اعبنة جامعػا بػن مػا كرد ُب الكتػاب كالسػنة مػع التوضػي  كالػزايدات اؼبفيػدة الػيت ذبيػب 
" اعبنػة ُب القػرآفك كاف االعتمػاد األكػ  علػى كتػاب " .على الك ري من األس لة اليت زبطر على القارئ

بيػػػاف مفهػػػـو  ُبكالػػػذم اعتمػػػد ـ.  َُِِت عػػػاـ لبكػػػر اػبليفػػػات الصػػػادر عػػػن الكتػػػب العلميػػػة بػػػريك 
ا دبػػػا يػػػتبلءـ مػػػع هػػػكتفسػػػري آايت اعبنػػػة علػػػى سلسػػػلة مػػػن التفاسػػػري مػػػع بعػػػا الػػػزايدات التوضػػػيحية علي

لؤلستاذ  "صفة اعبنة كنعيمها"سب ترتيب اؼبصحف كما تناكؿ كتاب ح القرآنيةاؼبوضوع متتبعا السور 
علػػػى بيػػػاف صػػػفة اعبنػػػة كنعيمهػػػا  ـَُِِبػػػريكت عػػػاـ رشػػػيد ليػػػزكؿ الصػػػادر مػػػن دار الكتػػػب العلميػػػة ب

حاديث للخػركج بوصػف متسلسػل كاأل اآلايتبشكل مفصل كذلك جبمع كترتيب كسبحيص كرب  بن 
ئم الكحيػل مػن مكتبػة للػدكتور عبػد الػدا ع االعجاز النفسػي ُب القػرآف شامل للجنة كذلك كتاب ركائ

حيػػػث هبمػػػع الكتػػػاب أىػػػم اؼبقػػػاالت  www.acofps.comسػػػبلمي اإللكرتكنيػػػة علػػػم الػػػنف  اإل
العلميػػة كاألحبػػاث ُب إعجػػاز القػػرآف كالسػػنة ُب ؾبػػاؿ علػػم الػػنف  كيكشػػف اغبقػػائ  الصػػحيحة اليقينيػػة 

                                                           

ىػ( /  ُِٔ رجب ِٓ - ىػ َِٔكوشاذ القشريم النيسابورم، أبو اغبسن، )بن مسلم بن كرد بن   مسلم بن اغبجاج (ُ)
صحي   أىل السنة كاعبماعة، كىو مصنف كتاب عند اغبديث النبوم ـ(، ىو من أىم علماءٕٖٓ يوليو ٔ - ـِِٖ)

 .صحي  البخارم الذم يعت  اثي أص  كتب اغبديث بعد مسلم
ٍب الدمشقي اغبنبلي الشهري  بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زيد الدين الزُّرعي رأيب بك مش  الدين أبو عبد هللا دمحم بن (ِ)

ُب القرف ال امن اؽبجرم كصاحب اؼبؤلفات  اؼبسلمن ـ( من علماءُّْٗ - ـُِِٗ / ىػ ُٕٓ - ىػ ُٗٔ) اببن قٌيم اعبوزية
 ببلد األفراح.إىل  دم األركاحأك الداء كالدكاء.حا اعبواب الكاُب ؼبن سسؿ عن الدكاء الشاُب منها العديدة

http://www.acofps.com/
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 أصػولوإىل  كجػب رد العلػمأ حيػثربعػة عشػر قػرن كالػيت اكتشػفجل حػدي ا أاليت ربدث عنها القػرآف قبػل 
  .القرآنية

على الوصف الشػامل للجنػة  االعتمادفكاف اؼبشرتؾ بن ىذه الدراسة كالدراسات السابقة ىو 
برتتيب يساىم ُب إهباد تصور كاض  للجنة كنعيمها معتمدا علػى بيػاف ذلػك مػن خػبلؿ كتػب التفسػري 

الوقوؼ علػى ك ؼبعىن مع اإلضافات التوضيحية اليت زبدـ انظرا لقلة اؼبصنفات ُب ىذا اؼبوضوع اؼبعتمدة 
األبعػاد  طاسػتنبامنهػا ُب  كاالسػتفادةجػاء ُب كتػاب هللا  اغبقائ  العلمية النفسية الػيت تتفػ  سبامػا مػع مػا

اؼبفػاىيم  السػتنباطمن خبلؿ إهباد قواعد منهجية تقػـو علػى دراسػة اآلايت كربليلهػا ك  .النفسيةالرتبوية 
عبوانػػػػب العقائديػػػػة كتصػػػػنيف اؼبفػػػػاىيم الرتبويػػػػة حسػػػػب ااكلػػػػة الػػػػرب  بػػػػن اؼبفػػػػاىيم ُب اآليػػػػة ؿبالرتبويػػػػة ك 

جتماعيػػػػة كالنفسػػػػية للخػػػػركج أببعػػػػاد تربويػػػػة تسػػػػاىم ُب ذبديػػػػد الطػػػػرح للمفػػػػاىيم الغيبيػػػػة كاألخبلقيػػػػة كاال
ف الكػػرم كسسػػاس آقواعػػد تربويػػة مسػػتنبطة مػػن القػػر  يسػػاىم ُب اعتمػػاد اكتضػػيف للمنػػاى  الرتبويػػة ذبديػػد
تقػػدـ للمػػريب مػػادة متكاملػػة تشػػمل التصػػور الصػػحي   اكمػػا أهنػػ .شػػاملةللرتبيػػة النموذجيػػة الصػػحيحة ال

تصػور كسػلوؾ يسػاىم إىل  لوصف اعبنة مع األبعاد الرتبوية اليت يستطيع من خبلؽبا ربويل مفهػـو اعبنػة
 ُب طرح جديد للمفهـو الغييب كاألىداؼ الرتبوية اليت يقـو عليها كمادة متكاملة
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 الرتبوية لوصف النعيم يف اجلنةالفصل األول: األبعاد 

 ادلبحث األول : وصف  اجلن ة

اعبٌنة ذلك األصل من أصوؿ اإليباف ابلغيب الذم إذا ذكره  اؼبؤمن هتوف عليو الدنيا؛ 
فيستشعر ضآلة ما فيها من زخارؼ فانية  كهتوف عليو نبومها كأحزاهنا فكل شيء ُب دار الفناء إىل 

إنو النعيم اؼبقيم الذم ال وبوؿ  ر اػبلود ك ما حوت من نعيم كأٌم نعيم ؟!اغبياة اغب  ىي دا كإمبا فناء،
كمىٍن اصطفى الرضبن من  كال يزكؿ، بل األعظم من ذلك القرب من العظيم اؼبناف، كصحبة خري اػبل ،

عيم فيها من الن كأطهر قلوب، كنظرا لعظم ما كأصبل خل ، ُب أعظم منازؿ، كخري أخبلؽ، عباده،
عنوية عطى هللا سبحانو كتعاىل لعباده اؼبؤمنن  قوة حسية كمأصور البشر كضعفهم فقد الذم فاؽ ت

صبعجل أركع  دراؾ عظمة ذلك النعيم  فاعبٌنة بكل أظبائها كصفاهتا،إيستطيعوف من خبلؽبا ربمل ك 
-قد قاؿ هللا كنعيم كمقاـ أمن. ؛فكانجل دار سبلـ كخلد، كإقامة كمسكل،كأكمل النعيم اؼبعاي،
ب ََْفط   فَََلرَْعهَى  كتعاىل:  -سبحانو َٙ  يَّ ى أ ْخِف  ٓ ٍ نَ حِ  ي ِ ٍ   ق سَّ ب َجَصاء أَْعٛ  ًَ ا ثِ ٌَ  َكبَٕ  هٕ  ًَ َْٚع

(ُ). 
 

 :اجلن ة لغة
كالعرب تسمي النخيل جٌنة،  البستاف كمنو اعبٌنات، :)اعبٌنة ُب مادة جنن كرد ُب لساف العرب

  .(ِ)(األشجار كالنخل كصبعها جٌنات، كفيها زبصيص كيقاؿ للنخيل كغريىاكاعبٌنة اغبديقة ذات 
 : اجلن ة اصطالحا
كتعاىل  اعبٌنة ُب القرآف الكرم ستا كستن مرة بلف  اؼبفرد، كتسعا  -سبحانو–ذىكر هللا 

سبب  تسميتها ابعبٌنة "لشدة التفافها  رضبو هللا ،كرٌج  ابن منظور(ّ)كعشرين مرة بلف  اعبمع
 .(ٓ)ف مبا تعد دار النعيم ُب اآلخرة( ،كاعبٌنة إذا أطلقجل ُب القرآف كمل يوجد ما ىبصصها،(ْ)كظبلؽبا

                                                           

 . ُٕاآلية السجدة: (سورة ُ)
 .ََُص ،  ُّج ، لسان العرب ، ابن منظور (ِ)
 .ُِٖ-َُٖص  ، ادلعجم ادلفهرس أللفاظ القران، عبد الباقي( ّ)
 .ٗٗص،  ُّج، لسان العربابن منظور، ( ْ)
 .َِص ،ُط ،اجلنة يف القرآن الكرميطركط، ر (ٓ)
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موضعا كطوىب ُب موضع كاحد كدار السبلـ ُب  ةعشر  كلقد كرد لف  جنة كجنات ُب م ة كطب 

مواضع  ة كالغرفة كالغرؼ كالغرفات ُب طبسموضعن كاؼبسكل ُب موضعن كالفردكس ُب موضعن
كجنات عدف ُب طبسة عشر موضعا كالنعيم ُب ثبلثة عشر موضعا كسنقف ىنا على كصف اعبنة، 

من عظيم النعيم  -سبحانو-ككبن على يقن أف ما ُب اعبٌنة من الدنيا إال األظباء، فما أىبدعو اػبال  
إمبا  كلكن ما كرد من أظباء ألشياء نعرفها ُب الدنيا، ُب اعبٌنة ؿباؿ على عقوؿ العباد أف تدركو،

أما ما ُب اعبٌنة فهو  لتقريب الصورة الذىنية لتصٌور ذلك النعيم دبا أكتينا من إمكانت عقلية ؿبدكدة،
 .فبا مل ىبطر على قلب بشر

 سعة اجلن ةأواًل: 

الذم ال  كاتساعها العظيم،كلقد أكردت آايت القرآف الكرم كصفان للجنة، منها ًسعة اعبٌنة 
االتساع اؼببهر الذم ضٌم كل غاؿو كنفي  من  تستطيع العقوؿ البشرية أف تدركو مهما حاكلجل ذلك،

كامتداد ظبلؽبا، كمشوخ قصورىا، كغرفها كتباين  فمع اتساعها تزداد ركعتها كصباؽبا: أشجارىا، النعيم،
 خيامها، فنعيمها داٌؿ على عظمة اػبال  كقدرتو،كتفجر عيوهنا، كانتشار  كامتداد أهنارىا، درجاهتا،

كإمبا اؼبفٌرًط من خسر كأضاع الطري  إىل ذلك  كعظيم فضلو كإحسانو، على من أىطاعو كاتبع ىداه،
 ابلية كلقد جاء اػبطاب الرابي إىل ذكم العقوؿ كاألبصار، وز، ابنشغالو بدنيا فانية كصوارؼالف

سارعة إىل تلك اعبٌنة اليت تسٌر القلوب كتبٌدد اؽبمـو كتلٌم للم كيشد على أيديهم؛ يشحذ نبمهم،
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  الٌشمل؛ كذلك كما  ُب سورة آؿ عمراف ُب قولو تعاىل:

   پ ڀ ڀ ڀ ڀ
 ككذلك جاء اػبطاب الرابي للف ة اؼبؤمنة ُب آايت أخرل، (ُ)

 وب هم على التساب  ُب ميادين األعماؿ الصاغبة، كالنوااي اغبسنة .
 

حاضر  كلن يعـز على ذلك السباؽ، كيبت ل للنداء الرابي العظيم إاٌل متساب  مؤمن ابهلل،
قد علم قيمة أنفاس ال  عينو على اؽبدؼ يدرؾ قيمة كقتو ب وانيو قبل دقائقو، شديد التيٌق ، الذىن،

                                                           

 ُّّآؿ عمراف: (سورة ُ)
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ىل جنة اػبلد أك إ كعمر ينطل  إىل االنتهاء، كهناية إىل سعادة أك شقاء، بل إىل نر اعبحيم، تعود،
، مستعينان حبولو كقٌوتو -سبحانو-متوكبل على خالقو  فسقبلى على السباؽ وبدكه األمل ابلفوز، كالنعيم،

إىل جىنة عىرضها  ككجود غريه من اؼبتسابقن معو ُب اؼبيداف، جٌل كعبل، مستشعران لذة السباؽ،
يطرؽ ظبعو قولو تعاىل  على عباده.السماكات كاألرض أعدىا الرضبن اؼبلك ذك الفضل العظيم  كاؼبنة 

  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ

 .(ُ)         ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے
اعبٌنة أيعدت لف ة خاصة، كدبواصفات خاصة ،البٌد من توافرىا ُب  أف سب :كنستنت  فبا 

كتعاىل، اؼبقرتف ابلعمل الصاحل الصحي   -سبحانو-الداخلن كتلك اؼبواصفات، اإليباف الصحي  ابهلل 
 كف  الكتاب كالسنة..

 أبواب اجلن ةاثنياً: 
طاؿ اػبوؼ من عدـ   ككم إليها،دار طاؿ الشوؽ  إىل اؼبؤمنوف،أبواب اعبٌنة اليت يدخل منها 

،ذلك   أيٌب إدراكها، كىم يقفوف أماـ أبواهبا، كىم ييستقبلوف أعظم  اؼبؤمنوف فيو أنفسهم، ليجد اليـو
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  قاؿ تعاىل  استقباؿو من خزنتها. 

 ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى
فيجدكف ُب استقباؽبم اؼببلئكة اؼبكرمن  ِ()

)خزنة أبواب اعبٌنة( ؛الذين آمنوا بوجودىم ككم سبٌنجل تلك الف ة اؼبؤمنة  أف تراىم كتسعد بقرهبم، قاؿ 
ں ں ڻ   ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ تعاىل: 

(ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ
، ،فيتلقوف أعظم يتقدمهم األنبياء كىم زمره  عبنٌة،فيجتمع اعبمع عند أبواب ا (ّ)

ٍب كانجل  ربيتهم ُب  علمها الرضبن لعباده منذ خل  آدـ علية السبلـ ُب بدء اػبليقة، ربية ُب الوجود،
 ، كىي السبلـ فبعد التساب  ُب الدنيا، إهنا ربية اإلسبلـ، ٍب ىي ربيتهم ُب دار إقامتهم اعبٌنة، دنياىم

بعدما طابجل نفوسهم ابإليباف ، ليـو التهن ة كالسبلـفهم يستحقوف ا، ىاىم قد فازكا ابلسبلمة فبا فيها

                                                           

 ُِاغبديد: (سورة ُ)
 ّٕالزمر: سورة ِ) )
 ِْ - ِّالرعد: (سورة ّ)



8 
 

ٍب طابجل ابلفرح كالسركر ابلدخوؿ إىل دار طاؿ ، ٍب طابجل ابؼبركر على القنطرة كالتطهر، ُب الدنيا
 (ُ)    گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ انتظارىا قاؿ تعاىل : 

 ادرجات اجلن ة وخصائصهاثلثاً: 
كتفاضل أىل ، كصف درجات اعبٌنة كعلوىا، من كصف اعبٌنة ، كفبا جاءت بو اآلايت الكريبة

هللا  زبذان كركعة جوده كإحسانو، ؼبن تلك الدرجات ُب اؼبنازؿ، فبا هبعلنا، نتدبر ُب عظيم صنع الرضب
رابٌن كمعينان كنصريان ُب طري  الدنيا دار الببلء كاالمتحاف. كضركرة اإلصغاء إىل النداءات الرابنٌية ُب 

 . كشحذ اؽبمم للوصوؿ إىل القمم من األعماؿ اليت ترفع الدرجاتاؼبسارعة إىل اػبريات، 
 
متػػداد علػػى البسػػي   درجػػة إذا اعتػػ ت ابلصػػعود دكف اال الدرجػػة كبػػو اؼبنزلػػة لكػػن يقػػاؿ للمنزلػػة"

ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ  .قػاؿ تعػاىل .... كدرجو السط  كالسػلم كيعػ  هبػا عػن اؼبنزلػة الرفيعػة

 ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
كفبػػػػػا جػػػػػاءت بػػػػػو اآلايت  ، ّعنػػػػػد هللا" ك درجػػػػػاتك ذىػػػػػم م أ(ِ)

، كتفاضػػل أىػػل تلػػك الػػدرجات ُب اؼبنػػازؿ، كصػػف درجػػات اعبنٌػػة كعلوىػػا، مػػن كصػػف اعبنٌػػة ، الكريبػػة
ؼبػػن ازبػػذه رابن كمعينػػا كنصػػريان ُب  ، كركعػػة جػػوده كإحسػػانو، هبعلنػػا مبعػػن الفكػػر ُب عظػػيم صػػنع الػػرضبن

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ڇ قػػػػاؿ تعػػػػاىل : الػػػػدنيا دار الػػػػببلء كاالمتحػػػػاف . 

   ژ ژ
كبٌينػػجل رفعتهػػا كمكانتهػػا ، كلقػػد  ذكػػرت درجػػات  اعبنٌػػة عػػدة مػػرات ُب القػػرآف الكػػرم (ْ)

 حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت كمنهػػا قولػػو تعػػاىل   العاليػػة.
كلقػػد تفاضػػل  (ٓ)

حيػث أعطػى كػبل  ، كىذا من فضل هللا علػى عبػاده، حبسب إيباهنم كأعماؽبم ، الناس ُب درجات اعبٌنة
كمػػن " كمػػا بٌينػػجل اآليػػة السػػابقة.،  فلػػم يتسػػاكى السػػابقوف كغػػريىم، كسػػعيو ُب اػبػػري ، علػػى قػػدر اجتهػػاده
كأكليػاء  ، قاؿ: "كاعبنٌػة درجػات متفاضػلة تفاضػبلن عظيمػان  ، األشقرالدكتور ىذه اؼبسسلة  واالذين كٌضح

                                                           

 َٓ : اآليةسورة  ص (ُ)
    ْاآلية  : سورة  األنفاؿ( ِ)
 187، ص 8، جالموسوعة القرآنيةاالبٌاري،  ((ّ

 ُِاآلية : سورة  اإلسراء  (ْ)
 ٕٓاآلية : سورة  طو  (ٓ)
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ٱ ٻ ٻ  :قػػػاؿ تبػػػارؾ كتعػػػاىل  .،ُكتقػػػواىم"هللا اؼبؤمنػػػوف اؼبتقػػػوف ُب تلػػػك الػػػدرجات حبسػػػب إيبػػػاهنم 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  چ ڇ 
كمػػػػػػػا اعتػػػػػػػدن علػػػػػػػى   (ِ)

قبػد  ، ضركرة العودة دائمان إىل النبع النبوٌم الصاُب للوقوؼ على اؼبزيد من العلػم ُب الك ػري مػن اؼبسػائل
ففػػي صػػحي  البخػػارم كاؼبسػػلم عػػن أيب سػػعيد اػبػػدرم ) ( عػػن ، اؼبزيػػد مػػن كصػػف تلػػك الػػدرجات

كمػػا يػػرتاءكف الكوكػػب الػػدرم ،  اءكف أىػػل الغػػرؼ مػػن فػػوقهمقػػاؿ: " إف أىػػل اعبنٌػػة يػػرت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النػػيب 
تلػك منػازؿ األنبيػاء ال  ، قالوا: اي رسػوؿ هللا ، لتفاضل ما بينهم ،الغابر ُب األف  من اؼبشرؽ أك اؼبغرب

. لغػابر: الػذاىب (ّ)رجػاؿ آمنػوا ابهلل كصػدقوا اؼبرسػلن" ، يبلغها غريىم؟ قاؿ: بلػى كالػذم نفسػي بيػده
كيعد بو أف الكوكب حالة  ، كغ  إذا بقي ، يقاؿ: غ  إذا ذىب ، ف ٌف غ  من األضداد ، أك الباقي

 .طلوعو كغركبو بعيد عن األبصار فيظهر صغريان لبعده
: " اعلم أف ىذه الغرؼ ـبتلفة ُب العلو كالصفة حبسب اختبلؼ أصحاهبا رضبو هللا القرطيباإلماـ قاؿ 
كالذم نفسي بيده رجاؿ آمنوا ابهلل كصدقوا اؼبرسلن .. أرفع..ماؿ، فبعضها أعلى من بعا ك ُب األع

" كمل يذكر عمبلن، كال شي ان سول اإليباف كالتصدي  للمرسلن، ذلك ليعلم أنَّو عىن اإليباف البالغ 
لتصدي  اؼبرسلن من غري سؤاؿ آية كال تلجل ، كإاٌل فكيف تناؿ الغرفات ابإليباف كالتصدي  الذم 

 "ْ.ف كذلك كاف صبيع اؼبوحدين ُب أعايل الغرفات، كأرفع الدرجات، كىذا ؿباؿللعامة، كلو كا
 

 ت متفاضلةكنستنت  فبا سب  أف اعبٌنة ليسجل منزلة كاحدة لكل من يدخلها كإمبا ىي درجا
فبل يتساككف ُب العطاء كل من الساب  ُب اػبريات  كاؼبقتصد كإمبا يناؿ كل كاحد ثوابو على قدر ما 

                                                           

 .31، ص7، ط، الجنة والناراألشمر ((ُ

 ُِ:  ُٖاآلايت : سورة  اإلسراء  (ِ)
، ابب كتاب اعبنة،  صحيحوُب  مسلم . ك أخرجو، ابب صفة اعبنة كالناركتاب بدء اػبل ،  صحيحوُب  البخارم أخرجو( ّ)

 .ُِّٖ( ، كرقمو: ُِٕٕ/ْترائي أىل اعبنة أىل الغرؼ، )
 .166-165، ص1،ج 1، طالتذكرة أبحوال ادلوتى وأمور اآلخرة، القرطيب(ْ)
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أٍف أخ ن بذلك ككبن  -سبحانو-زاد ال واب كلما ارتقجل الدرجة ُب اعبٌنة كمن فضل هللا سعى ككلما 
  ُب الدنيا ميداف العمل كأاتح لنا الفرصة للوصوؿ لذلك فهل من مشٌمر.

 مساكن اجلن ة:رابعاً: 
"السكوف ب بوت الشيء بعد ربرؾ، كيستعمل ُب  االصفهاي رضبو هللا قاؿ الراغبكلقد 
ال  (ُ)أم استوطنو كاسم اؼبكاف مسكن كاعبمع مساكن " كبو: سكن فبلف مكاف كذا؛ االستيطاف

يسكن فيو،  فاؼبسكن  إال إذا علم أبف  لو فيو مكانن  يشعر اؼبرء ابالستقرار ُب الذىاب إىل أم مكاف؛
ابلنسبة لو أىم ما وبق  لو االستقرار كاألماف كالسرت كالراحة كاػبصوصية، فهذه فطرة بشرية لذلك  

فيستقركف فيها ُب دار القرار،  كاف فبا  يبعث على السركر أف جعل الرضبن لعبادة  ُب اعبٌنة مساكن،
ۆ ۈ ۈ  ُب اجملال   قاؿ تعاىل :  كهبتمعوف فيها أبحباهبم، فيتبادلوف الزايرات، كهبتمعوف

لقد كانجل ؾبال   ِ()( ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ
االجتماع  ؿبببة إىل نفوسهم ُب الدنيا على قلة ذات اليد ألك رىم، فكيف إذا اجتمعوا ُب مساكنهم 

ۉ  ۉ اؼبتنوعة ُب اعبٌنة كىم ملوؾ أصحاب القصور كالبيوت كالغرؼ كاػبياـ، كقد قاؿ تعاىل : 

 (ّ)(  ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 قصور أىل اجلنة  

النف ،  يبه  كماالقلب،  عديس ماىي مساكن اؼبلوؾ اليت ربوم كل غاؿو كنفي ، كفيها 
﮳   تعاىل :  قاؿ كالنعيم،فكيف هبا إذا كانجل ُب جنة اػبلد  ﮲  ھ ے ے ۓ ۓ

﯁      ﯀   ﮿  ﮾  ﮼﮽ ﮻   ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵     ﮴


ھ ے ے ۓ ۓ  هللا ُب مواضع من كتابو ىذه اؼبساكن ابلغرفات، قاؿ تعاىل:. كقد ظبى ْ()

    ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳     ﮲
.  كقاؿ ٓ()

                                                           

 ِّٔص، ُط، مفردات يف غريبالقراناالصفهاي، ( ُ)
 ُٕاآلية : سورة  الزخرؼ  (ِ)
 َُاآلية : سورة  الفرقاف  (ّ)
 ِٕاآلية : سورة  التوبة  (ْ)
 ّٕاآلية : سورة  سبس ( ٓ)
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    ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ُب جزاء عباد الرضبن: 
كقاؿ  ُ()

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ  الغرفات  تعاىل كاصفان ىذه 

 .(ِ)    ىئ ىئ ىئ

: " أخ  عز كجل عن عباده السعداء أف ؽبم غرفان ُب اعبٌنة كىي رضبو هللا(ّ)ابن ك ري اإلماـ قاؿ
 -كقد كصف لنا الرسوؿ .القصور أم الشاىقة، طباقان فوؽ طباؽ مبنيات ؿبكمات مزخرفات عاليات

ُب صحيحو عن أيب مالك ىذه القصور، ففي اغبديث الذم يركيو أضبد ُب مسنده كابن حباف  -ملسو هيلع هللا ىلص 
قاؿ: " إف ُب اعبٌنة غرفان يرل ظاىرىا من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -األشعرم كالرتمذم عن عليٌو أف رسوؿ هللا 

ابطنها، كابطنها من ظاىرىا، أعدىا هللا تعاىل ؼبن أطعم الطعاـ، كأالف الكبلـ، كاتبع الصياـ، كصلى 
: " أىتىى ك ُب صحيحي البخ (ْ)ابلليل كالناس نياـ " ارم كمسلم عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى رىًضيى اَّللَّي عىٍنوي، قىاؿى

: ىىًذًه خىًدهبىةي قىٍد أىتىجٍل مىعىهىا ًإنى  : ايى رىسيوؿى اَّللًَّ ـه، أىٍك ًجٍ ًيلي النَّيبَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، فػىقىاؿى ءه ًفيًو ًإدىا
، فىً ذىا ًىيى أى  ـه أىٍك شىرىابه ا بًبػىٍيجلو ُب اعبٌنة ًمٍن قىصىبو الى طىعىا ٍرىى تػىٍتكى فىاقػٍرىٍأ عىلىيػٍهىا السَّبلىـى ًمٍن رىهبًٌىا كىًمدًٌ كىبىشًٌ
صىخىبى ًفيًو، كىالى نىصىبى "
صحي  البخارم عىٍن جىاًبًر  كفبا كرد ُب ذكر قصور أىل اعبنة ما جاء ُب ٓ

: قىاؿى النَّيبُّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: " رىأىيٍػتيًد دىخىٍلجلي اعبٌنة، فىً ذىا أىنى ٍبًن عىٍبًد اَّللًَّ رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمىا، قىا ؿى
، كىرىأىٍيجلي قىصٍ  ا ًببلىؿه : ىىذى ا؟ فػىقىاؿى : مىٍن ىىذى ٍعجلي خىشىفىةن، فػىقيٍلجلي ةى، كىظبًى رنا ًبًفنىائًًو اًبلرُّمىٍيصىاًء، اٍمرىأىًة أىيب طىٍلحى

، فىسىرىٍدتي أىٍف أىٍدخيلىوي فىسىٍنظيرى إًلىٍيًو، فىذىكىٍرتي غىيػٍرىتىكى " فػىقىاؿى عيمىري جىارًيىةه، فػىقي  : لًعيمىرى ا؟ فػىقىاؿى : ًلمىٍن ىىذى : ٍلجلي
" أبًىيب كىأيمًٌي ايى رىسيوؿى اَّللًَّ أىعىلىٍيكى أىغىاري
ٔ. 

 

                                                           

 ٕٓاآلية : سورة  الفرقاف ( ُ)
 َِاآلية : سورة  الزمر   (ِ)
 َُٕ بن ك ري بن ضوء بن ك ري بن زرع القرشي اؼبعركؼ بػ)ابن ك ري(، كلد سنةبن عمر  أبو الفداء عماد الدين إظباعيلىو  (ّ)
كؿبدث،  كمفجل، كفقيو، عن ثبلث كسبعن سنة عامل مسلم، دمش  ُب ىػ ْٕٕ كما ذكر ذلك ُب كتابو البداية كالنهاية توُب ىػ

 . كمؤرخ، كعامل ابلرجاؿ، كمشارؾ ُب اللغة، كلو نظم كمفسر، كحاف ،
 (  ِِْ/ِ)، األحاديث يف النهايةك ري ، ابن  ( ْ)

 (َُّٔ، كتاب اؼبناقب، ابب تزكي  النيب ملسو هيلع هللا ىلص كفضلها، رقم )وصحيحأخرجو البخارم ُب  (ٓ)
 (ّْٕٔ، كتاب اؼبناقب، ابب مناقب عمر بن اػبطاب، رقم )وصحيح(أخرجو البخارم ُب (ٔ
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 :أشجارىا ومثارىا: خامساً 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  كأرهبها، قاؿ تعاىل:كمن نعيم اعبٌنة: األشجار أبنواعها، كشبارىا، 

ۉ
ارتب  هبا اإلنساف ُب الدنيا كمصدر  للطعاـ ب مارىا، ككمصدر للجماؿ كاألن  بركعتها  (ُ)

،  كصباال كألواهنا، ككمصدر لبلسرتاحة ربجل ظبلؽبا الوارفة، ككٌلما ك ت كٌلما كانجل ُب نظره أك ر نفعان 
فكاف اؼبؤمن بفطرتو البشريٌة يرل أفَّ ؽبا أنبية ابلغة ُب استكماؿ سعادتو. ككركد ذكرىا ُب آايت نعيم 
اعبٌنة البد أنَّو سيزيد من إدراؾ اؼبؤمن لعظم نعيم اعبٌنة، كتنوعو، كقيمتها ُب إضفاء السعادة علية، 

 كال مر كمتنوعة، قاؿ تعاىل:   فكيف إذا علم أف أشجار اعبٌنة ك رية  ذات ظبلؿ كدائمة اػبضرة،

ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ 

كما أفَّ تلك الفاكهة يتيهم كىم ُب قٌمة ّ()(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ :كقاؿ ِ()  ٹ
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  : الراحة متك ن، قاؿ تعاىل

كما أهنَّا من غري شوؾ   ْ()
أك أذل  متذللة للمؤمنن ك رية ال مقطوعة كال فبنوعة، لي  فيها من الدنيا إال األظباء، فتشابو ُب 

ًَ الظاىر كتباين ُب األصل كاللذة كاعبماؿ، قاؿ تعاىل:  ِٓ ٌِ فِٛ َجب ْٔ َٓخ  َش ائ ائ  كقولو: ب ِيٍ ك م ِ فَبِك

كال توصف اعبنٌة أبهنَّا  مدىامة  إال إذا    ٓ()   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ   ەئ ەئ
 قاؿ" رضبو هللا شقراألكذكر .كانجل أشجارىا مائلة إىل السواد من شدة خضرهتا، كاشتباؾ أشجارىا

ابن ك ري كبلمان لطيفان دلل فيو على عظيم شبار اعبٌنة، إذ استنت  أف هللا نبَّو ابلقليل على الك ري،  اإلماـ
كإذا كاف السدر الذم ُب الدنيا " حيث قاؿ رضبو هللا ٔ"عندما ذكر السدر كالطل ،م كاؽبٌن على العظي

ال ي مر إال شبرة ضعيفة كىو النب ، كشوكو ك ري، كالطل  الذم ال يراد منو ُب الدنيا إال الظل، يكونف 
وعان من ُب اعبٌنة ُب غاية من ك رة ال مار كحسنها، حى إف ال مرة الواحدة منها تتفت  عن سبعن ن

، كاأللواف، اليت يشبو بعضها بعضان، فما ظنك ب مار األشجار، اليت تكوف ُب الدنيا حسنة  الطعـو

                                                           

 ُْسورة  اؼبرسبلت اآلية  (ُ)
 ّٓسورة  الرعد اآلية  (ِ)
 ّّكِّاآلية  سورة  الواقعة (ّ)
 ُٓاآلية  : سورة  ص (ْ)
 ْٔ -ِٔكاآلايت  ِٓاآلية   : سورة  الرضبن (ٓ)
 ْٖ، صٕ،طاجلنة والنار( األشقر ، ٔ)
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ال مار، كالتفاح، كالنخل، كالعنب، كغري ذلك؟ كما ظنك أبنواع الرايحن، كاألزاىري؟ كابعبملة ف ف 
 .(ُ)ها من فضلو "فيها ما ال عن رأت، كال أذف ظبعجل، كال خطر على قلب بشر، نسسؿ هللا من

 :بعض أشجار اجلن ة من أشجار الدنيا

كلقد جاءت اآلايت القرآنية ُب كصف أشجار اعبٌنة ببعا األظباء ألشجار تعارؼ أىل 
الدنيا على نوعها كىي تها، كنوع شبرىا كطعمو كشكلو، كىو من أك ر أشجار الدنيا شهرة؛ م ل السدر 

   ڑ ک ک   ڈ ژ ژ ڑ   ڎ ڎ ڈڍ ڌ ڌ  ذك األشواؾ، كالطل  قاؿ تعاىل: 

كلكن كانجل اؼبفاجسة  ُب اختبلؼ تلك  ِ()   ڳ ڳ ڳ   گ گ گ   ک ک گ
األشجار كشبارىا، فذلك البوف الشاسع بن ما عرفو أىل الدنيا كما كجده أىل اعبٌنة من النعيم الذم 
ال كمل ىبطر على قلب بشر، فما ُب اعبٌنة من الدنيا إال األظباء، كالسدر ىو شجر النب  الشائك، 

فيو شوؾ،  ةالعضاكالطل : شجر من شجر اغبجاز من نوع كلكنو ُب اعبٌنة ـبضود شوكو، أم منزكع. 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  .كلكنو ُب اعبنٌة منضود معٌد للتناكؿ ببل كد كال مشقة

پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ 

   ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
كأما شبار اعبنٌة اليت ":  (ْ )رضبو هللا بلؿصاحب الظً قاؿ   ّ()

فردبا كاف ُب ىذا التشابو الظاىرم كالتنوع الداخلي مزية اؼبفاجسة ُب كل مرة . .  -رزقوىا من قبل 
كىي ترسم جوا من الدعابة اغبلوة، كالرضى السابغ، كالتفكو اعبميل، بتقدم اؼبفاجسة بعد اؼبفاجسة ، 

ي كىذا التشابو ُب الشكل، كالتنوع فيو كى ! كُب كل مرة ينكشف التشابو الظاىرم عن شيء جديد
تلك ال مار اؼبتشاهبة،  اليت ىبٌيل  -إىل جانب األزكاج اؼبطهرة  -ألواف من النعيم يستوقف النظر منها 

ظبة كاضحة ُب صنعة البارئ تعاىل، كىكذا يبدك التنوع ُب  ،أما شبار اؼبزية -رزقوىا من قبل إليهم أهنم 

                                                           

   ِِٔ، ص ِإبن ك ري ،البداية كالنهاية ،ج ( ُ)
 ِّ - ِٕ: اآلية : سورة  الواقعة   (ِ)
  ِٓسورة  البقرة اآلية  (ّ)
ـ كىو كاتب كأديب ُٔٔٗ ككانجل كفاتو سنة  ـَُٔٗ كلد سنة  سيد قطب إبراىيم حسن الشاذيل (ْ)

  )شبانية ؾبلدات تفسري للقرآف الكرم(. بلؿ القرآفكتب عدد من الكتب منها ُب ظً    مصرم إسبلمي كمنظر
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العلم عاجزة عن  عديبةكعند ذلك العطاء الرابي العظيم تقف العقوؿ البشرية  (ُ)"صنعة البارئ ىائبل
 .تصور ىذا النعيم لوال اف تداركها التشابو الظاىرم الذم يقرب ؽبا الصورة 

 :سدرة ادلنتهى
شجرة عظيمة هبا من اغبسن ماال يستطيع بشر أف يتصوره كلقد رآىا النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُب رحلة 

ء كاؼبعراج ككصف صباؽبا كعظمتها كىو الصادؽ اؼبصدكؽ كىو بشر قد رأل ـ ُب الدنيا من االسرا
االشجار كسبتع ب مارىا كظبلؽبا ليصف لنا اؼبشهد العظيم كالتباين الشاسع بن أدىن أشجار الدنيا 

اآلخرة أشجاؿ اآلخرة كىكذا الفرؽ بن ما ُب الدنيا كمعايريىا كما ُب  معككيف حاؿ ما تشابو منها 
كنعيمها، ف ف كانجل تلك شجرة السدر ُب اعبنة فما ابلنا أبصبل أشجار اعبنة كشبارىا كرايحينها كيف 

ڻ ڻ ڻ ڻ    ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ گ گ  قاؿ تعاىل : ستكوف.  

كُب البخارم ُب حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص الطويل عن رحلة اإلسراء كاؼبعراج يقوؿ:"ٍبيَّ ريفًعىجٍل ًإيلىَّ  (ِ)  ۀ ۀ
ًذًه ًسدٍ  : ىى ا ًمٍ لي آذىاًف الًفيػىلىًة، قىاؿى ، كىًإذىا كىرىقػيهى ا ًمٍ لي ًقبلىًؿ ىىجىرى تػىهىى، فىً ذىا نػىبػٍقيهى ينػٍ

تػىهىىًسٍدرىةي اؼب ينػٍ
 (ّ)(رىةي اؼب

 :طوىب شجر
كتتواىل أعطيات اؼبناف الكرم لعباده إبكرامهم دبا مل ىبطر على قلب بشر من النعيم، حيث 
تعارؼ البشر على أشجار تظل كأشجار ت مر كلكن مل ىبطر  بباؽبم أشجار تتفت  عن ثياهبم منسوجة 

ف ىذا ـبيطة ملونة ُب أكماـ ؿبفوظة ، ف ف كانجل ىذه ركعة الشجرة فما ركعة اللباس كإف كا
ان لو ُب عاـ فما أعداد شبارىا كما كفرة ثياهبا كإمبا ذلك ؼبن ازبذ من لباس التقول لباس مائة امتدادىا
ما أعظمها من شجرة، كما أعجبها، حيث أنَّو زبرج من أكمامها ثياب أىل ا الفناء كاالمتحاف يند

 -د اػبدرم عن رسوؿ هللا اعبٌنة، ُب مسند أضبد، كتفسري ابن جرير، كصحي  ابن حباف عن أيب سعي
 . (ْ)قاؿ: " طوىب شجرة ُب اعبٌنة، مسرية مائة عاـ، ثياب أىل اعبٌنة زبرج من أكمامها "- ملسو هيلع هللا ىلص

 

                                                           

 ْٗص  ،ُ، جل القرآنِظاليف قطب، ( ُ)
 ُٕ-ُْسورة  النجم اآلايت  (ِ)
 ( ّٕٖٖ ، ) ّٓ، ص ٓكتاب بدء اػبل ، ابب ذكر اؼببلئكة، ج ،صحيحوُب البخارم أخرجو ( ّ)
 ، كاغبديث إسناده حسنُٖٓٗ( ، رقم اغبديث: ّٗٔ/ْ) ، سلسلة األحاديث الصحيحة( ْ)
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 روباف اعبٌنة:
إفَّ فبا يزيد صباؿ اغبدائ  كالبساتن ك رة الزىور كالرايحن، كصباؿ ألواهنا، كتنوع عطورىا 
 كأحجامها؛ فيدخل السركر كالبهجة على النف ، فكيف برايحن اعبٌنة كركعتها، فلقد قاؿ تعاىل: 

ک ک ک گ گ    ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
"كالروباف جن  من النبات طيب الرائحة من  ُ()

 .(ِ)الفصيلة الشفوية، كقد يطل  على  كل نبات طيب الرائحة كاعبمع رايحن"
 

كنستنت  فبا سب  أف اعبٌنة متنوعة األشجار كال مار، ك رية الظبلؿ، كافرة ال مار، متاحة ؽبم 
ل السدر، كالطل ، كلكن من غري مى يشاؤكف مذللة ؽبم، من بينها أشجار تشبو أشجار الدنيا م 

ا زبتلف ُب صباؽبا كشبارىا عما كاف ُب الدنيا، كمن أشجار اعبٌنة العجيبة سدرة اؼبنتهى،  شوؾ، كما أهنَّ
 كشجرة طوىب، كما أفَّ ُب اعبٌنة الرايحن اؼبنتشرة بركائحها العطريٌة اعبميلة كألواهنا الزاىية البديعة.  

 :أهنار اجلن ة: سادساً 

 :ؾبرل اؼباء كىذا قوؿ األك ر كقيل ىو اؼباء نفسو النهر :كلغة
إفَّ اؼباء كما يب لو ُب حياة اإلنساف من أنبية، كأنَّو شرايف اغبياة، حى ال يكاد يتخيل حياتو ك 

بدكف اؼباء، فاؼباء شرابو األساسي ُب اغبياة الدنيا، كمغتسلو، كمصدر طعامو من األظباؾ كأنواعها، 
ُب حياتو،  مهمة، كغري ذلك من أسباب للسفر كمتنزىو تومنو، كركوب البحر كسيل كهنره الذم يسقي

، كأٌم أسباب للسعادة ستكوف. كقد ذكر هللا كما حوت من نعيمفكيف أبهنار اعبٌنة كعيوهنا كحبارىا، 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  أبف يبشر عبادة   -ملسو هيلع هللا ىلص-تعاىل ُب قولو كىو أيمر النيب 

مرة ُب آايت  تسعا كثبلثن لقرآف هبد تكرار ذكر األهنار كردكاؼبتتبع ل (ّ) ڀپ ڀ ڀ ڀ
من كماؿ نعيم اعبٌنة أنَّو مشل صبيع أكجو النعيم كمن ذلك األهنار اؼبتنوعة ُب شكلها، ك كصف اعبٌنة ، 

 كطعمها، كطريقة جرايهنا، كنقاكهتا، كانسيابيتها.
 

                                                           

 ٖٗ-ٖٖ: اآلية سورة  الواقعة  (ُ)
  ُّٖ، صُ، جْالوسي ، ط اؼبعجمؾبمع اللغة العربية، ( ِ)
 ِٓ: سورة  البقرة اآلية  (ّ)
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 :الكوثر

فقد كرد ُب  -صلى هللا علية كسلم-لنبيو  -سبحانو–هنر من أهنار اعبٌنة أعطاه البارم 
، عىًن النَّيبًٌ  : " بػىيػٍنىمىا أىنى أىًسريي ُب  -صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -صحي  البخارم عن أىنى ي ٍبني مىاًلكو قىاؿى

افػىتىاهي ًقبىابي الدُّ  ، الًَّذم اعبٌنة، ًإذىا أىنى بًنػىهىرو، حى ٍوثػىري ا الكى : ىىذى ا ايى ًجٍ ًيلي؟ قىاؿى : مىا ىىذى يجىوًَّؼ، قػيٍلجلي
رًٌ اؼب

، فىً ذىا ًطينيوي  ًمٍسكه أىٍذفػىري " شىكَّ ىيٍدبىةي  -أىٍك ًطيبيوي  -أىٍعطىاؾى رىبُّكى
(ُ) 

 أهنار ادلاء:

من ماء، كىم الذين يب ل ؽبم  اؼباء عصب اغبياة ُب الدنيا  ان كمن إكراـ هللا لعباده اف رزقهم اهنار 
فسهنار فبل يستطيعوف اف يتخيلوا حياة دكف ماء كأيٌب ىنا التشابو الظاىرم كاالختبلؼ اعبوىرم.  

 اؼباء ُب اعبٌنة ذبرم عذبة طيبة ال يتغري طعمها، كال يننت روبها من ركعتها كصباؽبا، ففي قولو تعاىل:

ڑ ک ک ک ک ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ
فًيها أىهٍناره ًمٍن ماءو غىرٍيً آًسنو"؛ أىٍم غىيٍػرى ميتػىغىريًًٌ الرَّائًحىًة. ِ()
اًء ًمٍ لي اآٍلًجًن. كىقىٍد أىسىنى اؼباء أيسن كىاآٍلًسني ًمنى اٍلمى
(ّ) 

 أهنار اخلمر:
كىنا ي ز شكل آخر  من أشكاؿ التباين اعبوىرم بن ما ُب الدنيا كما ُب اعبنة كيتسصل 

نيا كىو اػبمر أـ اػببائث ليكوف التشابو اجملرد من التطاب  ليصل اىل اف يصب  ما كاف ؿبرما ُب الد
خمر اعبٌنة طاىر ال فيو ذىاب ابلعقوؿ، أك سقم لؤلبداف، كما أنو ال إحدل صور النعيم ُب اعبنة. ف

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ كقولو  ْ()   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی يبلو شاربوه قاؿ تعاىل: 
أم " ٓ()

ال فيها غوؿ كال )ليسجل كريهة الطعم كالرائحة كخمر الدنيا، بل حسنة اؼبنظر كالطعم كالرائحة كالفعل 
 .  (ٔ) "(بيضاء لذة للشاربن) (ال يصدعوف عنها كال ينزفوف( )ىم عنها ينزفوف

                                                           

 ( .  ُٖٓٔ، )  َُِص ،  ٖاعبزء، وصحيح أخرجو البخارم ُب( ُ)
 ُٓاآلية : سورة دمحم ( ِ)
 .ِّٔص ، ُٔالقرطيب اعبامع ألحكاـ القرآف، ج( ّ)
 ْٕاآلية : سورة  الصافات  (ْ)
 ُٓاآلية : سورة دمحم  (ٓ)

 219، ص7، ج1، طالقرآن العظيمتفسري ، ابن ك ري(ٔ) 
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 أهنار العسل:
عسل حى لؤلغنياء ُب الدنيا كلكن  بعدما كاف العسل ُب الدنيا ؿبدكدا بل النقي منو ندرا ك 

ڱ ں  اعبٌنة من كفرتو كعجائبو أنَّو هنر هبرم ألىل اعبٌنة، صاُب نقي طيب قاؿ هللا تعاىل ُب كصفو: 

:" ًمٍن عىسىلو  (ُ)  ں ڻڻ ؛ أم كىو ُب غاية الصفاء كحسن اللوف كالطعم كالري ، كىقىاؿى اٍبني عىبَّاسو
ميصىفًّى" أىٍم ملٍى ىبىٍريٍج ًمٍن بيطيوًف النٍَّحلً 
(ِ) . 

 عيون اجلن ة: سابعاً 

العن لغة: عن اؼباء  اليت ىبرج منها اؼباء، كالعن ينبوع اؼباء الذم ينبع من األرض كهبرم 
ُب اعبٌنة جعل أيضان  ان لعباده أهنار  -سبحانو-أن ى كاعبمع أعن كعيوف لساف العرب ككما جعل الرضبن 

متفجرة عليهم بكل  ّ()    ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ متنوعة جارية ربجل ظبلؿ األشجار  ؽبم عيونن 
من السلسبيل،  منها ما ىي صرؼ ْ()  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ يسر، قاؿ تعاىل: 

إفَّ ُب اعبنٌة  ٓ()   ڳ ڳ ڳ ڱ كالزقببيل، كالكافور، كمنها ما يبزج ألىل الفوز كالنعيم، قاؿ تعاىل: 
 .يشرب اؼبقربوف ماءىا صرفان غري ـبلوط، كيشرب منهما األبرار الشراب ـبلوطان فبزكجان بغريه عيننن

  مب ىب يب مئ ىئ يئ جب حب خب العن األكىل: عن الكافور قاؿ تعاىل: 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ
لكافور، . فقد أخ  أفَّ األبرار يشربوف شراهبم فبزكجان من عن أ()

 .خالصان  بينما عباد هللا يشربونو
﮲    ھ ھ ھ ھ ے العن ال انية: عن التسنيم، قاؿ تعاىلو:  ﮴     ے ۓ ۓ ﮳

﮸   ﮷  ﮶  ﮽   ﮵ ﮼  ﮻  ﮺  ﮿    ﮹      ﯀﮾      ﯁

                                                           

 ُٓاآلية : سورة دمحم ( ُ)
 َِٗص ، ٕ، جُ، ط، تفسري القرآن العظيمابن ك ري( ِ)
 ُْاآلية : سورة  اؼبرسبلت  (ّ)
 ٔاآلية : سورة  اإلنساف  (ْ)
 ُِاآلية : سورة  الغاشية ( ٓ)
 ٔ-ٓ ةاآلي: سورة  اإلنساف  (ٔ)
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﮳  : كمن عيوف اعبنٌة عن تسمى السلسبيل، قاؿ تعاىل ُ()    ﮲    ھ ے ے ۓ ۓ

(  ﮹﮴ ﮵ ﮶﮷  ﮸ 
 (ِ)

 . .ٔنعم ْرِ ْٙ انعٍٛ األٔنٗ َفعٓب  
 
 

  

                                                           

 ِٕ-ِِ ةاآلي: سورة  اؼبطففن  (ُ)
 ُٖ-ُٕ ةاآلي: سورة  اإلنساف  (ِ)
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 األبعاد الرتبوية لوصف اجلنةادلبحث الثاين: 

 
بعد االطبلع على اآلايت الكريبة لوصف اعبنة، كماكرد فيها من ركائع النعيم نستنب  عدة 

 أبعاد تربوية منها: 
 

 عقائدية أبعاد أوال:
لعباده كمكانة اؼبؤمن الكريبة  ذخرهامعرفة العبد خالقو العظيم سبحانو كعظيم صفاتو كعظم ما  -ُ

 عند هللا سبحانو كتعاىل 
طبلع على ما أعده سبحانو كتعاىل كاليـو اآلخر من خبلؿ اال هلل سبحانوترسيخ اإليباف اب -ِ

لتحقي  االستقامة ُب الدنيا كال بات على اغب  كعدـ االقبراؼ ُب  لعباده ُب اعبنة من النعيم
على ال بات على الدين خاصة ككبن  قوة اإليباف ىي أىم ما يعن اؼبرء) فإحيث  طرؽ الغواية

 .(ُ)من حاالت التقهقر كالرتاجع( اليـو نعاي من ك ري
وبق  لو اؼبعرفة اؼبطلوبة، ك الفوز اغبقيقي كالنجاح،  إدراؾ أف أىم علم ُب حياة اإلنساف، -ّ

كمشولية كيسر، فهو كحده الذم  ،من رابنية بو ىو: العلم الشرعي دبا يتسمكينجيو من اؽببلؾ 
إىل  على الوصوؿساعدتو كاألخبلقية لدل العبد ؼب تنمية اعبوانب اؼبعرفية، كالوجدانية،إىل  يؤدم

ا كليا على مصدر إف احملتول اؼبعرُب ألم علم من العلـو يعتمد اعتماد"حيثالغاية من الوجود 
طرد معها اطرادا مباشرا؛ دبعىن أف اؼبصدر إذا كاف مدركا لكل صغرية ككبرية تلك اؼبعرفة، كي

، ف  نو يرتتب على ذلك علو قدر تلك اؼبعرفة اؼبستقاة كملما بكل جزئية ُب علم ما من العلـو
كدبا أف مصدر اؼبعرفة ُب اؼبنهجية اإلسبلمية ىو هللا سبحانو كتعاىل، ف ف من  .من ذلك اؼبصدر

إهبابيات ىذا اؼبصدر اؼبباشر أف اؼبتلقي للمعرفة يشعر أبمن كاطم ناف ُب أنو سيجد اإلجابة من 
كهبيب على  فما سيجده فيها، سينري طريقو، (ِ)"لوىذا اؼبصدر عن كل سؤاؿ ىبطر على اب

كليحذر من أخذ العلم الغييب من الكتب البشرية  كيبكنو من التوازف ُب نظرتو للحياة، تساؤالتو،
                                                           

 ّٗص ،ُط،تربية الشباب األىداف والوسائل ،الدكيش( 1)
 ِٕ-ُٕ، صُ، جُ، طمن أساليب اإلقناع يف القرآن الكرمي ،مصطفى( ِ)
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آخرتو دحة، فقد ىبسر دنياه ك أك من الكتب احملرفة ف ف العاقبة كخيمة، كاػبسارة فا القاصرة،
 يشعر.بتلوث العقيدة كقد وبدث ذلك دكف أف 

 كاليـو اآلخر، كاؼببلئكة، ،بتعمي  اإليباف ابهلل كربقي  العبودية؛ العقيدة اإلسبلمية، ترسيخ -ْ
كعرضها بصورة مبسطة؛ سبكن  اؼبعتقدات الغيبية، كذلك بدراسة كالقضاء كالقدر، ،كالنبين

االعتماد على كتطبيقها ُب حياهتم، كعدـ  لآلايت القرآنية، فهم األبعاد الرتبوية اؼبسلمن من:
 ُب القلب، كصدقو العمل. الذم ىو ما كقر اعبانب الوعظي فق  ؛لكي يتحق  اإليباف اغب ،

مع عباده  تبارؾ كتعاىل  كجعل فيها مبلئكة، كسيجمع فيها النبين ،خل  اعبنة فاهلل سبحانو،
 ى بلوغو.فصدقوا ُب طلبهم كأعاهنم عل ،،كىو اعبنة الفائزين برضوانو، الذين حدد ؽبم اؽبدؼ

على إيبانو بصدؽ عملو، فبل يدعي حب هللا، كرجاء الفوز ابعبنة، كىو  فعلى اؼبسلم أف ي ىن
يقدـ حب  كقد ،أدائهاُب أك يتهاكف  ال يؤدم األعماؿ اليت تدخل اعبنة، فبل يقيم الفرائا،

 الدنيا، أك اؼبلهيات على أدائها 
يكوف رفيقو ُب اعبنة، كىو يعادم سنتو، كيتجاىل  كيريد أف ملسو هيلع هللا ىلص كمن يدعي حب النيب أك

 .ااؿ فضلو من فرؽ بينهمقد قرف اإليباف ابلعمل كلن ين سبحانو سريتو، فاهلل
نو خل  مكرما إربقي  التقدير اؼبطلوب لئلنساف اؼبسلم ُب نظرتو لنفسو، كنظرة اجملتمع لو حيث  -ٓ

لك من خبلؿ معرفة ما ينتظره من النعيم؛ حيث خالقو مكرما، كذإىل  كسيموت مكرما، كيبضي
سواء ُب ذلك الصغري  كهبعلها تسخو ُب البذؿ كالعطاء، النف  اإلنسانية يشجعها ال واب"ف إ

 . (ُ) "ُب الرتبية اإلسبلمية لذا كاف ال واب معلما ابرزا ،أك الكبري
نفسو اؼبكرمة نظرة إىل  انتشار االحرتاـ اؼبتبادؿ ُب اجملتمع، فينظر اؼبسلمإىل  فيؤدم ذلك

مهاكم الرذائل  معايل األخبلؽ، كهبنبهاإىل  معايل األمور، كيسمو هباإىل  إهبابية، فريتقي هبا
علو ككرمو أبف ج كالفنت، كقد استشعر تكرم الرضبن لو، أبف جعلو من خري أمة أخرججل للناس،

كأنو  حوض الكوثر. احب اغبوض اؼبوركد،كص أكؿ من يستفت  ابب اعبنة، من أتباع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 من تتقدـ األمم لتدخل اعبنة. من أمة ىي

، ككبن نلم  اىتماـ الرضبن بك رة آايت كصف اعبنة، نشر ثقافة التعريف ابعبنة كضركرتو-ٔ 
فبل ننساؽ ، كأعماؿ أىلها. فبا يدؿ على أنبية استحضارىا ُب كل شيء ُب اغبياةبنعيمها، 

                                                           

 .ِٗص ،ُ، طتربية إسالمية راشدة رموالشريف، ( ُ)
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الذم يتعارض مع أخبلؽ ، فنسق  ُب اإلسراؼ كالتبذير ،ف تدبري أك موازنةدك ، كراء اؼبادايت
فعن ابن عمر رضي هللا عنهما: أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:" اؼبسلم أخو  ،اعبنةإىل  السائرين

اؼبسلم، ال يظلمو، كال يسلمو، من كاف ُب حاجة أخيو كاف هللا ُب حاجتو، كمن فرج عن مسلم  
. (ُ)ج هللا عنو هبا كربة من كرب يـو القيامة، كمن سرت مسلمان سرته هللا يـو القيامة"كربة، فر 
فللفقراء كالضعفاء ، مع إعطاء كل ذم ح  حقو، ليكن ُب حياتنا ترشيد لبلستهبلؾ دكف ش ف

كأف لبشى من عاقبة ذباىل اؼبسؤكلية ذباه م ل ىذه ، ذلك دائماإىل  ح  ُب أموالنا. كلنبادر
كأف نرتؾ ما ، كتقضى حوائ  اؼبنفقن بسعيهم ُب قضاء حوائجهم، اليت ترحم األمة هبم ،الف ات

كأف نتصدؽ ب منو أحيان قربة هلل. فمن ترؾ ، نستطيع شراءه أحيان خشية الوقوع ُب اإلسراؼ
كأف  ،أبهنا دار فبر ،الدنياإىل  كما كاف منه  الصحابة ُب نظرهتم،  عوضو هللا خريا منو، شي ا هلل
،  من وبتاج كأعاف، كنصر ،كتصدؽ، فسنف ، فقدـ آخرتو على دنياه، لكي  من اتجر مع هللاا

، كالتقصري ُب إدراؾ ثواهبا، كل ذلك حبسن التدبري لؤلمواؿ بتنوعها خشية احملاسبة عليها
 كفوات اعبنة اليت تستح  بذؿ كل غاؿ كنفي .

، كمعايريه كذكقو اعبمايل، كبتطلعاتو، سنرقى ابجملتمع؛ فالصحابة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ك ف ف امت لنا فعل 
خصوصا كأف اجملتمع أصب  ُب غالبيتو مادم التناف  على حساب اعبانب الركحي التنافسية، 
 كاؼبعنوم.

فلقد حذر النيب صلى  ،كالتشاـؤ، كاالهنزامية ،بث ركح اػبوؼإىل  مقاكمة يثري العوامل اؼبؤدية-ٕ
عليو كسلم فيما ركاه أبو ىريرة من ذلك حيث قاؿ: " إذا قاؿ العبد: ىلك الناس، فهو 

، اإلسبلـيقوده أعداء  ذم، الُب اجملتمع اؼبسلم، االكبطاط األخبلقيكذلك بث ك . (ِ)أىلكهم"
 ،على النف  عن مصادر األماف اغبقيقي، حملاكلة إبعاد األجياؿ اؼبسلمة، ابلوسائل اؼبتعددة

تلك اؼبصادر اليت امنت هللا هبا على ىذه ، بل كاغبياة كلها ،كاألخبلؽ، كالعقيدة، كالسلوؾ
 ،كتقيم العدؿ ،كتزرع الطمسنينة، دبا تضمنجل من عقيدة تبدد اعبهل، كىي القرآف كالسنة، األمة

كاإلقداـ ، التفاؤؿكتبعث على ، كتنري العقل، كربق  العدالة االجتماعية، كتليب اغباجات الفطرية

                                                           

، ْكتاب ال  كالصلة كاآلداب، ابب ربرم ظلم اؼبسلم كخذلو كاحتقاره كدمو كعرضو كمالو، ج  ،صحيحوأخرجو مسلم ُب (ُ)
 .(ِْٔٓ، )ُٖٔٗص
 .(ِِّٔ،)َِِْ،صْكتاب ال  كالصلة كاآلداب ،ابب النهي عن قوؿ ىلك الناس ،ج  ،أخرجو مسلم ُب صحيحو(ِ)
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، كنتائجو اؼبرجوة، عن طري  اعبد كاؼب ابرة ُب العلم كالعمل اعباد النافع، معايل األمورإىل  كاؼببادرة
كمواىبهم ، إال دبساعدة النشء على تنمية قدراهتم، كلن تكوف اؼبقاكمة لوسائل األعداء

ابستخداـ أفضل  ،جية ؿبببةبطريقة تربوية منهتعليمهم القرآف كالسنة،  من خبلؿ، كإمكانهتم
ربقي  ، إىل أمبل ُب الوصوؿ، أك التقليل من أنبيتو، كعدـ الرتاخي ُب ذلك، الوسائل التعليمية

اليت تسمو ابجملتمع ، كاؽبمم الشاـبة، كالنفوس الطاىرة، األماف اجملتمعي ابألخبلؽ الفاضلة
اإلسبلمي يكوف ىدؼ الرتبية  ُب حالة اجملتمع"ف إحيث  إىل الفوز األخركم ابعبنة. كأفراده

العاـ ىو تنش ة الفرد بوصفو لبنو من لبنات بناء اجملتمع الفاىم غبقائ  اإلسبلـ فهما صحيحا، 
إىل  كالعامل دبا دلجل عليو، مع اؼبشاركة الفعالة ُب عمارة اجملتمع كتطويره، كتبليغ رسالة هللا

عداداتو كقدراتو اليت منحها هللا لو كل حسب است  ،جلهاأ العاؼبن ليحق  الغاية اليت خل  من
"(1) 
كما أف التعرؼ على ،  وبق  لو االرتباط الدائم هبا، امتبلؾ العبد ىدؼ كاض  اؼبعامل كاعبنة -ٖ

، الوصوؿ إليها أنبية هبعلو يستشعر، كتزيد من أسباب سعادتو، كأهنا تليب حاجاتو، تفاصيلها
 ب اػبري لنفسو.ألف اإلنساف قد جبل على ح، مهما كانجل العوائ 

الذين بشرىم الرضبن أبعلى ، رغبة ُب نيل ثواب الصابرين، فقد يص  اؼبؤمن على أمل اؼبرض
فتجده يبزج مرارة األمل حببلكة ، حيث ىنالك ال مرض كال سقم بل صحة أبدية، درجات اعبنة

ذبد مؤمنة كما ،  تلك فسم قلوب رائعة، ألنو يستطيع الص ، كهبد كذلك ُب قلبو فرحة، األجر
من ذلك اللباس ُب ذلك ، ملتزمة حبجاهبا الشرعي ُب شدة حرارة الصيف كتعاي الضي  كاغبرارة

فكسهنا هتب عليها نسمات ري  الشماؿ لت د ، كلكنها كضعجل اعبنة نصب عينيها، الطق 
ا كما أهنا زبشى برتكه،  ُب اعبنة خري من الدنيا كما فيها بنصيفككسف حجاهبا يذكرىا ، عليها

 أف زبسر جنة عرضها كعرض السماكات كاألرض أعدت للمتقن .، األمر اإلؽبي ابغبجاب
بعد منو عليهم ، إكراما لعباده من خبلؿ خلقو للجنة؛، كعظيم إحسانو، إظهار عظمة اػبال -ٗ

إذا ما ، مقابل أعماؿ بسيطة، ينالوف ذلك النعيم، ٍب جعلهم، أجورىم كمضاعفة، ابؼبغفرة
، كتركو ؼبا هنى، كأطاعو بفعل ما أمر، فمن استقاـ على شرع هللا، نعيم العظيمقورنجل بذلك ال

 إمبا وبق  االستقرار، ف صبيع ما جاءت بو الشريعةإحيث ، إمبا وبق  لنفسو السعادة ُب الدنيا
                                                           

 ِْص ،ُ، ط رمو تربية إسالمية راشدةالشريف، (ُ)
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، مسجورا عند ربو ،كاالجتماعي للفرد. فتجد الصادؽ ؿبرتما ُب ؾبتمعو، كالوجداي، النفسي
 ،م ل الكاذبعاصي هلل اؼبفرط ابلدنيا كاآلخرة، أما ال أعايل الدرجات ُب اعبنة.كعملو سيبلغو 

قد ابء خبزم الدنيا كعذاب النار كفرط ُب نعيم ، موزكرا ُب آخرتو، فتجده فبقوات ُب الدنيا الفانية
 مقيم.

إىل  كالشوؽ، كاغبرص على رضاه كؿببتو، إبخبلص العمل هلل، تزكية النف  سببا لدخوؿ اعبنة-َُ
، كالسلوؾ القوم، كهتذيبها ابلعبادات القلبية، كاالرتقاء ابؼبشاعر، كاستشعار فضلو، لقائو
لنيل ما عند هللا من اػبري ُب الدنيا كاآلخرة  فهذه ىي الشركط؛، من الذنوب كالتطهر، كالتوبة

، و أك قصركلما ضعفجل نفس،  ابب التوبة اؼبفتوحإىل  مبادرا، فمن يعش ُب حياتو توااب منيبا هلل
كسبيز هبا ، اليت ظبيجل هبا أبواب اعبنة، ليدخل من أبواب الطاعات، عمل صاحلإىل  مسارعا

فيحـر من ذلك الفضل ، خوفا أف يتمادل ُب اؼبعاصي فيجد كهبتهد، أىل السب  ُب اعبنة
 .الكبري

العبد اؼبؤمن عند خالقو اليت وبظى هبا ، دبعرفتو ابؼبكانة الرفيعة، بن العبد كخالقو العبلقةتعمي  -ُُ
ٍب ، كإعانتو على العمل الصاحل ُب الدنيا، كتوفيقو، كرضبتو بو، ؿببتو لعبده اؼبتم لة ُب سبحانو

كاستشعار قربو ، ىذا كلو سيبعث احملبة هلل ُب قلب اؼبؤمن، اؼبغفرة لو ٍب تكريبو أعظم تكرم
كُب اؼبستقبل جبنة ، ا ابألعماؿ الصاغبةُب الدني، كالتفاؤؿ كاألمل حبياة أفضل بقرب هللا، كرعايتو
، فتبعث لديو اؽبمة على اإلقباز، هبابية لقدراتو التعبدية، كما سيمتلك اؼبؤمن النظرة اإلالنعيم

عن طري  العلم الصحي   سبحانو كموافقتو ؼبراد هللا، كيتحرل صوابو، فتجده يعمل العمل
     الصواب.أف يذىب جهده أدراج الرايح إف خالفو ، خشية

ىبرج جيبل عاؼبا  ،اؼبتم ل ُب اعبنة، بتوفري اؽبدؼ الواض  اؼبعامل ،اإلعداد الرتبوم للجيل اؼبسلم-ُِ
فيصب  الفرد  النجاح.، متوكبل عليو؛ للعبور ابلفوز ك مستعينا ابهلل، ابلطري  الدنيوم ككعورتو

بعد أف علم أف اؼبرء وبشر  ،اؽبدؼإىل  للوصوؿ بسبلمة ؼبا يعينو على الطري ؛ ،صاغبا متيقظا
فعن أن  بن مالك   قاؿ: جاء رجل إىل سوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: اي رسوؿ هللا!  ،مع من أحب

مى الساعة؟ قاؿ " كما أعددت للساعة؟ " قاؿ: حب هللا كرسولو. قاؿ:" ف نك مع من 
من قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: "ف نك مع من أحببجل ". قاؿ أن : فما فرحنا بعد اإلسبلـ فرحا اشد 
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 ،فاألنبياء ُب زمرة األنبياء، كأف أىل اعبنة يدخلوف إليها على شكل ؾبموعات. (ُ)أحببجل"
فيتساءؿ اؼبؤمن ُب أم زمرة  ،كالعلماء، كىكذا الصديقوف، نيكاجملاىدكف ُب زمرة اجملاىد

 ألف الصاحب ساحب للخري أك للشر.، إىل أف ينتقي، من يصاحب، فيؤدم ذلك بو، سسكوف
، اليت يرتتب كذبنب صحبة السوء، ىو الدين كاألخبلؽ الفاضلة ميزاف اختيارفيصب  لديو 

فسمة صاغبة  ،ف جملتمع صاحلليبىن بعد ذلك الفرد الصاحل اؼبكو عليها اػبسراف ُب الدارين، 
 ئل العصور اإلسبلميةم لما كاف ذلك ُب أكا ،تستح  التمكن ُب األرض؛ إلقامة شرع هللا

، كالسلوكية كالصبلة، كالشكر كاالستعانة كالرضا كغريىا  ،تربية اؼبسلم على العبادات القلبية-ُّ
كما ،  اليت خصجل كل العبادات ابلعطاء العظيم، رغبة ُب دخوؿ اعبنة، كالصياـ كاغب  كغريىا

ف ذا أقبل على ، علىترتقي بصاحبها ؼبنازؿ أ، خصجل بعا تلك العبادات بفضل أك  ُب اعبنة
من األعماؿ اليت ترفع هبا ، كىو يتذكر أف السعي على األرملة كاؼبسكن، مساعدة احملتاجن

فقد ركل أبو ىريرة  ، عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ: " الساعي على ، درجات اؼبؤمن ُب اعبنة
و قاؿ:( ككالقائم ال يفرت، ككالصائم ال االرملة كاؼبسكن كاجملاىد ُب سبيل هللا، ) كاحسب

كبن عينيو ، يرجو القبوؿ فيتقن عملو، ه سيسارع ُب عملو إبخبلصجدلذلك ستك .  (ِ)يفطر"
راجية ، منطلقة حبب ككـر ُب عملها، ثواب اعبنة. فرتتقي ركحو عن الش  كاألننية كاألثرة

ُب تلك الدرجات دبختلف  حريصة على االرتقاء، ال واب كجلة من فوات األجر ابلتقصري
 بتسديتها على الوجو اؼبطلوب كف  الكتاب كالسنة الصحيحة. ،ذلكإىل  األعماؿ اؼبؤدية

كاألعماؿ ، لئلقباؿ على العمل الصاحل عن طري  كصف اعبنة، اإلعداد كالتهي ة الرابنية للعباد-ُْ
كتنمي اؼبعرفة أبسباب ، ممترفع اؽب، كإعطاء العبد الدافعية إلهباد أىداؼ عظيمة، اؼبؤدية إليها
كتتبدد مع ، دكف األىداؼ الدنيوية الدكنية اليت تتبلشى مع األايـ، تلك اؼبنزلةإىل  الوصوؿ
فعن حارثة بن كىب   ظبع النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: " اال اخ كم  ،كتتحوؿ مع األمزجة، الظركؼ

تضعف، لو اقسم على هللا ألبره". ٍب قاؿ: " اال أبىل اعبنة؟" قالوا: بلى. قاؿ:" كل ضعيف م

                                                           

 .(ِّٗٔ،)َِِّ،صْكتاب ال  كالصلة كاآلداب ،ابب اؼبرء مع من احب ،ج  ،صحيحوأخرجو مسلم ُب (ُ)
 (.ِِٖٗ،)ِِٖٔ،صْكتاب الزىد كالرقائ ، ابب االحساف اىل االرملة كاؼبسكن كاليتيم ،ج  ،صحيحوأخرجو مسلم ُب (ِ)
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، فتهي ة الفرد اؼبسلم .  (ُ)اخ كم أبىل النار؟". قالوا: بلى. قاؿ:" كل عتل جواظ مستك "
كفيها ما ال عن رأت كال أذف ، حوت كل غاؿ كنفي ، بتعريفو دبا أعده هللا من جنة عظيمة

كسلوؾ الطري  ، على العـز ابلظفر هباوبفزه ، كال خطر على قلب بشر من النعيم، ظبعجل
كؼبن يدخل  أف يبدأ بو مع الناش ة.، ما هبب على اؼبريب كىذا، منذ بداية حياتو، اؼبؤدم إليها

صعوبة إىل  تؤدم، كما أف عدـ اإلعداد كالتهي ة،  اإلسبلـ حدي ا ليسهل انقيادىم للشريعة
 األفراح اػبالدة. ايردإىل  فذكر اعبنة حادم األركاح اؼبؤمنة ،انقياد النف 

اليت ، من خبلؿ الوقوؼ على اآلايت القرآنية، التواصل مع القرآف الكرم ابلدراسة كالتدبر-ُٓ
، كتبسيطها، كدراسة اآلايت دراسة منهجية تربوية، جاءت ُب الرتغيب كزايدة الفاعلية

، لب ضركرممط كتسهيل العمل هبا، لتوضيحها، كاستخراج األبعاد الرتبوية اؼبقصودة منها
اليت تفتقر ظبات الرتبية اإلسبلمية ، ربتاجو األمة كس  الزخم اؽبائل من اؼبواد الرتبوية األجنبية

، كأىم احتياجاتو، كىو األعلم جبوانب تربيتو، الذم خل  الفرد، اليت صاغها اػبال ، العظيمة
، من تغريات فسيولوجيةكما قد يطرأ عليو ، كمستوايتو العقلية كالفكرية، كمكامن نفسو البشرية

كما يؤثر فيو ، كما وبتاجو للتميز كالتسامي، كما تتطلبو مراحلو العمرية، أك اجتماعية، أك نفسية
اػببري بو  كىو، كىو أعلم دبن خل  بيده، اػبال  كتعاىل سبحانوسلبا ُب كل ىذه اعبوانب فهو 

كإف عدـ إدراؾ ، ستسثر ابلعلم عندهكا، الذين مل يؤهتم من العلم إال قليبل، دكف كل خ اء الدنيا
ضحالة اؼبراجع كفقداف الدالئل؛ لتطبي  إىل  سيؤدم،اؼبربن ألنبية الدراسات الرتبوية اإلسبلمية
 تلك الرتبية اؼب الية ُب صبيع جوانبها.

بقية  كذكرىا ُب تفصيل عن، معرفة ال واب العظيم الذم أعده هللا لبعا العبادات ُب اعبنة-ُٔ 
كأهنا دبقدكر ، كالتعود عليها من أك ر الناس كبساطتها كاليت تتسم بسهولتها، الصاغبةاألعماؿ 
، لنيل ذلك ال واب، كتنفيذىا كاحملافظة عليها، كميداهنا كاسع ؼبن أراد اغبرص عليها، اعبميع

فعن ايب ىريرة  ، اف رسوؿ ، للدرجات ُب اعبنة لآلابء كأثره ُب رفعتو كمنها الدعاء الصادؽ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "إذا مات اإلنساف، انقطع عنو عملو، إال من ثبلث: إال من صدقة جارية، أك 

                                                           

كتاب  اعبنة كصفة نعيمها كأىلها، ابب النار يدخلها اعبباركف كاعبنة يدخلها   ،صحيحوأخرجو مسلم ُب  (ُ)
 (.ِّٖٓ،)َُِٗ،صْالضعفاء،ج
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، كتعود الك ريين عليو، كىو فبا عرؼ دبحبة الناس لو  .(ُ)علم ينتفع بو، أك كلد صاحل يدعو لو"
كفرصة ، تواصبل مل ينقطع بوالديو ال  ك مستشعرا، دائما وبرص عليو، كمن سهولتو هبعل اؼبؤمن

، يرتقوف ُب درجات اعبنة، أنو ابستغفاره لوالديو، كما يدرؾ،  عظيمة لرد بعا من صبيلهم عليو
 سبحانو كلكن هللادرجة لن يستطيع أف يبلغها ىو فيما بعد. إىل  كقد يصلوف بذلك االستغفار

ليجد أنو ىو من ، اليت بلغوىا ابستغفاره ىو ؽبم، ك اؼبنزلةكالديو ُب تلإىل  ُب اعبنة سريفعو
أبف ذلك العمل مل يقتصر نفعو ، فيدرؾ فضل هللا، ليستقر معهم فيها، يقطف شبرة العمل معهم

، كمل ؼبن فرط ُب ىذه العبادة، كما أنو يتبن لنا عظم اػبسراف بل مشلو معهم.، على كالديو فق 
 ليصلو أثرىا كىو ُب أحوج أكقاتو إليها.، عليها نفسو كأبناءه يرب
فقد جعل الرضبن  سبحانو تواصل مع اػبال  كاؼبداكمة عليو، التضرع كالدعاء سبب لدخوؿ اعبنة-ُٕ

ؼبن أك ر من سؤاؿ الرضبن أف يدخلو اعبنة بدعاء ، من الدعاء أحد أسباب دخوؿ اعبنة
 كوبق  التوحيد، عية الرابنيةفالتضرع الدائم تواصل يستجلب اؼب .، يصدقو عمل صاحلصادؽ

كما يبلغو إايىا من ، إمبا يستحضر ما فيها من النعيم، فمن يواظب على الدعاء بدخوؿ اعبنة
، كما أنو يعتاد على ك رة الدعاء ُب أموره كلها، فتكوف ركحو متعلقة ابلفوز ابعبنة،  األعماؿ

اليت سعتها  ، اعبنة العظيمة الذم سريزؽ عباده، الرزاؽ الكرم سبحانو كىو مستيقن أف هللا
اف  للعمل. فكيف دبن دعاه بك رة الدعاء اؼبر بكل ما فيها من نعيم ، كعرض السموات كاألرض

كالفاي كل ما فيها مهما طاؿ أمده من ماؿ أك صحة أك ، شيء من الدنيا الفانيةُب راغبا 
، دنيا كما فيهاكقد ذكر ُب صفة اعبنة أف موضع سوط ُب اعبنة خري من ال، منصب أك كلد

كأثره ُب آخرتو كمن ، إليو ُب حياتو عندىا سيدرؾ اؼبؤمن أنبية احملافظة على الدعاء كحاجتو
كما أف إدراؾ أنبية الدعاء ابلفوز  سيسانده كقجل اغباجة.، فرط فيو فقد فرط ُب كنز عظيم

 يبعث ُب النف  الرغبة ُب اغبصوؿ على ذلك النعيم كاػبوؼ من فواتو.، ابعبنة
من خبلؿ اػبوؼ من فوات اعبنة كنعيمها ابالبتداع أك اإلفراط أك ، ربقي  الطاعة هلل كاإلتباع-ُٖ

كمعرفة ، وببو هللا كيرضاه دبا، التفري . كذلك ابغبرص على الطاعة اؼببنية على العلم الصحي 
اليت خصها هللا ابغبف  كالسبلمة من كل ، عن طري  العلم ابلكتاب كالسنة الصحيحة.، ذلك

من يس  إىل  كىي النبع الصاُب الوحيد الذم ال أيتيو الباطل أما غريه ف نو وبتاج، نقص كربريف
                                                           

 .(ُُّٔ،)ُِٓٓ،صّكتاب الوصية ، ابب ما يلح  االنساف من ال واب بعد كفاتو، ج  ،صحيحوأخرجو مسلم ُب  (ُ)
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، كما كجده ـبالفا للكتاب كالسنة خالفو، أغواره فما كجده متوافقا مع الكتاب كالسنة تبعو
كالغلو زبب  ُب مهاكم البدع ، كمن هتاكف ُب ذلك ،فاؼبيزاف لكل العلـو ىو ذلك النبع كتركو
كىو يظن أنو ، ٍب يكوف فبن أساء، عبادة على غري علم كبينة، إىل فبا سيؤدم بو، كالتفري 
أك  ، أك كمن يذب  للشيخ الفبلي ليشفيو، كمن يقاتل أعداء اإلسبلـ ليشتهر ابلشجاعة،  ؿبسن

 كمن تتحجب لتخفي عيبا ُب شعرىا.
ككضوح الرؤية لبلنطبلؽ كبو اؽبدؼ ، ياالستقرار النفسإىل  يؤدم، للجنة رائع امتبلؾ تصور-ُٗ

عند  ، ذة الطري لل ، ُب جودة كقوة ربمل كاستشعارللعمل ، كإتقافكنف  راضية، خبطى اثبتة
فيحق  الدافعية كركح ، مع اؼبشرتكن معهم ُب نف  الطموح، كل إقباز يقرهبم من اؽبدؼ

، فباب الصبلة ُب اعبنة، يدية السنن كالنوافلإىل  فمن صلى الفرائا سارع، التناف  بينهم
كمساعدة ، كنشر اػبري، كساب  ُب حل  العلم الصدقاتإىل  ٍب ابدر، الوصوؿ إليوإىل  وبدكه

 أف التفري  ُب اػبري تفري  ُب جنة عظيمة.، فهو من أدرؾ، الضعفاء كىكذا
، مدارؾ الفردتوسع ، كىي دار النعيم، النظرة االستشرافية للمستقبل اؼبتم ل ُب اغبياة اغبقيقية-َِ

 كأف ذلك، الفوز ُب اآلخرة الباقية اغبقيقي ُب كأف مستقبلو، كذبعلو يدرؾ كاقعو ُب اغبياة الفانية
كعلى ضركرة أف هبعل ، اؼبستقبل قائم على ىذه الفرتة االختبارية اؼبتم لة ُب الدنيا القصرية الزائلة

 منظومة القيم اإلسبلمية كتطبيقها من خبلؿ تبد، نظرتو االستشرافية للمستقبل ىي الفوز ابعبنة
كاغبرص على اختيار كانتقاء من معو ُب ، ربقي  تلك النظرةإىل  ُب السلوؾ القوم للوصوؿ

ابلتخطي  ، معهم كهبتاز الصعاب، الوصوؿ معو يبتلك نف  النظرة ليسهلمن ك ، الطري 
كإقامة ، الشهادات العلميةكاغبصوؿ على ،  تبد إقبازات مرحلية كؿباكلة، اإلهبايب ؼبراحل العمر

، لكل ما يعود ابلنفع على اجملتمعات كعدـ التكاسل، اؼبشاريع اػبريية دبدلوؽبا الشامل
كما ُب حاؿ من ،  كالتقاع  ؼبا ُب ذلك من فوات فرص كبرية للفوز بدرجات أعلى ُب اعبنة

 . لشفاعة لغريىم بدخوؿ اعبنةاب يبن هللا عليهم
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 األخالقيةاألبعاد  اثنيا:

إىل  كالتعرؼ عليها كإدراؾ أنبيتها البالغة ُب الوصوؿ، الرتبية على القيم كاألخبلؽ اإلسبلمية-ُ
حى تعتادىا النف  فتصب  جزءا من ، كضركرة تطبيقها كاؼبمارسة الدائمة ؽبا، ال واب العظيم
 .اغبياة اليومية

كأنبية النظرة العادلة ، وؿ اعبنة كىو التقولدبيزاف التفاضل لدخ دبعرفتنا، ربقي  العدالة بن الناس-ِ
، كيقـو السلوؾ كيولد االحرتاـ بن أفراد اجملتمع، فبا وبق  التواضع، ألفراد اجملتمع بنف  اؼبيزاف
فهم ، كاغبرص على صحبتهم كؾبالسهم اػبرية، كحف  مكانتهم، كخصوصا ف ة العلماء كالدعاة
 أىل الفضل إف أخلصوا.

كال ، طيب العمل، طيب اػبل ف اعبنة ال يدخلها إال طيب النف ، إحيث ، الداخليةتعزيز اؼبراقبة -ّ
، كابؼبراقبة ينقي الفرد أخبلقو، كصبيع أعماؽبا، ُب صبيع أكقاهتا تطيب النف  إال دبراقبة هللا تعاىل

فلقد جاء ، كىبشى فوات األجر، كيبحث عن األفضل من األعماؿ كالعبادات، كيعدؿ سلوكو
ىريرة  ، أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: " أتدركف ما اؼبفل ؟". قالوا: اؼبفل  فينا من ال عن أيب 

درىم لو كال متاع. فقاؿ: " إف اؼبفل  من أميت من أيٌب يـو القيامة بصبلة كصياـ كزكاة، 
طي ىذا كأيٌب، قد شتم ىذا، كقذؼ ىذا، كأكل ماؿ ىذا، كسفك دـ ىذا، كضرب ىذا. فيع

من حسناتو، كىذا من حسناتو، ف ف فنيجل حسناتو قبل أف يقضى ما عليو، أخذ من 
عهم: او أبنيدافع أعداءه كذلك وبرص على أف ك . (ُ)"خطاايىم، فطرحجل عليو، ٍب طرح ُب النار

 .فتتحوؿ حياتو كلها عبادة، كمغرايت الدنيا، كالشيطاف، كاؽبول، النف  األمارة ابلسوء
 ؼبا لتلك األعماؿ من أنبية ابلغة ُب دخوؿ اعبنة فبا يدفع الفرد، التكافل كالتعاكف ُب اجملتمعربقي  -ْ

كالتعاكف عل مساندة الضعفاء بكل أكجو اؼبساعدة كالشعور ، تتبع حوائ  الناس كقضائهاإىل 
 .كىبلصو من األننية كالبخل كالقسوة، فيكسبو ذلك الرضبة كالعطف كالسخاء كاإلي ار، هبم

 .فبل يدخل اعبنة إال اؼبخلصوف نواايىم كأعماؽبم هلل كحده ربقي  اغبرية اببتغاء كجو هللا تعاىل-ٓ
فيشعر ابألماف على ، من هللا كعدـ اػبوؼ إال، حرصو على اإلتقاف لعملوإىل  فيؤدم ذلك
كسيحاسب ، هللا كحدهإىل  كسيحشر ،فهو عبد هلل كحده، الذم بيد هللا كحده، نفسو كرزقو
 كسيدخل اعبنة كحده إف فاز.، كسيناؿ اعبزاء كحده، عملو كحدهعن 

                                                           

 (.ُِٖٓ،)ُٕٗٗ،صْكتاب  ال  كالصلة كاآلداب ،ابب ربرم الظلم ،ج  ،أخرجو مسلم ُب صحيحو (ُ)
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، من عطف، كمساندهتم بكل الوسائل كاإلمكانت، نصرة اؼبستضعفن ُب األرض ابلوقوؼ معهم-ٔ
 أك غريىا من الوسائل.، أك منصب، أك جاه، أك ماؿ

فيحرص على ، كنعيمها، ؼبن كضع نصب عينيو اعبنة، كالنموذج الصادؽ، ربقي  القدكة اغبسنة-ٕ
عماؿ ، كيرتجم تلك األخبلؽ أبابتغاء كجو هللا، كفبارسة السلوؾ اإلسبلمي، هللا امت اؿ أمر
أعلى الدرجات إىل  كالسعي، ك تقاف العبادات كاؼبعامبلت كالسعي ُب حوائ  الناس،  ملموسة
 .ؽ الرتبيةأىم طر  اليت ىي، كتتحق  الرتبية ابلقدكة، فيعم ال ، كنشر اػبري، العلمية

كاإلعداد ، كالتمرف على ؾباىدة النف  ابلعمل الصاحل، التحلي ابلشجاعة كاؼبداكمة الدائمة عليها-ٗ
 كربتاج، اليت أمر هللا هبا، صبيع األعماؿإىل  كعدـ االستكانة أك التقاع  عن اؼببادرة، الناج 
 .ؼباؿ أك ابلكلمة، أك ابكاعبهاد ُب سبيل هللا ابلنف ،  الشجاعة القلبية كاعبسديةإىل 
حيث هبود اؼبسلم دبا عنده ُب ، نو أحد أنواع أعماؿ الفوز ابعبنةإ، حيث التحلي ابعبود كالكـر-َُ

كيواسي اؼببتلى بكل ، كيهدم لؤلحبة، كيفك العاي، كيعن احملتاج، فيكـر الضيف، سبيل هللا
 ابلعلم كالنص  كاإلرشاد.أك ، أك ابؼبكانة كاعباه، أك ابلنف ، أنواع اعبود سواء ابؼباؿ

كال غىن ألحد عن الص  فيص  على ، الص إىل  فكل شيء ُب الدنيا وبتاج، التحلي ابلص -ُُ
ليناؿ بشرل ، كيص  على نقص األمواؿ أك األنف  أك ال مرات، كيص  عن اؼبعصية، الطاعة

 كمنزلة الصابرين اؼبتميزة هبا.، الصابرين ابلفوز جبنة النعيم
ابألخذ ابلكتاب كالسنة ، حيث تستقيم على أمر هللا،   االستقامة ُب العبادة كاػبل  كالنواايربقي-ُِ

االبتداع أك الغلو أك اإلفراط أك التفري  ليكوف العمل مقبوال للفوز إىل  دكف اؼبيل، الصحيحة
 ابعبنة كنعيمها.

،  ابلفوز ابعبنة ماؽبمأع، الذين قرف هللا سبحانو أخذ العظة كالع ة من السابقن ابػبري-ُّ
. كعمر كغريىمكما جاء ُب اغبديث عن أيب بكر ،  كاؼبستغفرين، كالقانتن، كاؼبتصدقن

كاعبد ُب ، يزالوف ُب الدنيا كىم ال، كالتعرؼ على األعماؿ اليت أكجبجل ؽبم تلك اؼبكانة ُب اعبنة
 السعي عسى أف ندرؾ ثواهبم.

ف بعا األعماؿ إحيث ، فكل ميسر ؼبا خل  لو، ربديد مسار التخصص اػبريم ُب حياتو-ُْ
ىذا سيدفعو للتعرؼ على إمكانتو كميولو ُب ، كخصصجل أبوااب ُب اعبنة هبا، خصجل ابلذكر

مع اجتهاده ُب الباقي ، فيحاكؿ إتقاف ما يبيل إليو طبعو من عمل، أم األعماؿ تلك هبد نفسو
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كالبد من ، يبنع من حصوؿ ذلك لكن ال ،يرافقو التميز ُب األبواب كلها فالتميز ُب ابب قد ال
 السعي للتميز كلومن ابب كاحد لنيل ذلك الشرؼ.

حملاكلة إدراكها صبيعا قدر ، اليت يناؿ صاحبها شرؼ الفوز بدخوؿ اعبنة، معرفة أعماؿ أىل اعبنة-ُٓ
ايدة كاست مار ذلك ُب ز ، كنيل ال واب للداللة على اػبري، كتعليمها للناس لنشر العلم، اؼبستطاع

 ُب حبك ألخيك اؼبسلم ما، كاؽبدم النبوم، كتتبع السنة، رصيده ُب اآلخرة كإصبلح اجملتمع
 ربب لنفسك.

، من خبلؿ تنويع أعماؿ ال ، رصيد خ اتوإىل  تضاؼ، إكساب العامل للجنة عدة مهارات-ُٔ
 .كاكتشاؼ العبد لبعا إمكانتو من خبلؿ العمل للجنة

 

 النعيم يف اجلنةادلبحث الثالث :أنواع  

حيػػث تنػػوع ذلػػك النعػػيم  ، بػػدخوؿ اعبنػػة، كيتجلػػى الفضػػل اإلؽبػػي علػػى اعبمػػوع اؼبؤمنػػة الفػػائزة 
اػبالد اؼبتجدد الذم جعلو هللا سبحانو كتعػاىل تكريبػا لعبػاده الػذين تفضػل علػيهم ُب الػدنيا بتوفيقػو ؽبػم 

فمضػػوا ، اة مػػن النػػار كالظفػػر ابعبنػػة حيػػث علػػم بػػرغبتهم ُب الفػػوز برضػػوانو ُب الػػدنيا كالنجػػ، ُب عبادتػػو 
 ، وبػػػدكىم األمػػػل  ، متيقظػػػن ألعػػػدائهم، صػػػابرين ُب طػػػريقهم ، ُب ذلػػػك الطريػػػ  ؾباىػػػدين ألنفسػػػهم 

فكاف إكراـ الكرم ؽبم أعظم فبا يتوقعوف كمػا ، كيستنها نبمهم الشوؽ إىل لقاء الرضبن كالفوز ابعبنة 
كما بلغتو أمانيهم  كمػا مل تبلغػو مػن كمػاؿ ، م البشرية حيث كجدكا كل احتياجاهت، مل ىبطر على قلوهبم

كمل ىبطر على قلب بشر من النعػيم ، كال أذف ظبعجل  ، فبا ال عن رأت ، بل أعظم من ذلك ، النعيم 
 اؼبتجدد اػبالد.

 طعام أىل اجلنة وشراهبم :: أوالً 

فبل يتخيل حيػاة  ، غبياتولقد ارتب  الطعاـ  كالشراب ُب حياة اإلنساف أبهنما القواـ األساسي 
 ، حيث يلبياف حاجتػو كهبػد فيهمػا متعتػو ، كما أهنما  يب بلف  لو مصدرا من مصادر السعادةما،  بدكهن

هبمػػػع ألػػػذ األطعمػػػة ك ، كالشػػػراب ، فكيػػػف إذا  كػػػاف مػػػا ُب اعبنػػػة  مػػػن الطعػػػاـ  ، كيسػػػعده تنوعهمػػػا
  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٿ )قاؿ تعاىل : ، كهبجة، كغرابة ، ككفرة ، األشربة ُب تنوع 
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كُب التخيػػػري ضػػػرب مػػػن التكػػػرم تنطلػػػ  معػػػو اإلرادة كحريػػػة االختيػػػار فيمػػػا يػػػراد كيشػػػتهى مػػػن " ، (ُ) (
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ )رعابنٗ فقػاؿ ، و كمن اعبماؿ ما صبع ظػاىره كابطنػ (ِ)"الفاكهة

( ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ
كقػػػػػػػػد أكػػػػػػػػرمهم هللا سػػػػػػػػبحانو إبعطػػػػػػػػائهم   ، (ّ)

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػاىل : ، اغبريػػػػػػػػة ُب األكػػػػػػػػل كالشػػػػػػػػرب فبػػػػػػػػا يشػػػػػػػػاءكف 

، كبدايػة التكػرم ألىػل اعبنػة منػذ بدايػة دخػوؽبم  ، كلقد كاف الطعاـ كالشراب مػن أكائػل النعػيم (ْ)(ٴۇ
فبػا يػدؿ علػى تػوفر  ، الك ػري فذكر من الطعاـ ما يدؿ على الرتؼ كماال يعت  من األساسيات ُب حياة

لػػيعلم  –ملسو هيلع هللا ىلص  -كُب صػػحي  مسػػلم أف يهػػوداين سػػسؿ الرسػػوؿ ، مػػا كػػاف مػػن األساسػػيات مػػن ابب أكىل 
 ، كمػػا أكؿ غػػذاؤىم كشػػراهبم، فسػػسلو عػػن أكؿ مػػن يػػدخل اعبنػػة  ، صػػدقو عػػن أشػػياء ال يعلمهػػا إال نػػيب
ػػازىةن؟ ػػٍن أىكَّؿي النَّػػاًس ًإجى : فىمى :  فقىػػاؿى ػػاًجرًينى »قىػػاؿى ػػا ربيٍفىػػتػيهيٍم ًحػػنى يىػػٍدخيليوفى « فػيقىػػرىاءي اٍلميهى قىػػاؿى اٍليػىهيػػوًدمُّ: فىمى

 : ًبًد النُّوفً »اعبٍىنَّةى؟ قىاؿى دىةي كى :  ، «زايى اؤيىيٍم عىلىى ًإٍثرًىىا؟ قىاؿى : فىمىا ًغذى ػافى »قىاؿى يػيٍنحىري ؽبىيٍم ثػىٍوري اعبٍىنًَّة الَّػًذم كى
ا : « أيىٍكيلي ًمٍن أىٍطرىاًفهى : فىمىا شىرىابػيهيٍم عىلىٍيًو؟ قىاؿى ػًبيبلن »قىاؿى : صىػدىٍقجلى « ًمٍن عىٍنو ًفيهىا تيسىػمَّى سىٍلسى  (5).قىػاؿى

حيث أف هللا سبحانو مل يطلعنا على كل النعيم كإمبا أخفى عنا أك ره زايدة ، م كفبا ال نعلم فبا اخفي ؽب
 كقد يكوف فبا ال تستطيع عقولنا  أف تدرؾ ركعتو.  ، ُب التشوي 

كإابحتهػػػػا ، كمػػػػا جػػػػاء أيضػػػػا ُب اآلايت الكريبػػػػة كصػػػػف لك ػػػػرة ال مػػػػار ككفرهتػػػػا ُب كػػػػل حػػػػن 
ف مػػػار طيبػػػة  (ٔ) (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  : قػػػاؿ تعػػػاىل ، للمػػػؤمنن ُب كػػػل حػػػن 

 ، كأهنػػػار ، كمػػػا أف أشػػػربتها متنوعػػػة اؼبصػػػادر:  حبػػػار،  متنوعػػػة ال يبػػػل منهػػػا لتجػػػددىا  ، مذللػػػة ألىلهػػػا
  مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب قاؿ تعاىل: ، أك فبزكجة  ، كك وس صرفا ، كعيوف

  (ٕ) .. :كمػػن النعػػيم ُب شػػراهبم تنػػوع األمزجػػة فمنهػػا مػػزاج ابلكػػافور كأخػػرل  ابلتسػػنيم قػػاؿ تعػػاىل 

                                                           

 . ُِ – َِ( سورة الواقعة: اآلية ُ)
  ِّّ، ص  ُ، ط اجلنة يف القران الكرميعبد اغباف  ،  (ِ)
 ُٕ( سورة الزخرؼ: اآلية ّ)
 ِْ( سورة اغباقة: اآلية ْ)
 (ُِٖٕ/ْتدخل اعبنة ، )كتاب اعبنة ، ابب أكؿ زمرة ،  صحيحو ُب  مسلمأخرجو ( ٓ)
 ِْ اآلية ( سورة اغباقة:ٔ)
 ٓ اآلية ( سورة اإلنساف:ٕ)
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ھ ے  كأخػرل مزاجهػا الزقببيػل قػاؿ تعػاىل : .(ُ)              

كلقػد تنوعػجل األشػربة بػن مػاء غػري آسػن كلػ  مل يتغػري طعمػو كمل ىبػرج مػن (ِ)  ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 
ضػػركع اؼباشػػية كعسػػل صػػاُب مل ىبػػرج مػػن بطػػوف النحػػل كطبػػر مل ىبمػػر كيعصػػر كمػػا ُب الػػدنيا بػػل كلهػػا 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک  أنٕآَاب ٔ أَٓبزْاب  ٔكتسرٓاب ٔهٛجٓاب ٔناررٓب أشربة عجيبػة ُب 

ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 (ّ)    ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

جاء ذكػر مػا كػاف ؿبرمػا علػيهم  ، ككما ذكرت األشربة اليت أحلها هللا لعباده ُب الدنيا كيعرفوهنا
 ، ككسف ُب ذلك لفتة أف ما ُب اعبنة من الدنيا إال األظباء أما اعبوىر فيختلػف بركعتػو كلذتػو، ُب الدنيا 

 ف ف  كاف طبر اعبنة ال يشبو طبر الدنيا اؼبسكر اػببيث فكيف دبا كاف طيبا ُب الدنيا فكيف سيكوف!

   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  ۈئ ۈئ ېئ ېئ    وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ :قػاؿ تعػاىل


   ﯁     ﯀﮾ ﮿  ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ كقاؿ اغبػ  ُب موضػع اثلػث .(ْ)


األمػر أم موضوع عليػو خػاًب.  ، ككصف ىذا اػبمر بوصفن: األكؿ أنو ـبتـو ، كالرحي  اػبمر ، (ٓ)

)كىػػػم ُب ىػػػذا النعػػػيم نعمػػػو النفػػػوس ال ػػاي: أهنػػػم إذا شػػػربوه كجػػػدكا ُب ختػػػاـ شػػػرهبم لػػػو رائحػػة اؼبسػػػك 
تعػرؼ ُب كجػوىهم نضػرة ، لرياىا كػل راء  حى، كمبلؿبهم  ، تفيا النضرة على كجوىهم، كاألجساـ 
الشػراب اػبػالص اؼبصػفى الػذم ال غػش فيػو كال   يسػقوف مػن رحيػ  ـبتػـو ختامػو مسػك كالرحيػ النعيم 
كأف ىػػذه األكاي مقفلػػة ـبتومػػة ، أنػػو معػػد ُب أكانيػػو  ككصػػفو أبنػػو ـبتػػـو ختامػػو مسػػك قػػد يفيػػد، كػػدرة 

كمػػا أف جعػػل اػبػػتم مػػن اؼبسػػك فيػػو أنقػػة ،  صػػيانة كالعنايػػة ال كىػػذا يلقػػي ظػػبلؿ، تفػػا عنػػد الشػػراب 
فػػػ ذا كػػػانوا ىنالػػػك   ، يػػػدركها البشػػػر إال ُب حػػػدكد مػػػا يعهػػػدكف ُب األرض كىػػػذه الصػػػورة ال، كرفاىيػػػة 

(ٔ)كمفاىيم تناسب تصورىم الطلي  من جو األرض احملدكد( كانجل ؽبم أذكاؽ
.  

                                                           

 ِٖ - ِٕ اآلية ين: ( سورة اؼبطففُ)
 ُٕ اآلية ( سورة اإلنساف:ِ)
  ُٓ اآلية ( سورة دمحم:ّ)
 ْٕ - ْٓ اآلية ( سورة الصافات:ْ)
 ِٔ - ِٓاآلية  ( سورة اؼبطففن: ٓ)
  ْ.ُّٖٔ ، صٔ ج ،ُ، طالل القرآنيف ظِ ( قطب ، ٔ)
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 ، كنفوس طيبة ، أبايدم طاىرة ، كما أف اشربو اعبنة كطعامها يصل إىل اؼبؤمنن أينما يشاؤكف
   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ أمػا خػػدمهم ُب اعبنػػة الولػداف اؼبخلػػدكف قػاؿ تعػػاىل: ، ككجػوه مستبشػػرة

 .(ُ)     ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   پ پ پ پ ڀ ڀ

كمػػن النعػػيم ركعػػة األكاي كتنوعهػػا بػػن أكػػواب مػػن ذىػػب خػػالص بػػراؽ أك فضػػة صػػافية ككػػسف 
تلػػك اؼبعػػادف الػػيت كانػػجل غاليػػة ُب الػػدنيا يتخػػذ منهػػا اغبلػػي كحػػـر علػػيهم األكػػل أك الشػػرب ُب أكانيهػػا 

ں ں ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ أصػبحجل مباحػة ؽبػم دبػا صػ كا قػاؿ هللا تعػاىل 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ  كأابري  ككؤكس كصحاؼ  ، (ِ)    ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ڻ ۀ ۀ ہ

 .(ّ)    ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ

ي ػىػػىنَّ  - ْٕٖٗ
ػػدي بٍػػني اؼب ثػىنىا ؿبيىمَّ ػػدَّ ػػدَّثىًد عىٍبػػدي العىزًيػػًز بٍػػني عىٍبػػًد الصَّػػمىدً  ، حى : حى ثػىنىا أىبيػػو  ، قىػػاؿى ػػدَّ حى

 عىٍن أىيب بىٍكًر كلقد جاء ُب اغبديث ، ًعٍمرىافى اعبىٍوًيُّ 

:  ، عىٍن أىبًيوً  ، ٍبًن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن قػىٍي و  ٍيمىةن »أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى ًإفَّ ُب اعبىنًَّة خى
ا ًسػػتُّوفى ًمػػيبلن  ، ًمػػٍن ليٍؤليػػؤىةو ؾبيىوَّفىػػةو  ػػرًينى ُب كيػػلًٌ زىاًكيىػػةو  ، عىٍرضيػػهى ػػا أىٍىػػله مىػػا يػىػػرىٍكفى اآلخى هى يىطيػػوؼي عىلىػػػٍيًهمي  ، ًمنػٍ

يٍؤًمنيوفى 
نػَّتىاًف ًمٍن ًفضَّػةو  ، اؼب ػا ، كىجى ػا كىمىػا ًفيًهمى ا ، آنًيػىتػيهيمى ػذى نػَّتىػاًف ًمػٍن كى ػا ، كىجى ػا كىمىػا ًفيًهمى كىمىػا بػىػٍنى  ، آنًيػىتػيهيمى

ًػػٍم ًإالَّ  نَّػػًة عىػػٍدفو القىػػٍوـً كىبػىػػٍنى أىٍف يػىٍنظيػػريكا ًإىلى رىهبًٌ كالكػػوب: مػػا ال أذف لػػو  (ْ)«. رًدىاءي الًكػػٍ ً عىلىػػى كىٍجًهػػًو ُب جى
 كالكسس القدح الذم فيو الشراب ، كاألابري : ذكات اآلذاف كالعراء ، كال عركة كال خرطـو

فهػػذه   ، كنسػتنت  فبػا سػب  أف النعػيم الػػذم ينتظػر اؼبػؤمنن ىػو نعػػيم رابي فريػد ُب نوعػو كتنوعػو
كصبػاؿ  ، كركعػة السػقاة، كأكانيهػا  ، كلػذهتا، كأنواعهػا ، األشربة سقيا أىػل اعبنػة تنوعػجل ُب مصػادرىا 

حيػػث يطمػػ ن اؼبػػؤمن بعػػد ، كالصػػحبة فيػػا لركعػػة ذلػػك اؼبشػػهد اغبسػػي ابجتمػػاع  أنػػواع النعػػيم  ، اؼبكػػاف
فيػا لػو مػن  ، كتسعد القلػب، ركح ال سمظكأيتيو من نعيم اعبنة تلك األشربة الطيبة لرتكم  ، عناء الدنيا
 نعيم !

                                                           

 ُٗ - ُٕاآلية  ( سورة الواقعة: ُ)
 ُٔ - ُْاآلية ( سورة اإلنساف: ِ)
 ُٕ اآلية ( سورة الزخرؼ:ّ)
 (ْٕٖٗ ) ،ُْٓ، ص  ٔ، ج  كتاب تفسري القراف ابب حور مقصورات ُب اػبياـ،  صحيحوُب البخارم أخرجو ( ْ)
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 لباس أىل اجلنة وحليهم ومباخرىم:اثنياً 

كيقػيهم  ، كلقد امنت هللا سبحانو كتعاىل على عبادة  ُب الدنيا أبف رزقهم لباسػا يػوارم سػوءاهتم
كحلػػػي ، كحػػػـر علػػػيهم اغبريػػػر ، كخػػػص الرجػػػاؿ بلبػػػاس  ، كجعلهػػػا أنواعػػػا كأشػػػكاال، كزينػػػة ؽبػػػم  ، الػػػ د

ذلك ُب الدنيا دار االختبار أما  ، كاغبلي ، من اللباس  ان كأابح سبحانو للنساء أنواع، الفضة  الذىب 
ليصػب  مػا كػاف ؿبرمػا ُب الػدنيا الفانيػة مباحػا ، فهنالك مامل  ىبطر على قلػب بشػر مػن النعػيم  ُب اعبنة

ىيػػة فمػػن ابب أكىل أف كػػل مػػا كإف كػػاف اغبػػاؿ كػػذلك حيػػث تتػػوفر كػػل سػػبل الرفا ، ُب اعبنػػة اػبالػػدة 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ  قػػاؿ تعػػاىل: ، لديػػو وبتاجػػو اإلنسػػاف هبػػده

ككػػذلك مػػا كػػاف ، فلقػػد صبعػػجل ؽبػػم تلػػك األسػػاكر بػػن ذىػػب الػػ  كلؤلػػؤ البحػػر   ، (ُ) ڎ ڈ ڈ
فتلػك دار النعػيم كاعبػزاء  ، ؿبرما عليهم من لب  اغبرير ابت من نعيم اعبنة الذم يزيدىم هبجة كسركرا 

فػػاجتمع ؽبػػم  (ِ)  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ      قػػاؿ تعػػاىل: 
ائ ەئ ەئ وئ وئ  فػذلك نعػيم مقػيم قػاؿ تعػاىل ، كالشراب الطيب ، ركعة اللباس كصباؿ اغبلي

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ 

  .(ْ)   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ كقاؿ تعاىل (ّ)    حئ مئ

يػػػدخلوف اعبنػػػة لتكسػػػى  ، كاؽبػػػواف ، كذبػػػرعهم كػػػؤكس اؼبػػػرارة، كاألحػػػزاف  ، كبعػػػد قسػػػاكة اؽبمػػػـو
شػػراب   ، صػػ ىم  ظمػػسالػػذم يبعػػث علػػى الراحػػة كالسػػعادة كيػػركم ، ، أجسػػادىم اغبريػػر اللػػن النػػاعم 

 ، كانقػػػادت راضػػػية ألقػػػداره سػػػػبحانو ، ابرد طهػػػورا يػػػركم اركاحػػػا تطهػػػرت مػػػن التسػػػخ  علػػػى أمػػػر هللا
 ڭ ڭ ڭ ڭ       فكرمهم دبا ىم فيػو مػن  تنػوع النعػيم قػاؿ تعػاىل: 

ٍعػػػػجلي اٍلبػىػػػػرىاءى  ، فقػػػػد ركل مسػػػػلم ُب صػػػػحيحة عىػػػػٍن أىيب ًإٍسػػػػحىاؽى  ، (ٓ)   ۇ ۇ ۆ ۆ : ظبًى  ، قىػػػػاؿى
ػػلَّمى  : أيٍىػػًديىجٍل لًرىسيػػوًؿ هللًا صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى بيػػوفى  ، حيلَّػػةي حىرًيػػرو  ، يػىقيػػوؿي ابيوي يػىٍلًمسيػػونػىهىا كىيػىٍعجى فىجىعىػػلى أىٍصػػحى

                                                           

 ّّ اآلية ( سورة فاطر:ُ)
 ُِ اآلية ( سورة اإلنساف:ِ)
 ِّ اآلية ( سورة اغب :ّ)
 ُِ اآلية ( سورة اإلنساف:ْ)
 ُِ اآلية :السورة السابقة( ٓ)
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ا :  ، ًمٍن لًيًنهى نىاًديلي سىٍعًد ٍبًن ميعىاذو ُب اعبٍىنَّةً »فػىقىاؿى ًذًه؟ لىمى ي  ، أىتػىٍعجىبيوفى ًمٍن ًلًن ىى يػٍره ًمنػٍهىا كىأىٍلنى  . (ُ)«خى

كىػػو ُب  ، وؾ ُب الػدنياكالػذم ال يتخػذه إال اؼبلػ ، كمػن حلػي أىػل اعبنػة أيضػا بػل ارفعهػا التػاج
كال يػزكؿ  فهػم أعلػى  ، فقػد أصػبحوا ملوكػا حقػا ؼبلػك دائػم ال وبػوؿ، اآلخرة لف ة من أىػل اعبنػة فبيػزة 

ُب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أىل اعبنة منزلة ففي سنن الرتمذم ابن ماجة عن اؼبقداـ بػن معػدم كػرب عػن رسػوؿ هللا 
الياقوتػػة منػو خػػري مػػن الػػدنيا كمػػا  ، علػػى رأسػػو اتج الوقػػار ذكػر اػبصػػاؿ الػػيت ييعطاىػػا الشػػهيد: "كيوضػع

 .(ِ)فيها "

ككقود ؾبػا  ، ابإلضافة إىل اغبلي فتكوف أمشاطهم  من الذىب، كيتتابع النعيم على أىل اعبنة 
 كعرقهم طيب اؼبسك ، مرىم عود الطيب 

كس  ىػذا النعػيم اؼببهػر يتجلػى الفضػل الػرابي حيػث ىبػتص الكػرم سػبحانو عبػاده دبػا جػاء ُب 
ال تبلػػػى  ، قػػػاؿ: "مػػػن يػػػدخل اعبنػػػة يػػػنعم ال يبػػػسس -ملسو هيلع هللا ىلص  -عػػػن أيب ىريػػػرة عػػػن النػػػيب )صػػػحي  مسػػػلم 

يم اؼبعنػػػوم حيػػػث . فيكتمػػػل النعػػػيم اؼبػػػادم ُب عيػػػوف أصػػػحابو كيبتػػػزج ابلنعػػػّ(كال يفػػػىن شػػػبابو  ، ثيابػػػو
 الطمسنينة كسكوف القلب 

 فرش أىل اجلنةأاثث و اثلثاً : 

 ، كبيػػػوهتم ، كمسػػػاكنهم ، كيبتػػػد العطػػػاء العظػػػيم ُب اعبنػػػة ليشػػػمل نعػػػيم أىػػػل اعبنػػػة ُب قصػػػورىم
ز   كاألسػػرة  اؼبوضػػونة  العاليػػة الرائعػػة قػػاؿ تعػػاىل: ، كخيػػامهم مػػن اجملػػال  الفػػاخرة  ٍَ َعهَااٗ ظ ااس  زَِّكئِااٛ ي 

  ٍ ااإز  ِعاااٛ ْ ى ثِع  ْجَُاااب َّٔ َش َٔ فَخ   ْصااافٕ  فكيػػػف بركعػػػة ، كالفػػػرش الػػػيت صبعػػػجل اإلسػػػت ؽ ُب ابطنهػػػا  ، (ْ) يَّ
قاؿ  ، وف هباظوب كصباؿ ؾبالسهم كالسعادة اليت ، ظاىرىا  متك ا! كُب ذلك داللة على رفعة مقامهم  

كالنمارؽ أبلواهنا األخػاذة مصػفوفة ك  (ٓ)    ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ تعاىل: 
ں    ڱ ڱ ڱ ں الزرايب الػيت ُب كػل مكػاف مب وثػة كلهػا تػدؿ علػى الػرتؼ كالنعػيم  قػاؿ تعػاىل: 

                                                           

 (872 )، 8182، ص  3جـ ابب فضائل سعد بن معاذ  ،كتاب فضائل الصحابة ،  صحيحوُب  مسلم أخرجو (ُ)
 .و األلباي، كصحح(ّّْٖ، )ّٖٓ، صّج ،مشكاة ادلصابيح، الت يزم( ِ)
 (2836، )2182، صاعبنة كصفة نعيمها كأىلها، ابب ُب دكاـ نعيم أىل اعبنة كتاب، صحيحو ُب مسلم أخرجو ( ّ)

 َِ اآلية ( سورة الطور:ْ)
 ْٓ اآلية ( سورة الرضبن:ٓ)
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ثلػة مػن  ، كىػؤالء ىػم مػن اسػتح  التكػرم مػن العبػاد   (ُ)  ۀ ہ ہ ڻ ڻ ۀ ڻ ڻ
حيػث أهنػم ، يصف الرضبن ركعة ؾبالسهم حيث أهنم يركف بعضهم بعضا ، األكلن كقليل من اآلخرين 

كاألشد حفػاكة كمظػاىر التكػرم ابديػة فيهػا ، كأفضلها كاألكـر لضيوفها ، كىذه أركع اجملال   متقابلوف
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ككفرة اجملال  كصباؿ األركاح  قاؿ هللا تعػاىل:  ، من طيب النفوس

ۅ  فسصحاهبا ُب الفضل كالرتحيب غبضورىم أماـ العػن دائمػا قػاؿ تعػاىل:  (ِ)    ې ى ى

كركعة اجملال  .   (ّ))      ەئ ەئ وئ وئ   ى ى ائ ائ  ې ې ې ې   ۅ ۉ ۉ 
چ چ چ چ ڇ  بتنػػوع األكاي كفخامتهػػا كجػػودة اغبرائػػر كطيػػب ملمسػػها كقػػاؿ تعػػػاىل : 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  (ْ) ،   ڇ ڇ

﮾﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ 
كاؼبػػػػػػػػػػراد كذكػػػػػػػػػػر اإلمػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػرطيب . (ٓ)

كالعبقػرم: البسػ  اعبيػاد. كالرفػرؼ: رايض  ، كالػزرايب: البسػ  ، كالوسػائد: اؼبسػاند ، ابلنمارؽ: اؼبخػاد
كقاؿ )معػىن اآليػة أهنػم يلبسػوف مػن اغبلػي أسػاكر مػن  .كاألرائك: السرر ، اعبنة. كقيل: نوع من ال ياب

. (ٔ)كاإلست ؽ كىو ما غل  فيػو كثخػن، كيلبسوف من ال ياب السندس كىو مارؽ من الديباج ، ذىب 
كىم سعداء منعمػن ، هبمع األحبة ُب أصبل ؾبال  ، كفبا سب  يتبادر إىل األذىاف مشهد حسي رائع 

لػػذلك   ، كال بػػات علػػى اغبػػ  ، كركعػػة االنتصػػار ، نشػػوة الفػػوز كإمبػػا، كال خػػوؼ  ، كال حػػزف ، الىػػم 
كتنػػػوع األقمشػػػة مػػػن اغبريػػػر ، كانػػػجل تلػػػك ؾبػػػال  الفػػػائزين ؾبػػػال  كمفػػػارش  كأنػػػواع األاثث الفػػػاخر 

 الفاخر ليجتمع النعيم بكل أنواعو للمؤمنن

 ادلرأة يف اجلنةرابعاً :

كجعلػػو ؽبػػا سػػندا ، كحصػػنا كعػػون ، ككمػػا أف هللا سػػبحانو جعػػل الزكجػػة للرجػػل سػػكنا ُب الػػدنيا 
 ، ىػػا علػػى تقػػول هللا ؤ تشػػاركو اغبيػػاة كيتعػػاكف معهػػا ُب إنشػػاء أسػػرة يقػػـو بنا، كمعينػػا ُب طريػػ  الصػػبلح 

                                                           

 ُٔ - ُّ اآلية ( سورة الغاشية:ُ)
 ْٕ اآلية ( سورة اغبجر:ِ)
 ُٔ - ُّ اآلية ( سورة الواقعة:ّ)
 ٕٔ اآلية ( سورة الرضبن:ْ)
 ُّ اآلية ( سورة الكهف:ٓ)
    ِّْ، صُٓج ،تفسري الطربي جامع البيان عن أتويل آي القران( الط م ، ٔ)
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فػػ ف هللا سػػبحانو  هبعػػل مػػن النعػػيم أف ذبتمػػع ، كإنشػػاء جيػػل موحػػد عامػػل بشػػرع هللا ، كابتغػػاء رضػػوانو 
قػاؿ ، جزاءا ؽبم على اجتماعهم على طري  التقول كىم ُب الدنيا، األسرة اؼبؤمنة ُب اعبنة بكل أفرادىا 

  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  تعػػػاىل:
ككػػػوف  (ُ)

فيػػػا ، (ِ)    پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ تلػػػك اللقػػػاءات  ُب أركع اجملػػػال  قػػػاؿ تعػػػاىل: 
ڭ ڭ ڭ ۇ  فسم سػعادة تلك!قػاؿ تعػاىل: ، لركعة اللقاء ُب دار  طاؿ الشوؽ للفوز هبا

 (ّ)   ۇ ۆ 

، ذكػػر منهػػا أهنػػا تػػدخل اعبنػػة ُب عػػدة صػػور مػػن التكػػرم  ، كلقػػد كػػـر  هللا اؼبؤمنػػات خبصػػائص
فػػ ف كانػػجل مػػن أىػػل السػػب  فتكػػوف صػػورهتا علػػى صػػورة  ، علػػى قػػدر اجتهادىػػا ُب الػػدنيا ُب طاعػػة هللا

، ك ؾبامرىػػا  األلػػوة ، كأمشػػاطها الػػذىب ، مطهػػرة مػػن أذل الػػدنيا آنيتهػػا الػػذىب  ، القمػػر ليلػػة البػػدر
 ركلكقػػػد  ، كرشػػػحها طيػػػب اؼبسػػػك يػػػرل زكجهػػػا مػػػخ سػػػاقها مػػػن كراء اللحػػػم لشػػػدة صباؽبػػػا كصػػػفائها 

: " أكؿ زمػػرة تلػػ  اعبنػػة صػػورهتم -ملسو هيلع هللا ىلص  -قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ هللا  عػػن أيب ىريػػرة   ُب صػػحيحو مسػػلم
أمشػػػاطهم مػػػن  ، آنيػػػتهم فيهػػػا الػػػذىب ، كال يبتخطػػػوف ، ال يبصػػػقوف ، علػػػى صػػػورة القمػػػر ليلػػػة البػػػدر

يػرل مػخ سػوقهما  ، كلكل كاحد منهم زكجتاف ، كرشحهم اؼبسك ، كؾبامرىم األلوة ، الذىب كالفضة
 .(ْ)من كراء اللحم من اغبسن "

كما أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص كصف النور العظيم الذم يكسو اؼبػرأة اؼبؤمنػة ُب اعبنػة حػى أهنػا لػو اطلعػجل  
ككبن نعلم أف الشم  إذا طلعجل ُب مكاف من الكره  ، على األرض ألضاءت ما بن السماء كاألرض

كإمبػػا تغيػػب مػػن مكػػاف لتطلػػع بنورىػػا علػػى مكػػاف ، بنورىػػا األرض صبيعػػا  األرضػػية ال تسػػتطيع أف سبػػؤل
بػل أم خسػػارة  ، فمػا أعظػم النػور العظػيم  الػذم يتفضػػل هللا سػبحانو بػو علػى اؼبؤمنػة الصػاغبة  ، آخػر

بتفريطها ُب شرع هللا ! كال يقتصر نعيمها على ذلك فق  بل تبػث ، كتفري  ؼبن مل تظفر بذلك النعيم 
كنشػػر اػبػػري كالداللػػة ، كأعماؽبػػا إبتبػػاع اؽبػػدل ، ر طيبهػػا لػػيمؤل األرض كمػػا طابػػجل نفسػػها أرهبهػػا كتنشػػ

                                                           

 ِّ اآلية ( سورة الرعد:ُ)
 ٔٓاآلية( سورة ي : ِ)
 َٕ اآلية( سورة الزخرؼ: ّ)
 (ِّْٖ، )أىلها، ابب أكؿ زمرة تدخل اعبنةكتاب اعبنة كصفة نعيم   صحيحو، ُب مسلم أخرجو( ْ)
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كنقف ُب حديث النػيب صػلى هللا عليػة  ، علية دبظهرىا كخلقها كعملها فطابجل حية كطابجل يـو اعبزاء
فنستشػػعر أهنػػا كمػػا كػػاف اغبجػػاب  ، كسػػلم مػػع كلمػػة ك لنصػػيفها علػػى رأسػػها خػػري مػػن الػػدنيا كمػػا فيهػػا
كدرعػا حصػينا ؽبػا ُب الػدنيا مػن  ، الشرعي الصحي  مستوُب الشركط عبلمة  ؽبػا علػى اػبػري كالصػبلح 

فلقػػد جػػاء ُب اغبػػديث عػػن ، كػػاف ؽبػػا ُب اآلخػػرة درعػػا مػػن النػػار فهػػو خػػري مػػن الػػدنيا كمػػا فيهػػا ،  الشػػر 
 ، كؼبؤلتػو روبػػان  ، اءت مػا بينهمػػاالنػيب ملسو هيلع هللا ىلص  " كلػو أف امػػرأة مػن أىػػل اعبنػة اطلعػػجل إىل أىػل األرض ألضػػ

 كالنصيف: اػبمار ، (ُ)كلنصيفها على رأسها خري من الدنيا كما فيها " ركاه البخارم

فنسػػاء الػػدنيا الصػػاغبات  ، كزبػػتص نسػػاء اعبنػػة ابلتكػػرم ُب اعبنػػة علػػى قػػدر منزلتهػػا كأعماؽبػػا  
كمػنهن مػن ستفضػل ، حيث الدرجات كالتفضيل كالتفاضػل  كالرجػاؿ  ، ملكات ُب اعبنة ُب أمبلكهن

ال  ، على قدر صبلحو كنيلو لرضواف هللا كمغفرتػو كغريىن كل، على الرجاؿ ابؼبكانة كسمهات اؼبؤمنن 
، كاغبور العن للرجاؿ،  عبنسو  إال فيما ذكره القراف من اختصاص بعضهم بنوع من النعيم دكف بعا 

فمػن  سػتسٌب ُب الفػردكس األعلػى  ، ل درجػة مػن اعبنػة  بنعػيم أعظػم مػن الػيت دكهنػا كلقد اختص هللا كػ
، كصبػػاؿ  ، ك كيتنػػوع ذلػػك النعػػيم مػػن نػػور، سػػتكوف أعظػػم حضػػا مػػن الػػيت أتػػجل ُب درجػػة أدىن منهػػا 

ككمػا أف هللا  ، كقصور كحلي كلباس ككل ما  ىبتص بتلك الدرجة من النعيم اؼبذكور أك ما اخفػي منػو 
           :أىػػل اعبنػػة كلهػػم ملػػوؾ حيػػث قػػاؿ تعػػاىل قػػد جعػػل 

كدبػػا أف اعبنػػة (ِ)
فلػن تكػوف منزلػة ، دار أعدت لتكوف جائزة للمؤمنن كاؼبؤمنات كأف اغبور العن جػزء مػن تلػك اعبػائزة 

اعبنػة كمػا  اغبور العن  البلٌب خلقن ُب اعبنة كنوع مػن النعػيم دبنزلػة اؼبػرأة اؼبؤمنػة الػيت جعػل هللا سػبحانو
كلن تكوف منزلة من  ، كىو اؼبلك العدؿ ، فيها جائزة ؽبا على ما كاف منها من الببلء اغبسن ُب الدنيا

كقبػػد ذلػػك ُب تفضػػيل هللا سػػبحانو  ، صػػ  كاحتسػػب  كربمػػل اؼبشػػقة كفػػاز كمػػن مل  يبػػتحن كمل  يصػػ 
فاؼببلئكػػة الػػذين خلقػػػوا  ، لػػدنيا عبػػاده اؼبػػؤمنن  علػػى اؼببلئكػػة ابعبنػػة كجػػائزة كتكػػرم علػػى الفػػوز ُب ا
 عابدين مل يتعرضوا ؼبا تعرض لو اإلنساف اؼبؤمن  من اختبار.   

 احلور العنيخامساً : 

كلقد اختص هللا سبحانو كتعاىل الرجاؿ بزايدة الزكجات ُب اعبنة بناءا على ما فطرىم عليػو قػاؿ تعػاىل: 
                                                           

  (ِّْٔ، )ََُّص ،اغبور العن كصفتهم، ابب كالسري ، كتاب اعبهادصحيحوُب  البخارم أخرجو( ُ)
 َِ اآلية ( سورة اإلنساف:ِ)
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 ہ ہ ہ ہ ھ    (ُ)  :كلقػد كرد ذكػر للحػور العػن ُب اآلايت الكريبػة قػاؿ تعػاىل 

 ٌَّ    ڻ ڻ ڻ ۀ .كُب قولػو تعػاىل : (ِ)   پ پ ڀ   ٻ پ پ   ٱ ٻ ٻ ٻإِ

ہ ہ ہ ہ ھ  كقػاؿ تعػاىل  (ّ)     ھ ھ ھ  ہ ہ ھ    ۀ ہ ہ

   ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ كقػػاؿ تعػػاىل (ْ) ھ ھ ھ ے ے
ككػػذلك قػػاؿ تعػػاىل  –(ٓ)

 ﮵ ﮶ ﮷ ﮸   ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

   (ٔ)  : كقاؿ تعاىل  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ    ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

   (ٕ)   ڄ
  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڃٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 


(ٖ). 

اعبنػػة كمػػن ذلػػك أهنػػا تتمتػػع بكوهنػػا كنسػػتنت  فبػػا سػػب   أف اؼبػػرأة اؼبؤمنػػة ربظػػى دبنزلػػة عظيمػػة ُب 
امرأة مؤمنة مطهرة ك زكجة  تشارؾ زكجها ُب نعيم اعبنة كبكل ما ُب اعبنة من النعيم إال ما أخػتص بػو 

 الرجل من اغبور العن.

 

 خدم اجلنةسادساً : 

يعت  اػبدـ ُب الدنيا مػن مظػاىر الػرتؼ كالغػىن كمػن أسػباب الراحػة ؼبػن يبػتلكهم ؼبػا يقومػوف بػو 
من دكر ُب حياة مػن يسػتخدمهم حيػث يقومػوف ابػبدمػة كبكػل أنواعهػا فبػا يػوفر الراحػة ألصػحاهبا إال 

                                                           

 ْٓ اآلية ( سورة الدخاف:ُ)
 ّّ - ُّ اآلية( سورة النبس: ِ)
 ّٖ - ّٓاآلية( سورة الواقعة: ّ)
 ٔٓاآلية( سورة الرضبن: ْ)
 ِّ - ِِ اآلية( سورة الواقعة: ٓ)
 ٖٓ - ٔٓ اآلية( سورة الرضبن: ٔ)
 ْٕ - ِٕ اآلية: السورة السابقة( ٕ)
 ِٓ اآلية( سورة البقرة: ٖ)
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لتمػػرد أك أف األمػر ال  ىبلػو مػن منغصػات كمشػاكل قػد يػؤدم إليهػا كجػود اػبػدـ مػن العنػاد أحيػان أك ا
اإلسػػػاءة ؼبػػػن يسػػػتخدمهم كلقػػػد خػػػص هللا سػػػبحانو عبػػػادة خبػػػدـ ُب اعبنػػػة دبواصػػػفات ربقػػػ  ؽبػػػم الراحػػػة 
اغبقيقيػػة كالسػػعادة األبديػػة فخػػدمهم طبعػػوا علػػى أخػػبلؽ عاليػػة كخلػػ  حسػػن كأدب كافػػر كعمػػل مػػتقن 

 (ُ) ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    كطاعة اتمػة ربقػ  السػركر كالتػنعم التػاـ دبػا ُب اعبنػة 

ابػػن ك ػػري رضبػػو هللا تعػػاىل: " يطػػوؼ علػػى أىػػل اعبنػػة للخدمػػة كلػػداف مػػن كلػػداف أىػػل اعبنػػة اإلمػػاـ قػػاؿ 
)ـبلدكف( أم اذا رأيتهم ُب انتشارىم ُب قضاء حوائ  السادة كك رهتم كصباحة كجوىهم كحسن ألػواهنم  

ُب اؼبنظػر أحسػن مػن كال يكػوف ُب التشػبيو أحسػن مػن ىػذا كال  ، كثياهبم كحليهم حسبتهم لؤلؤا من ػورا
ال تزيػػد  ، ال يتغػػريكف عنهػػا ، علػػى حالػػة كاحػػدة ـبلػػدكف عليهػػا (ِ)اللؤلػػؤ اؼبن ػػور علػػى اؼبكػػاف اغبسػػن "

ألف  ، ف مبا عػ  عػن اؼبعػىن ، ُب آذاهنم األقرطة ، كمن فسرىم أبهنم ـبرصوف ، أعمارىم عن تلك السن
كقد رد العبلمػة ابػن    ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   الصغري ىو الذم يلي  لو ذلك دكف الكبري. كقولو تعاىل: 

تيميػػة رضبػػو هللا  عنػػدما سػػ ل عػػن الولػػداف اؼبخلػػدكف كىػػل ىػػم أبنػػاء أىػػل الػػدنيا قػػاؿ: " كالولػػداف الػػذين 
بػل أبنػاء أىػل الػدنيا إذا دخلػوا  ، يطوفوف على أىػل اعبنػة: خلػ  مػن خلػ  اعبنػة ليسػوا مػن أبنػاء الػدنيا

 . (ّ)على صورة أبيهم آدـ " ، اعبنة كمل خلقهم كسىل اعبنة

كفبا سب  نستنت  أف ألىل اعبنة خدـ يقوموف خبدمتهم زايدة ُب النعيم كلكن خصائص ىػؤالء 
هػػػم رفيعػػػة اػبصػػػػاؿ اػبػػػدـ زبتلػػػف عػػػن خػػػدـ الػػػػدنيا ُب كػػػل شػػػيء فسشػػػكاؽبم ُب غايػػػػة اعبمػػػاؿ كأخبلق

 كأعمارىم كاحدة.

 ملك أىل اجلنةسابعاً : 

أدىن أىل اعبنة يقف خاشعا أماـ ذلك اؼبشهد اؼبهيب الذم ركاه عندما ينظر اؼبؤمن إىل ملك 
ػ ىً  ، النيب ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابو فيما ركل مسلم ُب صحيحة عن اٍلميًغريىةى ٍبنى شيػٍعبىةى  ٍػً ي بًػًو النَّػاسى عىلىػى اٍلًمنػٍ  -ىبي

: " سىسىؿى ميوسىى رىبَّوي قى  -أيرىاهي اٍبنى أىجٍبىرى  ، قىاؿى سيٍفيىافي: رىفػىعىوي أىحىدينبيىا :  ، مىا أىٍدىنى أىٍىًل اعبٍىنًَّة مىٍنزًلىةن  ، اؿى قىاؿى
يءي بػىٍعدى مىا أيٍدًخلى أىٍىلي اعبٍىنًَّة اعبٍىنَّةى  : أىٍم رىبًٌ  ، فػىيػيقىاؿي لىوي: اٍدخيًل اعبٍىنَّةى  ، ىيوى رىجيله هبًى كىٍيفى كىقىػٍد   ، فػىيػىقيوؿي

                                                           

 ُٗ اآلية( سورة اإلنساف: ُ)
 .ْٕٓص:   ،ْج ، تفسري القرآن العظيمابن ك ري ، ( ِ)
 ُُّ، صْ، جؾبموع الفتاكلابن تيمية، ( ّ)
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اهًتًمٍ  ، نػىػػزىؿى النَّػػاسي مىنىػػازؽبىيمٍ  ػػذى ػػذيكا أىخى فػىيػيقىػػاؿي لىػػوي: أىتػىٍرضىػػى أىٍف يىكيػػوفى لىػػكى ًم ٍػػلي ميٍلػػًك مىلًػػكو ًمػػٍن ميليػػوًؾ  ، كىأىخى
: رىًضػػػيجلي رىبًٌ  نٍػيىا؟ فػىيػىقيػػػوؿي : لىػػػكى ذىلًػػػكى  ، الػػػدُّ ػػػًة:  ، كىًم ٍػليػػػوي كىًم ٍػليػػػوي كىًم ٍػليػػػوي كىًم ٍػليػػػوي  ، فػىيػىقيػػػوؿي فػىقىػػػاؿى ُب اػبٍىاًمسى

ػػرىةي أىٍم ىالًػػوً  ، رىًضػػيجلي رىبًٌ  ا لىػػكى كىعىشى ػػذى : ىى نيػػكى  ، كىلىػػكى مىػػا اٍشػػتػىهىجٍل نػىٍفسيػػكى  ، فػىيػىقيػػوؿي :  ، كىلىػػذٍَّت عىيػٍ فػىيػىقيػػوؿي
: رىبًٌ  ، رىًضيجلي رىبًٌ  : أيكلىً كى الًَّذينى أىرىٍدتي غىرىٍسجلي كىرىامىتػىهيٍم بًيىًدم ، قىاؿى ىيٍم مىٍنزًلىةن؟ قىاؿى تىٍمػجلي  ، فىسىٍعبلى كىخى

اقيوي ُب ًكتىػاًب هللًا عىػزَّ  ، كىملٍى ىبىٍطيٍر عىلىى قػىٍلًب بىشىرو " ، كىملٍى تىٍسمىٍع أيذيفه  ، فػىلىٍم تػىرى عىٍنه  ، يػٍهىاعىلى  : كىًمٍصدى قىاؿى
ٌَ  كىجىلَّ: قاؿ تعاىل  هٕ  ًَ ا َْٚع ب َكبَٕ  ًَ ٍ  َجَصاء ثِ حِ أَْعٛ  ٍ ق سَّ ى ي ِ  ٓ َٙ نَ ْخِف

ب أ  فَََل رَْعهَى  ََْفط  يَّ
(ُ). 

إذا ، كمػا أجػودؾ  ، كمػا أكرمػك، ما أعظمػك  ، ال يبلك اإلنساف إال أف يقوؿ سبحانك ربنا
كبلغػجل بػو ذنوبػو أف يسػتح  أف يعػذب ُب النػار حػى يفصػل ُب ، كاف ىػذا فضػلك علػى مػن عصػاؾ 

صبيػػػع العبػػػاد ُب صبيػػػع الػػػدرجات  ُب اعبنػػػة ٍب ىبػػػرج برضبتػػػك مػػػن العػػػذاب كيكػػػـر كػػػل ىػػػذا التكػػػرم !  
 كرضبتو! يف بكرمك ك رضبتك دبن أطاعكفك

فكيف دبن سيدخل اعبنة فذلك فوز آخر أيضا ٍب كيف دبػن سػيعطى ملكػا مل ىبطػر علػى قلبػو  
فػػسم نفػػوس تلػػك الػػيت تقػػرأ ىػػذه األحاديػػث ٍب ال تسػػتحيي مػػن رهبػػا أف يراىػػا علػػى معصػػية كأم نفػػ  

مػن  وإذف سػيكوف كرمػو مػع مػن أطاعػترتدد ُب التوبة كىي تتعامل مع رب هبذه العظمة كاعبػود فكيػف 
عبادة اؼبخلصن كأم نعيم سيدركو السابقوف كأم تفري  عظيم سيفرط فيو اؼبفرطوف ابلطاعة كفبا سػب  
يتجلػػى عظػػيم العطػػاء اإلؽبػػي كسػػعة الرضبػػة الرابنيػػة فػػ ذا كانػػجل ىػػذه رضبػػة هللا تبػػارؾ كتعػػاىل دبػػن عصػػاه 

 فكيف بعطائو ؼبن خافو كأتقاه.

 

 زلة العليا يف اجلنةادلناثمناً : 

كلن ينػاؿ تلػك ، كمن نعيم أىل اعبنة إف هللا سبحانو اختص أحد عبادة أبعلى درجة ُب اعبنة 
كؿببػػة ابلغػػة ككػػاف هلل كمػػا وبػػب هللا مػػن الطاعػػة ككمػػاؿ ، اؼبنزلػػة إال مػػن اختصػػو الػػرضبن دبكانػػة عظيمػػة 

كلقػد سبػىن النػيب ملسو هيلع هللا ىلص أف يصػل ، إال لنيب كلن تكوف تلك اؼبنزلة  ، االنقياد ك التفوؽ على أقرانو ُب ذلك
كلقد كردت األحاديث الشريفة فحديث عبد هللا بن عمرك ، لتلك الدرجة حى ربل لو الشفاعة ألمتو 

                                                           

 (ُٖٗ) ُٕٔ، صُ، جاعبنة منزلة فيها أىل أدىنابب  اإليباف،كتاب ،  حوصحيُب  مسلمأخرجو ( ُ)
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يقػوؿ: " إذا ظبعػتم اؼبػؤذف فقولػوا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بن العاص عنػد مسػلم ُب صػحيحة قػاؿ: ظبعػجل رسػوؿ هللا 
ٍب سػػلوا هللا تعػػاىل يل  ، ٍب صػػلوا علػػٌي فػ ف مػػن صػلى علػػٌي صػػبلة صػلى هللا عليػػو عشػران   ،م ػل مػػا يقػوؿ
 .(ُ)"هللا يل الوسيلة حلجل لو الشفاعة ف ف من سسؿ ، الوسيلة

ال  ، قػائلن: " كمػا الوسػيلة؟ قػاؿ: أعلػى درجػة ُب اعبنػة -ملسو هيلع هللا ىلص  -كقد سسؿ الصػحابة الرسػوؿ 
كُب اؼبسػػند عػػن أيب سػػعيد  ، كأرجػػو أف أكػػوف ىػػو " ركاه أضبػػد عػػن أيب ىريػػرة ، يناؽبػػا إال رجػػل كاحػػد
فسػػلوا هللا أف يػػؤتيد  ، لػػي  فوقهػػا درجػػة ، : " الوسػػيلة درجػػة عنػػد هللا-ملسو هيلع هللا ىلص  -قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ هللا 

ثػىنىا ؿبيىمَّدي ٍبني سىلى ّْٖ) -(. كجاء ُب اغبديث الذم ركاه مسلمِالوسيلة ") ثػىنىا  ، مىةى اٍلميػرىاًدمُّ ( حىدَّ ػدَّ حى
ػػوىةى  ، عىٍبػػدي هللًا بٍػػني كىٍىػػبو  يػٍ ػػًعيًد بٍػػًن أىيب أىيُّػػوبى  ، عىػػٍن حى ػػةى  ، كىسى ٍعػػًب بٍػػًن عىٍلقىمى عىػػٍن عىٍبػػًد  ، كىغىرٍينًًبىػػا عىػػٍن كى
ػعى النَّػ ، عىٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن عىٍمرًك ٍبًن اٍلعىاصً  ، الرَّضٍبىًن ٍبًن جيبػىرٍيو  : أىنَّػوي ظبًى ػلَّمى يػىقيػوؿي ًإذىا »يبَّ صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسى
ٍعػػتيمي اٍلميػػؤىذًٌفى  ةن صىػػلَّى هللا عىلىٍيػػًو هًبىػػا  ، فػىقيوليػػوا ًم ٍػػلى مىػػا يػىقيػػوؿي ٍبيَّ صىػػلُّوا عىلىػػيَّ  ، ظبًى فىً نَّػػوي مىػػٍن صىػػلَّى عىلىػػيَّ صىػػبلى

ػػليوا هللاى يلى اٍلوىًسػػيلىةى  ، عىٍشػػرنا ػػا مىٍنزًلىػػةه ُب اعبٍىنَّػػةً فىً نػَّ  ، ٍبيَّ سى بىغًػػي ًإالَّ لًعىٍبػػدو ًمػػٍن ًعبىػػاًد هللاً  ، هى كىأىٍرجيػػو أىٍف  ، الى تػىنػٍ
 «فىمىٍن سىسىؿى يل اٍلوىًسيلىةى حىلَّجٍل لىوي الشَّفىاعىةي  ، أىكيوفى أىنى ىيوى 

  

                                                           

 .(ُٖٗ) ،ُٕٔ، صُ، ج، ابب أدىن أىل اعبنة منزلة فيهااإليباف كتاب،  حوصحيُب  مسلمأخرجو ( ُ)
 .  ِِّّ، صِ، جالنهايةابن ك ري ، ( ِ)
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 األبعاد الرتبوية لنعيم أىل اجلن ة:  ادلبحث الرابع

كعظم ذلك الفضل  ، كتعاىل للمؤمنن ُب اعبٌنة -سبحانو-أعده هللا بعد معرفتنا للنعيم  الذم 
نقػف اآلف علػى األبعػاد  ، كما صاحبو من عطااي الرضبن العظيمة اؼببهرة اليت تعجز العقوؿ عن إدراكها

 الرتبوية لذلك النعيم 

 األبعاد العقائدية:أوالً : 

آف كالسػنة ىػي الرتبيػة األم ػل؛ حيػث أهنػا صبعػجل أدراؾ حقيقة أف الرتبية اإلسبلمية اؼبتم لػة ُب القػر  -ُ
كالفػػػوز ابالسػػتقرار الػػدنيوم عػػػن  ، للمػػؤمن األسػػ  الػػيت سبكنػػػو مػػن الفػػوز بنعػػػيم  اعبنٌػػة ُب اآلخػػرة

  -ملسو هيلع هللا ىلص-طري  التمسك بكتاب هللا كسنة نبيو 

  ،ابعبنٌػػػة كنعيمهػػػاكىػػػو الفػػػوز  -سػػػبحانو-الرتكيػػػز علػػػى أنبيػػػة اؽبػػػدؼ  الػػػذم كجهنػػػا إليػػػو اػبػػػال   -ِ
كقػػوة كبػػذؿ الغػػايل كالنفػػي  للوصػػوؿ مػػع سػػلوؾ  ، كصػػفات مػػن يػػدخلها كاالنطػػبلؽ كبػػوه ب بػػات

كىػػو مػػا جػػاء ُب دسػػتورن اػبالػػد فػػ ف  ، الطريػػ  اؼبسػػتقيم؛ الػػذم لػػن نبلػػغ الوصػػوؿ إاٌل عػػن طريقػػو
وم مػن ال ػركة الرتبويػة ؼبػا وبػ ، القرآف الكرم أعظم مصدر للرتبية قديبان كحػدي ان، حاضػران كمسػتقببلن )

كاألسػػػػػػػػاليب مقركنػػػػػػػػة ابلتسػػػػػػػػامي كالواقعيػػػػػػػػة كالشػػػػػػػػموؿ  ، كاحملتػػػػػػػػوايت ، العظمػػػػػػػػى ُب األىػػػػػػػػداؼ
 .((ُْٓكاالتزاف...

حيػث قبػد  ُب ذكػر  ، إظهار حقيقة التجربة كضرب األم لة كنوع مػن أنػواع التعلػيم كالرتبيػة الػرابي -ّ
نعػػيم اعبنٌػػػة الك ػػػري فبػػػا ُب الػػدنيا مػػػن أنػػػواع اؼبلػػػذات كاؼبػػػاؿ كاؼبشػػرب كاؼبلػػػب  الػػػيت جػػػرب اإلنسػػػاف 

كإمبػػػا تقػػػرب  ، االسػػػتمتاع هبػػػا كشػػػعر دبتعتهػػػا ككػػػذلك  األظبػػػاء؛ كلكنهػػػا زبتلػػػف عنهػػػا ُب جوىرىػػػا
   درؾ حقيقتهػػػا كاملػػػةكإف مل يػػػ ، للقػػػارئ اؼبشػػػهد كتسػػػهل عليػػػو الفهػػػم كالتصػػػور كتقػػػرب لػػػو الصػػػورة
إف مل يكػػن أقواىػػا ُب إبػػراز  ، حيػػث أف )  ضػػرب األم ػػاؿ أسػػلوب مػػن أسػػاليب اإليضػػاح كالبيػػاف

 ، ُب صػػورة األمػػر احملسػػوس . كالغػػرض مػػن ضػػرب األم ػػاؿ تشػػبيو اػبفػػي ابعبلػػي ، اغبقػػائ  اؼبعقولػػة
ضػػاح. كضػػرب اؼب ػػل كذلػػك ىػػو النهايػػة ُب اإلي ، فيصػػري اغبػػ  مطابقػػان للعقػػل ، كالغائػػب ابلشػػاىد

                                                           

،اؼبؤسبر العلمي الدكيل األكؿ القرآف الكرم كدكره ُب معاعبة قضااي  إعداد اإلنسان الصاحل يف ضوء الرتبية القرآنية( حل  ، ُ)
 ٔاألمة ، ص
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يلتفػػجل هبػػا اؼبػػرء مػػن الكػػبلـ اعبديػػد إىل  ، ىػػو حالػػة تشػػبيو ربػػدث ُب الػػنف  حالػػة التفػػات ابرعػػة
 .(ُ)صورة اؼب ل اؼبسنوس(

حسػػن الظػػن ابهلل الػػذم جعػػل مػػن تكػػرار ذكػػر نعػػيم اعبنػػة كسػػعة رضبتػػو سػػبحانو كجزيػػل عطػػاءه مػػا  -ْ
كىػي مػن الركػائز  ، غبػاجتهم اؼبسػتمرة  للتشػجيعيبث ركح التفاؤؿ  كاألمل مراعاة لطبيعػة األفػراد  

كتعػاىل أعطػى اؼبػؤمنن األمػل ُب حػ هم علػى  -سػبحانو-األساسية لبلوغ اؽبدؼ حيث أف الرضبن 
 فسارت األركاح اؼبؤمنة وبدكىا األمل للظفر دبا كعد الرضبن ، ككعدىم ابؼبغفرة ، السري

كسساس لتكوين الشخصية اػبرية  اليت  تنشدىا الشػريعة؛ إلهبػاد    ، االنقياد التاـ  للشريعة الرابنية -ٓ
 ٍب الفوز ابعبٌنة ، اؼبؤمن القوم ُب أخبلقو كصبلحو كؾبتمعو ُب الدنيا

ربقيػػػ  اؼبسػػػؤكلية الفرديػػػة بتحديػػػد الفػػػرد مسػػػػاره كربمػػػل النتيجػػػة؛ سػػػواء ابؼبصػػػابرة ُب طريػػػ  اغبػػػػ   -ٔ
لػػك بعػػدما قامػػجل عليػػو اغبجػػة بتعريفػػو دبػػا سػػيؤكؿ إليػػو كذ ، أك مغبػػة التفػػري  ، للوصػػوؿ إىل النعػػيم

كعظػػم التفػري  كاػبسػارة مػن سيخسػر بعػػدـ امت الػو لطريػ  اغبػ  كسػػلوكو  ، أىػل الطاعػة مػن النعػيم
 طري  أصحاب اعبحيم.

االسػتجابة للتوجيػػو الػرابي بضػػركرة التنػاف  ُب طريػػ  اعبنػة كسػػبل الوصػوؿ إليهػػا دكف كلػل أك ملػػل  -ٕ
) رضبػػػػو هللا  بلؿعيػػػة الرابنيػػػة كالتوفيػػػ  ُب ذلػػػػك اؼبسػػػار  كلقػػػد ذكػػػر صػػػاحب الًظػػػمػػػع استشػػػعار اؼب

التناف  ُب أمػر اآلخػرة يرتفػع أبركاح اؼبتنافسػن صبيعػا بينمػا التنػاف  فيػسمر الػدنيا يػنح  هبػا صبيعػا 
 فهٛزُاابفطيصػػل  األرض كيعمرىػػا كيطهرىػػا للجميػػع... كإف قولػػو كُب ذلػػك  كالسػػعي لنعػػيم اآلخػػرة

الزىيػدة بينمػا ىػم  ؽبو توجيو يبد أببصار أىل األرض كقلوهبم كراء رقعة األرض الصغرية عٌٕانًزُبف
 . (ِ)عها إىل آفاؽ أرفع كأطهر(يعمركف األرض كيقوموف ابػببلفة فيها كيرف

 

 

                                                           

 ، ٓ، عِ، ؾبلة جامعة األنبار للعلـو االسبلمية، ـاإلسالمية أساليب النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف الدعوة إىل العقيدة،  خزعل (ُ)
 .ُِٓص
 َّٖٔص  ،ٔج ،الل القرآنيف ظِ  ،( قطبُ)
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 األبعاد األخالقيةاثنياً : 

سػػكن قلػػب اؼبػػؤمن إظهػػار األخػػبلؽ اإلسػػبلمية  ابحملافظػػة علػػى اؽبويػػة اإلسػػبلمية فاإلسػػبلـ الػػذم -ُ
ترتصبػػو جوارحػػو فيتم لػػو قػػوال كفعػػبل ُب الػػدنيا ٍب يكػػوف ىػػو اإلسػػبلـ الػػذم سيسػػكنو إبذف هللا دار 

إف سبسك بو كأدرؾ عظػم قػدره كعلػو مكانتػو كأنبيتػو  ، السبلـ كالنعيم كالدرجات العلى ُب اآلخرة
 -ُب تصحي  مسار اجملتمعات كافة؛ كذلك بتطبيقو كتعلمو كاالعتزاز بو

ىػػػي الػػػيت  طخػػػجل ُب طريػػػ   ، نبػػػذ العنصػػػرية ابلعلػػػم. إفَّ الف ػػػة اؼبؤمنػػػة اؼبسػػػتحقة ألعلػػػى الػػػدرجات -ِ
كصػػػ ت ُب نشػػػر اػبػػػري كعمػػػارة   ، أك تكػػػٌ   ، دكف سبييػػػز ، كتعاكنػػػجل علػػػى الػػػ  كالتقػػػول ، اغبػػػ 

 األرض فاألخوة اإليبانية تسمو على كل الركاب .

 ، ٌنة بن أفراد األسرة كاجملتمع ك األمة دبختلف الطرؽ كالوسائلربقي  التعاكف اؼببد للوصوؿ إىل اعب -ّ
كاستشعار الدعاة كاؼبصلحوف لدكرىم الرائد ُب الداللة على اعبنٌػة  ، كذلك ابلرتبية اؼبسؤكلة لؤلبناء

 كما يؤدم إليها. 

ألخػبلؽ ُب كاستحضػار تلػك ا ، امت اؿ أخبلؽ أىل اعبٌنة  اليت  ترتقي بصاحبها إىل أعلػى اؼبنػازؿ -ْ
ُب كقػػجل يقػػـو التغريػػب اؼبمػػنه    ، اؼبواقػػف اغبياتيٌػػة ُب زمػػن يفتقػػر إىل الك ػػري مػػن ال وابػػجل كالقػػيم

 كيعملوف على نشر الرذائل فيها. ، كيرتٌبص أىل الباطل ابجملتمعات اإلسبلمية  ، بدكره

اف الراسػػخ ابلعػػودة ربقيػػ  السػػلوؾ القػػوم إبدراؾ أف خلفػػاء هللا ُب األرض ىػػم الػػذين يقػػودىم اإليبػػ -ٓ
 ، مػػػع اعبػػػد كاؼب ػػػابرة ، كذلػػػك ابقػػػرتاف السػػػلوؾ ابلعمػػػل ، كالسػػػعي للفػػػوز جبنتػػػو ، كلقػػػاءه ، إىل هللا

كاؼببػػادرة إىل األعمػػاؿ الصػػاغبة  الػػيت تعمػػر األرض كربقػػ   ، كاإلتقػػاف فهػػي مػػن صػػفات أىػػل اعبنٌػػة
 االستخبلؼ. 

 ، اعبٌنة؛ بػل اإلصػرار عليهػا كعػدـ التوبػةنشر الفهم الصحي  أف الذنوب ليسجل عائ  عن دخوؿ   -ٔ
حيػػػث يبػػػدؿ هللا سػػػي اهتم   ، ىػػػو العػػػائ   حيػػػث أفَّ التوبػػػة مػػػن بعػػػد الػػػذنب سػػػبب لػػػدخوؿ اعبنٌػػػة

كُب ذلػك رضبػة مػن اػبػال  بعبػاده كفػت  الطريػ  أمػػامهم  ، حسػنات كهللا وبػب التػوابن كاؼبنيبػن لػو
يت تريػد أف تػرديهم ُب بػراثن الفجػور ُب ؾبتمعػاهتم كإنقػاذان ؽبػم مػن حبائػل الشػيطاف الػ ، للعودة إليو

 ُب الدنيا ٍب جهنم كب   اؼبصري.
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 ، االست مار األم ل للوجود ُب اغبياة؛ للفوز أبعلى الدرجات ُب اعبنٌػة؛ كذلػك  بتقويػة كػوامن اػبػري -ٕ
  ،كتطػػوير القػػدرات دبختلػػف أنواعهػػا ، كاالرتقػػاء ابإلمكػػانت ، كاستشػػعار مسػػؤكلية االسػػتحبلؼ

 لتطويعها ُب سبكن الشريعة كنصرهتا. 

تقدير اعبهود كربديد يـو توزع فيو اعبوائز حيث يناؿ كػل  جائزتػو علػى قػدر اجتهػاده فػذلك قمػة  -ٖ
 كاػبوؼ من اػبسراف. ، كؿبفز إىل اإلنتاجية كاؼب ابرة ، كفرحة ابإلقباز ، العدؿ

علػػى اؼبسػػارعة كاإلقػػداـ كالسػػعي إىل التميػػز كجػػود اؼبكافػػسة يولػػد احملبػػة كالتقػػدير للمكػػاف  كيبعػػث  -ٗ
بركح مقبلة ؿببة مستمتعة ُب مسارىا مهما رأت من مشقة كما يعطيو القػوة علػى ذبػاكز الصػعاب 

 ُب عـز كاقتدار.

ؼبػا لػذلك  ، كعػدـ التغافػل عػن أم جهػد، كػبل حسػب اجتهػاده ،  أنبية تقػدير أعمػاؿ اجملتهػدين -َُ
فبا يػؤدم إىل ، كيتحفز الناس للتساب   ، بذلك يظهر العدؿك ، كاجملتمع ، من أثر على الشخص 
 كظبو أىدافهم.  ، انتشار اجملتهدين
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 األبعاد الرتبوية للحياة االجتماعية يف اجلنة: الفصل الثاين 

 يف اجلنةاحلياة االجتماعية األول :ادلبحث 

العظيم الذم ينتظػر الف ػة كنظرا ؼبا تناكلتو آايت كصف اعبنة من مواضيع متعددة تتعل  ابلنعيم 
 :مهمنيها آايت كصف اعبنة تناكلجل  موضوعن اغبياة االجتماعية اليت دلجل عل ف اؼبؤمنة ف

 آدم عليو السالمو اجلنة  أوالً :

 ماعيػػة الػػيت بػػدأت ُب جنػػة االختبػػاراغبيػػاة االجت جلكصػػف الػػيت  الكريبػػة ايتحيػػث تناكلػػجل اآل
نػواة مػن مكػونت فلقػد اجتمػع أفػراد  تضػمنو امػن اعبنػة دبػ انطلػ الػذم ألصػلي للبشػرية اجملتمػع ا حيث

 همتيػػػػاؼببلئكػػػة خبري  مػػػػعليػػػػو السػػػبلـ كالسػػػػيدة حػػػواء اجملتمػػػع البشػػػػرم األكىل كىػػػم الزكجػػػػاف سػػػيدن ادـ ع
حيػػث يضػػب   ككيػػده ُب مكػػاف كاحػػدالشػػيطاف بشػػره مػػع كػػذلك ك  كطػػاعتهم اؼبطلقػػة هلل سػػبحانو كتعػػاىل

كجػود التشػريع  ذلػك  الطاعػة اؼبطلقػة هلل سػبحانو كتعػاىل كيرعػى كىػوحكيم سلوكهم صبيعا تشريع إؽبي 
 بػن ؽبػم نتػائ  اؼبخالفػةقػوانن الػيت عػرفهم إايىػا كمػا كفػ  الؿباسبتو ؽبم كإطبلعو كجزاءه  ك سبحانو هللا 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  :كقبد ذلػك مػن خػبلؿ تتبػع اآلايت  فلقػد قػاؿ سػبحانو 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
فكانجل اعبنة ىي اؼبوطن األكؿ آلدـ عليو السبلـ  (ُ)

أليب البشػر آدـ عليػو السػبلـ  اؼبعلػم األكؿ سػبحانو بتوجيػو كتعريػف اػبػال   تلػك اؼبرحلػةبدأت فكزكجو 
مػػػن اؼبرجػػػوة للبشػػػرية ليػػػتعلم أسػػػ  بنػػػاء اجملتمػػػع اؼبنشػػػود السػػػتقرار البشػػػرية كازدىارىػػػا  كربقيػػػ  الغايػػػة 

لئللو اغب  سبحانو  ك اغبػرص التػاـ علػى طاعتػو  دبػا يؤىلهػا للفػوز كالنجػاح كجودىا كىي العبادة اغب  
كيظهػر ذلػك  اعبنػةابلعػودة إىل كذلػك تمػع اؼب ػايل للسػعادة اغبقيقيػة ُب معرتؾ اغبيػاة الػدنيا ٍب الفػوز ابجمل

حيػػث أعلػػن الشػػيطاف العػػداكة ، جليػػا بتتبػػع قصػػة آدـ عليػػو السػػبلـ كمػػا كػػاف مػػن الشػػيطاف مػػن مواقػػف 
ذؿ جهػػده ُب  النيػػل مػػن اؼبكانػػة الػػيت حظػػي هبػػا آدـ عليػػو السػػبلـ حيػػث أسػػكنو هللا اعبنػػة كابء ىػػو كبػػ

قػاؿ أبػو جعفػر: كفػػي ف " البيػاف ُب تفسػري القػرآابػبسراف اؼببػن نتيجػة لتكػ ه علػى طاعػة هللا كجػاء ُب 
ستكبػػػار عػػن ىػػذه اآليػػة داللػػة كاضػػحة علػػػى صػػحة قػػوؿ مػػن قػػاؿ: إف إبلػػػي  أخػػرج مػػن الػػػجنة بعػػد اال

 : كأسكنها آدـ قبل أف يهػب  إبلػػي  إلػػى األرض أال تسػمعوف هللا جػل ثنػاؤه يقػوؿ: ، السجود آلدـ
                                                           

 ّٓالبقرة : اآلية سورة ( ُ)
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ى     ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

بعػد أف ليعػػن  ، . فقػد تبػػن أف إبلػػي  إنػػما أزؽٌبمػػا عػن طاعػة هللا  (ُ) ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ 
كحين ػذو كػاف امتنػاع إبلػػي  مػن  ، كأظهر التك  ألف سجود الػمبلئكة آلدـ كاف بعد أف نفخ فػيو الػركح

 .ِ"متناع من ذلك حلجل علػيو اللعنةكعند اال ، السجود لو

فػػاألمر اإلؽبػػػي  آلدـ كزكجػػو بسػػػكىن اعبنػػػة كالتمتػػع دبػػػا فيهػػا كإدراؾ عظػػػم مػػػا حوتػػو مػػػن النعػػػيم 
فرصة ليتعرفا على النعيم الذم سيؤكؿ إليو مصريىم ك الفائزين من ذريتهم بعد اغبياة الدنيا  اػبالد ككسنو

كلكػػي يػػدركا مػػن خػػبلؿ سػػكناىم للجنػػة كالتعػػرؼ إىل نعيمهػػا ضػػآلة الػػدنيا الػػيت  سػػتؤكؿ إلػػيهم اػببلفػػة 
تسػػاكم  موضػػع فيهػػا  كقصػػر اإلقامػػة فيهػػا فهػػي ليسػػجل للخلػػود كإمبػػا لبلختبػػار  علمػػا أهنػػا كمػػا فيهػػا ال 

كاضػػ  اؼبعػػامل آلدـ كذريتػػو الػػذين كػػرمهم الػػرضبن أبنػػواع عػػدة مػػن  ان سػػوط ُب اعبنػػة فبػػا سػػيجعل اعبنػػة ىػػدف
التكرم  حيث خل  أابىػم آدـ بيػده مػن الطػن الػذم يػوحي ابلبنػاء كسػيبىن آدـ كذريتػو الصػاغبة مػنهم 

ن ركحو تلك الػركح الػيت ال يسػعدىا إال يعبد هللا كيوحده كما نفخ هللا سبحانو كتعاىل ُب آدـ م ان ؾبتمع
نػػور اإليبػػاف لتشػػرؽ هبػػا حياتػػو كحيػػاة ذريتػػو  كاسػػجد لػػو اؼببلئكػػة  لػػيعلم كيػػدرؾ منزلتػػو الػػيت أعطػػاه هللا 
سػػبحانو إايىػػا فيحػػاف  عليهػػا كيرعاىػػا كعلمػػو األظبػػاء كلهػػا لػػيعلم قيمػػة العلػػم كأنبيتػػو ُب اغبيػػاة كيرتقػػي 

 آلدـ فبيػػزا لػػو علػػى اؼببلئكػػة كسػػائر اؼبخلوقػػات كمػػا جعػػل لػػو مػػن بتطبيقػػو فكػػاف العلػػم الػػذم علمػػو هللا
ينػػػو علػػػى ربمػػػل اؼبسػػػؤكلية كمػػػا عػػػرفهم هللا سػػػبحانو بعػػػدكىم كتع نفسػػػو زكجػػػة صػػػاغبة تؤنسػػػو كتشػػػاركو

طرؽ غوايتو كمغبة طاعتو  حيث ستكوف عاقبتهم اػبركج فبا ىػم فيػو مػن النعػيم كاالنتقػاؿ  كحذرىم من
  ڃ ڃ ڃ چ چ چ   قػاؿ تعػاىل  حن حذرىم من أثر اؼبخالفة حيثإىل دار الشقاء كذلك 

 (ّ) ابػػػن ك ػػػري :)اؼبعػػػىن إايؾ أف تسػػػعى ُب إخراجػػػك مػػػن اعبنػػػة فتتعػػػب كتشػػػقى ُب طلػػػب  اإلمػػػاـ قػػػاؿ
 .(ْ)مشقة(. ببل كلفة كال، ف نك ىهنا ُب عيش رغيد، رزقك

                                                           

 ّٓسورة البقرة : اآلية ( ُ)
 ُِٓ، صُج، أتويل القرآن عنجامع البيان ، الط م  (ِ)  

  ِ( سورة طو : اآلية ّ)
 .ْٔٗ، صِ، جعمدة التفسري عن احلافظ ابن كثريشاكر، ( ْ)
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إغػوائهم كإمكانية ضػعفهم ك   يعتهم البشريةف الك ري عن طبو هبهبلككاف آدـ عليو السبلـ كزكج 
ك مػػن  يبكػػن أف يقسػػم لػػىبطػػر ببػػاؽبم أف ىنا ملحيػػث أهنػػم  ، الشػػيطاف كطرقػػو إذا مػػا غفلػػوا لأمػػاـ حيػػ
مل يكػن بتلػك السػهولة علػى إبلػي  فبػا اضػطره إىل اسػتخداـ عػدة طػرؽ كىػم فسمر إغوائهم  ، ابهلل كذاب
ابلنصػ  كاسػتغبلؿ طبيعػتهم البشػرية ُب حػب إال أنػو بػدأ معهػم ابلتػدرج كالتظػاىر ُب كل مػرة صامدكف 

فٕظٕض نًٓب انشٛطبٌ نٛجد٘ نًٓب يبٔٔز٘ عًُٓب يٍ ظٕءارًٓب ٔقبل اػبلود كاؼبلك  ُب اعبنة  قاؿ تعاىل

 . (ُ) يبَٓبكًب زثكًب عٍ ْرِ انشجسح إال أٌ ركَٕب يهكٍٛ أٔ ركَٕب يٍ انخهدٍٚ

الشػػػػيطاف  كاحػػػػدة إال أفإال شػػػػجرة أابح ؽبمػػػػا كػػػػل األشػػػػجار ُب اعبنػػػػة سػػػػبحانو هللا  رغم أفكبػػػػ 
لقػػد ابيحػػجل ؽبمػػا كػػل شبػػار اعبنػػة ...إال ):ُب ذلػػك رضبػػو هللا قػػاؿ سػػيد قطػػبغػػوايتهم هبػػا كلقػػد  اسػػتطاع

فبغػري ؿبضػور ال ، ردبا كانجل ترمز للمحضػور الػذم ال بػد منػو ُب حيػاة األرض، شجرة ..شجرة كاحدة
رادهتػػم حيػػث مشػػر عػػدكىم  إلغػػوائهم كأعػػد عدتػػو إلكػػاف اختبػػار ُب ىػػذا اؼبوقػػف  لكػػن  (ِ)تنبػػجل اإلرادة.

مػػن  كتفػػنن ُب الظهػػور دبظهػػر الناصػػ  األ ك ػػريا   ليػػوقعهم ُب الػػذنب فحػػاكؿ ك ػػريا ككسػػوس ؽبػػم كأغػػراىم
 (  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)قػاؿ تعػاىل حى بلغ بو أف أقسم  زكرا كهبتان فلم يتػورع عػن ذلػك 

(ّ) 

كتنػوع الطػرؽ الػيت مل اعبهيػد  كبعػد ذلػك اعبهػد ىدفو من غوايتهم حقدا كحسدا حى يصل إىل 
 كجد ضالتو فدالنبا بغركركغفلة منهم و عن ىدفو كُب غبظة ضعف ت ن

ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب  :قػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػاىل

 . (ْ)  ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث 

الػيت كػاف يشػعر  غبظات نشوة االنتصػار صدمة اؼبعصية على آدـ كزكجو ك لنا أف نتصور كىنا  
سنػػو ينتظػػر غضػػب عصػػية ككقعػػوا ُب الغوايػػة كالػػذؿ كككقػػد أكقعهػػم  ُب غيػػاابت اؼب الشػػيطاف  هبػػا عػػدكىم

                                                           

 .  َِ: اآلية  األعراؼ( سورة ُ)
 ٖٓ/ُبلؿ القرآف: ُب ظً ( ِ)
 . ُِ: اآلية  األعراؼسورة  (ّ)
 . ِِ: اآلية السورة السابقة(  ْ) 
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ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  كقػد بلػغ ىدفػو  الرضبن عليهم كقلبو يتسعر حقدا علػيهم

 (ُ) ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

آدـ عليػػو السػػبلـ كاؼبوقػػف العصػػيب كُب ىػػذا اؼبوقػػف الػػذم يظهػػر فيػػو انتصػػار الشػػيطاف علػػى  
الشػيطاف هبػذا الغػركر مػن طاعػة هللا إىل لقػد أنزؽبمػا ":قطػب رضبػو هللا قػاؿ سػيد الذم أكقعو فيػو حيػث 

 (ِ)."فسنزؽبما إىل مرتبة دنيا.، معصيتو

عقوبػػػػة نتصػػػػر علػػػػيهم فكانػػػػجل الفسنسػػػػياف ضػػػػعف ك دكىم ُب غبظػػػػة غفلػػػػة مػػػػنهم ك كلقػػػػد قبػػػػ  عػػػػ 
 .لرهبم كـبالفة أمره كذلك بداية الشقاءعواقب اؼبعصية فتلك بداية انكشاؼ عوراهتم ككشف سرتىم 

كىػذا ىػػدؼ اللعػن أف يهتػػك السػرت عػػن اإلنسػاف كيعريػػو مػن صبيػػع الفضػػائل " قػاؿ اؼبفسػػركف : 
 (ّ)."اغبسية كاؼبعنوية

ا اؼبذنبن كمذكرا ؽبم دبا كاف من توجيو كإرشػاد ؽبػم كربػذير كزجػر ٍب جاءىم النداء الرابي ـباطب 
...  حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث  (ْ) 

قػػػاؿ  كأدرؾ مصػػػريه  كحسػػػرتو  فكػػػاف جػػػواهبم جػػػواب مػػػن أفػػػاؽ مػػػن سػػػكرتو كاسػػػتيقن خسػػػرانو 
 .(ٓ)   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  :تعاىل

اغبقيقػػة اؼبػػرة بعػػد أف تكشػػفجل العػػورات كظهػػرت العػػداكة متجليػػة للعيػػاف عنػػدىا  كىكػػذا أدركػػا 
ابػبسػراف  كابءا كية اإلٍبىاأم منزل  عظيم قد انزلقا حيث كقعا ُب  ذىبجل السكرة كأتجل الفكرة فعلما

بػػري ابلطريػػ  كحػػذرىم كهنػػاىم  كيػػف يصػػدر مػػنهم ذلػػك كىػػم الػػذين عػػرفهم هللا اغبكػػيم اػب  حيػػث تفكػػرا
ُب باعػو فكػانوا ُب نػدـ شػديد ك أف شقاؤىم إبتأمر عدكىم كعداكتو كبن ؽبم طرقو كأساليبو ك ؽبم  ككض 

الػػذنب مػػع تفكػػر كيػػف كػػاف مػػنهم  ذلػػك لمصػػاب ك لذىػػوؿ كاسػػتحياء كانكسػػار كيقظػػة ضػػمري كإدراؾ 

                                                           

 .  ُُِ( سورة طو: اآلية  ُ)
 .ُِٗٔ، صّج ،الل القرآنيف ظِ قطب، ( ِ)
 . َْٖ، صُج ،صفوة التفاسريالصابوي، ( ّ)
 .  ِِ( سورة األعراؼ : اآلية ْ)
 . ِّ: اآلية السورة السابقة( ٓ)



51 
 

سخػذ اؽبػم كاألسػى ف ره سػبحانو كتكػ  عػن السػجود كخػالف أمػجحد نعمة هللاعدك هللا كعدكىم الذم 
الزكجن ما أخذ كضاقجل عليهم أنفسهم كتقطعػجل هبػم السػبل كحػارت مػنهم العقػوؿ كأدركػوا أف ال  من

ُب حػاؿ اؼبتضػرع الػذليل البػائ  الفقػري كىنػا بحانو  فصػدقوا ُب نػدمهم  فكػانوا ملجس من هللا إال إليو س
الغفور من  حلجل عليهم رضبات العفوكبعدما علم الرضبن صدؽ توبتهم كىم كأحزاف  كبعد طوؿ انتظار

الرحيم الكرم كاسع الرضبة  لينتشل عباده اؼبػذنبن  اؼبنكسػرين النػادمن مػن سػجن اؽبػم كغياىػب اغبػزف 
كلمػػات التوبػػة بعلمػػو سػػبحانو عبػػده   ؽبػػم الػػربإىل سػػعة اؼبغفػػرة كعظػػيم الرضبػػة حيػػث أ كأسػػوار اؼبعصػػية

 (ُ) ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يب  تعاىل:  قاؿقبل توبتو بفيا إحسانو كلطفو كت

ىػي العنايػة الرابنيػة الػيت حفػجل آدـ عليػو السػبلـ مػن هللا اػبػال  العظػيم حيػث نصػره علػػى  كإمبػا
عػػدكه أبف أعطػػاه مفتػػاح النجػػاة بكلمػػات التوبػػة كاإلنبػػة الػػيت فتحػػجل أبػػواب اػبػػري لػػو كلذريتػػو مػػن بعػػده 

ُب كقوفػو  لبياف ُب تفسري القػرآفصاحب ا اإلماـ الط م لتكوف أداة النصر ُب معرتؾ اغبياة  كلقد ذكر
ٗ  َءاََو  قاؿ أبو جعفر: أما يكيػػل قولػو: ". على ىذه اآلية  أصػلو التفعػل  ، فقػيػػل إنػو أخػذ كقيػل فَزَهَقَّا

فكػذلك ذلػك فػػي قولػو:  ، مػن اللقػاء كمػا يتلقػػى الرجػل الرجػل يسػتقبلو عنػد قدكمػو مػن غيبػة أك سػفر
  ٗ ـى   ، حن أكحى إلػيو ، كسنو استقبلو فتلقاه بػالقبوؿ  فَزَهَقَّ أك أخػ  بػو. فمعػىن ذلػك إذا: فلقَّػػى هللا آد

 "إايىػا كقبولػو إايىػا مػن ربػو. كلػمات توبة فتلقاىا آدـ من ربو كأخذىا عنو اتئبػان فتػاب هللا علػػيو بقػيػػلو
ُب ظػػاىره موجػػو آلدـ عليػػو السػػبلـ بينمػػا كعنػػد الوقػػوؼ علػػى ىػػذه اآليػػة الكريبػػة قبػػد أف اػبطػػاب  (ِ)

 لئلمػػاـ القػػرطيب جػػامع أحكػػاـ القػػراف الفعػػل كػػاف مشػػرتكا مػػع زكجتػػو كلقػػد جػػاء بيػػاف لتلػػك اؼبسػػسلة ُب 
كقػػػػد  ، كحػػػػواء مشػػػػاركة لػػػػو ُب الػػػػذنب إبصبػػػػاع ، كمل يقػػػػل عليهمػػػػا« عليػػػػو»قيػػػػل: مل قػػػػاؿ "حيػػػػث قػػػػاؿ 

ِِ ٱنشََّجَسحَ قاؿ: ِر ـ  َْ الَ رَْقَسثَب  َٔ كَُب ًْ َب َظهَ . فاعبواب: أف آدـ عليو السػبلـ ؼبػا خوطػب ُب أََف َعَُب قَبالَ َزثَُّ
خٌصػػػو ابلػػػذكر ُب التلٌقػػػي؛ فلػػػذلك كملػػػجل القصػػػة بػػػذكره كحػػػده. كأيضػػػان « ٱٍسػػػكين»أٌكؿ القصػػػة بقولػػػو: 

َعَصافؤلف اؼبرأة حيرمة كمستورة فسراد هللا الٌسرت ؽبا؛ كلذلك مل يذكرىا ُب اؼبعصية ُب قولو: ٗ  َءاََو  َزثَّاّ  َٔ

  ٖ َٕ إىل أنبيػة إدراؾ  ةكُب ذلػك لفتػل ُب غالػب األمػر مل تيػذكر؛للرجػ . كأيضان ؼبا كانجل اؼبرأة اتبعة(ّ)"فَغَ
كعظػم الػدكر اؼبنػاط بػو كقدرتػو علػى  رايدتػو ُب اجملتمػع أنبيػة ك  كأنو اؼبسؤكؿ األكؿ عن رعيتو دكر الرجل

                                                           

 .  ّٕسورة البقرة : اآلية  (ُ)
 ُْٓص، ُج، أتويل القرآن عنجامع البيان ، الط م (ِ)

(
3
 ِّٓ، صُ، جاجلامع ألحكام القرآن، القرطيب(  
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للمرأة ُب رعاية اؼبرأة ُب بعا شؤكف اغبياة ك  ان أف لو دكر كما ،  ستطيع اؼبرأة القياـ هبا ت لقياـ أبعباء الا
 القوامػة للرجػل علػى اؼبػرأة حصػن ؽبػا كضبايػة مػن الك ػري مػن التبعػات كُب ذلػككما أف أدكار خاصة هبا  
كبعػدما   ،تكرم من الػرضبن للمػرأة حيػث جعػل ؽبػا رجػبل يسػاندىا كيقػـو علػى شػؤكهنا تكليف للرجل ك

تلقػػى آدـ تلػػك الكلمػػات العظيمػػة كنؿ هبػػا الفػػرج بعػػػد الشػػدة كالرضػػا مػػن هللا سػػبحانو بعػػد الغضػػػب 
سػعادة  كأم هبجػة ظفػر فػسم ، كالنصر على الشيطاف بعد اػبػذالف فكانػجل سػعادة النػاجي مػن اؽبػبلؾ

إيبانو كامت الو لشرعو دؽ فرصة أخرل للطاعة كال ىاف على ص هبا حينما قبل هللا سبحانو توبتو كأعطاه
الشػيطاف ُب ذلػك اليػـو حػن علػم بقبػوؿ الػرضبن لتوبػة آدـ كمغفرتػو لػو  ٍب  كأم خزم كعار غب  بعػدكه
اؼبغفػػرة لػػو كلذريتػػو  أصػػب   ن نعمػػةبػػو مػػ  يظػػا تعلمػػو آدـ عليػػو السػػبلـ  كدبػػا حدبػػ بعػػد ذلػػك اؼبوقػػف ك

للعػودة إىل اعبنػة  ُب التسػاب   اؼب ػابرة للفػوزُب دار الشقاء لتظهر اإلرادة اغب  ك  ػبوض االمتحاف مؤىبل
 كجػود الشػيطاف الػذم حلػجل عليػو اللعنػة كطػرد إىل اػبلػود بعػد ذلػك الػيت لػن يكػدرىا اػبالد دار النعيم
بػركح اؼبػػؤمن لسػعي ىػو اباػببلفػة ُب األرض  ال ىػاف ُب كمػػا أف ُب نر اعبحػيم كمػن تبعػو    بعػد ذلػك 

مػػن سػػعة رضبتػػو كعظػػيم إحسػػانو ؼبػػن أطاعػػة كعظػػيم عقابػػو ؼبػػن خالفػػو قػػاؿ اؼب ػػابر اؼبتفائػػل دبػػا عنػػد هللا 
ٿ ٿ   ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  :تعاىل

فكػػػاف ميػػػزاف العػػػدؿ اإلؽبػػػي كاضػػػحا ليكػػػوف حجػػػة (ُ)   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
طريػ  الوصػوؿ للسػعادتن ُب الػدنيا  ف تباع اؽبدل كاالسػتقامة ىػو ، عن اغب  على من خالف كاستك 

بعػد العمػل مػع الشػيطاف  كاآلخرة كاػبسراف ؼبن كذب ابغبػ  ككفػر خسػران مبينػا ابػبلػود ُب نر جهػنم 
ٍب  تعػػود اآلايت البينػػات بتكػػرار التحػػذير لبػػد آدـ ، الفانيػػة القصػػرية كالعػػيش الضػػنك السػػوء ُب الػػدنيا 

عليػػو  كػػاف السػػبب الرئيسػػي ُب اػبطي ػػة الػػيت أخرجػػجل آدـمػػن فتنػػة العػػدك األكؿ كىػػو الشػػيطاف الػػذم  
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  السػػبلـ مػػن اعبنػػة كجػػاء ذلػػك ُب قولػػو تعػػاىل:

گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ
(ِ). 

                                                           

 ّٗ-ّٖ( سورة البقرة : اآلية  ُ)
 . ِٕ: اآلية األعراؼسورة  (ِ)
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كُب ىذه اآلية يظهر أنبية ال بات علػى الطريػ  اؼبسػتقيم كاتبػاع اؼبػنه  القػوم كاغبػذر كػل اغبػذر 
الشيطاف الرجيم الذم ضبل راية العداكة لذرية آدـ ليفتنهم عػن طريػ  اؽبدايػة كلػن يسػتطيع  من خطوات

يؤمنػوف ابهلل فلػم  لذلك سبيبل ؼبن تواله هللا فكاف مع هللا ككاف هللا معو كإمبا سيكوف سبيلو على مػن ال
 لبيػاف ُب تفسػري القػرآفينالوا كاليتو  كجاء ىنا ذكر اللباس كأنبية التسرت من الشياطن كجاء ُب جػامع ا

)يقوؿ تعاىل ذكره: اي بػد آدـ ال ىبػدعنكم الشػيطاف فيبػدم سػوآتكم للنػاس بطػاعتكم  لئلماـ الط م 
كمػػػػا فعػػػػل أببػػػػويكم آدـ كحػػػػٌواء عنػػػػد اختبػػػػاره إاينبػػػػا فسطاعػػػػاه كعصػػػػيا رهبمػػػػا   ، إايه عنػػػػد اختبػػػػاره لكػػػػم

همػػػا مػػػا كػػػاف ألبسػػػهما مػػػن اللبػػػاس كنػػػزع عن ، فسخرجهمػػا دبػػػا سػػػبب ؽبمػػػا مػػػن مكػػػره كخٍدعػػػو مػػػن اعبنػػة
  .ُلرييهما سوآهتما بكشف عورهتما كإظهارىا ألعينهما بعد أف كانجل مسترتة(

نػزع اللبػاس ؼبػا للتعػرم مػن شػـؤ علػى الفػرد  ىنػا كذكػرتحذير من فنت الشػيطاف أبنواعهػا الكىنا 
 ُب يكيػػل قولػػو تعػػاىل:  القػػوؿقػػاؿ: "لئلمػػاـ الطػػ م كُب جػػامع البيػػاف  كاجملتمػػع كأنبيػػة السػػرت ابللبػػاس

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

.يعػػد جػػٌل ثنػػاؤه بػػذلك: إف الشػػيطاف يػػراكم (ِ) ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ
كاحػد صبعػو  ، عائػدة علػى الشػيطاف. كقبيلػو: يعػد كصػنفو كجنسػو الػذم ىػو منػو« إنػو»ىو. كاؽباء ُب 

كأعظػم مػا يسػرت ، كاغبػذر مػن عواقػب اؼبخالفػة للشػرع  االمت ػاؿالواجب ُب ذلك ك  ّ"كىم اعبنٌ « قػيبيل»
 .األخبلؽ كالعبادة كيوارم كل سوءس التقول فيظهر كل صبيل من اؼبؤمن لبا

ؾبتمػع البشػػرية األكؿ  فػػ فمػن اآلايت  الػػيت تناكلػجل قصػة آدـ عليػػة السػبلـ كبنػاءا علػى ماسػػب  
مػػن صبيػػع قواعػػد النجػػاح  والػػذم قػػاـ ُب اعبنػػة ىػػو النمػػوذج اؼب ػػايل لتكػػوين اجملتمعػػات حيػػث تػػوفرت فيػػ

وعيتهم مػن رشػادىم ؼبػا فيػو اػبػري كتػقيد ابلشػرع اغبكػيم  كالعنايػة ابألفػراد كتػوفري احتياجػاهتم كإحيث الت
أنبيػػػة ك إليػػو معرفػػة العػػدك كاغبػػػذر منػػو كاللجػػػوء ك كالعقػػاب اؼبنضػػػب   ثػػره علػػػيهم الوقػػوع ُب الشػػر كبيػػػاف أ

 الصػ  علػى اغبػ  كأنبيػة  تباع اؽبدل كاغبذر من الغواية كالضبلؿ كىل هللا ُب اؼبلمات الصعبة كإإاللجوء 
فػذلك كأنبية كجود الزكجة الصاغبة لبناء األسرة اؼبسلمة ك تعاكف الزكجن على طاعػة هللا كإتبػاع شػرعو 

                                                           

 ّّٕ، صُِج، أتويل القرآن عنجامع البيان ، الط م (1)

 .  27( سورة األعراف : اآلٌة 2)

 ّٕٔ، صُِج، أتويل القرآن عنجامع البيان ، الط م( 3)
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ؾبتمػػع د  بعوامػػل القػػوة  الػػيت وبتاجهػػا كػػل ؾبتمػػع كمػػا تفػػرد خبصائصػػو حيػػث أنػػو ىػػو اجملتمػػع الػػذم تفػػر 
رابي التكوين مشػويل السػمات ؿبكػم  كاضػ  اؼبعػامل لكػل مػن يريػد أف يػنها أبفػراده كيػوفر ؽبػم أسػباب 
السعادة اغبقيقية كيعدىم اإلعداد القوم للتميز كالنجاح كعبور الصػعاب مهمػا كانػجل كالفػوز ُب الػدنيا 

 سواء كاف ؾبتمع كبري أـ صغري.خرة كاآل

 وصف احلياة االجتماعية يف جنة اخللداثنياً : 

ىي دار النعيم آلدـ كذريتو الصػاغبة اؼبتميػزة الػيت اقتفػجل أثػر كالػدىا ككعػجل اػبالدة كتبقى اعبنة 
الػػػػدرس كازبػػػػذت الشػػػػيطاف عػػػػدكا فسػػػػارت ُب ركػػػػػب عبػػػػاد الػػػػرضبن ُب كعػػػػي كبصػػػػرية كتػػػػيق  لعػػػػػدكىا 

أطاعػجل الشػيطاف فضػلجل الطريػ  كُب اؼبقابػل ف ػة خاسػرة كاستعانجل برهبا فحفظهػا حػى بلغػجل مسمنهػا 
كفػاز مػن  ، سراف  ُب نر السعري فكل قد خػاض االمتحػاف فخسػر مػن فػرطكابءت ابػب كاتبعجل اؽبول
على صػورة أبػيهم آدـ ُب كانوا صبيعا اعبنة   حى إذا دخل الصاغبوف من ذريتوابػبلود ُب النعيم  اجتهد 

 .أًب خلقة كأحسن صورة 

ُب اعبنة أف جعل لكل منهم منزؿ ختص هللا سبحانو كتعاىل بو اػبل  عدال منو كفضبل  مما اف
 : قولػو تعػاىلتفسػري ىػذه كلقد كرد ذلػك ُب  ككل يسعى بعملو ُب الطري  إىل أحدىم نزؿ ُب النار مك 

ک ک ک ک گ گ گ  ژ ژ ڑ ڑ 
عػن النػيب "   ركاه ابػو ىريػرة مػا ، (ُ)

فػػ ذا مػػات فػػدخل النػػار  ، مػػا مػػنكم مػػن أحػػد إال كلػػو منػػزالف منػػزؿ ُب اعبنػػة كمنػػزؿ ُب النػػار ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:
أٔنئك ْى انٕازثٌٕ انرٍٚ ٚسثٌٕ انفسَٔض: فذلك قولو تعاىل  ، كرث أىل اعبنة منزلو 

كلقػد جعػل  (ِ)"
لتتبلشػى كػل مػوازين الفنػػاء  هللا سػبحانو  ميػزاف التفاضػل ُب اعبنػة ىػو ميػزاف اإليبػاف بطاعػة هللا سػبحانو

ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  تعػاىل قػاؿ من اغبسػب كالنسػب كالغػىن كالقػوة كاعبػاه 

أيكلى ًػػكى الػػذين اتصػػفوا بتلػػك الصػػفات ىيػػمي  السػػعدم ُب تفسػػريه "الشػػيخ  قػػاؿك   (ّ) ژ ژ ڑ
اٍلميٍؤًمنيػػوفى حىقًّػػا ألهنػػم صبعػػوا بػػن اإلسػػبلـ كاإليبػػاف، بػػن األعمػػاؿ الباطنػػة كاألعمػػاؿ الظػػاىرة، بػػن العلػػم 

                                                           

 .  َُاؼبؤمنوف : اآلية ( سورة ُ)
ُب الزكائد ىذا إسناده صحي  على ( ُّْْ، )ُّْٓ، صِأخرجو ابن ماجة ُب السنن، كتاب الزىد، ابب صفة اعبنة، ج( ِ)

   قاؿ الشيخ األلباي : صحي ك  شرط الشيخن
 .  ْ: اآلية  األنفاؿ( سورة ّ)
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كالعمل، بن أداء حقوؽ اَّلٌل كحقػوؽ عبػاده. كقػدـ تعػاىل أعمػاؿ القلػوب، ألهنػا أصػل ألعمػاؿ اعبػوارح 
دليػػل علػػى أف اإليبػػاف، يزيػػد كيػػنقص، فيزيػػد بفعػػل الطاعػػة كيػػنقص بضػػدىا. كأنػػو  كفيهػػا منهػػا،كأفضػػل 

 .(ُ)ينبغي للعبد أف يتعاىد إيبانو كينميو

سػكن كالفػوز من آمن منهم جبنات اػبلود كطيب اؼب ان كنساء كما كعد هللا سبحانو عباده رجاالن 
ھ ے ے ۓ ۓ  : قػػػاؿ تعػػػاىل برضػػػوانو سػػػبحانو فػػػذلك الفػػػوز الػػػذم ال يعدلػػػو فػػػوز

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    

د ىػػو العنصػػر األساسػػي جملتمػػع اعبنػػة كلقػػ أك أن ػػى ان سػػواء كػػاف ذكػػر  فػػالفرد اؼبػػؤمن. (ِ)   
وافقتػو لسػنن األنبيػاء و كتعػاىل  كمابمت الو  لشرع هللا سػبحانُب الدنيا ك  ربق  لو ذلك  بطاعتو هلل كرسلو

حيث كعى مسؤكليتو الفردية ذباه نفسو بعملو على كقايتها من النار كإلزامها طري  اعبنة كذلك ابلص  
يقػوؿ كاجملاىدة كالتوبة كالرفقة الصاغبة كالتواصل الػدائم مػع الضػواب  الشػرعية ُب ـبتلػف ظػركؼ حياتػو 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ  هللا تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل: 

عظم من ذلك الفضػل كأم مكانػة أرفػع مػن مرافقػة األنبيػاء فسم فضل أ. (ّ) ڈ ژ ژ ڑ
كالصػػػػديقن كالشػػػػهداء كالصػػػػاغبن فكمػػػػا عمػػػػرت القلػػػػوب حبػػػػبهم ُب الػػػػدنيا عمػػػػرت حيػػػػاة أىػػػػل اعبنػػػػة 

يعػد بػذلك "  لئلمػاـ الطػ م   جػامع البيػاف ُب تفسػري القػرآفكذكػر ُب  دبرافقتهم األبديػة ُب دار النعػيم
 ، كاالنتهػاء إىل أمرنبػا ، كإخبلص الرضا حبكمهمػا ، كالرسوؿ ابلتسليم ألمرنباجٌل ثناؤه: كمن يطع هللا 

فهػػو مػػع الػػذين أنعػػم هللا علػػيهم هبدايتػػو كالتوفيػػ  لطاعتػػو ُب  ، كاالنزجػػار عمػػا هنيػػان عنػػو مػػن معصػػية هللا
ٍَ َٔ الدنيا من أنبيائو كُب اآلخرة إذا دخل اعبنة. ِٚقٛ د ِ دَاِء  ... كىم صبع صٌدي  ٱنص ِ َٓ ٱنشُّ َٔ صبػع  كىػم

قتػػػػػل.  ظبػػػػػي بػػػػػذلك لقيامػػػػػو بشػػػػػهادة اغبػػػػػٌ  ُب جنػػػػػب هللا حػػػػػى ، شػػػػػهيد: كىػػػػػو اؼبقتػػػػػوؿ ُب سػػػػػبيل هللا
 ٍَ ِهِعٛ ـ  ا ٱنصَّ َٔكأمػػا قولػو جػٌل ثنػاؤه: .كىػم صبػع صػاحل: كىػػو كػٌل مػن صػلحجل سػريرتو كعبلنتيػو ٍَ اا َحع  َٔ

نَـئَِك َزفِٛقب   فيػ  ُب لفػ  الواحػد ف نو يعػد: كحسػن ىػؤالء الػذين نعػتهم ككصػفهم رفقػاء ُب اعبنػة. كالر  أٔ 
كقد ذكر أف ىػذه اآليػة نزلػجل ألف قومػان حزنػوا علػى فقػد رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حػذران أف ال ....  دبعىن اعبميع
عػػػن  ، عػػػن أبيػػػو ،  جعفػػػرقػػػاؿ: ثنػػػا ابػػػن أيب ، قػػػاؿ: ثنػػػا إسػػػحاؽ ، حػػػدثد اؼب ػػػىن....  يػػػركه ُب اآلخػػػرة

                                                           

 .ُّٓ، صُ، جُط ،الكرمي الرمحن يف تفسري كالم ادلنانتيسري  ،  السعدم( ُ)
 .  ِٕ( سورة التوبة : اآلية ِ)
 ٗٔ: اآلية  النساءسورة ( ّ)
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ظ اإلَ قولػػو: ، الربيػػع ٱنسَّ َٔ  َ َيااٍ ٚ ِطااَّللِ ٱوَّ َٔقػػاؿ: إف أصػػحاب النػػيٌب ملسو هيلع هللا ىلص قػػالوا: قػػد علمنػػا أف  ، ... اآليػػة
فكيػف ؽبػػم إذا اجتمعػػوا ُب  ، النػيٌب ملسو هيلع هللا ىلص لػػو فضػػل علػى مػػن آمػػن بػو ُب درجػػات اعبنػػة فبػن اتبعػػو كصػػٌدقو

يػػػػرل بعضػػػػهم بعضػػػػان؟ فػػػػسنزؿ هللا ُب ذلػػػػك فقػػػػاؿ: إف األعلػػػػن ينحػػػػدركف إىل مػػػػن ىػػػػم أسػػػػفل اعبنػػػػة أف 
 ، كينػػػزؿ ؽبػػػم أىػػػل الػػػدرجات ، كيػيٍ نػػػوف عليػػػو ، فيػػػذكركف مػػػا أنعػػػم هللا علػػػيهم ، فيجتمعػػػوف ُب رايضػػػها

كفبػػا سػػب  يظهػػر  ُ"فهػػم ُب ركضػػة وبػػ كف كيتنعمػوف فيػػو. ، فيسػعوف علػػيهم دبػػا يشػػتهوف كمػػا يػٌدعوف بػػو
فضػػػل هللا سػػػبحانو كتعػػػاىل علػػػى عبػػػاده كعظػػػيم منػػػو أف وبفػػػ  علػػػيهم اجتمػػػاعهم كصػػػحبتهم كإخػػػوهتم 

كالسػػبلـ مػػن كمػػاؿ جبمعهػػم ُب اعبنػػة كمػػنحهم فرصػػة التػػزاكر فيهػػا كالتمتػػع بصػػحبة  نبػػيهم عليػػو الصػػبلة 
 النعيم للمؤمنن.

 

 يف اجلنة الزواجاثلثاً : 

يكفػػػل  ؽبػػػم مػػػا ن الرجػػػاؿ كالنسػػػاء ُب الشػػػريعة  كتعػػػاىل للمسػػػلمن  مػػػقػػػد كضػػػع هللا  سػػػبحانو ل 
اؼبضي ُب الطري  الصحي  الذم يصػل هبػم إىل اعبنػة كإف كجػدكا فيػو مشػقة أك بػبلء  أك أتػى علػى غػري 

 غريه فكػاف  تشػريعو سػبحانو أبف يكػوف الػزكاج ىواىم كلكنو ىو السبيل الوحيد للوصوؿ كما من طري  
غايػػة اػبرييػػة ؽبمػػا فمػػن يعبػػد هللا  اؼبسػػلمة  ىػػو كالرجػػل اؼبسػػلم للمػػرأة  اؼبسػػلم للرجػػل مػػن اؼبػػرأة اؼبسػػلمة

 الػػدنيا بشػػريك  ألف مػػن سػػيمت ل سػػيجد خػػرياؼبيػػزاف اإلسػػبلمي ده ك ال يشػػرؾ بػػو شػػي ا  ىػػو أصػػل كحػػ
معػو برضبػة كتعػاكف كيؤسػ  معػو  يعينو على ال  كالتقول كوبف  غيبتػو كيعػيشبل ىبشى هللا فبل يظلمو 

ألسػػرة مسػػلمة تتحمػػل أعبػػاء تربيػػة األبنػػاء تربيػػة صػػاغبة  ليصػػلوا معػػا إىل اعبنػػة فػػاهلل سػػبحانو أعلػػم  نػػواة
بعواقب األمور كىو اعلم ابألثر السليب للشريك الكافر على حياة اآلخر كُب تربية األبناء كخسراهنم ُب 

ڑ  يقػوؿ تعػاىل:  كالعياذ ابهللحيم الدنيا بسوء الرتبية كفساد العقيدة ٍب فراؽ ال لقاء بعدة ُب نر اعب

ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ   ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

مػن " للشػيخ السػعدم  تفسري تيسري الكرم الػرضبن ُب تفسػري كػبلـ اؼبنػافكلقد جاء ُب . (ِ)  ۀ ہ
ىْ نعيمهم كقرة أعينهم أهنم  سباـ ِٓ ٍْ ئثَاب ِ ٍْ َلاهََم ِيا َيا َٔ ب  َٓ ََ هٕ  اىْ الػذكور كاإلنث  مػن َٚاْدخ  ِٓ اِج َٔ أَْش َٔ  أم

                                                           

 ّٓٓ-َّٓص، ٖج، أتويل القرآن عنجامع البيان ، الط م (ُ)

(
2

  24-23( سورة الرعد : اآلٌة 



57 
 

 ، فػػ هنم مػػن أزكاجهػػم كذرايهتػػم ، كاألصػػحاب كاألحبػػاب، الػػزكج أك الزكجػػة ككػػذلك النظػػراء كاألشػػباه
 ٌَ هٕ  َل َِكخ  َْٚدخ  ًَ اْن ٍْ ك م ِ ثَبة   َٔ ْى ِي ِٓ ْٛ  .ُ"يهن وهنم ابلسبلمة ككرامة هللا ؽبم َعهَ

بكػل فػرد أف وبػرص علػى الصػبلح  حقيػ ُب تلك الدار ىي مػن أعظػم الػنعم ك  االجتماعنعمة ف
كلػن يكػوف  ك سػيستوف بعػده ُب اغبيػاة الػدنياعنو ٍب هبتمػع أبحبتػو فبػن سػبقوه أ كدخوؿ اعبنة لريضى هللا

لعلهػػا يخػػذ أبكصػػاؼ أكيل األلبػػاب  ، أبف هباىػػدىا،   نفسػػو ككػػاف ؽبػػا عنػػده قيمػػةلصػػذلػػك إال ؼبػػن أ
فلم لهػا  ، كسركر األركاح اعبامعة عبميع اللػذات كاألفػراح ، اليت ىي منية النفوس ، الدارتحظى هبذه ف

 فليعمل العاملوف كفيها فليتناف  اؼبتنافسوف.

ىػػو اؼبيػػزاف اإلؽبػػي للتفاضػػل كىػػو الصػػبلح  ليػػدرؾ اإلنسػػاف أفذكػػر هللا تعػػاىل مػػن صػػل  لقػػد ف
علػى الػدنيا  فاصػابر ف علػى اػبػري متعاكن لل وابفالزكجاف الصاغباف ؿبتسباف ميزاف السعادة ُب الدارين 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ : )تعػػاىل  يقػػوؿكػػذلك ك  اػبالػػدةعبنػػة رضػػا هللا ٍب الفػػوز ابف ىػػدفهم كمػػا فيهػػا  أل

خواطر دمحم متػويل   تفسريكلقد جاء ُب .(ِ)(   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  پ پ پ
ٌَّ أَْلااَعبَة ٱْنَجَُّاخِ قولػو تعػػاىل: معلقػا علػػى  أف الشػيخ ذكػػر  رضبػػو هللا  (ّ)الشػعراكم الصػػاحب ىػػو  " إِ

فكسف اعبنة أيٍخرًججل ـبرج العقبلء الػذين ييصػاًحبوف  ، اؼبنتقىى كاؼبختار من جنسك لتصاحبو كال تفارقو
 ، فهػػم متعلقػػوف هبػػا كىػػي شيػػغيلهم الشػػاغل ، ذلػػك ألف اعبنػػة كانػػجل ُب ابؽبػػم كُب أذىػػاهنم ، كييصىػػاحىبوف

ككلمػػا  ، فكلمػػا أقػػدموا علػػى خػػري تػػذكَّركا اعبنػػة فرغبػػوا فيػػو ، كللجنػػة صػػحبة هبػػم ، فػىلىهيػػم صػػحبة ابعبنػػة
فكػػسف اعبنػػة ًمٍلػػك  ، أقػدموا علػػى شػػر تػذكركا النػػار فانصػػرفوا عنػػو. أك: أف الصػاحب ىػػو اؼبالػػك للشػيء

 .ْ"ملكوىا كحازكا مفاتيحها دبا قدَّموا من العمل الصاحل ، ؽبم

ؤال قػػػد يتبػػػادر عػػػن حػػػاؿ اؼبػػػؤمن إذا فقػػػد بعػػػا أقػػػرابءه فبػػػن كػػػانوا معػػػو ُب الػػػدنيا كمػػػا أف تسػػػا
كلكنهم كانوا من العصاة  كمل هبمعهم هللا سبحانو كتعاىل هبم ُب اعبنػة كلقػد كرد اعبػواب علػى ذلػك ُب 

                                                           

 ُْٔ، صُ، جُط ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم ادلنان ،  السعدم ((1

  ٔٓ-ٓٓ( سورة ي  : اآلية : ِ)
ـ عامل ُٖٗٗ ُٕ / ىػ ُُْٗ ككانجل كفاتو عاـ  - ُُُٗ أبريل ُٓ / ىػ ُِّٗ كلد عاـ  دمحم متويل الشعراكماالماـ  (ّ)
 القرآف ُب العصر اغبديث؛ حيث عمل على تفسري القرآف الكرم ساب . يعد من أشهر مفسرم معاي مصرم ككزير أكقاؼ دين
 لقبو البعا إبماـ الدعاة.  الكرم

(
4
 َُِٖٔ، صِ، جاوي للقرآن الكرميتفسري الشعر الشعراكم،   (
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وَ معىن  معلقا على رضبو هللاخواطر دمحم متويل الشعراكم  ْٕ أم: نعػيم  فِٙ ش غ م  يـو القيامػة "أم:  ٱنَٛ
كمػػا   ، أك: ُب شيػػغيل عػػن معػػارفهم كأقػػارهبم الػػذين دخلػػوا النػػار كالعيػػاذ ابهلل ئخااسيشػػغلهم عػػن أمًٌ شػػيء 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  قػاؿ سػبحانو:
فهػم   (ُ)

 .ِ"فكسهنم ال يعرفوهنم ، ُب نعيم يشغلهم عن كل ىؤالء

يزت  ؾبالسهم ُب اعبنة ابالستقرار كالسعادة كالراحة متك ن ُب ؾبالسهم كىو دليل على فقد سب
لتمتػػع  فعنػدىم زكجػػاهتم كالراحػػة  كقػد تػػوفر ؽبػم كػل شػػيء فتفرغػوا لكالطمسنينػػة كاالسػتقرار قمػة الرفاىيػة 

كاعبهػاد أتػى موعػد  جتهػاداعبػد كاالك  مكابػدة اغبيػاة الػدنيا كعنػاء العمػل فيهػابعد اغبساف كالنعيم اؼبقيم 
لتجػػد مػػن النعػػيم أعظمػػو كمػػن اػبػػري  فتحققػػجل األمنيػػات سػػكنجل الػػنف  بقػػرب الكػػرم اؼبنػػافالراحػػة ف

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  :ال وبػوؿ قػاؿ تعػاىلُب نعػيم كىػم خلودىػا أك ره كمن اؼبتعػة الدائمػة 

   ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶   ہ ھ ھ ھ ھ ے   ۀ ۀ ہ ہ ہ   ڻڻ ڻ 

(ّ) 

قػاؿ  اللباس كركعػة اجملػال  كحسػن الزكجػات كدكاـ السػعادة كاألمػن كاألمػاففاجتمع ؽبم صباؿ 
 كبنػاء علػى مػا (ْ)   ہ ہ ہ ہ ھ   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ :تعاىل
فػػ ف اآلايت الكريبػػة قػػد رظبػػجل مشػػهد أىػػل اعبنػػة ابلصػػاغبن مػػن أحبػػاهبم سػػواء كػػانوا آابءىػػم أك سػػب  

أزكاجهػػم أك ذرايهتػػم أك أصػػحاهبم حيػػث صبعهػػم الصػػبلح ُب الػػدنيا ككػػذلك صبعهػػم الصػػبلح بعػػد فضػػل 
 فراؽ كإمبا لقاء دائم كنعيم مقيم. هللا عليهم ُب اعبنة حيث ال 

 اآلابء واألبناءرابعاً : 

يل ايبػذؿ الغػىػذا دأبػو ُب اغبيػاة سػعادة اإلنسػاف أف هبتمػع أبسػرتو كيػرل السػعادة تغمػرىم ك  من
ك فبػا كذلػ  كوبرص علػى اػبػري ؽبػم أف ال يكدر صفوىم شيءكوبرص  كالنفي  إلسعادىم  ككم يتمىن 
النعػيم  فكيػف ابؼبػؤمن إف أدرؾ مػا سيتفضػل بػو عليػو الػرضبن ُب اعبنػة مػن ة فطرت عليػو النفػوس السػوي

                                                           

 . ّّ( سورة لقماف : اآلية : ُ)
 ُُِٖٔ، صِج، اوي للقرآن الكرميتفسري الشعر الشعراكم،  ( ِ)

 ْٓ – ُٓص: اآلية ( سورة 3)
 ْٓ - ّٓسورة الدخاف : اآلية  ( 4)
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مل الشػػمل بعػػد الفػػراؽ ُب الػػدنيا كلػػي  العظػػيم اػبالػػد فػػ ف غايػػة منػػاه أف وبظػػى بػػذلك أحبتػػو فيتػػوؽ إىل 
 عػػػػػػػػز ُب دار اػبلػػػػػػػػود ُب نعػػػػػػػػيم كصػػػػػػػػحة ال يشػػػػػػػػوبو كػػػػػػػػدر قػػػػػػػػاؿ هللا  االجتمػػػػػػػػاعإىل ذلػػػػػػػػك فقػػػػػػػػ  بػػػػػػػػل 

   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ : كجػػل


العمػل  إف هللا لريفع ذريػة اؼبػؤمن ُب درجتػو كإف كػانوا دكنػو ُب "ىذه اآليةُب تفسري  قاؿ ابن عباس (ُ)

هبم ذريتهم كمػا ألتنػاىم مػن عملهػم  كالذين آمنوا كاتبعتهم ذريتهم إبيباف أغبقنا): ٍب قرأ ، لتقر هبم عينو 
ىو صاحل لدخوؿ اعبنػة  فبن ، كاألبناء، كاألىلن، هبمع بينهم كبن أحباهبم فيها من اآلابء .(من شيء

مػن غػري تنقػيص لػذلك ، درجة األعلى حى إنو ترفع درجة األدىن إىل ، من اؼبؤمنن ؛ لتقر أعينهم هبم 
كذلك من أصبل العطااي الػيت يظفػر هبػا اؼبػؤمن ُب   (ِ)"بل امتنان من هللا كإحسان ، و األعلى عن درجت

 كخصوصا ذريتو كآابءه.على الرضبة كؿببة أقرابءه  واعبنة حيث جبلجل نفس

 اخلدمخامساً : 

كمػػن صػػور النعػػيم ُب ؾبتمػػع اعبنػػة كفػػرة اػبػػدـ كقػػد جػػاء ذكػػرىم ُب اآلايت بلفػػ  الولػػداف كىػػم  
اػبػػدـ  الػػذين يتسػػارعوف ُب خدمػػة سػػادهتم الفػػائزين ُب فرحػػة كسػػعادة كهبػػاء سبيػػزىم أعمػػارىم الصػػغرية 

 سهنم من ورين من ك رهتم فكسهنم لؤلؤ ُب صفائهم كك كك رهتم كصباؽبم اؼببهر

 القػػػػػرطيب رضبػػػػػو هللا ُبذكػػػػػر ك   (ّ) ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    قػػػػػاؿ تعػػػػػاىل :
 ، كىػػػػم الوصػػػػفاء ، يقػػػػوؿ تعػػػػاىل ذكػػػػره: كيطػػػػوؼ علػػػػى ىػػػػؤالء األبػػػػرار كلػػػػداف البيػػػػاف ُب تفسػػػػري القػػػػرآف

 ـبلَّدكف.

ت اإزا  كقولػػو: ُْ ْى ن ْؤن ااؤا  َي  ٓ ْى َحِعااْجزَ  ٓ اازَ ْٚ يقػػوؿ تعػػاىل ذكػػره: إذا رأيػػجل اي دمحم ىػػؤالء الولػػداف  إذَا زأ
أك ؾبتىًمعػان  ، لؤلؤان مبػٌددان  ، كك رهتم ، كنقاء بياض كجوىهم ، ربسبهم ُب حيسنهم ، ؾبتمعن أك مفرتقن

أم يطوؼ علػى أىػل اعبنػة للخدمػة كلػداف مػن  ْ"مصبوابن. كبنحو الذم قلنا ُب ذلك قاؿ أىل التسكيل
ٌَ كلػػداف اعبنػػة  َخهَّاادٔ  مػػارىم عػػن أم علػػى حالػػة كاحػػدة ـبلػػدكف عليهػػا ال يتغػػريكف عنهػػا ال تزيػػد أع يُّ

                                                           

 ُِ سورة الطور: اآلية( ُ)
 .ٔٔص ، ُٕالقرطيب اعبامع ألحكاـ القرآف، ج (ِ)
 ُٗ: اآلية  اإلنساف( سورة ّ)
 ُُُ، صِْج ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،الط م  ( ْ)
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ْى ن ْؤن   كقولو تعػاىل: ، تلك السن  ٓ ْى َحِعْجزَ  ٓ زَ ْٚ ُت إزا  إِذَا َزأَ ىػذا مػن التشػبيو " :رضبػو هللا  الػرازم  قػاؿ ؤا  يَّ
لوقػوع شػعاع بعضػو علػى بعػا فيكػوف ، ألف اللؤلؤ إذا كػاف متفرقػا يكػوف أحسػن ُب اؼبنظػر، العجيب 
 .(ُ)"أركع كأبدع

 

 تزاور أىل اجلنةسادساً : 

للتػػزاكر كـبالطػػة النػػاس أنبيػػة ابلغػػة ُب اجملتمعػػات ؼبػػا ؽبػػا مػػن آاثر عػػدة علػػى الفػػرد كاجملتمػػع مػػن 
نة بتميزه يطػل سي كتبادؿ خ ات إال أف ؾبتمع اعبتعاكف على اػبري كتكافل كتبادؿ مصاحل كتواصل نف
 . بصورة أخرل للمجتمع اؼب اؿ الرائد بكل خصائصو

فمن العادات االجتماعية ألىل اعبنة أهنم يزكركف بعضهم بعضػا كيلتقػوف كيتبػادلوف األحاديػث 
كيتذاكركف أحواؽبم كفبا كاف منهم ُب  ؾبتمع الدنيا من مواقف كتتميز زايراهتم ابغبفاكة كاغبب كانشػراح 

كصبػاؿ  اجملػال  كنعػم اؼبتكػس كإف تنوعػجل منػازؽبم كتفاكتػجل درجػاهتم  الصدر كطيب القوؿ ككـر الضػيافة
ػػ  هبػػماغبػػُب لقػػوؿ النػػيب   ، ديث أف رجػػبلن قػػاؿ: اي رسػػوؿ هللا كيػػف تقػػوؿ ُب رجػػل أحػػٌب قومنػػا كمل يلحى

ىرء مىع مىٍن أحٌب"
ۋ ۅ ۅ ۉ  تعػاىل: .ككصف هللا سبحانو تلك اجملال  ُب قولػوِفقاؿ لو: "اؼب

ۉ ې ې ې ې ى ى
كهبمعهػم اغبػ  بػبل "دمحم متويل الشعراكم  الشيخ  كجاء ُب خواطر  (ّ)

سػائل: كمػاذا لػو كانػجل منزلػة أحػدنبا ُب اعبنػة أعلػى  كسػسؿ لغػريه.كال يشعر أمٌّ مػنهم حبسػد  ، تناف 
 .ْ"كنبا يتزاكراف ، من منزلة اآلخر؟ كنقوؿ: إف فىضل اغب  اؼبطل  يرفع منزلة األىٍدىن إىل منزلة األعلى

 ُب هللا علػى تبػاين اجتهػادىم كقػوة طاعػاهتم حيػث تشػفع ؽبػم احملبػة نذلك بشػارة للمتحػابكُب 
ُب هللا اليت صبعتهم على غري أرحاـ بينهم كظبجل هبم على ركاب  الدنيا لتجمعهم بػراب  مػن نػور اإليبػاف 

ف اؼبتتبػػع كبنػػاءا علػػى مػػا سػػب  فػػ  .ءهبمعهػػم ُب الػػدنيا علػػى طاعتػػو كُب اآلخػػرة ُب جنتػػو ال يفػػرقهم شػػي

                                                           

 .ّٕٓ، صَّ، جمفاتيح الغيبالرازم،  ( ُ)
 (ُٗٔٔ، )ّٗ، صٖدب، ابب عبلمة حب هللا عز كجل، ج، كتاب األصحيحوأخرجو البخارم ُب   ((ِ
 ْٕسورة اغبجر : اآلية ( ّ)

 7711، صُِ، جاوي للقرآن الكرميتفسري الشعر الشعراكم،   ( ْ)
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يرتتب عليها مػن خػري ُب الػدنيا كاآلخػرة كعظػم  نبية احملبة ُب هللا كماؽبذه اآلايت الكريبة ليدرؾ عظم كأ
 . نبية احملافظة على القلب من أمراض الغل كاغبسد نبيتها ُب بناء اجملتمع اؼبسلم كأأ

 

 حوارات أىل اجلنةسابعاً : 

 يػػػةأنبكتنبػػع كذلػػك دأب اجملػػال   كلقػػد كردت حػػوارات أىػػل اعبنػػة متنوعػػػة ُب اآلايت الكريبػػة 
اليت كردت ُب القراف الكرم كوهنا تسل  الضوء على مػا قػد يػؤكؿ إليػو مصػري البشػر سػواء ُب   اغبوارات

بنػػاءا علػػى سػػلوكو احػػد الطػػريقن كمػػن  النتيجػػة  علػػى كعيػػي كيػػدرؾاإلنسػػاف  النعػػيم أك العػػذاب  ليكػػوف
كػػي يػػتع  كوبػػذر مػػن رفقػػاء السػػوء كطػػرقهم ُب اإلغػػواء قػػاؿ مػػا كػػاف منػػو ُب الػػدنيا  اإلنسػػاف تػػذكر ذلػػك 
   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ىت يت جث مث ىث يث حج مج    ىب يب جت حت خت مت  :  تعػػػػاىل

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

   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ   ڃ ڃڃ ڃ    ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڤ ڦ

 .(ُ)    ڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

كىذا اغبوار اؼبهم الذم يرسم لنا أحد اؼبواقف ُب اعبنة غبرم بكل مسلم يرجو النجاة أف يقف 
كقفة يمل كىو ُب الدنيا كتفكر ُب من يصاحب بل ُب كل من حولو كاضعا نصب عينيو أنبية الطري  

 ىبيًٍ ي تػىعىاىلى عىٍن أىٍىًل اعبٍىنًَّة أىنَّوي أىقػٍبىلى بػىٍعضيهيٍم عىلىػى : ابن ك ري رضبو هللااإلماـ  الذم ىو سالكو كلقد أكرد
ػػػاءىليوفى  نٍػيىا، عىػػػٍن أىٍحػػػوىاؽًبًمٍ :أىمٍ ، بػىٍعػػػاو يػىتىسى ػػػانيوا ُب الػػػدُّ ٍيػػػفى كى ػػػانيوا يػيعىػػػانيوفى  ، كىكى ػػػا؟ كىمىػػػاذىا كى كىذىلًػػػكى ًمػػػٍن  ًفيهى

ػػػًديً ًهمٍ  ػػػرىاهًبًمٍ عىلىػػػى  حى ػػػاًعًهٍم ُب تػينىػػػاًدًمًهٍم كىًعٍشػػػرىهًتًٍم ُب  ، شى ػػػريرً  ، ؾبىىاًلًسػػػًهمٍ  كىاٍجًتمى ػػػٍم جيليػػػوسه عىلىػػػى السُّ  ، كىىي
ي يوفى ًبكيلًٌ خىرٍيو عىًظيمو ، كىاػبٍىدىـً بػىٍنى أىٍيًديًهمٍ  بًػ ى  ًمٍن مىآًكلى كىميشىػاًربى  ، يىٍسعىٍوفى كىهبًى ا كىغىػرٍيً ذىلًػكى فبَّػ ، كىمىبلى
عىجلٍ  ، الى عىٍنه رىأىتٍ    .(ِ)" ، كىالى خىطىرى عىلىى قػىٍلًب بىشىركىالى أيذيفه ظبًى

نػػة كسبيزىػػا جبمػػاؿ األلفػػاظ كمػػن اآلايت الكريبػػة الػػيت ربػػدثجل عػػن ركعػػة كصبػػاؿ حػػوارات أىػػل اعب
ُب ؾبػال  السػعادة كاأللفػة بقلػوب فرحػة كأركاح  كظبو األخبلؽ كاستشعار فضل هللا علػيهم كعظػيم منػو

                                                           

 .  ُٔ-َٓ( سورة الصافات : اآلية : ُ)
 ُٓ، ص7، ج1، طتفسري القرآن العظيم، ابن ك ري (ِ)
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ۉ ې ې ې ې ى  قولػو تعػاىل:  هبمعها الود كالسبلـ تل  ابغبمد للعظيم اؼبناف كيظهر ذلػك ُب

ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ 

كمػػا أعظػػم الػػرد بػػل مػػا أسػػعد القلػػوب اؼبؤمنػػة بػػو حيػػث ًب ، (ُ) يئ جب حب خب مب ىب يب
كفػػاز اؼبتسػػابقوف كأمػػن اػبػػائفوف فكػػاف القبػػوؿ ليػػتم الفػػوز بتلػػك اؼبكانػػة الرفيعػػة كتلػػك البشػػرل القبػػوؿ 
يسػػػتدعي  ىنالػػػك حػػػوار آخػػػر ألصػػػحاب اعبنػػػة كأصػػػحاب النػػػارٍب يٌب صػػػورة أخػػػرل حيػػػث  العظيمػػػة

ا الضمائر اغبيػة كالعقػوؿ الواعيػة أف تقػف عنػده كأف تلقػي السػمع كتػدرؾ اؼبعػىن كتتػدارؾ األمػر ُب الػدني
حيػث سػيتجلى الفػوز سػيكوف بيػنهم  ات عنػدمااغبػوار  صػعبأ إف كاف ؽبا قلب فكػاف ذلػك اغبػوار ىػو

تتمػايز فيػو صػفوؼ  اؼببن ألصحاب اعبنة أماـ اػباسرين فبن استك كا عن اغب  كلكن أتى اليػـو الػذم
إليباف ُب عزة منهم جزاءه على ما قدـ  فسىل ا اعبزاء بعدما سبايزت صفوؼ الناس ُب الدنيا ليسخذ كبل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  :الػػذؿ كاؽبػػواف كيػػركف ال ىػػاف قػػاؿ تعػػاىل كنعػػيم كأىػػل الكفػػر ُب

 ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
كلقػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػاء ُب  (ِ)

كتصػور  ، كىكػذا نػرل التبكيػجل"كقفة مع ىػذه اآلايت حيػث قػاؿ:دمحم متويل الشعراكم الشيخ خواطر 
 ، كىػػذا الرتائػي مػن ضػمن النعػػيم كمػن ضػمن العػذاب األلػػيم ، لنػا اآليػة كيػف يػرل أىػػل اعبنػة أىػل النػار

فحن يرل اؼبؤمن دبنه  هللا من عاداه كقهره كآذاه كىو ُب النار فهذا من سباـ اللذة. كاآلخر حػن يػرل 
كينػػادم  ، كلػػذلك وبػػدث اغبػػوار ، ـبالفػػو ُب اعبنػػة فهػػذا أيضػػان مػػن سبػػاـ العػػذاب. إذف البػػد أف يػػرتاءكا

كأف اغبػػ  قػػػد  ، أصػػحاب اعبنػػة أصػػػحاب النػػار معرتفػػن أبهنػػػم كجػػدكا مػػا كعػػػدىم بػػو هللا حقػػان كصػػػدقان 
 ّ"كجدًب ما كعد ربكم حقان؟ -اي أىل النار  -كىبهم ىذه اعبنة. فهل 

الػيت وبملهػا  كما أف اؼبتسمل ُب اآلايت الكريبة ليقف على أسلوب اغبوار كببلغتو كدقة الرسالة
أف ىنػاؾ " الشػعراكم الشػيخ  كقوة يثػريه علػى القلػوب اغبيػة كالعقػوؿ الواعيػة كُب ذلػك ذكػر ُب خػواطر

خبلفػػان بػػن األسػػلوبن مػػع أف السػػياؽ اؼبنطقػػي كاحػػد؛ فسىػػل اعبنػػة يقولػػوف: "قػػد كجػػدن مػػا كعػػدن ربنػػا 
إنػػو  كمل أيت ابلكػاؼ ُب كلمػة مػا كعػػد )ال انيػة( بػل قػاؿ: "فهػل كجػػدًب مػا كعػد ربكػم حقػان"؟ ، حقػان"

كمل يقػػل مػػا كعػػدكم كمػػا قػػاؿ: )مػػا كعػػدن( ألف اؼبػػراد أف يلفػػتهم إىل  ، قػػاؿ سػػبحانو: "مػػا كعػػد" فقػػ 
                                                           

 .  ّْ( سورة األعراؼ: اآلية  ُ)
 .  ْْ( سورة األعراؼ: اآلية  ِ)

  4147، صٕ، جللقرآن الكرمياوي تفسري الشعر الشعراكم،  ( ّ)
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   هلل.كىكػذا يتحقػ  الوعػد اؼبطلػ ، بل كأيضان اػباص ابؼبقابل ، كلي  اػباص هبم فق  ، مطل  الوعد
 هللا.كأىػػل النػػار بكفػػرىم كعصػػياهنم عقػػاابن مػػن  ، فسىػػل اعبنػػة إبيبػػاهنم كأعمػػاؽبم ُب اعبنػػة فضػػبلن مػػن هللا

 ، كػاف كعيػدان   ، هبيب أىػل النػار: )قػالوا نعم(.كىػذا إقػرار مػنهم ابلواقػع الػذم عاشػوه كاقعػان بعػد أف كىنا
كىػػم ُب الػػدنيا قبػػل أف يوجػػد  ،  مشػػهدكىػػم مل يكػػابركا ألف اؼبكػػابرة إمبػػا ربػػدث بػػن اػبصػػمن ُب غػػري

 . ُ"كربق  كجودىم ُب النار ، كصارت الدار اآلخرة كاقعان  ، اؼبشهد كانوا يكذبوف الببلغ عن هللا

كعنػػد الوقػػوؼ علػػى حػػوارات أىػػل اعبنػػة  تظهػػر ظبػػة اغبمػػد اؼبتكػػرر الػػداؿ علػػى عظمػػة النعػػيم 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ  :كالفرحػػػػة ابلفػػػػوز يقػػػػوؿ تعػػػػاىل

 (ِ)   ېئ ىئ ىئ ىئ

األمػن بعػد اػبػوؼ مػن النػار كانتهػوا ابلفػوز اؼببػن ك  دؽ هللا عبػاده الوعػد ابعبنػة فظفػركافلقد ص
كفبػػا اػبلػػود ُب اعبنػة  كحػوؽبم كػػل غػايل كنفػػي  كقػد نلػوا االسػتقرارمػن حيػاة االختبػػار كىػاىم ُب أمػػن 

منهجيػػػة ُب مػػػواع  كعػػػ  ك مػػػن  كالتعمػػػ  فيمػػػا حػػػوت تلػػػك اغبػػػواراتالدراسػػػة إىل اغباجػػػة  ف فػػػسػػػب  
التفضػػل كاإلحسػػاف كتكليػػف التجػػاكز ك  كأابلرضبػػة كاؼبغفػػرة كاللطػػف أبنواعػػو سػػواء التعامػػل األسػػلوب ك 

الػػنف  دبػػا تسػػتطيع مػػع الوقػػوؼ علػػى عظمػػة اػبػػال  سػػبحانو ُب تواضػػعو كلطفػػو مػػع اؼبقصػػر ُب حقػػو 
فهػػي اعبنػػة الػػيت  ضػػركرة  فضػػل بػػل كاإلحسػػاف أبعظػػم فبػػا يظػػن اؼبقصػػركالعفػػو عمػػا سػػلف كاؼبقابلػػة ابلت

 فيها مبلعن رأت كال أذف ظبعجل ما مل ىبطر على قلب بشر 
 

 النساء واجلنةاثمناً : 

ف هنػا تنػػاؿ مػػا ينػاؿ مػػن يباثلهػػا ُب درجػة التقػػول كاإليبػػاف  ُب اعبنٌػػةاؼبسػػلمة للمػرأة  كأمػا ابلنسػػبة 
خصو هللا بو من النعيم ُب درجتو كذلك دبا كعد بػو الػرضبن  اممن الرجاؿ ُب اعبنة كبل حسب طبيعتو ك 

طائفػة مػن اآلايت كاألحاديػث : كىػذه  عباده سواء منهم الرجاؿ أك النساء كما جاء ُب صػحي  السػنة
ػػلىمىةى "  ػػاءى ُب اؽبًٍٍجػػرىًة فىػػسىنٍػزىؿى اَّللَّي تػىعىػػاىلى  عىػػٍن أيٌـً سى ػػرى النًٌسى ٱ  : قىالىػػجٍل ايى رىسيػػوؿى اَّللًَّ ال أىظٍبىػػعي اَّللَّى ذىكى

                                                           

 4148، صٕ، جاوي للقرآن الكرميتفسري الشعر الشعراكم، (ُ ) 

 .  ْٕ( سورة الزمر : اآلية ِ)
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ 

 (فاسػػتجاب ؽبػػم رهبػػم)يقػػوؿ تعػػاىل "ابػػن ك ػػري رضبػػو هللا :  اإلمػػاـ قػػاؿ ِاغبػػديث " (ُ) چ ڇ ڇ
ىػػػذا تفسػػػري  (أي ال أضػػػيع عمػػػل عامػػػل مػػػنكم مػػػن ذكػػػر أك أن ػػػى)أم فسجػػػاهبم رهبػػػم .. كقولػػػو تعػػػاىل 

لئلجابػػة أم قػػاؿ ؽبػػم ـبػػ ا أنػػو ال يضػػيع عمػػل عامػػل مػػنكم لديػػو بػػل يػػوُب كػػل عامػػل بقسػػ  عملػػو مػػن 
 .  (3)"..أم صبيعكم ُب ثوايب سواء  (ابعضكم من بع)ذكر أك أن ى كقولو 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ؿ هللا تعػػاىل : و قػػكمػػا دؿ علػػى ذلػػك أيضػػا 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک
كمػػػػا جػػػػاءت اآلايت تبػػػػن فضػػػػل هللا علػػػػى عبػػػػاده  (ْ)

 اغبيػاة الطيبػة نساءا كرجاال حيػث ينػالوف ثػواب صػبلحهم ُب اغبيػاة الػدنيا قبػل اآلخػرة كيظهػر ذلػك ُب
ڈ ژ ژ  : قػاؿ عػٌز كجػٌل اؼبسلم كاؼبسلمة بقػرهبم مػن هللا كسػلوكهم طريػ  اؽبدايػة اليت يتمتع هبا 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
قػػػاؿ ابػػػن   (ٓ)

ك ري رضبو هللا : " ىذا كعػد مػن هللا تعػاىل ؼبػن عمػل صػاغبا كىػو العمػل اؼبتػابع لكتػاب هللا تعػاىل كسػنة 
بػد آدـ كقلبػو مػؤمن ابهلل رسػولو كإف ىػذا العمػل اؼبػسمور بػو مشػركع مػن  نبيو ملسو هيلع هللا ىلص مػن ذكػر أك أن ػى مػن

الػػدار اآلخػػرة كاغبيػػاة الطيبػػة  عنػػد هللا أبف وبييػػو هللا حيػػاة طيبػػة ُب الػػدنيا كأف هبزيػػو أبحسػػن مػػا عملػػو ُب
 .(ٔ)مل كجوه الراحة من أم جهة كانجل "تش

اؼبشػرفة الػيت سػتحظى هبػا اؼبػرأة اؼبؤمنػة كفضػل لعدؿ اإلؽبػي بػن العبػاد كاؼبكانػة كفبا سب  يتبن ا
هللا الػػػذم سػػػيغمرىا حيػػػث التسػػػاكم ُب ميػػػزاف األعمػػػاؿ كالػػػدرجات فبػػػا وبفزىػػػا ُب ميػػػداف التسػػػاب  ُب 

 .غبرص على السب  إىل أرفع الدرجاتاػبريات على ا
                                                           

 . ُٓٗ( سورة آؿ عمراف : اآلية ُ)
ب كىًمٍن سيورىًة النًٌسىاءً ، تػىٍفًسرًي اٍلقيٍرآفً  ، كتابصحيح وضعيف سنن الرتمذيكصححو األلباي ُب  الرتمذمأخرجو   (ِ) ، ٕج،ابى
 (َِّّ) ،ِّص
 168، ص2، ج1، طتفسري القرآن العظيم، ابن ك ري  (ّ)

 . ُِْ( سورة النساء : اآلية ْ)
 .ٕٗ( سورة النحل : اآلية  ٓ)

 516، ص4، ج1، طتفسري القرآن العظيم، ابن ك ري  (ٔ)

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=195&pid=123995
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 أعظم النعيماتسعاً : 

بعػػد خػػوؼ كحطػػوا رحػػاؽبم بعػػد كع ػػاء  هػػمكبعػػدما اسػػتقر اؼبؤمنػػوف ُب منػػازؽبم كسػػكنجل أركاح
السػػفر كطػػاب اؼبقػػاـ بعػػد اغبرمػػاف ُب دار النعػػيم تتػػواىل العطػػااي مػػن اؼبلػػك العظػػيم عطػػاء اعبػػواد الكػػرم 

لػوب كؽبجػجل اؼبتفضل العظيم عطاء منقطع النظري كأعظم العطاء رؤية كجهو الكرم الذم اتقجل لػو الق
تظار كعظيم شوؽ لتنػاؿ تلػك الف ػة اؼبؤمنػة ذلػك الفضػل ليسٌب اليـو بعد طوؿ انبو األلسن عمر طويل 

الػػراء . نو كتعػػاىلافتلػػك رؤيػػة هللا سػػبح  (ُ)   ڀ ٺ ٺ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ  قػػاؿ تعػػاىل: العظػػيم 
أصػػله يػػدؿُّ علػػى نظػػرو كإبصػػارو بعػػنو أك بصػػرية كاؽبمػػزة كاليػػاء

للمػػؤمنن فهػػي  أمػػا رؤيػػة هللا ُب اآلخػػرة (ِ)
فػػذلك الفضػػل ىػػو أعظػػم مػػا  كىػػذه الرؤيػػة سػػتكوف ابألبصػػار ، السػػلف اثبتػػة ابلكتػػاب كالسػػنة كإصبػػاع

تػىرىٍكفى رىبَّكيمٍ  "عىلىٍيًو كىسىلَّم:ى  يعطى أىل اعبنة من النعيم كقىاؿى النَّيبُّ صىلَّى اَّللَّي  "ًعيىانن  ًإنَّكيٍم سى
فما أعظمو  (ّ)
مػػن عظػػم اؼبوقػػف  مػن عطػػاء كمػػا أجلػػو مػن موقػػف كمػػا أسػػعدىا مػن غبظػػات تكػػاد القلػػوب أف تتوقػف

كيػػف كالػػرضبن بعظمتػػو سيكشػػف ؽبػػم  اغبجػػاب لرؤيػػة كجهػػو العظػػيم الػػذم   لػػوال رضبػػة هللا هبػػا بتقويتهػػا
طاؿ الشوؽ لرؤيتو كؽبججل األلسن ابلدعاء لنيل ذلك الشرؼ فيغشاىا من النعيم كالسركر كاغببػور مػا 

صػحي  مسػلم عىػٍن صيػهىٍيبو  يتجاكز كل ما مر هبا من نعيم اعبنػة الػذم مل ىبطػر علػى قلػب بشػر  ففػي
ػػلى أىٍىػػلي اعبٍىنَّػػًة اعبٍىنَّػػةى  "قىػػاؿى  -ملسو هيلع هللا ىلص-عىػػًن النَّػػً ًٌ  ػػيػٍ نا  -قىػػاؿى  -ًإذىا دىخى يػىقيػػوؿي اَّللَّي تػىبىػػارىؾى كىتػىعىػػاىلى تيرًيػػديكفى شى

نىػا ًمػنى النَّػاًر  نىا أىملٍى تيػٍدًخٍلنىا اعبٍىنَّػةى كىتػينىجًٌ ػابى  -قىػاؿى  -أىزًيديكيٍم فػىيػىقيوليوفى أىملٍى تػيبىيًٌٍا كيجيوىى  - فػىيىٍكًشػفي اغبًٍجى
يػٍ نا أىحىبَّ إًلىٍيًهٍم ًمنى النَّظىًر ًإىلى رىهًبًٌٍم عىزَّ كى  -عن كجهو الكرم  أم "جىلَّ فىمىا أيٍعطيوا شى

(ْ). 

 عهاٗ األزا اك ُٚواسٌٔكمعػىن قولػو  ٔجِٕ ٕٚيئار َبراسح اناٗ زثٓاب َابظسحمعىن قولو تعاىل 
ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ  كمعىن الزايدة ُب قولو 

                                                           

 ِّ-ِِاآليتافالقيامة :سورة   (ُ)

 ِْٕ، ِ، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،   (ِ)

ًظرىةه{}كيجيوهه ابب قوؿ هللا تعاىل، كتاب التوحيد، صحيحوأخرجو البخارم ُب  (ّ) ًضرىةه ًإىلى رىهبًٌىا نى ، ُِٕ، صٗ، جيػىٍومىً ذو نى
(ّْٕٓ) 
 (ُُٖ، )ُّٔ، صُ، جكتعاىل سبحانو رهبم اآلخرة ُب اؼبؤمنن رؤية إثبات ابب، كتاب اإليباف، صحيحومسلم ُب أخرجو  (ْ)
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االعتقاد كأحسػنوا العمػل كأحسػنوا معرفػة  فسما الذين أحسنوا "رضبو هللا قطب  سيد ذكر، (ُ)    ٿ
الصػػػراط اؼبسػػػتقيم كإدراؾ القػػػانوف الكػػػوي اؼبػػػؤدم إىل دار السػػػبلـ فسمػػػا ىػػػؤالء فلهػػػم اغبسػػػىن جػػػزاء مػػػا 

أصحاب ىذه اؼبنزلة العالية البعيػدة اآلفػاؽ  أكل ك.....أحسنوا كعليها زايدة من فضل هللا غري ؿبدكدة 
 ِ"كمبلكها كرفاقها ىم فيها خالدكف أصحاب اعبنة

فباإلضػػافة إىل الفانيػػة ُب اعبنػػة زبتلػػف عػػن الػػدنيا  اػبالػػد  أف عناصػػر اجملتمػػعكيؤخػػذ فبػػا سػػب  
كاغبػور كالغلمػاف البشر بتنوع أدكارىم من  كالػدين كأزكاج  كأبنػاء  كأصػدقاء   ىنالػك اؼببلئكػة كاألنبيػاء 

اؼبلػػػك الػػػرضبن ككمػػػا اختلفػػػجل اعبنػػػة عػػػن الػػػدنيا ُب كػػػل شػػػيء كػػػذلك اختلػػػف  قبػػػل كػػػل شػػػيء كىنالػػػك
هر من صبيع األمور السلبية الػيت الط ىو رمز ؾبتمعها ُب  بي تو كتكوينو كحي ياتو كصفاتو فمجتمع اعبنة
 األبدية كاللقاء اػبالد.كرمز السعادة  تكدر صفو اجملتمعات  كربوؿ دكف استقرارىا كرفاىيتها 

  

                                                           

 .  ِٔ( سورة يون  : اآلية ُ)
   ُّٗ، ص ْج ،يف ِظالل القرآن،  قطب ( ِ (
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 األبعاد الرتبوية للحياة االجتماعية: ث الثاينادلبح
 

إف اؼبتتبع لوصف اآلايت الكريبة للحيػاة االجتماعيػة ُب اعبنػة ليجػد الك ػري مػن األبعػاد الرتبويػة 
 اجملتمع السوم القوم اؼبتميز بقوانينو كطموحاتو كإنتاجو كأفراده كمنها: تقدـ اليت

 مستوى الفردأوال: على 

إدراؾ الفػػرد مكانتػػو كأنبيػػة رسػػالة اإلنسػػاف ُب الوجػػود فاػبػػال  سػػبحانو خلػػ  اإلنسػػاف ككرمػػو علػػى -ُ
صبيع اؼبخلوقات كسخر لو الكػوف دبػا فيػو ليستشػعر مكانتػو اؼبهمػة كدكره الرائػد ُب إقامػة اغبػ  بتبليػغ 

كفاعليتهػػػػا كارتقائهػػػػا علػػػػى ابقػػػػي رسػػػػالة اػبػػػػال  كتطبيػػػػ  منهجػػػػو كشػػػػريعتو لضػػػػماف سػػػػعادة البشػػػػرية 
اؼبخلوقػػات ابلعلػػم كالعمػػل ليحقػػ  رسػػالة االسػػتخبلؼ كليػػدرؾ عظػػم األمانػػة ك الػػدكر اؼبنػػاط آدـ ك 

 العبػادة من معرفة لنفسو كغاية خلقو كمصريه بعد موتو فيؤدم على ما وبتاجو ذريتو كُب ذلك إجابة
كىػػو إتبػػاع ىػػدم هللا قائػػدا  ه  الصػػحي كفػػ  اؼبػػن دبعناىػػا الواسػػع الشػػامل لكػػل خػػري مػػن علػػم كعمػػل

 .جنة اػبلدإىل  كدليبل ُب الدنيا الفانية للعودة مرة أخرل

إدراؾ أنبية اإلرادة اغبقيقية للفوز ابعبنة لكي يهوف الطري  أماـ السػالكن فبػاإلرادة هتػوف الصػعاب -ِ
كتسػتقيم حياتػو علػى كتسمو الطموحػات كترتقػي اؽبمػم فيسػلك اؼبػؤمن طريػ  الصػبلح لينػاؿ الفػبلح 

 شريعة الرضبن فيمت ل ؽبا ُب اعتقاده كسلوكو كأىدافو بل ُب نفسو كأسرتو كؾبتمعو كالبشرية صبعاء.

مػن تػزين  أساليب الشيطاف ُب جر اإلنساف للوقوع ُب احملرمات كذلػك أبسػاليبو اؼبتعػددة اغبذر من-ّ
نسػاف كتػذكريه دبغفػرة هللا كتناسػي عظػيم الباطل كالتخفيف من أثػر اؼبعصػية كموافقػة اؼبعصػية ؽبػول اإل

لشػػـؤ  عقابػػو حػػى يوقػػع صػػاحبو فيهػػا كقػػد يسػػارع اؼبػػرء فيتػػوب كقػػد ينسػػى التوبػػة كقػػد ال يوفػػ  للتوبػػة
 اؼبعصية عليو ٍب يناؿ عاقبة معصيتو ىم كشقاء ُب الدنيا ٍب اػبسراف يـو القيامة.

كضػركرة التػيق  الػدائم منػو كمػن جنػده العلم أف ُب تكرار التحذير داللة على عظػم خطػر الشػيطاف -ْ
كأتباعو ككل من يزين اؼبعصية أك يهوف من إشبها أك يتساىل ُب اقرتافهػا أك يػدعو ؽبػا أك ييسػر السػبل 

 للوصوؿ إليها. 
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 ابلسػرت ابللبػاس الشػرعي كضػركرة االسػتتار مػن الشػيطاف كجنػده مػن اإلنػ  كاعبػن أنبيػة االحتشػاـ- ٓ
د عػن اؼبعاصػػي كأماكنهػػا فاللبػػاس لػي  فقػػ  سػػرتا للبػدف بػػل ىػػو داللػػة كالبعػػ كابلتحصػن كاالسػػتعاذة
فيعرؼ ابلعفة كاغبشمة كالعفاؼ كذلك ىػو لبػاس أىػل اإليبػاف ظػاىره السػرت  على أخبلؽ من يرتديو

كابطنػػو التقػػول كأمػػا التعػػرم فهػػو ديػػدف أىػػل الباطػػل الػػذم يػػوحي ابجملػػوف الػػذم يػػدؿ علػػى الشػػر كال 
بلبػاس التقػول فهػو درع ؼبػن أراد  فسعظم اغبماية من الشيطاف راد كاجملتمعاتأيٌب إال ابلشر على األف

وبمػي كيسػػرت التقػػول  النصػر كذلػػك للمػرأة كالرجػػل سػػواء فاللبػاس وبمػػي ك يسػػرت كهبمػل صػػاحبة كمػػا
عن لباس التقول تعرت أخبلقػو عػن كػل  صاحبو كهبملو ُب الدنيا كُب اآلخرة كمى ما زبلى اإلنساف

 فضيلة. 

أف للشيطاف ؾبال  اؼبنكػرات كرفقػاء اؼبعاصػي كسػلوكيات التعػرم لػذلك فعػدـ امت ػاؿ أمػر هللا  العلم-ٔ
ريا ت كمػا يػؤثر علػى اجملتمػع يثػ ُب اللباس سواء للرجل أك اؼبرأة يعود ابػبسراف لل ػواب كجلػب اإلٍب

صي كما أنو يساىم ُب اؼبعاإىل  الرذيلة كقلة الورع فمن يتعرل يقوده عريوعده منها انتشار اؼبعاصي ك 
انتكػػاس كـبالفػػة للفطػػرة الػػيت فطػػر هللا آدـ كذريتػػو عليهػػا فمػػن فعػػل غػػري مػػا أمػػر هللا بػػو فقػػد خػػالف 

 الفطرة كعاد عليو التعرم ابػبزم كإتباع الشيطاف كخركج من اإليباف.

لقيػػػػاـ كذلػػػػك اب سػػػػواء كػػػػانوا األسػػػػرة أك األرحػػػػاـ نفسػػػػو كذبػػػػاه اآلخػػػػرين الفػػػػرد مسػػػػؤكليتو ذبػػػػاه إدراؾ-ٕ
فاؼبسؤكلية الفرديػة مػن اىػم  أفراده كالواجب عليو ذباه ؾبتمعو كأمتوحبقوقهم الشرعية كحقوؽ اجملتمع ك 

 ركائز بناء اجملتمعات.

يػػدخلوف اعبنػػة كػػبل بعملػػو حيػػث تػػرهتن الػػنف   إدراؾ أف اؼبسػػؤكلية الفرديػػة ظبػػة ألىػػل اعبنػػة الػػذين-ٖ
قػػػػاؿ: قػػػػاؿ رسػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إف هللا ال ينظػػػػر إىل صػػػػوركم  ، فعػػػػن ايب ىريػػػػرة  البشػػػػرية دبػػػػا قػػػػدمجل

فقػد  فيجد اؼبؤمن ُب اعبنة شبرة عملو كجهده كتعبو .(ُ)كأموالكم، كلكن ينظر إىل قلوبكم كاعمالكم"
أقبػػل علػػى مػػا قػػدـ عنػػدما أدرؾ ُب اغبيػػاة الػػدنيا مسػػؤكليتو الفرديػػة كعمػػل علػػى عتػػ  نفسػػو مػػن النػػار 

جعػػل منػػو فػػردا مسػػتقيما صػػاغبا ُب نفسػػو قائمػػا حبػػ  غػػريه يهػػػول  ابإليبػػاف كاالسػػتقامةفمػػن سبسػػك 
 . معايل األمور كيرتفع عن سفاسفها فبا يعود على اجملتمع أبفراد إهبابين

                                                           

، ُٕٖٗ، صْربرم ظلم اؼبسلم كخذلو كاحتقاره كدمو كعرضو كمالو، ج ابب، كتاب الصلة كال ، صحيحومسلم ُب أخرجو (ُ)
(ِْٓٔ) 
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الدائمػة أبنبيػة التمسػك بكتػاب هللا كشػريعتو حيػث أنػو قػارب النجػاة ُب كسػ  اغبيػاة اؼبلي ػة  اليقظة-ٗ
تدعيم "كذلك ب قات اليت تتقاذؼ اإلنساف من كل مكاف ُب حبر اغبياة اؽبائ أبصناؼ الفنت كاؼبوب

القيم من خبلؿ التزكية النفسية حيث يتشكل الضمري الديد الذم يصب  كازعػا يضػب  سػلوؾ الفػرد 
كؽبػذا فػ ف ، الذم تتطاب  إرادتو السػلوكية مػع القواعػد الكليػة لؤلحكػاـ القرآنيػة كمقاصػدىا كأىػدافها

اليت يقودىا جنود إبلي  مػن اإلنػ   (ُ)"الوقاية من اؼبفاسدإىل  االجتماعي ُب القرآف يسعىالضب  
كاعباف وبركهم اغبسد كيدفعهم اغبقد الذم حرؾ قائدىم إبلػي  العػدك األكؿ للبشػرية فبػاتوا وبيكػوف 
هم الدسػػػائ  ؽبػػػذا الػػػدين الػػػذم يقػػػـو اغبيػػػاة كيطهرىػػػا دبػػػا ال يتماشػػػى مػػػع أىػػػدافهم اؼبنحطػػػة كنفوسػػػ

 اػببي ة.

بػػػل يسػػػارع ابإلنبػػػة   ػػػونسػػػاف كلكػػػن اؼبػػػؤمن ال يسػػػتمر ُب خطالعلػػػم أبف اػبطػػػس كارد ُب حيػػػاة اإل-َُ
كالعودة بصدؽ ٍب ينطلػ  مػن جديػد بقػوة التائػب الصػادؽ ُب توبتػو اؼبػ ىن علػى ذلػك فكمػا صػدؽ 

كقػػد كضػػع نصػػب آدـ ُب توبتػػو كتعلػػم منهػػا الك ػػري فػػانطل  ُب معركتػػو مػػع الشػػيطاف ُب سػػاحة الػػدنيا 
عينيو أنو لو عدك فشمر كانطلػ  ب بػات اؼبػؤمن اغبػذر اؼبتػيق  كشػهر سػبلح اإليبػاف كالتقػول ُب كجػو 

أك نعػػيم زائػػل فبػػارؾ هللا مسػػعاه  دنيػػا تتػػزين أك ىػػول يتبػػع الشػػيطاف ُب قػػوة كإقػػداـ ال ي نيػػو عػػن ذلػػك
 نة. اؼبؤم من ذريتو كأيده بنصره كدافع عنو عدكه كذلك لكل من اقتفى أثره

اليقن أبف القوم ىو من كاف مع هللا فكيف دبػن كػاف هللا معػو فػالقوة هلل صبيعػا كىػو القػاىر فػوؽ -ُُ
اغباجػػة اؼبلهػػوؼ  ان اؼببتلػػى كيقػوم الضػػعيف كيغيػث ذعبػاده فبقوتػػو ينصػر اؼبظلػػـو كيقهػر الظػػامل كيعػ

ی ی ی جئ حئ  نو قاؿ تعػاىل إفاؼبؤمن قوم بربو منصور خبالقو فاغبذر من أذل اؼبؤمنن حيث 

كمػػن ذلػػك الػػدفاع أنػػو سػػبحانو كػػف غوايػػة الشػػيطاف عػػن  (ِ)  مئىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت
كأخػػػزل الشػػيطاف فلػػػي   (ّ) ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ عبػػاده فقػػاؿ 

لػػو سػػبيل علػػى عبػػاد هللا اؼبػػؤمنن كإمبػػا سػػبيلو علػػى مػػن زبلػػى عػػن هللا فتخلػػى هللا عنػػو فػػاليقن أف ال  

                                                           

  ،إعجاز القرآف ُب القضااي احملورية لعلم االجتماعموسى، (  ُ)
m.com/quran/article-http://quran/االجتماع-لعلم-احملورية-القضااي-ُب-القرآف-إعجاز 

 ّٖ :اآلية :اغب ( سورة  ِ)
 ٓٔ اآلية :سورة اإلسراء( ّ)

http://quran-m.com/quran/article/إعجاز-القرآن-في-القضايا-المحورية-لعلم-الاجتماع
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كاشػػف للبلػػول سػػول هللا كال قابػػل للتوبػػة علػػى عبػػاده إال هللا كال أىػػبل للعفػػو كاؼبغفػػرة إال هللا الػػرحيم 
 اغبليم. 

 فسيعودا اكحدنب اليقن ابػبري ُب أقدار هللا سبحانو كتعاىل فبعدما كاف آدـ كزكجو فق  ُب اعبنة-ُِ
 بكرامػة الطاعػة كعػزة اؼبػؤمن فسيعودا ذريتهم الصاغبة كبعدما خرجا منها بذؿ اؼبعصيةك اعبنة ىم إىل 

  .اكخذالف ؼبن عادانب الرهبم امنتصرين بطاعتهم فسيعودا اككما خرجا مهزكمن من عدكنب

 العلم أنو لوال خركج آدـ عليو السبلـ من اعبنة ؼبا استطعنا ال ىاف على ؿببتنا هلل بطاعتو كالسعي-ُّ
 يز اؼبؤمن كس  العاب ن من البشر مرضاتو كس  مغرايت اغبياة الدنيا كؼبا سبإىل 

العلم اليقيد أف هللا سبحانو قد جعل من جنتو اؼبسكل األكؿ كاألخري ؼبن أطاعو كاتبع ىداه فيما -ُْ
 ،أرشد إليو كلن هباكره فيها من عصاه كذلك أف هللا أعدىا ؼبن أحب من عباده كهللا وبب التوابن

هلل أشد فرحا بتوبة أحدكم، " :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:   ىريرةعن أيب ف، إليو دائمي اإلنبة كالعودة
 ،أمرىم كيفقدىم حيث هناىمالذين هبدىم هللا حيث ىم ف و اؼبتقف .(ُ)"من أحدكم بضالتو، إذا كجدىا

ف ك الصابر كىم ف ؼبعايل األمور و ف هللا كسهنم يركنو فدائما متيقظف الذين يعبدك و احملسنىم ك  ،هناىم
 ف بقضاء هللا كقدره. و الراض

كػػػل نصػػػ  أمػػػن كإمبػػػا اؼبيػػػزاف التقػػػول فقػػػد يكػػػن اؼبتظػػػاىر  الناصػػػحن فمػػػاإىل  اليقظػػػة كاالنتبػػػاه-ُٓ
ابلنص  الضغينة كاغبقد ؼبن أمامو كيظهر اإلشفاؽ علػى مػن أمامػو كمػا فعػل الشػيطاف مػع آدـ عليػو 

فيشػػعر الناصػػ  أنػػو مػػؤسبن أمػػاـ هللا  اصػػ  التقػػي النقػػيالسػػبلـ فػػسغواه كأكرده الشػػقاء فعلينػػا انتقػػاء الن
  فسيصدؽ صاحبو ُب نصيحتو. سبحانو كيعلم أنو ؿباسب على صدقو

اغبذر من أصحاب اؼبعاصػي ُب صبيػع اؼبواقػف فػبل خػري ينتظػره مػؤمن مػن عاصػي هلل فمػن عصػى -ُٔ
ال هبحػد ف لػو أانو فجحػد نعمػة مػن خلقػو فكيػهللا سبحانو الذم تفضل على اعبميػع بنعمػو كإحسػ

فضػػل مػػن سػػواه فلقػػد جحػػد الشػػيطاف النعمػػة كعصػػى اػبػػال  سػػبحانو كتنكػػر للمػػنعم فعلينػػا اغبػػرص 
 . على ـبالطة أىل الطاعة كاغبذر من أىل اؼبعصية

                                                           

 (ِٕٓٔ، )َُِِ، ص ُْب اغبا على التوبة كالفرح هبا، ج ابب، كتاب التوبة، صحيحومسلم ُب أخرجو (ُ)
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االسػػت مار األم ػػل للبػػدف إبقامتػػو فيمػػا يرضػػي هللا مػػن الكسػػب الطيػػب كالسػػعي ُب حػػوائ  النػػاس -ُٕ
 كالعبادات البدنية.كاعبهاد ُب سبيل هللا أبنواعو 

االسػػت مار األم ػػل للعلػػم بتعلمػػو إبخػػبلص هلل تعػػاىل كتعليمػػو لعبػػاده كاغبػػذر مػػن االمتنػػاع مػػن بذلػػو -ُٖ
هللا كرببيػػب العبػػاد بػػو ػبػػالقهم كتعظيمػػو كبيػػاف سػػعة رضبتػػو كعظػػيم عقابػػو كربفيػػز النػػاس إىل  كالػػدعوة

ة كتسػػخري العلػػـو الدنيويػػة ُب خدمػػة العلػػم ؼبػػا فيػػو اػبػػري ؽبػػم ُب الػػدنيا كاآلخػػر  علػػى الػػتعلم كإرشػػادىم
 الشرعي كالطب ُب اإلعجاز كغريه.

عبػاده حبسػن رعايتػو إىل  إحسػانو االست مار األم ػل للحػب حبػب الػرضبن مػن خػبلؿ تػدبر كتلمػ -ُٗ
كعظيم فضلو كسعة عفوه كابلغ منو ككرمو كحب ما وببو هللا من األخبلؽ كاألعمػاؿ كاألقػواؿ كحػب 

لػػػػػرضبن حبػػػػػو مػػػػػن األنبيػػػػػاء كاؼببلئكػػػػػة كالصػػػػػاغبن مػػػػػن العلمػػػػػاء كالػػػػػدعاة كالعبػػػػػاد مػػػػػن ينفعنػػػػػا عنػػػػػد ا
 كاؼبستضعفن من اؼبؤمنن.

االست مار األم ػل للػببلء ابلتصػ  كالصػ  كالرضػا كالػدعاء لنيػل بشػرل الصػابرين ُب اعبنػة كمػا أعػد -َِ
جػوع أك نقػص مػن  أنػواع الػببلء مػن خػوؼ أك ألىل الببلء مػن عظػيم العطػاء ككػـر اعبػوار ابخػتبلؼ

فبا تعارؼ عليو الناس أنػو بػبلء ككرد  األمواؿ أك األنف  أك ال مرات أك اؼبرض أك غريه فبا هبلب اؽبم
، فلقػػػد جػػػاء عػػػن ايب سػػػعيد اػبػػػدرم كأيب ىريػػػرة رضػػػي هللا عنهمػػػا، أهنمػػػا ظبعػػػا ُب الشػػػريعة لػػػو ثػػػواب

كال نصػػب، كال سػػقم، كال حػػزف، حػػى اؽبػػم رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػػوؿ: " مػػا يصػػيب اؼبػػؤمن مػػن كصػػب، 
  .(ُ)يهمو، إال كفر بو من سي اتو"

االسػػت مار األم ػػل لؤلخػػبلؽ كىػػي رأس مػػاؿ اؼبػػؤمن مػػع النػػاس فلػػن يسػػعهم دبالػػو فليسػػعهم حبسػػن -ُِ
كيبػػتحن اؼبػػؤمن ُب أخبلقػػو مػػع مػػن ىػػم دكنػػو ُب اؼبكانػػة أك  أخبلقػػو كىػػي مػػن أعظػػم مػػا ي قػػل موازينػػو

أك اؼبػػاؿ فحسػػن اػبلػػ  لػػي  فقػػ  مػػع األقػػراف كذلػػك لػػي  ب ىػػاف كلكػػن يظهػػر اغبسػػب أك النسػػب 
كمػن السػيد مػع اػبػادـ  ذلك من التلميذ مع الطالب كمػن الغػد مػع الفقػري كمػن الػرئي  مػع اؼبػرؤكس

 فذلك احملك. 

                                                           

ثواب اؼبؤمن فيما يصيبو من مرض أك حزف أك كبو ذلك حى الشوكة  ابب، كتاب الصلة كال ، صحيحومسلم ُب أخرجو ( ُ)
 (ِّٕٓ، )ُِٗٗ، صْيشاكها، ج
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م إدراؾ أنبية العبادة ُب صبلح األفراد كاجملتمعات كأثرىػا ُب تقػوم سػلوؾ األفػراد كضػب  سػلوكياهت-ِِ
كىػػػذه العبػػػادات ىػػػي عوامػػػل ضػػػب  "كابلتػػػايل انعكػػػاس ذلػػػك علػػػى صػػػبلح اجملتمػػػع كقوتػػػو كسباسػػػكو 

كلػػي  ذلػػك فحسػػب بػػل إف مفهػػـو العبػػادة ، كىػػي احملػػرؾ الفاعػػل فيػػو، للسػػلوؾ الػػداخلي كاػبػػارجي
 (ُ)"،مفهـو شامل ال يغادر صغرية كال كبرية ُب السلوؾ اإلنساي إال كيدرجها ربجل مظلتو

اغباجػػػات الفطريػػػة كأنبيػػػة تلبيػػػة متطلباهتػػػا كفقػػػا للمػػػنه  الػػػرابي دكف إفػػػراط أك تفػػػري  بػػػل إدراؾ -ِّ
 عبادات. إىل  كاالحتساب ُب ذلك لتتحوؿ العادات كالرغبات

 اثنيا: على مستوى األسرة

دائػم كمشػاركة م مػرة فتلػك الرابطػة الػيت  ُب الطريػ  كتناصػ  مصػابرةلم أبف الزكاج تعاكف على اػبػري ك الع
تلػػك  لبنػػاء أجيػاؿ مؤمنػػة تتبػػىن ضبػػل شػرعها اػبػػال  السػػتمرار النػػوع البشػرم للقيػػاـ برسػػالة االسػػتخبلؼ

 األمانة زبرج من بوتقة قوية البنياف اثبتة األركاف مستنرية البصرية حاملة راية اػبري مبصرة ىدؼ اػبل .

كمػن  كػاف خلقهػا األكؿ ُب اعبنػةإدراؾ اؼبكانة الرفيعة اليت أعطاىا هللا سبحانو كتعاىل للمػرأة حيػث  -ُ
أحػد ركػائز  كفبػا حػذره منػو فكانػجل كأشػركها هللا ُب خطابػو آلدـ كدبػا كلفػو بػو ضلع آدـ عليو السبلـ
كػػل امػػرأة اغبفػػاظ علػػى تلػػك اؼبكانػػة حبفػػ  حػػ  هللا خالقهػػا بطاعتػػو  فعلػػى البشػػرم يسػػي  اجملتمػػع

كالقياـ ابلواجبات الػيت عليهػا  كمعنويةكالسعي ُب سبيلو بكل ما ملكجل من إمكانت علمية كمادية 
النسػػوم كت قيػػف  ُب إتقػػاف كاحتسػػاب كالػػوعي بػػدكرىا الػػرايدم ُب توعيػػة اجملتمػػع كخصوصػػا اجملتمػػع

 كأنبيتو. النساء بدكرىن

مػػا بػػن ترغيػػب كترىيػػب كضػػركرة أف  كحكمػػة كاحػػرتاـ إدراؾ ضػػركرة الرتبيػػة الصػػاغبة لؤلبنػػاء ُب رضبػػة-ِ
 الغيبيػػػة كخصوصػػػا اعبنػػػة كاضػػػحة اؼبعػػػامل حاضػػػرة ُب أذىػػػاهنم دبػػػا فيهػػػا مػػػن ؿبفػػػزاتتكػػػوف اؼبعتقػػػدات 

القلػػوب  الرتغيػػب دبػػا رببػػو الػػنف  كهتػػواه حيػػث أننػػا ُب معركػػة مػػع مغػػرايت اغبيػػاة كفتنهػػا حػػى تتعلػػ 
 ابعبنة كما فيها كعلى أمل بلقاء دائم ُب اعبنة معا.

                                                           

  ،االجتماعإعجاز القرآف ُب القضااي احملورية لعلم موسى، (  ُ)
http://quran-m.com/quran/article/2484/االجتماع-لعلم-احملورية-القضااي-ُب-القرآف-إعجاز 

http://quran-m.com/quran/article/2484/إعجاز-القرآن-في-القضايا-المحورية-لعلم-الاجتماع
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 كالزكجن اؼبطيعن هلل كالذرية البارة الصاغبة ىم قواـ العلم أبف األسرة اؼبكونة من األبوين الصاغبن-ّ
اجملتمعات كمصدر استقرارىا كتقدمها فسفرادىا يعلموف بواجباهتم قبل حقوقهم كقػد جعلػوا مراقبػة هللا 
كشػػريعتو ىػػاداي كدلػػيبل لصػػاحل األعمػػاؿ الػػيت ال تقػػـو إال علػػى العلػػم الصػػحي  كالعمػػل اؼبػػتقن كالػػنف  

 أىلهم لبلجتماع ُب اعبنة.  اؼب التواقة الطموحة

فػيهم فبػا  األخػبلؽ النبيلػةبناء لضب  سلوكهم كبنػاء القػيم ك لؤل إدراؾ األنبية البالغة للرتبية اإلسبلمية-ْ
 كالصػػ  علػػى مػػا يطػػرأ إلػػيهمبػػ ىم كاإلحسػػاف  ُب الػػدنيا كعلػػى الوالػػدين يعػػود نفعػػو علػػى الفػػرد نفسػػو
ابنتشار الفضيلة كالقدكة اغبسنة ُب ال  كالرضبػة  ى اجملتمعككذلك عل ،عليهم كُب اآلخرة بلقاء اػبلود

 كاالستقامة. 

ص  كربمػل إىل  ف ربتاجاالصاغب افاليت يشرتؾ فيها الزكجي العلم أبف مهمة الرتبية اإلسبلمية الرفيعة-ٓ
كسػػ  معػػاكؿ اؽبػػدـ ُب اجملتمعػػات كتكالػػب األعػػداء كـبططػػاهتم ؽبػػدـ القػػيم كضػػياع األجيػػاؿ كؿباربػػة 

الوعػد إىل  الفضيلة ككل ما يؤدم إليها كلكن هللا ال يضيع أجر من أحسن عمبل كسػتطم ن القلػوب
بلسػما علػى قلػوب  ذلػك الوعػد ليػسٌب كتلقي التهاي من اؼببلئكػة األطهػار الرابي ابالجتماع ُب اعبنة
 ضلة.كأمتهم كقيمهم الفا ذباىد فيها كربمي أبناءىا من أعداء دينهم تعبجل ُب تربية صاغبة

 

 اثلثا: على مستوى اجملتمع

إدراؾ أنبيػػة العمػػل علػػى إصػػبلح األفػػراد كنشػػر الفضػػائل بيػػنهم كتشػػجيع اػبػػري ُب صبيػػع ؾباالتػػو 
كزرع ركح االنتماء لدل األفراد كذلك ببث االحرتاـ كالتقدير للفرد ليػنعك  ذلػك علػى تقػديره جملتمعػو 

ب  سػػفريا جملتمعػػو بػػن ال قافػػات األخػػرل متميػػزا كحرصػػو علػػى السػػلوؾ القػػوم كاالنتمػػاء البنػػاء حبيػػث يصػػ
  هللا بسلوكو كذلك نتيجة حتمية.إىل  بدينو كخلقة داعيا
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ُب اغبيػػاة كمالػػو مػػػن عوائػػد عظيمػػة علػػى الفػػرد كاجملتمػػع كمالػػػو ُب  إدراؾ أنبيػػة التكافػػل االجتمػػاعي-ُ
فعػػن أيب موسػػى  ، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "  الت اػبػػري.ااعبنػػة مػػن عظػػيم اعبػػزاء ُب صبيػػع ؾبػػ

  .(ُ)اؼبؤمن للمؤمن كالبنياف، يشد بعضو بعضا"

است مار الزايرات كاجملػال  بعمارهتػا خبػري القػوؿ كالعمػل مػن مؤانسػة الضػيف كتبػادؿ النصػ  كالػتعلم -ِ
س أفراحهم ُب غري معصػية أك ذبػاكز كُب إطػار اؼبفيد كؾبال  الذكر كمواساة أىل الببلء كمشاركة النا

فػػػبل اسػػػتخفاؼ أبحػػػد أك اسػػػتهزاء أك غيبػػػة أك مبيمػػػة أك كػػػبلـ فػػػاحش أك ـبالطػػػة  الضػػػواب  الشػػػرعية
 ؿبرمة أك سكوت على ابطل.

االست مار األم ػل للمصػركفات بتػوخي اؼبصػارؼ الشػرعية للمػاؿ كاالكتسػاب احملفػوظ مػن شػبهة أك -ّ
الوالػػدين كالزكجػػة كاألبنػػاء كػػل حسػػب سػػعتو كاإلنفػػاؽ ُب سػػبيل هللا ُب صبيػػع حػػراـ كالقيػػاـ فيػػو حبػػ  

 .ه من زكاة كصدقة كىبة كىدية كصلةصور 

االسػػػت مار األم ػػػل ُب الوالػػػدين ب نبػػػا كُب الػػػزكاج حبسػػػن اؼبعاشػػػرة كالصػػػ  كالتعػػػاكف علػػػى اػبػػػري لنيػػػل -ْ
ابإلحسػاف إلػيهم كاغبػذر مػن ظلمهػم ك ال واب ك ُب األبناء حبسن تربيتهم كالص  عليهم ك ُب اػبدـ 

ُب اعبرياف أبداء حقوقهم ك ُب األرحاـ حبسن الصلة كالرضبة هبم ك ُب األصدقاء ابلتعاكف معهػم علػى 
عػن  ؿمسػؤك ، فعن ابػن عمػر رضػي هللا عنهمػا، عػن النػيب ملسو هيلع هللا ىلص، أنػو قػاؿ: "اال كلكػم راع ككلكػم اػبري
عػػن رعيتػػو، كالرجػػل راع علػػى أىػػل بيتػػو، كىػػو  ؿمسػػؤك راع، كىػػو  الػػذم علػػى النػػاس فػػاألمريرعيتػػو، 
عػػػنهم، كالعبػػػد راع علػػػى مػػػاؿ  ةمسػػػؤكلعػػػنهم، كاؼبػػػرأة راعيػػػة علػػػى بيػػػجل بعلهػػػا ككلػػػده، كىػػػي  ؿمسػػػؤك 

ُب كذبػػرد احملبػػة هلل تعػػاىل   .(ِ)عػػن رعيتػػو" ؿمسػػؤك عنػػو، اال فكلكػػم راع ككلكػػم  ؿمسػػؤك سػػيده، كىػػو 
كالرضبة هبم كحسن اػبل  معهم كالدعاء ؽبم كالفرح لفرحهم كاغبزف غبػزهنم  اؼبسلمن عامة ابلنص  ؽبم 

اإلسػػبلـ كتعػػريفهم بػػو كالكػػف عػػن أذاىػػم كالتعػػاكف إىل  كاعبسػػد الواحػػد كُب غػػري اؼبسػػلمن بػػدعوهتم
 كمعاداة من يعادم هللا كرسولو بكل الصور. اإلنساي معهم

                                                           

 (ِٖٓٓ، )ُٗٗٗ، صْاؼبؤمنن كتعاطفهم كتعاضدىم، جتراحم  ابب، كتاب الصلة كال ، صحيحومسلم ُب أخرجو (ُ)
فضيلة اإلماـ العادؿ كعقوبة اعبائر كاغبث على الرف  ابلرعية كالنهي عن  ابب، كتاب اإلمارة، صحيحومسلم ُب أخرجو ( ِ)

 (ُِٖٗ، )ُْٗٓ، صّإدخاؿ اؼبشقة عليهم، ج
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مػػة اػبػػري لنػػا كذلػػك ظػػاىر ُب صبيػػع مػػا كرد ُب اليقػػن أبف كػػل مػػا دلنػػا عليػػو الشػػارع سػػبحانو ىػػو ق-ٓ
التشريع اإلؽبي من اعبوانب العقدية ك االجتماعيػة كالنفسػية كالرتبويػة لتم ػل منظومػة إعجػاز رابي ُب 

ػػ غبياتػو كجملتمعػو حفظػجل حقػػوؽ  اشػريعة ظبحػة ميسػرة إنسػانية تنمويػػة ؼبػن سبسػك هبػا كازبػذىا منهاجن
كقد ارتب  مفهػـو الضػب  االجتمػاعي " وؽ اجملتمع كالبشريةالنف  كحقوؽ الغري كحقوؽ اػبال  كحق

، فهو إطار فكرم عقدم تنب ػ  عنػو أشػكاؿ الفعػل اإلنسػاي، ابإليباف ارتباطا كثيقا الكرم ُب القرآف
 .(ُ)"كؽبذا رب  هللا تعاىل ُب القرآف ُب غري ما موضع اإليباف بعمل الصاغبات

ا أعده هللا ؽبم من ال واب من عوامل ت بيتهم كالتخفيف عػنهم اؼبؤمنن ُب الشدة بتذكريىم دب مساكاة-ٔ
كبث األمل ُب قلوهبم كذلك مػن األسػلوب الػرابي ُب مواسػاة اؼبػؤمنن فيمػا كرد ُب العديػد مػن آايت 
اعبنػة ذكػر أنبيػة التوجيػو كاإلرشػاد ُب اغبيػاة كأثػره ُب النجػاة مػن اؼبهلكػات كأنػو ال يسػتغد عنػو أحػد 

   خصوصا إذا كاف اؼبوجو ىو العليم اػببري كما ظهر.ك  مهما كاف علمو

عػدك يهػدـ اجملتمعػػات ىػو الشػػيطاف  كاخطػػرأنبيػة معرفػة األعػػداء كالتحػذير مػنهم كأف قائػػد األعػداء -ٕ
الرجيم كجنده كبفض  األعداء ينتشر أمرىم فيحػذرىم مػن أراد النجػاة كمػا أنػو ال يسػتطيع خػداعهم 

أما من ىم على شاكلتو فسينجركف إليو بسهولة كسيتمكن منهم رغم معرفتهم  ُب حبالوف فبل يقعوا 
بعداكتػػػو لغبػػػائهم أك لضػػػعفهم أك لنسػػػياهنم لتلػػػك العػػػداكة ككػػػل ذلػػػك لػػػن ينجػػػيهم مػػػن النتيجػػػة كىػػػي 

 الشقاء. 

 إدراؾ أف مػػػن أسػػػ  قػػػوانن السػػػعادة للحيػػػاة االجتماعيػػػة ُب اعبنػػػة ىػػػو هللا سػػػبحانو حيػػػث جعػػػل-ٖ
الػػنف  البشػػرية عليػػو لتنطلػػ  أبنػػواره فتشػػرؽ اغبيػػاة بعػػزة  ألسػػاس األكؿ الػػذم فطػػر هللاالتوحيػػد ذلػػك ا

اؼبؤمن كيقينو كثباتو كقوتو كطمسنينتو كس  صخب اغبياة اؼبادية كتقلباهتا فيبقى التوحيد صماـ أمػاف 
ة فيػسٌب كالنعيم اؼبقيم ُب الدنيا للنف  البشػرية ككػذلك ىػو ُب جنػات اػبلػد ُب اآلخػر  كمسكل السكينة

هنػا الصػفة األىػم بػل األساسػية إكصف أىل اعبنة ابإليباف مقدـ ُب آايت أىل اعبنة كصفاهتم حيث 

                                                           

  ،إعجاز القرآف ُب القضااي احملورية لعلم االجتماعموسى، (  ُ)
m.com/quran-http://quran/االجتماع-لعلم-احملورية-القضااي-ُب-القرآف-إعجاز 

http://quran-m.com/quran/إعجاز-القرآن-في-القضايا-المحورية-لعلم-الاجتماع
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ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک كيقػػػوؿ تعػػػاىل: ) مػػػن صبيػػػع الصػػػفات

 .(ُ) (گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ُب حيػاة إدراؾ أف العدؿ كاؼبساكاة من أىم ركائز استقرار كرخاء اجملتمعات فالعدؿ نراه بكػل صػوره -ٗ
أىل اعبنة حيػث تفػاكت الػدرجات كاؼبنػازؿ كذلػك ُب صبيػع أنػواع النعػيم ُب اعبنػة كػل بقػدر اجتهػاده 

عبميع من آمػن كاتقػى هللا كمػا يغمػر ذلػك  فقد ظهرت ُب دخوؿ اعبنة كم ابرتو ُب الدنيا أما اؼبساكاة
ئز قوة اجملتمعات كهنضتها العدؿ كاؼبساكاة من أىم ركاهللا كمنتو كرضباتو على عباده ك  من عظيم فضل

 كتقدمها كاستقرارىا. 

فاغبيػػػاة االجتماعيػػػة ُب اعبنػػػة  كاأللفػػػة مػػػن مقومػػػات اجملتمعػػػات اؼب اليػػػة احملبػػػةإدراؾ أف االنسػػػجاـ ك -َُ
تتسػػػم ابالنسػػػجاـ كاحملبػػػة كاأللفػػػة فػػػبل غػػػل كال حسػػػد كال تبػػػاغا كال لغػػػو كال يثػػػيم كال شػػػيء يػػػوغر 

، فلقػػد جػػاء عػػن أيب ىريػػرة  ، قػػاؿ: تنػػافر أك يػػذىب ابالنسػػجاـالصػػدكر كيػػذىب ابحملبػػة كيولػػد ال
قػػاؿ رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " ال رباسػػدكا، كال تناجشػػوا، كال تباغضػػوا، كال تػػدابركا، كال يبػػع بعضػػكم علػػى 

التقػػول بيػػع بعػػا، ككونػػوا عبػػاد هللا إخػػوان. اؼبسػػلم أخػػو اؼبسػػلم، ال يظلمػػو، كال ىبذلػػو، كال وبقػػره. 
ىاىنػػػا، )كيشػػػري إىل صػػػدره(، )ثػػػبلث مػػػرات(، حبسػػػب مػػػرئ مػػػن الشػػػر أف وبقػػػر أخػػػاه اؼبسػػػلم، كػػػل 

منتقػػاة ككلمػػات منمقػػة كعبػػارات  ف مبػػا ىػػي ألفػػاظ .(ِ)اؼبسػػلم علػػى اؼبسػػلم حػػراـ: دمػػو كمالػػو كعرضػػو"
كيعطرىا ذكر هللا فيشػعر أصػحاهبا  موزكنة كمشاعر طاىرة كأحاسي  ظاىرة كؾبال  تغمرىا السعادة

 بنعمة االجتماع كركعة اللقاء كمتعة اغبديث. 

إدراؾ أف اغبرية من مرتكزات اجملتمعات اؼبتقدمػة تلػك اغبريػة دبفهومهػا الصػحي  حيػث ال تعػدم -ُُ
كيظهػػر ذلػػك جليػػا ُب ؾبتمػػع اعبنػػة حيػػث يتمتػػع اؼبػػؤمن كأسػػرتو ُب  علػػى حػػرايت اآلخػػرين كاحػػرتامهم

دكف  ريػػة ُب ملكػػو فلػػو فيػػو مػػا يشػػاء كلػػو التصػػرؼ فيػػو كيػػف يشػػاء ُب سػػعادة كىنػػاء كنعػػيماعبنػػة ابغب
  دبػػا أعطيػػجل ُب رضػػا كقناعػػة فػػتعػػدم علػػى ملػػك غػػريه أك طمػػع فيمػػا عنػػد غػػريه كقػػد قنعػػجل كػػل ن

                                                           

 ُِاآلية: الطور سورة(  ُ)
، ُٖٔٗ، صْكاحتقاره كدمو كعرضو كمالو، جربرم ظلم اؼبسلم كخذلو  ابب، كتاب الصلة كال ، صحيحومسلم ُب أخرجو ( ِ)
(ِْٓٔ) 
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فسفعالو كأقوالو كصبيع تصرفاتو ىي من ظبات أىػل اعبنػة فتلػك حيػاة متميػزة كمفعمػة ابعبمػاؿ كالنعػيم 
 .من أراد حياة ىان ة كعيشة رغيدة لو كاغبرية غاية منشودة لكلبكل أشكا

إدراؾ أف العلػم كاؼبعرفػة نبػا عمػاد تقػدـ اجملتمعػات ؼبػػا لػذلك مػن أثػر علػى التقػدـ كالرقػي ُب صبيػػع -ُِ
ؾباالت اغبياة كدبا ىبدـ مصلحة العباد كيعينهم على القياـ دبسػؤكليتهم ذبػاه بعضػهم الػبعا ليتحقػ  

كأنبية حف  مكانة العلماء كخصوصا العلماء الرابنين ؼبا ؽبم من مكانة عند رهبم  افلالتكامل كالتك
كجػدن أف أىػل العلػم ىػم أىػل الػدرجات  كصف اغبيػاة االجتماعيػة ُب اعبنػة ُب اآلايت القرآنيػة فمن

مانػة طريػ  اعبنػة كمػا أهنػم ضبلػوا العلػم أبإىل  العلى من اعبنة ؼبا ؽبم من فضل على البشػر ُب ىػدايتهم
فهػػم  نػػور العلػػم ك اؽبدايػػةإىل  كىبرجػػوف النػػاس مػػن ظلمػػات اعبهػػل كعمػػل فكػػانوا قػػدكات يهتػػدم هبػػم

 أىل للتكرم ُب اعبنة ككل من كادىم أك نصرىم ُب طري  اغب  كالنور.

فػبل يرتقػي ؾبتمػع إال إذا سبتػع  العلم أبف األمن كاالستقرار من عوامل استقرار اجملتمعػات كسػعادهتا-ُّ
ُب اعبنػة تتمتػع  ن كاألماف كاالستقرار ىنالك يتميػز أفػراده ابلطمسنينػة كمػا أف اغبيػاة االجتماعيػةابألم

كال ترىيػب كال مشػاكل  بكامل األمن كاالستقرار بكل صوره النفسي كاألسرم كاجملتمعػي فػبل خػوؼ
الرغيػدة أك خبلفات فكل اغبياة ُب اعبنة آمنة مستقرة مطم نة فكػل شػيء كافػر مػن متطلبػات اغبيػاة 

بل كأك ر ككل النفوس صافية طيبة ككل األعداء قد حجبوا ككػل مػؤمن ملػك ُب ملكػو كلػي  ألحػد 
 كذلك مبوذج لعامل من عوامل قوة اجملتمعات. سلطاف عليو فهو ُب سلطاف ربو كُب قربو كمعيتو

 كاج كالذريػػػةاالسػػػت مار األم ػػػل للحيػػػاة االجتماعيػػػة ُب الػػػدنيا جبميػػػع مكونهتػػػا مػػػن الوالػػػدين كاألز -ُْ
كاألرحػػػػاـ كاػبػػػػدـ كاعبػػػػرياف كاألصػػػػدقاء كاؼبعػػػػارؼ مسػػػػلم أك غػػػػري مسػػػػلم كذلػػػػك ابلقيػػػػاـ دبػػػػا شػػػػرع هللا 

مػػػا جػػػاء ُب  تبػػػاعسػػػبحانو لكػػػل مػػػنهم مػػػن حقػػػوؽ كربػػػرم اإلخػػػبلص كموافقػػػة الصػػػواب ُب ذلػػػك اب
و فذلك شسف إنسػاف االسػتخبلؼ الكتاب كالسنة كذلك ُب توازف كحكمة إبعطاء كل ذم ح  حق

، كيعرؼ كظيفتػو، يرب  بن الدنيا كاآلخرة، متوازف ُب حياتو، ف )إنساف االستخبلؼ كذلكإحيث 
 .(ُ)كموقع كل كاحدة ُب حياتو ككجوده( 

                                                           

  ُْٓص ،ُ، طوالتغيري احلضاريادلنهج النبوي مبارؾ ، ابن ( ُ)
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إنسػػػانيتو كفػػػرد فعلػػػم دبكانتػػػو  كيػػػدؿ مػػػا سػػػب  علػػػى عظػػػم ىػػػذه الشػػػريعة الػػػيت حفظػػػجل لئلنسػػػاف
مػػا علػػم رسػػالتو ُب اغبيػػاة كالغايػة مػػن كجػػوده كزكدتػػو دبػػنه  تشػػريعي كالغايػة مػػن خلقػػو كمػػن ىػػو عػدكه ك

اؼبتوازنػة  كسػائل اغبيػاة االجتماعيػةإىل  تباعو كخسران مبينا دبخالفتو كما أرشدتويضمن لو حياة طيبة اب
 .الفوز ُب الدنيا كاآلخرةإىل  كالسبيل

 

 

 يف اجلنة النعيم النفسي: ادلبحث الثالث

ألىل اعبنة ؽبو اؼبرتكػز األكؿ الػذم يقػـو عليػو كػل النعػيم الػذم كرد ذكػره ُب النعيم النفسي  إف
بػو تتػنعم الػنف  كتتحقػ  السػعادة كالطمسنينػة  اآلايت الكريبة الػيت تناكلػجل نعػيم اعبنػة أبنواعػو حيػث أنػو

وبػػوؿ فتتحقػػ  البهجػػة  يػػزكؿ كال كالرضػػا كيطيػػب للمػػؤمن اؼبقػػاـ كتسػػكن الػػركح ُب امػػن كأمػػاف خالػػد ال
دائمة كالسعادة األبدية كىو من أىم اؼبباحث اليت سبتلػك انبيتهػا مػن القواعػد كاألسػ  الػيت اشػتملجل ال

وبقػػػ  الصػػػحة النفسػػػية كالتػػػوازف  عليهػػا فبػػػا يب ػػػل انبيػػػة ابلغػػػة للعلػػػـو اغبدي ػػػة الػػػيت هتػػػتم بعلػػػم الػػػنف  كمػػػا
اآلايت الكريبػة ليػوفر  ُب ىػذه الوقفػة مػع النفسي من منظور بشرم ليسٌب كصف النعيم النفسي ُب اعبنة

اليػو فبػا يعينػو علػى ربقيػ  دكره بكػل قػوة كتػوازف كقبػد ذلػك  يصػبي  بناءا نفسػيا مهمػا وبقػ  للمػؤمن مػا
 ظاىرا ُب

  

  : نعيم قبض الروحأوال

إف اؼبتتبػػػع لػػػآلايت الكريبػػػة الػػػيت تتحػػػدث عػػػن النعػػػيم النفسػػػي للمػػػؤمنن ُب آايت كصػػػف اعبنػػػة 
السػػاعة الػػيت يقػػدـ فيهػػا اؼبؤمنػػوف علػػى رهبػػم سػػبحانو كتعػػاىل حيػػث تضػػمنجل ليجػػد أف النعػػيم يبػػدأ منػػذ 

عػػددا مػػػن العطػػػااي الػػيت تػػػورث اؼبػػػؤمن الطمسنينػػػة كالسػػعادة األبديػػػة بعػػػدما انتصػػر ُب معركػػػة اغبيػػػاة ففػػػاز 
ابلرضواف مػن هللا سػبحانو كتعػاىل ٍب أقبػل علػى كرامػات عػدة منهػا البشػارة كالطمسنينػة كالفػرح كالسػعادة 

قولػو  :تبشار كالنعيم الدائم كاألماف كاالجتمػاع ابألحبػة كغريىػا كجػاء ُب ذلػك مػن اآلايت الكريبػةكاالس
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ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ :تعػػػػػاىل
 . 

حيػػػػػث  (ُ) 
جسادىا حينما تقبل عليهم اؼببلئكة ابلرضبة تبشرىم دبا ىم أاؼبؤمنة  سيبدأ النعيم منذ أف تفارؽ األركاح

الرضبػػات كالعطػػااي كطيػػب اؼبػػآؿ جػػزاء علػػى طيػػب أعمػػاؽبم كسػػبلمة ديػػنهم فتتوفػػاىم مقبلػػوف عليػػو مػػن 
مبلئكػػة الػػرضبن ُب بشػػر كسػػركر كسػػعادة كتكػػرم كسػػبلـ مػػن كػػل كػػدر حيػػث األمػػن بعػػد اػبػػوؼ كفػػراؽ 

كػػاف مػػنهم مػػن عمػػل  نعػػيم الكػػرم اؼبنػػاف ُب جنػػة النعػػيم ثػػوااب علػػى مػػاإىل  دار اؽبػػم كاألحػػزاف كاالرربػػاؿ
اؼبتقػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػم الػػػػػػػػذين تتوفػػػػػػػػاىم اؼببلئكػػػػػػػػة " :دمحم متػػػػػػػػويل الشػػػػػػػػعراكم الشػػػػػػػػيخ خػػػػػػػػواطر ُب لقػػػػػػػػد جػػػػػػػػاءك 

كملخػص ، كحسب ىؤالء من الطيب أهنم ساعة أيٌب ملك اؼبوت يبر عليهم شري  أعماؽبم....طيبن.
، يبدك ذلك على كجوىهم ساعة االحتضار، فرتاىم مستبشرين فرحن، فريكف خريا، ما قدموه ُب الدنيا

، عليو خاسبة اػبري كالطيب كالسعادة؛ ذلك ؼبا عاينو مػن طيػب عملػو، ا الوجو مشرقا مبتسمافرتاه أبي
: حينمػا تتوفػاىم أم النحػل...يقولػوف سػبلـ علػيكم  كؼبا يستبشر بػو مػن اعبػزاء عنػد هللا تبػارؾ كتعػاىل.

إذف: ، كسػػتقبلوف علػػى اآلخػػرة بسػػبلـ، اؼببلئكػػة يقولػػوف ؽبػػم سػػبلـ؛ ألنكػػم خػػرجتم مػػن الػػدنيا بسػػبلـ
، سػػػبلـ مرتتػػػب علػػػى سػػػبلمة ديػػػنكم ُب الػػػدنيا، اآلخػػػرةإىل  سػػػبلـ الطيبػػػن سػػػبلـ موصػػػوؿ مػػػن الػػػدنيا

 ()انتهى (ِ)"دكف خوؼ ُب اآلخرة، كسبلمة إقبالكم على هللا

 (ّ) ڦ ڦ ڦ    ڤ ڤ ڤ ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ قولػػو تعػػاىل: -كمػا جػػاء ُب ذلػػك
فما أطيبو من نػداء تتػوؽ لػو صبيػع األنفػ  اؼبؤمنػة الػيت اطمسنػجل لوعػد هللا لعبػاده فصػدقجل كاتقػجل فمػا 
إىل  أعظمػو مػن موقػف كانػػجل تعمػل لػو القلػػوب الصػادقة فتلػك غبظػة الفػػوز كاالطم نػاف كغبظػة الرجػػوع

ابرئهػػػا الػػػذم عاشػػػجل مػػػن أجػػػل مرضػػػاتو كآمنػػػجل إىل  رهبػػػا حيػػػث فارقػػػجل كػػػل حبيػػػب كرفيػػػ  كعػػػادت
جوعهػػػا إليػػػو سػػػبحانو كتعػػػاىل كلكنهػػػا كانػػػجل ُب خػػػوؼ خشػػػية اػبسػػػراف لتقصػػػريىا كلكػػػن ىنػػػا يتيهػػػا بر 

ٍب بنعتها ابلراضية كاؼبرضػية كذلػك  لرب العباد سبحانو كتعاىل البشائر أكؽبا بنعتها ابؼبطم نة ٍب برجوعها
عنػػد البعػػث اعبسػػد إىل  مػػن البشػػائر عنػػد البعػػث علػػى الػػراج  عنػػد العلمػػاء فتلػػك حػػاؿ رجػػوع الػػنف 

خرجػػجل مػػن الػػدنيا جبػػدارة فتلقتهػػا البشػػائر منػػذ سػػاعة القػػدـك ٍب عنػػد البعػػث ليبػػدأ طريػػ  النعػػيم  بعػػدما
كيغمرىا الرضى دبا آلجل إليو من حسن حػاؿ  فوزىا بذلك النعيمإىل  كالتكرم كالسعادة األبدية فتطم ن

                                                           

 ِّاآلية: النحل سورة(  ُ)
  ْٖٕٗص ،ُّج، تفسري الشعراوي،  الشعراكم( ِ)
 َّ-ِٖاآلايت:سورة الفجر  (ّ)
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البشػػارة فمػػنهم مػػن قػػاؿ عنػػد فرتضػػى كتسػػعد ابلبشػػارة بػػدخوؿ اعبنػػة كاختلػػف العلمػػاء ُب كقػػوع تلػػك 
 ...ُب قولػو:  تفسػري جػامع البيػاف"ُب عند اإلماـ الطػ ملقد جاء اؼبوت كمنهم من قاؿ عند البعث ك 

يقػوؿ تعػاىل ذكػره ـبػ ا عػن قيػل اؼببلئكػة ألكليائػو  (ُ) ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٺ ٿ ٿ ٿ
كعد هللا الذم كعد أىل إىل  بذلكيعد ابؼبطم نة: اليت اطمسنجل ، يـو القيامة: اي أيتها النف  اؼبطم نة

فصػدقجل ..كقيػل: إف ذلػك قػوؿ اؼبلػك للعبػد عنػد خػركج ، ُب الػدنيا مػن الكرامػة ُب اآلخػرة، اإليباف بو
إناٗ  ازجعاٙعػن أيب صػاحل ، كإعػداده مػا أعػد لػو مػن الكرامػة عنػده. ...، نفسو مبشره برضػا ربػو عنػو

آخػركف  كقػاؿ القيامػة.قػاؿ ىػذا يػـو  عجابَ٘فابَخهٙ فاٙ  قاؿ: ىذا عند اؼبوت زثك زارٛخ يسرٛخ
الصػواب  .... ، كيػـو البعػثقػاؿ: بشػرت ابعبنػة عنػد اؼبػوت ٚب أٚزٓاب اناُفط انًطًئُاخ: تعػاىل ُب قولو

أف ذلك إمبا يقاؿ ؽبم عنػد رد األركاح ُب األجسػاد يػـو البعػث ، الذم ذكرنه عن ابن عباس كالضحاؾ
 (ِ)".ٙ جُزٙفبَخهٙ فٙ عجبَ٘ ٔاَخهلداللة قولو: 

كبذلك قبػد البشػائر تتػواىل للمػؤمنن منػذ غبظػة قػدكمهم علػى هللا سػبحانو كتعػاىل كمػا كعػدىم 
ُب كتابػػػو العزيػػػز كىػػػم ُب اغبيػػػاة الػػػدنيا ٍب ينطلػػػ  نػػػداء الكرامػػػة ذلػػػك النػػػداء الػػػذم يػػػري  القلػػػب كيػػػؤن  

ليػػػدخلوا ُب نعػػػيم نفسػػػي يسػػػر القلػػػب كيػػػبه  الػػػركح   السػػػمع حينمػػػا ينػػػادل اي أيتهػػػا الػػػنف  اؼبطم نػػػة
ىػو مصػدر أماهنػا  رهبا حيث كػاف مصػدر أماهنػا ُب الػدنيا كىػاإىل  مصريه ف جوعهاإىل  كيطم ن اؼبؤمن

رهبػػا ليستبشػػركا إىل  كسػػركرىا ُب اآلخػػرة كتتػػواىل البشػػائر عػػ  الطمسنينػػة ابلنجػػاة مػػن العػػذاب كابلرجػػوع
 ـو ستصب  حقيقة كما كعد الرضبن .ابعبنة اليت كانجل أمنية كالي

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  كجاء ُب موضػع آخػر قولػو تعػاىل: 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
الكريبػػػػػػػة حػػػػػػػاؿ اؼبػػػػػػػؤمنن الػػػػػػػذين  اآلايتكصػػػػػػػفجل  (ّ) 

اػبػذالف اك النػار وهبم كجوارحهم على طري  اؽبدل أبهنػم ال خػوؼ علػيهم مػن اػبسػراف اك لاستقامجل ق
ُب طمسنينػػة كأمػػاف كسػػبلـ ؼبػػا كعػػد الػػرضبن كال يعػػرتيهم  حيػػث أهنػػم تتنػػزؿ علػػيهم مبلئكػػة الرضبػػة فيكونػػوا

                                                           

 ِٖ-ِٕاآلايت:سورة الفجر  (ُ)
 ُِِ، صِْج ،جامع البيان عن أتويل آي القرانتفسري الطربي لط م ، ا (ِ)
  ُّ-َّاآلايت: فصلجلسورة  (ّ)
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ُب  بعػػدما كػػانوا عليػػو مػػن اسػػتقامة حػػزف كال أمل لفػػراقهم دار الفنػػاء فهػػم مقبلػػوف علػػى نعػػيم اعبنػػة اػبالػػد
فػبل  زف ك تفػاؤؿ كثقػة قويػة األركػاف أمػاـ احملػنالدنيا على شريعة الرضبن كذلك ابستقامة نفوسػهم ُب تػوا

مسػتنريا هبػدم الػرضبن كسػنة نبيػو صػلى  اكبراؼ عن الفطرة السليمة أك الشريعة السػمحاء فطػريقهم كػاف
ٍب كػػاف ثػػواهبم  العػػوج فيػػو مابمت ػػاؿ مػػا أمػػر هللا سػػبحانو بػػو كابؼبضػػي علػػى طريػػ  مسػػتقي هللا عليػػو كسػػلم

عنػػد اؼبػػوت كُب القػػ  كعنػػد  جػػاء ُب آايت أخػػرل أف البشػػارة يتػػيهمجنػػة النعػػيم فضػػبل مػػن رهبػػم كلقػػد 
كال وبزنوا على من فارقوا فغدا اجتماع ُب اعبنة ال فراؽ  البعث فبل ىبافوف اؼبوت ف نو لقاء اؼبنعم الرضبن

بعده كال وبزنوا على ذنوهبم ف هنا ستغفر بفضل الغفور الرحيم فبل ىبػافوف علػى مػا ىػم مقبلػوف عليػو بػل 
كمػػن فػػارقوا فبػػن ىػػم ُب الػػدنيا فهػػم ُب حفػػ  الػػرضبن كمػػا جػػاء ُب  ف مبػػا ىػػي اؼبغفػػرة كاعبنػػة ستبشػػركفي

كدامػوا علػى ، اعتػدلوا علػى طاعػة هللا عقػدا كقػوال كفعػبل"حكػاـ القػرآف ألاعبػامع  اإلماـ القرطيب  تفسري
قػاؿ ابػػن زيػػد كؾباىػػد: عنػػد اؼبػػوت. كقػػاؿ مقاتػػل كقتػػادة: إذا قػػاموا مػػن  رزُااصل عهااٛٓى ٱنًَل كااخذلػك. 

قبورىم للبعث. كقاؿ ابن عباس: ىي بشػرل تكػوف ؽبػم مػن اؼببلئكػة ُب اآلخػرة. كقػاؿ ككيػع كابػن زيػد: 
فحػذؼ « أال زبػافوا»أم ب أال رخابفٕاالبشرل ُب ثبلثة مواطن عند اؼبوت كُب الق  كعند البعػث. 

على أكالدكم ف ف هللا خليفتكم عليهم. كقاؿ عطاء  ٔال رعصَٕااىد: ال زبافوا اؼبوت اعبار. كقاؿ ؾب
كال ربزنوا على ذنوبكم ف ي أغفرىا لكم. كقػاؿ عكرمػة: ، بن أيب رابح: ال زبافوا رد ثوابكم ف نو مقبوؿ

َعاٍ و تعػاىل: .قولػثٱنجُاخ ٱنزاٙ كُازى رٕعادٌٔ  ٔأثشاسٔاكال ربزنوا على ذنػوبكم. ، كال زبافوا أمامكم

َعاااٍ »أم تقػػػوؿ ؽبػػػم اؼببلئكػػػة الػػػذين تتنػػػزؿ علػػػيهم ابلبشػػػارة أٔنٛااام كى فاااٙ ٱنعٛااابح ٱنااادَٛب ٔفاااٙ ٱٜخاااسح

فػػػ ذا كػػػاف يػػػـو القيامػػػة قػػػالوا ال ، قػػػاؿ ؾباىػػػد: أم كبػػػن قػػػرنؤكم الػػػذين كنػػػا معكػػػم ُب الػػػدنيا« كى أٔنٛاااب
 .(ُ)"نفارقكم حى ندخلكم اعبنة

 ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ې ى ىۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې   :كقػاؿ تعػاىل


كإمبػػػا دلػػػجل اآليػػػة الكريبػػػة علػػػى حػػػاؽبم حيػػػث ىػػػم ُب سػػػعادة ال تعػػػدؽبا سػػػعادة لػػػذلك ال يريػػػدكف  (ِ) 

التحوؿ عنها كايلو من شعور عظيم يبعث على العزة كالقوة كاألماف كالتفاؤؿ عندما يػدرؾ اؼبػؤمن كاليػة 
 . اػبال  سبحانو لعباده للمؤمنن كعظيم فضلو عليو كإحسانو

                                                           

(
1
 ّٓٗ، صُٓ، جاجلامع ألحكام القرآن، القرطيب(  

  َُٖ-َُٕاآلايت: الكهفسورة  (ِ)
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ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  :قػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاىل

ڄ ڃ 
كىػػذه اآليػػة تبعػػث علػػى الطمسنينػػة للمػػؤمن فتبػػن اآلايت مػػا يقػػاؿ للمػػؤمنن فبػػا يسػػر  (ُ)

قلوهبم من القوؿ الطيب كىم ُب أحوج اللحظات كقد انقطعوا عن العمل كقيل أف ىػذا القػوؿ سػيكوف 
بشر دبا اتقجل لو ركحػو  اؼببلئكة ككبلنبا خري للمؤمن حيثمن اػبال  سبحانو كمنهم من قاؿ أنو قوؿ 
خالقػو فػستى اليػـو ليكػوف لػو مػن كػل أنػواع مػا تشػتهيو  ىكذىبجل ُب سبيلو أايمو كلياليو كىػو ينشػد رضػ

يقػوؿ تعػاىل ذكػره ـبػ ا عػن " لئلماـ الط م تفسري القرآفيتمىن نعيم دائم ال ينقطع كُب  ما النف  ككل
 َعاٍ أٔنٛاب كىتنزؿ علػى ىػؤالء اؼبػؤمنن الػذين اسػتقاموا علػى طاعتػو عنػد مػوهتم: قيل مبلئكتو اليت ت

كنا نتوالكم فيها كذكر أهنم اغبفظة الذين كانوا يكتبوف أعماؽبم. ذكػر مػن   فٙ انعٛبح اندَٛبأيها القـو 
 انعٛابح انادَٛبَعٍ أٔنٛاب كى فاٙ عن السدم ، قاؿ: ثنا أسباط، قاؿ: ثنا أضبد، حدثنا دمحم قاؿ ذلك:

يقػػوؿ: كُب  ٔفااٙ اٜخااسحكقولػػو:  ككبػػن أكليػػاؤكم ُب اآلخػػرة.، كبػػن اغبفظػػة الػػذين كنػػا معكػػم ُب الػػدنيا
يقػوؿ: كلكػم  ٔنكاى فٛٓاب ياب رشازٓٙ أَفعاكىكما كنا لكم ُب الدنيا أكليػاء. ،  اآلخرة أيضا كبن أكلياؤكم

يقػوؿ:  ٔنكاى فٛٓاب ياب رادعٌٕكقولػو:  ُب اآلخرة عند هللا ما تشتهي أنفسػكم مػن اللػذات كالشػهوات.
يقػوؿ: أعطػاكم ذلػك ربكػم نػزال لكػم مػن  َاصال ياٍ وفإز زحاٛىكلكم ُب اآلخرة ما تدعوف. كقولو: 

رحػػيم بكػػم أف يعػػاقبكم بعػػد تػػوبتكم كنصػػب نػػزال علػػى اؼبصػػدر مػػن معػػىن قولػػو: ، رب غفػػور لػػذنوبكم
ٌٕٔنكى فٛٓاب ياب رشازٓٙ أَفعاكى ٔنكاى فٛٓاب ياب رادع  ألف ُب ذلػك يكيػل أنػزلكم ربكػم دبػا تشػتهوف مػن

 (ِ) "النعيم نزال.

 نعيم اخللود يف اجلنة :اثنيا

    ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ې ې ى ى
كفبػػا يسػػر القلػػػوب كيػػبه  الػػنف  أف تعلػػػم دبػػا أعػػده هللا تعػػػاىل ؽبػػا مػػػن  . (ّ)

دار الكرامػة كالنعػيم حيػث يقػدـ اؼبؤمنػوف أبعظػم تكػرم كقػد سػي  إىل  ركعة القػدـك النعيم كمراحلو كمن
الػػذين اتقػػوا علػػى النجائػػب مكػػرمن مػػع أم ػػاؽبم مػػن الصػػاغبن كػػل زمػػرة تتبػػع األخػػرل كقػػد تفتحػػجل ؽبػػم 

                                                           

  ُّاآلية:  فصلجلسورة  (ُ)
 ْٖٔ، صُِج ،تفسري الطربي جامع البيان عن أتويل آي القرانلط م ، ا (ِ)
  ّٕاآلية:  الزمرسورة  (ّ)
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 أبػػػػواب اعبنػػػػة حفػػػػاكة كتكريبػػػػا كاسػػػػتقبلهم خزنتهػػػػا خػػػػري اسػػػػتقباؿ ابلسػػػػبلـ كالقػػػػوؿ الطيػػػػب الػػػػذم يسػػػػر
 .  القلوب

حيث ، كىذا إخبار عن حاؿ السعداء اؼبؤمنن" للشيخ الصابوي قرآف الكرمجاء ُب تفسري الك 
ٍب الػػػذين ، ٍب األبػػػرار، أم: صباعػػػة بعػػػد صباعػػػة: اؼبقربػػػوف، اعبنػػػة زمػػػراإىل  يسػػػاقوف علػػػى النجائػػػب كفػػػدا

كالشػهداء مػع ، كل طائفػة مػع مػن يناسػبهم: األنبيػاء كالصػديقوف مػع أشػكاؽبم،  ٍب الذين يلوهنم، يلوهنم
حػػػػىا إذا ،كػػػػل زمػػػػرة يناسػػػػب بعضػػػػها بعضػػػػا،  ككػػػػل صػػػػنف مػػػػع صػػػػنف، كالعلمػػػػاء مػػػػع أقػػػػراهنم، أضػػػػراهبم

ى قولو تعػاىل:  أبواب اعبنةإىل  أم: كصلواجآءكىا ثٓاب ٔقابل نٓاى خصَزٓاب ظاه   ٕ ٗ  إذا جمءْٔب ٔفزعاذ أث حز

هدٍٚ ىػذه األمػور مػن  كتقديره: حى إذا جاؤكىػا ككانػجل، مل يذكر اعبواب ىهنا عهٛكى هجزى فٱَخهْٕب خ 
كقولػو تبػارؾ ، كتلقػتهم اؼببلئكػة اػبزنػة ابلبشػارة كالسػبلـ كال نػاء.....، فت  األبواب ؽبػم إكرامػا كتعظيمػا

ى عهاٛكى هجاازىكتعػاىل: ، كطػػاب كطػاب سػعيكم، أم: طابػجل أعمػالكم كأقػػوالكم ٔقابل نٓااى خصَزٓاب ظااه 
هدٍٚكقولو:جزاؤكم؛  كقالوا ٱغبمد هلل ٱلذل صػدقنا يبغوف عنها حوالال ، أم: ماك ن فيها أبدا فٱَخهْٕب خ 

أم: يقػػوؿ اؼبؤمنػػوف إذا عػاينوا ُب اعبنػػة ذلػػك ال ػػواب الػػوافر كالعطػاء العظػػيم كالنعػػيم اؼبقػػيم كاؼبلػػك  كعػده
أم: الػػذم كػػػاف كعػػدن علػػػى ألسػػنة رسػػػلو ٔعااادِ ٱنعًاااد ل ٱنااارٖ لااادقُبيقولػػوف عنػػػد ذلػػك:، الكبػػري
ٖۤ أحهُب َاز ٱنًقبيخ يٍ فضهّ ال ٔقبنٕا ٱنعًد ل ٱن الكػراـ؛  ٖۤ أذْت عُب ٱنعصٌ إٌ زثُب نغفٕز شكٕز ٱنر ر

 ًٚعُب فٛٓب َصت ٔال ًٚعُب فٛٓب نغٕة

حػدثنا إسػرائيل عػن أيب ، حػدثنا أبػو غسػاف مالػك بػن إظباعيػل، كقاؿ ابػن أيب حػاًب حػدثنا أيب
إنٗ  ٔظٛق ٱنرٍٚ ٱرقٕا زثٓى) لب   ُب قولو تعػاىل: إسحاؽ عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أيب طا

فوجػدكا عنػدىا شػجرة ىبػرج مػن ربػجل ، ابب مػن أبػواب اعبنػةإىل  قاؿ: سيقوا حى انتهوا ( ٱنجُخ شيسا
فلػم تغػري أبشػارىم بعػدىا ، فجرت عليهم نضرة النعيم، إحدانبا فتطهركا منهاإىل  فعمدكا، ساقها عيناف

، كسمبػػا أمػػركا هبػػا،  األخػػرلإىل  ٍب عمػػدكا، كسمبػػا دىنػػوا ابلػػدىاف،  أشػػعارىم أبػػدا بعػػدىاكمل تشػػعث ، أبػػدا
ى كتلقػتهم اؼببلئكػة علػى أبػواب اعبنػة ، فسذىبجل ما كاف ُب بطػوهنم مػن أذل أك قػذل، فشربوا منها ظاه 

هادٍٚ ن فعػل الولػداف ابغبمػيم جػاء مػ، كتلقػى كػل غلمػاف صػاحبهم يطوفػوف بػو عهٛكى هجزى فٱَخهْٕاب خ 
 "قػد أعػد هللا لػك مػن الكرامػة كػذا ككػذا........، أبشر قد أعػد هللا لػك مػن الكرامػة كػذا ككػذا، الغيبة
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كمػا جػاء ُب قػاؿ  كىكذا فهم يستقبلوف بطيب الرتحاب كبشاشػة اؼبػرحبن كبشػارات الفػوز العظػيم (ُ)
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ  تعػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل:

گ ڳ 
النفسػػي الػػذم ينتظػػر عبػػاد الػػرضبن كقػػد تنػػوع ُب صػػور عػػدة مػػن فػػذلك جػػزء مػػن النعػػيم  (ِ)

قػػػاؿ فػػػذلك الفػػػوز العظػػػيم  اؿ كحفػػػاكة القػػدـك كغفػػػراف الػػػذنوبصبػػاؿ الوفػػػاة كطيػػػب النعػػػجل كطيػػػب اغبػػػ
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ  :تعاىل

(ّ)  

سػػيكفر عػػن  أف هللا الػػرحيم كػػم يػػزداد تفػػاؤؿ اؼبػػؤمن رغػػم كقوعػػو ُب بعػػا التقصػػري عنػػدما يعلػػم
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  اؼبػػػؤمنن سػػػي اهتم ففػػػي قولػػػو تعػػػاىل:

کک ک ک گ گ گ گ ڳ
فػػ ف ىػػذه اآلايت كالبلسػػم للقلػػوب اؼبؤمنػػة تضػػمد اعبػػراح قػػاؿ  (ْ)

 . (ٓ) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ  :تعاىل

كما ي ىن على عظم ىذا الدين اغب  الذم لن يفػرؽ بػن اؼبػرأة كالرجػل ُب نيػل ال ػواب فنالػجل 
 فكػػػػػػاف لػػػػػػو أثػػػػػػر ابلػػػػػػغ ُب نفػػػػػػوس اؼبؤمنػػػػػػات حيػػػػػػث قػػػػػػػاؿ  كمكانتهػػػػػػا أبنبيتهػػػػػػابػػػػػػذلك اؼبػػػػػػرأة الشػػػػػػعور 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک   :تعػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل

 (ٔ) ک

 التوبػػػػػػة  العلػػػػػػم كإىلإىل  الضػػػػػػمرياألمػػػػػػل كبع ػػػػػػجل علػػػػػػى اؽبمػػػػػػة كأيقظػػػػػػجل  كمػػػػػػا أهنػػػػػػا جػػػػػػددت
  (ٕ) ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ   :كاإلنبة قاؿ تعاىل

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ   :قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاىل

 لئلمػػػاـ الطػػػ م كلقػػػد جػػػاء ُب تفسػػػري جػػػامع البيػػػاف ُب تفسػػػري القػػػرآف (ُ) ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

                                                           

 .ِّّص ،ِج ، ابن كثريتفسري الصابوي ، ـبتصر ( ُ)
  ٓاآلية:  الفت سورة  (ِ)
  ُّٔاآلية:  آؿ عمرافسورة  (ّ)
  ٓاآلية:  الفت سورة  (ْ)
  ُٓٗاآلية:  آؿ عمرافسورة  (ٓ)
  ُِْاآلية:  النساءسورة  (ٔ)
  َٔاآلية:  مرمسورة  (ٕ)
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ْٔإ كأكَب بعهود هللا إذا عاىد من ذكر أك أن ى من بػد آدـ ، من عمل بطاعة هللا" يقوؿ تعاىل ذكره

كبوعيد أىػل معصػيتو علػى ، يقوؿ: كىو مصدؽ ب واب هللا الذم كعد أىل طاعتو على الطاعة يؤيٍ
كاختلػف أىػل التسكيػل ُب الػذم عػىن هللا ابغبيػاة الطيبػة الػيت كعػد ىػؤالء  .فهُعُّٛٛ حٛبح هٛجاخاؼبعصية 

فقػػاؿ بعضػػػهم: عػػد أنػػػو وبيػػيهم ُب الػػػدنيا مػػا عاشػػػوا فيهػػا ابلػػػرزؽ اغبػػبلؿ. كقػػػاؿ ، القػػـو أف وبييهموىػػػا
آخػركف: بػل يعػد ابغبيػاة الطيبػة  كقػاؿ الػدنيا.: اغبيػاة الطيبػة: الػرزؽ اغبػبلؿ ُب واآخػركف القناعػة...كقال

ىن ذلػك: اغبياة مؤمنػا ابهلل عػامبل بطاعتػو. كقػاؿ آخػركف: اغبيػاة الطيبػة السػعادة. كقػاؿ آخػركف: بػل معػ
كأكىل األقواؿ ابلصواب قوؿ من قاؿ: يكيل ذلك: فلنحيينو حياة طيبة ابلقناعة كذلػك اغبياة ُب اعبنة. 

أف مػػن قنعػػو هللا دبػػا قسػػم لػػو مػػن رزؽ مل يك ػػر للػػدنيا تعبػػو كمل يعظػػم فيهػػا نصػػبو كمل يتكػػدر فيهػػا عيشػػو 
ٔنُجصُٚٓى أجسْى ثأحعاٍ ياب ما كقولو: كأ ابتباعو بغية ما فاتو منها كحرصو على ما لعلو ال يدركو فيها

  (ِ) ".فذلك ال شك أنو ُب اآلخرة ككذلك قاؿ أىل التسكيل كبَٕا ٚعًهٌٕ

العمػػل الصػػاحل بكػػل أنػػواع العمػػل كمػػن  اغبيػػاة الطيبػػة ىػػي مطلػػب كػػل إنسػػاف لكنهػػا ؿبصػػورة ُب
كغريىػػػا مػػػن األعمػػػاؿ أفضػػػلها مػػػا تعػػػدل نفعػػػو لغػػػريه ف دخػػػاؿ السػػػركر أك تعلػػػيم جاىػػػل أك كفالػػػة يتػػػيم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   :مػػػػن أفضػػػػل األعمػػػػاؿ كلقػػػػد قػػػػاؿ تعػػػػاىل الصػػػػاغبة ىػػػػي

 . (ّ) پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

اليقػػػن بوعػػػد هللا سػػػبحانو كتعػػػاىل ىػػػو الػػػذم يبعػػػث ُب النفػػػوس السػػػكينة كاليقػػػن التػػػاـ فوعػػػد  
اػبال  سبحانو للمؤمنن دبا أعد ؽبم مػن مرتكػزات السػعادة النفسػية لتػدرؾ الف ػة اؼبؤمنػة سػبلمة الطريػ  

 :قاؿ تعػاىل زافؿ كاتؤ ؼبلمات كتقول على الشدائد ُب تفاكهناية اؼبسار فتص  كتشد العـز فتقول على ا
  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ

تفسػػري ُب  الطنطػاكمالوسػي  ُب تفسػػري القػرآف الكػرم للشػػيخ كجػاء ُب  (ْ) ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ذ قولو هع  اس مبتدأ خ ه قولو تعاىل:  ٔٱنرٍٚ ءايُٕا ٔعًهٕا ٱنص   ٓ ذ رجس٘ ياٍ رعزٓاب ٱألَ  ُ ظُدخهٓى ج

                                                                                                                                                                                     

  ٕٗاآلية:  النحلسورة  (ُ)
 ُِٗ، صُٕج ،تفسري الطربي جامع البيان عن أتويل آي القرانلط م ، ا (ِ)
  ُِِاآلية:  النساءسورة  (ّ)
  ُِِاآلية:  النساءسورة  (ْ)
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هدٍٚ فٛٓب أثدا كجوز أبو البقاء أف يكوف اؼبوصوؿ ُب موضع نصب بفعل ؿبذكؼ يفسره ما بعده كال  خ 
كإمبػػػا قرهنمػػػا سػػػبحانو كتعػػػاىل زايدة ؼبسػػػرة ، كىػػػذا كعػػػد للمػػػؤمنن إثػػػر كعيػػػد الكػػػافرين، ىبفػػى مرجوحيتػػػو

أم  ٔياٍ ألادم ياٍ ٱل قاَٛل، أم كعدىم كعدا كأحقػو حقػا ٔعد ٱل حقبأحبائو كمساءة أعدائو 
 .  صدؽ هللا كمن أصدؽ من هللا قيبل

گ  : كقاؿ تعاىل رهباإىل  كما تتناكؿ اآلايت صورة خاصة كىي من صور رجوع ركح الشهيد

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﮸﮷ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

 .  (ُ)    

 الػػيت يناؽبػػا مػػن قتػػل ُب سػػبيل هللا حيػػث تنفػػي الظػػنكىػػذه مػػن اآلايت الػػيت كضػػحجل البشػػائر 
دبوهتم اؼبوت اغبقيقي بل ىم أحياء كلكن ليسوا ُب الدنيا عند البشر بل عنػد رهبػم الػرحيم الػذم عاشػوا 

كعػػدىم بػػو الػػرضبن مػػن النعػػيم فتاقػػجل لػػو  لريزقػػوا بكػػل مػػا ؼبرضػػاتو كمػػاتوا ُب سػػبيلو فهػػم أحيػػاء عنػػد رهبػػم
جػػاء ُب البيػػاف ُب تفسػػري القػػرآف يعػػد تعػػاىل  هادىم ُب سػػبيلو ككنلػػوا ذلػػك ابستشػػأركاحهػػم ُب الػػدنيا 

ٔال عػػػن ابػػػن إسػػػحاؽ:، قػػػاؿ: ثنػػػا سػػػلمة، حػػػدثنا ابػػػن ضبيػػػد كمػػػا: كال تظػػػنن.  ٔال رععاااجٍذكػػػره 

يعد: الذين قتلوا أبحد من أصحاب رسػوؿ هللا  ٱنرٍٚ قزهٕا فٗ ظجٛم ٱلكقولو:  : كال تظنن.رععجٍ
ربملسو هيلع هللا ىلص   ٕ ف هنم أحياء ، كال يتنعموف، كال يلتذكف، ال وبسوف شي ا، يقوؿ: كال ربسبنهم اي دمحم أمواات أي
كحبوهتم بو من جزيل ثوايب ، فرحوف مسركركف دبا آتيتهم من كراميت كفضلي، متنعموف ُب رزقي، عندم
  . كعطائي

لػػػآلايت هبػػػد أف اؼبػػػؤمنن ُب تفػػػاءؿ دائػػػم حػػػى ُب أحلػػػك اللحظػػػات بػػػل كينتظػػػركف ُب  كاؼبتتبػػػع
بو الرضبن من منن كعطااي فبل ىبشوف فػوات خػري أك فػراؽ حبيػب حػى ابت اؼبػوت ُب  شوؽ ما أيتيهم
القػػرب مػن أظبػى األمػاي بػل ىػػو اغبيػاة حبػ  تلػك البشػارة الػػيت ترجوىػا نفػوس اؼبػؤمنن حيػث  سػبيل هللا

مػػن الػػرضبن كحيػػاة اػبلػػود ُب النعػػيم كلقػػد كػػاف لتلػػك اآلايت األثػػر البػػالغ علػػى مػػن خػػرج ؾباىػػدا أك مػػن 
ے ۓ ۓ ﮲ ﮳  ھ ھ ھ ے  :مات لو شهيد فلقد قػاؿ تعػاىل

ففػي ذلػك ىدايػة  (ِ)
                                                           

  ُُٕ-ُٗٔاآلايت:  آؿ عمرافسورة  (ُ)
  ٔ-ٓاآلايت:  دمحمسورة  (ِ)
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للػػنف  للرضػػا بقضػػاء هللا كىدايػػة للصػػاحل مػػن لقػػوؿ كالعمػػل عنػػد نػػزكؿ الػػببلء كىدايػػة ؼبػػا يػػؤكؿ لػػو حػػاؿ 
صبلح الباؿ كحسن اغباؿ كجاء ُب الوسي  ُب تفسري القرآف الكػرم إىل  الشهداء كما يؤدم ذلك كلو

أل: كالػذين استشػهدكا كىػم يقػاتلوف مػن أجػل إعػبلء كلمػة هللا لػن  ٔٱنرٍٚ قزهٕا فٙ ظجٛم ٱلقولو: " 
طريػ  السػعادة إىل  سيوصػلهم أل: ظاٛٓدٚٓىيضل أعمػاؽبم أل: فلػن يضػيع أعمػاؽبم كلػن يبطلهػا بػل 

أل:  ٔٚااادخهٓى ٱنجُاااخ عسفٓاااب نٓاااىأل: كيصػػػل  أحػػػواؽبم كشػػػ وهنم كقلػػػوهبم.ثااابنٓى ٔٚصاااهمكالفػػػبلح
حى ، حبيث ال ىبط وهنا، بيوهتم كمساكنهم فيهاإىل  كيدخلهم بعد كل ذلك اعبنة يـو القيامة كيهديهم

كُب ىذا التفسري بياف ؼبا  .(ُ)"ؽبم: -تعاىل -كذلك كلو إبؽباـ من هللا ، لكسهنم يقيموف فيها منذ خلقوا
 " اآللوسى ما ملخصو الشيخ جاء ُب تفسريك  سيناؽبم من اػبري حيث األجور العظيمة كاغبياة السعيدة

عسفٓاب نٓاى  كحيػث ، بيػوهتم كمسػاكنهمإىل  ىػذا التعريػف َب اآلخػرة. قػاؿ ؾباىػد: يهػدل أىػل اعبنػة
 .-عػز كجػل -كذلك إبؽباـ منػو  ساكنوىا منذ خلقوا...ال ىبط وف كسهنم ، ؽبم منها-تعاىل -قسم هللا 

: رسػم علػى كػل -تعاىل -كقيل: إنو ، ككرد َب بعا اآلاثر أف حسناتو تكوف دليبل لو على منزلتو فيها
كقيػل: معػىن عرفهػا ؽبػم. طيبهػا ؽبػم مػن العػرؼ كىػو الرائحػة  منزؿ اسػم صػاحبو كىػو نػوع مػن التعريػف.

، كىػػػو يػػػذكر أكصػػػافها، اعببػػػائى أف التعريػػػف َب الػػػدنيا كعػػػن يػػػب.مطأل ، كمنػػػو طعػػػاـ معػػػرؼ، الطيبػػػة
 (ِ) "فاجتهػػدكا َب فعػػل مػػا يوصػػلهم إليهػػا.، حػػى عشػػقوىا، مل يػػزؿ يبػػدحها ؽبػػم-سػػبحانو -كاؼبػػراد أنػػو 

فتبارؾ مػن كػرر كصػف اعبنػة كنعيمهػا ُب الك ػري مػن اؼبواقػع حػى تتعػرؼ علػى نعيمهػا األنفػ  فتشػحذ 
بعػد ذلػك نيػل اؼبغفػرة مػن رهبػم سػبحانو مالػك اؼبلػك الػذم مػن علػيهم بفضػلو نبمها للعمػل الصػاحل ٍب 

كجوده فبلغوا بسعة مغفرتو مػا مل يكونػوا ليبلغػوه أبعمػاؽبم كزايدة علػى ذلػك النعػيم اؼبقػيم الػذم ال وبػوؿ 
ۉ ۉ  كال يزكؿ كأنو سبحانو وبػل علػيهم رضػوانو فػبل يسػخ  علػيهم أبػدا مػع ذبػدد النعػيم كك رتػو

 (ّ)    ىى ائ ائ ەئ ەئ وئې ې ې ې 

يقػػوؿ تعػػاىل: اعبنػػات الػػيت يػػدخلها التػػائبوف مػػن " – لئلمػػاـ ابػػن ك ػػري القػػرآف الكػػرم كُب تفسػػري
أم: ىػي مػن الغيػب الػذم ، أم: إقامة الػيت كعػد الػرضبن عبػاده بظهػر الغيػب، ذنوهبم ىي جنات عدف
يكيػد غبصػوؿ ذلػك كبٌ ٔعدِ يأرٛابإَّ كذلك لشدة إيقاهنم كقوة إيباهنم. كقولو:، يؤمنوف بو كما رأكه

                                                           

 ِِِ، صُّج ،تفسري الوسيط للقرآن الكرمي،  طنطاكم (ُ)
 ََِ، صُّج ،ادلعاينروح ،  األلوسي (ِ)
  ُٔاآلية:  مرمسورة  (ّ)
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ک ک ک ک  ژ ژ ڑ ڑ فػػ ف هللا ال ىبلػػف اؼبيعػػاد كال يبدلػػو؛ ، كثبوتػػو كاسػػتقراره

 .(ِ) " (ُ) گ گ گ

كىنا كقفة تشعر اؼبؤمن ابلتكرم كاؼبكانة حيث يستشعر عظم قيمتو عنػد ربػو مالػك اؼبلػك رغػم 
إىل  اؼبػػؤمن علػػى قػػدر عظػػم إيبانػػو فػػ ف قػػاده إيبانػػوكلكػػن هللا يرفػػع قػػدر  أنػػو عبػػد هلل كالعبػػد ُب أمػػر مػػواله
فليبشػػر أبشبػػن مػػا ُب اآلخػػرة مػػن النعػػيم كذلػػك كفػػ  عقػػد يبػػن الػػ من دبػػا مل  بػػذؿ أشبػػن مػػا يبلػػك ُب اغبيػػاة

ىبطر على قلب كما اف ال قة بعدؿ اػبال  سبحانو كتعاىل زبل  التوازف النفسي لدل اؼبػؤمن فػبل يشػعر 
لعطػػاء كاإلنتػػاج كمػػا توطػػد العبلقػػة بػػن العبػػد علػػى ا العػػدؿ حػػافز للمػػؤمنن فال قػػة ُب ابلقهػػر كاػبػػذالف

كيقػوؿ  (ّ)    ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  كخالقو فتزيده تصديقا كقػراب كإنبػة كسػعادة
  (ْ) ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت تعاىل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  :كيقوؿ هللا تعاىل

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ٿٿ
إىل  فػػػسم سػػػعادة أعظػػػم مػػػن تلػػػك السػػػعادة يػػػـو يقػػػود اإليبػػػاف أىلػػػو (ٓ)

ىػػو اليػػػـو  جنػػاف اػبلػػود فكمػػا أنر طػػػرقهم ُب اغبيػػاة فػػسزاح عػػػنهم ظلمػػة اعبهػػل كظلمػػات اؼبعاصػػػي ىػػا
ٱ ٻ ٻ  لؤللوسػي رضبػو هللا  لقػوؿ هللا تعػاىل: "  ركح اؼبعػاي ُب تفسػريك  الفػوز العظػيمإىل  يقودىم

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٻ ٻ پ 
(ٔ) . ...

ٗ  كقولػػػػو عػػػػز كجػػػػل:، كالرؤيػػػػة بصػػػػرية كاػبطػػػػاب لكػػػػل مػػػػن تتػػػػستى منػػػػو أك لسػػػػيد اؼبخػػػػاطبن ملسو هيلع هللا ىلص ٚعااااع

كاؼبػػراد ابلنػػور حقيقتػػو علػػى مػػا ظهػػر مػػن مشػػوس األخبػػار كإليػػو ذىػػب  تػػرلحػػاؿ مػػن مفعػػوؿ َاإزْى
ُٓىاعبمهور كاؼبعػىن يسػعى نػورىم إذا سػعوا   ً أخػرج ابػن أيب شػيبة كابػن جريػر كابػن  ثاٍٛ أٚادٚٓى ٔثاأٚ

يؤتػوف نػورىم علػى قػدر »اؼبنذر كابن أيب حاًب كاغباكم كصححو كابن مردكيو عن ابن مسعود أنػو قػاؿ: 
أعماؽبم يبركف على الصراط منهم من نوره م ل اعببل كمنهم من نوره م ػل النخلػة كأدنىػم نػورا مػن نػوره 

                                                           

  ُُ-َُاآلايت:  اؼبؤمنوفسورة  (ُ)
 ُِٖ، صٓج ،تفسري القرآن الكرمي،  ابن ك ري (ِ)
  ُٕاآلية:  مرمسورة  (ّ)
  َُٖاآلية:  ىودسورة  (ْ)
  ُِاآلية:  اغبديدسورة  (ٓ)
  ُِاآلية:  اغبديدسورة  (ٔ)



89 
 

كقػػػاؿ ، أف ىػػػذا النػػػور يكػػػوف عنػػػد اؼبػػػركر علػػػى الصػػػراطكظػػػاىره « علػػػى إهبامػػػو يطفػػػس مػػػرة كيقػػػد أخػػػرل
كُب األخبػار مػا يقتضػيو كمػا ستسػمعو ، بعضهم: يكوف قبل ذلك كيستمر معهم إذا مركا علػى الصػراط

كاؼبراد أنو يكوف ؽبم ُب جهتن جهػة األمػاـ كجهػة اليمػن كخصػا ألف السػعداء ، قريبا إف شاء هللا تعاىل
كقػاؿ  اعبهتن كما أف األشقياء يؤتوهنػا مػن مشػائلهم ككراء ظهػورىم.يؤتوف صحائف أعماؽبم من ىاتن 

كقيػػل: البػػاء دبعػػىن ، اعبمهػػور: إف النػػور أصػػلو أبيبػػاهنم كالػػذم بػػن أيػػديهم ىػػو الضػػوء اؼبنبسػػ  مػػن ذلػػك
مػا أخػرج ، كيشهد ؽبػذا اؼبعىن/كذكر األيباف لشرفها انتهى، عن أم كعن أيباهنم كاؼبعىن ُب صبيع جهاهتم

حػػاًب كاغبػػاكم كصػػححو كابػػن مردكيػػو عػػن عبػػد الػػرضبن بػػن جبػػري بػػن نضػػري أنػػو ظبػػع أاب ذر كأاب  ابػػن أيب
أن أكؿ من يؤذف لو ُب السجود يـو القيامة كأكؿ من يػؤذف لػو فريفػع  الدرداء قاال: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

ؼ أمػيت بػن األمػم فقيػل: اي رأسو فسرفع رأسي فسنظر بن يدم كمن خلفي كعن يبيد كعػن مشػايل فػسعر 
قػاؿ: غػر ؿبجلػوف مػن أثػر  أمتػك؟إىل  رسوؿ هللا ككيف تعرفهم من بن األمم ما بػن نػوح عليػو السػبلـ

الوضػوء كال يكػوف ألحػد غػريىم كأعػرفهم أهنػم يؤتػوف كتػبهم أبيبػاهنم كأعػرفهم بسػيماىم ُب كجػوىهم مػن 
 انٛاإوثشااساكى  «أيبػػاهنم كعػػن مشػػائلهم. أثػػر السػػجود كأعػػرفهم بنػػورىم الػػذم يسػػعى بػػن أيػػديهم كعػػن

ذ  ُ ج
كصبلة القوؿ إما معطوفة على ما قبل أك است ناؼ أك حاؿ ، أم كبسبب إيباهنم يقاؿ ؽبم ذلك ،

كالقائػل اؼببلئكػة الػذين يتلقػوهنم. كاؼبػراد ابلبشػرل ، كهبوز على اغبالية تقدير الوصف منػو أم مقػوال ؽبػم
على حػذؼ مضػاؼ أم مػا تبشػركف بػو دخػوؿ جنػات يصػ  بدكنػو كالكبلـ ، ما يبشر بو دكف التبشري
كما قيل: البشارة التكػوف ابألعيػاف ، كيص  بدكنو أم ما تبشركف بو جنات، أم ما تبشركف بو جنات

كصبلػػػة قولػػػو ، كتقػػػدير اؼبضػػػاؼ ال يغػػػد عػػػن يكيػػػل البشػػػرل ألف التبشػػػري لػػػي  عػػػن الػػػدخوؿ، فيػػػو نظػػػر
ااس: تعػاىل  ٓ هاادٍٚ فٛٓاابكقولػػو سػػبحانو: ، ُب موضػع الصػػفة عبنػػات رجااس٘ يااٍ رعزٓااب ٱألَ حػػاؿ مػػن  خ 

ذ ُ ضػمري الغائػب ُب إىل  ثشاساكىقاؿ أبو حيػاف: كُب الكػبلـ التفػات مػن ضػمري اػبطػاب ُب ، ج
 ٍٚهد ناك ْإ ٱنفإش ٱنعواٛى.كلو أجرم على اػبطاب لكاف الرتكيب خالدا أنتم فيهػا خ  وبتمػل أف  ذ 

كوبتمػل أف يكػوف مػن كػبلـ ، مػا ذكػر مػن النػور كالبشػرل ابعبنػاتإىل  إلشػارةيكوف من كبلمو تعػاىل فا
اعبنػات بتسكيػل مػا إىل  مػا ىػم فيػو مػن النػور كغػريه أكإىل  فاإلشػارة، اؼببلئكة علػيهم السػبلـ اؼبتلقػن ؽبػم

.فهػم ُب سػركر ابدم علػى  (ُ) " ىػوذكػر أك لكوهنػا فػوزا علػى مػا قيػل. كقػرلء )ذلػك الفػوز( بػدكف 
  :كجوىهم ظاىر على قسماهتم ينب  عما ىم فيو من سعادة ابلنجاة كالفوز ابعبنة كخرياهتا قاؿ تعاىل

                                                           

 ُٕٓ، صُْج ،روح ادلعاين،  االلوسي (ُ)
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ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
 كمػػػن أصبػػػل مػػػا يزيػػػد سػػػعادهتم حػػػن يطػػػرؽ آذاهنػػػم (ُ)

 ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ قولػػو تعػػاىل 
فػػذلك النعػػيم النفسػػي الػػذم تتػػوؽ لػػو نبػػم الصػػاغبن  (ِ)

كلمػػػا خفتػػػجل كتػػػذكيها كلمػػػا خبػػػجل فتلػػػك أنػػػوار اآلايت العظيمػػػة تطػػػرؽ كأمػػػانيهم فتسػػػتنها نبمهػػػم  
  اعبنةإىل  مسامع القلوب اغبية لترتكها على نور من رهبا كإىل نور يسوقها من الدنيا

ذىػػاب اغبػػزف كحلػػوؿ السػػبلـ ُب اعبنػػة يػػرتجم تلػػك اؼبشػػاعر الفياضػػة مػػن السػػعادة العظيمػػة  
 :ألسنة أصحاب اعبنة مػن ك ػرة اغبمػد هلل العظػيم قػاؿ تعػاىل كاألماف الكامل كالرضا كالفرح ما تله  بو

 ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ (ّ) كقػػػػػػاؿ  فلقػػػػػػد ذىبػػػػػػجل شػػػػػػى األحػػػػػػزاف
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   :تعػػػػاىل

  ڈڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڃ
(ْ) 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػاىل

 ال ٚعاصَٓى ٱنفاصٱ ٱألكجاسقولػو تعػاىل: " لئلمػاـ القػرطيب القرآف ألحكاـجاء ُب اعبامع  فقد (ٓ)   ٹ
بضم الياء ككسػر الػزام. البػاقوف بفػت  اليػاء كضػم الػزام. قػاؿ « الٚعصَٓى»كقرأ أبو جعفر كابن ؿبيصن 
كقد قرلء هبما. كالفزع األكػ  أىػواؿ يػـو القيامػة كالبعػث؛ ، كأحزنو لغة سبيم، اليزيدم: حزنو لغة قريش

النػػار. كقػػاؿ ابػػن جػػري  كسػػعيد بػػن جبػػري إىل  عػػن ابػػن عبػػاس. كقػػاؿ اغبسػػن: ىػػو كقػػجل يػػؤمر ابلعبػػاد
 ٔرزهقابْى ٱنًَل كاخكذبػ  اؼبػوت بػن اعبنػة كالنػار..... ، كالضحاؾ: ىػو إذا أطبقػجل النػار علػى أىلهػا

را ٕٚيكى ٱنر٘ كُزىأم تستقبلهم اؼببلئكة على أبواب اعبنة يهن وهنم كيقولوف ؽبم:  . كقيل: رٕعدٌٔ ْ 
اارا ٚاإيكىتسػػتقبلهم مبلئكػػة الرضبػػة عنػػد خػػركجهم مػػن القبػػور. عػػن ابػػن عبػػاس:   ْ  أم كيقولػػوف ؽبػػم؛

 . (ٔ)"ٱنر٘ كُزى رٕعدٌٔفحذؼ. 

                                                           

  ُٖاآلية:  الطورسورة  (ُ)
  ُٗاآلية:  الطورسورة  (ِ)
  ّْاآلية:  فاطرسورة  (ّ)
  َُ-ٗاآلايت:  يون سورة  (ْ)
  َُّاآلية:  االنبياءسورة  (ٓ)
(

6
 ّْٔ، صُُ، جاجلامع ألحكام القرآن، القرطيب(  
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البشػػرل ابلرضبػػة كالرضػػواف كاعبنػػات مػػن كصػػف النعػػيم النفسػػي ُب اعبنػػة جػػاء دبػػا يفػػوؽ اػبيػػاؿ 
يقرأه فكيف دبن سينعم بو نعيم فريد من رب رحيم كدكد انشراح الصدر كسعادة القلب ؼبن إىل  فيؤدم

اؼبػؤمنن برضبػة ذبمػع كػل صػنوؼ احملبػة كالرأفػة كاللطػف كرضػواف مػن هللا يغػدؽ إىل  فتسٌب بشػائر السػركر
ٱ ٻ ٻ ٻ  عليهم بو العطااي كهبمع بو الشمل كيرفع بو الدرجات ُب نعيم خالد مقػيم 

ی ی ی ی جئ  :برضػػػػػػواف هللا كقػػػػػػاؿ تعػػػػػػاىلالرضػػػػػػا كالفػػػػػػرح  (ُ) ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

 حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حتخت مت ىت يت جث مثىث يث حج مج جح
حيػػػػػػػػث  (ِ)

من الكػذب كصػدقوا ُب  صدؽ اؼبؤمنوف مع رهبم فوىبوا لو أعمارىم كأخلصوا لو أعماؽبم كطهركا أقواؽبم
كمػػا أف  لصػػدؽتعػػاملهم مػػع العبػػاد فلػػم يظلمػػوا أك يفػػرتكا كمػػن صػػدؽ مػػع هللا كػػاف مػػؤىبل للفػػوز جبنػػة ا
ٱ  :الرضبة كالرضواف غاية اؼبؤمن كمناه كالفوز العظيم الذم عاش يرجوه ك يتمناه قاؿ تعاىل

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

   ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
بلؿ القػػرآف يقػػوؿ قطػػب )كإف اعبنػػة بكػػل مػػا فيهػػا ُب ًظػك  (ّ)

فكيػػف برضػػواف مػػن هللا يغمػػر ىػػذه مػػن نعػػيم لتتضػػاءؿ كتتػػوارل ُب ىػػاالت ذلػػك الرضػػواف الكػػرم . .. 
 )ذلك ىو الفوز العظيم(.   ؟كتستشعره بدكف انقطاع، األركاح

كضاءة كجهو  كما أف ظبتهم اعبماؿ كالنضارة كإف الشخص اؼبنعم لتظهر عليو ظبات النعيم ُب
كقسػماتو كصبػاؿ مظهػره كسػعادة تغمػره يشػعر هبػا مػػن يػراه ظػاىرا عليػو فكيػف أبىػل اعبنػة الػذين ملكػػوا 

  جث مث ىث  خت مت ىت يت :قمػة النعػيم فوصػفجل اآلايت الكريبػة صبػاؿ حػاؽبم ُب قولػو تعػاىل


علػػى مػػن كذلػك فبػػا يظهػػر مػػن النعػػيم علػػى أصػػحاهبا فوجػوىهم صبيعػػا مسػػفرة مسػػركرة تبعػػث الفػػرح  (ْ)

 . كىذه ظبة عامة عبميع من سيدخل اعبنة  يراىا متميزة ابلضحك كاؼبسامرة كاللطف

العطػػػاء دائػػػم غػػػري ؾبػػػذكذ فعطػػػاء اعبنػػػة متجػػػدد دائػػػم ال ينقطػػػع فيتجلػػػى للعػػػن فػػػبل تػػػرل إال مػػػا 
كسػعادة للبػدف دبػا يبعػث علػى الراحػة كالدعػة كسػعادة للسػمع  كتسعد بػو الػركح فيػزداد ابتهاجهػا يسرىا

                                                           

  ُِاآلية:  التوبةسورة  (ُ)
  ُُٗاآلية:  اؼبائدةسورة  (ِ)
  ََُاآلية:  التوبة سورة (ّ)
  ّٗ-ّٖاآلايت:  عب سورة  (ْ)
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ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب  ماع مػػػػا وبػػػػب كسػػػػعادة للقلػػػػوب بلقػػػػاء مػػػػن ربػػػػببسػػػػ

 (ُ) حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې   ؽبم ُب اعبنة كل ما يشػتهوف كأعظػم

فكػػػػم مػػػػن األشػػػػياء اشػػػػتهتها الػػػػنف  ُب الػػػػدنيا مػػػػن ملػػػػذات  .(ِ) ې ېې ى ى ائ ائ
كمل تنالػو تلػػك النفػػوس ُب الػدنيا ليػػسٌب يػػـو  متعػددة حػػاؿ دكهنػا نقػػص ذات اليػػد اك غريىػا مػػن األسػػباب

فػ هنم ال يكػدر سػعادهتم  على من هنػى الػنف  عػن اؽبػول ُب الػدنيا ليبلػغ كػل مػا يسػعده ُب جنػة النعػيم
فػبل بػرد كال حػر  ءشيء كال تنقطع هبم األمػاي كينػالوف كػل مػا تشػتهيو أنفسػهم كال يكػدر نعػيمهم شػي

ٱ   العػػذاب فهػػم مبعػػدكف عػػن كػػل مػػا قػػد يعكػػر صػػفوىم رغػػم عظػػم مػػا ُب النػػار مػػن أىػػواؿ كال صػػوت

كمػا أهنػػم ُب أمػػاف يػـو يفػػزع النػػاس فكمػػا  (ّ) ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ
 .خافوا هللا ُب الدنيا أمنهم يـو القيامة 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  :قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػاىل

معػػامل التنزيػػل  ففػػي (ٓ) ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ :كقػػاؿ تعػػاىل (ْ)  ٹ
ٗ   :ُب قولػػو تعػػاىل قػػاؿ بعػػا أىػػل العلػػم: إف ىاىنػػا دبعػػىن: إال الػػذين ، إٌ ٱناارٍٚ ظااجقذ نٓااى يُااب ٱنععااُ

ئاك عُٓاب يجعادٌٔ، يعد السعادة كالعدة اعبميلػة ابعبنػة، سبقجل ؽبم منا اغبسىن .... قيػل: اآليػة ، أٔن 
يعد صوهتا كحركة تلهبها إذا نزلوا ، عٓبال ٚعًعٌٕ حعٛعامة ُب كل من سبقجل ؽبم من هللا السعادة.

هدٌٔكاغب  كاغبسي : الصوت اػبفي: ، منازؽبم ُب اعبنة  . ْٔى فٗ يب ٱشزٓذ أَفعٓى خ 

فلقػػػد اخػػػتص الػػػرضبن عبػػػاده ُب اعبنػػػة دبجػػػال  النعػػػيم الػػػيت  ؾبالسػػػهم للتػػػنعم ك السػػػركركمػػػا أف 
طػػابوا ؾبالسػػهم ُب الػػدنيا ابلقػػوؿ أيػػبه  الػػنف  كيسػػعد القلػػب فتلػػك ؾبػػال  طابػػجل ؼبػػن  تزخػػر بكػػل مػػا

                                                           

  َُٖاآلية:  ىودسورة  (ُ)
  ُٕاآلية:  الزخرؼسورة  (ِ)
  َُِاآلية:  االنبياءسورة  (ّ)
  َُّاآلية:  االنبياءسورة  (ْ)
  َُُاآلية:  االنبياءسورة  (ٓ)
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 (ُ)   ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮲    ے ۓ ۓ ھ ھ ھ ھ ے الطيػب كالتػزاكر ُب طاعػة هللا 
خوة اإليبانيػة ما صبعتهم ؿببة هللا كاألكيكوف اجتماع أصحاب احملبة ُب هللا كاألخوة اإليبانية ُب اعبنة م ل

فنقػاء اعبنػة كسبيزىػا دبػا حػوت  فتعاكنوا على طاعة هللا كنصػرة شػريعتو كالصػ  كالػرتاحم كالتػآلف ُب الدنيا
فهػػذه الف ػػة اؼبؤمنػػة صبعػػجل قلػػوهبم ُب الػػدنيا األخػػوة  كدبػػن حػػوت مػػن أىػػل اإليبػػاف يبعػػث علػػى السػػركر

 اخػػتبلؼ الواحػػد إذا اشػتكى عضػػو تػػداعجل لػػو سػائر األعضػػاء كلكػػن اليػػـو ال اإليبانيػة فكػػانوا كاعبسػػد
فػرحتهم  يراه اؼبسلم فيحزف غباؿ إخوتو بل يسعده حػاؽبم كتسػره كال قهر كال أمل كال شحناء كال شكول

ۈ   :فيسعد بسعادهتم كيسر بسركرىم كلي  ذلك ؼبن عاداىم فذلك ُب خسرانو اؼببن قاؿ تعاىل

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ۈ ٴۇ ۋ

 . (ِ)   ۆئۇئ ۆئ 

فاجملال  للتحاكر كتبادؿ اغبػديث كىػذا مػا  ال ينقطع حى ُب اعبنة كحديث الذكرايتالتحاكر 
نسػػها ُب اجملػػال  الػػيت تػػدخل إليهػػا األنػػ  كالبهجػػة لػػذلك أيبيزىػػا عػػن الوحػػدة كاالنعػػزاؿ فتجػػد الػػنف  

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   :قػػاؿ تعػػاىل جػػاءت اآلايت الكريبػػة بػػذكر بعػػا حػػوارات أىػػل اعبنػػة كمنهػػا

ى ى ائ ائ ەئەئ    ې  ۅ ۉ ۉ ې ې ې    ۅ        ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۇ

قاؿ بعضهم لػبعا: إن "يقوؿ تعاىل ذكره:  لئلماـ الط مكُب جامع البياف  (ّ)   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
فًاٍ   أيها القـو كنا ُب أىلنا ُب الدنيا مشفقن خائفن من عػذاب هللا كجلػن أف يعػذبنا ربنػا اليػـو 

كأدخلنػا اعبنػة. كبنحػو ، يعػد فنجػان مػن النػار، يعد: عػذاب النػارٔٔقبَب عراة انعًٕوبفضلو عهُٛب
قػاؿ: ثػد ، قػاؿ: ثنػا أبػو صػاحل، علػي حػدثنا ذلػك:اؿ أىل التسكيل. ذكر من قاؿ الذم قلنا ُب ذلك ق

يقػوؿ: الػرحيم  اناسحٛىيقػوؿ: اللطيف.كقولػو:إَّ ْٕ انجاسقولػو: ، عن ابن عباس، عن علي، معاكية
كفبػػا سػػب  فػػ ف النعػػيم النفسػػي الػػذم كرد ُب آايت كصػػف اعبنػػة قػػد  (ْ) "خبلقػػو أف يعػػذهبم بعػػد تػػوبتهم.

مشل حياة اؼبؤمن كمقومات السعادة الػيت تضػمن لػو حيػاة مسػتقرة دبجػرد تبلكهتػا ُب الػدنيا حيػث بينػجل 
 مالو من النعيم النفسي ُب اعبنة فبع جل ُب نفسو ال قة بوعد هللا 

                                                           

  ِْ-ِِاآلايت:  اؼبطففنسورة  (ُ)
  ْٖ-ْٔاآلايت:  اغبجرسورة  (ِ)
  ِٖ-ِٓاآلايت:  الطورسورة  (ّ)
 ْٕٕ، صِِج ،تفسري الطربي جامع البيان عن أتويل آي القرانلط م ، ا (ْ)
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البشػارة ابلرضبػة اؼبقرتنػة ابلرضػواف كلقػد اقرتنػجل البشػارة ابلرضبػة كالرضػواف ُب مواضػع عػػدة كيٌب  
كذلػػك لف ػػة خاصػػة مػػن عبػػاده كإف رضبػػة هللا ؽبػػي أعظػػم البشػػائر للمػػؤمن فكيػػف إذا اتبعػػجل أبعظػػم مػػن 

لئلمػاـ بيػاف كجػاء ُب جػامع ال ينالػو ُب اعبنػة مػن نعػيم ذلك كىو رضوانو سبحانو كتعاىل كىي أعظػم مػا
يبشر ىؤالء الذين آمنوا كىاجركا كجاىدكا ُب سبيل هللا رهبم برضبة منو ؽبػم "يقوؿ تعاىل ذكره: الط م  

أبنػػػػو قػػػػد رضػػػػي عػػػػنهم بطػػػػاعتهم إايه كأدائهػػػػم مػػػػا  ، أنػػػػو قػػػػد رضبهػػػػم مػػػػن أف يعػػػػذهبم كبرضػػػػواف منػػػػو ؽبػػػػم
 اثبجل دائم أبدا ؽبم.، يقوؿ: كبساتن ؽبم فيها نعيم مقيم ال يزكؿ كال يبيد ٔجُبدكلفهم.

عػػن ، عػػن دمحم بػػن اؼبنكػػدر، قػػاؿ: ثنػػا سػػفياف، قػػاؿ: ثنػػا أبػػو أضبػػد اؼبوسػػوم، حػػدثنا ابػػن بشػػار
، قػػػاؿ هللا سػػػبحانو: أعطػػػيكم أفضػػػل مػػػن ىػػػذا، إذا دخػػػل أىػػػل اعبنػػػة اعبنػػػة قػػػاؿ:، جػػػابر بػػػن عبػػػد هللا

كقػد   زثٓى ثسحًخ يُّ ٚجشسْى كتعػاىل:  (ُ) "«قاؿ: رضوايفيقولوف: ربنا أم شيء أفضل من ىذا؟ 
  ْاى زثٓاى ثسحًاخ يُاّس ٚجشا يقوؿ اغبػ  سػبحانو كتعػاىل:  رضبو هللا تفسري خواطر الشعراكمُب جاء 

، الرضبػػةإىل  فوضػ  اؼبػػوىل سػبحانو كتعػاىل ذلػك كأضػاؼ الرضػواف، كقػد تػرحم كلكنػك ال تنػاؿ الرضػواف
كبعػد الرضػواف يقػوؿ  ىو مػا فػوؽ النعػيم.كالرضواف ثسحًخ يُّ ٔزرٕاٌكلذلك يقوؿ اغب  عز كجل:
ذ نٓى فٛٓب َعٛى يقٛىاغب  سبحانو كتعاىل:   ُ   (ِ)"ٔج

كذلك ؽبم اؼبكانة الرفيعة فتلك اؼبكانة اليت يناؽبا أىل اعبنة تضفي عل قلػوهبم السػعادة فيشػعر 
عوره أنػو دكهنػم اؼبؤمن بتميزه كخصوصا أنو ُب ؾبتمع كل ما فيو كمػن فيػو ذك مكانػو فػبل أيتيػو اغبػزف بشػ

ۈ ٴۇ ۋ  ۆ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ كذلػػك أنػػو ال ينبغػػي ألحػػد أف وبػػزف ُب اعبنػػة أبػػدا 

 ۋ
 (ّ) 

كمػػا أف اؼبتتبػػع لػػآلايت الكريبػػة الػػيت تناكلػػجل كصػػف النعػػيم النفسػػي ألىػػل اعبنػػة كمػػا أعػػده هللا 
ڻ  ڻ قولػو سػبحانو:  لعباده لتصيبو الدىشة كالغبطة كيسػتحث خطػاه ليبلػغ ذلػك النعػيم كىػو يقػرأ

 (ْ)(  ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

                                                           

 ُْٕ، صُْج ،تفسري الطربي جامع البيان عن أتويل آي القرانلط م ، ا (ُ)
  ْٕٔٗص ،ٖج، تفسري الشعراوي،  الشعراكم( ِ)
  ُِ-َُاآلايت:  الواقعةسورة  (ّ)
  ُٖ-ُٕاآلايت:  السجدةسورة  (ْ)
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خفػػى هللا نعيمػػا آخػػر غػػري مػػا مػػر بنػػا ذكػػره كقػػد علمنػػا أنػػو أعظػػم كأصبػػل كلػػي  ُب اعبنػػة أحيػػث 
يعرتم نعيم اعبنة فبػا يعػرتم نعػيم الػدنيا مػن النقػائص مػن تلػف  شيء من الدنيا ُب اعبنة إال االظباء فبل

أم كػل نفػ   فَل رعهى َفاط"  ُب تفسري ركح اؼبعاي عند األلوسي رضبو هللا  كتغري كغريه شيء كجاء
كالفػاء ، من النفوس ال ملك مقرب كال نيب مرسػل فضػبل عمػن عػداىم فػ ف النكػرة ُب سػياؽ النفػي تعػم

أم ألكل ػػك الػػذين عػػددت يااب أخفااٗ نٓااىسػػببية أك فصػػيحة أم أعطػػوا فػػوؽ رجػػاءىم فػػبل تعلػػم نفػػ 
إىل  األعػػن علػػى اإلطػػبلؽ الإىل  كُب إضػػافة القػػرة، أم فبػػا تقػػر بػػو أعػػنيااٍ قااسح أعااٍٛنعػػوهتم اعبليلػػة

كركل الشػػيخاف كغرينبػػا عػػن أيب ىريػػرة  أعيػػنهم تنبيػػو علػػى أف مػػا أخفػػي ؽبػػم ُب غايػػة اغبسػػن كالكمػػاؿ.
ظبعػػجل كال خطػػر أعػػددت لعبػػادم الصػػاغبن مػػا ال عػػن رأت كال أذف  عػػن النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص يقػػوؿ هللا تعػػاىل:

جاصاء ثًاب  فَل رعهى َفط يب أخفٗ نٓى يٍ قاسح أعاٍٛعلى قلب بشر بلو ما أطلعتكم عليو اقرؤا إف ش تم 

أم جػػوزكا جػػزاء بسػػبب مػػا كػػانوا يعملونػػو مػػن األعمػػاؿ الصػػاغبة فجػػزاء مفعػػوؿ مطلػػ   كاابَٕا ٚعًهاإٌ 
كعن اغبسن أنو قاؿ: أخفى القـو أعماال ُب الدنيا فسخفى هللا تعػاىل ، لفعل مقدر كاعبملة مستسنفة...

« الكشػف»كُب ؽبم ما ال عن رأت كال أذف ظبعػجل أم أخفػي ذلػك ليكػوف اعبػزاء مػن جػن  العمػل. 
رابطػػػة لبلحػػػ  ابلسػػػاب  كأصػػػلو فػػػبل يعلمػػػوف  فاااَل رعهاااىأف ىػػػذا يػػػدؿ علػػػى أف الفػػػاء ُب قولػػػو تعػػػاىل: 

ترشي  لو ألف جازيو مػن ىػو العظػيم كحػده فػبل  أخفٗكعدـ ذكر الفاعل ُب ، كالعدكؿ لتعظيم اعبزاء
قلنػػػػا: إف اغبػػػػ  "دمحم متػػػػويل الشػػػػعراكم الشػػػػيخ خػػػػواطر  ك جػػػػاء ُب (ُ)"غػػػػريه سػػػػبحانوإىل  يػػػػذىب كىػػػػل

فػ ذا أراد سػبحانو ، كمل يعطهم منها إال علػى قػدر حػاجتهم منهػا، سبحانو أخفى أسرار اػبري عن اػبل 
إمبا هبازيهم دبػا يعلػم ، عباده اؼبؤمنن ال هبازيهم دبا يعلموف من خريات الدنيا كإمكانهتم فيهاأف هبازم 
فمعىن )قرة العن( أم: استقرارىا علػى شػيء حبيػث ال  كدبا يتناسب مع إمكانت قدرتو.، ىو سبحانو
ا تصػػبو إليػو مػػن كرأت فيػو كػػل مػ، كالعػػن ال تسػتقر علػػى الشػيء إال إذا أعجبهػػا، غػريهإىل  تتحػوؿ عنػػو
 للمؤمن دبا غمػر بػو هللا سػبحانو ستتحق  كإف اؼبتسمل غباؿ اؼبؤمن هبد أف الرضا كراحة النف  (ِ)"متعة

 كتعاىل قلبو من اليقن كالتوكل اغب  على خالقو ُب الدنيا أماـ كل ما أمل بو مػن الػببلء ٍب هبػد قػرة العػن
كذلػػك فضػػل  سػػبحانو كتعػػاىل لعبػػاده مػػن أنػػواع النعػػيمُب اعبنػػة دبػػا مل ىبطػػر لػػو علػػى ابؿ فبػػا أخفػػى هللا 

الكرم اؼبتعاؿ الذم تعجز عن إدراكو العقػوؿ كاألبصػار ٍب جػاء االسػتنكار أف يتسػاكل اؼبػؤمن كالكػافر 
                                                           

 َُّ، صُُج ،روح ادلعاين،  االلوسي (ُ)
  ُُّٕٖ ص ،ُٗج، تفسري الشعراوي،  الشعراكم( ِ)
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ُب اعبزاء سواء ُب الدنيا للمؤمن حيث الطمسنينة كالراحة النفسػية كالسػكينة أك ُب اآلخػرة ابلنعػيم اؼبقػيم 
ا يزيػػػد اؼبػػػؤمن إصػػػرارا علػػػى االسػػػتقامة فقطعػػػجل النفػػػوس اؼبؤمنػػػة طريػػػ  الػػػدنيا مؤمنػػػة أبنواعػػػو اؼبتعػػػددة فبػػػ

فكػػاف مػػن تلػػك األسػػباب  النعػػيم النفسػػي الػػدائم ُب جنػػة اػبلػػدإىل  ؿبتسػػبة كاثقػػة اػبطػػى حػػى كصػػلجل
اػبلػود الػدائم  أعماؿ أىل اإليباف الػيت أرشػد إليهػا اػبػال  سػبحانو عبػاده ليعيشػوا جنػة الػدنيا ُب رحػاب

كالنعػػػيم اؼبقػػػيم بعػػػد اػبػػػركج مػػػن دنيػػػا الفنػػػاء كالػػػزكاؿ ىػػػو منيػػػة كػػػل نفػػػ  كمناىػػػا كلقػػػد كػػػاف مػػػن أعظػػػم 
بوصػػف ذلػػك النعػػيم الػػذم لػػن ىبطػػر علػػى قلػػب  البشػػارات الػػيت اسػػعدت قلػػوب اؼبػػؤمنن بعػػدما تعلقػػجل

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ  بشػػر فكانػػجل الطمسنينػػة ُب قولػػو تعػػاىل: 

فهػػم يرفلػػوف ُب نعػػيم دائػػم كخلػػود ال ىبشػػوف معػػو فػػوات  (ُ) ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې  ٴۇ
شيء من النعيم أك زكالو فخلػود للبقػاء كخلػود للصػحة كخلػود للسػركر كخلػود لؤلحبػة كخلػود للمشػاعر 

كؽبذا ظبي القػرآف ، عطف بذكر السعداء، ؼبا ذكر تعاىل حاؿ األشقياء"  فذلك الفوز العظيم ككاؼبودة 
قػػد أمنػػوا ، كىػػو اعبنػػة، أم: ُب اآلخػػرة فااٗ يقاابو أيااٍٛأم: هلل ُب الػػدنيا  إٌ ٱنًزقااٍٛفقػػاؿ: ، م ػػاي

كسػػائر ، كمػػن الشػػيطاف ككيػػده، كجػػزع كتعػػب كنصػػب، كمػػن كػػل ىػػم كحػػزف، فيهػػا مػػن اؼبػػوت كاػبػػركج
ٗ  اآلفػػات كاؼبصػػائب كقولػػو:  ىػػذا اسػػت ناء يؤكػػد النفػػي؛ ف نػػو  ال ٚاارٔقٌٕ فٛٓااب ٱنًاإد إال ٱنًٕرااخ ٱألٔناا

كمػػا ثبػػجل ُب الصػػحيحن: أف رسػػوؿ هللا ،  كمعنػػاه: أهنػػم ال يػػذكقوف فيهػػا اؼبػػوت أبػػدا، اسػػت ناء منقطػػع
ٍب يقاؿ: اي أىل اعبنػة ، ٍب يذب ، فيوقف بن اعبنة كالنار، يؤتى ابؼبوت ُب صورة كبش أمل  ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:

وا فػػبل تسػػقموا كاي أىػػل النػػار خلػػود فػػبل مػػوت يقػػاؿ ألىػػل اعبنػػة: إف لكػػم أف تصػػح، خلػػود فػػبل مػػوت
كقػد نلػوا كػل مػا  . (ِ)"،كإف لكػم أف تنعمػوا فػبل تبسسػوا أبػدا، كإف لكم أف تعيشوا فبل سبوتػوا أبػدا، أبدا

سبنوا جزاء كفاقا من الرحيم بعباده اللطيف اػببري الذم سبقجل رضبتو عذابو كمغفرتو عدلو فسعطى بكـر 
ككبريىػػا فبػػا ارتضػػاه لعبػػاده كرضػػي عػػنهم  كضػػاعف اغبسػػنات كثقػػل اؼبػػوازين بصػػغار األعمػػاؿ الصػػاغبات

 .فسرضاىم فكاف فوز اؼبؤمنن ابعبنات

على ما سػب  فػ ف النعػيم النفسػي ألىػل اعبنػة نعػيم حقيقػي كىػو أحػد أنػواع النعػيم الػذم  كبناءان 
يعػز  لصحة النفسية التامة الشػاملة الػيتينالو اؼبؤمن فيحق  لو السعادة كالطمسنينة كاالستقرار كالبهجة كا

                                                           

  ٕٓ-ٔٓاآلايت:  الدخافسورة  (ُ)
 312، ص4، ج1، طتفسري القرآن العظيم، ابن ك ري(ِ) 
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ل عليو أف هبدىا ُب الدنيا مهما بذؿ من غػايل كنفػي  كلكػن قػد هبػد شػي ا منهػا إف سػلك طريػ  اؽبػد
 يباف ُب حياتوكزبل  خبل  اإلسبلـ كحق  اإل
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 للنعيم النفسي يف اجلنةاألبعاد الرتبوية : ادلبحث الرابع
 

علػػػى آايت كصػػػف النعػػػيم النفسػػػي ألىػػػل اعبنػػة كمػػػا كرد فيهػػػا مػػػن تفاسػػػري لعػػػدد مػػػن  االطػػػبلعبعػػد 
العلماء كما توصلوا لو من آراء نستنت  عددا من األبعاد الرتبويػة الػيت تسػاىم ُب الوقػوؼ علػى اعبوانػب 

الػػػيت هتػػػذب الػػػنف  كسبنحهػػػا التفػػػاؤؿ كاعبػػػد ُب يقػػػن كتػػػوازف نفسػػػي وبفػػػ  للػػػنف  اإلنسػػػانية  الرتبويػػػة
  ها فمنها:صحت

السػعادة كالصػحة النفسػية ُب الػدنيا  اليقن التاـ أبف القرب من هللا سبحانو كاالنقياد لشػرعة أسػاس-ُ
، فعػػن عمػػر بػػن اػبطػػاب  ، أنػػو قػػاؿ: قػػدـ علػػى رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كالفػػرح ابلسػػعادة األبديػػة ُب اعبنػػة

ت صػبيا ُب السػيب، أخذتػو، فسلصػقتو ببطنهػا، كأرضػعتو، سيب، ف ذا امرأة من السيب تبتغي، إذا كجػد
فقػػاؿ لنػػا رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " أتػػركف ىػػذه اؼبػػرأة طارحػػة كلػػدىا ُب النػػار؟". قلنػػا: ال كهللا، كىػػي تقػػدر 

 .(ُ)على أال تطرحو. فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " هلل أرحم بعباده من ىذه بولدىا"

الصػػحة النفسػػية ُب حيػػاة اؼبػػؤمن كضػػركرة العمػػل علػػى احملافظػػة علػػى ذلػػك دبعرفػػة طػػرؽ  إدراؾ أنبيػػة-ِ
 . استجبلب الصحة النفسية من الكتاب كالسنة

طريػػ  استشػػعار دكر البنػػاء اإليبػػاي ُب تػػوفري الصػػحة النفسػػية دبػػا لػػذلك البنػػاء مػػن أنبيػػة كذلػػك عػػن -ّ
 .العلم الشرعي كاػبل  القوم

بكػل مػا فيهػا مػن نعػيم كابؼبقابػل اػبلػود ُب اآلخػرة كدكاـ  فانيػة كسػرعة انقضػائهامعرفة قدر الػدنيا ال-ْ
 . جنة النعيم اػبالدإىل  بقائها وبفز النف  اإلنسانية الختيار الطري 

ن اإليبػاف كمػا يتعلػ  بػو مػن علػم إدراؾ أسباب العلػل النفسػية كذبنبهػا كأىػم تلػك األسػباب البعػد عػ-ٓ
 .خريم الدنيا كاآلخرة ؤدم إليو منسلوكيات كما يك 

العلػم حبقيقػػة الرضػػا بقضػاء هللا كقػػدره كأنبيتهػػا كػسىم مرتكػػزات الصػػحة النفسػية ؼبػػا ؽبػػا مػن أثػػر علػػى -ٔ
 .ة الركح كقوة اعبسد رغم احملنسكين

                                                           

 (ِْٕٓ، )َُِٗ، صْغضبو، جُب سعة رضبة هللا تعاىل كأهنا سبقجل  ابب، كتاب التوبة، صحيحومسلم ُب أخرجو ( ُ)
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معرفة أنبية ذبنب اللغو كسوء اغبديث كؾبالسة أصحاهبا حيث أف من نعيم اعبنػة خلوىػا مػن اللغػو -ٕ
 .ذمءكالصخب كالكبلـ الب

اليقػػن بوعػػد الػػرضبن ابػبلػػود ُب نعػػيم اعبنػػة الػػدائم للمػػؤمنن يتبلشػػى أمامػػو كػػل ىػػم علػػى نعػػيم فػػاف -ٖ
 .يا الفناء كال واب ُب جنة اػبلودعندما يقارف اؼبؤمن بن نبو ُب دن

اغبػػ  الػػذم إىل  الوصػػوؿإىل  مػػن مناىػػل العلػػم اغبػػ  مػػن الكتػػاب كالسػػنة يػػؤدم اؼبعرفػػة ؼبػػا ُب اعبنػػة-ٗ
 .إليو النف  تطم ن

 التوبػػة كاالسػػتغفار كتكػػرار ذلػػك ُب عػػدة آايت يػػؤدمإىل  امت ػػاؿ التوجيهػػات الرابنيػػة ُب اؼبسػػارعة-َُ
 .التقول الذم تطم ن بو النف  كتسكنإىل  الوصوؿإىل 

اعبنػػػة مػػػع معرفػػػة النعػػػيم الػػػذم ينتظػػػر اؼبػػػؤمنن إىل  هتي ػػػة الػػػنف  اإلنسػػػانية بتعريفهػػػا دبشػػػقة الطريػػػ -ُُ
 .ر اؼبلمات الصعبة كس  توازف نفسيكالقدرة على عبو  العـز كالتفاؤؿيبعث على 

معرفة مػا أعػده هللا لعبػاده مػن أىػل الػببلء مػن ال ػواب كالعػوض عمػا فقػدكه أك نؽبػم ُب الػدنيا مػن -ُِ
أىػػم مػػا يػػؤثر ُب قػػوة سباسػػكهم كربملهػػم للػػببلء كاستشػػعار مػػا ؽبػػم مػػن ثػػواب علػػى مػػا ىػػم فيػػو مػػن امل 

 .لة شعورية من الرضا كاالحتساب ُب صحة نفسيةليولد لديهم حا

منػذ غبظػة كفػاهتم فتبػدأ منػذ غبظػة أف تتوفػاىم  ف ة مػن اؼبػؤمنن إدراؾ أف السعادة كالفرح قد يناؽبا-ُّ
فبػػػا يولػػػد الطمسنينػػػة  اؼببلئكػػػة طيبػػػن كذلػػػك أف سػػػعادة أىػػػل اإليبػػػاف تبػػػدأ بلحظػػػة مغػػػادرة دار الفنػػػاء

فعن جابر   قػاؿ: ظبعػجل النػيب ملسو هيلع هللا ىلص، قبػل كفاتػو بػ بلث، يقػوؿ:  .للنفوس اؼبؤمنة كحسن ظن ابهلل
 .(ُ)" ال يبوتن أحدكم إال كىو وبسن ابهلل الظن"

االستبشػػار بفضػػل هللا كرضبتػػو مػػن ظبػػات اؼبػػؤمنن بعػػدما علمػػوا دبػػاؽبم مػػن النعػػيم ُب اعبنػػة كسػػعة - ُْ
 .يم الذم أعده ؽبم رضبة منو كفضبلبلغوا النعرضبة هللا هبم كذباكزه عنهم كمغفرتو لي

                                                           

، ْاألمر حبسن الظن ابهلل تعاىل عند اؼبوت، ج ابب، كتاب اعبنة كصفة نعيمها كأىلها، صحيحومسلم ُب أخرجو (ُ)
 (ِٕٕٖ، )َِِٓص
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الفػػوز العظػػيم ىػػو ابلنجػػاة مػػن النػػار كدخػػوؿ اعبنػػة ليحيػػي أبف األجػػور تسػػتوَب يػػـو القيامػػة ك العلػػم -ُٓ
اؽبمػػػػػة كيبعػػػػػث علػػػػػى الرجػػػػػاء كالتفكػػػػػر ُب اآلخػػػػػرة الباقيػػػػػة كذبنػػػػػب الػػػػػذنوب فبػػػػػا يعػػػػػود علػػػػػى الػػػػػنف  

 .ابلطمسنينة

علػػى نيػػل اعبنػػة كنعيمهػػا كذلػػك أف هللا سػػبحانو كتعػػاىل بفضػػلو يقبػػل مػػن أنػػو قػػادر  أف يعلػػم اؼبػػؤمن-ُٔ
اؼبػػؤمن مػػا اسػػتنفذ فيػػو كسػػعو مػػن عمػػل اػبػػري دكف تشػػدد أك تراخػػي كال يكلفػػو دبػػا ال يطيػػ  فبػػا يولػػد 

 . لديو ال قة ُب فضل هللا كرضبتو ابإلضافة لعفوه

بعظم سعة مغفرتو سبحانو  توحي البشرلك كدخوؿ اعبنة  هللا لعباده ابلفوز ابؼبغفرة ال قة ُب بشرل-ُٕ
لعباده كعظم ما أعد ؽبم مػن فػيا جػوده ككرمػو كتكػرار ذلػك الوعػد مػرارا يبعػث علػى التفػاؤؿ دبػراد 

 .هللا ؼبن سعى ُب طري  اعبنة أف يبلغو إايىا بفضلو كرضبتو

ة ُب أك ػػر مػػن ُب اعبنػػ الفهػػم الصػػحي  للمسػػاكاة الرابنيػػة ُب ال ػػواب بػػن اؼبػػؤمنن مػػن ذكػػر كأن ػػى- ُٖ
 موضع مع علم الناس بشمولية اػبطاب ُب القرآف للرجاؿ كالنساء إال ما خػص بعضػهم مػن أحكػاـ

 .ليولد ُب القلب السكينة كالفرح لعدؿ هللا كفضلو

الفػػرح بوعػػود هللا سػػػبحانو ؼبػػن أكذكا كنؽبػػػم مػػن ؿبػػػن الػػدنيا مػػا نؽبػػػم ُب سػػبيل اغبػػػ  بنيػػل مغفرتػػػو -ُٗ
 . منحةإىل  أمل كاحملنةإىل  األمل كالفوز برضوانو ليتحوؿ

اغب  لكافة عباده جبنات ذبرم من ربتهػا األهنػار إف عاشػوا م ػابرين ُب طريػ   أف نتفاءؿ بوعد هللا-َِ
 . اػبري ُب نبة كثبات

، فعن سػعد بػن ايب كقػاص، قػاؿ: كنػا هبازم ابغبسنات إحسان مهما قلجل إدراؾ أف هللا سبحانو-ُِ
، فقػػاؿ: "أيعجػػز أحػػدكم أف يكسػػب كػػل يػػـو ألػػف حسػػنة؟" فسػػسلو سػػائل مػػن عنػػد رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

جلسائو: كيف يكسب أحدن ألػف حسػنة؟ قػاؿ: " يسػب  م ػة تسػبيحة، فيكتػب لػو ألػف حسػنة، 
فميزانػو العػدؿ فػبل كبقػر مػن اؼبعػركؼ شػي ا كلػو كػاف طبلقػة الوجػو فهػي  .(ُ)كوب  عنو ألف خط ػة"

 .من صفات أىل اعبنة كمن ظباهتم فيها
                                                           

، ْٖٔ، صُفضل اهتليل كالتسبي  كالدعاء، ج ابب، كتاب الذكر كالدعاء كالتوبة كاالستغفار، صحيحومسلم ُب أخرجو  (ُ)
(ِٖٔٗ) 
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كجػػػػوب معرفػػػػة األعمػػػػاؿ الػػػػيت تػػػػدخل اؼبػػػػؤمن اعبنػػػػة كإتقاهنػػػػا كُب مقػػػػدمتها أركػػػػاف األيبػػػػاف كأركػػػػاف -ِِ
 نيػل ال ػواب كاقرتاهنػا اإلسبلـ فذلك سبب السعادة ُب الدنيا كاآلخرة ؼبا ؽبا من أثر علػى الػنف  كُب

 .آايت النعيم

العلػػم أبنبيػػة القػػوؿ اغبسػػن سػػواء كػػاف مقػػوال أك مكتػػواب أك مسػػموعا كأثػػره ُب النفػػوس كاجملتمعػػات -ِّ
 .كابؼبقابل اغبذر من القوؿ السوء ؼبا لو من تبعات

فػػػرد ككيػػػف ينفػػػع صػػػاحبو ُب الػػػدنيا كاآلخػػػرة كأثػػػره علػػػى الصػػػحة النفسػػػية لل إدراؾ أنبيػػػة الصػػػدؽ-ِْ
انتشار ال قة ُب النف  كُب اجملتمع كُب األمة ذلك ُب الدنيا إىل  كانعكاسو على اجملتمع حيث يؤدم

 . ف هللا سبحانو كاػبلود ُب النعيمأما ُب اآلخرة فالفوز برضوا

كاألمػراض ال يتحقػ  صبلػة إال ُب دار السػبلـ كىػي اعبنػة  اليقن أبف السػبلمة مػن اآلفػات كاؽبمػـو-ِٓ
ـ الػداخلي ُب الػنف  ابلفػرح كاألمػن مػن اػبػوؼ مػن الػذنوب أك الشػيطاف أك البشػر أك حيث السبل
أك يكػػػدر السػػػمع مػػػن القػػػوؿ أك  كالسػػػبلمة مػػػن كػػػل مػػػا يكػػػدر القلػػػب مػػػن اؽبمػػػـو كاألحػػػزاف غػػػريىم

يكػػوف سػبلمة ُب الواقػع كسػػبلمة  الصػخب أك يكػدر اغبيػػاة مػن ضػي  العػػيش أك أذل البشػر كبػذلك
 .  النعيم اػبالدُب األمنيات كسبلمة ُب

اليقن أف هللا سبحانو كتعاىل قد اشرتل من اؼبؤمنن أنفسهم كأمػواؽبم ُب سػبيل هللا بػ من ال يقػدر -ِٔ
كنعػػيم ال يوصػػف كخلػػود ال يفػػىن فكػػاف الػػ من اعبنػػة فمػػن ابع هلل فليسػػتيقن ابلعػػوض ابلفػػوز العظػػيم 

 .كلريذبي ما عند هللا ُب سعادة كإقداـ

الراحبػػػة فكلمػػػا بػػػذؿ هلل فبػػػا أعطػػػاه كػػػاف الػػػرب  األعظػػػم  رة مػػػع هللا ىػػػي التجػػػارةأف يعلػػػم أف التجػػػا-ِٕ
كالفوز اؼببن سواء من نفسو أك مالو أك كقتو أك علمو أك جهده بل كل نعمة من  كاالست مار األم ل

مع بػذؿ اعبهػد  كانجل لو كمن عملها فمن اتجر بنواايه الطيبة الصادقة هللا هبا عليو أك نوااي صادقة
فبػػػا وبيػػػي األمػػػل كيبعػػػث علػػػى  العمػػػل كلكنػػػو مل يبلػػػغ العمػػػل فنيػػػة اؼبػػػؤمن أبلػػػغ مػػػن عملػػػو فػػػذلك ُب

 .اؼبسارعة ُب اػبريات كنيل الرضا كالشعور ابإلقباز كاست مار النوااي اػبرية كاستحضارىا

حيػث أنػو يبعػث علػى السػعادة ُب الػدنيا كاآلخػرة العلم أبف للذكر أثر عظػيم علػى الػنف  البشػرية -ِٖ
"كُب  :قػاؿ ابػن القػيم :السكينة حى أف هللا سبحانو يرفع عن أىل اعبنة كل العبادات كيبقى الذكرك 
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كأنػو هبلػب للقلػب الفػرح كالسػركر ، أنو يزيػل اؽبػم كالغػم عػن القلػب :الذكر أك ر من مائة فائدة منها
عػػن القلػػب إف ذكػػر هللا عػػز كجػػل يػػذىب  ...، كأنػػو يػػورث احملبػػة الػػيت ىػػي ركح اإلسػػبلـ، كالبسػػ 

فلػػي  للخػػائف الػػذم قػػد اشػػتد خوفػػو أنفػػع مػػن ، كلػػو يثػػري عجيػػب ُب حصػػوؿ األمػػن، ـباكفػػو كلهػػا
 .(ُ)"إذ حبسب ذكره هبد األمن كيزكؿ خوفو، ذكر هللا عز كجل

إدراؾ أنبيػػػػة ؾبالسػػػػة أىػػػػل اإليبػػػػاف الػػػػذين يتخػػػػريكف أطايػػػػب اغبػػػػديث فتحػػػػف ؾبالسػػػػهم الرضبػػػػة - ِٗ
ال  الػػػيت ال يػػػذكر هللا فيهػػػا كمػػػا يرتتػػػب عليهػػػا مػػػن كحشػػػة كىػػػم كتغشػػػاىم السػػػكينة كاغبػػػذر مػػػن اجملػػػ

 .ككدر

أنبيػػة احملبػػة ُب هللا كاألخػػوة اإليبانيػػة كمػػا يرتتػػب عليهػػا فهػػي الػػيت تعػػن اؼبػػؤمن علػػى نوائػػب الػػدىر -َّ
كربيطػػػو  دركب اػبػػػري كتواسػػػيو ُب نوائػػػب الػػػدىرإىل  كتػػػذكره إذا نسػػػي كتعينػػػو إذا ذكػػػر كيخػػػذ بيػػػده

ضبػػػة كالعطػػػف فتػػػؤثره علػػػى نفسػػػها كتػػػدافع عنػػػو كتناصػػػره ُب اغبػػػ  فيشػػػعر ابحملبػػػة الصػػػادقة ابحملبػػػة كالر 
 .كاألخوة اإليبانية الرحيمة كهبد االىتماـ كالقبوؿ فبن حولو

القناعة كاليقن أبف ما أنزؿ هللا ىو اػبري بكل صوره كأشكالو كفيػو سػعادتنا ُب الػدنيا قبػل اآلخػرة -ُّ
 .أك رزؽ مقسـو من شرع عظيم أك قضاء مقدر

نصػره إىل  ال قة ُب عدؿ هللا سػبحانو كالطمسنينػةإىل  العلم أبف اؼبلك يـو اغبساب هلل كحده يؤدم-ِّ
إىل اػبسػراف كاؼبظلػـو إىل  كأف اؼبؤمن سينتصر على كػل مػن ظلمػة كلػن يبخسػو أحػد حقػو بػل الظػامل

 .اعبناف

كيتجػػاكز عػػن  عبػػاده أحسػػن مػػا عملػػواأنبيػػة االجتهػػاد كذلػػك ابلعلػػم أبف هللا سػػبحانو يتقبػػل مػػن -ّّ
 .سي اهتم وبيي األمل ُب القلوب ُب االجتهاد ُب أبواب اػبري كالتفاؤؿ برضبة هللا كسعة مغفرتو

معرفة أنبية الدعاء كأثره العظيم حيث أف أىػل اعبنػة ؽبػم حػوارات ُب ؾبالسػهم يتػذاكركف مػا كػانوا -ّْ
سػبحانو كتعػاىل مػن علػيهم بفضػلو كذلػك أهنػم كػانوا هللا  أف ال يػدخلوا اعبنػة كلكػن فيو من إشفاقهم

 .يصاحبوف أعماؽبم ابغبرص على الدعاء كاإلغباح فيو كاؼبواظبة عليو فنالوا من بر كرضبة الرحيم

                                                           

 ،الوابل الصيباين القيم،  (ُ)
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بنظارة كجوه أىل اعبنة كما لذلك من أثر على  الوجو كأثره الطيب كظهر ذلك العلم أبنبية طبلقة-ّٓ
ُب فػػػرح  أبف اؼبػػػؤمنن بوجػػػوىهم النضػػػرة ُب اعبنػػػة السػػػركر كالبهجػػػةنفوسػػػهم كمػػػن حػػػوؽبم فبػػػا يػػػورث 

 .لكفر من الذؿ كاؼبهانة كاالنكساركسركر كانتصار حى أهنم يضحكوف فبا كصل ؽبم أىل ا

مػامل ىبطػر اليقن أبف أىل اعبنة سيبلغ هبم الفرح دبا سيجدكنو من فضل هللا ككرمو كعظيم عطػاءه -ّٔ
 .على قلب بشر

يعادلػػو نعػػيم ُب  الػػذم ال، دبػػا ينتظػػره ُب اعبنػػة مػػن النعػػيم، عادة كالفػػرح ُب حيػػاة اؼبسػػلمربقيػػ  السػػ-ّٕ
، عافيػػةإىل  كالسػػقم، غػػىنإىل  فػػالفقر، فكػػل شػػيء ُب الػػدنيا للمػػؤمن منػػو عػػوض ُب اآلخػػرة، الػػدنيا
ؼبػػن ، آخػػرة خالػػدةإىل  كاغبيػػاة الفانيػػة، اجتمػػاعإىل  كالفػػراؽ، عطػػاءإىل  كاغبرمػػاف، سػػركرإىل  كاغبػػزف

 امت ل شرع هللا كص  كاحتسب كاستقاـ.

األمػػػػراض النفسػػػػية ُب إىل  الػػػػذم يػػػػؤدم، كعػػػػدـ التسػػػػخ  كاالعػػػػرتاض، الرضػػػػا بقضػػػػاء هللا كقػػػػدره-ّٖ
كال ػػواب ، كإمبػػا إدراؾ أف الػػدنيا دار امتحػػاف للفػػوز جبنػػات النعػػيم، كفقػػداف ال ػػواب ُب اآلخػػرة، الػػدنيا

مل يكػن ليػدركها لػوال ىػذا ، أف ُب ىذا القدر رفعة للمػؤمنسبحانو  لعلم هللا، اعبزيل كأف ذلك القدر
 ينالو سواىم. حيث اختص هللا أىلو ب واب خاص ال، القدر

، فتسػػكن الػػنف ، أبف الفػػوز ابعبنػػة ىػػو هنايػػة طريػػ  اؼبػػؤمنن، ربقيػػ  األمػػن كالطمسنينػػة ُب النفػػوس-ّٗ
أف هللا يعن عباده على نيػل ذلػك كتعلم ، اؽبدايةمتفائلة ُب طري  اغب  ك كنف  ، كسبضي خبطى اثبتة

 كت بيتهم على طري  ؿببتو كالفوز ابعبنة.، إبعانتهم على طاعتو، ال واب

إبدراكهم أف اعبنة للمتعاكنن على اػبري كاؼبتناصحن علػى ، تعزيز أكاصر احملبة بن القلوب اؼبؤمنة-َْ
كاألخػوة اإليبانيػة كالتمػاس حػوائ  ، بيػنهمفتتحق  احملبة كالتعػاكف ، كاؼبتواصلن ُب الطاعة كاػبري، ال 

 كعدـ زبلف بعضهم.، للقاء ُب اعبنة، اؼبؤمنن

، كبػػث العػػـز فيهػػا، كت بيتهػػا علػػى الطاعػػة كاإلنبػػة، ؾباىػػدة الػػنف  إبقامتهػػا علػػى طريػػ  االسػػتقامة-ُْ
 على اؼبضي كالتقدـ ُب طري  الصاغبن.
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ؿبػب ، بفطرتػو السػليمة ؿبػب ػبالقػو ؿبػب للخػريفهػو ، ربقي  استواء الفطرة لدل اإلنساف اؼبسػلم-ِْ
الػػذم  سػػبحانو فيجػػد ُب اآلايت القرآنيػػة صػػلة بينػػو كبػػن خالقػػو، ؿبػػب لبلجتمػػاع كالتواصػػل للنعػػيم

رضػػػػوانو كمػػػػا هبػػػػد ح ػػػػا علػػػػى أعمػػػػاؿ الكمػػػػاؿ إىل  فيسػػػػعى دائمػػػػا، يبلػػػػك اؼبكانػػػػة العظيمػػػػة ُب قلبػػػػو
 نفسو البشرية إذا فاز ابعبنة. ربتاجو، ؼبا سيجده من نعيم مادم كمعنوم، األخبلقي

بتنميػػػػػة ركح التنػػػػػاف  كاإلتقػػػػػاف ، كمنظومػػػػػة القػػػػػيم اإلسػػػػػبلمية الفاضػػػػػلة، بنػػػػػاء الضػػػػػمري اإلنسػػػػػاي-ّْ
 عز كجل. ابإلخبلص هلل

الف ذكػػر اعبنػػة يشػػحذ ؛ التغلػػب علػػى ضػػعف الػػنف  البشػػرية بتعليقهػػا دبػػا ُب اعبنػػة شػػحذا للهمػػم-ْْ
  الفنت لبلنطبلؽ بقوة كثبات ال يتقهقر أماـاؽبمم كيقوم العزائم كوبفز صاحبو 

 ربقي  التوازف النفسي كمبو القدرة على اؼبضي ُب الدنيا بسبلـ-ْٓ

فكيػف إذا كػاف ذلػك فبػن تتطلػع ، كاحملبة كاأللفػة بػن البشػر اعبميلة تبعث جوا من اؼبتعة اؼبفاجسة-ْٔ
ن عطائػو مػا يزيػد فرحػة عبػادة ٍب يكػوف مػ، كىػو العظػيم مالػك اؼبلػك-سػبحانو- رضػوانوإىل  األف دة

-كمػػن يكػػرمهم؛ إمبػػا ىػػم عبػػاد لػػو تفضػػل علػػيهم ىػػو -سػػبحانو-كىػػو الػػرب ، أبعظػػم فبػػا يتخيلػػوف
ٍب يبالغ ُب إكرامهم دبا يلي  جببللو كعظػيم ، ٍب بلغهم برضبتو جنتو، كأعاهنم عليها، ابؽبداية-سبحانو
 سلطانو.

احملتـو لكل من أطاع هللا. فعلى اؼبؤمن معرفة اعبنة  اؼبصري األبدية ىي أف السعادة التفاؤؿ كإدراؾ-ْٕ
 لعباده معرفة بشريعتو كإيبان ابلغيب كمطلب شرعي.-سبحانو-كما ادخره اػبال  ، كما حوت

أيػػديهم مػػن  بػػن مػػاكأف ، اعبنػػة إبدراؾ أف اعبمػػاؿ األكمػػل ىػػو ُب اعبنػػة فقػػ إىل  الشػػوؽ الػػدائم-ْٖ
الفػػػوز ابعبنػػػة إىل  فػػػ ف ذلػػػك يشػػػعرىم ابلشػػػوؽ نػػػة أصبػػػل؛أشػػػياء مهمػػػا بلغػػػجل مػػػن الركعػػػة فمػػػا ُب اعب

 كتعرؼ أكجو الكماؿ فيها.

ُب  العقػل متػسمبل هبعػل كتكرار ذلك ُب القرآف الكػرم؛، التسمل ُب اؼبصري برب  اؼبؤمن بنعيم اعبنة- ْٗ
 اػبطػكمتطلعػا للفػوز بػذلك النعػيم؛ فبػا هبعلػو يبضػي كاثػ  ا، كؿبفزا لو على اػبري ُب مسػتقبلو، مصريه
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الػدائم ك الػدعاء  فبػا يسػتجلب التضػرع، كىبشى فوات النعيم، يرجو رضبتو، -سبحانو-ُب فضل هللا 
 أف يبلغو جنتو.-سبحانو-كاالنكسار هلل 

ال عػوض لنػا عنػو؛ -سػبحانو-الشعور ابلطمسنينة كذلػك ابليقػن أف كػل شػيء منػو عػوض إال هللا -َٓ
اؼبسػارعة ُب  إىل  فبػا يػؤدم، تلػيب صبيػع الرغبػات نعيم اعبنػةفاؼبعرفة بوجود حوافز متعددة كمتنوعة ُب 

، فػػالفقري ينتظػػر الغػػىن، كي ػػري اؽبمػػم كيسػػهل الصػػعاب أمػػاـ السػػائرين، كػػل خػػري لؤلفػػراد كاجملتمعػػات
ككػػل ؿبػػرـك ينتظػػر الظفػػر؛ فبػػا يولػػد االسػػتقرار ، ككػػل شػػقي ينتظػػر السػػعادة، كالسػػقيم ينتظػػر الشػػفاء

 قدر.كالرضا ابلقضاء كال، النفسي

، بتوافقهػػا مػػع التشػػريع الػػرابي تلبيػػة اغباجػػات الفطريػػة األساسػػية ضػػركرة تسػػعد الػػنف  البشػػرية؛- ُٓ
كقػد زادت عػن اغباجػة أضػعافا مضػاعفة؛  ، ُب اعبنػة فكانجل ككسهنا مباذج بسيطة أماـ ما أدخر ؽبػم

ع للػػػنف  كُب ذلػػػك تشػػػجي، كسبلكهػػػم الػػػدائم ؽبػػػا، اسػػػتمراريتها مػػػع لتضػػػفي نوعػػػا آخػػػر مػػػن السػػػعادة
 البشرية بعدـ اؼبيل مع اؽبول كالتمسك ابلشريعة اإلسبلمية. 

فهػو ، كىو من أىم صفات جنة النعيم، أنبية السبلـ ُب ربقي  السعادة كضركرة ب و ُب اجملتمعات-ِٓ
كىػو مػن ، كتكػوف قػادرة علػى اإلنتػاج، فبالسبلـ تسعد اجملتمعات، اؼبنشودة لكل نف  بشرية الغاية

 كتعلم اغبقيقة الرائعة لتلك الدار. ، حى تطم ن القلوب اؼبؤمنة، يمظبات جنة النع

ربػو الػذم خلقػو ٍب اسػتخلفو؛ إىل  تعمي  العبلقة كاالنتماء بن العبػد كخالقػو؛ لعلػم اؼبػؤمن بعودتػو-ّٓ
، فطبيعػػة الػػنف  البشػػرية السػػوية ربػػب مػػن وبسػػن إليهػػا، -سػػبحانو-لقػػاءه إىل  يبعػػث علػػى الشػػوؽ
ٍب ُب ، ٍب األرحػػػػاـ، كتقلبػػػػجل ُب فضػػػػلو عليهػػػػا كىػػػػي ُب األصػػػػبلب-سػػػػبحانو-فكيػػػػف دبػػػػن خلقهػػػػا 

الػذم جعلػو الػرضبن فضػبل ، بل ترجو كتتمىن أف يبن هللا عليهػا بػو، ذلك اللقاءإىل  كىي ربن، الدنيا
، عػن النػيب صػلى أيب ىريػرة عػن ف، . كقد ذبلى ذلك ُب اغبػديثمنو على عبادة زايدة ؽبم ُب الكرامة

هللا عليػػو كسػػلم ، فيمػػا وبكػػي عػػن ربػػو عػػز كجػػل ، قػػاؿ : أذنػػب عبػػد ذنبػػا ، فقػػاؿ : اللهػػم اغفػػر يل 
ذنيب ، فقاؿ تبارؾ كتعاىل : أذنب عبدم ذنبا، فعلػم أف لػو راب يغفػر الػذنب ، كأيخػذ ابلػذنب ، ٍب 

رب اغفر يل ذنيب ، فقاؿ تبارؾ كتعاىل: عبدم أذنب ذنبػا، فعلػم أف لػو راب عاد فسذنب، فقاؿ: أم 
يغفػػر الػػذنب، كأيخػػذ ابلػػذنب، ٍب عػػاد فسذنػػب فقػػاؿ: أم رب اغفػػر يل ذنػػيب، فقػػاؿ تبػػارؾ كتعػػاىل: 

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4396
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لػػػذنب، اعمػػػل مػػػا شػػػ جل فقػػػد غفػػػرت أذنػػػب عبػػػدم ذنبػػػا، فعلػػػم أف لػػػو راب يغفػػػر الػػػذنب، كأيخػػػذ اب
  .(ُ)"لك

ف إ، حيػػث مطلػػب ُب زمػػن غربػػة اإلسػػبلـ، كمػػا ربويػػو مػػن نعػػيم الذىنيػػة للجنػػة استحضػػار الصػػورة-ْٓ
حاضػػرة ُب أذىػػاهنم؛ لبلنطػػبلؽ ب بػػات كسػػ  ، أبنػػاءه ُب أمػػ  اغباجػػة لوجػػود ىػػذه الصػػورة اؼبشػػرقة

كربفػػزىم علػػى ال بػػات؛ ، كالظلػػم كتكالػػب األمػػم علػػيهم؛ لتبػػث فػػيهم اؽبمػػم، التحػػدايت احمليطػػة هبػػم
  ملو منهم أمتهملبلوغ القمم ُب ما ي

كتتفػ  مػع الواقػع اؼبعقػد الػذم وبػي  بػو كزبفػػف  ،نػوع مػن الرتبيػة تػتبلءـ مػع اإلنسػافإىل  حاجتنػا-ٓٓ
 من آالمو كمعانتو كذلك لن يتحق  إال ُب ضوء الرتبية القرآنية ؽبذا اإلنسػاف الصػاحل اؼبصػل  لغػريه،

 . (ِ)كجملتمعو

للتسمػػػل كإاثرة االنتبػػػاه ككشػػػف مػػػا فيهػػػا مػػػن  الغيبيػػػة؛ التواصػػػل الػػػدائم مػػػع اؼبعتقػػػداتإىل  اغباجػػػة-ٔٓ
مػػن تفاصػػيل النعػػيم هبعلهػػا  امػػتبلؾ تصػػور كاضػػ  ؼبػػا ُب اعبنػػة-فلػػي  كػػل الغيػػب ترىيػػب، مشػػوقات

كاؼبقارنػة بينهػا كبػن ، كيستطيع اسػتدعاء أم صػورة منهػا مػى شػاء، ككسهنا رأم العن دائما لئلنساف
 .نيا من نعيم فافما ُب الد

يػز علػػى التوبػػة كاإلنبػػة كالتنفػػري مػػن طػػرؽ الباطػل؛ حػػى يسػػتدرؾ اؼبقصػػر كيعػػرؼ قػػدر الػػدنيا التحف-ٕٓ
 اليت وبيا هبا. 

ركعو التصوير اغبسي للجنة يبعث علػى معايشػة ذلػك الواقػع الغيػيب بركعتػو كمػا فيػو مػن ـبلوقػات -ٖٓ
 أخرل عابدة من مبلئكة كغريىا

 

                                                           

، ُُِِ، صْ، كتاب التوبة، ابب قبوؿ التوبة من الذنوب كإف تكررت الذنوب كالتوبة، جصحيحومسلم ُب أخرجو (ُ)
(ِٕٖٓ. ) 
 كدكره ُب ،اؼبؤسبر العلمي الدكيل األكؿ القرآف الكرمإعداد اإلنسان الصاحل يف ضوء الرتبية القرآنية، ( حلًٌ  د.داكد دركيش ِ)

 .معاعبة قضااي األمة 
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 وأثرىا الرتبوي يف العهد النبوي القرآنأوصاف أىل اجلنة يف : الفصل الثالث

 أوصاف أىل اجلنة يف القرآن :ادلبحث األول

ك ػري مػن اآلايت الكريبػة كُب ذلػك  لقد كردت أكصاؼ اؼبؤمنن الذين سينالوف الفوز ابعبنػة ُب
 الفػػػوز بنعػػػيم اعبنػػػة اػبالػػػد الػػػذم كصػػػفو الػػػرضبن   ُب اآلايتإىل  أنبيػػػة ابلغػػػة لكػػػل مػػػن تصػػػبو نفسػػػو

العباد علػى الظفػر هبػا  كاعبنة كما حوت من النعيم أمنية اؼبؤمنن كلقد حث هللا سبحانو كتعاىل ،الكريبة
كبػػن صػػفات الف ػػة اؼبؤمنػػة الػػيت سػػتناؿ ذلػػك الشػػرؼ ككعػػد العبػػاد إبعػػانتهم علػػى الظفػػر بقبػػوؿ العمػػل 

دبػر ابسػتحقاقو أك للحجػة علػى مػن عصػى  إقامػةاغبسن كسعة العفو كاؼبغفرة ؼبػن صػل  مػنهم كُب ذلػك 
 دخوؿ النار كخسرانو اؼببن ؼبا ُب اعبنة من النعيم 

 كما أف اؼبتسمل ُب تلك الصفات ليتجلى لو عظم الفضل اإلؽبي الذم تضػمنتو تلػك الصػفات
هنػػػا ربقػػػ  للعبػػػاد السػػػعادة الدنيويػػػة بكػػػل أنواعهػػػا سػػػواء الركحيػػػة أك النفسػػػية أك االقتصػػػادية أك إحيػػػث 

زمػػػات ٍب السػػػعادة األخركيػػػة ابلفػػػوز شػػػد األأك أالظػػػركؼ  أحلػػػكف كػػػانوا ُب إك  االجتماعيػػػة أك الصػػػحية
ابعبنػػػة اػبالػػػدة كالنعػػػيم اؼبقػػػيم فيكػػػوف اجملتمػػػع اإلسػػػبلمي اؼبتصػػػف ابألخػػػبلؽ اإلسػػػبلمية كالقػػػيم الرابنيػػػة 

دؿ من السعادة لكل مػن ينتمػي لػو أك يتعامػل معػو ؿبققػا القػيم النبيلػة كالعػضيقتدل بو كي ام الين  اؾبتمعن 
 اغبقيقي كوبمل اػبري لكل البشرية 

 كمن تلك الصفات ألىل اعبنة مايلي:

 .اإلميان والعمل الصاحل األول: 

حيث اقرتف اإليبػاف ابلعمػل الصػاحل ليكػوف اإليبػاف الػذم كقػر ُب القلػب مرتصبػا فيصػدقو العمػل 
 ن ياعبنػػة اػبالػػدالصػػاحل الػػذم يبلػػغ صػػاحبو بػػو درجػػة اؼبػػؤمنن الػػيت يسػػتح  هبػػا أف يكػػوف مػػن أصػػحاب 
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 (ُ) ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ فػػػاهلل عػػػز كجػػػل يقػػػوؿ: 

ابلتصػػدي   بػػرز نوعػػو كبػػن ظبػػوه كىػػو اإليبػػاف كتفصػػيل ذلػػكأاألعمػػاؿ ك  أعظػػمفقػػدـ الػػرضبن ذكػػر صػػفة 
خالقػو الػذم وبػرر اإلنسػاف مػن العبوديػة لغػري  دباجاء بػو النػيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مػن اػبػال  سػبحانو مػن التوحيػد

اؼبخلػوؽ كظبػو لنفسػو أف يػرتب  دبالػك  ةن اػبضوع لغري خالقو كبياف ؼبكانػكُب ذلك تكرم للمخلوؽ ع
هنػى عنػو كيقػيم حػدكده كيتلقػى منػو صبيػع مػايوفر لػو  اؼبلك فيطيعػو ُب صبيػع مػا أمػر كينتهػي عػن كػل مػا

ليػػو بقدراتػػو احملػػدكدة كإمبػػا يتحقػػ  لػػو بكمػػاؿ إ الوصػػوؿيبلػػك اؼبخلػػوؽ  السػػعادة الدينيػػة كالدنيويػػة فبػػا ال
رسػلو  تبػاعاك  بشػرعةاإليباف كالتصػدي  كالعمػل ابلتوجيهػات الرابنيػة كيتحقػ  ذلػك ابإليبػاف ابهلل كالعمػل 

اإلسػػبلـ كبػػذلك يكػػوف اؼبخلػػوؽ قػػد سػػلك  كأركػػافاإليبػػاف  أركػػافكاإليبػػاف ابليػػـو اآلخػػر كاإليبػػاف بكػػل 
اعبنػػة كسػػيفوز بوعػػد الػػرضبن لعبػػاده اؼبػػؤمنن بفضػػل منػػو إىل    طريقػػوخالقػػو كالػػتمإىل  الطريػػ  الصػػحي 

: أم صػدقوا دبػا ٔانارٍٚ ئيُإاكيعػد بقولػو: "ُب تفسػري ىػذه اآليػة عند اإلمػاـ الطػ م حانو كجاء سب
، وكأدكا فرائضػػػ، : أطػػػاعوا هللا فسقػػػاموا حػػػدكدهٔعًهااإا انصااابنعبدجػػػاء بػػػو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. كيعػػػد بقولػػػو: 
يعػد أىلهػا  ألعبة انجُخ ْى فٛٓب خبندٌٔفالذين ىم كذلك  أٔنئككاجتنبوا ؿبارمو. كيعد بقولو: 

 . (ِ)" مقيموف أبدا، ْى فٛٓب خبندٌٔالذين ىم أىلها 

 قدوات فاإلميان ظاىرا يف تصرفاهتم :الثاين

هللا كؿببتػػو فػػرتجم  ىكاؼبؤمنػػوف الػػذين كضػػعوا اعبنػػة نصػػب أعيػػنهم ىػػم قػػـو تعلقػػجل قلػػوهبم برضػػ
حلػػوا كػػانوا رضبػػة ينمػػا أذلػك سػػلوكهم ابػبلػػ  القػػوم كىيػػسهتم ابلسػػكينة كالوقػػار كالسػػنتهم بطيػػب األقػػواؿ 

قػػواؽبم كأفعػػاؽبم فػػبل أك األحبػػاب أك الضػػعفاء يظهػػر الرضػػا ابلقضػػاء كالقػػدر ُب أرحػػاـ ؼبػػن حػػوؽبم مػػن األ
رضػية مػن رهبػا كلقػد جػاء ُب تفسػري قولػو ك ضجر فنفوسهم راضية عن رهبم كتعمل أف تتػوَب مأتسخ  
 . (ّ) ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ تعػاىل:
. انارٍٚ ئيُإا ٔكابَٕا ٚزقإٌقيل: من ىم اي رب؟ قػاؿ: ىػم  أال إٌ أٔنٛبء ٱلقولو:  ُب فت  القدير 

الػػويل ُب اللغػػة: القريػػب. " قػػاؿ: ىػػم الػػذين إذا رؤكا ذكػػر هللا، عػػن سػػعيد بػػن جبػػري، كأخػػرج أبػػو الشػػيخ

                                                           

  ِٖاآلية:  البقرةسورة  (ُ)
 ِٕٖ، صِج ،تفسري الطربي جامع البيان عن أتويل آي القرانلط م ، ا (ِ)
  ّٔ-ِٔاآلايت:  يون سورة  (ّ)
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كاؼبػػراد أبكليػػاء هللا: خلػػص اؼبػػؤمنن، كػػسهنم قربػػوا مػػن هللا سػػبحانو بطاعتػػو كاجتنػػاب معصػػيتو. كقػػد فسػػر 
يؤمنػػوف دبػػا هبػػب اإليبػػاف بػػو، كيتقػػوف مػػا  سػػبحانو ىػػؤالء األكليػػاء بقولػػو: الػػذين آمنػػوا ككػػانوا يتقػػوف أم:

أهنم ال ىبافوف أبدا كمػا ىبػاؼ  راد بنفي اػبوؼ عنهم:هبب عليهم اتقاؤه من معاصي هللا سبحانو، كاؼب
غريىم، ألهنم قد قاموا دبا أكجب هللا علػيهم، كانتهػوا عػن اؼبعاصػي الػيت هنػاىم عنهػا، فهػم علػى ثقػة مػن 
أنفسهم كحسن ظن برهبم، ككذلك ال وبزنوف على فػوت مطلػب مػن اؼبطالػب، ألهنػم يعلمػوف أف ذلػك 

للقضػػاء كالقػػػدر، كيروبػػػوف قلػػوهبم عػػػن اؽبػػػم كالكػػدر، فصػػػدكرىم منشػػػرحة، بقضػػاء هللا كقػػػدره فيسػػػلموف 
كجوارحهم نشطة، كقلوهبم مسػركرة كؿبػل اؼبوصػوؿ: النصػب، علػى أنػو بػدؿ مػن أكليػاء، أك الرفػع: علػى 
أنػػو خػػ  ؼببتػػدأ ؿبػػذكؼ، أك ىػػو مبتػػدأ: كخػػ ه: ؽبػػم البشػػرل، فيكػػوف غػػري متصػػل دبػػا قبلػػو، أك النصػػب 

تفسػػري ، علػػى أنػػو كصػػف ألكليػػاء. قولػػو: ىػػم البشػػرل ُب اغبيػػاة الػػدنيا كُب اآلخػػرةأيضػػا علػػى اؼبػػدح أك 
أنبيائػو، كينزلػو ُب كتبػو، إىل  ؼبعىن كوهنم أكلياء هللا، أم: ؽبم البشرل من هللا ما داموا ُب اغبياة دبا يوحيو

ات للمػؤمنن من كوف حاؿ اؼبؤمنن عنػده ىػو إدخػاؽبم اعبنػة كرضػوانو عػنهم، كمػا كقػع ك ػري مػن البشػار 
ُب القػػػرآف الكػػػرم، ككػػػذلك مػػػا وبصػػػل ؽبػػػم مػػػن الػػػرؤاي الصػػػاغبة، كمػػػا يتفضػػػل هللا بػػػو علػػػيهم مػػػن إجابػػػة 
دعائهم، كما يشاىدكنو من التبشري ؽبم عند حضور آجاؽبم بتنػزؿ اؼببلئكػة علػيهم قػائلن ؽبػم: ال زبػافوا 

كػػة ؽبػػم مبشػرين ابلفػػوز ابلنعػػيم كالسػػبلمة كال ربزنػوا كأبشػػركا ابعبنػػة كأمػا البشػػرل ُب اآلخػػرة: فتلقػي اؼببلئ
 .(ُ)"من العذاب

 

 ادلسارعة يف العمل الصاحل :الثالث

فمن علم دبا ادخره هللا سبحانو لعباده ُب اعبنة البد أف يكوف جػادا ؾبػدا كيػنعك  ذلػك علػى 
ه أعماؿ الػ  الػيت يقػـو هبػا فتجػده مسػارعا لكػل خػري ىبشػى أف يفوتػو نصػيب مػن ثػواب اك يسػبقو غػري 
: كذلك دأب الصاغبن الذين عرفوا فلزموا كعملػوا كلقػد جػاء ُب تفسػري قولػو هللا عػز كجػل حينمػا يقػوؿ

فػػي تفسػػري عبػػواىر ف (ِ)(   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)
كىػي مفاعلػة؛ إذ النػاس كػسف كػل كاحػد ، اؼببػادرة :كاؼبسػارعة" ُب تفسػري القػرآفلئلمػاـ الطػ م اغبسػاف 

                                                           

 ُٗٓ، صِج ،فتح القدير،  الشوكاي (ُ)
  ُّّاآلية:  آؿ عمرافسورة  (ِ)
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إىل  كالتقػرب، كالتقػول، كاؼبعػىن: سػارعوا ابلطاعػة، فبينهم ُب ذلػك مفاعلػة.....، يسرع ليصل قبل غريه
مػا ندبػو إىل  من فهم كبلـ ربػو؛ أف يبػادر كيسػارع علىقلجل: كح  ، حاؿ يغفر هللا لكم فيهاإىل  ربكم
أنػو ينبغػي ؼبػن بلغػو  اعلػم :رضبػو هللا قػاؿ النػوكم، يتهػاكف بػرتؾ الفضػائل الػواردة ُب الشػرع كأال، إليػو ربػو

بػل أيٌب ، كال ينبغػي أف يرتكػو صبلػة، مػرة؛ ليكػوف مػن أىلػو كلػو شيء ُب فضائل األعماؿ؛ أف يعمػل بػو
فعلوا منػػػو مػػػا اأمػػػرتكم بشػػػيء فػػػ كإذا:صػػػحتو علػػػىلقػػػوؿ النػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص ُب اغبػػػديث اؼبتفػػػ   دبػػػا تيسػػػر منػػػو؛
  (ُ)"اغبلية"انتهى من .استطعتم

 

 رخصو ويف عزائمو مطيعني هلل ورسولو يف الرابع: 

مػورىم فيػسسبركف دبػا أمػر كينتهػوف أولو ملسو هيلع هللا ىلص ُب صبيػع ف هلل سبحانو كتعػاىل كلرسػو إف اؼبؤمنن مطيع
ف تؤتى رخصو كما وبب أعما هنى كأيخذكف ابلرخص كما أيخذكف ابلعزيبة كىم يعلموف أف هللا وبب 

اؼبتاحػػة  اإلمكانيػػةف مل تتػػوفر لديػػو إهللا  أكامػػرعػػن اؼبػػؤمن ُب تنفيػػذ بعػػا ف تػػؤتى عزائمػػو فينتفػػي اغبػػرج أ
كعػدـ االبتػداع  تبػاعاال أنبيػةؽبػم علػى طاعتػو كتقػواه دبػا اسػتطاعوا كُب ذلػك  كإعانػةرضبة من هللا بعباده 

يرتتػػب علػػى ذلػػك مػػن  كالتشػػدد عامػػة كيظهػػر ذلػػك خاصػػة ُب اعبهػػاد ُب سػػبيل هللا كنصػػرة شػػريعتو كمػػا
ف ينػالوا اعبنػة كنعيمهػا اؼبقػيم فضػبل أجزاء عظيم من اػبال  سبحانو لعباده اؼبخلصػن الػذين يسػتحقوف 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  : تعػػػاىل قػػػاؿ مػػػن رهبػػػم

يقػػػػوؿ " لئلمػػػػاـ الطػػػػ م البيػػػػاف كجػػػػاء ُب جػػػػامع  (ِ) کڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
كال علػى اؼبػريا ضػي  ، كال على األعرج ضػي ، األعمى منكم أيها الناس ضي  تعاىل ذكره: لي  على

، للعلػػػل الػػػيت هبػػػػم، كشػػػهود اغبػػػرب معهػػػم إذا ىػػػم لقػػػػوا عػػػدكىم، أف يتخلفػػػوا عػػػن اعبهػػػاد مػػػع اؼبػػػػؤمنن
ٔيااٍ ٚطااَّلل   ٔزظاإنّ ٚدخهااّ جُاابد رجااس٘ يااٍ رعزٓااب كاألسػباب الػػيت سبػػنعهم مػػن شػػهودىا.....قولو: 

كإىل ، حػرب أعػداء هللا مػن أىػل الشػرؾإىل  عػاىل ذكػره: كمػن يطػع هللا كرسػولو فيجيػبيقػوؿ ت األَٓبز

                                                           

 َُٔ، صِج ،اجلواىر احلسان يف تفسري القرآن ، الط م (ُ)
  ُٕاآلية:  آؿ الفت سورة  (ِ)
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يدخلػػو هللا يػػـو القيامػػة جنػػات ذبػػرم مػػن ربتهػػا ، ذلػػكإىل  القتػػاؿ مػػع اؼبػػؤمنن ابتغػػاء كجػػو هللا إذا دعػػي
 (ُ)"األهنار 

 

 الكفار وجياىدوهنم يطيعون ال :اخلامس

 مػػػن صػػػفات اؼبػػػؤمنن الػػػيت كىػػػذه (ِ)( ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ) :قػػػاؿ تعػػػاىل
ف طاعػػة الكفػػار أبنواعهػػا إحيػػث  ربفػػ  ؽبػػم ديػػنهم كتضػػمن ؽبػػم سبكينػػو ُب األرض مهمػػا امتػػدت اغبيػػاة

يرتتػػب علػػى  كدرجاهتػػا كبتنػػوع عصػػورىم كمشػػارهبم إمبػػا ىػػي بدايػػة ؽبػػدـ الػػدين ُب نفػػوس اؼبسػػلمن كمػػا
ؽبػذا الػدين مػن اؼبكائػد كالدسػائ   ة كالتنبو ؼبا وبػاؾظذلك من مصائب أخرل كبذلك على اؼبؤمن اليق

ف يعلػػم كجػػوب اجملاىػػدة ُب ىػػذا الطريػػ  قػػدر اسػػتطاعتو كمػػا كىبػػو هللا إايه مػػن إمكػػانت أك  أعدائػػومػػن 
 ةىػل العلػم كالػدعاأك  ،فسىل القتاؿ كاجب عليهم القتاؿ أبنفسػهم ك ابلسػبلح ةفساحات اعبهاد متعدد

ك فت  عليو من أبواب اػبػري فلينظػر أأعطاه هللا موىبة  ككل من ،عليهم اعبهاد ابألقبلـ كابلكلمة كالعلم
بػػواب خػػري توثػػ  أابلعلػػم كلهػػا  كأ ابؼبػػاؿ كأفاعبهػػاد ابلػػنف   ،أم ابب جهػػاد كاجػػب عليػػو أف يسػػلك

 عرل اإلسبلـ كتنصر شرعة الرضبن كتنشر اػبري كسبكن لدين هللا سبحانو

 مضوا العقد الرابح مع هللاأ :السادس

دركػػجل أف أقلػػوهبم كيلقػػجل بػػو أركاحهػػم فعانقػػجل اؼبعػػاىل كاتقػػجل للجنػػاف ك  عنػػدما سبلػػك اإليبػػاف
ركاح صادقة تواقة أ تى عرض الرضبن الصفقة على اؼبؤمنن لتستبشرأحب هللا كطاعتو ىو الظفر كالفوز 

خالصػػا هلل تعػػاىل كمضػػجل ُب اغبيػػاة كقػػد ذبػػردت مػػن أم  كمػػا سبلػػركاحهػػا ككػػل أبػػذلك العقػػد فباعػػجل 
بػػل حبركتهػػا  مانيهػػاأفبػػا سبلػػك فػػالركح هلل كاؼبػػاؿ كاغبيػػاة أبكملهػػا بػػل دبشػػاعرىا ك  ملكيػػة شخصػػية لشػػيء

كقػػد صػػدقجل بوعػػد مالػػك اؼبلػػك ؽبػػا ابلفػػوز ابعبنػػة فوعػػجل دكرىػػا كبػػذلجل  ،كلهػػا هلل سػػبحانو كسػػكوهنا
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  : قػاؿ تعػاىل  الغايل كالنفي  مطم نة كاثقػة مستبشػرة

                                                           

   ِِّ، صِِج ،تفسري الطربي جامع البيان عن أتويل آي القران( الط م ، ُ)
  ِٓاآلية:  الفرقافسورة  (ِ)
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وئۇئ ۇئ  ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

يقػػػػػػوؿ قطػػػػػػب ُب  .(ُ) ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ
فقػد ابع اؼبػؤمن هلل ُب تلػك الصػفقة نفسػو كمالػو مقابػل شبػن ؿبػدد معلػـو ىػو اعبنػة كىػو "بلؿ القرآف ظً 

شبن ال تعدلو السلعة كلكنػو فضػل هللا كمنػو ....... كالػذين ابعػوا ىػذه البيعػة كعقػدكا ىػذه الصػفقة ىػم 
فات فبيػزة منهػػا مػا ىبػتص بػذكات أنفسػػهم ُب تعاملهػا اؼبباشػر مػع هللا ُب الشػػعور صػفوة ـبتػارة ذات صػ

كالشعائر ؛ كمنها ما ىبتص بتكاليف ىذه البيعػة ُب أعنػاقهم مػن العمػل خػارج ذكاهتػم لتحقيػ  ديػن هللا 
ُب األرض مػػػػن األمػػػػر ابؼبعػػػػركؼ كالنهػػػػي عػػػػن اؼبنكػػػػر كالقيػػػػاـ علػػػػى حػػػػدكد هللا ُب أنفسػػػػهم كُب سػػػػواىم 

كهللا مػػػا فاتػػػو شػػػيء  ؟... كمػػػا الػػػذم فػػػات اؼبػػػؤمن الػػػذم يسػػػلم هلل نفسػػػو كمالػػػو كيسػػػتعيا اعبنػػػة.....
فوت.... ك رفعػة اإلنسػاف كىػو يعػيش هلل ينتصػر إذا انتصػر إلعػبلء كلمتػو إىل  موت كاؼباؿإىل  فالنف 
"(ِ) . 

 قاموا التجارة مع هللاأ :السابع 

نفػاؽ إتلك ىي التجارة الراحبة فػسعظم ذبػارة ىػي اإليبػاف كمنػو اإلنفػاؽ ُب سػبيل هللا سػواء كػاف 
الػػػذم يكسػػػب العبػػػد  ك كقتػػػو ؿبتسػػػبا ذلػػػك ُب سػػػبيل هللا فػػػذلكأك جهػػػده أك علمػػػو أاؼبػػػؤمن مػػػن مالػػػو 

الػػببلء أبنواعػػو إىل  كعنػػدما يقػػف اؼبيػػزاف البشػػرم لينظػػر ،اغبسػػنات كيضػػاعف األجػػور كيعلػػي الػػدرجات
أعظػػػػم إىل  وبػػػػوؿ تلػػػػك اػبسػػػػائر ك ال مػػػػرات قبػػػػد اؼبيػػػػزاف اإلؽبػػػػيأنفػػػػ  ك األأمػػػػن نقػػػػص مػػػػن األمػػػػواؿ 

كمػػػػا أف  فػػػػوزإىل  مػػػػن  كاػبسػػػػرافإىل  حتسػػػػاب لتتحػػػػوؿ احملػػػػنقات الراحبػػػػة ابإليبػػػػاف كالصػػػػ  كاالالصػػػػف
لػػغ فبلبػػد مػػن اؼبػػوت اإلنسػػاف البػػد يومػػا مػػن خسػػراف عمػػره كمالػػو ككػػل مػػا ملػػك ُب دنيػػا الفنػػاء مهمػػا ب

مػواؽبم أعمػارىم ك أأىل اإليبػاف الػذين اسػت مركا  ن ىميىادـ اللذات كالبد من مفارقة اغبياة كلكن الظافر 
ا عظيمػػػا يسػػػبقهم ُب مػػػوازين كػػػوا فقػػػدموه أمػػػامهم ُب طاعػػػة هللا فسػػػيعود علػػػيهم ذلػػػك رحبػػػلم ككػػػل مػػػا

الػيت  ،فتلػك التجػارة الراحبػة الناجحػة حبػ  تى هللا بقلب سليمأال من إينفع ماؿ كالبنوف  يـو ال عماؽبمأ
ں ڻ )صػػحاهبا مػػن حسػػرة الػػدنيا كمػػن عػػذاب اآلخػػرة فػػريب  البيػػع كيظفػػر التػػاجر قػػاؿ تعػػاىل أتنجػػي 

                                                           

  ُُُاآلية:  التوبةسورة  (ُ)
   ُُٖٕ، صّج ،يف ِظالل القرآن،  قطب( ِ)
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ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

( ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁             ﮻
 (ُ). 

 التوبة واإلانبةو  ،على ادلعاصي اإلصرارعدم  :الثامن

فقلوهبم رغم ضعفها أحيان كاقرتافها للذنوب كتقصريىا ُب ح  هللا إال أهنا عاؼبة بسعة رضبة هللا 
 ذنبػجلأتوبػة نصػوحا مهمػا هللا كالفوز ابعبنة كتعمل لتنػاؿ  ىتواقة لرض كعلمها بشدة عقابو لذلك فهي

ليػو ُب صػدؽ كعػـز إك تواىل تقصريىا فمن فضل هللا على عباده أف يسر ؽبم قبوؿ توبتهم مى ما أنبوا أ
نػوف اؼبعاصػي يبواب أماـ دعاة الشهوات من شياطن اإلن  كاعبػن الػذين يز كذلك يقفل األ مهما فعلوا

يفػػت  األبػػواب  ؿ التوبػػةكيقنطػػوف النػػاس مػػن رضبػػة هللا كيػػدعوف بعػػدـ قبػػوؿ هللا لتوبػػة التػػائبن مػػع أف قبػػو 
ستقامة لتستقيم حيػاهتم فيسػعدكف اليد اؼبسار كفرصة ليعودكا غبياة اللعودة كذبد كاؼبقصرين ةأماـ العصا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  بطاعػػػػة هللا ُب الػػػػدنيا ٍب الفػػػػوز ابعبنػػػػة ُب اآلخػػػػرة يقػػػػوؿ تعػػػػاىل

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
 كجػػاء ُب تفسػػري اعبػػواىر اغبسػػاف ُب تفسػػري القػػرآف لل عػػاليب (ِ) 

اآليػة: مقصػد ىػذه اآليػة اإلخبػار عػن إرادة  .ٔٱل ٚسٚاد أٌ ٚزإة عهاٛكى.. كقولػو سػبحانو:"  رضبػو هللا
كاختلػف ، فقدمجل إرادة هللا تعاىلا توط ة مظهرة لفساد إرادة متبعػي الشػهوات، الذين يتبعوف الشهوات

، كقػػاؿ السػػدم: ىػػم اليهػػود كالنصػػارلا ، فقػػاؿ ؾباىػػد: ىػػم الػػزنة، عيػػن متبعػػي الشػػهواتاؼبتػػسكلوف ُب ت
كقػاؿ ، كقالجل فرقة: ىم اليهػود خاصػة؛ ألهنػم أرادكا أف يتػبعهم اؼبسػلموف ُب نكػاح األخػوات مػن األب

 (ّ) "كُب كل متبع شهوة؛ كرجحو الط م.(، ابن زيد: ذلك على العمـو ُب ىؤالء

 االستقامة على دين هللا :التاسع

ركاحهػػػم علػػػى ؿببػػػة هللا كؿببػػػة شػػػريعتو فاسػػػتقامجل حيػػػاهتم الػػػدنيا علػػػى شػػػريعة جل أفلقػػػد اسػػػتقام
نفوسهم متوازنة متفائلة كاثقػة قويػة البنيػاف أمػاـ احملػن ٍب كػاف ثواهبػا جنػة النعػيم فمػا  جلالرضبن ٍب استقام

ُب حالة من اليسس أك االكت ػاب علػى شػيء  كاف للحزف الذم يعرتم العباد أف يقن  اؼبؤمن أك يدخلو

                                                           

  ُِ-َُاآلايت:  الصفسورة  (ُ)
  ِٕاآلية:  النساءسورة  (ِ)
 ِِّ، صِج ،اجلواىر احلسان يف تفسري القرآن ، ال عاليب (ّ)
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فاتػػو مػػن الػػدنيا الفانيػػة كذلػػك إليبانػػو اغبػػ  ابآلخػػرة الباقيػػة كيقينػػو ابل ػػواب اعبزيػػل ُب مػػا يصػػيبو مػػاداـ مل 
ُب  الطيبػػةسػػاس للصػحة النفسػػية كللحيػػاة أفكػػاف العمػػل الصػاحل اؼبسػػتقيم  يصػبو ُب اسػػتقامتو علػػى دينػو

 ذا علػػػم دبػػػراد هللا منػػػو ٍبإال إتتحقػػػ  للمػػػرء  ابالعتػػػداؿ علػػػى ديػػػن هللا ال ف االسػػػتقامةإ. الػػػدنيا كاآلخػػػرة
خبلقو ابتبػاع شػرعو كاسػتقامجل حياتػو أخبلص لو كاستقامجل جوارحو ك استقاـ قلبو على توحيد هللا كاإل

علػػى مػػػنه  هللا فبػػػذلك وبقػػػ  االسػػػتقامة ُب نفسػػػو كُب ؾبتمعػػػو فيعػػػيش حيػػػاة مطم نػػػة ربقػػػ  لػػػو اؼبعػػػاي 
خػػػرة الفػػػوز ابلنعػػػيم اؼبقػػػيم اء كالقػػػدر ٍب ُب اآلكمنهػػػا التوكػػػل علػػػى هللا كالطمسنينػػػة كالرضػػػا ابلقضػػػ اإليبانيػػػة
ٱ  ذكػػر الػػذين قػػالوا ربنػػا هللا ٍب اسػػتقاموا ُب قولػػو تعػػاىل: ءحػػزف علػػى فػػوات شػػي خػػوؼ كال ال حيػػث

ٺ ٿ   ٺ  ٺ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ٿ

 .(ُ) ڃ ڃ چ چ ڃ  ڃ

اعتػػدلوا علػػى طاعتػػو قػػوال "  لل عػػاليب رضبػػو هللا  اغبسػػاف ُب تفسػػري القػػرآف كلقػػد جػػاء ُب تفسػػري اعبػػواىر
 :رزُصل عهٛٓى ٱنًهئكاخ: قاؿ ابن اؼببارؾ ُب "رقائقو": ظبعجل سفياف يقوؿ ُب قولو تعاىل، كفعبل كعقدا

ٔأثشااسٔا : علػػى مػػا خلفػػتم مػػن ضػػيعاتكم ٔال رعصَاإا: مػػا أمػػامكم أال رخاابفٕاأم عنػػد اؼبػػوت 

، كإذا فػػزع، كإذا خػػرج مػػن القػػ ، قػػاؿ: يبشػػر بػػ بلث بشػػارات: عنػػد اؼبػػوتثٱنجُااخ ٱنزااٗ كُاازى رٕعاادٌٔ

ح ٱناادَٛب  ٕ قػػاؿ ابػػن اؼببػػارؾ: ....قػػاؿ: قػػرنؤىم يلقػػوهنم يػػـو ، قػػاؿ: كػػانوا معهػػم َعااٍ أٔنٛااب كى فااٗ ٱنعٛاا
 انتهى، اه. (ِ)"،لوا اعبنةفيقولوف: ال نفارقكم حىا تدخ، القيامة

 يف اليسر والعسر اإلنفاق :العاشر

ك زكػاة سػواء كانػجل فرضػا أك نفػبل فهػي مػن صػفات أك صدقة أمن ىبة  كاإلنفاؽ ُب كل صوره
دبػا يبلكػوف  أنفسػهماؼبؤمنن الذين يبلكوف النفوس السخية كاألخػبلؽ الكريبػة كالنفػوس الرحيمػة فتجػود 

ُب  أكطيبة بذلك نفوسهم يرجوف العػوض كال ػواب مػن هللا تعػاىل كقػد كػاف ذلػك دأهبػم سػواء ُب اليسػر 
عنػػد هللا مػػن النعػػيم وبػػرؾ قلػػوهبم للبػػذؿ رغػػم كػػل  العسػػر ُب السػػراء كالضػػراء فػػرغبتهم كحرصػػهم علػػى مػػا

                                                           

  ِّ-َّاآلايت:  فصلجلسورة  (ُ)
 ُّٕ، صٓج ،اجلواىر احلسان يف تفسري القرآن ، ال عاليب (ِ)
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ء الشػ  كالبخػل الػذم يتملػك فتغلبػوا علػى دا أنفسػهمالعوائ  ؿبتسبن األجػر مػن هللا فهػم قػد جاىػدكا 
 .النفوس غري اؼبؤمنة 

كصػف تعػاىل اؼبتقػن الػذين "  لل عػاليب رضبػو هللا فآاعبواىر اغبسػاف ُب تفسػري القػر كلقد جاء ُب 
قالػو ابػن عبػاس. إذ ، كنبػا اليسػر كالعسػر، ٱنرٍٚ ُٚفقٌٕ فٗ انعاساء ٔٱنضاساءأعدت ؽبم اعبنة بقولػو: 

كُب شػػػرح ، (ُ)"كضػػػر الػػػنف ، كمػػػع العسػػػر الكراىيػػػة، كسػػػركر الػػػنف ، األغلػػػب أف مػػػع اليسػػػر النشػػػاط
فهػم ينفقػوف مػا أمػركا إبنفاقػو علػى ، انارٍٚ ُٚفقإٌ فاٙ انعاسئء ٔانضاسئء رضبػو هللا  بن ع يمػنالشيخ 

كالنفقػػات ُب اعبهػػاد ، الوجػػو اؼبطلػػوب مػػنهم مػػن الزكػػاة كالصػػدقات كالنفقػػات علػػى مػػن لػػو حػػ  علػػيهم
ال ربملهػػم السػػراء كالرخػػاء علػػى حػػب اؼبػػاؿ ، ينفقػػوف ذلػػك ُب السػػراء كالضػػراءكغػػريه مػػن سػػبل اػبػػري. 
، (ِ)"كال ربملهػم الشػدة كالضػراء علػى إمسػاؾ اؼبػاؿ خوفػا مػن اغباجػة إليػو، كالش  فيػو طمعػا ُب زايدتػو

  انعااسئء اناارٍٚ ُٚفقاإٌ فااٙ يعػػد جػػل ثنػػاؤه بقولػػو: لل عػػاليب رضبػػو هللا  كجػػاء ُب البيػػاف ُب تفسػػري القػػرآف

، كىػم اؼبنفقػوف أمػواؽبم ُب سػبيل هللا، أعدت اعبنة اليت عرضها السموات كاألرض للمتقن،  ٔانضسئء
 كإما ُب تقوية مضعف على النهوض للجهاد ُب سبيل هللا.، إما ُب صرفو على ؿبتاج

كرخػػػاء العػػػيش كالسػػػراء: ، ف نػػػو يعػػػد: ُب حػػػاؿ السػػػركر بك ػػػرة اؼبػػػاؿ  َب السػػػرآءكأمػػػا قولػػػو: 
من قوؽبم سري ىػذا األمػر مسػرة كسػركرا؛ كالضػراء: مصػدر مػن قػوؽبم: قػد ضػر فػبلف فهػو يضػر مصدر 

 كذلك إذا أصابو الضي  كاعبهد ُب عيشو، إذا أصابو الضر

 كظم الغيظ  :احلادي عشر

ود علػى اإلنسػػاف كعلػػى مػػن حولػػو مػػن تعػػ ةن صػػفات أىػػل اإليبػاف كلػػو فوائػػد صبػػككظػم الغػػي  مػػ
ف اإلنسػػػاف إذا مل يكظػػػم غيظػػػو أالبهػػػائم كالنبػػػات كذلػػػك إىل  ك الفوائػػػدك غػػػريىم حػػػى تصػػػل تلػػػأسػػػرة أ

ث فسػػادا يػػمامػو فيتملكػػو الشػػيطاف فيعأكال ٍب دبػػا هبػػد أاستشػرل شػػره كمشػػل كػػل مػػا حولػو كأضػػر بنفسػػو 
صػػػبلح الػػػنف  كاتػػػزاف الفكػػػر كحفػػػ  اللسػػػاف كظػػػم الغػػػي    مػػػن فوائػػػدك  ، كيفسػػػد الػػػببلد هغػػػري  كيظلػػػم

سائر كؿببة الناس كانتشار السماحة كالعدؿ ُب اجملتمعات كذبنب اػبسراف ُب كالتصرؼ اغبكيم كقلة اػب

                                                           

 َُٗ، صِج ،اجلواىر احلسان يف تفسري القرآن ، ال عاليب (ُ)
 ُٕٔ، صُج ،جمالس شهر رمضان ، الع يمن (ِ)
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إذا  ، ككظم الغي : رده ُب اعبػوؼ: "لل عاليب رضبو هللا كجاء ُب اعبواىر اغبساف ُب تفسري القراف األجور
كالغػػي : أصػػل ، السػػري الػػذم يشػػد بػػو فػػم الػػزؽ :كالكظػػاـ، كمنعػػو: كظػػم لػػو، كػػاد أف ىبػػرج مػػن ك رتػػو

بػل ، كلي  ربرير األمر كػذلك، كك ريا ما يتبلزماف؛ كلذلك فسر بعا الناس الغي  ابلغضب، الغضب
كالغضػػب حػػاؿ ؽبػػا تظهػػر ُب اعبػػوارح كفعػػل مػػا؛ كال بػػد؛ ، ال تظهػػر علػػى اعبػػوارح، الغػػي  حػػاؿ للػػنف 

يسػند إليػو كال ، هللا سبحانو؛ إذ ىو عبارة عن أفعالو ُب اؼبغضوب علػيهمإىل  كؽبذا جاز إسناد الغضب
  (ُ)" تعاىل الغي 

 العفو عن الناس  :الثاين عشر

العفو عن النػاس مػن الصػفات اػباصػة ابؼبػؤمنن ؼبػا لتلػك الصػفة مػن ثقػل علػى الػنف  البشػرية 
فبن اضر هبا خصوصا ُب حالة القدرة على االضػرار بػو كلكػن ىػذا العفػو  االنتقاـإىل  اليت تطم  دائما

ؾبموع  ُب كأك انتشار اعبريبة أالتمادم إىل  العفو عن اؼبسيء ال يؤدميكوف كف  ضواب  شرعية لكي 
يعفػوف عمػن ظلمهػم كاعتػدل علػيهم  ٔانعابفٍٛ عاٍ انُابضبن ع يمن تفسريه الشيخ  فتاكم كرسائل 

أف إىل  إشػػارةانًععااٍُٛ ٚعاات ٔ فػػبل ينتقمػػوف ألنفسػػهم مػػع قػػدرهتم علػػى ذلػػك كُب قولػػو تعػػاىل: .
كذلػػك أبف يقػػع موقعػػو كيكػػوف إصػػبلحا. فسمػػا العفػػو الػػذم ،  إذا كػػاف مػػن اإلحسػػافالعفػػو ال يبػػدح إال

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ       ...)تزداد بو جريبة اؼبعتدم فلػي  دبحمػود كال مػسجور عليػو. قػاؿ هللا تعػاىل: 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ
ٔٱل  ٍب قاؿ سبحانو:، . كالعفو عن الناس: من أجل ضركب فعل اػبري (ّ)"(ِ) 

لئلمػػػاـ كُب جػػػامع البيػػػاف  كظػػاىر اآليػػػة أهنػػػا مػػػدح بفعػػػل اؼبنػػػدكب.، فعػػػم أنػػػواع الػػػ  ،ٚعااات ٱنًععاااٍُٛ
فٍٛ عٍ ٱنُبضكأما قولو: "الط م  كىػم ، ف نو يعػد: كالصػافحن عػن النػاس عقوبػة ذنػوهبم إلػيهم  ٔٱنع 

  .(ْ)"فتاركوىا ؽبم، على االنتقاـ منهم قادركف

  ادلداومة على االستغفار :الثالث عشر

                                                           

 َُٗ، صِج ،اجلواىر احلسان يف تفسري القرآن ، ال عاليب (ُ)
  َْاآلية:  الشورلسورة  (ِ)
 ُٕٕ، صُج ،جمالس شهر رمضان ، الع يمن (ّ)
 ُِٓ، صٕج ،تفسري الطربي جامع البيان عن أتويل آي القرانلط م ، ا (ْ)
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 يرتتب عليو من منافع ك رية للمؤمن كما ا ؼبكانة االستغفار كحث الشارع اغبكيم عليو كماكنظرن 
من اؼبسػتغفرين  أهنميعود على حياتو قاطبة من أثر طيب لبلستغفار كاف من صفات تلك الف ة اؼبؤمنة 

كطلػػػب  اإلنبػػػةك ترصبػػػة ذلػػػك ابلتوبػػػة  أكسػػػواء االسػػػتغفار ابلقػػػوؿ  كاإلنبػػػةاؼببلزمػػػن لبلسػػػتغفار كالتوبػػػة 
هبمعػوف  صغائر فػ هنم ال أكتوالجل اؼبعاصي من كبائر  أكاؼبغفرة من هللا سبحانو مهما عظمجل الذنوب 

مػن التوبػة كاالسػتغفار كالتضػرع هلل  األسػباببن ذنب اؼبعصػية كذنػب القنػوط مػن رضبػة هللا بػل يبػذلوف 
سػػبحانو ليقيػػنهم انػػو ىػػو التػػواب الػػرحيم كلػػي  ؽبػػم مػػن دكف هللا راحػػم كال غػػافر ليقػػبلهم كيبػػنحهم فرصػػة 

ڤ  ٔ بػن ع يمػنالشػيخ  كجاء ُب ؾبمػوع فتػاكم كرسػائل  اؼبستقيم للطري  كاإلنبةللعودة  أخرل

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

كقتػل الػنف  احملرمػػة   ،الفاحشػة مػا يسػػتفحش مػن الػذنوب كىػي الكبػػائر" قػاؿ،(ُ) ڌ ڍ ڍ 
كالسػرقة ككبوىػا  ،كالػزن، كالتػويل يػـو الزحػف ،كأكل ماؿ اليتيم ،كأكل الراب ،كعقوؽ الوالدين ،بغري ح 
فهػم إذا فعلػوا شػي ا مػن ذلػك ذكػركا  كأما ظلم النف  فهػو أعػم فيشػمل الصػغائر كالكبػائر. من الكبائر.

كذكركا مغفرتػو كرضبتػو فسػعوا ُب أسػباب ذلػك فاسػتغفركا لػذنوهبم بطلػب ، عظمة من عصوه فخافوا منو
أهنػػم ال يطلبػػوف إىل  إشػػارة ٔيااٍ ٚغفااس اناارَٕة إال   سػػرتىا كالتجػػاكز عػػن العقوبػػة عليهػػا كُب قولػػو: 
 .(ِ)"سواهاؼبغفرة من غري هللا ألنو ال يغفر الذنوب 

 على ادلعاصي اإلصرارعدم  :الرابع عشر

يعلمػوف أف  كإمبػااإليبػاف  أىػلعنهػا لػي  مػن صػفات  اإلقػبلععلػى الػذنوب كعػدـ  اإلصرار إف
اػبطس كالضعف كارد على النف  البشػرية كلكػن بعلمهػم دبػا جػاء ُب الكتػاب كالسػنة مػن كجػوب التوبػة 

 همػػا كػػاف ذلػػك الػػذنب هبعلهػػم ُب عػػودة دائمػػة كتصػػحي هللا مػػى مػػا اقػػرتؼ العبػػد ذنبػػا مإىل  كالعػػودة
رجوة ؽبم لدخوؿ اعبنة فيعيشوف كىػذا دأهبػم االستقامة اؼبإىل  ؼبسارىم كتربية لنفوسهم كؾباىدة للوصوؿ
سػػارعوا  أقػػدامهمن ػبطػػوات الشػػيطاف كلكػػن مػػى مػػا انزلقػػجل ظػػحريصػوف علػػى طاعػػة هللا كمرضػػاتو متيق

كُب ذلػك فوائػد ك ػرية تعػود علػى الفػرد  ،ك يقنطػوا مػن رضبػة هللاأكالرجوع كمل يصركا علػى ذنػوهبم  ابإلنبة
فػػراد كاكبسػػار اعبريبػػة كانتشػػار الفضػػػيلة األ إبصػػبلحكللمجتمػػػع  و،صػػبلح نفسػػإنفسػػو دبداكمػػة اليقظػػة ك 

                                                           

  ُّٓاآلية:  آؿ عمرافسورة  (ُ)
 ُٕٕ، صُج ،جمالس شهر رمضان ، الع يمن (ِ)
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أم  علػوا كىػم يعلمػوف كمل يصركا على ما ف بن ع يمنالشيخ كاغبياة أبمل كتفاؤؿ كُب ؾبموع فتاكم كرسائل 
مل يستمركا علػى فعػل الػذنب كىػم يعلمػوف أنػو ذنػب كيعلمػوف عظمػة مػن عصػوه كيعلمػوف قػرب مغفرتػو 

اإلقػػبلع عنػػو كالتوبػػة منػػو. فاإلصػػرار علػػى الػػذنوب مػػع ىػػذا العلػػم هبعػػل الصػػغائر كبػػائر إىل  بػػل يبػػادركف
 أمور خطرية صعبة.إىل  كيتدرج ابلفاعل

مو سػػالصػػفات العظيمػػة الػػيت ىػػي ركػػائز الببيػػاف ثػػواب مػػن اتصػػف بتلػػك  اآلايتكلقػػد ختمػػجل 
خبلقػي بذلك الفػوز األ مة صبعاء ؼبا ُب ذلك من اػبري فاستحقجلنسانية كاجملتمع اؼبسلم كاألابلنف  اإل
مػع اعبنػة تخػبلؽ ُب ؾبصبل األأرقى الصفات ك أصبل تتحق  فيو أكمل ك أخر يـو القيامة آُب الدنيا فوزا 
قػػػاؿ: ىػػػؤالء الػػػذين ىػػػذه " لئلمػػػاـ الطػػػ م  لطػػػاىرة كجػػػاء ُب جػػػامع البيػػػاف ُب تفسػػػري القػػػرآفاػبالػػػدة ا
يقػوؿ: مغفػرة مػن رهبػم ، يعد ثواهبم من أعمػاؽبم الػيت كصػفهم تعػاىل ذكػره أهنػم عملوىػاجػزآؤىم صفتهم

مػػاؽبم كؽبػػم علػػى مػػا أطػػاعوا هللا فيػػو مػػن أع، عفػػو ؽبػػم مػػن هللا عػػن عقػػوبتهم علػػى مػػا سػػلف مػػن ذنػػوهبم
كُب ، يقػوؿ: ذبػرم خػبلؿ أشػجارىا األهنػار ذبػرل مػن ربتهػا ٱألهناػر كىػي البسػاتن ، ابغبسن منها جنػات

لػػدين فيهػا ، أسػافلها جػػزاء ؽبػػم علػػى صػػاحل أعمػػاؽبم ، يعػػد دائمػػي اؼبقػػاـ ُب ىػػذه اعبنػػات الػػيت كصػػفهاخا
 كنعم أجر ٱلعاملن يعد كنعم جزاء العاملن هلل اعبنات اليت كصفها"(ُ) 

  صالهتم خاشعون يف :اخلامس عشر

ٱ ٻ  كلقػػػد جػػػاء ذكػػػر صػػػفات عػػػدة ُب آيػػػة كاحػػػدة ُب سػػػورة اؼبؤمنػػػوف حيػػػث قػػػاؿ تعػػػاىل: 

  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٻ پ پ پ پ ڀ ٻ ٻ

ڃ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ژ ژ   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  چ چ چ چ

 (ِ) ک ک ک ک گ گ گ  ڑ ڑ

كجاءت ىذه اآلايت متضمنة أعظػم الصػفات ؼبػن أفلػ  ُب حياتػو الػدنيا كاسػتح  الفػوز ابعبنػة 
ىػػػػم أايت بعػػػػا اآلككػػػػذلك بينػػػػجل  ،سػػػػبلـركػػػػاف اإلأركانػػػػو ك أكُب مقدمػػػػة تلػػػػك األعمػػػػاؿ اإليبػػػػاف ابهلل ك 

                                                           

 ِِٕ، صٕج ،تفسري الطربي جامع البيان عن أتويل آي القرانلط م ، ا (ُ)
  ُُ-ُاآلايت:  اؼبؤمنوفسورة  (ِ)
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 ،الصػػبلح كالفػػبلح ُب الػػدنيا كاآلخػػرةإىل  العبػػادعمػػاؿ كىػػي الصػػبلة الػػيت ىػػي عمػػود الػػدين كموجػػو األ
داء أقبػاؿ علػى هللا سػبحانو ُب كضػوء صػحي  ك حيث اػبضوع كالتػذلل كاإل ؛اػبشوع اهتىم مقوماأمن ك 

الفػرد  ةركاهنا ككاجباهتا ليكوف ؽبا األثر ُب صبلح اغبياة كتقوم السػلوؾ كاسػتقامأمكتمل للصبلة بتماـ 
قػػاؿ أبػػو جعفػػر: يعػػد جػػل ثنػػاؤه " لئلمػػاـ الطػػ م يػػاف ُب تفسػػري القػػرآفكلقػػد جػػاء ُب تفسػػري جػػامع الب

كأقركا دبا جػاءىم بػو مػن عنػد ، قد أدرؾ الذين صدقوا هللا كرسولو دمحما ملسو هيلع هللا ىلص :قد أفهم انًؤيٌُٕبقولو: 
كقولػو:  بطلبػتهم لديػواػبلود ُب جنات رهبم كفػازكا ، اآلايتكعملوا دبا دعاىم إليو فبا ظبي ُب ىذه ، هللا
ٌٕاناارٍٚ ْااى فااٙ لااَلرٓى خبشااع  يقػػوؿ تعػػاىل ذكػػره: الػػذين ىػػم ُب صػػبلهتم إذا قػػاموا فيهػػا خاشػػعوف

كقيػل: إهنػا نزلػجل مػن  كقيامهم فيهػا دبػا أمػرىم ابلقيػاـ بػو فيهػا.، كخشوعهم فيها تذللهم هلل فيها بطاعتو
 . (ُ)"فنهوا هبذه اآلية عن ذلك، نزكؽباالسماء قبل إىل  أجل أف القـو كانوا يرفعوف أبصارىم فيها

 عن اللغو معرضون :السادس عشر

ٌٕٔانرٍٚ ْاى عاٍ انهغإ يعسرا اعبنػة إىل  فمػن صػفات الف ػة اؼبؤمنػة اؼبتيقظػة لكػل مػا يقرهبػا
ك ؾبػال  لغػو ؼبػا أفائػدة فيػو مػن قػوؿ  ال هنػا معرضػة عػن كػل مػاأإىل النار  كاغبذرة من كل ما يؤدم هبا

طايػػب أفسػػاد للعبلقػػات فهمهػػم قػػوؿ اػبػػري كزبػػري إمػػراض القلػػوب ك أكقػػات ك ُب ضػػياع األثػػر ألػػذلك مػػن 
ك أك سػػكينتهم أيعيػػنهم علػػى طاعػػة هللا كاغبػػذر فبػػا يفسػػد علػػيهم فيػػذىب خبشػػوعهم  قػػواؿ كظبػػاع مػػااأل

صػبلح إك أك هنػي عػن منكػر أمر دبعركؼ أك أكقارىم فبا اكتسبوه من الطيب من القوؿ فبا فيو ذكر هلل 
ك تعلػػػم ؼبػػػا يعػػػود بنفعػػػو كيػػػؤمن كزره كيقػػػوؿ بػػػن أك بيػػػاف لعلػػػم أدخػػػاؿ سػػػركر علػػػى مسػػػلم إك أبػػػن  ذات

فهػػم معرضػػوف عنػػو لقػػوة ، ع يمػػن ُب تفسػػري ق كاللغػػو كػػل مػػا ال فائػػدة فيػػو كال خػػري مػػن قػػوؿ أك فعػػل
شػػوع فكمػػا حفظػػوا صػػبلهتم ابػب، عػػزيبتهم كشػػدة حػػزمهم ال يبضػػوف أكقػػاهتم ال مينػػة إال فيمػػا فيػػو فائػػدة

حفظوا أكقاهتم عػن الضػياع كإذا كػاف مػن كصػفهم اإلعػراض عػن اللغػو كىػو مػا ال فائػدة فيػو ف عراضػهم 
 عما فيو مضرة من ابب أكىل.

 يؤدون الزكاة :السابع عشر

                                                           

 ْٗٔ، صُٗج ،تفسري الطربي جامع البيان عن أتويل آي القرانلط م ، ا (ُ)
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مر   كاستجابة أليب نفطعن  كالزكاة قس  كاجب ُب اؼباؿ يؤديو اؼبسلم كما فرضو هللا عليو
عماؿ عليها فبا يزكيها كيطهرىا من األ لزامها دبا فرضو هللاؼبؤمن نفسو إبيشمل الزكاة تزكية اكقد  ،هللا

ٔانرٍٚ ْى نهصكبح حساف ُب ذلك كمل كجو كاإلأسبلمية النبيلة كتطبيقها على الصاغبة كاألخبلؽ اإل

 كوبتمل أف اؼبراد هبا كل، وبتمل أف اؼبراد ابلزكاة القس  الواجب دفعو من اؼباؿ الواجب زكاتوفبعهٌٕ
ة فاعلوف فقد علموا حب  هللا هنم للزكاأكما جاء من ذكر صفاهتم  ما تزكو بو نفوسهم من قوؿ أك عمل

اؼباؿ كف  الضواب  الشرعية ُب  خراج ح  العباد ُبإفطابجل نفوسهم ابمت اؿ شرع هللا ك مواؽبم أُب 
 وؿ تعاىل ذكره:يق، ف التقصري كُب تفسري جامع البيافذعاف كخضوع يرجوف من هللا القبوؿ كىبشو إ

  ا.ؽب كفعلهم الذم كصفوا بو ىو أداؤىم، كالذين ىم لزكاة أمواؽبم اليت فرضها هللا عليهم فيها مؤدكف

 حافظون لفروجهم :الثامن عشر

ليهػا مػن خطػوات الشػيطاف مػن عػدـ إيػؤدم  ما فالعفة كالطهارة من الفواحش من الزن كاللواط
اؼبػػؤمنن كُب ذلػػػك انقيػػػاد  احملرمػػػة فتجنػػػب ذلػػك مػػػن ظبػػػاتغػػا البصػػػر كالتػػ ج مػػػن النسػػػاء كاػبلػػوات 

ىػػم ركػػائز حفػػ  األنسػػاب كقػػوة اجملتمعػػات أخضػػوع اتـ كىػػو مػػن  هللا ُب ألمػػرللشػػرع كاسػػتجابة اؼبػػؤمن 
 ،عليػو ذبػاه ذريتػو اؼبفػركضو كاستشػعاره ابلواجػب ئػبناأسػرتو ك أكحف  النسل كقياـ كل فػرد بواجبػو ذبػاه 

نسػاب كضػياع األطفػاؿ كتشػريدىم  كاخػتبلط األ مػراضلفاحشة كالرذيلػة كاألُب انتشار ا فبل يكوف سببا
ٍٚ ْااى رٔاناا" :تعػػاىل ُب تفسػػري قولػػو لئلمػػاـ الطػػ م كجػػاء ُب جػػامع البيػػاف الػػزن كالعيػػاذ ابهلل كسطفػػاؿ

 ...... إال عهااٗ أشٔاجٓااى يقػػوؿ: كالػػذين ىػػم لفػػركج أنفسػػهم. نفااسٔجٓى حاابفوٌٕ إال عهااٗ أشٔاجٓااى 
يعد بػذلك: إمػاءىم.  أٔ يب يهكذ أًٚبَٓى .يقوؿ: إال من أزكاجهم البلٌب أحلهن هللا للرجاؿ ابلنكاح

 فػػ هنم غػػري ملػػومنُب ؿبػػل خفػػا عطفػػا علػػى األزكاج.  أٔ يااب يهكااذ أًٚاابَٓى :الػػيت ُب قولػػو« مػػا»ك 
ف نػو غػري مػوبخ علػى ، كحفظو عن غريه من اػبلػ ، يقوؿ: ف ف من مل وبف  فرجو عن زكجو كملك يبينو

 (ُ)"ذلك كال مذمـو

  

 ويوفون ابلعهد ةاألمانحيفظون  :التاسع عشر

                                                           

 َُ، صُٗج ،القران تفسري الطربي جامع البيان عن أتويل آيلط م ، ا (ُ)
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ٌٕٔانرٍٚ ْى أليبَبرٓى ٔعٓدْى زاع  فاألمانة صفة عظيمة هبب على اؼبؤمن التحلي هبا كىػي األمانػة
  لػو يكذلك وبفظها مػن اؼبهالػك فلػ  ،فبليوردىا اؼبعاصي كالذنوب ذباه نفسو فيلزمها التوحيد كاإليباف

علػػى  اعانتهػػإسػػرتو حبفظهػػا كالػػدفاع عنهػػا كتوجيههػػا لطاعػػة هللا ك أمانػػة ذبػػاه أحػػ  ُب االنتحػػار ككػػذلك 
ىلهػػا كأمانػػة أإىل  ككجػػوب رد األمػػانت ،ك يسػػتبي  حقػػوىمأيظلمهػػم  مانػػة ذبػػاه اؼبسػػلمن فػػبلأك  ،ذلػػك

 شػػاملة كػػل مػػا فهػػي كػػذلك ،ليػػو ابلقػػوؿ كالعمػػلإلػػدعوة ليػػو كالػػذكد عنػػو كتبليغػػو كاذبػػاه دينػػو ابغبفػػاظ ع
كمػن األمانػة اإلشػارة علػى مػن  ،سػرارأك أك شيء عيػد يسػتودعو أك فعل يراه أيؤسبن عليو اؼبرء من قوؿ 
قػػاؿ ابػػن   ك، رأم أككجػػو سػػواء كانػػجل عػػن  أكمػػلنبيػػة يديػػة األمانػػة علػػى أتػػراه ك  استشػػارؾ أبفضػػل مػػا
أم إذا اؤسبنػوا مل ىبونػوا  ٔانرٍٚ ْى أليبَابرٓى ٔعٓادْى زاعإٌ قولػو ُب " ف العظيمآك ري ُب تفسري القر 

هم رسػوؿ أىلها كإذا عاىػدكا أك عاقػدكا أكفػوا بػذلك ال كصػفات اؼبنػافقن الػذين قػاؿ فػيإىل  بل يؤدكهنا
كالعهػد مػا يلتػـز  (ُ)"إذا حدث كذب كإذا كعػد أخلػف كإذا اؤسبػن خػاف  :" آية اؼبناف  ثبلث: هللا ملسو هيلع هللا ىلص

يلتػـز بػو للنػاس مػن العهػود كاؼبواثيػ  كالوفػاء  مػا كأبو اإلنساف لغريه سواء كاف ذلك هلل سػبحانو كالنػذر 
صفة من صػفات اؼبػؤمنن يلتػـز هبػا دبوجػب كتػاب هللا كشػرعو فعليػو الوفػاء دبػا يلػـز بػو نفسػو حػى ينػاؿ 

كذلك   ،كالعهد األكؿ ىو عهد الفطرة" فآؿ القر بلُب ظً رضبو هللا  كقاؿ قطب  ال واب العظيم ُب اعبنة.
ىػػو العهػػد الػػذم قطعػػو هللا علػػى فطػػرة البشػػر ابإليبػػاف بوجػػوده كبتوحيػػده كعلػػى ىػػذا العهػػد األكؿ تقػػـو 

تقػول إىل  صبيع العهود كاؼبواثي  فكل عهد يقطعو اؼبؤمن هبعل هللا شهيدا عليو فيػو كيرجػع ُب الوفػاء بػو
منن أبهنػم ألمػانهتم كعهػدىم راعػوف فهػي صػفة دائمػة ؽبػم ُب كػل حػن .... كيصػف اؼبػؤ هللا كخشيتو .

  (ِ)"... ىذه القاعدة األساسية للحياة اؼبشرتكة الضركرية لتوفري ال قة كاألمن كاالطم ناف

 حيافظون على الصالة :العشرون

 ٌٕٔانااارٍٚ ْاااى عهاااٗ لاااهٕارٓى ٚعااابفو وبػػػاف  عليػػػو  فالصػػػبلة ُب حيػػػاة اؼبػػػؤمن ىػػػي أىػػػم مػػػا
 العلػػػم بفقػػػو الطهػػػارة كالوضػػػوء الصػػػحي  كاؼبكػػػاف الصػػػحي  إدراؾكاغبفػػػاظ عليهػػػا يشػػػمل اغبفػػػاظ علػػػى 
ككاجباهتا كُب اغبفاظ علػى سػننها كمػا  أركاهنامع اغبفاظ على  السفر أككالوقجل احملدد سواء ُب اغبضر 

لتسػػكن  إليهػػافيفػػزع  كأحزانػػوو عنػػد نبومػػ إليهػػازايدة ُب اػبػػري كوبػػاف  عليهػػا ابللجػػوء  أذكػػاريتبعهػػا مػػن 
                                                           

 414، ص5، ج1، طتفسري القرآن العظيم، ابن ك ري(ُ) 

   ِْٔٓ، صْج ،يف ِظالل القرآن،  قطب( ِ)
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ركحو كتراتح يسيا ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص كوباف  على ما كرد من صلوات كاالستخارة كغريىػا فػبل تشػغلو مبلىػي 
أبكمػل  أدائهػاكما انو وبرص على ذلك بتهي ة الظركؼ اليت تعينو على  صبلتو اغبياة مهما كانجل عن
يقػوؿ ، التفػري  فيهػا مػن مشػاغل الػدنيا كصػوارفهاإىل  يػؤدم بػو أكيشغلو عن صػبلتو  كجو نئيا عن ما

 ،ال يضػيعوهنا إنبػاالكالذين ىم على صلواهتم وبػافظوف فػبل يفوتوهنػا كسػبل ك "بلؿ ُب الظً  رضبو هللا قطب
ُب الػػػدنيا يتمتعػػػوف بصػػػفات  ُب اآلخػػػرة كػػػانوا ف اؼبػػػؤمنن الػػػذين ينػػػالوف النعػػػيمإحيػػػث  (ُ)"كال يقصػػػركف
ستنرية بكتاب هللا كشريعتو مشرقة ابإليباف بو قوية ابلتوكػل عليػو ماضػية بقػوة ال قػة ابهلل خاصة متميزة م

 .اثقة اػبطى حى كصلجل إىل النعيم فقطعجل طري  الدنيا مؤمنة ؿبتسبة ك 

 االستبشار وحسن الظن والتفاؤل مبا عند هللا :احلادي والعشرون

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲    :قاؿ هللا تعاىل 

﮶   ﮵   ؿ دائم بكل خري بل كينتظركف ُب شوؽ ما أيتيهمؤ ف اؼبؤمنن ُب تفاإحيث   (7)﮳﮴ 
فػبل ىبشػوف فػوات خػري أك فػراؽ حبيػب حػى ابت اؼبػوت ُب سػبيل هللا ىػو  ،بو الرضبن من مػنن كعطػااي

 . تلك البشارة اليت ترجوىا نفوس اؼبؤمنن حيث القرب من الرضبن كحياة اػبلود ُب النعيم ،اغبياة حب 

ؼبػن قتػل ؾباىػدا كىػو سػيقبل علػى كػل تلػك الكرامػة كىنػا تظهػر عظمػة  فكيف لنف  مؤمنة أف يسف
ىػػذا الػػدين الػػذين الػػذم هبعػػل مػػا يػػراه غػػري اؼبػػؤمن مصػػاب ُب عػػن اؼبػػؤمن ىػػو أعظػػم منحػػة كيسػػعد هبػػا 

سر هبا كيزداد توازن كاستقرارا نفسيا كتفاؤال حى يبيع نفسػو هلل رخيصػة ُب احتسػاب كؿببػة مستبشػرا كي
 دبا ينتظره من النعيم

 حبقيقة احلب ادلثمر العلم :الثاين والعشرون

اغبب الذم يسمو كيرتقػي بصػاحبو دبعػايري رابنيػة فمػن أحػب هللا كرسػولو نؿ ؿببػة عبػاده كمػن 
 يكػػػن لػػػو إال العػػػدكاة كالبغضػػػاء فػػػبل يشػػػفع ُب ىػػػذا األمػػػر قرابػػػة أك نسػػػب أك شػػػرؼ حػػػاد هللا كرسػػػولو مل

كبػػػذلك تسػػػتغد الػػػنف  حبػػػب هللا سػػػبحانو كمػػػا كااله فتسػػػمو علػػػى الػػػركاب  الدنيويػػػة فرتتقػػػي مشػػػاعرىا 

                                                           

   ِْٔٓ، صْج ،يف ِظالل القرآن،  قطب( ُ)
  َُٕاآلية:  آؿ عمرافسورة  (ِ)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  فتسػػػػػػػػػػػػعد حببهػػػػػػػػػػػػا لبارئهػػػػػػػػػػػػا 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ 

  ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

(ُ). 

 الثقة مبعية هللا سبحانو :الثالث والعشرون

فال قػة ابػبػال  سػبحانو كتعػاىل زبلػ  التػوازف النفسػػي لػدل اؼبػؤمن ابنتصػاره علػى مػن ظلمػو فػػبل 
ال قػػة ُب العػػدؿ حػػافز للمػػؤمنن للعطػػاء كاإلنتػػاج كمػػا يػػ ىن  يشػػعر ابلقهػػر كاػبػػذالف يتصػػفوف بكمػػاؿ

على عظم ىذا الدين اغبػ  الػذم مل يفػرؽ بػن اؼبػرأة كالرجػل ُب نيػل ال ػواب فنالػجل بػذلك اؼبػرأة الشػعور 
ڇ ڇ  نػو مػن أسػباب االسػتقرار النفسػيإأبنبيتها فكػاف لػو أثػر ابلػغ ُب نفػوس اؼبؤمنػات حيػث 

ک کڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
 (ِ). 

 معىن الفوز احلقيقي و أسباب اخلسران و الضيق إدراك :الرابع والعشرون

اغبقيقي ابلبعد عػن النػار ككػل مػا يػؤدم إليهػا مػن قػوؿ أك فعػل أك تقريػر  فمن أدرؾ معىن الفوز
اعبنػة فػ ف ذلػك إىل  بواحدة كاغبسنة بعشر فخشي أف تسب  آحاده عشػراتو فسػعى علم أف السي ةكقد 

فبا يضفي على حياتػو السػعادة ؼبػا للمعاصػي مػن ظلمػة ُب القلػب كضػي  كضػنك علػى صػاحبها كيػزرع 
ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ  ُب قلبو حسن الظن ابهلل ابلنجاة من النار كما قبا مػن شػقاء الػدنيا 

ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 
 (ّ). 

 التوسط يف العبادة فال إفراط وال تفريط :اخلامس والعشرون

ف الشػػػريعة أتػػػجل موافقػػػة للفطػػػرة إتبػػػاع كتػػػاب هللا كسػػػنة نبيػػػو ملسو هيلع هللا ىلص حيػػػث كال يكػػػوف ذلػػػك إال اب
كمستشػػعرا ألثػر العبػادة ُب حياتػو فبػا يػػنعك   ككلمػا كػاف اؼبػؤمن متبعػا كػػاف أك ػر طمسنينػة لقبػوؿ عملػو

                                                           

  ِِاآلية:  آؿ اجملادلةسورة  (ُ)
  ُِْاآلية:  النساءسورة  (ِ)
  ُٖٓاآلية:  آؿ عمرافسورة  (ّ)
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نػػو يعطػػي كػػل ذم حػػ  حقػػو فلنفسػػو عليػػو إُب تػػوازف نفسػػي حبيػػث  تقرار حياتػػوعلػػى سػػكينة نفسػػو كاسػػ
ٔاناارٍٚ ئيُاإا ٔعًهاإا انصاابنعبد ال َكهااو َفعااب إال ٔظااعٓب أٔنئااك ألااعبة حػػ  كلآلخػػرين عليػػو حقػػوؽ

انجُخ ْى فٛٓب خبندٌٔ 
 (ُ). 

 
 اليقني بوعد هللا سبحانو وتعاىل بنصرة ادلظلوم :السادس والعشرون

للمػػؤمنن دبػػا أعػػد ؽبػػم مػػن مرتكػػزات السػػعادة النفسػػية حيػػث تػػدرؾ الف ػػة فوعػػد اػبػػال  سػػبحانو 
قػػول علػػى الشػػدائد ُب اؼبؤمنػػة سػػبلمة الطريػػ  كهنايػػة اؼبسػػار فتصػػ  كتشػػد العػػـز فتقػػول علػػى اؼبلمػػات كت

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ تفاءؿ كاتزاف
 (ِ). 

 

 اإلحسان جبميع صوره :السابع والعشرون

فاإلحسػػاف مػػع الػػنف  إبقامتهػػا علػػى اغبػػ  كمػػع النػػاس ببػػذؿ اػبػػري فيػػنعك  ذلػػك علػػى الػػنف  
ابلفرح كالسػركر عنػدما تػرل السػعادة علػى اآلخػرين فيػنعك  ذلػك عليهػا ابلسػعادة كذلػك مػن أسػباب 

 .السعادة 

خػبلؽ جػل األأعظػم الصػفات ك أف الكػرم قػد صبعػجل آكصاؼ أىل اعبنة ُب القر أكفبا سب  ف ف 
ف السػنة النبويػة أكفبا هبدر ذكػره  .خرةليحق  سعادة الدنيا كسعادة اآل ؛ف يتحلى هبا اؼبؤمنأاليت هبب 

حاهبا اعبنة فبا وبث اؼبؤمن علػى صأك الصفات اليت تدخل أعماؿ الشريفة قد فصلجل ُب الك ري من األ
 .ليها من مصادرىا كالعمل هباإنبية الرجوع أ

 
  

                                                           

  ِْاآلية:  االعراؼسورة  (ُ)
  ُُِاآلية:  النساءسورة  (ِ)
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 اخلامتة

الدراسػػػة أبػػػرز األبعػػػاد الرتبويػػػة اؼبرتبطػػػة آايت كصػػػف اعبنػػػة كمػػػا كرد ُب القػػػرآف تناكلػػػجل ىػػػذه 
كاالجتماعيػة  كأىػم آاثرىػا الرتبويػة، كإبػراز خصائصػها، كتفسػريىا، من خبلؿ بيػاف ىػذه اآلايت، الكرم

كذلػك بتحليػل ، كاجملتمػع. كقػد اسػتخدمجل الباح ػة أسػلوب ربليػل احملتػول كالنفسية علػى كػل مػن الفػرد
اؼبتعلقػػة دبفهػػـو اعبنػػة كاالطػػبلع علػػى اؼبصػػنفات ُب علػػم االجتمػػاع كعلػػم الرتبيػػة كعلػػم  اآلايت القرآنيػػة

  .الستنباط األبعاد الرتبوية النف 

 النتائج:

  كاف من أنبها ما يلي:  النتائ عدد من إىل  كقد توصلجل الدراسة

الرتبويػػة أبفكػػار تطبيقيػػة  أف موضػػوع كصػػف اعبنػػة مػػن أىػػم اؼبوضػػوعات القػػادرة علػػى رفػػد اؼبنظومػػة -
 شائقة تناسب اؼبتعلمن ُب مراحل التعليم اؼبختلفة.

أف ىػػذه الدراسػػة تعػػد ركيػػزة أساسػػية مػػن الركػػائز الػػيت انطلػػ  منهػػا مشػػركع )إىل اعبنػػة( كىػػو مشػػركع  -
 عقػػػػػػػػوؿ أطفػػػػػػػػاؿ العػػػػػػػػامل بوسػػػػػػػػائل عػػػػػػػػدة. بلػػػػػػػػورة صػػػػػػػػورة اعبنػػػػػػػػة ُبإىل  إعبلمػػػػػػػػي تربػػػػػػػػوم يهػػػػػػػػدؼ

 

فقػػد أكػػدت الدراسػػة  ؛تضػػافر اعبهػػودإىل  ؼبرتبطػػة آايت كصػػف اعبنػػة ربتػػاجأف الدراسػػات الرتبويػػة ا -
 ،كعلم االجتماع ،كعلم النف  ،قلة التصانيف ُب كصف اعبنة من قبل متخصصن ُب علـو الرتبية

كاالقتصار على اعبانب الوعظي فبا أكجد فجوة بن العلـو األخػرل كاؼبصػدر األكؿ الػذم هبػب أف 
 .  تنهل منو معظم العلـو

أف األبعاد الرتبوية آلايت كصػف اعبنػة تسػاىم ُب تكػوين اؼبفػاىيم اإلسػبلمية إىل  كتوصلجل الدراسة -
 اليت تسهم ُب بناء الشخصية اإلسبلمية القوية السوية.



126 
 

كأكػػدت الدراسػػة أف القػػراف الكػػرم وبػػوم قواعػػد كأسػػ  ألىػػم العلػػـو اإلنسػػانية الػػيت ربتاجهػػا األمػػة  -
لغربيػة البشػرية فبػا يػذكر أبنبيػة دراسػتو كاالسػتفادة منػو كإخػراج كنػوزه كقد سب  ُب ذلػك النظػرايت ا

 للعامل.

أظهرت الدراسة كذلك أف األبعاد الرتبوية آلايت كصف اعبنػة تػزكد الفػرد كاجملتمػع جبملػة مػن القػيم  -
الػػيت تسػػاىم ُب بنػػاء اجملتمعػػات كفػػ  تصػػور إسػػبلمي  ،كاألخػػبلؽ الػػيت تبػػد الشخصػػية السػػوية اؼبتزنػػة

 يعتمد على األصوؿ كينطل  منها. متزف

أف األبعػػاد الرتبويػػة آلايت كصػػف اعبنػػة تبػػد ُب اجملتمػػع قيمػػا تسػػاىم ُب قػػوة إىل  كتوصػػلجل الدراسػػة -
األيتػػػػاـ إىل  كاإلحسػػػػاف ،كاألخػػػػوة اإليبانيػػػػة ،كالتكافػػػػل االجتمػػػػاعي: نتاجيتػػػػوإاجملتمػػػػع كسباسػػػػكو ك 

 كنبذ الغش كاالحتياؿ كاغبسد كالتباغا كالظلم.  ،كاحملتاجن

بينػػجل الدراسػػة ؾبموعػػة مػػن األبعػػاد النفسػػية اؼبرتتبػػة علػػى فهػػم كدراسػػة آايت اعبنػػة تتم ػػل ُب التػػوازف  -
كربقيػػ  ، كإشػػاعة األمػػن كاالطم نػػاف، نفػػوس اؼبػػؤمنن مػػنالنفسػػي كالتفػػاؤؿ كنبػػذ اغبػػزف كاالكت ػػاب 

كال قػة ُب كعػد ، كبث الشعور ابألن  كعدـ الوحشة، نفوسهم ُب انشراح الصدر كالسعادة الدائمة
 هللا للصابرين.

 

 ادلقرتحات

  كمنها:، بعا اؼبقرتحاتإىل  قد خلصجل الدراسة

كعػػرض ، لرتغيػػب الػػنشء كربطػػو بدينػػو ؛تسػػلي  الضػػوء علػػى آايت اعبنػػة كربطهػػا ابؼبنػػاى  الدراسػػية -
 لؤلجياؿ اؼبعاصرة.  األمور الغيبية أبساليب تتناسب مع اؼبستول اإلدراكي

ككػػذلك كسػػائل اإلعػػبلـ اعبػػادة لتقريػػب صػػورة اعبنػػة ، تطويػػع كسػػائل التواصػػل االجتمػػاعي اؼبختلفػػة -
 كالرتغيب فيها.

 التطبي  العملي آلايت اعبنة كما يتعل  هبا من تفاسري كعبلج لبعا األمراض النفسية. -
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مة ابختبلؼ زبصصاهتم حوؿ الدراسة كذلك ضركرة نشر الوعي التخصصي بن أبناء األ كتقرتح -
كتوصي ، كتسهم ُب االرتقاء هبا، ما ربويو اآلايت القرآنية من معارؼ ترتب  بتخصصاهتم اؼبتنوعة

 كذلك بضركرة االىتماـ ابلدراسات الرتبوية كالنفسية التخصصية من خبلؿ القرآف الكرم.
 

 

 كعلى هللا قصد السبيل

 كآخر دعوان أف اغبمد هلل رب العاؼبن
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 فهرس الشواىد القرآنية
 الصفحات اٜٚبد السورة

  سورة البقرة
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  .  25اآلٌة 

ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ 

  ڃ 

ُّ،ُٓ ،ّٖ 

 35اآلٌة  

   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ 

ْٓ ،ْٔ 

 .  37اآلٌة  

  ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يب 
ْٗ 

 39-38اآلٌة  

  ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  

َٓ 

﮳ ﮴﮵    82اآلٌة:   َُْ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ 
  آل عمران سورة
 133اآلٌة :

 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ٔ ،َُٔ 
 135اآلٌة:  

 ٔ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ُُّ 

 136اآلٌة:  

 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ  
ُٖ 

-169اآلٌات : 
171   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

﮵ ﮶  ﮴  ﮲ ﮳  ﮺ ﮷ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ﮹  ﮸ 

    ﯁  ﮾  ﮿﯀     ﮻ ﮼﮽ 

ّٖ  ،ُُٗ 

 185اآلٌة: 

  ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

﮸  ﮷   ﮶  ﮵  ﮲ ﮳﮴  ۓۓ 
  

َُِ 

 . 195اآلٌة  

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ

ُٔ ،ِٖ 

  النساء سورة
 27اآلٌة:  

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
  َُُ 
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 69اآلٌة  

  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ

 ڈ ژ ژ ڑ

ّٓ 

 112اآلٌة: 
  ﮼﮽ ﮻  ﮺  ﮹  ﮶ ﮷ ﮸  ﮵  ے ۓ ۓ ﮲﮳  ﮴ 

  َُِ 
 122اآلٌة: 

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ

  ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ّٖ 

 124اآلٌة: 

  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

  ک

ِٔ ،ِٖ ،َُِ 

 سورة ادلائدة
 

 119اآلٌة: 

  ی ی ی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حتخت مت ىت يت جث مثىث

  يث حج مج جح

ٖٖ 

 سورة األعراف
 

 .  21اآلٌة  
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

    ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ْٕ 

 . 21اآلٌة  

   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ْٕ 

 .22اآلٌة  

  ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب

  ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث 

ْٕ ،ْٖ 

 . 23اآلٌة  

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   
ْٖ 

 . 27اآلٌة  

  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ

 ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

َٓ ،51 

 َُِ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   42اآلٌة: 
 .  43اآلٌة  

  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

  ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يبىئ ىئىئ 

ٓٗ 

 .  44اآلٌة  

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ

  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

َٔ 
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 األنفال سورة
 

 .  4اآلٌة  

 ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ٖ ،ِٓ 

 التوبة سورة

 

 21اآلٌة: 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  
ٖٖ 

 72اآلٌة  
  ﮻ ﮹﮺   ﮸  ﮷  ﮵﮶   ﮳ ﮴  ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

      ﮿ ﯀﯁     ﮼﮽﮾  

َُ ،ّٓ 

 111اآلٌة: 

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  

ٖٗ 

 111اآلٌة: 
  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې

ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ 

  ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ

َُٖ 

 يونس سورة
 

  11-9اآلٌات:  

   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڃ ڃ

  ڈ ڈ 

ٖٖ 

 .  26اآلٌة  

 ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   
ّٔ 

  63-62اآلٌات:  
 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  َُٓ 

 سورة ىود

 

 118اآلٌة: 

 ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت  
ٖٔ ،ٖٗ 

  سورة الرعد
ں ں ڻ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 24 - 23اآلٌات: 

 ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ

ٕ ،ّٓ ،54 

 25اآلٌة:  
  ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ

  ٹ ٹ ٹ

ُِ 

 سورة احلجر
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  48-46اآلٌات:  

 ائ ائ ەئ   ې ې ى ى ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ۈ ۈ ٴۇ ۋ

    ۆئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ّْ ،ٕٓ ،َٗ 

 

 سورة النحل
 

 32اآلٌة: 

 ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ    
76 

 97اآلٌة: 

  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ڱ ڱ ڱ

ِٔ ،ِٖ 

 سورة اإلسراء
 

 1اآلٌة  

 ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ  
7 

 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  : 21-18اآلٌات  

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ 

 ڈ ڈ ژ ژ

ٖ ،ٗ 

  سورة الكهف
 31اآلٌة 

  ﮲ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﮼ ﮽  ﮻  ﮹ ﮺  ﮷﮸  ﮶  ﮵  ﮴   ﮾﮳ 

ّٓ 

  118-117اآلٌات: 

 ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى   
ٕٗ 

 مرمي سورة
 

 61اآلٌة: 

   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  
ِٖ 

 61اآلٌة: 

    ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ  
ٖٓ 

 71اآلٌة: 

    ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  
ٖٔ 

  سورة طو
 75اآلٌة  

 حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت  ٖ 
 - 117اآلٌات  

ک ک  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )  119

 ( ک ک گ گ گ گ ڳ

ْٔ 
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 .  121اآلٌة  

  ﮴﮵ ﮳   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ 
ْٖ 

 سورة األنبياء

 

 111اآلٌة: 

 ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  
َٗ 

 112اآلٌة: 

 ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  
َٗ 

 113اآلٌة: 

 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   
ٖٖ ،َٗ 

 سورة احلج

 

 23اآلٌة  

  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

    ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ

ّّ 

  38اآلٌة:  

   ی ی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت   
ٕٔ 

  سورة ادلؤمنون
  11-1اآلٌات:  

 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ  ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٿ ٿ ٿ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   ڄ ڄ

ڈ  ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

  گ

ُُٓ 

  11-11اآلٌات:  

 ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  
ِٓ ،ٖٓ 

  سورة الفرقان
 11اآلٌة  

 ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   َُ 
 52اآلٌة: 

 
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 
َُٖ 

 75اآلٌة  
  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  َُ 

 33اآلٌة:  

  ﮻ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ﮳﮴  ﮵﮶  
ٓٓ 

 سورة السجدة

 

   18 -17اآلٌات:  

 ﮵  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﮲ ﮳﮴  ے ے ۓ ۓ 

  ﮶ ﮷ 

ٓ ،ِٗ 
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  سبأ سورة
 37اآلٌة  

  ﮿ ﮼ ﮽﮾   ﮻  ﮹ ﮺  ﮸  ﮶ ﮷  ﮳ ﮴ ﮵  ﮲  ھ ے ے ۓ ۓ 

﯁       ﯀ 

َُ 

 فاطر سورة

 

 33اآلٌة  

 چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  
ِّ 

 34اآلٌة: 

  ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ تعاىل: 
ٖٖ 

 يس سورة
 

 56-55اآلٌات:  

 پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ّٓ ،ٓٓ 

  الصافات سورة
 47 - 45اآلٌات:  

 ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   ُٔ ،ُّ 
 61-51اآلٌات:  

 پ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻىت يت جث مث ىث يث حج مج    ىب يب جت حت خت مت

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

چ چ چ چ ڇ   ڃ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڤ ڤ ڦ

    ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڇ ڇ

ٓٗ 

  سورة ص 
 51اآلٌة  

  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ٕ 
 51اآلٌة  

  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ُِ 
 54 – 51اآلٌات  

:  ہ ھ ھ ھ   ۀ ۀ ہ ہ ہ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

﮵ ﮶  ھ ے ﮳ ﮴     ے ۓ ۓ﮲  

ٓٔ 

  سورة الزمر
 21اآلٌة  

   ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ َُ 
 73اآلٌة: 

  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

  ې ې ې ى ى

ٕ ،َٖ 

 .  74اآلٌة  

  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ

   ىئ

ُٔ 

 فصلت سورة
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  31-31اآلٌات: 

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٺ ٿ ٿ ٿ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  
  

ٕٖ ،ٕٗ ،ُُُ 

  32-31اآلٌات:  
   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ  ٺ

ٺ ٿ ٿ  ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

  ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چڄ ڄ ڄ 

ُُُ 

  سورة الشورى
 ُُّ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ      )... 

 سورة الزخرف

 

 71اآلٌة  

  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  
ّٓ 

 71اآلٌة  
  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ائ

   ائ

َُ ،ِٗ ،ِّ ،
ٖٗ 

 سورة الدخان
 

 54 - 53اآلٌة  

 ہ ہ ہ ہ ھ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   
ّٕ ،ٓٔ 

  57-56اآلٌات:  
  ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

  ې ې

ّٗ 

 دمحم سورة
 

  6-5اآلٌات:  

  ﮲﮳  ھ ھ ھ ے   ے ۓ ۓ 
ْٖ 

  15اآلٌة  

  ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

﮴ ﮵ ﮲﮳      ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ُٔ ،َّ 

 سورة الفتح
 

 5اآلٌة: 

  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ

  گ ڳ 

ُٖ ،ِٖ 
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 17اآلٌة: 
  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 کڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

َُٕ 

  سورة الطور
 ّْ يزكئٍٛ عهٗ ظسز يصفٕفخ 

 18اآلٌة: 

 ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  
ٖٕ 

 19اآلٌة: 

  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
  

ٖٕ 

 21اآلٌة  

 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  


 

ٓٔ ،ّٕ 

  28-25اآلٌات:  
 ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ        ۅ    ۅ ۉ ۉ ې ې  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

  ې  ې   ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ُٗ 

  سورة النجم
 

  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ُْ 
  سورة الرمحن

 ُِ  كم فبكٓخ شٔجبٌفًٛٓب يٍ    25اآلٌة  
 54اآلٌة  

 ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ   ّْ 
 58 - 56اآلٌة  

 ﮳ ﮴  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﮲  ﮶   ۓ ۓ  ﮵ 

    ﮷ ﮸

ّٕ، 

 64 -62اآلٌات  
 وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ائ ائ ەئ ەئ   ُِ 

 74 - 72اآلٌة  

  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ    
ّٕ 

 76اآلٌة  
 ڇ ڇ چ چ چ چ ڇ   ّْ 

  سورة الواقعة
  12-11اآلٌات:  

 ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۆ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ ِٗ 
 16 - 13اآلٌات:  

  ەئ ەئ وئ وئ    ې ې ې ې  ى ى ائ ائ ۅ ۅ ۉ ۉ   ّْ 
 19 - 17اآلٌات:  

 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ    پ پ پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  
ُّ 

 ِٗ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ٿ ٿ ٿ ٿ     21-21اآلٌات: 
 23 - 22اآلٌات:  

 ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ   
ّٕ 
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 32- 27اآلٌات: 
 گ گ   ک ک گ  ڑ ک ک  ڈ ژ ژ ڑ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

   ڳ ڳ ڳ  گ

ُِ 

 33-32اآلٌات: 
 ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ُِ 

 38 - 35اآلٌات:  

 ہ ہ ھ  ھ ھ ھ  ۀ ہ ہ  ڻ ڻ ڻ ۀ    
ّٕ 

 89-88اآلٌات:  
 ک ک ک گ گ   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ُْ 

 سورة احلديد

 

 12اآلٌة: 

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ

  ٿ ٹ ٹ ٹ

ٕ ،ٖٔ 

 سورة اجملادلة
 

 22اآلٌة: 

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

  ڈ ڈ 

ُُٗ 

  سورة الصف
﮴  ھ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   12-11اآلٌات:   ﮲ ﮳ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﮿ ﯀﯁             ﮽ ﮾  ﮼  ﮻  ﮸ ﮹﮺   ﮶ ﮷  ﮵ 

    

َُٗ 

  احلاقة سورة
 24اآلٌة  

 ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ) ِٗ ،َّ 

 القيامة سورة

 

 23-22اآلٌتان

  ڀ ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ   
ّٔ 

  اإلنسان سورة
 6-5اآلٌة  

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب  ُٕ ،َّ 
 12اآلٌة  

 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   
ّّ 

 16 - 14اآلٌة  

 ہ ہ ہ ھ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
ُّ 
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   ھ ھ
 18-17اآلٌة  

  ﮸ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷    َّ، ُٕ ﮹  ھ ے ے ۓ ۓ﮲  
 19اآلٌة  

  ﯁   ﯀  ﮽  ﮾﮿   ﮼  ﮺﮻ 
 

ّٖ ،ٕٓ 

 21اآلٌة  

           
ّٕ 

 21اآلٌة  

  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ        
ّّ 

  سورة ادلرسالت
 : ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ُُ ،ُٕ 

 سورة النبأ

 

 33 - 31اآلٌات:  

  ٌپ پ ڀ  ٻ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻإ   
ّٕ 

 عبس سورة
 

  39-38اآلٌات:  

  جث مث ىث   خت مت ىت يت
  

ٖٗ 

  ادلطففني سورة
 27-22اآلٌات  

 ﮼   ے ۓ ۓ ﮲  ھ ھ ھ ھ ے ﮺ ﮻  ﮹  ﮷ ﮸   ﮶   ﮵  ﮳﮴ 

    ﯀﮾ ﮿  ﮽        ﯁ 

ُٕ ،َٗ 

 26 - 25اآلٌات  
 ﮻ ﮼ ﮽ ﮺   ُّ  ﯁     ﯀ ﮾ ﮿ ﮹ 

 28 - 27اآلٌات  
             َّ 

  الغاشية سورة
 12اآلٌة  

 ڳ ڳ ڳ ڱ   ُٕ 
 16 - 13اآلٌة  

 ۀ ہ ہ  ڻ ڻ ۀ ں ڻ ڻ  ڱ ڱ ڱ ں   ّْ 

 الفجر سورة
 

 28-27اآلٌات: 

  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ  
ٕٕ 

 31-28اآلٌات: 

 ڤ ڤ ڤ ڦ    ڦ ڦ ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   
ٕٕ 
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 فهرس األحاديث النبوية الشريفة

 الصفحة نص اغبديث

اال اخ كم أبىل اعبنة؟" قالوا: بلى. قاؿ:" كل ضعيف متضعف، لو 
  اقسم على هللا ألبره .

23 

 23 قاؿ:" كل عتل جواظ مستك اال اخ كم أبىل النار؟". قالوا: بلى. 

 71 اال كلكم راع ككلكم مسؤؿ عن رعيتو.

 33 .، خري منها كألنأتعجبوف من لن ىذه؟ ؼبناديل سعد بن معاذ ُب اعبنة

ٍب صلوا علي ف ف من صلى علي ، إذا ظبعتم اؼبؤذف فقولوا م ل ما يقوؿ
 صبلة صلى هللا عليو عشرا.

41 

 21 فهو اىلكهمإذا قاؿ العبد: ىلك الناس، 

إذا مات اإلنساف، انقطع عنو عملو، إال من ثبلث: إال من صدقة 
 جارية، أك علم ينتفع بو، أك كلد صاحل يدعو لو.

24 

أذنػػػب عبػػػد ذنبػػػا ، فقػػػاؿ : اللهػػػم اغفػػػر يل ذنػػػيب ، فقػػػاؿ تبػػػارؾ كتعػػػاىل : 
 .با ، فعلم أف لو راب يغفر الذنب أذنب عبدم ذن

111 

 65 .صوركم كأموالكم، كلكن ينظر اىل قلوبكم كاعمالكمإف هللا ال ينظر اىل 

إف اؼبفل  من أميت من أيٌب يـو القيامة بصبلة كصياـ كزكاة، كأيٌب، قد 
 شتم ىذا، كقذؼ ىذا، كاكل ماؿ ىذا، كسفك دـ ىذا، كضرب ىذا. 

27 

كما يرتاءكف الكوكب ،  إف أىل اعبنة يرتاءكف أىل الغرؼ من فوقهم
 ،لتفاضل ما بينهم، األف  من اؼبشرؽ أك اؼبغربالدرم الغابر ُب 

9 

ُب كل زاكية منها ، عرضها ستوف ميبل، إف ُب اعبنة خيمة من لؤلؤة ؾبوفة
 ، أىل ما يركف اآلخرين

32 

 63 .عيان إنكم سرتكف ربكم

 36 أكؿ زمرة تل  اعبنة صورهتم على صورة القمر ليلة البدر.



139 
 

بينما أن أسري ُب اعبنة، إذا أن بنهر، حافتاه قباب الدر اجملوؼ، قلجل: 
 ما ىذا اي ج يل؟ قاؿ: ىذا الكوثر، 

15 

ٍب رفعجل إيل سدرة اؼبنتهى، ف ذا نبقها م ل قبلؿ ىجر، كإذا كرقها م ل 
 آذاف الفيلة، قاؿ: ىذه سدرة اؼبنتهى

13 

امرأة أيب طلحة، كظبعجل رأيتد دخلجل اعبنة، ف ذا أن ابلرميصاء، 
 خشفة، فقلجل: من ىذا؟ فقاؿ: ىذا ببلؿ،

11 

 23 الساعي على االرملة كاؼبسكن كاجملاىد ُب سبيل هللا، 

 39 ، ما أدىن أىل اعبنة منزلة، سسؿ موسى ربو

ثياب أىل اعبنة زبرج من طوىب شجرة ُب اعبنة، مسرية مائة عاـ، 
 أكمامها

14 

 31 « فقراء اؼبهاجرين»فقاؿ: فمن أكؿ الناس إجازة؟ قاؿ: 

ال رباسدكا، كال تناجشوا، كال تباغضوا، كال تدابركا، كال يبع بعضكم 
 على بيع بعا، ككونوا عباد هللا إخوان.

73 

 .ال يبوتن أحدكم إال كىو وبسن ابهلل الظن
95 

 .هلل أرحم بعباده من ىذه بولدىا
94 

 67 .بتوبة أحدكم، من أحدكم بضالتو، إذا كجدىاهلل أشد فرحا 

ف ذا ، ما منكم من أحد إال كلو منزالف منزؿ ُب اعبنة كمنزؿ ُب النار
 .مات فدخل النار كرث أىل اعبنة منزلو

52 

ما يصيب اؼبؤمن من كصب، كال نصب، كال سقم، كال حزف، حى اؽبم 
 .يهمو، اال كفر بو من سي اتو

68 

 58 .اؼبرء مع من أحب

اؼبسلم أخو اؼبسلم، ال يظلمو، كال يسلمو، من كاف ُب حاجة أخيو كاف 
 هللا ُب حاجتو، 

21 
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 34 .، كال يفىن شبابوال تبلى ثيابو، من يدخل اعبنة ينعم ال يبسس

 71 .اؼبؤمن للمؤمن كالبنياف، يشد بعضو بعضا

، بينهماكلو أف امرأة من أىل اعبنة اطلعجل إىل أىل األرض ألضاءت ما 
 ، كؼبؤلتو روبا

36 

كما اعددت للساعة؟ " قاؿ: حب هللا كرسولو. قاؿ:" ف نك مع من 
 أحببجل 

23 

 33 .وتة منو خري من الدنيا كما فيهاالياق، كيوضع على رأسو اتج الوقار

 يسب  م ة تسبيحة، فيكتب لو ألف حسنة، كوب  عنو ألف خط ة.
96 

 93 .ٍب يذب ، فيوقف بن اعبنة كالنار، يؤتى ابؼبوت ُب صورة كبش أمل 
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 ادلراجع وادلصادر

 .القرآف الكرم .ُ
 السنة النبوية . .ِ
، د.ط )د.ـ: مؤسسة سجل العرب، ادلوسوعة القرآنية االبيارم، إبراىيم بن إظباعيل، .ّ

 ق(. َُْٓ
)االردف: دار  ٕ، طاجلنة والنار عمر بن سليماف بن عبد هللا األشقر العتييب، ،األشقر .ْ

 ـ(. ُٖٗٗالنفائ  للنشر كالتوزيع، 
ربقي  صفواف  مفردات يف غريب القران، االصفهاي، ابو القاسم اغبسن بن دمحم .ٓ

 ق(.ُُِْ)بريكت: دار القلم،  ُعدنف الداككد، ط
روح ادلعاين يف تفسري القرآن  ،شهاب الدين ؿبمود بن عبد هللا اغبسيد ،االلوسي .ٔ

)بريكت: دار الكتب  ُربقي  علي عبد البارم عطية، ط ،ثاينالعظيم والسبع ادل
 ق(. ُُْٓ ،العلمية

مشكاة  الت يزم، دمحم بن عبد هللا اػبطيب العمرم، أبو عبد هللا، كيل الدين، .ٕ
 ،)بريكت: اؼبكتب اإلسبلمي ّربقي  دمحم نصر الدين األلباي، ط ،ادلصابيح
 ـ(.ُٖٓٗ

العباس أضبد بن عبد اغبليم بن عبد السبلـ بن عبد هللا بن ابن تيمية، تقي الدين أبو  .ٖ
، الفتاوى الكربى البن تيمية ،أيب القاسم بن دمحم ابن تيمية اغبراي اغبنبلي الدمشقي

 ـ(.ُٕٖٗ)د.ـ: دار الكتب العلمية،  ُط
اجلواىر احلسان يف تفسري ، أبو زيد عبد الرضبن بن دمحم بن ـبلوؼ ال عاليب ،ال عاليب .ٗ

)بريكت: دار إحياء  ُربقي  دمحم علي معوض كعادؿ أضبد عبد اؼبوجود، ط ،رآنالق
 ق(. ُُْٖالرتاث العريب، 
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 ُ، طتربية الشباب األىداف والوسائلالدكيش، دمحم بن عبدهللا الدكيش،  .َُ
 ـ(.ََُِ)د.ـ: موقع ملتقى اؼبربن، 

مفاتيح  الرازم،الرازم، أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن اغبسن بن اغبسن التيمي  .ُُ
 ق(. َُِْدار إحياء الرتاث العريب،  )بريكت: ّ، طالغيب أو التفسري الكبري

، نعيمها-أىلها -اجلنة يف القرآن الكرمي اوصافها  رطركط، سليماف حسن رطركط، .ُِ
 ـ(.ُٖٗٗ)االردف: مكتبة اؼبنار،  ُط
الرمحن تيسري الكرمي  ، عبد الرضبن بن نصر بن عبد هللا السعدم ،السعدم .ُّ

)د.ـ: مؤسسة الرسالة،  ُذبقي  الرضبن بن معبل اللووب ، ط ،يف تفسري كالم ادلنان
 ـ(.َََِ

)د.ـ: ؾبلة  ُط ،رمو تربية إسالمية راشدة الشريف، دمحم بن شاكر الشريف، .ُْ
 ـ(.ََِٔالبياف، 

، اخلواطر-تفسري الشعراوي للقرآن الكرمي  الشعراكم، دمحم متويل الشعراكم، .ُٓ
،  د.ط )مصر:  ـ(.ُٕٗٗمطابع أخبار اليـو

 ُ، طفتح القدير، دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاي اليمد ،الشوكاي .ُٔ
 ق(. ُُْْ ،)دمش : دار ابن ك ري، دار الكلم الطيب

)بريكت: دار  ٕط ،خمتصر تفسري ابن كثري دمحم علي الصابوي، ،الصابوي .ُٕ
 ـ(. ُُٖٗالقرآف الكرم، 

) القاىرة: دار الصابوي  ُ، طصفوة التفاسريالصابوي، دمحم علي الصابوي،  .ُٖ
 ـ(. ُٕٗٗللطباعة كالنشر كالتوزيع، 

جامع البيان عن  الط م، دمحم بن جرير بن يزيد بن ك ري بن غالب اآلملي، .ُٗ
 ـ(.َََِ)د.ـ: مؤسسة الرسالة،  ُ، طأتويل القرآن

)القاىرة:  ُ، طالوسيط للقرآن الكرميتفسري  دمحم سيد طنطاكم، ،طنطاكم .َِ
 ـ(.ُٕٗٗدار هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع، الفجالة، 

 ُ، طادلعجم ادلفهرس أللفاظ القران عبد الباقي، دمحم فؤاد عبد الباقي، .ُِ
 ق(.ُّْٔ)مصر: دار الكتب اؼبصرية، 
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 ُط ،اجلنة يف القران الكرمي بكر عبداغباف  اػبليفات، ،عبد اغباف  .ِِ
 االردف: دار الكهف العاؼبية، (.)
 ِ، طجمالس شهر رمضان دمحم بن صاحل بن دمحم الع يمن، ،الع يمن .ِّ

 ـ(. ََِْ)الرايض: دار ال راي للنشر كالتوزيع، 
، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أضبد بن فارس بن زكرايء القزكيد الرازم، .ِْ

 ـ(.ُٕٗٗدار الفكر،  د.ط )د.ـ:
هللا دمحم بن أضبد بن أيب بكر بن فرح األنصارم اػبزرجي القرطيب، أبو عبد  .ِٓ

 ِربقي  أضبد ال دكي كإبراىيم أطفيش، ط ،اجلامع ألحكام القرآن ،مش  الدين
 ـ(. ُْٔٗ)القاىرة: دار الكتب اؼبصرية، 

القرطيب، أبو عبد هللا دمحم بن أضبد بن أيب بكر بن فرح األنصارم اػبزرجي  .ِٔ
ربقي  الصادؽ بن دمحم بن  ،أبحوال ادلوتى وأمور اآلخرةالتذكرة ، مش  الدين
 ق(. ُِْٓ)الرايض: مكتبة دار اؼبنهاج للنشر كالتوزيع،  ُإبراىيم، ط

)بريكت:  ُٕ، طالل القرآنيف ظِ سيد قطب إبراىيم حسن الشاريب،  ،قطب .ِٕ
 ق(. ُُِْدار الشركؽ، 

، البصرم ٍب الدمشقيابن ك ري، أبو الفداء إظباعيل بن عمر بن ك ري القرشي  .ِٖ
)د.ـ: دار طيبة للنشر  ِربقي  سامي بن دمحم سبلمة، ط ،تفسري القرآن العظيم

 ـ(.ُٗٗٗكالتوزيع، 
 ،أبو الفداء إظباعيل بن عمر بن ك ري القرشي البصرم ٍب الدمشقي ،ابن ك ري .ِٗ

 ـ(. ُٖٔٗ، د.ط )د.ـ: دار الفكر، البداية والنهاية
 ،ك ري القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الدينإظباعيل بن عمر بن   ابن ك ري، .َّ

)د.ـ: دار الوفاء،  ِربقي  أضبد شاكر، ط عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري
 ـ(.ََِٓ

 ُ، طادلنهج النبوي والتغيري احلضاري العزيز مبارؾ، برغوث عبد ،ابن مبارؾ .ُّ
 ـ(.ُٓٗٗ)قطر: كتاب االمة، 

ؾبمع اللغة العربية، إبراىيم مصطفى / أضبد الزايت / حامد عبد القادر / دمحم  .ِّ



144 
 

 ـ(.ََِْ)د.ـ: دار الشركؽ،  ْ، طادلعجم الوسيط النجار،
ابن منظور، دمحم بن مكـر بن على، أبو الفضل، صباؿ الدين ابن منظور  .ّّ

 ق(.ُُْْ)بريكت: دار صادر،  ّ، طلسان العرب، األنصارم
إعجاز القرآن يف القضااي  ،نظمي خليل أبو العطا موسىموسى، الدكتور  .ّْ

 (. ،): ،احملورية لعلم االجتماع
، من أساليب اإلقناع يف القرآن الكرمي مصطفى، معتصم اب بكر مصطفى، .ّٓ
 ـ(.ََِّ)قطر: كتاب االمة،  ُط

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 




