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ABSTRACT:
Thus the whole sayings or acts of the Prophet Muhammad
(PBUH) proved to be the explanation of the Qur’an. Keeping this
reality in view the writer has studied the whole treasure of the
Hadith analytically and discussed the duty of the Prophet
Muhammad (PBUH) for explanation of the Qur’an and primary
and secondary sources of this pious duty pointing out different
aspects of the explanation of the Qur’an by the Hadith; Qur’anic
words, Qur’anic terms, Qur’anic notions, Qur’anic thoughts and
even valuable points and conclusions the Prophet (PBUH) made
through pondering upon this Holy Book.
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احلمدُُهللُربُالعاملنيُ،والصالةُوالسالمُعلىُأشرفُاألنبياءُواملرسلنيُ،حممدﷺُوعلىُ
الشريفةُ
آلهُوصحبه وسلمُتسليمُ ُ
اُكثياُ،أماُبعد:فقدُحفلتُآيُال ّذكرُاحلكيم،ووردتُاألحاديثُ ّ
كُعطاء ِ
ِ
ُحسابا،ترغيباُللمؤمننيُوحثّاُهلمُعلىُ
قنيُجزاءُم ْن َُربِّ َ َ
بوصفُاجلنّةُوماأع ّدهُاهللُفيهاللمتّ َ
اُفيهاُكل ُماُ
لُمشاق ُالعبادةُ،ذلكُأ ّن ُاإلنسانُإذاُعلمُأ ّن ُاهللُقدُأع ّد ُلهُدار
اعاتُوحتم
الطّ
ّ
ّ
ّ
غبةُالصادقةُ يُأنُيكونُمنُ
ُّ
دتُعندهُالر
َُ
تشتهيهُاألنفسُوتل ّذ
ضوا ٌن ُِم َنُاللَّ ِهُأَ ْكبَ ر،تولّ
ُاألعنيُوِر ْ
ّ

أهلُهذهُاجلنّةُ ُوسعىُهلاُسعيهافكانُمنُاملتّقني،ومنُاحملسنني،ومنُال ّذاكرينُومنُاملخبتنيُ،ومنُ
ُخ ْوفا َوطَ َمعا،طرفاُممّاُر ّغبُاهللُبهُعبادهُ يُالطّاعةُُ
املنفقني،
ومنُاألوابني املنيبنيُاُلّذينُيَ ْدعو َن َُربَّه ْم َ
ّ
* أستاذُمساعدُ،قسمُاللغةُالعربيةُوآداهباُ،اجلامعةُالوطنيةُللغاتُاحلديثةُ،إسالمُآبادُ،باكستانُ
**ُأستاذُمساعدُ،قسمُاللغةُالعربيةُوآداهباُ،اجلامعةُالوطنيةُللغاتُاحلديثةُ،إسالمُآبادُ،باكستان
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بذكرُاآلياتُواألحاديثُالواردةُ يُوصفُاجلنّةُونعيمهاُوماُأع ّدهُاهللُفيهاُألهلُطاعتهُ.
هُاملتنوعةُ
القرآنُالكرميُاملصدرُاألولُمنُمصاد ُِرُالتشريعُاإلسالميُ،ولهُأساليب ُِّ
ُويعدُُ ُ
 يُالرتبيةُوالتعليم؛ُكالرتبيةُبالقصصُالقرآينُ،وضربُاألمثالُ،واملوعظةُاحلسنةُ،وكذلكُأسلوبُ
والدناُ،فعندماُيذكرُالقرآنُالكرميُهذاُ
ُ
الرتغيبُوالرتهيبُ،وهذهُاألساليبُنستعملُهاُ يُتربيةُأ
اهيهُ،وأنُسببُ
جيالُعلىُطاعتهُواجتنابُنو ُ
ُ
األسلوبُفإمناُيذكرُُلسببُمهمُ،وهوُأنُيريبُاأل
ذك ُِر ُأ هوالُيومُالقيامةُ يُالبدايةُ،وبعدهاُذكرُاجلنةُ،هوُأنُاهللُسبحانهُوتعاىلُيريدُ ُأنُمييزُ
الفارقُاهلائلُبنيُمنازلُاجملرمنيُومراتبُاملتقنيُ.
فعندماُيذكرُالقرآنُأهوالُيومُالقيامةُ،فهذاُاألسلوبُترهيبُللعبادُحىتُيبتعدواُعنُ
بشُراملُتَّقنيُوالذينُأطاعوهُ
وعنُكلُمايُ ُبعِدهمُعنُاهللُسبحانهُوتعاىل،لكنُبعدها َُّ
ُِّ
املعاصيُوالذنوب،
تنتظرهم،ووصفهاُهلمُوصفُاُرائعُال ُي ُِّغبُالعبادأنُ َُمنُ
 يُكلُآيةُمنُآياتُالتحذير،بأنُهناكُجنةُُ ُ
يعجُزالعقلُعنُ
ائضُواجتنابُاحملرمات،فإنهُسيفوزُهبذهُاجلنةُاليتُوصفهاوصفُا َُ
أطاعهُبأداءُالفر ُ
لونُ،ويتنافسُعليهاُاملتنافِسونُطوالُفرتةُحياتهُ،فإنُ
ُ
ُِ
بأنُيعملُهلاُالعام
ختيُلهُ،وهلذاُفإهناُجديرُةٌُ

األصلُلدخولُاجلنةُهوُاخلوفُُمنُاهللُتعاىل.يشتملُُالبحثُعلىُمتهيدوثالثةُمباحثُوخامتةُُ:

فالمبحث األولُ:وصفُاجلنةُ يُالقرآنُالكرميُ:ذكرتُ يُهذاُاملبحثُعنُتعريفُاجلنةُ،خلقُ
اجلنةُ،أهنارُاجلنةُ،درجاتُاجلنةُ،وأهلُاجلنةُ
اتُسورةُالرمحنُ.
ُ
المبحث الثانيُ:سورةُالرمحنُ يُالقرآنُ:تكلمتُعنُأسبابُنزولُ،فضلُومميز
المبحث الثالثُ:صفاتُاجلنةُ يُسورةُالرمحنُ،حتدثتُعنُتفسيُآياتُوصفُاجلنةُ.
الـمبحث األول :أوصاف الجنة في القرآن الكريم
ةُبالضمُ:ماُاسترتتُبهُمنُسالحُ،واجلنةُ:
َُ
ُ:اجلَُنَّةُواجلُُنَّ
واصطالحا :لغةُ ُ
أوال :تعريف الجنة لغة
ً
اجلَنةُ:البستانُ،ومنهُاجلُنَّاتُ،وُ
يقالُ:استجنُبُُنَّة؛ُأيُ:استرتُبسرتةُ،و ُ
َُّ
السُرتةُ،واجلمعُاجلننُ،
ني﴾.2قالُزهيُ:3
َْجَعِ َُ
اجلِن َُِّةُ َوالن ُِ
العربُتسميُالنخيلُجنةُ ،1ومنهُقولهُتعاىلِ ﴿ُ:م َُنُ ْ
َّاسُأ ْ
منُالنواضحُُِتسقيُجُنَّةُسُحُقُاُ4
ُ
يبُمُقُتَّلةُُُ
كأنُعيينُ يُ َُغُْرَُْ
َُّ
النخلُ،وْجعهاُجنانُ،وفيهاُختصيصُ،ويقالُللنخلُوغيهاُ،وقالُُ
ُِ
واجلنة"ُ:احلديقةُذاتُالشجرُو
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أبوُعليُ يُالتذكرةُ:الُتكونُاجلُنَّةُ يُكالمُالعربُإالُوفيهاُخنلُوعنبُ،فإنُملُيكنُفيهاُذلكُ،
وكانتُذاتُشجرُ،فهيُحديقةُوليستُبنة"ُ.5
امةُاليتُأعدُاهللُألوليائهُيومُالقيامةُ،فيهاُهنرُيطردُ،وغرفةُخاليةُ،
َُّ
اصطالحا" :هيُدارُالكر
الجنة
ً

وشجرةُمثمرة،وزوجةحسناء،6بلُ ُوفيهاماتشتهيُاألنفسُوتلذُاألعنيُمماالعنيُرأت،والأذنُمسعتُ،
خطرعلىُقلبُبشر".7وقيل":اجلنةُهيُدارالثوابُملنُأطاعُاهللُوموضعهاعندسدرةُاملنتهى"ُ.8
وال ُ
قال ُابنُأيبُالعزُاحلنفيُ يُشرحُالعقيدةُالطحاوية"ُ:إنُاجلنةُوالنارُ
ثانيا :خلق الجنة:
فمنُ
تفنيانُأبدُاُوالُُتَُبِيدانُ،فإنُاهللُتعاىلُخلقُاجلنةُقبلُاخللقُ،وخلقُهلماُأهالَُُ ُ،
خملوقتانُ،الُ ُِ
ُِ
وصائرُإىلُماُخُُلِقُله".9
يعملُلِ َُماُقدُفُِرغُلهٌُ ُ،
شاءُمنهمُإىلُاجلنةُفضالُمنهُ...وكلُُ ُ
ِ
الدليلُعلىُأهنماُخملوقتان ُبعد ُإخبار ُالنيبُﷺ ُأنهُرأىُاجلنةُليلةُاإلسراءُ،وأخربُعليهُالسالمُ
و
ِ
ِ ِ ِ
اُجنَّةُ
أنهُرأىُسدرةُاملنتهىُ يُالسماءُالسادسةُ،وقالُتعاىل﴿ُ:عْن َد ُس ْد َرة ُالْمْنتَ َهىُ*ُعْن َد َه َ
10
ُ،فصح ُأنُجنةُاملأوىُهيُالسماءُالسادسةُ،وقدُأخربُاهللُعزُوجلُأهناُاجلنةُاليتُ
الْ َمأْ َوى﴾
َّ
12 11
ُجنَّاتُالْ َمأْ َوىُن زال ُِِبَاُ َكانواُيَ ْع َملو َن﴾ . .
يدخلهاُاملؤمنونُيومُالقيامةُ،قالُتعاىل﴿ُ:فَلَه ْم َ
اسك ُْنُ
ومنُأوضحُُِاألدلةُو ُِ
أصرحهاُعلىُخلقُاجلنةُقصةُُآدمُعليهُالسالمُ:قالُتعاىلَ ﴿ُ:وُيَاُ َ
آدمُُ ْ
ِِ
ِ
اجلنَُّةَُفَك َُ ِ
ني﴾.13
َّجَرَُةُفَُتَكونَاُ ِم َُنُالظَّالِ ِم َُ
تُ َوَزْوج َُ
أَنْ َُ
الُم ُْنُ َحْيثُُشْئت َماُ َوَُالُتَ ْقَربَاُ َهذُهُالش َ
كُ َْ
ِ
جُأَب ويك ُمُ ُِم ُنُ ْ ِ
ِ
اسه َماُ
وقالُتعاىل﴿ُ:يَاُبَِ ُ
آد َُمَُُالُيَ ْفتنَ نَّكمُُالشَّْيطَانُُ َك َماُأ ْ
ينُ َ
اجلَن َُّةُيَْن ِزعُُ َعْن ه َماُلبَ َ
َخَر َُ َ َ ْ ْ َ
َّتُ
لِ ِييَه َماُ َس ْوآِتِِ َماُإِنَّهُُيََراك ُْمُه َُوُ َوقَبِيلهُ ُ ِم ُْنُ َحْيثَُُُالُتَ َرْونَه ُْم﴾.14وقولهُتعاىلُعنُاجلنة﴿ُ:أ ِعد ُْ
ين ُ َآمنوا ُبِاللَُِّه ُ َورسلُِِه﴾.16و ي ُهذه ُاآلياتُ
َّت ُلِلَّ ِذ َُ
ني﴾.15وكذلك ُ ي ُقوله ُتعاىل﴿:أ ِعد ُْ
لِْلمت َِّق َُ
عدهاُللذينُيُتَّقونهُ
دالالتُواضحةُعلىُأنُاهللُسبحانهُوتعاىلُقدُخلقُاجلنة،وأهناموجودةُ،وأنهُأ َُّ
ٌُ
وب ُله ُعصفور ُمن ُعصافيُ
وخيش ُْونهُ .وعن ُعائشة ُأم ُاملؤمننيُ ،قالت:تُو يُِّ ُصيب،فقلتُُ :طُ َُ
َُ
ين ُأنُاهللُخلقُاجلنةُوخلقُالنارُ،فخلقُهلذهُأهالُ ُ ُوهلذهُ
اجلنة،فقالُرسولُاهللﷺُ((:أََُوالُتدر َُ
اُالُيتجزأُ ُمنهاُ ،وقدُوصفهاُاهلل ُسبحانهُ
أهالُ)) .17ثالثا :أنهار الجنة :تعدُأهنارُاجلنةُجزء
َّ
وتعاىلُبأوصافُرائعةُوْجيلةُت ِّ
رغبُالناسُ يُالتقربُإىلُاهللُودخولُاجلنةُللتمتعُبأهنارهاُ،وهنالكُ
كذلكُذكرتُ يُأحاديثُ يُالسنةُالنبوية.ففيُالقرآنُ
أنواعُمنُاألهنارُاليتُذكرهاُالقرآنُالكرميُ،و
َ
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ِ
ارُ ِم ُنُماءُُ َغ ُِيُ ِ
اجلن َُِّةُاُلَِّ ُ ِ
بُ َُملُْيَتَ غَيَّ ُْرُ
ارُ ِم ُْنُلَ َ ُ
آسنُُ َوأَنْ َه ٌُ
يتُوع َُدُالْمتَّقو َُنُف َيهاُأَنْ َه ٌُ ْ َ ْ
قالُتعاىلَ ﴿ُ:مثَلُُ َْ
ِ
نيُوأَنْه ُ ِ
طَعمهُُوأَنْه ُ ِ
صفًّى﴾.18وقبلُالبَ ْدءُ يُأوصافُوأنواعُ
ارُم ُْنُ َع َسلُُم َ
ارُم ُْنَُخَْرُُلَ َّذةُُللشَّا ِربِ َُ َ َ ٌ
ْ َ ٌَ
األهنارُاجلنةُفقدُعربُابنُالقيمُعنهاُبعبارتُذاتُمعانُْجيلةُ،فقالُ:
كهاُعنُالفيضانُ
ُِ
سبحا َُنُ ُممْ ُِ
س
أهنارهاُ يُغ ُِيُأخدودُُ َُجَُرتُُ ُ
منُنقصانُ
ُِ
جرةُُوماُللنه ُِرُ
مفج َُ
ُْ
منُحتتِهمُجتريُكماُشاُؤُواُ
ُ
منُاأللبانُ
ُِ
مثُأهنارُ
ُ ٌُ
مثَُخْ ٌُر
ىُمثُماءٌُ َُ
ُ
عسلُ ًُّ
مصف
ٌُ
جمتمعانُ
ُِ
 يُاللفظُ
ُِ
لكنُمهاُ
ُ
كهذهُُِ
اهللُِماُتلكُاملوادُُ ُ
وُ

قامُباألذهانُ19
ُِ
اكُ
وهوُاشرت ٌُ
ُ
هذاُوبينَهماُُيَسيُُتشابهُُُ
ُ
20
فهناُقدُوصفُاألهنارُُُ-كماُقالُمسروق ُ-أهناُجتريُ يُغيُأخدودُُ.
َ
تدلُاآليةُالكرميةُ ،وكماُ يُالقصيدةُالنونيةُ ،أنُهناكُأربعةُأهنار(ُ:هنرُاملاءُُ -هنرُاللبُُ -هنرُ
كلُ
وقدُذكرُسبحانهُهذهُاألجناس ُاألربعةُ يُاآليةُالكرميةُ ،ونفى ُعن ُ ُِّ
اخلمرُُ -هنرُالعسل)ُ ،
َ
واحدُمنهاُاآلف ُةَُاليتُتعُِرضُُلهُ يُالدنياُُ:

فآفةُاملاءُأنُيأسنُويأجنُمنُطولُمكثهُ.
.1
َ
آفةُاللبُالذيُيتغيُطعمهُإىلُاحلموضةُوأنُيصيُقارصاُ.
.2
َّ
 .3آفةُاخلمرُكراهةُمذاقِهاُوت ِ
ذهبُالعقلُُ.
 .4وآفةُالعسلُعدمُتصفيتِهُ.21
لقدُتكررُ يُالقرآنُالكرميُ يُعدَّةُمواضعُذكرُأهنارُاجلنةُ،لكنُ يُكلُموضعُتدلُعلىُمعىنُُ:
َّ
22
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َنُ َهل ُْمُ َجنَّاتُُ َُْجت ِريُم ُْنُ َْحتت َهاُ ْاألَنْ َهارُ﴾ ُ،
اتُأ َُّ
الصاحلَ ُ
املوضعُاألولَ ﴿ُ:وبَ ِّش ُِرُالَّذ َُ
ينُ َآمنواُ َو َعملواُ َّ
ففيُهذاُاملوضعُداللةُعلىُأنُوجودُاألهنارُحقيقةُ.23
ينُفِي َهاُأَبَدا﴾ُ،24وهذاُاملوضعُداللةُ
َع َُّدُ َهل ُْمُ َجنَّاتُُ َْجت ِريُ َْحتتَ َهاُ ْاألَنْ َهارُُ َخالِ ِد َُ
املوضعُالثاينَ ﴿ُ:وأ َ
علىُأهناُأهنارُجاريةُالُواقفةُ.25
ٌ
26
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
األَنْ َهارُ﴾ ُ،و يُهذاُاملوضعُُ
 يُصدوره ُْمُم ُْنُغلُُ َْجتريُم ُْنُ َْحتتهمُُ ْ ُ
املوضعُالثالثَ ﴿ُ:ونََز ْعنَاُ َماُ ُ
27
داللةُعلىُأهناُجتريُحتتُغرفهمُوقصورهم ُ.
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• واآلن أذكر أنهار الجنة:

ُعبَّاس َُر ِض َيُاللَّهُ
األول(ُ:هنرُالكوثر) .يقولُسبحانهُوتعاىل﴿ُ:إِنَّاُأ َْعطَْي نَ َُ
اكُالْ َك ْوثََُر﴾ َ .ع ْنُابْ ِن َ
الُأَبوُبِ ْشرُق ْلتُُلِسعِ ِ
يدُبْ ِنُجبَ ْيُفَِإ َّنُ
ال ُِ يُالْ َك ْوثَِرُه َو ْ
ُاخلَْي رُالَّ ِذيُأ َْعطَاهُاللَّهُإِيَّاهُقَ َ
َعْن ه َماُأَنَّهُقَ َ
َ
ال ِ
النَّاسُي زعمو َنُأَنَّهُنَهر ُِ ي ْ ِ
َّهرُالَّ ِذ ِ
ُاخلَِْيُالَّ ِذيُأ َْعطَاهُالُلَّهُإِيَّاهُُ.29
ُاجلَن َِّة ُِم ْن ْ
يُ ي ْ
َ َْ
ُسعي ٌدُالن َ
ُاجلَنَّةُفَ َق َ َ
ٌَ
28

الثانيُ:هنرُبارق :عنُابنُعباسُرضيُاهللُعنهماُقالُ:قالُرسولُاهللُﷺ((ُ:الشهداءُعلىُبارقُُ

هنرُُببابُاجلنة ُ،يُقبةُخضراءُ،خيرجُعليهمُرزقهمُمنُاجلنةُبكرةُوعشُيًّا)).30وأهنارُاجلنةُليسُ
يانُاألهنارُمنُحتتُغرفُاجلنةُوالقصورُمماُ
ُ
بينهاُوبنيُأهنارُالدنياُتشابهٌُإالُ يُاالسمُفقطُ،وجر
يزيدهاُْجاالُوهبجةُُ،وهيُحاصلةُومتحقِّقةُلعبادُاهللُاملؤمنني؛ُألنُاهللُوعدُاملتَّقنيُهبذاُالنعيمُ.31
الثالث(ُ:هنرُالب ي َذخُأوُالب ي َدح) :فَجاءتُامرأَةٌُفَ َقالَتُ:ياُرس َ ِ
ُاجلَنَّةَُ،
ُد َخ ْلت ُْ
ُ،رأَيْتُ َكأ ِّ
َين َ
َْ
َْ
ولُاللَّه َ
ْ َ َ
َ َ ْ َْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ،وفُ َالن ُبْ ِن ُف َالنُ،
َّت ُ َهلَ ْ
ُ،ارَجت ْ
اُو ْجبَة ْ
اُاجلَنَّةُ،فَنَظَْرتُ،فَإذَاُقَ ْد ُجيءَُبف َالن ُبْ ِن ُف َالن َ
فَ َسم ْعت ُهبَ َ
ِ
ِ ِِ
ُعلَْي ِه ْمُ
ُع َشَرُ َرجال َُوقَ ْدُبَ َع َ
ث َُرسولُاللَّ ِهُﷺُ َس ِريَّةُقَ ْب َلُذَُل َ
ُعد ْ
كُ،قَالَ ْ
تُ:فَجيءَُهب ْم َ
َّتُاثْ َ ْين َ
َح َّىت َ
ِ
ِ
الُ:إِ َىل ُنَ َه ِرُ
يلُ:ا ْذ َهبواُهبِِ ْم ُإِ َىل ُنَ ْه ِر ُالْبَ ْي ِ
ذخُ -ُ،أ َْو ُقَ َ
سُ،تَ ْشخب ُأ َْوَداجه ْم ُقَالَ ْ
ثيَ ٌ
اب ُط ْل ٌ
تُ:فَق َ
الُ:فَغ ِمسُواُفِ ِيهُ،فَخرجو ِ
تُ:مثَُّأَتَ ْواُبِ َكَر ِاس َّي ُِم ْنُ
اُمْنهُوجوهه ْمُ َكالْ َق َم ِرُلَْي لَ َةُالْبَ ْد ِرُ.قَالَ ُْ
الْبَ ْي َد ِحُُ-قَ َ
ََ
ِ
َُن ِوهاُُ -فِيهاُبسرُةٌُ،فَأَ َكلو ِ
اُمْن َهاُ،فَ َماُي َقلِّبونَ َهاُ
َذ َهب ُفَ َق َعدو َ
ص ْح َفة ُُ -أ َْوُ َكل َمة َْ َ
اُ،وأِِتَُبِ َ
اُعلَْي َه َ
َ َْ
ِ ِ
ِِ ِ
ُماُأ ََرادواُ.32
لشقُ،إَّالُأَ َكلواُم ْنُفَاك َهة َ
الرابع(ُ:النهرانُالظاهرانُوالنهرانُالباطنان) :قالُرسولُاهللُﷺُ((ُ:رُفِعتُُإىلُالسدرةُ،فإذاُأربعةُ

أهنارُ:هنرانُظاهرانُوهنرانُباطنانُ،فأماُالظاهرانُ،فالنيلُوالفراتُ،وأماُالباطنانُ،فنهرانُ يُاجلنةُ،
فأُُتِيتُ ُبثالثةُأقداحُُ:قدحُفيهُلبُ،وقدحُفيهُعسلُ،وقدحُفيهَُخرُ،فأخذتُ ُالذيُفيهُاللبُ
فشُِربتُ،فقيلُيلُ:أصبتُالفطرةُ،أنتُو َُّأمتك))ُ.33
ِ
ُاحلصولُعلىُمنافعُقليلةُُ،تساعدهُ
يعملُاإلنسانُ يُاحلياةُالدنياُمنُأجل
رابعاُ:درجاتُاجلنةُ:
َ

علىُاالستمرارُ يُاحلياةُ،ومهماُكانُاإلنسانُغنيًّاُنتيج َةُهذهُاملنافعُ،فإهناُمقارنةُُِباُصحصلُعليهُ
املؤمنونُ يُاجلنةُودرجاِتاُالُتعدُشيئا؛ُألنُاإلنسانُ يُاجلنةُصحصلُعلىُالدرجاتُالعاليةُمنُ
خاللُالعباداتُوالطاعات،وهذهُالدرجاتُحسبُالعملُالصاحل،وتعتمدُعلىُقوةُالعملُالصاحلُُ،

293

راحۃ القلوب /دلج،2امشرہ( 2وجالیئ -دربمس)2028

صفات الجنة في سورة الرحمن

كُبِغَافِلُُ َع َّماُيَ ْع َملو َُن﴾ُ.34
اتُِممَّاُ َع ِملواُ َوَماُ َرب َُ
﴿ َولِكُلُُ َد َر َج ٌُ
اتبُمنُعملهُ،يبلغهُ
لكلُعاملُ يُطاعةُاهللُأوُمعصيتهُمنازلُومر َُ
َُ
تدلُهذهُاآليةُالكرميةُعلىُأنُ
وإنُشراُفشر؛ُألنُاإلنسانُصحصلُعلىُالدرجاتُالعاليةُمنُ
اهللُإياهاُ،ويثيبهُهباُ،إنُخياُفخيُ،
ًُّ
خاللُالعباداتُوالطاعاتُ،فكلماُكث َرتُطاعاتهُزادتُدرجاتهُ يُاجلنانُ.
ويل ُالضَّرُِر ُوالْمُج ِ
قالُتعاىلَُ﴿ُ :ال ُيست ِوي ُالْ َق ِ
يل ُاللَُِّهُ
 ي ُ َسبِ ُِ
اهدو َُن ُِ ُ
اعدو َُن ُ ِم َُن ُالْم ْؤِمنِ َُ
َ َْ
ني ُ َغْي رُ ُأ ِ ُ َ َ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ًّ
َّ
ال ُ َو َع َُد ُاللهُُ
ين ُ َد َر َجةُ ُ َوك ُ
ين ُبأ َْم َواهل ُْم ُ َوأَنْفسه ُْم ُ َُعلَى ُالْ َقاعد َُ
َّل ُاللهُ ُالْم َجاهد َُ
بِأ َْم َواهلِِ ُْم ُ َوأَنْف ِس ِه ُْم ُفَض َُ
ِِ
ينُعلَىُالْ َق ِ
َجراُ َع ِظيماُ*ُ َد َر َجاتُُ ِمْنهُُ َوَم ْغ ِفَرةُُ َوَر ْمحَةُُ َوَكا َُنُاللَّهُُ
اع ِد َُ
ىنُ َوفَض َُ
احل ْس َُ
ْ
َّلُاللَّهُُالْم َجاهد َُ َ
ينُأ ْ
35
ِ
ساوونُباجملاهدين؛ُألنُ
َغفوراُ َرحيما﴾ ُ،فهذهُاآليةُتشيُإىلُأنُأصحابُالضررُمنُاملؤمننيُي َ
العذرُأقعدهمُعنُالقتالُُ،كماُتشيُاآليةُإىلُأنُاجملاهدينُ يُسبيلُاهللُهلمُدرجاتُ يُغرفُ
اجلنانُالعاليةُ،وهلمُمغفرةُمنُالذنوبُ،وحلولُالرمحةُوالرضوانُعليهمُتكرمياُهلمُ.36
وقدُذكرُابنُالقيمُ يُهذهُقصيدتهُالرائعةُدرجاتُاجلنةُ،فقالُُ:
ِ
ُللحسبانُ
ُِ
ُفذاكُ يُالتحقيق
ِن
ُ
درجاِتاُمائةٌُوماُبنيُاثنتَ ْي ُُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُالربهانُ
ُِ
ُالصادق
يُاألرضُقول
ِذ
ُه ُُ ُ
مثلُالذيُبنيُالسماء َ
ُوبني َ
ُبعرش ِ
قوف ِ
ُاخلالقُالرمح ُِنُ
ُم ْس ُُ ُ
ُ
ٌ
َّ
لكنُعاليَ
هاُهوُالفردوس َ
ط ِ
ُالبنيانُ
نتُقبَّةُمنُأحس ِن ُِ
ُاجلنانُوع ْل َوهاُفلذاكُكاُُ ُ
وس َ
ُبنانُ37
ُمنهُنازل ُِ
منبوع
منهُتفجرُسائرُاألهنا ِرُفال ُُ ُ
ٌ
َّ
38
الص ِ
َّر َُجاتُُالْعلَى﴾ ُ.
اتُفَأولَئِ َُ
احلَ ُِ
قالُتعاىلَ ﴿ُ:وَم ُْنُيَأْتُِِهُم ْؤِمناُقَ ُْدُ َع ِم َُلُ َّ
كُ َهلمُُالد َ
ومنُالذينُوضَّحواُهذهُاملسألةُابنُتيمية ُ،فقدُقال"ُ:واجلنةُدرجاتُمتفاضلةُتفاضالُعظيماُ،

وأولياءُاهللُاملؤمنونُاملتقونُ يُتلكُالدرجاتُحبسبُإمياهنمُوتقواهمُ.39
ُاهللُسبحانهُأنُأهلُاآلخرةُيتفاضلونُفيهاُأكثرُمماُيتفاضلُالناسُ يُالدنياُ ،وأنُدرجاِتاُ
فبني
َّ
َ
وقدُبنيُتفاضلُأنبيائهُعليهمُالسالمُكتفاضلُسائرُعبادهُاملؤمننيُ،40
أكربُمنُدرجاتُالدنياَّ ُ،
ِ
ضه ُْمُ َد َر َجاتُ﴾ُ.41
﴿تِْل َُ
كُالرسلُُفَ َّ
ضه ُْمُ َعلَىُبَ ْعضُُمْن ه ُْمُ َم ُْنُ َكلَّ َُمُاللَّهُُ َوَرُفَ َُعُبَ ْع َ
ض ْلنَاُبَ ْع َ

عنُأيبُهريرةُرضيُاهللُعنهُعنُرسولُاهللﷺقال((:إنُ يُاجلنةُمائةَُدرجةُُ،أعدهاُاهللُُللمجاهدينُُ
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 يُسبيله،بنيُالدرجتنيُكمابنيُالسماءُواألرض،فإذاسألتمُاهللُفاسألوهُالفردوسُ،فهوُأوسطُاجلنةُ،
ومنهُتفجرُأهنارُاجلنة))ُ.42واملرادُباملائةُهناُالكثرةُبالدرجاتُامل ْرقَاةُ،
وهوأعلىُاجلنة،وفوقَهُالعرشُ،
َّ
واملرادُبالدرجاتُاملراتبُالعالية؛ُأيُإنُهلمُدرجاتُحبسبُأعماهلمُمنُالطاعاتُ.43
ويت ِ
وذلكُألنُعباداهللُغيمتساوينُ يُاألعمالُ،فهناكُ
ُ
سبقُأنُاجلنةُدرجات؛
ٌُ
َّضحُلنامنُخاللُما
هناكُمنُيريدُ
َمنُيؤديُالفرائضُفقط،وه ُومنُأهلُاجلنةُ،وهذاُيعتربُأقلُدرجةُ يُدخولُاجلنةُُ،و َ
الزيادةُ يُاجلنةُ،فيطبِّقُالسننُكقيامُالليلُ،وهناُتكثرُدرجاتهُ يُاجلنة؛ُألنُذلكُحسبُعملهُُ.
عنُعب ِد ُِ
ِ
الُ:ي َقالُ،يَ ْع ِينُلِ َ ِ ِ
ِ
ِّلُ َك َماُكْن َُ
ت
وُ،ع ِنُالنِ ُِّ
َّيبﷺقَ َ
ُع ْمر َ
ُاهللُبْ ِن َ
َ ْ َْ
صاحبُالْق ْرآنُ:،اقَُْرأْ َُو ْارتَق َُوَرت ْ
ِ 44
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
كُعْن َدُآخرُآيَةُتَ ْقَرأُهبَا ؛ُإذاُالزيادةُتتوقفُعلىُفعلُالعبدُللطاعة.
ُمْنزلَتَ َ
ُت َرتِّلُ يُالدنْيَاُ،فَإن َ
وهناكُأفضلُأنواعُاجلناتُ.
ُ
و يُآياتُالقرآنُالكرميُواألحاديثُالنبويةُإشارةُإىلُأنُاجلنةُدرجاتُ،
الفجرُ يُْجاعةُ،مثُجلسُيذكُرُُ
ُ
مظعونُ،منُصُلَّىُصالَُة ُ
َُ
بن ُ
قالُرسولُاهللُﷺ((ُ:ياُعثمانُ ُ َُ
ضمرُ
ضرُالفُرسُاجلوادُاملُ َُّ
حىتُتطلُ َُعُالشمسُكانُلهُ يُالفردوسُسبعونُدرجةُ،كلُُدرجتنيُكحُ ُْ

ُ،ومنُصلىُصالةُالظهرُ يُْجاعةُكانُلهُ يُجناتُعدنُ َُخسونُدرجةُ،بُ ُْعدُ ُماُ
سبعنيُسنة َُ
ضمرَُخسونُسنةُ)).45
ض ُِرُالفرسُاجلو ُِادُال مُ َُّ
بنيُكلُدرجتنيُكحُ ُْ
َهل ُاجلن َِّة ُي ت راءو َن ُأَهل ُالغر ِ
عن ُأَِيب ُسعِيد ُاخل ْد ِر ِّ ِ
َّيب ُﷺُ،قَ َ ِ
فُ
ُعْنه َ
ي َُرض َي ُاللَّه َ
ُ،ع ِن ُالنِ ِّ
َ
َْ
ال«ُ:إ َّن ُأ ُْ َ َ ََ َ َ ْ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُماُ
ي ُالغَابَر ُ ي ُاألفقُ،م َُن ُامل ُْ
ب ُالد ِّر َّ
شرق ُأَو ُاملَْغربُ،لتَ َفاضل َ
م ْن ُفَ ْوقه ْمَ ُ،ك َماُيَتَ َراءَ ْو َن ُال َك ْوَك َ
َ
ىُوالَّ ِذيُنَ ْف ِسيُبِيَ ِد ِهُ،
ُمنَا ِزلُاألَنْبِيَ ِاءُالَُيَْب لغ َهاُ َغْي ره ْمُ،قَ َ
اُرس َ
ولُاللَّ ِهُتِْل َ
كَ
ال«ُ:بَلَ َ
بَْي نَ ه ُْم»ُقَالواُيَ َ
ِ
ني».46وقد ُذهب ُابن ُحجرُ 47رمحه ُاهلل ُإىل ُالقول ُ ي ُمعىنُ
صدَّقوا ُامل ْر َسلِ َُ
ِر َج ٌ
ُآمنوا ُبِاللَّه َُو َ
ال َ
اءون)ُأنُأهلُاجلنةُتتفاوتُمنازهلمُحبسبُدرجاِتمُ يُالفضل،حىتُإنُأهلُالدرجاتُالعالُ
(يرت
َ
نُهوأسفلُمنهمُكالنجومُ،وقوله((ُ:الدري))ُ،وهوُالنجمُالشديدُاإلضاءةُ.48
اهمُم ُ
لي َ
•ُأماُأفضلُتلكُالدرجاتُ،فهيُالفردوسُاألعلىُ،وهناكُصفاتُأوُشروطُمتكنُساكنَهاُمنُُ
ص َالِتِِ ُْمُ
ين ُه ُْم ُِ ُ
إرثِهاُ ،بعدُرمحةُاهللُتعاىلُُ،كماُ يُاآليةُالكرمية﴿ُ:قَ ُْد ُأَفْ لَ َُح ُالْم ْؤِمنو َُن ُ* ُاُلَّ ِذ َُ
 ي ُ َ
ين ُه ُم ُلِفر ِ
ِ
ِ
ين ُه ُم ُع ُِن ُاللَّ ْغ ُِو ُمع ِرضو َُن ُ* ُوالَّ ِذ ُ ِ ِ ِ
ِ
وج ِه ُْمُ
َخاشعو َُن ُ* ُ َوالَّذ َُ ْ َ
ْ
ين ُه ُْم ُل َّلزَك ُاة ُفَاعلُو َُن ُ* ُ َوالَّذ َُ ْ
َ َ
ت ُأ َْميَان ه ُم ُفَِإنَّه ُم ُ َغي رُ ُمل ِ
كُ
ني ُ* ُفَ َم ُِن ُابْتَ غَى ُ َوَر ُاءَُذَلِ َُ
وم َُ
َحافِظو َُن ُ* ُإَُِّال ُ َعلَى ُأ َْزَو ِاج ِه ُْم ُأ َُْو ُ َما ُ َملَ َك ُْ
ْ ْ َ
ْ
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صلَ َواِتِِ ُْمُصحَافِظو َُنُ
ينُه ُْمُِأل ََمانَاِتِِ ُْمُ َو َع ْه ِد ِه ُْمُ َراعو َُنُ*َُُوالَّ ِذ َُ
كُهمُُالْ َعادو َُنُ*ُ َوالَّ ِذ َُ
فَأولَئِ َُ
ينُه ُْمُ َعلَىُ َ
ين ُي ِرثو َُن ُالْ ِفردو ُ ِ
ِ
اخالِدو َُن﴾ 49يُهذهُاآليةُالكرميةُبيَّنتُأنُ
* ُأولَئِ َُ
س ُه ُْم ُف َيه َ
ك ُهمُ ُاْل َوا ِرثو َُن*الَّذ َُ َ
َْْ َ
رثُأهلُاجلنةُالفردوسُاألعلىُه ُوتقواهمُلرهبم،وماقدَّموامنُاألعمالُالصاحلةُ يُدنياهمُ.50
سببُإ
َ
ومنُهناتبنيُلنا يُهذاُاملطلبُأنُأعلىُدرجاتُاجلنةُالفردوسُاألعلى،فإذاُسألُالعبدُربَّهُفليسأَلْهُ
َّ
وصحتاجُالعبدُاجلهدُالكث ُيليصلُإىلُهذهُاملرتبة،أوُ
الفردوسُاألعلى؛ألنهُأمسىُوأرقىُدرجةُ يُاجلنة،
َ
َ
الدرجاتُالعال،ومماينبغيُأنُيعلَمُأنُالعملُاليكفيُمستقالًُّ يُدخولُاجلنة،بلُالبدمنُرمحةُاهلل۔

لقدُوصفُالقرآنُالكرميُأصحابُاجلنةُبصفات؛ُمنهاُ:
خامسا :أهل الجنة:
َ

نيُ
نُأنفسهمُمنُعذابه.قالُتعاىل﴿ُ:إِ َُّنُالْمت َِّق َُ
ُوهمُالذينُيراقبونُاهللُويَُقُُوُو َُ
أوالً :المتقونُ:
51
الس َم َواتُُ َو ْاأل َْرضُُ
 يُ َجنَّاتُُ َوعيونُ﴾ .وقالُتعاىلَ ﴿:و َسا ِرعواُإِ َُ
ُِ
ىلُ َم ْغ ِفَرةُُ ِم ُْنُ َربِّك ُْمُ َو َجنَّةُُ َع ْرضُ َهاُ َّ
عيُ
ني﴾.52كماأنُالتقوىُهي:جتنُبُالقبيحُخوفُامنُاهللُتعاىلُ ،وأصلهاُالوقايةُ ،و ُ
َّت ُلِْلمت َِّق َُ
أ ِعد ُْ
بطاعةُاهللُعنُعقوبتِه،وهيُصيانةُالنفسُعماُتستحقُبهُالعقوبةُ.53
ُ
التحرُز
كذلكُ :
َّات ُ َْجت ِريُ
ني ُ ِص ْدق هُ ُْم ُ َهل ُْم ُ َجن ٌُ
الص ِادقِ َُ
ثانيًا :الصادقون :قالُتعاىل﴿ُ :قَ َُ
ال ُاللَّهُ ُ َه َذا ُيَ ْومُ ُيَْن َفعُ ُ َّ
كُالْ َف ْوزُُالْ َع ِظيمُ﴾.54
ينُفِ َيهاُأَبَداُ َر ِض َُيُاللَّهُُ َعْن ه ُْمُ َوَرضواُ َعْنهُُ َذلِ َُ
ِم ُْنُ َْحتتِ َهاُ ْاألَنْ َهارُُ َخالِ ِد َُ
حُ
قالُالرازي"ُ:55اعُلَمُأنهُتعاىلُُلَ َُّماُأخربُأنُصدقُالصادقنيُ يُالدنياُينفعُهمُ يُالقيامةُ،شر ُ
كيفيةُذلكُالنفعُ،وهوُالثوابُ،وحقيقةُالثوابُأهناُمنفعةُخالصةُدائمةُمقرونةُبالتعظيمُ ُ،وقولهُ
ينُفِ َيهاُأَبَدا﴾ُإشارةُإىلُدوامُذلكُالنعيمُ.56
تعاىلَ ﴿ُ:خالِ ِد َُ
ثالثا :الطائعون  -الذين يعملون الصالحات:
الص ِ
َنُ َهل ُْمُ َجنَّاتُُ َُْجت ِريُ ِم ُْنُ َْحتتِ َهاُ ْاألَنْ َهارُ﴾ ُُ.
اتُأ َُّ
احلَ ُِ
قالُتعاىلَ ﴿:وبَ ِّش ُِرُالَّ ِذ َُ
ينُ َآمنواُ َو َع ِملواُ َّ
57

إنُالذيُصحصل ُعليهُأصحابُاجلنةُقدُيشبهُماُكانُ يُالدنياُمنُحيثُاالسمُفقطُ ،أماُمنُ
حيثُاللونُوالشكلُوالطعمُ،فهوُخيتلفُمتاماُ.قالُتعاىلَ ﴿ُ:وَم ُْنُي ِط ُِعُاللَُّهََُُوَرسولَهُُي ْد ِخ ْلهُُ َجنَّاتُُ
َْجت ِريُ ِم ُْنُ َْحتتِ َهاُ ْاألَنْ َهارُ﴾58؛ُأيَ ُ:منُيطعُاهللُوالرسولُيدخلهُجناتُالنعيمُ.

رابعا :التائبون ُ:وقدُوعدُاهللُسبحانهُوتعاىلُالتائبنيُباجلنةُ ،وهذاُمنُالكرمُاإلهليُ ،فهيُ
ً
ِ
ملنُأرادُالعودةُإىلُاهللُسبحانهُوتعاىلُ،والعبدُالتائبُيغفرُاهللُذنبَهُكرماُمنُالباريُ،قالُتعاىلُ:
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59
ابُوآم ُنُوع ِم ُلُص ِ
نُرجعُعنُتركُالصلواتُواتِّباعُ
احلافَأولَئِ َُ
كُيَ ْدخلو َُنُ ْ
﴿إَِّال َم ُْنُتَ َُ َ َ َ َ َ َ َ
اجلَنََُّة﴾ ؛أيَ :م َ
الشهوات،فإنُاهللُيقبَلُتوبتَه،وصح ِسنُعاقبتَه،وجيعلهُمنُورثةُجنةُالنعيم؛ُألنُالتوبةُجتبُماقبلهاُ.
خامسا :األبرار ُ:قالُتعاىل﴿ُ:إِ َُّنُ ْاألَبْ َر َُارُيَ ْشَربو َُنُ ِم ُْنُ َكأْسُُ َكا َُنُ ِمَزاج َهاُ َُكافورا﴾ُ،60واألبرارُ
ً
همُأعلىُدرجةُ،وأقربُيُطاعاِتمُإىلُمنُالطائعنيُوالتائبنيُُ.
حُ َوَرْصحَا ٌُنُ َو َجنَّتُُنَعِيمُ﴾ُ.61
نيُ*ُفَ َرْو ٌُ
سادسا :المقربون ُ:قالُتعاىل﴿ُ:فَأ ََّماُإِ ُْنُ َكا َُنُ ِم َُنُالْم َقَّربِ َُ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظُُ
نيُالْغَْي َُ
السَّر ُاءَُُوالضََّّر ُاءُ َوالْ َكاظم َُ
ينُي ْنفقو َُنُِ ُ
ومنُالصفاتُأيضاُماُجاءُ يُقولهُتعاىل﴿ُ:الَّذ َُ
 يُ َّ
ِ
ينُإِذَاُفَعلواُُفَ ِ
َوُظَلَمواُأَنْف َسه ُْمُذَ َكرواُاللََُّهُ
اح َشةُُأ ُْ
َّاسُ َواللَّهُُ ِصحبُُالْم ْح ِسنِ َُ
نيُ َع ُِنُالن ُِ
َوالْ َعافِ َُ
نيُ*ُ َوالَّذ َُ َ
وب ُإَُِّال ُاللَّهُ ُوَُمل ُي ِ
كُ
صروا ُ َُعلَى ُ َما ُفَ َعلوا ُ َوه ُْم ُيَ ْعلَمو َُن ُ* ُأولَئِ َُ
استَ ْغ َفروا ُلِذنوهبِِ ُْم ُ َوَم ُْن ُيَ ْغ ِفرُ ُالذن َُ
فَ ْ
َْ
62
َّاتُ َْجت ِريُ ِم ُنُ َْحتتِهاُ ْاألَنْهارُُخالِ ِد ُ ِ ِ
ني﴾ ُ.
َجرُُالْ َع ِاملِ َُ
َجَزاؤه ُْمُ َم ْغ ِفَرُةٌُ ِم ُْنُ َرِّهبِ ُْمُ َو َجن ٌُ
ينُُف َيهاُ َون ْع َُمُأ ْ
ْ َ َ َ َ
سُ َع ُِنُا ْهلََوى*فَِإ َُّنُا ْجلَنََُّةُ ِه َُيُالْ َمأْ َوى﴾.63
امُ َربُِِّهُ َونَ َهىُالنَّ ْف َُ
افُ َم َق َُ
وقالُتعاىلَ ﴿ُ:وأ ََّماُ َم ُْنُ َخ َُ
وهذاُ يُالقرآنُكثي،مقدارهُعلىُثالثُقواعد:إميان،وتقوى،وعملُخالصُهلل،علىُموافقةُالسنةُ،
فأهلُهذهُاألصولُالثالثةُهمُأهلُالبشرىُدونُمنُعداهمُمنُسائرُاخللقُ،عليهاُدارتُبشاراتُ

إخالص ُ يُطاعةُاهلل،وإحسا ٌن ُإىلُخلقه،وضدهاجيتمعُ
القرآنُوالسنة.64وهيُجتتمع ُ يُأصلني:
ٌ
 يُالذينُيراؤونُومينعونُاملاعون،وترجعُإىلُخصلةُواحدة،وهيُموافقةُالربُتباركُوتعاىلُ يُحمابِّهُ،
ُ

والطريقُإىلُذلكُإالُبتحقيقُالقدوةُظاهراُوباطنابرسولُاهللﷺ.أمااألعمالُاليتُهيُتفاصيلُهذاُ
األصلُ،فهيُبضعُوسبعونُشعبةُ،أعالهاُقولُالُإلهُإالُاهللُ،وأدناهاُإماطةُاألذىُعنُالطريقُ.65
وكذلكُ يُسورةُاملؤمنونُأيضاُهناكُصفاتُالذينُتكونُهلمُاجلنةُوخاصةُالفردوسُاألعلىُُ:
ُالذينُهمُ يُصالِتمُخاشعونُ.ُالذينُهمُعنُاللغ ِوُمعرضونُ.ُالذينُهمُللزكاةُفاعلونُ.ُالذينُلفروجهمُحافظونُ.ُالذينُهمُألماناِتمُوعهدهمُراعونُ.ُ-الذينُهمُعلىُصالِتمُصحافظونُ.
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الذينُخصهمُالقرآنُالكرمي ُ ِّ
بالذكرُ،
و يُهذاُالعرضُاملوجزُتعرفْناُعلىُأهلُاجلنةُوصفاِتمُ ،و
َّ
َّ
عسىُاهللُأنُجيعلناُوإياكمُممنُتنطبقُعليهمُهذهُالصفاتُُ.
الـمبحث الثاني :سورة الرحمن في اإلطار القرآني (سبب نزول سورة الرحمن)

فصلُاآلنُسببُنزولُسورةُالرمحنُ.
ُسببُنزول ًّ
ُخاصاُهباُ،وسوفُن ِّ
إنُلكلُسورة َ
اسجدواُلِ َّلر ْمحَ ُِنُ
فقيلُإنُسببُنزولُهذهُالسورةُهوُقولُاملشركنيُاحملكيُعنهمَ ﴿ُ:وإِ َذاُقِ َُ
يلُ َهلمُُ ْ
ِ
فتكونُتسميتهاُباعتبارُإضافة ُسورة ُإىلُ
الر ْمحَنُ ُأَنَ ْسجدُ ُلِ َما ُتَأْمرنَا ُ َوَز َاده ُْم ُن فورا﴾ُ ،66
قَالوا ُ َوَما ُ َّ
ِ
ُالرمحنُ...فردُاهللُعلىُاملشركنيُبأنُالرمحنُهوُالذيُعلَّمُالنيبُ
الرمحنُعلىُمعىنُإثباتُوصف
َّ

ِ
لتُبسبب ُقولُاملشركنيُ يُ
ﷺ ُالقرآنُ ،وهيُمنُأولُالسورُنزوالُُ .67وقيلُ:إنُهذهُالسورةُنز
النيبﷺ﴿ُ :إَِّمنَا ُي َعلِّمهُ ُبَ َشٌُر﴾68؛ ُأيُ :يعلِّمهُالقرآنُ ،وكانُاالهتمامُبذكرُالذيُيعلِّمُالنيبُﷺُ
كرُذاتُيومُ
القرآ َنُأقوىُمنُاالهتمامُبالتعليمُ.ووردُأيضاُأنُأباُبكرُالصديقُرضيُاهللُعنهُُذ
َ
القيامةُواملوازينُواجلنةُوالنارُ ،فقالُ :وددت ُأينُكنت ُخضراءَ ُمنُهذهُاخلضرُتأِتُعلىُهبيمةُ
ان﴾ُ.70
امُ َربُِِّهُ َجنَّتَ ُِ
افُ َم َق َُ
تأكلينُ،وأينُملُأخلَقُ،69فنزلُقولهُتعاىلَ ﴿ُ:ولِ َم ُْنُ َخ َُ
فضل ومـميزات سورة الرحمن
وهوُقليلُالذكر يُفضائلها،وفيهاالكث ُيمنُاألحاديثُالضعيفةُ.
ُ
نتحدَّثُأوالُعنُفضلُسورةُالرمحن،
وقدُذكرتُ يُالسنةُالنبويةُفضائلُبعضُالسورُ،ومنُهذهُالفضائلُفضلُسورةُالرمحنُاليتُمسِّيتُ
فعنُجابرقال:خرجُرسولُاهللﷺعلىُأصحابه،فقرأعليهمُسورةُالرمحنُمنُأوهلاُإىلُ
ُ
بعروسُالقرآن.
علىُاجلنُليلةَُاجلن،فكانواُأحسنُمردودامنكم،كنتُكلماُأتيتُ
آخرها،فسكتوا،فقال((:لقد ُقرأِتا
ِّ
71
ِ
ُمنُنعمكُربَّناُن ِّ
كذب،فلكُاحلمد)) ُ.
ان﴾،قالوا:البشيء
َيُ َآال ُِءُ َربِّك َماُت َك ِّذبَ ُِ
على﴿فَبِأ ُِّ
واآلنُنذكرُمميزاتُهذهُالسورةُالعظيمةُ،فلهاُمميزاتُكثيةُ،والُشكُأنُلكلُشيءُمميزاتُحبَاهُ
اهللُهباُدونُغيهُ،وهذاُالكالمُينطبقُعلىُاإلسالمُ،فاإلسالمُفيهُمنُاملميزاتُواخلصائصُماُ
قدُخصهُاهللُخبصائصُ
جتعلهُالُيتشابهُمعُاألديانُاألخرىُ،وكذلكُفإنُرسولَناُاألعظمُحممداُﷺُ
َّ
قدُخصُكتابهُ
جعلتهُيتميزُعنُغيهُمنُاألنبياءُوالرسلُعليهمُالسالمُ،لذلكُفإنُنقول:إنُاهللُ
َّ
الكرميُخبصائصُجعلتهُخيتلفُعنُغيهُمنُالكتبُالسماوية؛ومنها:احلفظُ،واإلعجازُ،والتحديُ،
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والشموليةُ،وإنُأهمُخصيصةُفيهُوأبرزُميزةُأنهُكالمُاهللُسبحانهُ،والُشكُأنُلكلُسورةُُمنُ
سورهُأشياءُوصفاتُختتصُهباعنُغيهامنُالسور،وهذاماسنحاولُأنُنبيِّ نَهُ يُهذا:فقدُوردُعنُ

عليُرضيُاهللُعنهُأنُرسولُاهللُﷺ قال((:لكلُشيءُعروسُ،وعروسُالقرآنُسورةُالرمحن))ُُ،72
وهذاُالُيعدوُأنُيكونُثناءُعلىُهذهُالسورةُ،وليسُهوُ يُالتسميةُ يُشيءُُ.
ولذلكُيقالُهلاُعروسُالقرآنُ،وأهناُجممعُالنِّعمُواجلمالُوالبهجةُ يُنوعهاُوالكمالُ.73
ومن مميزات سورة الرحمن:

•ُبديعُأسلوهباُ،وافتتاحهاُالباهرُبامسهُالرمحنُ،وهيُالسورةُالوحيدةُاملفتتحةُباسمُمنُأمساءُاهللُ،
ملُيتقدَّمهُغيه.
إذُتكررتُ
َيُ َآال ُِءُ َربِّك َماُتُ َك ِّذبَ ُِ
•ُوكذلكُمنهُالتَّعدادُ يُمقامُاالمتنانُوالتعظيمُقولهُ﴿فَبِأ ُِّ
ان﴾؛ُ َّ

هذهُاآليةُ يُسورةُالرمحنُإحدىُوثالثنيُمرةُ،وذلكُأسلوبُعريبُجليلُ.74
•ُوكذلكُمنُمميزاِتاُتعدادُآالءُاهللُالباهرة ُونِعمهُالكثيةُالظاهرةُعلىُالعبادُ،اليتُالُصحُ ِ
صيهاُ
َ
عد ُ،يُمقدمتهاُنعمةُ(تعليمُالقرآن)ُبوصفهُاملن َةُالكربىُعلىُاإلنسانُ.
•ُتناو ِ
لت ُالسورة ُ يُالبدايةُنِ َعمُاهللُالكثيةُ،وبعدهاُدالئلُالقدرةُالباهرةُ يُتسييُاألفالكُ،
وتسخيُالسفنُالكبيةُ،وبعدهاُاالستعراضُالسريعُلصفحةُالكونُاملنظورُ.
•ُاستخدامُأسلوبُالرتغيبُوالرتهيب؛ُألنُاهللُسبحانهُذكرُأهوالُيومُالقيامةُ،وحتدَّثُسبحانهُ
عنُحالُاألشقياءُاجملرمنيُ،وماُيالقونهُمنُفزعُ،وبعدهاُيذكرُمشهدُالنعيمُللمتقنيُ يُشيءُ
منُاإلسهابُوالتفصيل؛ُإذُيكونونُ يُاجلنانُمعُاحلورُالعني.
ُسورةُالرمحنُذاتُنسقُخاصُوملحوظ؛ُفهيُإعالنُعامُ يُساحةُالوجودُالكبيُ،وإعالمُ
•ُتعد
َ
آالءُاهللُالباهرةُالظاهرةُ يُْجيلُصنعهُ،وإبداعُخلقهُ،و يُفيضُنعمائهُ،و يُتدبيهُللوجودُوماُ
وهيُإشهاد ُعام ُللوجودُكلهُعلىُالُثَّقل ِ
ني ُ(اإلنسُ
فيهُ ،وتوجهُاخلالئقُكلهاُإىلُوجههُالكرميُ ،
ٌ
واجلن)ُاملخاطب ِ
نيُبالسورةُعلىُالسواءُ يُساحةُالوجودُ،علىُمشهدُمنُكلُموجودُمعُحتديهماُ
اُيتكررُعقبُبيانُكلُنعمةُمنُنعمهُاليتُيُع ُِّددهاُ
إنُكاناُميلكان ُالتكذيبُبآالءُاهللُ،حتديُ َُّ
ُِ
لهاُ،وجيعلُالكونُكلهُمعُِرضُاُهلاُ،وساحةُاآلخرةُكذلكُ ،ورنةُاإلعالنُتتجُلَّى ُ يُبناءُ
َُ
ويُ ُِّ
فص
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امتدادُالتصويتُإىلُبعيدُ،
ُ
السورةُكلهُ،و يُإيقاعُفواصلهاُ،تتجلىُ يُإطالقُالصوتُإىلُأعلىُ،و
االنتظارُلِماُيأِتُبعدُاملطلعُمنُأخبارُ.75
ُ
كماُتتجلىُ يُاملطلعُاملوقظُالذيُيستثيُالرتقبُو
ات؛ُومماُجيليُوضوحُْجالُهذهُالسُورةُ،ماُُ
•ُأكثرُميزةُ يُهذهُالسورةُأهناُْجيلةٌُبتناسقُالكلم
َ
علي ُمما ُأُنُِزل ُعليكُ ،فقرأ ُعليه ُسورةُ
روي ُأن ُقيس ُبن ُعاصم ُاملنقري ُقال ُللنيبﷺ"ُ :اتلُ ُ َُّ
﴾ُ،فقالُ:أعدهاُ،فأعادهاُثالثُاُ،فقالُ:واهللُإنُلهُلطالوةُُ،وإنُعليهُحلالوةُُ،وأسفلهُ
ُِ
محَنُ
﴿الر ُْ
َُّ
هذاُبشرُ،وأناُأشهدُأنُالُإلهُإالُاهللُوأنكُرسولُاهلل"ُ،ففيُ
ٌُ
ثمرُ،وماُيقولُ
ُلَمُ ُْغ ُِدقُ،وأعالهُمُ ُِ
ايةُأسلمُقيسُبسببُْجالُهذهُالسورةُوطالوِتاُوصياغةُكلماِتاُ.76
هذهُالرو
ٌ
ِ ِ
صىُ،منهاُالكربىُاملستقرةُ،ومنهاُالصغرىُ
•ُو يُهذهُالسورةُذكرتُن َعمُاهللُاليتُالُت َعدُوالُحت َ
املتجددةُبتجددُاحلياةُاإلنسانيةُ،فعلىُكلُإنسانُشكرُهذهُالنعمُاعرتافاُهباُوإجالالُهلاُووفاءُ
حلقُال منعِمُ.77
الـمبحث الثالث :صفة الجنة في سورة الرحمن
تفسير آيات وصف الجنة في سورة الرحمن

اُلآلياتُالكرميةُاليتُذكرتُ ي
ُ
 يُهذاُاملبحثُوصفُاجلنةُ يُسورةُالرمحنُوصفاُتفصيليًّاُطبق
ان﴾ُ.78
َيُ َآال ُِءَُُربِّك َماُت َك ِّذبَ ُِ
انُ*فَبِأ ُِّ
امُ َربُِِّهُ َجنَّتَ ُِ
افُ َم َق َُ
ُالقرآنُالكرمي:قالُتعاىلَ ﴿:ولِ َم ُْنُ َخ َُ

•ُقالُجماهدُ:هوُالرجلُيهمُباملعصيةُفيذكرُاهللُعندهاُ،فيدعهاُ،فلهُأجرانُُ.
وذكِرُعنُالفراءُأنهُقالُ:جنتانُأرادُبهُجنةُواحدةُُ،وإمناُذكرُ﴿جنَّتَ ِ
ان﴾ُللقوا يُ،والقوا يُحتتملُ
َ
ِ
وقيلُ:إنهُالوقوفُبنيُيديْهُ يُساحةُفصلُالقضاءُيومُ
الزيادةُوالنقصانُماُالُصحتملُالكالم.79
َ
القيامةُ،فأطاعهُبأداءُالفرائضُواجتنابُاحملرماتُ.80
•ُوجنتان81؛ُأيُ:بستانانُُ.
ان﴾ِ ُ،
ُيديُربِّهُُ
ُأحدكمُالذيُإذاُهم
أبإثابة
َيُ َآال ُِءُ َربِّك َماُت َك ِّذبَ ُِ
•ُ﴿فَبِأ ُِّ
َّ
ُباملعصيةُذكرُقيامهُبني َ
َ
فرتكهاُفأثابهُاهللُبنتني؟ُ.82وهذهُاآليةُتدلُعلىُأمرينُُ:

َّ
هُبنيُيديُربِّهُ
خافُمقام
الُالنارُذكرُماُأعد ُلألبرارُ ،واملعىنُ :
األمر األولُ :لَ َّماُذكرُأحو
َ
َ
وقيلُ:خافُقيامُربه؛ُأيُ:إشرافهُواطِّالعهُعليه.
للحسابُ،فرتكُاملعصيةُ،
َ
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ِ
ِ
هُ:إنُملُأكنُمنُأهلُاجلنةُفأنتُطالقُ،الُ
نُقالُلزوج
ُعلىُأنُم
هذهُاآليةُدليل
األمر الثانيُ:
َ
ٌ

إنُكانُهمُباملعصيةُوتركهاُخوفاُمنُاهللُوحياءُمنهُ.83
صحنثُ،
َّ
وذكرُاملقامُاسمُمكانُ ،ومقامهُتعاىلُموقفهُالذيُيقفُفيهُالعبادُواحلسابُُ،كماُقال﴿ :يَ ْوَُمُ
ني﴾ُ،84فاإلضافةُلالختصاصُامللكي؛ُإذُالُملكُيومئذُإالُهللُتعاىلُ.85
بُالْ َعالَ ِم َُ
يَقومُُالنَّاسُُلَِر ُِّ
وقيلُ :إنُاجلنتنيُنوعانُ:جنةُللخائفُاإلنسيُ،وجنةُللخائفُاجلينُ ،فإنُاخلطابُللفريقنيُ،
واملعىنُ:لكلُخائفنيُمنكماُ،أوُلكلُواحدُجنةُلعقيدتهُوأخرىُلعملهُ،أوُجنةُلفعلُالطاعاتُ
وأخرىُلرتكُاملعصيةُ،أوُجنةُيثابُهباُوأخرىُيتفاضلُعليهُ،أوُروحانيةُوجسمانيةُ.86

•ُوقيلُ:إحدىُاجلنتنيُمنزلهُواألخرىُمنزلُأزواجهُكماُيفعلهُرؤساءُالدنيا87؛ُحيثُيكونُلهُ
قصرُوألزواجهُقصرُ.
88
•ُقالُالقرطيبُ:إمناُُكانتاُاثنت ِ
نيُليضاعفُلهُالسرورُبالتنقلُمنُجهةُإىلُجهة ُ.
اُفإنُهذهُاجلنةُللسابقنيُاملقربنيُ،وهمُيكونونُ يُمرتبةُعاليةُ،ونفهمُمنُهذهُاآليةُأنُآخرُُ
إذ
َّ
العذابُجهنمُ،وأولُمراتبُالثوابُاجلنةُ،مثُبعدهاُمراتبُوزياداتُثانيةُ.89
•ُويت ِ
ُمقامهُمنُخاللُتنفيذُ
َّضحُمماُسبقُأنُاهللُسبحانهُوتعاىلُلَ َّماُأرادُأنُي ِّ
مُمنُخياف َ
كر َ
األوامرُأوُتركُماُهنىُاهللُعنهُ ،فإنهُجيا ِزيهُبنتنيُ ،وهذاُماُوردُ يُقولُاهللُعزُوجلَ ﴿:ولِ َم ُْنُ
ان﴾ُ.90
امُ َربُِِّهُ َجنَّتَ ُِ
افُ َم َق َُ
َخ َُ
َي ُ َآال ِء َربِّك َماُ
ُآخر ي ُسورة ُالرمحن ُيقول ُسبحانه ُوتعاىلَ ﴿:ذ َواتَاأَفْ نَانُ*فَبِأ ُِّ
• ُو ي ُوصف ُ
ان﴾91؛ ُأي ُذواتا ُأغصان،وأغصان ُْجع ُغصن،وخص ُاألفنان؛ألهناهي ُاليت ُتوِرقُ
ت َك ِّذبَ ُِ
وت ِ
ثمر،فمنهاُمتتدُالظاللُ ،ومنهاُجتتىنُالثمار،أوُأفنانُْجعُفن؛ ُأي:لهُفيهاُماُتشتهيُاألنفسُ
وتلذُاألعني.92وقيلُ:إهناُذاتُألوانُمتعددةُوفنونُمنُ ِّ
املالذُُ ،وقيلُإنُكلُغصنُفيهاُصحتويُ
علىُفنُمنُفنون ُالفاكهةُ .93وتوصفُبأهناُأغصانُنضرةُحسنةُ ،حتملُمنُكلُمثرةُنضيجةُ

فائقة.قالُعطاءُاخلراساينُوْجاعةُ :إنُاألفنانُأغصانُالشجرُ ،ميسُبعضهاُبعضا.وقيلُ :فنونُ
منُاملالذُُِّ،كلُغصنُجيمعُفنوناُمنُالفاكهةُ،وأن﴿ذَ َواتَاأَفْ نَان﴾واسعةُالفناء.وقالُالقتادۃَ ﴿:ذ َواتَاُ
ُ
94
ف ُللجنتنيُبأهنماْجعُفَنَنُلونُأفنانُ،
بس َعتِهاوفضلهاومزيتهاُعلىُماسواها .وص ٌ
أَفْ نَان﴾ ُيعينَ :
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وأهناُأنواعُمنُاألشجارُوالثمارُ،أوُأغصانُلينة،وهوما َّ
دقُوال َنُمنُالغصنُُ.95وهنا يصفُاهللُ
سبحانهُوتعاىلُاألغصانُواألشجارُوالثمارُوطبيعتها ُ،يُهذهُاآليةُالكرميةُ،ليعلمُالناسُأنُاجلنةُ
وأشجارها ُوأغصاهنا ُومثارها ُخمتلفةٌ ُعن ُاألشجار ُواألغصان ُوالثمار ُاملوجودة ُ ي ُاحلياةُ

الدنيا،وأيضا يُاجلنةُهناكُاختالفُ يُاألنواعُواألشجارُوالثمارُفيماُبنيُبعضهاُالبعضُ.
•ُوعندماُيصفُاهللُسبحانهُوتعاىلُاجلنةُمنُخاللُالعيونُاجلاريةُنرىُأنُسبحانهُوتعاىلُيق ُولُ:
ني ُجتر ِ
ان﴾96؛ ُأيُ :إنُ يُاجلنتنيُعين ِ
يان ُباملاءُ
َي ُ َآال ُِء ُ َربِّك َما ُت َك ِّذبَ ُِ
ان ُ* ُفَبِأ ُِّ
ان ُ َْجت ِريَ ُِ
﴿فِي ِه َما ُ َعْي نَ ُِ
العذبُالزاللُالصا يُ،خاللُتلكُالقصورُواألشجارُُ.
فتكررُهذاُاللفظُبتكرارُالنعيمُ،وذلكُللتقريرُ،أوُ
َيُ َآال ُِءُ َربِّك َماُت َك ِّذبَ ُِ
عندماُيذكرُ﴿فَبِأ ُِّ
ان﴾َّ ُ،
التوبيخُواحلثُعلىُالشكرُبالعبادةُوالتوحيدُفيهاُ.97
•ُكماُأنُ يُجنةُاملقربنيُعين ِ
نيُجتريانُ،أماُ يُجنةُأصحابُاليمنيُفتكونُالعنيُغيُجاريةُ،
فمنُاملعلومُأنُاملاءُاجلاريُهوُالذيُيسقيُاألشجارُ،وأنُاجلريُيكونُأقوىُمنُالنضحُ،وأنهُ
أفضلُمنُالذيُالُجيريُ.
•ُقالُاحلسنُالبصريُ:إنُهاتنيُالعيننيُإحدامهاُيقالُهلاُتسنيمُ،واألخرىُالسلسبيلُ.
•ُقالُعطيةُ:إحدامهاُمنُماءُغ ِيُآسنُ،واألخرىُمنَُخر َّ
ُلذةُللشاربنيُ.98
الزبَرجدُاألخضرُ ،وتراهباُالكافورُ،
•ُوأماُالعينانُاللتانُجتريانُ ،فإنُحصبامهاُالياقوتُاألمحرُو َّ
وحافَتامهاُالزعفرانُ.99
وحصاِتاُاملسكُاألَ ْذفَرَ ُ،
اضتانُفوارتانُباملاءُالعذبُ،فهناكُجنتانُجتريانُباألهنرُ،وجنتانُفوارتانُ.100
•ُوهاتانُالعينانُفيَّ
َّ
•ُهذاُماُوصفُاهللُبهُاجلنت ِ
ني ُاللتنيُذكِرتاُ ،لكنهُفصلُبنيُاألغصانُوالعيونُوالف ُواكهُ ،بذكرُ
يتنيُعلىُعادةُاملتنعمنيُ ،فيذكرُاهللُتعاىلُماُيتمُبهُالنزهةُ ،وهوُخضرةُاألشجارُ
العيننيُاجلار
ِّ
فسبحانُمنُيأِتُباآلياتُبأحسنُاملعاينُ يُأبنيُاملباينُ.
وجريانُاألهنارُ،
َ
•ُمثُينتقلُقالُسبحانهُوتعاىلُ يُوصفُاجلنةُ يُسورةُالرمحنُبعدُذلكُ﴿ُ:فِي ِه َماُ ِم ُْنُك ُِّلُفَاكِ َهةُُ
ان﴾.101ذكرُاهللُسبحانهُ يُسورةُالرمحنُسردُأوصافُالنعيمُ
َيُ َآال ُِءُ َربِّك َماُت َك ِّذبَ ُِ
انُ*ُفَبِأ ُِّ
َزْو َج ُِ
ومنُتركُاملعاصيُخوفاُمنهُ،ففيُاآلياتُاليتُذكرتُواليتُسوفُ
املاديةُللمتقنيُاخلائفنيُمنُاهللَ ُ،
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اب ُاخلائفنيُ(جنتان)ُ ،وأهنماُختتلفانُ يُاملرتبةُوالفضيلةُ ،لكنهماُوصفتاُبأهنماُ
نذكرهاُي ِّبني ُثو َ
فقدُبنيُاهللُسبحانهُاشتما َهلاُ
خضراوانُ يُاآليةُالسابقةُ،وأهنماُفوارتانُباملاءُ،وأماُ يُهذهُاآليةَّ ُ،
علىُأنواعُالفواكهُاللذيذةُواخلياتُاحلسانُ،وهذاُيدلُعلىُأنهُيكونُ يُكلُفاكهةُ يُهذهُاجلنةُ

زوجانُأوُصنفانُ:حلوُوحامضُ،رطبُويابسُ،أمحرُوأصفرُ.102
•ُوهذانُالصنفانُ:صنفُمعروفُمألوفُ،وآخرُغيُمعروفُ،لكنهُ يُمنتهىُاللذةُواحلالوة103؛ُ
ِ
اُمنُاهللُسبحانهُوتعاىلُلعبادهُالذينُزهدواُ يُاحلياةُالدنياُوتركو َّ
اُملذاِتاُ
إكراماُوجزاء ُوإحسان
احملرمةُابتغاءَُمرضاتُاهللُسبحانهُ،فجازاهمُهبذهُاجلنةُوهذاُالنعيمُُ.
َّ

َّ
اعُالفاكهةُصنفنيُليتفكهُ
•ُومنُهذاُالنعيمُالذيُأنعمُاهللُسبحانهُعلىُعبادهُأنُجعلُأنو
104
املتَّقونَّ ُ،
ويتلذذواُبتلكُالفواكهُالكثيةُ،واليتُوصفهاُسبحانهُبأهناُغيُمقطوعةُوالُممنوعة ُُ،
وهيُختتلفُعنُمثارُالدنياُ،فإنُالطازجُفيهاُألذُطعاماُوأشهىُمأكالُ.
وقيلُ:أنواعُالثمارُمماُيعملونُوخيُمماُيعملونُ،ومماُالُعنيُرأتُ،والُأذنُمسعتُ،والُخطرُعلىُ
قلبُبشر ُ .قالُابنُعباسُ:ليسُ يُالدنياُمماُ يُاآلخرةُإالُاألمساء؛ ُيعينُأنُيبنيُذلكُبياناُ
عظيماُوفرقاُبيناُ يُالتفاضلُ.105

الخاتمة
احلمدُهللُعلىُجزيلُكرمهُوفضلهُ،وإعانتهُوتوفيقهُ،ومماُيسرُيلُمنُاستكمالُمواضيعُهذاُ
البحثُ،ولَ َّماُكانُكلُحبثُالبدُأنُي ِ
رُعنُنتيجةُ،فإنينُأذكرُأهمُماُتوصلتُإليهُ يُحبثيُ
سف
َّ
منُالنتائجُ،وميكنُتلخيصهاُكماُيأِتُُ:

النتائج:

•ُمتيزتُسورةُالرمحنُِبجموعةُمنُاملميزاتُواخلصائصُلعلُمنُأمههاُ:
ُ-1بديعُأسلوهباُ،وافتتاحهاُالباهرُباسمُمنُأمساءُاهللُ،وهيُالسورةُالوحيدةُاليتُافتتِحتُبه.
ُ-2تعدادُآالءُاهللُالباهرةُونِ َعمهُالكثيةُالظاهرةُعلىُالعباد.
ُ -3تناولتُالسورة ُ يُالبدايةُنِ َعمُاهللُالكثيةُ،وبعدهاُدالئلُالقدرةُالباهرةُ يُتسييُاألفالكُ
وتسخيُالسفنُالكبيةُ.
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ُ-4وأكثرُميزةُأهناُْجيلةُ يُتناسقُالكلماتُ.
•ُإنُأهلُاجلنةُالذينُبيَّنهمُاهللُسبحانهُوتعاىلُ يُالقرآنُالكرميُهمُاملتقونُوالصادقونُوالطائعونُ،
بونُ،وغيهم؛ُأيُكلُمنُيتقربُإىلُاهللُسبحانهُ
الذينُيعملونُالصاحلاتُ،والتائبونُواألبرارُواملقر
َ
وتعاىلُبالطاعاتُواجتنابُاملعاصيُوالسيئات.
•ُإنُأوصافُاجلنةُاليتُوصفهاُاهللُ يُسورةُالرمحنُت ِ
عطيُصورةُمتكاملةُوقريبةُإىلُذهنُالقارئ،
فقدُذكرُاألهنارُ،والدرجاتُ،واحلورُالعِنيُ،والفاكهةُ،واخلياتُاحلسانُ،وكيفيةُأنُأهلهاُيت ِ
َّكئونُ
علىُف رشُبطائنهاُمنُإستربقُ،وهذاُيعطيناُصورةُدقيقةُعنُوصفُاجلنةُ.
كتهُ،فإينُأتوجهُبالتوصياتُاآلتيةُُ:
التوصياتُ:منُخاللُماُعملتهُ يُهذاُالبحثُوماُأدر
َّ
ُ-1االهتمامُبالقرآنُالكرميُحفظاُوتالوةُوفهماُ،الُسيماُالسورُالقرآنيةُاليتُت ِّبنيُوصفُاجلنةُُ
أهنارهاُودرجاِتاُومنُيدخلها.
و
َ
ُ-2حثُالباحثنيُمنُالطالبُوالطالباتُعلىُاملزيدُمنُالكنايةُ يُهذاُاجملالُ،إلبرازُاألثرُهلذهُ
السورةُلِ َماُمتثَّلتُمنُأمهيةُكربىُ يُإصالحُالناسُعلىُمستوىُالفردُواجملتمع.
 ُ -3االنتقالُإىلُاجلانبُالتطبيقيُالعمليُ،وذلكُبتفعيلُوجدانُخدمةُاجملتمعُ،حلثُْجيعُ
الشرائحُاملوجودةُ يُاجملتمعُحلفظُوتالوةُوفهمُالقرآنُالكرميُ.
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قصيدةُابنُالقيمُ،املكتبُاإلسالميُُ-بيوتُ،ط524/2ُ،1494ُ،3
 20مسروقُبنُاألجدع،وهوُابنُعبدالرمحنُاهلمداين،أبوعائشةُ،كو يُ،قالُأبوُنعيم:ماتُسنةُثنتنيُوستنيُ،
وانظرُ:البخاريُ،حممدُبنُإمساعيلُ،التاريخُالكبيُ،دائرةُاملعارفُالعثمانيةُ،حيدرُآبادُالدكنُ35/9ُ،
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احُإىلُبالدُاألفراحُ،مطبعةُاملدينُالقاهرةُ،
ُ
ُ21اجلوزيةُ،حممدُبنُأيبُبكرُمشسُالدينُبنُالقيمُ،حاديُاألرو
ُ118/1
ُ22البقرةُُُ25ُ:2
ُ23اجلوزيةُ،حممدُبنُأيبُبكرُمشسُالدينُبنُالقيمُ،حاديُاألرواحُإىلُبالدُاألفراحُ121/1ُ،
ُ24التوبةُُُ199ُ:8
ُ25اجلوزيةُ،حممدُبنُأيبُبكرُمشسُالدينُبنُالقيمُ،حاديُاألرواحُإىلُبالدُاألفراحُ121/1ُ،
ُ26األعرافُُُ43ُ:1
ُ27اجلوزيةُ،حممدُبنُأيبُبكرُمشسُالدينُبنُالقيمُ،حاديُاألرواحُإىلُبالدُاألفراحُ121/1ُ،
ُ28الكوثرُُ1ُ:199
ُ29البخاريُ،أبوُعبدُاهللُ،حممدُبنُإمساعيلُ،اجلامعُاملسندُالصحيحُاملختصرُمنُأمورُرسولُاهللﷺُُ
وسننهُوأيامهُ،احملققُ:حممدُزهيُبنُناصرُالناصرُ،دارُطوقُالنجاةُ،الطبعة1422ُ،1:ه ُ،عددُاألجزاءُ:
ُ،8بابُمنُانتظرُحىتُتدفنُ،رقمُاحلديث114/4ُ،4844ُ:
 ُ30أمحدُبنُحنبلُ،مسندُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُ،احملققُ:شعيبُاألرنؤوطُوآخرونُمؤسسةُالرسالةُ،طُ،2
1888مُ،رقمُاحلديثُ229/4ُ،2389ُ:
 ُ 31ناصرُبنُعليُعايضُحسنُالشيخُ،مباحثُالعقيدةُ يُسورةُالزمرُ،مكتبةُالرشدُالرياضُاململكةُ
العربيةُالسعوديةُ،ط1415ُ،1ه ُ494/1ُ،
ُ
ُ32مسندُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُ،رقمُاحلديثُُ319/18ُ،12395ُ:
ُ33صحيحُالبخاريُ،بابُ،شربُاللبُ،رقمُاحلديثُُ198/1ُ،5419ُ:
ُ34األنعامُُُ132ُ:4
ُ35النساءُُُُ84ُ،85ُ:4
 36الدمشقي ُ ،اإلمام ُأبو ُالفداء ُاحلافظ ُابنُكثيُ ،تفسي ُالقرآن ُالعظيمُ ،دار ُالفكر ُللطباعة ُوالنشرُ
والتوزيع114/1ُ،
 37ابنُالقيمُاجلوزيةُ،القصيدةُالنونيةُ،مصدرُسابقُ398/1ُ،
ُ38طهُُُُ15ُ:29
ُ39عليُبنُنايفُالشحودُ،صفةُاجلنةُوالنارُ يُالقرآنُوالسنة114/1ُ،
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ُ40نفسُاملصدرُالسابقُ.115/1ُ،
ُ41البقرةُُُ253ُ:2
ُ 42الدارميُ ،أبوُحامتُ ،حممدُبنُحبانُ ،اإلحسانُ يُتقريبُصحيحُابنُحبانُ ،مؤسسةُالرسالةُُ-
بيوتُ ،ط1899ُ ،1مُ ،بابُ :ذكر ُاألخبار ُعن ُوصف ُدرجات ُاجلنانُ ،...رقم ُاحلديثُ،138ُ :
ُ492/14
 43املباركفوريُ ،اإلمامُاحلافظُأبوُالعالءُحممدُبنُعبدالرحيمُ،حتفةُاألحوذي بشرح ُجامع ُالرتمذيُ،
الناشرُ:دارُالكتبُالعلميةُ–ُبيوتُ،عددُاألجزاء.221/1ُ،19ُ:
ُ 44الرتمذي ُ ،أبو ُعيسىُ ،حممد ُبن ُعيسىُ ،سنن ُالرتمذيُ ،حتقيقُ :أمحد ُحممد ُشاكرُ ،وحممد ُفؤادُ
عبدالباقيُ،شركةُمكتبةُومطبعةُمصطفىُالبايبُاحلليبُمصرُ،ط1815ُ،2مُ،بابُ 19:رقمُاحلديثُ:
ُُ.21/5ُ،2814
ُ45البيهقيُ،أبوُبكرُ،أمحدُبنُاحلسنيُ،ش َعبُاإلميانُ،مكتبةُالرشدُللنشرُوالتوزيعُبالرياضُ،بالتعاونُ
مع ُالدار ُالسلفية ُببومباي ُباهلندُ ،ط2993ُ ،1مُ ،بابُ :فضل ُالصلوات ُاخلمس ُ ي ُاجلماعةُ ،رقمُ
احلديثُ.344/4ُ،2419ُ:
 46صحيحُالبخاريُ،كتابُ:بَ ْدءُاخللقُ،بابُ:ماُجاءُ يُصفةُاجلنةُوأهناُخملوقةُ،رقمُاحلديثُ،3254ُ:
ُُ.118/4
 ُ47احلافظُشهابُالدينُأبوُالفضلُأمحدُبنُعليُبنُأمحدُبنُعليُبنُحممدُبنُحممدُبنُعليُبنُحممودُ
بنُأمحد بنُحجرُبنُأمحدُالكتاينُالعسقالينُاألصلُ،مثُاملصريُ،الشافعيُ،قاضيُالقضاةُ،شيخُاإلسالمُ،
ش ِهدُلهُباالنفرادُ،خصوصاُ يُشرحُالبخاريُ،ومنُتصانيفهُ:فتحُالباريُشرحُالبخاريُ،ومقدمتهُتُس َّمىُ
َه ْديُالساريُ،وتقريبُالغريبُ يُغريبُصحيحُالبخاريُ،واالحتفالُ يُبيانُأحوالُالرجالُ،و ِ
لدُ يُ
شعبَان،سنة ُثََالث َُوسبعني َُو َسْبعمائة(.السيوطيُ ،عبدالرمحن ُبن ُأيب ُبكرجالل ُالدين،نظمُ
ثَ ِاين ُعشر ْ
العقيانُ يُأعيانُاألعيان،حتقيقُ:فيليبُحىت،املكتبةُالعلمية-بيوتُ.44ُ،45ُ/1ُ،
ُ48البخاريُ،فتحُالباريُشرحُصحيحُالبخاريُ،كتابُبَ ْدءُاخللق.319/1ُ،
ُ49املؤمنونُُُ11ُ–ُ1ُ:23
ُ50ناصرُبنُعليُعايضُحسنُالشيخُ،مباحثُالعقيدةُ يُسورةُالزمرُ.411/1ُ،
ُ51احلجرُُُ45ُ:15
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ُ52آلُعمرانُُُ133ُ:3
 ُ 53زينُالدينُحممدُ،عبدالرؤوفُبنُتاجُالعارفنيُبنُعليُبنُزينُالعابدينُ،التوقيفُعلىُمهماتُ
التعاريفُ،عاملُالكتبُالقاهرةُ،ط1889ُ،1مُُ.194/1ُ،
ُ54املائدةُُُ118ُ:5
 ُ55أبوُعبداهللُحممدُبنُعمرُبنُاحلسنيُبنُاحلسنُبنُعليُالتيميُالبكريُالطربستاينُاألصلُ،الرازيُ
املولدُ،امللقَّبُبفخرُالدينُ،املعروفُبابنُاخلطيبُ،لهُتصانيفُمفيدة؛ُمنهاُتفسيُالقرآنُالكرميُ،وشرحُ
سورةُالفاحتةُ،وكتابُالبيانُوالربهانُ يُالردُعلىُأهلُالزيغُوالطغيانُ،وكتابُِتذيبُالدالئلُ يُعيونُ
املسائلُ،ولدُفخرُالدينُ يُاخلامسُوالعشرينُمنُشهرُرمضانُسنةُأربعُوأربعنيُ،وقيلُ:ثالثُوأربعنيُ
وَخسمائةُ،بالريُ،وت ِّ
و يُيومُاالثننيُوكانُعيدُالفطرُسنةُستُوستمائةُِبدينةُهراة؛ُ(اإلربليُ،الربمكيُ،
أبوُالعباسُمشسُالدينُأمحدُبنُحممدُابنُخلِّكانُ،وفياتُاألعيانُوأنباءُأبناءُالزمانُ،حتقيقُ:إحسانُ
َ
عباسُ،دارُصادرُبيوتُ.)252ُ-ُ248ُ-ُ249/4ُ،
ُ56الرازيُ،فخرُالدين ُ،أبوُعبداهللُحممدُبنُعمرُبنُاحلسنُبنُاحلسنيُ،مفاتيحُالغيبُ-التفسيُالكبيُ،
دارُإحياءُالرتاثُالعريبُبيوتُ،ط1429ُ،3ه .449/12ُ،
ُ57البقرةُُُ25ُ:2
ُ58النساءُُُ13ُ:4
ُ59مرميُُُ49ُ:18
ُ60اإلنسانُُُ5ُ:14
ُ61الواقعةُُُ98ُ،99ُ:54
ُ62آلُعمرانُُُ134ُ–ُ134ُ:3
ُ63النازعاتُُُ41ُ،49ُ:18
ُ64اجلوزيةُ،حممدُبنُأيبُبكرُمشسُالدينُبنُالقيمُ،حاديُاألرواحُإىلُبالدُاألفراحُ.499/1ُ،
 65اجلوزيةُ،حممدُبنُأيبُبكرُمشسُالدينُبنُالقيمُ،حاديُاألرواحُإىلُبالدُاألفراح.499/1ُ،
ُ66الفرقانُُُ49ُ:25
 67التونسي ُ ،حممدُالطاهرُبنُعاشورُ،التحريرُوالتنويرُ،دارُسحنونُللنشرُوالتوزيعُتونسُ1381مُ،
.229/21
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ُ68النحلُُُ193ُ:14
ُ69السيوطيُ،عبدالرمحنُ،لبابُالنقولُ يُأسبابُالنزولُ،دارُالكتبُالعلميةُبيوتُ.293/1ُ،
ُ70الرمحنُُُ44ُ:55
 71اجلامعُالصحيحُسننُالرتمذيُ،رقمُاحلديثُُ.388/5ُ،3281ُ:
 72القرطيبُ،مشسُالدين ُ،أبوُعبداهللُحممدُبنُأمحدُ،اجلامعُألحكامُالقرآنُ،دارُالكتبُاملصريةُالقاهرةُ،
ط1844ُ،2مُ.151/11ُ،
ُ73الشافعيُ،مشسُالدينُ،حممدُبنُأمحدُاخلطيبُ،السراجُاملنيُ يُاإلعانةُعلىُمعرفةُبعضُمعاينُُكالمُ
ربناُاحلكيمُاخلبيُ،مطبعةُبوالقُاألمييةُالقاهرة.154/4ُ،
ُ74التونسيُ،ابنُعاشورُ،التحريرُوالتنوير.2553/3ُ،
ُ75عليُبنُنايفُالشحودُ،املفصلُ يُموضوعاتُسورُالقرآنُ.1151/1ُ،
ُ76القرطيبُ،اجلامعُألحكامُالقرآنُ،صُ.151
ُ77الزحيليُ،دُ.وهبةُبنُمصطفىُ،التفسيُالوسيطُ،دارُالفكرُدمشقُ،ط1422ُ-ُ1ه .258/3ُ،
ُ78الرمحنُُُ41ُ،44ُ:55
 79السمرقنديُ،أبوُالليثُنصرُبنُحممدُبنُأمحدُبنُإبراهيمُ،حبرُالعلوم.394/3ُ،
ُ80اجلزائري،أبوبكر،جابربنُموسى،أيسرالتفاسيلكالمُالعليُالكبي،دارالسالمُللطباعةُوالنشر،صُ233
81
فُمدىُسعتِهماُإالُاهللُ
عر
َ
ُجنتانُحتفَّاهُبقصرهُ،أوُواحدةُعنُمينيُالقصرُوأخرىُعنُمشالهُ،والُي َ
ِ
اف﴾ُالمُامللك.
تعاىل؛ُوذلكُلِ َماُثبتُأنُأحدهمُيعطَىُمثلُالدنياُعشرُمراتُ،و
ُخ َ
الالمُ يُ﴿ول َم ْن َ
َ
ُ82اجلزائريُ،أبوُبكرُ،جابرُبنُموسىُ،أيسرُالتفاسيُلكالمُالعليُالكبيُ،ص.233
ُ83القرطيبُ،اجلامعُألحكامُالقرآنُ.114/11ُ،
ُ84املطففنيُُ4ُ:93
ُ85احلنفي ،إمساعيلُحقيُبنُمصطفى،روحُالبيانُ يُتفسيالقرآن،دارالكتبُالعلميةُبيوتُلبنان،ص392
ُ86البيضاوي،ناصرالدينُأبوسعيد،أنوارالتنزيلُوأسرارالتأويل،دارإحياءُالرتاثُالعريبُب ُيوت،ط114/5ُ,1
 87القرطيبُ،اجلامعُألحكامُالقرآنُ111/11ُ،
ُ88القرطيبُ،اجلامعُألحكامُالقرآن111/11ُ،
ُ89الرازيُ،فخرُالدينُ،أبوُعبداهللُحممدُبنُعمرُبنُاحلسنُبنُاحلسنيُ،مفاتيحُالغيب.348/28ُ،
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ُ90الرمحنُُُ44ُ:55
ُ91الرمحنُُُ48ُ،49ُ:55
ُ92النسفي ،أبوالربكاتُعبد اهللُبنُأمحد حافظُالدين ،مداركُالتنزيلُو حقائقُالتأويل ،دار املعرفةُلبنان،
ص1184
ُ93ابنُكثيُ،تفسيُالقرآنُالعظيم.432/4ُ،
 94املصدرُنفسه.432/4ُ،
ُ 95القامسي ُ ،حممدُْجالُالدينُ،تفسيُالقامسيُاملسمىُحماسنُالتأويلُ،مؤسسةُالتاريخُالعريبُبيوتُ،
.494/15
ُ96الرمحنُُُ51ُ،59ُ:55
 97اجلزائريُ،أبوُبكرُ،جابرُبنُموسىُ،أيسرُالتفاسيُلكالمُالعليُالكبيُ،صُ.233
 98ابنُكثيُ،تفسيُالقرآنُالعظيم.432/4ُ،
ُ99القيسيُ،القيواين ُ،أبوُحممدُمكيُبنُأيبُطالبُمحوشُبنُحممدُبنُخمتارُ،اهلدايةُإىلُبلوغُالنهايةُ
 يُعلمُمعاينُالقرآنُوتفسيهُوأحكامهُ،وْجلُمنُفنونهُوعلومهُ ،جمموعةُحبوثُالكتابُوالسنةُكليةُ
الشريعةُوالدراساتُاإلسالميةُُ-جامعةُالشارقةُ،ط2999ُ،1م.1234ُ/11ُ،
ُ100التفسيُالوسيطُ،الزحيليُ،ص.2545
ُ101الرمحنُُُ53ُ،52ُ:55
ُ 102حممدُعبداللطيفُبنُاخلطيبُ،أوضحُالتفاسيُ،مطبعةُمصريةُ،طُ،4رمضانُ1393ه ُفربايرُ
.459/1ُ،1844
ُ103احلجازيُ،حممدُحممودُ،التفسيُالواضحُ،دارُاجليلُاجلديدُبيوت،ط1413ُ،19ه ُ.599/3ُ،
ُ104حممدُسيدُطنطاويُ،التفسيُالوسيط.4952/1ُ،
 105ابنُكثيُ،تفسيُالقرآنُالعظيم.432/4ُ،
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