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Abstract: 
In the Holy Qur’an, there are many verses of Paradise that develop piety in the soul of a Muslim, and help him to 

overcome adversity and face trials and adversities, especially in light of the Corona pandemic that afflicted the whole 

world. Therefore, this research aims to study the verses of Paradise that are related to piety in an analytical study, and 

to deduce the educational and faith effects that help the Muslim in trials and hardships. The research began by 

collecting the verses of Paradise that spoke of piety, then these verses were analyzed and studied according to the 

following topics: All the tribulations and hardships that befall them are nothing but a gift in the form of an ordeal. The 

righteous deal positively with adversity and tribulations, so that the aftermath will be for them on the Day of 

Resurrection. As for the second topic, it is the characteristics of the righteous in this world and their reward in the 

Hereafter, and it deals with the following demands: The conclusion came to show the most important fruits of piety 

through the signs of Paradise in the face of adversity, tribulations, and trials, and some recommendations. The 

importance of the research lies in extracting the fruits of piety from the signs of Paradise, and linking them to the 

practical life of the Muslim in facing the trials, hardships, tribulations and diseases that afflict him, and dealing 

positively with them, which pushes him to overcome adversities with a satisfied soul.  
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التّقوى في آيات الجنّة وأثرها في التّعامل مع االبتالءت والّشدائد 

 والمحن: دراسة تحليليّة
 حظية بنت حسين حمدسماء محمد األأ
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 االستالم: 2022/03/07 القبول: 2022/06/13

 :الملخص
الّشدائد، ومواجهة االبتالءات و  تنّمي الّتقوى في نفس المسلم، وتساعده على تخّطي المحنجاءت القرآن الكريم العديد من آيات الجّنة التي  تضّمن
ستنتاج اا في ظّل جائحة كورونا التي ألمت بالعالم أجمع. لذا يهدف هذا البحث إلى دراسة آيات الجّنة التي ارتبطت بالّتقوى دراسة تحليلّية، و خصوص  

 تحليل هذه اآليات ودراستها مّ اآلثار التربوّية واإليمانّية التي تعين المسلم في االبتالءات والّشدائد. بدأ البحث بجمع آيات الجنة التي تحدثت عن التقوى، ثم ت
: اآلتيةالمطالب  وتناول هذا المبحث ،الّتقوى تدفع المسلم لمواجهة المحن والّشدائد واألمراض التي تصيبه في الّدنيا :: المبحث األولاآلتيةحسب المباحث 

ن و ءات وددائد ما هي إال منحة في صور  محنة، المّتقون يتعامليصيبهم من ابتال العالقة بين االبتالء ومتع الّدنيا والّتقوى، المّتقون يدركون أن كل ما
ما المبحث الثاني أا. راضية فيتشوقون للجّنة ونعيمهمطمئنة و  كون لهم العقبى يوم القيامة، المّتقون يتقبلون الّشدائد بنفس  تبإيجابية مع الّشدائد والمحن ف

ور  صفاتهم في سور  آل عمران، صفاتهم في سور  القصص، صفاتهم في س :اآلتيةوتناول المطالب  ،فهو صفات المّتقين في الدنيا وثوابهم في اآلخر 
مّية البحث هالذاريات. وجاءت الخاتمة لتبين أهم ثمرات التقوى من خالل آيات الجّنة في مواجهة الشدائد والمحن واالبتالءات وبعض التوصيات. تكمن أ 

به، والّتعامل تصيالجّنة، وربطها بحيا  المسلم العملّية في مواجهة االبتالءات والّشدائد والمحن واألمراض التي في استخالص ثمرات الّتقوى من آيات 
 .تجاوز المحن بالرضا ، أيراضية مما يدفعه لتجاوز المحن بنفس   ؛اإليجابّي معها

 .الجّنة، الّتقوى، ثمرات الّتقوى، االبتالءات، جائحة كورونا الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
ال  كما يحّب رّبنا ويرضى، والّص  اا مبارك  ا طيب  ا كثير  هلل حمد   الحمد

والّسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه 
إلى يوم الدين. إنَّ القرآن الكريم منهج تربوّي متكامل، فيه من الّترغيب 

ده في ا بالهدف األسمى من وجو ا وثيق  والّترهيب ما يربط المسلم ارتباط  
ْنَس ِإَّلَّ ﴿ ، قال تعالى:الحيا  الّدنيا َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِْ

ي َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمََلِئَكِة ِإنِ  ﴿  (، وقال تعالى:56)الذاريات: ﴾ِلَيْعُبُدونِ 
ُك َجاِعٌل ِفي اْْلَْرِض َخِليَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسفِ 

َماَء َوَنْحُن ُنَسبِ ُح ِبَحمْ  ُس َلَك َقاَل ِإنِ ي َأْعَلُم َما َّلَ الدِ   ِدَك َوُنَقدِ 
فقد خلق هللا اإلنسان في هذه الّدنيا لعبادته  (،30)البقر : ﴾َتْعَلُمونَ 

وحده ال دريك له، ولعمار  الكون على الوجه الذي يرضيه سبحانه، 
 ،ورّتب على ذلك الجزاء األوفى أال وهو الفوز بالجّنة، والّنجا  من الّنار

 الغاية الكبرى التي يصبو المؤمن لبلوغها. يوه
 ،آن الكريمة في القر في هذ البحث تّم االهتمام بدراسة تفسير آيات الجنّ 

والتي جاءت بمعنى الّنعيم المقيم، دراسة موضوعّية لبيان اآلثار 
التربوّية واإليمانّية من هذه اآليات في حيا  المسلم، ودورها في مواجهة 

 األوبئة والّشدائد والمحن التي يتعرض لها المسلم في حياته.

 ،إنَّ ما تعّرض له العالم أجمع في اآلونة األخير  من انتشار وباء كورونا
جميع على ال اميع أفراد المجتمعات، وكان لزام  كان له أثر كبير على ج

 ختصاصه ومقدرته، وعند المواجهة هذا االبتالء، كّل حسب  الّتعاون 
دراسة آيات الجّنة وجدت الباحثتان العديد من األبعاد التربوّية التي لها 

: عادأثر كبير في مواجهة الّشدائد والمحن واألمراض، ومن هذه األب
الّصبر على البالء، االستقامة والّطمأنينة، الّتراحم والعمل الّصالح، 
اإلنفاق في سبيل هللا. وتّم تناول هذه األبعاد األربعة من خالل ورقة 
بحثّية تّم نشرها في المؤتمر الّدولي الّثالث للّدراسات اإلسالمّية المعاصر  

وكان  م(،2020ة العالمّية )والبحوث اإلسالمّية اّلذي أقامته جامعة المدين
عنوان المؤتمر: األوبئة واألمراض من المنظور اإلسالمّي )نحو رؤية 
إسالمّية لألوبئة واألمراض(، وكان عنوان البحث: األبعاد التربوّية من 

 األمراض:و األوبئة  خالل آيات الجّنة في القرآن الكريم وأثرها في مواجهة
 ربوي ّ ت ث ارتأت الباحثتان تناول بعد  وفي هذا البح .(1)دراسة تحليلّية

هو و  له األثر العظيم في مواجهة االبتالءات من خالل آيات الجنَّة، آخر
 بعد الّتقوى وبّينتا اآلثار التربوّية واإليمانّية لهذا البعد.

 :مشكلة البحث
الّناظر في حيا  المجتمع المسلم يالحظ انشغال المسلمين بالحيا  
الّدنيا وزينتها، على حساب اهتمامهم بالهدف األسمى لوجودهم، وهو 
بلوغ الجّنة والّتمّتع بنعيمها المقيم. لذلك كانت الحاجة ماّسة إلى إعاد  
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ل الربط حيا  المسلمين باآليات القرآنّية التي تذّكرهم بالجّنة، من خ
تفسير هذه اآليات وإعاد  إحياء آثارها اإليمانّية والتربوّية والعملّية، 

 وبيان ثمرات هذه اآلثار في حيا  المسلمين.
 لباحثتانوجدت ا وبعد االّطالع على الّدراسات الّسابقة المتعّلقة بالجّنة،

األبحاث التي اهتّمت بالحديث عن الجّنة وآثارها اإليمانّية  ندر 
والتربوّية، وثمراتها في حيا  المسلم، وأنَّ معظمها اهتّم بالحديث عن 
وصف الجّنة أو البحث عن اآلثار اإليمانّية والتربوّية دون ربطها بآيات 

ذا الموضوع قت إلى هالجّنة ومرادفاتها، باستثناء بعض الكتب التي تطرّ 
حيث كان من توصيات هذه األبحاث ضرور  دراسة  بشكل مختصر،

 .(2)ثارها التربوّية واإليمانّية بشكل مفّصلآواستخالص  ،يات الجنَّةآ
ما هو وصف الجّنة سئلة: تم تلخيص مشكلة الدراسة في عد  أوقد 

وابهم ما هي صفات المّتقين وأعمالهم وث التي وعدها هللا لعباده المّتقين؟
واجهة مما هي ثمرات الّتقوى ودورها في  اّلتي استحّقوا عليه الجّنة؟

 األوبئة والّشدائد والمحن؟

 :أسباب اختيار الموضوع
ذاتّية: وهي الّرغبة الّذاتّية في دراسة تفسير آيات القرآن الكريم  أسباب

اّلتي تحّدثت عن الجّنة ونعيمها، والّرغبة في خدمة القرآن الكريم 
والغوص في دالالت آيات الجّنة، لمعرفة اآلثار التربوّية واإليمانّية 

 مرات هذه اآلثار.وث
ن أنَّ ابقة تبيّ أسباب موضوعّية: من خالل االّطالع على الّدراسات السّ 

هتّمت بوصف الجّنة ونعيمها دون بيان آثارها التربوّية ا هذه الّدراسات 
واإليمانّية في حيا  المسلم، والّثمرات المتحّققة له من هذه اآلثار في 

عانة آيات الجّنة األثر األكبر في إ الحيا  العملّية. ولما كان للّتقوى في 
 كان ال بد من عمل هذه الّدراسة. ،المسلم على مواجهة الّشدائد والمحن

 :اهداف الدراسة
 وصف نعيم الجّنة التي وعدها هللا عباده المّتقين. .1
 .من خالل آيات الجّنة هموأعمالبيان صفات المّتقين  .2

 الّشدائد.بيان ثمرات الّتقوى ودورها في مواجهة  .3

راسة  :حدود الد 
انحصرت الّدراسة في آيات الجّنة التي ذكرت الّتقوى بشكل صريح، 
واستنباط اآلثار اإليمانّية والتربوّية التي تعين المسلم في مواجهة 

مراض التي يتعّرض لها في حياته، الّشدائد، والمحن واالبتالءات واأل
  الم أجمع،  ودور المسلما في ظّل وباء كورونا اّلذي ألمَّ بالعخصوص  

 اإليجابّي في الّتعامل مع هذا الوباء.

راسة  :منهجي ة الد 
 ج المنه طريقة جمع البيانات والمعلومات: في هذه الّدراسة اسُتخدم

لكشف عن اآليات القرآنّية التي تتحّدث عن الجّنة ؛ لاالستقرائيّ 
 الّتقوى.وارتبطت بومرادفاتها في القرآن الكريم، بمعنى الّنعيم المقيم 

وعّي المنهج الموض اسُتخدمطريقة تحليل البيانات: في هذه الّدراسة 
لتفسير اآليات، وذلك بتتّبع اآليات من القرآن الكريم اّلتي تحّدثت عن 
الجّنة ومرادفاتها وارتبطت بالّتقوى. وهذا المنهج هو الذي يتتّبع فيه 

ت ول جملة من اآلياالمفّسر اآليات حسب ترتيب المصحف، سواء تنا
 أو القرآن الكريم.  ،أو سور  كاملة ،متتابعة

استخدام المنهج االستنتاجّي: وذلك بتنظيم آيات الجّنة ضمن 
قوى ثمرات التّ  الستنباط؛ تلخيصها ثّم العمل على ،مجموعات معّينة

في مواجهة الّشدائد والمحن واالبتالءات، وآثارها التربوّية واإليمانّية في 
 ائحة كورونا.ظّل ج

 :أهمي ة البحث
جّنة لتكمن أهمّية البحث من خالل ربط اآليات اّلتي تتحّدث عن ا

م، لالمحور األساسّي في تكوين دخصّية المس دّ بثمرات الّتقوى، التي تع
أ نشأ  مّما يجعله ينش ؛مجتمعهوتمّيزه في عالقته مع رّبه ونفسه و 

صالحة، يظهر أثرها ونفعها على الفرد والمجتمع المسلم من خالل 
تحقيق هذه الثمرات بشكل عملّي، ينعكس أثره جلي ا في نشأ  مجتمع 

مّسك أفراده ويمّيزه ت ،صالح، يميِّّزه اإليمان باهلل والعمل الّصالح إسالميّ 
 يجابيّ يتمّيزون بالّتعامل اإلبكّل عمل يقّربهم إلى رضى هللا والجّنة، و 

 مع المحن والّشدائد واألوبئة واألمراض التي تصيب المجتمع. 

ابقة راسات الس   :الد 
بعد مراجعة األدبّيات الّسابقة حول األبعاد التربوّية واإليمانّية في 

 ،تطّرقت الى موضوع البحث مراجعلم نجد سوى ثالثة  آيات الجّنة،
، العمل على إيالء هذا الموضوع المزيد اجعمر وكان من توصيات هذه ال

من البحث واالهتمام والّتفصيل، لما له من أهمّية في بناء المجتمع، 
وكانت الّدراسات في معظمها ترّكز على وصف الجّنة ونعيمها دون 

 ربطها باآلثار التربوّية وااليمانّية اّلتي تتحّقق للمسلم في حياته. 
(: تكّون م2020امل مع اْلوبئة( )العيبان، أخَلقي ات المسلم في الت ع)

البحث من ثالثة مباحث هي: أخالقّيـات المسـلم مـع ربـّه في  هذا
أخالقّيات المسلم مع نفسه في الّتعامل مع الوبـاء، و الّتعامـل مـع الوبـاء، 

االستفاد  من  توتمّ  .أخالقّيات المسلم مع غيره في الّتعامل مع الوباءو 
اء األخالق المعينة على الّتعامل مع الوب إلىنتائج هذا البحث بالتعّرف 

استنباط  نحصر فياجاوزه، ووجه االختالف أّن بحثنا لتخفيف آثاره وت
اآلثار التربوّية واإليمانّية المعينة على تجاوز االبتالءات من خالل 

 آيات الجّنة. 
ذيب شخصي ة المسلم وسلوكه(  أثر اْليمان بنعيم الجن ة في ته)

: تناول الفصل الّسادس من هذا الكتاب موضوع م(2015)سعدات، 
أثر اإليمان بنعيم الجّنة في تهذيب دخصّية المسلم وسلوكه من حيث 

اإليمان باليوم اآلخر، وأهمّية اإليمان بالجّنة،  استعراض كّل من أهمّية
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وقد  المسلم وسلوكه.وأثر اإليمان بنعيم الجّنة في تهذيب دخصّية 
يد وأوصى في نهاية كتابه بإجراء المز  ،تناول الموضوع الّسابق بإيجاز

ة دراست وفي بحثنا تمّ  من األبحاث والّدراسات حول هذا الموضوع.
اآلثار االيمانّية والتربوّية آليات الجّنة بشكل مفّصل ظهر فيه التّركيز 

 على هذه اآلثار وربطها بحيا  المسلم.
: م(2019الشخصي ة اْليجابي ة في سورة غافر( )حمدان،  )مَلمح

تناول الباحث في دراسته أهّم الّصفات اّلتي تّتسم بها الّشخصّية 
 ،اإليجابّية في سور  غافر، وبّين الباحث دخصّية موسى عليه الّسالم

 ،ودخصّية مؤمن آل فرعون  ،ودخصّية سيدنا محمد عليه الّسالم
. وبّين الباحث كذلك الخصائص الجمالّية ودخصّية المالئكة الكرام

الّصفات و  ،لهذه الّشخصّيات اإليجابّية من الّناحية الفكرّية العقدّية
ان استنتاج في بي االستفاد  من هذا البحث تالتربوّية والّسلوكّية. وتمّ 

يمانّية والتربوّية اّلتي تتمّيز بها دخصّية المسلم. ووجه أهّم اآلثار اإل
في  ابحثنا يهدف إلى بيان أثر الجّنة ونعيمها تحديد   االختالف أنّ 

 تكوين الجانب اإليمانّي والتربوّي في حيا  المسلم.
باب منها:   أسآيات الجّنة لعدّ  الحالي ولقد تناولت الباحثتان في البحث

لّنعيم وألّن الجّنة دار ا ،مسلم أنَّ الجّنة هي الغاية التي يسعى إليها كلّ 
الّدائم، فإيمانه بالجّنة التي ال أكدار فيها وال هموم وال المقيم والخلود 

يمنحه القدر  والعون على مواجهة المحن والّشدائد،  ،أمراض وال متاعب
ا دعت الحاجة إلى ضرور  البحث في آيات الجّنة واستخالص ممّ 

ن أسباب متي تعينه على تخّطي الّشدائد والمحن. و األبعاد التربوّية الّ 
أّن إيمان المسلم باهلل واليوم اآلخر والجّنة : الموضوع أيض  تناول هذا ا

ي بتالءات والّشدائد والمحن التعامل اإليجابّي مع االافع له للتّ هو الدّ 
 العظيم. وابتصيبه، لعلمه بأّن هللا وعد المؤمنين الّصالحين بالثّ 
ذا اهتمامنا في ه بذلك تكون األلفاظ بمعنى الّنعيم المقيم هي محلّ 

ألّنه ارتبط بنعيم اآلخر  وآثاره اإليمانّية والتربوّية في حيا   ؛حثالب
 ةالمسلم، حيث قامت الباحثتان في هذا البحث بتفسير اآليات القرآنيّ 

التي وردت فيها هذه األلفاظ، واستنباط اآلثار اإليمانّية والتربوّية منها، 
م الباحثتين اتصنيف هذه اآلثار وترتيبها وتنظيمها. وقد انحصر اهتم ثمّ 

ريحة ودراسة اآلثار التربوّية واإليمانّية لها في حيا  بألفاظ الجّنة الّص 
ين رتباط الواضح في اآليات بمن خالل هذه الّدراسة اال المسلم، وبّينتا

 ة.ذكر الجّنة والعديد من اآلثار التربوّية وااليمانيّ 
الل آيات إليها من خل وّص ومن األمثلة على اآلثار التربوّية التي تّم التّ 

أثر الّتقوى في حيا  المسلم الذي سنتناوله في هذا البحث  الجّنة:
ُلوَنَها َتْجِري َجنَّاُت َعْدٍن َيْدخُ فصيل إن داء هللا تعالى، قال تعالى: ﴿بالتّ 

ُ اْلُمتَِّقي ﴾ نَ ِمْن َتْحِتَها اْْلَْنَهاُر َلُهْم ِفيَها َما َيَشاُءوَن َكَذِلَك َيْجِزي َّللاَّ
 عالىت كما في قوله بات على المبدأ(. ومن هذه اآلثار: الثّ 31)النحل: 
ُ َمَثًَل ِللَِّذيَن آَمُنوا اْمرَ ﴿ :ة آسيا زوجة فرعون في قّص  َأَت َوَضَرَب َّللاَّ

ِني ِمْن ِفْرعَ  ْوَن ِفْرَعْوَن ِإْذ َقاَلْت َربِ  اْبِن ِلي ِعْنَدَك َبْيًتا ِفي اْلَجنَِّة َوَنجِ 
ِني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمينَ  َوَعَمِلهِ  (، حيث وصفها هللا 11)التحريم:  ﴾َوَنجِ 

ها من فتنة يها أن ينجّ ها، وسؤالها لربّ ع لربّ عزَّ وجلَّ باإليمان والتضرّ 
، فحفظها  فرعون وخبثه، ومن الفتن جميعها، فاستجاب لها ربُّ العزّ 

: ايض  أومن اآلثار  .(3)من الفتن فعادت في إيمان كامل، وثبات دائم
اِلحَ الح قال تعالى: اإليمان والعمل الّص  اِت ﴿َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 ﴾ََّل ُنَكلِ ُف َنْفًسا ِإَّلَّ ُوْسَعَها ُأوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
ال ا إولم يكلَّفو  ،وعملو بجوارحهم ،فهم آمنوا بقلوبهم ،(42عراف: )األ

ع بنعيمها. متّ وا بذلك الخلود في الجّنة والتّ فاستحقّ  ،ستطاعتهمابقدر 
وا ﴿ِللَِّذيَن َأْحَسنُ قال تعالى:  اإلحسان :ايض  أمثلة على ذلك ومن األ

َجنَِّة اْلُحْسَنى َوِزَياَدٌة َوََّل َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َوََّل ِذلٌَّة ُأوَلِئَك َأْصَحاُب الْ 
وزياد  على  ،( فجزاء إحسانهم الجّنة26﴾ )يونس: ِلُدونَ ُهْم ِفيَها َخا

 الكريم سبحانه وتعالى، وسماع كالمه، والفوز برضاه ه هللاذلك رؤية وج
والبهجة بقربه، فنالوا بذلك الجزاء األوفى من هللا سبحانه وتعالى. ومن 

 سبيل هللا بر على الّشدائد فيضحية والّص التّ  هذه اآلثار التربوّية كذلك:
ُ الَِّذينَ قال تعالى: ﴿ ا َيْعَلِم َّللاَّ َجاَهُدوا  َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّ

اِبِرينَ  ما عظم المطلوب فكلّ  .(142)آل عمران:  ﴾ِمْنُكْم َوَيْعَلَم الصَّ
لشّتى  ضوان تتعرّ أن تدخلوا الجّنة دون أوا عظمت وسيلته، فال تظنّ 

 ليختبر هللا سبحانه وتعالى بها عباده، ومن ذلك والمحن،نواع الّشدائد أ
َثُل الَِّذيَن َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْأِتُكْم مَ ا قوله تعالى: ﴿يض  أ

رَّاُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَّ  ْتُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّ ُسوُل َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم َمسَّ
ِ َقِريبٌ وَ  ِ َأََّل ِإنَّ َنْصَر َّللاَّ )البقر :  ﴾الَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر َّللاَّ

214.) 

  .مهيدالت  
 :تعريف الت قوى 

، الّتقوى لغة: الحذر، يقال: اّتقيت الّشيء، وَتَقْيُتُه أتقيه ُتَقى، وتِّقيَّة  
ُ ُهَو أَْهُل َوَما يَْذُكُروَن إِالا أَ ﴿: وتِّقاء : حّذرُته. قال تعالى ْن يََشاَء َّللاا

عقابه، أي هو أهٌل أن يُتّقى  (،56)المدثر:  ﴾التاْقَوى َوأَْهلُ اْلَمْغِفَرةِ 
 .(4)وأهل أن ُيعمل بما ُيؤّدي إلى مغفرته

جاء في المفردات: الّتقوى جعل النفس في وقاية مّما يخاف، هذا 
سمية حسب ت االخوف تار  تقوى، والّتقوى خوف   تحقيقه، ثّم يسّمى

مقتضى الّشيء بمقتضيه والمقتضي بمقتضاه، وصار الّتقوى في 
. وحقيقة (5)تعارف الّشرع: حفظ الّنفس عما يؤثم، وذلك بترك المحظور

الّتقوى: تكون في القلب باإليمان باهلل وطاعته وعبادته وخشيته، ثّم 
 .(6)تظهر على الجوارح بفعل الّطاعات، واجتناب المعاصي

، حيث (7)طلق بن حبيبما ورد في تعريف الّتقوى ما قاله التابعي من أجود 
قال: "الّتقوى أن تعمل بطاعة هللا، على نور من هللا، ترجو ثواب هللا، 

. ومن (8)وأن تجتنب معصية هللا على نور من هللا تخاف عقاب هللا"
ن نستنتج أّن الّتقوى: هي أداء الواجبات أتعريفات الّتقوى يمكن 

من  وهو الخوف ،وترك المحرمات والمكروهات بدافع قلبي ،والمندوبات
 هللا وتعظيمه ورجاء ما عنده.
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نَّ أهل التفسير بّينوا أن الّتقوى إ: (9)جاء في كتاب نزهة األعين النواظر
ساس في تحقق أنَّ الّتقوى هي األ جاءت على خمسة أوجه، أولها:

ينا الاذين َولَقَد وص﴿ تعالى: التوحيد هلل سبحانه وتعالى كما في قوله

أوتوا اْلكتاب من قبلُكْم َوإِيااُكم أَن اتاقوا هللا َوإِن تكفُروا فَِإن هلل 

(، وكذلك في  131)النساء:  ﴾َما فِي الساَمَوات َوَما فِي األَْرض

   ﴾أُولَئَِك الاذين امتحن هللا قُلوبهم للتقوى﴿قوله تعالى: 
الثاني: أّن الّتقوى هي الدافع لإلخالص هلل (. والوجه 3 )الحجرات:

عالى: ت تعالى في كل عمل يتقرب به المسلم إلى هللا، كما جاء في قوله

(. أما الوجه الثالث: فهي 32)الحج:  ﴾فَِإناَها من تقوى اْلقُلُوب﴿

إِلَه  أَن أنذروا أَنه اَل ﴿ بمعنى العباد  هلل تعالى، كما في قوله تعالى

 ﴾َوَأنا ربُكم فاتقون وقوله تعالى: ﴿(، 2)النحل:  ﴾تقونإِالا أَنا فا
﴾ قوم ِفْرَعْون َأَّل َيتَُّقونَ (، وكذلك في قوله تعالى: ﴿ 52)المؤمنون: 

(. الوجه الرابع: الّتقوى هي الدافع لترك المعاصي التي 11)الشعراء: 
﴾ قوا هللاَوأتوا اْلبُيوت من َأْبَوابَها َواتَّ تغضب هللا، كما في قوله تعالى: ﴿

(. وأخيرا الوجه الخامس: فهي بمعنى الخشية والخوف 189)البقر : 
لن َّساء ا) ﴾أَيَها النااس اتاقوا ربُكم َيامن هللا، كما في قوله تعالى: ﴿

 ﴾إِْذ قَاَل لَُهم أخوهم نوح أاَل تَتاقُون﴿(، وفي قوله تعالى: 1: 
 (.106)الشعراء: 

 :تعريف اَّلبتَلء
 امن بال: َبَلْوُت الرجَل َبْلو   بتالء لغةاال :(10)العربجاء في لسان 

َبه واْخَتَبره. َوَقاَل اْبُن إَِّذا جَ  اَبْرته، وَبالُه َيْبُلوه َبْلو  وَبالء  واْبَتَلْيته: اْختَ  رَّ
ْسُم الَبْلَوى  ُ: اْمَتَحَنه، َواالِّ  والبِّْلَو ُ  اأَلعرابي: َأْبَلى بَِّمْعَنى َأْخَبر. واْبَتاله َّللاَّ
ْيءِّ َبالء  واْبُتلَِّي؛ والَبالُء َيكُ  وُن فِّي والبِّْلَيُة والَبلِّيَُّة والَبالُء، وُبلَِّي بِّالشَّ

. ُيَقاُل: اْبَتَلْيته رِّ ُ َتَعاَلى ُيْبلي اَباَلء  َحَسن ا وَبالء  سيِّّئ   اْلَخْيرِّ َوالشَّ ، َوَّللاَّ
َ َتعَ ، نسَأل اَسن ا وُيْبلِّيه َباَلء  سيِّّئ  العبَد َبالء  حَ   اَلى اْلَعْفَو َواْلَعافَِّيَة.َّللاَّ

ن التقوى بمعنى الحذر والوقاية تعزز في نفس المسلم وترى الباحثتان أ
 القدر  على مواجهة االبتالءات والتحديات بمعنى االختبار واالمتحان.

استخالص ب وقد تناولت الباحثتان اثنتي عشر  آية من آيات الجّنة وقامتا
 وبئة واالمراض والّشدائد والمحن التيوى في مواجهة األثمرات الّتق أهمّ 

الذي يبين اآليات  (1رقم )ذو الالجدول  ُينظرتصيب المسلم في حياته، 
التي وردت فيها لفظ الجنة والتقوى مرتبة حسب ورودها في السور 

 .والتي قامت الباحثتان بتحليلها في هذه الدراسة ،القرآنية
 

ة ولفظ التقوى (1ذو الرقم) جدول ال
ّ
 : اآليات التي وردت فيها لفظ الجن

 لفظ التقوى  لفظ الجنة السورة رقم اآلية اآلية
ِلُكْم ۚ ِللَِّذيَن اتََّقْوا ِعنَد َربِ ِهمْ ﴿ ُئُكم ِبَخْيٍر مِ ن ذََٰ َتْحِتَها َتْجِري ِمن  َجنَّاتٌ  ُقْل َأُؤَنبِ 

ۗ ِ َرٌة َوِرْضَواٌن مِ َن َّللاَّ ُ َبِصيٌر ِباْلِعَبادِ وَ  اْْلَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَأْزَواٌج مَُّطهَّ  ﴾َّللاَّ
 اتََّقْوا َجنَّات   آل عمران 15

ِفيَها   َخاِلِدينَ َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْْلَْنَهارُ  َجنَّاتٌ  لِكِن الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم َلُهمْ ﴿
ِۗ  َوَما ِعندَ  ْن ِعنِد َّللاَّ ِ َخْيٌر لِ ْْلَْبَرارِ  ُنُزًَّل مِ   ﴾َّللاَّ

 اتََّقْوا َجنَّات   آل عمران 198

ٌم الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن ۖ َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْْلَْنَهاُرۖ  ُأُكُلَها َدائِ  اْلَجنَّةِ  مََّثلُ ﴿
 ﴾ُعْقَبى اْلَكاِفِريَن النَّارُ اتََّقواۖ  وَّ  َوِظلَُّهاۚ  ِتْلَك ُعْقَبى الَِّذينَ 

 اْلُمتَُّقونَ  اْلَجنَّةِّ  الرعد 35

 ۚ َيْدُخُلوَنَها َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْْلَْنَهاُر ۖ َلُهْم ِفيَها َما َيَشاُءونَ  َعْدنٍ  َجنَّاتُ ﴿
ِلكَ  ُ اْلُمتَِّقينَ  َكذََٰ  ﴾َيْجِزي َّللاَّ

 اْلُمتَّقِّينَ  َعْدن   َجنَّاتُ  النحل 31

 اْلُمتَّقِّينَ  َجنَّات   الحجر 45 ﴾َوُعُيونٍ  َجنَّاٍت  تَِّقيَن ِفيِإنَّ اْلمُ ﴿
 لِّْلُمتَّقِّينَ  اْلَجنَّةُ  الشعراء 90 ِلْلُمتَِّقيَن﴾ اْلَجنَّةُ  ﴿َوُأْزِلَفِت 

ارُ  ِتْلكَ ﴿  َساًدا َۚنْجَعُلَها ِللَِّذيَن ََّل ُيِريُدوَن ُعُلوًّا ِفي اْْلَْرِض َوََّل فَ  اآْلِخَرةُ  الدَّ
 ﴾َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقينَ 

ارُ  القصص 83  الدَّ
َر ُ   اآْلخِّ

 لِّْلُمتَّقِّينَ 

ِر آِسٍن َوَأْنَهاٌر مِ ن مَّاٍء َغيْ الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن ۖ ِفيَها َأْنَهاٌر مِ ن  اْلَجنَّةِ  مََّثلُ ﴿
ْن َعسَ  اِرِبيَن َوَأْنَهاٌر مِ  ٍة لِ لشَّ ْن َخْمٍر لَّذَّ ٍل لََّبٍن لَّْم َيَتَغيَّْر َطْعُمُه َوَأْنَهاٌر مِ 

ِهْمۖ  َكَمْن ُهَو َخاِلٌد ِفي بِ  ى ۖ َوَلُهْم ِفيَها ِمن ُكلِ  الثََّمَراِت َوَمْغِفَرٌة مِ ن رَّ  مَُّصفًّ
 ﴾ِميًما َفَقطََّع َأْمَعاَءُهمْ اِر َوُسُقوا َماًء حَ النَّ 

 اْلُمتَُّقونَ  اْلَجنَّةِّ  محمد 15

 لِّْلُمتَّقِّينَ  اْلَجنَّةُ  ق 31 ﴾ِلْلُمتَِّقيَن َغْيَر َبِعيدٍ  اْلَجنَّةُ  َوُأْزِلَفِت ﴿

 اْلُمتَّقِّينَ  َجنَّات   الذاريات 15 ﴾َوُعُيونٍ  َجنَّاٍت  تَِّقيَن ِفيِإنَّ اْلمُ ﴿
 اْلُمتَّقِّينَ  َجنَّات   الطور 17 ﴾َوَنِعيمٍ  َجنَّاٍت  تَِّقيَن ِفيِإنَّ اْلمُ ﴿
 اْلُمتَّقِّينَ  َجنَّات   القمر 54 ﴾َوَنَهرٍ  َجنَّاٍت  تَِّقيَن ِفيِإنَّ اْلمُ ﴿
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دائد  المبحث اْلول: الت قوى تدفع المسلم لمواجهة المحن والش 
نيا  .واْلمراض التي تصيبه في الد 

نيا والت قوى    :المطلب اْلول: العَلقة بين اَّلبتَلء ومتع الد 
إّن الّتقوى هي الّسبيل لتجاوز االبتالءات والّشدائد واألمراض، وذلك 
ألن االبتالءات فيها تنبيه من هللا سبحانه وتعالى لعباده لترك 

لّطاعات، ومحاسبة الّنفس. المعاصي، وزياد  القرب من هللا بالتزام ا
وقد ذكر هللا سبحانه وتعالى هذه الحقائق في ثالث آيات متتالية من 

قال  .في رفع البالء عن الفرد واألّمة سور  الّطالق لبيان أهمّية الّتقوى 
اَوَمْن َيتَّقِّ هللا تعالى: ﴿ َ َيْجَعْل َلُه َمْخَرج  َوَمْن َيتَّقِّ ﴿ ،(٢﴾ )الطالق:َّللاَّ

 َ ْن َأْمرِّهِّ يُ َّللاَّ َ ُيَكفِّْر َعْنهُ (، ﴿4ْسر ا﴾ )الطالق: َيْجَعْل َلُه مِّ  َوَمْن َيتَّقِّ َّللاَّ
ْم َلُه َأْجر اَسيِّّ  ذكر هللا تعالى في سور  آل (. 5﴾ )الطالق: َئاتِّهِّ َوُيْعظِّ

كل نوع من المال يرغب به صنف  عمران أربعة أصناف من المال،
ه الّتجار، الخيل المسّومة يرغب هب والفّضة يرغب بالذّ  ،اسمن النّ 

ي، الحرث يرغب به أهل بها الملوك، األنعام يرغب به أهل البواد
وهي المواضع التي فيها زرع وقرى أو بيوت مجتمعة(. ) :الرساتيق

اء والبنون ا الّنسوع الذي يرغب به، فأمّ فتكون فتنة كل صنف في النّ 
ء بهذه الّشهوات في بتالوجاء بيان الغاية من اال .(11)ففتنة للجميع

سمين، قسم لى قإالّناس من هذه المتع والّشهوات  تفسير الّسعدي: انقسم
فانشغلوا  ،قت قلوبهم بها فجعلوها الغاية والمقصود لهم في الحيا تعلّ 

بها عن رضا هللا والجّنة فسعوا إلى تحصيلها دون اهتمام بحلّ  أو ُحرمة 
الء من هللا تابهذه الّشهوات هي في تحصيلها، والقسم اآلخر أدركوا أّن 

قوا هللا في واتّ  ،فجعلوها وسيلة لبلوغ رضا هللا سبحانه وتعالى ،لهم
بهم تتعّلق قلوبهم بها، وبقيت قلو  تحصيلها بما يرضي هللا دون أن

َهَواِت ِمَن ﴿قال تعالى: . (12)خالصة هلل وحده َن ِللنَّاِس ُحبُّ الشَّ ُزيِ 
َساِء َواْلَبِنيَن  ِة َواالنِ  ْلَخْيِل َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ

ُ ِعْنَدُه ُحسْ  ْنَيا َوَّللاَّ َمِة َواْْلَْنَعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ ُن اْلُمَسوَّ
ُئُكْم ِبَخْيٍر ِمْن َذِلُكْم ِللَِّذيَن اتََّقْوا 14اْلَمآِب ) ْنَد َربِ ِهْم َجنَّاٌت عِ ( ُقْل َأُؤَنبِ 

َرٌة َوِرْضَواٌن ِمنَ  ِ  َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَأْزَواٌج ُمَطهَّ َّللاَّ
(. جاءت هذه اآليات 15-14)آل عمران:  ﴾(15 َبِصيٌر ِباْلِعَباِد)َوَّللاَُّ 

م، بات على اإلسالفي سور  آل عمران التي رّكز موضوعها على الثّ 
فقد  ،يانوهذه اآليات تكشف طبيعة الحيا  التي يحياها اإلنسان في الدّ 

بتالء ة الجعل هللا سبحانه وتعالى ُمتع هذه الحيا  ودهواتها محطّ 
ذه المشتهيات في ه تلك هي أهمّ  وجاء في تفسير الوسيط: الّناس.

ا هالحيا  إلى نفس اإلنسان قد جمعها القرآن في آية واحد ، وقد اختّص 
يها ها أوضح من غيرها في االحتياج إلألنّ  ؛كرهللا سبحانه وتعالى بالذّ 

متعة  ها سواء أكانتفيها إدار  إلى أنواع المتع كلّ  ذ بها، وألنّ لذّ والتّ 
ة، أم غير ذلك من ألوان المتع، ومن ة، أم ماليّ ة أم روحيّ جسديّ 

 .(13)مستلزمات الحيا 

التزام المؤمن بتحقيق الّتقوى في الّدنيا وحرصه على االستمتاع بمتع إّن 
 نه وتعالىيغضبه سبحا اعمّ الّدنيا بما يرضي هللا في أعماله، وابتعاده 

بري في الط بب في الفوز بنعيم الجّنة الخالد. قال أبو جعفرهو السّ 
من الخير:  ندهقوا عما ذكر هللا جلَّ ثناؤه فيما ذكر للذين اتّ : وإنّ تفسيره

بي سعيد أفعن . (14)رضوانه أعلى منازل كرامة أهل الجّنة رْضواَنه ألنّ 
باَرك وتعالى "إنَّ هللاَ تم: ى هللا عليه وسلّ قال رسول هللا صلّ  :قال الخدريّ 

يُر في يَدْيَك فيقوُل: ْيَك والخ: لبَّْيَك ربَّنا وسعدَ يقوُل: يا أهَل الجنَّةِّ فيقولونَ 
يُتم ا ؟ هل رضِّ فيقولوَن: ما لنا ال نرضى وقد أعَطْيَتنا ما َلْم ُتْعطِّ أحد 
ربِّ وأيُّ  : ياعطيكم أفَضَل مِّن ذلَك فيقولونَ : أال أُ فيقولُ  مِّن َخْلقِّكَ 

ه : ُأحِّلُّ عليكم رِّضواني فال أسَخُط بعدَ ديء  أفَضُل مِّن ذلَك؟ فيقولُ 
ا" )  .(15)( 7518رواه البخاري في صحيحه، أبد 

تان أنَّ هللا سبحانه وتعالى ربط بين هذه المتع وترى الباحث
لّتقوى ا والّشهوات وبين الّتقوى، في إدار  واضحة منه جّل جالله أنّ 

ا: فقد د التي تصيبه في الّدنيالمحن والّشدائ تدفع المسلم لمواجهة
 في الّدنيا فال يجزع وال رم اإلنسان من هذه المتع والّشهواتحيُ 

يم في إليمانه بوعد هللا للمّتقين بالّثواب العظيتسّخط على أمر هللا، 
تع الّدنيا ا عن مة الخالد  عوض  جّنات الّنعيم، ففيها المتع الحقيقيّ 

 بتعاد المسلم عن أبوابادع األول الفتقوى هللا هو الرّ  الفانية.
دو  التي قد تحدث في أيام والرّ  رقة والغّش المعاصي من السّ 

 االبتالءات والّشدائد والمحن. 
يدركون أن كل مايصيبهم من ابتَلءات  المطلب الثاني: المت قون 

 :وشدائد ما هي إَّل منحة في صورة محنة
"متاع قليل" أما نعيم الجّنة فهو الّدائم "خالدين ما هو إال متاع الّدنيا إّن 

لد أعّده انهار ونعيمها خقصورها األها بساتين تجري من تحت فيها". ففي
ير قوله ول الّسعدي: في تفسبرار كرامة لهم. يقهللا ضيافة للمّتقين األ

ِ َخْيٌر لِ ْْلَْبَراِر﴾: تعالى هم الذين برَّت قلوبهم، فبرَّت أقوالهم  ﴿َوَما ِعنَد َّللاَّ
 اا، وفوز  يم  ا، وعطاء  عظا كبير  ابهم البّر الّرحيم من بِّره أجر  وأفعالهم، فأث

نََّك َتَقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروا ِفي اْلِبََلِد )قال تعالى: . (16)ادائم   ( 196﴿َّل َيُغرَّ
( َلِكِن الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم 197َمَتاٌع َقِليٌل ُثمَّ َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوِبْئَس اْلِمَهاُد )

ِ َوَما َخاِلِديَن ِفيَها ُنُزًَّل مِ  َلُهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَْنَهارُ  ْن ِعْنِد َّللاَّ
ِ َخْيٌر ِلْْلَْبَراِر ) لذا تبّين  (.198- 196) آل عمران: ﴾(198ِعْنَد َّللاَّ

اآليات أن تقوى هللا يجعل المسلم يدرك أّن كلَّ ما يصيبه من دّد  وبؤس 
ما يجده م ومحن وابتالءات وأمراض في هذه الّدنيا، ما هو اال َنْزر  يسير

لود والصحة والعافية والخ ،والعيش السليم ،عند هللا من الّنعيم المقيم
وما هي اال منحة في صور  محنة فال يبالي بما يصيبه فيحتسبه  ،الّدائم

 عند هللا.
ر  عليه أمور دنياه وآخرته، وتارك التقوى  يقول ابن القيم: فالمتَّقِّي ميسَّ
َر عليه من أمور آخرته بحسب  َرْت عليه بعُض أمور دنياه تعسَّ وإن ُيسِّّ
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ر عليه من أمور الدنيا؛ فلو  ما تركه من التقوى. وأمَّا تيسير ما تيسَّ
ر أنَّهتعالى لكان تيسيرها عليه َأَتمُّ، و  اتََّقى َّللاََّ  ر له فقد لو ُقدِّ ا لم ُتَيسَّ

ر هللُا له من الدنيا ما هو أنفع له ممَّا ناله بغير التقوى  . وفي (17)ُيَيسِّّ
، َعْن َأبِّيهِّ، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل هللاِّ َأيُّ   الَحديثِّ َعْن ُمْصَعبِّ ْبنِّ َسْعد 

؟ َقاَل: "ال ْمَثُل، َفاأْلَْمَثُل مَِّن الُِّحوَن، ُثمَّ اأْلَ اأْلَْنبَِّياُء، ُثمَّ الصَّ نَّاسِّ َأَددُّ َبالء 
ينِّهِّ َصالَبة   ينِّهِّ، َفإِّْن َكاَن فِّي دِّ ، ُيْبَتَلى الرَُّجُل َعَلى َحَسبِّ دِّ زِّيَد  النَّاسِّ

ينِّهِّ رِّقَّة  ُخفَِّف َعْنُه، َوَما َيَزاُل اْلَبالُء بِّالْ  َعْبدِّ فِّي َبالئِّهِّ، َوإِّْن َكاَن فِّي دِّ
يَ  يَئة  َعَلى َظْهرِّ اأْلَ  َحتَّى َيْمشِّ رواه أحمد في " )ْرضِّ َلْيَس َعَلْيهِّ َخطِّ

 .(18)(1481مسنده، حديث رقم: 

دائد والقون يتعاملون بإيجابية مع الالمطلب الثالث: المت   محن ش 
 :كون لهم العقبى يوم القيامةتف

ها لّ للمّتقين الجزاء األوفى في الجّنة والعاقبة الحسنة من نعيمها وظ إنّ 
ة عباده أن يوجهوا قلوبهم لهذه العقبى العظيم وُأكلها وأنهارها، مما يدعو

التي أعدها هللا لهم، فيتعاملوا بإيجابية مع المحن والصعوبات التي 
َثلُ ﴿قال تعالى:  تواجههم في هذه الدنيا. َد اْلُمتَُّقوَن ۖ الَِّتي ُوعِ  اْلَجنَّةِ  مَّ

ِذيَن اتََّقوا ۖ ُأُكُلَها َداِئٌم َوِظلَُّها ۚ ِتْلَك ُعْقَبى الَّ َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْْلَْنَهاُر ۖ 
يقول البغوي في تفسيره: صفة  (،35)الرعد: ﴾وَُّعْقَبى اْلَكاِفِريَن النَّارُ 

الجّنة التي وعد المتقون أن األنهار تجري من تحتها، وال ينقطع ثمرها 
 تفسيره: )أكلهاويقول الطبري في . (19)ظليل ال يزول وظّلها ونعيمها،

ال يزول و  ،ال ينقطع عنهم ،هو دائم ألهلها دائم  وظلها(: ما يؤكل فيها،
ا دائمولكنه ثابت   ،وال يبيد ه ال دمس ألن ؛إلى غير نهاية، وظلها أيض 

فاجتنبوا  ،ناؤه، عاقبة الذين اتََّقوا هللافيها، وهذه الجّنة التي وصف جّل ث
ْوا فرائضه وصبروا  ُة الكافرين وعاقب على ابتالءات الدنيا،َمَعاصيه وأدَّ

 .(20)باهلل النارُ 
ُ  وعن سهل بن سعد الساعدي قال: ْدُت مِّن َرسولِّ هللاِّ َصلَّى َّللاَّ َدهِّ

ا َوَصَف فيه الَجنََّة حتَّى اْنَتَهى، ُثمَّ قاَل َصلَّى َّللاَُّ   عليه عليه وسلََّم َمْجلِّس 
رِّ َحديثِّهِّ  َعْت، َواَل َخَطَر  َعْين   ال ما فِّيَها : وسلََّم في آخِّ َرَأْت، َواَل ُأُذن  َسمِّ

ه اآلَيَة: ﴿ ْم َعِن الَمَضاِجِع َتَتَجاَفى ُجُنوُبهُ عَلى َقْلبِّ َبَشر  ُثمَّ اْقَتَرَأ هذِّ
َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن، فَل َتْعَلُم 

)السجد :  ﴾ُقرَِّة َأْعُيٍن َجَزاًء بما َكاُنوا َيْعَمُلونَ ُأْخِفَي لهْم ِمن  ما َنْفٌس 
 .(21)(2825)رواه مسلم في صحيحه، حديث رقم:  )17 - 16

ين من خالل عد  جوانب: مظاهر اإليجابية في حيا  المتقالوتتجلى 
يمان بأّن هللا عز وجل قادر على رفع البالء واألمراض عن الناس، اإل

باألسباب التي تؤدي إلى عالج هذه األمراض، الحرص على األخذ 
الحرص على االبتعاد عن المحرمات التي هي سبب نزول البالء 
واألمراض، الحرص على رفع معنوية األفراد والمجتمعات بتحقيق 

األمة، الحرص ا لرحمة هللا بفيكون ذلك سبب   ،التراحم والتكافل فيما بينهم
 م العبادات والطاعات.على التقرب إلى هللا عز وجل بالتزا

ضية دائد بنفس مطمئنة وراقون يتقبلون الش  المطلب الرابع: المت  
  :ة ونعيمهافيتشوقون للجن  

صناف الّناس من يحّفزه للعمل الصالح أن يكون لهم "أنهار أإّن من 
من ماء غير آسن" من أعذب المياه وأنقاها، وأطيبها درابا، وألّذها 

ار و غيره، أو "أنهأر من لبن لم يتغير طعمه" بحموضة ا، أو "أنهاطعم  
من خمر لذ  للشاربين" يتلّذذ به داربه لّذ  عظيمة، أو "أنهار من عسل 
مصّفى" من دمعه وسائر أوساخه، أو صنوف من "كل الّثمرات" وغير 
ذلك مما ال نظير له في الدنّيا، مع مغفر  من ربهم تكفل لهم الّنجا  من 

وهنالك أناس يعبدون َّللّا لرغبتهم بشكره . (22)ع بالجناتالّنار والمتا
على نعمه التي ال يحصونها. أو ألنهم يحّبونه ويتقّربون إليه بالّطاعات 
تقّرب الحبيب للحبيب. أو ألنهم يستحيون أن يراهم َّللّا على حالة ال 

قال تعالى:  .(23)يحبها، وال ينظرون وراء ذلك إلى جّنة أو نار
َثلُ ﴿  َوَأْنَهاٌر الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن ۖ ِفيَها َأْنَهاٌر مِ ن مَّاٍء َغْيِر آِسنٍ  َجنَّةِ الْ  مَّ

اِرِبيَن َوَأْنهَ  ٍة لِ لشَّ ْن َخْمٍر لَّذَّ اٌر مِ ْن مِ ن لََّبٍن لَّْم َيَتَغيَّْر َطْعُمُه َوَأْنَهاٌر مِ 
ِهْم ۖ َكَمْن ُهَو  ِت َوَمْغِفَرٌة مِ نَعَسٍل مَُّصفًّى ۖ َوَلُهْم ِفيَها ِمن ُكلِ  الثََّمَرا بِ  رَّ

 (.15مد: )مح ﴾َخاِلٌد ِفي النَّاِر َوُسُقوا َماًء َحِميًما َفَقطََّع َأْمَعاَءُهمْ 
جاءت هذه اآلية في سور  محمد صلى هللا عليه وسلم، ففيها بيان 

فرين عدوٌّ للكالى تعالحقيقية الذين كفروا وحقيقة المؤمنين، وتبّين أّن هللا 
ا روعة وجمال الّنعيم الذي أعّده  ووليُّ للمؤمنين، وتبّين هذه اآلية أيض 

ر إّن هللا سبحانه وتعالى الذي خلق البشر هو أعلم بما يؤثّ  هللا للمّتقين.
في قلوبهم ويصلح لتربيتهم، وفّصل هللا في هذه اآلية أنواع الّنعيم 

فق علمه وطبائعهم، و للمّتقين من عباده بما تنّوعت عليه نفوس الّناس 
وترى الباحثتان أّن هذه اآلية فيها تشويق وترغيب  لعباده. المطلق

ال لمن إوبيان أّن هذا الّنعيم ال يكون  للّنفوس التي تتوق لنعيم الجّنة،
اّتقى هللا وحرص على رضاه، وابتعد عن معاصيه، ورضي بقضائه، 

تلّقي أدعى له ل فذلك حافز للمسلم لبلوغ هذه الغايات العظيمة، وذلك
المحن والّشدائد بنفس مطمئّنة راضية بقضاء هللا. وذكرت الباحثة 

أّن من معينات تجاوز مرحلة الوباء هو الّتوازن بين األخذ  (24))الّنمري(
باألسباب، والّتوكل واإليمان بالقضاء والقدر واإللتجاء الى هللا بالّدعاء، 

ة ة وعدم إغفالها في مواجهوكذلك أهمية العناية بالّتوجيهات النبويّ 
 .(25)األوبئة

 ؛لتبّين العالقة المبادر  بين المّتقين والجّنة  عديدآيات وقد جاءت 
لتحفيز المسلمين على تلّقي الّشدائد واالبتالءات بالّرضا والّتسليم. قال 

(، قال تعالى: 45)الحجر: ﴾ َوُعُيونٍ  َجنَّاتٍ  تَِّقيَن ِفيِإنَّ اْلمُ ﴿تعالى: 
﴿ (، قال تعالى: 90)الشعراء: ِلْلُمتَِّقيَن﴾ اْلَجنَّةُ  ﴿َوُأْزِلَفتِ 

ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ﴿(، قال تعالى: 31)ق:  ﴾ِلْلُمتَِّقيَن َغْيَر َبِعيدٍ  اْلَجنَّةُ  َوُأْزِلَفتِ 
تَِّقيَن ِإنَّ اْلمُ : ﴿(، قال تعالى15)الذاريات:  ﴾َوُعُيونٍ  نَّاتٍ جَ  ِفي
ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ﴿(، قال تعالى: 17)الطور:  ﴾مٍ َوَنِعي َجنَّاتٍ  ِفي
ففي هذه اآليات رسالة من هللا جّل (. 54)القمر:  ﴾َوَنَهرٍ  َجنَّاتٍ  ِفي
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وعال يبّين فيها علّو دأن المّتقين، وعظم ما أعّد هللا لهم يوم القيامة من 
 تهم بها،فتعظم فرح ب لهم،الجّنة تقرّ  ثواب، فمن كرامتهم على هللا أنّ 

وعند دخولها ينعمون في بساتينها وعيونها وأنهارها ونعيمها الذي ال 
وإّنما كان هذا النعيم لعباده المّتقين، ألّنهم جعلوا غايتهم األولى  ينفد.

في الدنيا هي تحقيق العبودية هلل، والفوز برضا هللا، منطلقين من إيمانهم 
نيا من ابهم في الدّ بأّنهم خلقوا في الدنيا لالبتالء فواجهوا كّل ما أص

 من ددائد أو سقم أو مصائب، خير أو دّر، من محن أو ابتالءات،
م بالّرضا والّتسليم هلل، ليقينهم وإيمانهم بالّثواب العظيم الذي أعّده هللا له

 جزاء تقواهم. 

 :صفات المت قين في الدنيا وثوابهم في اآلخرة المبحث الثاني:
تحّقوا لعالية عند هللا سبحانه وتعالى، اسولما كان للمّتقين هذه المكانة ا

ا لهم لتجاوز المحن والّشدائد فكانت حافز   بذلك الجّنة ونعيمها،
واالبتالءات التي يتعرضون لها، كان ال بّد لنا أن نذكر أهّم صفات 

 االمّتقين التي ذكرها هللا سبحانه وتعالى، وارتبطت بآيات الجّنة ارتباط  
 ا بموضوع بحثنا.مبادر  

 :المطلب اْلول: صفاتهم في سورة آل عمران
في هذا المطلب نتعّرف على أهم الّصفات التي اّتصف بها المّتقون 

ال قفي سور  آل عمران، فاستحّقوا بسببها الّثواب العظيم في الجّنة. 
َماَواُت ﴿تعالى:  ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِ 

ْت ِلْلُمتَِّقيَن )َواْْلَ  رَّاِء 133ْرُض ُأِعدَّ رَّاِء َوالضَّ ( الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن ِفي السَّ
ُ ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن ) ( 134َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َوَّللاَّ

 َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِهْم َّللاََّ َوالَِّذيَن ِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا 
وا َعَلى َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُمونَ  ُ َوَلْم ُيِصرُّ  َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإَّلَّ َّللاَّ

ْنَهاُر ( ُأوَلِئَك َجزَاُؤُهْم َمْغِفَرةٌ ِمْن َربِ ِهْم َوَجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَ 135)
 (.136-133)آل عمران:  ﴾(136ِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَن )َخاِلِديَن ِفيَها وَ 

فات التي ات صف بها المت قون هي:   فالص 
أّنهم سريعون في استجابتهم ألمر هللا، وحريصون على المبادر   أوًَّل:

 في فعل الخيرات التي توجب المغفر  من هللا.
أّنهم حريصون على اإلنفاق والبذل في سبيل هللا،  في كّل  :اثانيً 

أحوالهم؛ إن أيسروا أكثروا من الّنفقة، وإن أعسروا لم يحتقروا من 
 .(26)المعروف ديئا ولو قلّ 

أّنهم يكتمون ما في قلوبهم من غيظ عند تعّرضهم لإلساء ،  :اثالثً 
ل يعفون ا، بفيملكون أنفسهم عند الغضب، وال يقابلون اإلساء  بمثله

ويسامحون من ظلمهم، ويقابلون اإلساء  باإلحسان، رجاء أن يعفو هللا 
 عنهم ويغفر لهم يوم القيامة.

ي الّذنوب ف يدركون بطبّيعتهم البشرية أّنهم معّرضون للوقوع أّنهم :ارابعً 
 الّتوبة والرجوع إلى هللا، حريصون على االستغفار والمعاصي، فهم دائمو

 وذكر هللا واالبتعاد عن المعاصي. 

 وهي مغفر  من هللا ،ثم بّين هللا عّز وجّل جزاَءهم على هذه الّصفات
طر وال خ ،وال أذن سمعت ،وجّنات فيها من الّنعيم المقيم ما العين رأت

 .على قلب بشر
 :المطلب الثاني: صفاتهم في سورة القصص

جاء في سور  القصص صفة مهمة من صفات المتقين وهي صفة 
حد من والتكبر على أ والتواضع هو عدم التعالي الّتواضع لعباد هللا،

الناس، فالمسلم مطالب باحترام الجميع مهما كانوا فقراء أو ضعفاء، 
ارُ  ِتْلكَ من قول هللا تعالى: ﴿ وهذه الصفة نستنتجها  َنْجَعُلَها ِخَرةُ اآْل  الدَّ

﴾ ِللَِّذيَن ََّل ُيِريُدوَن ُعُلوًّا ِفي اْْلَْرِض َوََّل َفَساًدا ۚ َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقينَ 
، ليهموال يتعالون ع (. فالمّتقون ال يتكّبرون على الخلق83)القصص: 

فهم منشغلون باآلخر  لم تسلب الّدنيا عقولهم، حريصون على فعل 
 ي األرض بل يعّمروها.الخيرات وترك المنكرات، فال يفسدون ف

 :المطلب الثالث: صفاتهم في سورة الذاريات
 :عالىتأّما في سور  الّذاريات فنرى فيها أربع صفات للمّتقين، قال 

( آِخِذيَن َما آَتاُهْم َربُُّهْم ِإنَُّهْم 15ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن )﴿
( 17َكاُنوا َقِليًَل ِمَن اللَّْيِل َما َيْهَجُعوَن )( 16َكاُنوا َقْبَل َذِلَك ُمْحِسِنيَن )

اِئِل َواْلَمْحُروِم 18َوِباْْلَْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُروَن ) ( َوِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ ِللسَّ
كتاب نور الّتقوى وظلمات  (. فقد جاء في19-15)الذاريات:  ﴾(19)

عمال المّتقين، أنَّ في هذه اآليات أعمال عظيمة من أ  :(27)المعاصي
 :هي وصفات كريمة،

ن إلى واإلحسا اإلحسان في عباد  هللا فيؤّدونها على أكمل وجه، أوًَّل:
 خالق معهم.عباد هللا بحسن األ

حريصون على قيام الليل الذي يبارك إيمانهم، ويقّوي صلتهم  :اثانيً 
 .بخالقهم، ويثّبت اإلخالص في قلوبهم، فكان نومهم بالّليل قليال  

يرهم في حّق ا منهم بتقصعتراف  ا الّسَحر،  يستغفرون هللا في وقت :اثالثً 
 هللا عليهم.

يسعون لتفقد أحوال المحتاجين من حولهم، ويبذلون أموالهم في  :ارابعً 
 .سبيل هللا. وهذه صفات المّتقين الذين استحّقوا بها الفوز بجّنات وعيون 

 :الخاتمة
بهم ف استحّقوا رضوان هللا، إّن المّتقين هم أكرم الّناس عند هللا،

صلحت األرض واستقام حالها، ولهم أعّدت الجّنات. في هذا البحث، 
قامت الباحثتان بدراسة آيات الجّنة التي أعّدت للمّتقين دراسة تحليلّية، 
 وبّينتا من خالل هذه الدراسة نعيم الجّنة الذي أعّده هللا لعباده المّتقين،
 وبّينتا أهم الّصفات التي اّتصف بها المّتقون حتى استحّقوا الفوز بالجّنة.

من خالل اآليات ثمرات الّتقوى، ودورها في الّتغلب على الّشدائد  وبّينتا
 والمحن التي يواجهها المسلم في حياته.
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أهم ثمرات التقوى من خَلل آيات الجن ة في مواجهة الشدائد والمحن 
 :واَّلبتَلءات

  ّالّتقوى هي الحافز للمسلم لضبط الّنفس وكبحها عن االنغماس  إن
 بالّشهوات.

 .إّن الّتقوى تدفع المسلم للّصبر على االبتالءات والمحن والّشدائد 
 .إّن الّتقوى هي الموّجه الرئيسّي للمسلم في كّل عمل يقوم به 
  إّن الّتقوى هي الحبل المتين الذي يوّثق عالقة العبد بخالقه في كل

تصّرفاته، فهو حريص على الّتقّرب إلى هللا بكل أنواع الّطاعات التي 
 تجعله في رعاية هللا وحفظه.

 .إّن المّتقين يتعاملون مع المحن والّشدائد بإيجابية 
 .إّن المّتقين قلوبهم مطمئّنة راضية بقضاء هللا 
  لثاني تّم بيانها في المبحث ا -إّن المّتقين اّتصفوا بصفات عظيمة

تعينهم على كّل ما يعانوه في هذه الّدنيا من ددائد  -لّدراسةمن ا
 ومحن.

 :توصيات للباحثين

نوصي الباحثين بدراسة آيات الجّنة دراسة تفصيلّية، تربط المسلم 
 وعالقته باهلل سبحانه وتعالى. ،وتجّدد إيمانه ،بواقعه

ن مفي هذا البحث تّم تسليط الّضوء على أثر الّتقوى في حيا  المسلم، 
خالل آيات الجّنة، وربطها بواقع حياته وثمرات الّتقوى في الّتعامل مع 
االبتالءات والمحن والّشدائد، لذا نوصي الباحثين بدراسة اآلثار التربوّية 
واإليمانّية األخرى المستنبطة من خالل آيات الجّنة وبيان أثرها في 

 حيا  المسلم.

 :المراجع
 عاصم.برواية حفص عن  ،القرآن الكريم 
 ( .تحقيق األمن واإلستقرار كما2017ابن بردى، فاطمة .)جاء  م

اآلثار(، رسالة ماجستير، جامعة -في القرآن الكريم )األسباب
 الوادي.-الشهيد محمد لخضر

  ،ابن حبان، محمد بن أحمد بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم
ابن م(. اإلحسان في تقريب صحيح  1988الدارمي، الُبستي. )

 حبان. تحقيق: دعيب األرنؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة. 
 ،2008أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أيوب. ) ابن قيم الجوزية 

م(. التبيان في أيمان القرآن. تحقيق: عبد هللا بن سالم البطاطي. 
 مكة المكرمة: دار عالم الفوائد. 

 بصري قردي الابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ال
م(. تفسير القرآن العظيم. تحقيق: محمد 1998ثم الّدمشقي. )

 حسين دمس الّدين. بيروت: دار الكتب العلمّية.

  أبو الفرج الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن
 ،نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائرم(. 1983محمد. )

بيروت: مؤسسة  .1كاظم الراضي. طتحقيق: محمد عبد الكريم 
 الرسالة.

 م(. العبادات والمعامالت 2014بو القاسم، خالد بن محمد. )أ
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