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 :الممخص

–لقد تناولت في بحثي ىذا الموسوم ))مساكن الجنة في العقيدة اإلسبلمية وأثرىا في زيادة اإليمان
(( دراسة مسألة اإليمان بوجود مساكن الجنة وأنيا مخموقة اآلن، بذكر أقول المتكممين -دراسة وصفية

وميا ومواقعيا أوصافيا فييا وأدلتيم وبيان الرأي الراجح، وبينت فيو أسماء مساكن الجنة وأنواعيا ومفي
وميزاتيا بحسب ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة موضحًا ذلك بأقوال العمماء، 
وتكممت فيو عن أثر مساكن الجنة في زيادة اإليمان، وذكرت بعض األعمال التي وعد اهلل فاعمييا من 

النتائج؛ ومنيا أنني لم أجد دليبًل قطعيًا  عباده المتقين بتمك المساكن، وأما الخاتمة فقد تضمنت أبرز
المساكن كثيرة ال تعدُّ وال تحصى، في الداللة ينص عمى تحديد مواقع تمك المساكن تحديدًا دقيقًا، وأنَّ 

، وىي حسنة البناء مساكن اآلخرة ال تشابو مساكن الدنيا إال باالسم، وأما المسميات فبينيما تفاوتو 
ىرة زكية مستمذة، بناؤىا من الذىب والفضة بناء حقيقيًا عمى شكل طبقات بذاتيا، طيبة القرار، طا

فة ألىميا، ال تعب فييا، وال ازعاج بصوت  عالية ومرتفعة ليا شرفات، تجري من تحتيا األنيار، معرَّ
مرتفع، آمنة من كافة المكدرات والمنغصات، أىميا آمنون من الخروج منيا، يرى ظاىر الغرفات من 

أىل الجنة يتفاضمون فييا ، و والخيام مصنوعة من لؤلؤ در مجوف اطنيا من ظاىرىا،باطنيا وب
بحسب درجاتيم ومنازليم، لذلك كان لممساكن أثرًا كبيرًا في استقامة المؤمن وزيادة ايمانو في الدنيا؛ 

بتمك المساكن وذلك  ألنَّ اهلل سبحانو وتعالى وعد من آمن وعمل الصالحات واتقى وأطاع رسولو 
 النعيم.  

 وصلّْ الميم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم.
 (.زيادة اإليمان ،العقيدة اإلسالمية ،مساكن الجنةالكممات المفتاحية : )
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The dwellings of Paradise in the Islamic faith and its impact on 
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descriptive study 
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The Great Imam University College / Department of Da`wah, Rhetoric 

and Thought 

Head of the Department of Da`wah, Rhetoric and Thought in Anbar 

Abstract: 

Studying the issue of belief in the existence of the  Heaven's palaces and that 

they are created, by mentioning the sayings of those who spoke about them 

and their evidence of the most correct opinion. In it, these names , their types, 

locations, descriptions and features were explained according to what was 

mentioned in the Noble Qur’an and the authentic Sunnah of the Prophet, 

explaining this with the sayings of scholars, and some results were discussed 

in it; These names of the hereafter are the palaces of the world except in the 

name, and as for the names, there is a difference between them, and they are 

good, based on them, pure, , and delightful, and that are numerous and 

innumerable, dwellings of the Hereafter, and a wonderful building made of 

gold and silver, a real building in the form of high and lofty layers with 

balconies running under them. These are known to their people, there is no 

fatigue in them, no disturbances are elevated, safe from all troubles and 

disturbances, their people are safe from leaving them, the exterior of the 

rooms is seen from the inside and the interior from the outside .The tents are 

made of hollow pearls, and the people of Paradise differ in them according to 

their ranks and their homes. Therefore, the dwellings had a great impact on 

the uprightness of the believer and the increase of his faith in this world, 

Because Allah, Glory be to Him, has promised those who do righteous deeds, 

and fear and obey His Messenger, may Allah bless  and grant him peace, 

those palaces and  that bliss.                                                                                            

May Allah bless our master Muhammad and his family and companions. 

Keywords: (Paradise dwellings, Islamic belief, increasing faith). 

 
 :المقدمة
والصبلة والسبلم عمى سيدنا  ،نيار والحورومزينيا باأل ،خيام والقصورخالق ال الحمد هلل
 األبرار، ومن وأقتفى أثرىم إلى يوم الفصل والقرار بواصحأو  األطيار، وعمى آلو ،محمد
 وبعد:
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نصوص ثبتت ب االلييات والنبويات والسمعيات بأقساميا الثبلثفإنَّ العقيدة اإلسبلمية 
 ومؤلفاتيا أبحاثياعمى كتابة مم يغمب ففي أكثرىا، أو السنة الصحيحة قطعية الالوحي 
، لضيق مجال العمل العقمي، بسبب قطعية أو التأصيمي الفيميجتياد االطابع 

نما غمب عميو طابع   العقيدة، عمبًل عمى حفظ الصياغيجتياد االالنصوص، وا 
منذ سنوات ، و لزيادة اإليمان صافية في األذىان، مؤثرة في توجيو السموكاإلسبلمية 

بحاث عقدية بصياغة جديدة صميم قمبي كتابة أ فيعدة يخطر عمى فكري ويدب 
تنسجم وواقعنا المعاصر في قسم السمعيات، والسيما في المسائل والجزئيات التي تكون 

أعده ما تفصيبلت  في الناس اليوم في غفمة ال عمم ألغمبيمبعض  في دار الخمود؛ ألنَّ 
وال سيما  بصياغة معاصرة بالسمعياتفقر التأليف ، وكذلك مثبلً  اهلل لممتقين في الجنة

 وخياميا ىا وبيوتياقصور مساكن الجنة و من اىتم بالتأليف في قميل ، ففي العراق
لطعام أىل الجنة أو  دقيقل، أو عيون الجنة ووصفيا، أو الوصف اوصفًا دقيقاً  اووصفي
زيادة و  عمى اإلنسان في استقامتو وطاعتو ، أو غير ذلك، مما لو األثر الكبيرشرابيم
وامر اهلل واجتناب نييو؛ ألنَّ اهلل سبحانو جبل اإلنسان عمى حب جوانب ولزوم أ ،إيمانو

وغير ذلك،  والقصور والثمار والحور واألنيار شجارالنعيم التي أعدىا في الجنة كاأل
جمال لم  ،ال تخرج عن وصفينه المسائل فنجد غالب الكتابات في ىذ إما اختصار وا 

، أو ووصف دقائقو ولطائفو ،ذلك النعيم العظيمتفاصيل  معرفة يشف غميل المشتاق إلى
 وصف عتمد في، واقد توصف باإلطناب مصادر التفسير والحديث بينجزئيات متفرقة 

حاجة ماسة رأيت أنَّ ال، فأو ال تصل إلى درجة الصحة ،بعضيا عمى أحاديث ضعيفة
 ويسيل عمييم فيميا، صياغة الكتابة والبحث بما ينسجم وواقع المسممين،إلى تجديد 

مصادر عمم  وال سيما أنَّ  ،ومسممة مسممكل صر ليدخل بيت اويعمم ذلك الكتاب المع
بسمسمة من  بعد التوكل عمى اهلل بدأتف العقيدة لم تتطرق لدقائق تمك الجزئيات غالبًا،

نَّ  ،يالوصف العقدي التجديدىذا  مساكن عنوان ))تمك السمسة بحثي ىذا ب من حمقاتوا 
(()دون التطرق إلى -دراسة وصفية–وأثرىا في زيادة اإليمان في العقيدة اإلسبلمية الجنة

 فراشيا وأثاثيا(؛ ألنيما يحتاجان إلى بحثين مستقمين لسعة مادتيما العممية.
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، ي الجامعات العراقيةفوقد اعتمدت في بحثي المنيجية العممية األكاديمية المعمول بيا 
إلى  مقدمةبعد ىذه ال حث أن تنقسمواقتضت طبيعة البولم أعرف باألعبلم المشيورين، 

وأما ، المساكنئليمان بوجود فقد خصصتو لول: األ المطمبفأما  :وخاتمة طالبم أربعة
 المطمبوأما ، أسماء المساكن وأنواعيا ومفيوميا ومواقعيافبينت فيو  الثاني: طمبالم

أوصاف مساكن الجنة وميزاتيا، وأما المطمب الرابع: كان لمبحث في فقد الثالث: 
فقد تضمنت أبرز  الخاتمةوأما ، فتكممت فيو عن أثر مساكن الجنة في زيادة اإليمان

         .النتائج والتوصيات
 وأرجو أن أكون وفقت إلى ما سعيت إليو بعون اهلل وفضمو ومنو وكرمو، وفي الختام أودُّ 
أن أقول إنني ال أزعم بعد ىذا الذي أوردتو أنني استطعت أن أوفي البحث حقو، فيذا 

، وعمل المعترف بتقصيره، ولكن حسبي أني بذلت أقصى جيـدي؛ إلعداد  جيد الُمِقلّْ
ن أخطأت  بحثال ىذا عمى الوجو المطموب، فإن أصبت فمن فضل اهلل وتوفيقو، وا 

فر اهلل من ذلك كمو، فإنو ال بد لكل كتاب من وقصرت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغ
 ، وصمى اهلل وسمم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين.سيو أو خطأ أو مأخذ

 ولاأل  المطمب
 مساكن الجنةاإليمان بوجود 

ألنَّ الجنة وما فييا  ؛ن اإليمانركن من أركاجزء من  الجنة مساكنبوجود  عتقادإنَّ اال
     ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍچ اهلل تعالى أن نؤمن بيا بقولو:  التي أمرنا اآلخرةجزء من الدار 

، (ٔ) چ ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ          ڳ ڳ گ گ گ گ      ک ک ک    ک ڑ ڑ ژ
: ))اإليمان أن تؤمن باهلل ومبلئكتو ورسمو ولقائو وتؤمن بالبعث وقال النبي 

أو النار، فيما مصيران ال بدَّ  ، فبل دار لممرء يسكنو بعد موتو سوى الجنة(ٕ)اآلخر((
 .(ٖ)لمعبد من أحدىما، وال ينكرىما إال جاحد ضال، بل اتفق الجميور عمى تكفيره

وقد اختمف العمماء في مسألة وجود مساكن الجنة، تبعًا الختالفهم في وجود الجنة 
 والنار وخمقهما عمى قولين:   
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إنَّ مساكن الجنة مخموقة اآلن، وموجودة فيما مضى حقيقة، وخمق اهلل ليا  القول األول:
أىبًل، ويخمق مساكن أخرى يزين بيا الجنة كما يشاء، ويسكن فييا من يشاء فضبًل منو 

 .(ٗ)إلى قيام الساعة، وبو قال جميور العمماء، واتفقوا عمى ذلك
 ها ما يأتي:واستدل الجمهور عمى ذلك بأدلة من الكتاب والسنة، من

 أواًل: من الكتاب:
 .(٘) چ ٹ ٹ ٹپ پ  پپ  ڦ ڦ ڦ ڦچ .  قول اهلل تعالى:   ٔ

)أعدت( أي: ىيئت، بمفظ الماضي، وىو صريح في أنيا مخموقة موجودة  وجه الداللة:
ذا ثبت في ىذا النص القرآني  حقيقة، فيجب إجراؤه عمى الظاىر، إذ ال استحالة فيو، وا 
وجود الجنة، وأنيا مخموقة، فيذا يستمزم منو وجود جزئياتيا من المساكن، وسائر أنواع 

 . (ٙ)النعيم األخرى
 .(ٚ)چ  ې ې ې ى ى ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ې ې ۉ ۉ ې ې ڭ ڭچ . قول اهلل تعالى: ٕ

خراجيما عنيا بالزلة (ٛ)قال اإليجي وجه الداللة: سكانيما الجنة، وا  : "قصة آدم وحواء وا 
ذا كانت الجنة مخموقة فكذا النار، إذ ال قائل بالفصل"  .(ٜ)عمى ما نطق بو الكتاب، وا 

اأْلَخبار في قصة آدم، عميو الصَّبلة والسبلم، عن الجنة : "وتواتر (ٓٔ)وقال العيني
 .(ٔٔ)ودخولو ِإياىا وخروجو منيا، ووعده الرَّد ِإلييا، كل ذلك ثابت بالقطع"

 ثانيًا: من السنة: فظاهر األحاديث الصحيحة، ومنها ما يأتي:
َحَة اْلَجنََّة، ))ِإنّْي َدَخْمُت اْلَبارِ لسيدنا ببلل الحبشي رضي اهلل عنو:  .قول النبي ٔ

َفَسِمْعُت َخْشَخَشَتَك، َفَأَتْيُت َعَمى َقْصٍر ِمْن َذَىٍب ُمْرتَِفٍع ُمْشِرٍف َفُقْمُت: ِلَمْن َىَذا اْلَقْصُر؟ 
، ِلَمْن َىَذا اْلَقْصُر؟ َقاُلوا: ِلَرُجٍل ِمَن اْلُمْسِمِميَن  َقاُلوا: ِلَرُجٍل ِمَن اْلَعَرِب. ُقْمُت: َأَنا َعَرِبيّّ

 .(ٕٔ)ُأمَِّة ُمَحمٍَّد، ُقْمُت: َفَأَنا ُمَحمٌَّد، ِلَمْن َىَذا اْلَقْصُر؟ َقاُلوا: ِلُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب(( ِمنْ 
ٌة ِلَمْذَىِب َأْىِل السُّنَِّة َأنَّ اْلَجنََّة َمْخُموَقٌة َمْوُجوَدٌة، ِخبَلًفا  وجه الداللة:         "ِفيِو ُحجَّ

ِحيَحُة الَِّتي َتْبُمُغ َحدَّ التََّواُتِر ُمَتَظاِىَرٌة (ٖٔ)ِلَمْن َأْنَكَر َذِلَك ِمْن اْلُمْعَتِزَلةِ  ، َواأْلََحاِديُث الصَّ
 (ٗٔ)ى إْبَطاِل َما َزَعُموهُ"ُمَتَضاِفَرٌة َعَمى َذِلَك َوَعمَ 

: ))ثم انطمق بي حتى انتيى بي إلى سدرة المنتيى، وغشييا ألوان ال .قول النبي ٕ
 .(٘ٔ) أدري ما ىي، ثم أدخمت الجنة((
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َأنو  : "والبرىان عمى َأنَّيما مخموقتان بعد َأخبار النَّبي (ٙٔ)قال ابن حزم وجه الداللة:
رأى الجنَّة ليمة اإِلسراء، وأخبر عميو السبلم َأنو رأى سدرة المنتيى في السماء 

َدخل الجنة َلْيَمة اْلِمْعَراج،  فظاىر الحديثين واجماع العمماء عمى َأنو ، (ٚٔ)السادسة"
 .(ٛٔ)وكذا بموغو سدرة المنتيى، دليل عمى أنَّ الجنة ومساكنيا مخموقة موجودة

َفِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا ُوِضَع ِفي َقْبِرِه َأَتاُه َمَمٌك، َفَسَأَلُو: َما ُكْنَت َتْعُبُد؟ َفِإِن ((: .قول النبي ٖ
اهلُل َىَداُه، َقاَل: ُكْنُت َأْعُبُد اهلَل، َفُيَقاُل َلُو: َما ُكْنَت تَُقوُل ِفي َىَذا الرَُّجِل؟ َقاَل: َفَيُقوُل ُىَو 

َل: َفَما ُيْسَأُل َعْن َشْيٍء َغْيِرَىا، َفُيْنَطَمُق ِبِو ِإَلى َبْيٍت َكاَن َلُو ِفي َعْبُد اهلِل َوَرُسوُلُو، َقا
َوَرِحَمَك، َفَأْبَدَلَك ِبِو َبْيتًا ِفي  النَّاِر، َفُيَقاُل َلُو: َىَذا َبْيُتَك َكاَن ِفي النَّاِر، َوَلِكنَّ اهلَل َعَصَمكَ 

 .(ٜٔ)ْذَىَب َفُأَبشَّْر َأْىِمي، َفُيَقاُل َلُو: اْسُكْن((اْلَجنَِّة، َفَيُقوُل: َدُعوِني َحتَّى أَ 
: "الكبلم محمول عمى الحقيقة عند المحققين، فإنَّ (ٕٓ)قال اإلمام الكورانيوجه الداللة: 
 . (ٕٔ)الجنة مخموقة"

: ))إني أريت الجنة، فتناولت منيا عنقودًا، ولو أخذتو ألكمتم منو ما  (.قول النبي )ٗ
 .(ٕٕ) بقيت  الدنيا(( 
: "ظاىره أنيا رؤية عين، فمنيم من حممو عمى (ٖٕ)قال اإلمام ابن حجروجه الداللة: 

أنَّ الحجب كشفت لو دونيا، فرآىا عمى حقيقتيا، وطويت المسافة بينيما، حتى أمكنو 
 (.ٕٗ) أن يتناول منيا"

: "واآلثار في خمق الجنة والنار كثيرة جدًا، صحاح ثابتة، يجب (ٕ٘)وقال ابن عبد البر
 .(ٕٙ) اإليمان بيا، والتسميم لما جاء منيا"

نما تخمق يوم القيامة؛ ألنَّ خمقيا قبل  القول الثاني: أنَّ مساكن الجنة لم تخمق بعد، وا 
أن يجزى بيا أحد، والعبث محال  يوم الجزاء عبث؛ ألنيا تبقى معطمة مدة طويمة دون

، وأبي (ٕٛ)وطائفة من المعتزلة؛ كضرار بن عمرو (ٕٚ)عمى اهلل، وبو قالت الخوارج
  .(ٖٔ()ٖٓ)، والقاضي عبدالجبار(ٜٕ)ىاشم

 واستدل هؤالء بأدلة نقمية وعقمية، منها ما يأتي:
 أواًل: من األدلة النقمية:
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   ڱ  ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گک گ گ    گ کک ک ڑ ڑ ژچ ژ .قولو اهلل تعالى:  ٔ
 ٹ ٿٿ ٿ ٿ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹپ پ  پپ ڦ ڦ ڦ ڦچ وقول اهلل تعالى: ، (ٕٖ) چ  ں ں
 .(ٖٖ) چ  ٹ ٹ

قالوا: إنَّ الجنة التي فييا المساكن ليست بمخموقة اآلن، ولو كانت  وجه الداللة:
مخموقة اآلن لفنيت إذا أفنى اهلل تعالى العالم، ووجب أال يكون ُأكميا دائمًا، فدلَّ ذلك 

 .(ٖٗ)عمى أنَّ اهلل تعالى يخمقيا في اآلخرة فيدوم ُأكميا
كمما فني منو شيء، جيء بداًل، أي: چ      من خن" چ  وردَّ عميهم اإليجي إذ قال:

ببدلو، فإنَّ دوام أكل بعينو غير متصور، وذلك ال ينافي ىبلكو، أو نقول المراد: أنو 
ىالك في حد ذاتو لضعف الوجود االمكاني، فالتحق باليالك المعدوم، أو نقول: إنيما 

 .(ٖ٘) تعدمان آنا ثم تعادان، وذلك كاف في ىبلكيما"
  (.ٖٙ) چ ٹ ٹ ٹپ پ  پپ  ڦ ڦ ڦ ڦچ .قول اهلل تعالى: ٕ

قالوا: ال يتصور ذلك إال بعد فناء السموات واألرض المتناع تداخل  وجه الداللة:
 . (ٖٚ)األجسام

إنَّ المراد عرضيا كعرض السموات وأجاب الجمهور عن ذلك بقولهم:   
واألرض؛ المتناع أن يكون عرضيا عرضيما بعينو، ال حال البقاء وال بعد الفناء، إذ 
يمتنع قيام عرض واحد شخصي بمحمين موجودين معًا، أو أحدىما موجود واآلخر 
معدوم،  ولمتصريح في آية أخرى بأنَّ عرضيا كعرض السموات واألرض، فيحمل ىذا 

 .(ٖٛ)، كما يقال أبو يوسف أبو حنيفة، أي: مثمو عمى تمك
قول النبي ، و (ٜٖ) چ  ې ې ۉ ۉ ې ې ڭ ڭچ قول اهلل تعالى عمى لسان زوجة فرعون: .3
))من بنى مسجدًا  يبتغي بو وجو اهلل، بنى اهلل لو مثمو في الجنة(( :(ٗٓ). 

قالوا: لو كانت مخموقة لم يكن في الدعاء في استئناف البناء والغرس  وجه الداللة:
 .(ٔٗ)معنى

نََّما ُقْمَنا َأنَُّيَما مخموقتان عمى اْلُجْمَمة َكَما َأنَّ وأجاب الجمهور عن ذلك بقولهم : َواِ 
الجنة اأَلْرض مخموقة، ثمَّ يحدث اهلل َتَعاَلى ِفيَيا َما َيَشاء من اْلُبنيان، فمو كانت مساكن 

غير مخموقة مفروغًا منيا لما طمبت امرأة فرعون من ربيا أن يبني ليا بيتًا فييا، فما 
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ذكرتم ىو دليل عمى وجود مساكن  الجنة اآلن، ال عمى عدميا، إال أنيا ال تزال يخمق 
 .(ٕٗ)اهلل فييا أنواعًا من النعيم

لجنة قبل الجزاء عبث، قالوا: خمق مساكن ا أنيم ثانيًا: واستدلوا بأدلة عقمية، منها:
فإنيا تصير معطمة مددًا، متطاولة ليس فييا سكانيا، وقالوا: ومن المعموم أنَّ ممكًا لو 
اتخذ دارًا وأعد فييا األلوان واألطعمة واآلالت والمصالح وعطميا من الناس، ولم يمكنيم 

العقبلء من دخوليا قرونًا متطاولة، لم يكن ما فعمو واقعًا عمى وجو الحكمة، ووجد 
سبيبًل إلى االعتراض عميو، واهلل تعالى ال يعجزه شيء إذا أراده في الوقت الذي يريده، 

 .  (ٖٗ) أن يقول لو كن فيكون
 وأجاب الجمهور عن ذلك بما يأتي:

ال يمكن لعاقل أن يقول ال فائدة في خمق الجنة ومساكنيا قبل يوم الجزاء؛ ألنَّ  .ٔ
 (.٘ٗ) (ٗٗ) چ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئچ اهلل تعالى: 

إنَّ إنكار خمق مساكن الجنة ووجودىا فيما مضى، حقيقة ال يكاد يصدر عن  .ٕ
 .(ٙٗ)ذي عقل؛ ألنو يؤدي إلى إحالة ما عمم من الدين بالضرورة

إنَّ ىذا الكبلم يعارض نص القرآن والسنة، فيذا ال يمتفت إليو، وقد نص اهلل    .ٖ
؛ وألنَّ الموجودات كميا ليست موقوفة عمى حنىئ يئجنتعالى عمى إعدادىا بقولو:  

نما إيجادىا موقوف عمى القدرة واإلرادة، واألصل في ىذا أنَّ اهلل تعالى ال  الحاجة، وا 
يثبت في حقو الحاجة؛ ألنو غني عمى اإلطبلق، فإذا ارتفعت الحاجة في حقو ثبت ما 

م البرزخ ينعَّمون فييا ذكرنا، فضبًل عن ذلك أنَّيا غير معطمة؛ فإنَّ المؤمنين في عال
 .(ٚٗ) غدوًا وعشياً 
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 المطمب الثاني
 أسماء المساكن وأنواعها ومفهومها ومواقعها

لقد وعد اهلل عز وجل عباده المؤمنين األتقياء بالجّنة خالدين فييا، ثم بّين ليم  
 أنَّ الجّنة ليست مجرد روضة أو بستان بالمفيوم المتعارف عميو، بل يوجد فييا مساكن
سيعيش داخميا المؤمنون أثناء حياتيم الخالدة، وىذه المساكن كثيرة رائعة ومتنوعة ال 

 ې ې ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ وعد اهلل بيا عباده المؤمنين بقولو:  تعد وال تحصى،
وخمق اهلل عز وجل داخل تمك المساكن ما ، (ٛٗ) چ  ې  ې ې ې ىى ۅ ۅ ۋ ۋٴۇ ې ې ۉ ۉ

وأنَّ ما ذكره اهلل تعالى في القرآن الكريم بعضًا مما  األعين، برؤيتياتشتييو األنفس وتمذ 
وقد  ،(ٓ٘()ٜٗ)چ  ائى ى  ېې ې ې ى ى ۅ ۅۋ ۋ ٴۇ ې ې ۉچ زين بو الجنان؛ لقولو تعالى: 

تنوع ذكر مساكن أىل الجنة في القرآن الكريم كل بحسب سياقو ومقامو وما يستحقو 
بو بمسميات مختمفة وأنواع متعددة, وىذا التنويع لممساكن، إنما يقصد بو  المجزى

مراعاة منازل ومراتب أىل الجنة، كما فيو حّث لمعباد ليزدادوا ايمانًا؛ ويحصموا عمى 
ذلك بالسنة الصحيحة وصرح ببيان بعض اسمائيا،  ىذه المساكن، ثم أكّد النبي 

بعض أنواعيا ومفيوميا، مبينًا مواقعيا إن وبناء عمى ذلك سأذكر أسماء المساكن و 
 وردت، كبًل عمى حدة بحسب ما ورد في الكتاب أو السنة الصحيحة، ومنيا ما يأتي:

 
  أواًل: المساكن:

والسََّكُن والَمْسَكُن  جمع مفرده مسكن؛ وىو اسم مكان من َسَكَن، . المساكن لغة:1
والسََّكُن: ُكلُّ َما َسَكْنَت ِإَلْيِو، واطمْأَننت ِبِو ِمْن  اإلقامة،والَمْسِكن: اْلَمْنِزُل َواْلَبْيُت ومحل 

 .(ٔ٘)َأىل َوَغْيِرِه، َوُربََّما َقاَلِت اْلَعَرُب: السََّكُن ِلَما ُيْسَكُن ِإَلْيوِ 
يستطيب نازليا اإلقامة فييا، وموضع السكن  األماكن التيوىي : .المساكن اصطالحاً 2

اِلْشِتَماِلَيا َعَمى الذي تيدأ فيو الجوارح عن الحركة، وىي مميدة تمييدًا طيبًا لئلقامة؛ 
ْزِق الَِّذي تَِتمُّ ِبِو َراَحُة اْلُمِقيِم ِفيَيا َوِغبْ  يَنِة َوالرّْ َياِش َوالزّْ  ُتوُ طَ َجِميِع اْلَمَراِفِق َواأْلَثَاِث َوالرّْ

(ٕ٘). 
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: لقد ذكرىا اهلل تعالى في القرآن الكريم في ورودها في القرآن الكريم وموقعها. ٖ
 ې ىى ۅ ۅ ۋ ۋٴۇ ې ې ۉ ۉ ې ې ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ  موضعين؛ وىما قولو:

 چ   وئ    ەئ ەئ ائائى ى  ې    ې     ې ې ى ى ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇچ  ، وقولو(ٖ٘) چې  ې ې
اْلَوْعَد ِفي َىاتين اآْلَيتين َعَمى َسِبيِل التَّْفِصيِل، َوَذِلَك أِلَنَُّو َتَعاَلى فإنَّ اهلل َتَعاَلى َذَكَر  ،(ٗ٘)

ُلَيا َقْوُلُو: )َجنَّاٍت َتْجرِ  ي ِمْن َوَعَد ِبالرَّْحَمِة، ثُمَّ َبيََّن َأنَّ ِتْمَك الرَّْحَمَة ِىَي َىِذِه اأْلَْشَياُء، وَأوَّ
(، َواأْلَْقَرُب َأْن ُيَقاَل: ِإنَُّو َتَعاَلى َأَراَد ِبَيا اْلَبَساِتيَن الَِّتي َيتََناَوُلَيا َتْحِتَيا اأْلَْنياُر خاِلِديَن ِفييا

اْلَمَناِظُر؛ أِلَنَُّو َتَعاَلى َقاَل َبْعَدُه: )َوَمساِكَن َطيَّْبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن(؛ وىي في َمَكان َساٍم 
َمْعُطوُف َيِجُب َأْن َيُكوَن ُمَغاِيًرا ِلْمَمْعُطوِف َعَمْيِو، َفَتُكوُن ِفي َطَبَقٍة ِمْن َطَبَقاِت اْلَجنَِّة، َوالْ 

َمَساِكُنُيْم ِفي َجنَّاِت َعْدٍن، َوَمَناِظُرُىُم اْلَجنَّاِت الَِّتي ِىَي اْلَبَساِتيُن، ولما كانت الجنان ال 
 . (٘٘)تروق إال بالمنازل والدور الفسيحة والمعازل قال: )ومساكن طيبة(

 يًا: البيوت:ثان
  .(ٙ٘)الجوىري: "الَبْيُت معروف، والجمع ُبيوٌت وأبيات وأباييت" قال.البيوت لغة: 1
جمع مفرده بيت؛ وىو كل ما لو جدار وسقف من المساكن؛ ألنِّ  .البيوت اصطالحًا:2

كل ما عبلك فأظمك فيو سقف، وكل ما أقمك فيو أرض، وكل ما سترك من جياتك 
 .(ٚ٘) انتظمت واتصمت فيو بيت األربع فيو جدار، فإذا

: البيوت من مساكن الجنة التي ورودها في القرآن الكريم والسنة النبوية وموقعها. 3
أعدىا اهلل سبحانو لعباده المتقين جزاء لما قدموا ألنفسيم من الطاعات، وقد ذكر اهلل 

موضع واحد سبحانو وتعالى ىذا النوع الرفيع البديع من المساكن في كتابو العزيز في 
، فمما كفرت (ٛ٘) چ ې ې ۉ ۉ ې ې ڭ ڭچ  فقط عمى لسان امرأة فرعون في قولو تعالى:

بفرعون وآمنت باهلل، ورفضت قصر فرعون قالت: رّب ابن لي عندك، فطمبت جوار 
القربة، ولبيت في الجوار أفضل من ألف قصر في غير الجوار، ومن المعموم أّن 

كرامة، ولكنو عمى كل حال بيت لو مزية عمى غيره، ولو العندّية ىنا عندّية القربة وال
 .(ٜ٘)خصوصية

َفِإنَّ ((: عن بيوت الجنة في أحاديث كثيرة؛ منيا قولو وأخبرنا النبي   
اْلُمْؤِمَن ِإَذا ُوِضَع ِفي َقْبِرِه َأَتاُه َمَمٌك، َفَسَأَلُو: َما ُكْنَت َتْعُبُد؟ َفِإِن اهلُل َىَداُه، َقاَل: ُكْنُت 
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َأْعُبُد اهلَل، َفُيَقاُل َلُو: َما ُكْنَت َتُقوُل ِفي َىَذا الرَُّجِل؟ َقاَل: َفَيُقوُل ُىَو َعْبُد اهلِل َوَرُسوُلُو، 
َقاَل: َفَما ُيْسَأُل َعْن َشْيٍء َغْيِرَىا، َفُيْنَطَمُق ِبِو ِإَلى َبْيٍت َكاَن َلُو ِفي النَّاِر، َفُيَقاُل َلُو: َىَذا 

َوَرِحَمَك، َفَأْبَدَلَك ِبِو َبْيًتا ِفي اْلَجنَِّة، َفَيُقوُل:  ِفي النَّاِر، َوَلِكنَّ اهلَل َعَصَمكَ  َبْيُتَك َكانَ 
 .(ٓٙ)َدُعوِني َحتَّى َأْذَىَب َفُأَبشَّْر َأْىِمي، َفُيَقاُل َلُو: اْسُكْن((

فامرأة فرعون أرادت من اهلل تعالى أن يبني ليا بيتًا في الجنة موقعو قريب من عند اهلل 
سبحانو, ولما كان لفظ البيت عاًما قدمت العندية في طمبيا اىتماًما؛ ألّن البيت إذا كان 

, ثم (ٔٙ)قريًبا من اهلل سبحانو ال محال سيكون عمى أتم وجو وأعمى مكان وموقع متميز
: "بينت مكان (ٕٙ)ة بقوليا )في الجنة(, أي بيًتا أقرب لمعرش يقول الزمخشريبيان العندي

القرب بقوليا "ِفي اْلَجنَِّة" أو أرادت ارتفاع الدرجة في الجنة وأن تكون جنتيا من الجنان 
التي ىي أقرب إلى العرش وىي جنات المأوى، فعبرت عن القرب إلى العرش بقوليا 

 رب ثم بيَّنت مكان القرب ومقر البيت., أي: طمبت الق(ٖٙ) ِعْنَدَك"
 ثالثًا: القصور:

: "القاف والصاد والراء أصبلِن (ٗٙ): من َقَصَر، قال ابن فارسالقصور لغة .ٔ
صحيحان، أحدىما يدلُّ عمى أال يبُمَغ الّشيُء مَداه ونيايَتو، واآلخر عمى الَحْبس، 

 (.٘ٙ)قصور، أي محبوس"واألصبلن متقاربان ... يقال: َقَصْرُتو، إذا حبسَتو، وىو م
جمع قصر؛ وىو المسكن الرفيع ذو المباني العظيمة  القصور اصطالحًا: .2

الواسعة عمى وجو األرض فيو مسكنًا ومنتزًىا, وُسمّْي بذلك؛ لقصور النَّاس عن 
االرتقاء إليو, أو ألنَّ عامة النَّاس يقصرون عن بناء مثمو بخبلف خواصيم, أو ألنَُّو 

د, فإنََّيا ال يقتصر بيا يقتصر بو عمى بقعة من األرض, بخبلف بيوت الّشعر والُعمُ 
 (.ٙٙ)عمى بقعة مخصوصة الرتحال أىميا؛ أو ألنَّو يقصر من فيو أي: يحبسو

: ورد ذكر قصور الجنة في القرآن .ورودها في القرآن الكريم والسنة النبوية وموقعها3
 وئ ەئ ەئ ائ ائى ى  ې ې ې     ې ى ىچ الكريم في موضع واحد فقط في قولو تعالى: 

 .(ٚٙ)چ  ۆئ ۇئ ۇئ     وئ
 وفي اآلية قوالن: 
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إّن المقصود بالقصور والجنات ما كان في ىذه الحياة الدنيا, ونسبو ابن  األول: 
 لجميور المفسرين. (ٛٙ)عاشور

إنَّ المقصود بالقصور والَجنَّات ما كان في دار الخمد اْلَجنَِّة، َفَيُكوُن الثاني:   
ومن تبعو، واستدل عمى قولو  (ٜٙ)عطية األندلسيَوْعًدا ِمَن المَِّو ِلَرُسوِلِو، وبو قال ابن 
 ىئ ىئ     ىئ ېئ ېئېئ      ۈئ ۈئچ باآلية التي تمتيا وىي قولو تعالى: 

, والثاني ىو مقصودنا في ىذا البحث، وعمى فرض ترجيح أغمب المفسرين (ٔٚ()ٓٚ)ڳچ
بأنَّ اهلل عز وجل قد أعدَّ في الجنات قصورًا  لمقول األول فقد أخبرنا النبي محمد 

وعباده المقربين في أحاديث كثيرة؛ بل إنو رأى بعضيا؛  شاىقة جزاء ألوليائو المؤمنين
))بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب القصر، : منيا قولو 

برًا، فبكى عمر وىو في فقمت لمن ىذا؟ قالوا: ىذا لعمر، فذكرت غيرتو فوليت مد
، وبعد التتبع الدقيق في ىذه (ٕٚ)المجمس، ثم قال: أو عميك يا رسول اهلل أغار؟((

المسألة لم أجد قواًل يحدد موقعيا من الجنة، وعدم تحديد مواقعيا إن دل عمى شيء إنما 
يدل عمى ضرورة تنبيو العقول لمتفكر في عظيم نعيميا بحسب شيوات أىل الجنة، إذ 

أن تكون في أقرب مكان وأعمى مكان؛ كونيا من أفضل المساكن المذكورة، وجزاء  البد
عمى تفسير ابن عطية ومن تبعو؛ لتشتاق  ألفضل المخموقات وىو نبينا محمد 
 النفوس لموصول الييا والتنعم بظميا. 

 رابعًا: الغرفات: 
 .(ٖٚ)فةجمع غرفة؛ وىي العمية، وكل بناء عاٍل يطمق عميو غر  الغرفات لغة: .ٔ
الغرفة: ىي البيت المعتمي يصعد إليو بدرج، وىو أعز  الغرفات اصطالحًا: .ٕ

وأجمل منظرًا وأشمل مرأى، فالغرفات: عبللي بعضيا فوق  منزاًل من البيت األرضي،
 .(ٗٚ)بعض مبنية

: الغرفات مسكن من أجمل ورودها في القرآن الكريم والسنة النبوية وموقعها  .ٖ
تعالى بمميزات رائعة، وقد ذكرىا اهلل سبحانو وتعالى في مساكن الجنة، خصيا اهلل 

چ  ۉ ۉ ې ې ڭ   ڭ  ڭ ڭ ۓچ  محكم التنزيل في أربعة مواضع؛ وىي قولو تعالى:
 چ  ې ى ى ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ې ې ۉ ۉ ې ې ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ  ، وقولو:(٘ٚ)
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 ، وقولو:(ٚٚ) چ  ڳ ڳگ  گک ک ک ک    گ گ ڑ ڑ ژژ  ڈ ڈ ڎ ڎچ  ، وقولو:(ٙٚ)
، وكذلك (ٛٚ)چىئ ىئ ېئ ېئ ېئۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائى ى  ې ې ېچ 

: ))ِإنَّ ِفي وجود تمك الغرفات في الجنة بأحاديث كثير؛ منيا قولو  أكد النبي 
 (.ٜٚ) اْلَجنَِّة ُغَرًفا ُيَرى َظاِىُرَىا ِمْن َباِطِنَيا َوَباِطُنَيا ِمْن َظاِىِرَىا((

نَّ مواقع الغرفات في السماء  في درجة عالية جدًا من الجنة؛ وذلك بناًء عمى  السابعة،وا 
اشتقاقيا في المغة، فالُغْرَفة في كبلم العرب تعني: الُعمّْيَّة، ثم شاع استعماليا بمعنى 
الجنة نفسيا من باب تعميم الداللة، وُنِقَل عن بعض المفسرين: أنيا اسم من أسماء 

: ))إنَّ ؛ ويؤيد ذلك قول النبي (ٓٛ)مقام أىمياالجنة، وفى ذلك إشارة إلى رفعتيا وعُموّْ 
في  (ٔٛ)أىل الجنة يتراءون أىل الغرف من فوقيم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر

األفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينيم، قالوا: يا رسول اهلل تمك منازل األنبياء 
 .(ٕٛ) هلل وصدقوا المرسمين((ال يبمغيا غيرىم قال: بمى والذي نفسي بيده رجال آمنوا با

قال البيضاوي: "إنَّ تباعد ما بين أىل الغرف وأصحاب الجنة، تباعد ما بين محل 
الكوكب من السماوات ومستقر الناس من األرضين, وأنيم يضيئون ألىل الجنة إضاءة 

 .(ٖٛ)الكوكب الدري"
 خامسًا: الخيام:

الجوىري: "بيٌت تبنيو العرُب من  جمع مفرده الَخْيَمُة؛ وىي كما قال.الخيام لغة: 1
 (.ٗٛ)عيدان الشجر، والجمع خيمات وخيم مثل بدرات وبدر، والخيم، مثل الخيمة"

قال ابن عاشور: "والخيام: جمع خيمة وىي البيت، وأكثر ما تقال .الخيام اصطالحًا: 2
، ولكنيا (٘ٛ)عمى البيت من أدم أو شعر تقام عمى العمد، وقد تطمق عمى بيت البناء"

 في اآلخرة مبنية من لؤلؤ درة مجوفة كما سيأتي. 
: الخيام مسكن مبارك من مساكن .ورودها في القرآن الكريم والسنة النبوية وموقعها3

 ٹ ٹ ٿ ٿچ  الجنة، ورد ذكرىا في القرآن الكريم في موضع واحد فقط في قولو تعالى:
))إنَّ  : وجود تمك الخيام في الجنة بأحاديث كثير؛ منيا قولو  ، وأكد النبي (ٙٛ)چ 

في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضيا ستون ميبًل، في كل زاوية منيا أىل، ما 
 (.ٚٛ)يرون اآلخرين، يطوف عمييم المؤمنون((
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وأما مواقعيا فقال اإلمام ابن القيم: "وىذه الخيم غير الغرف والقصور، بل ىي خيام في 
  (.ٛٛ)"بساتين وعمى شواطئ األنيارال

وبعد البحث الدقيق لم أجد دليبًل قطعيًا في الداللة ينص عمى بيان تحديد مواقع تمك 
المساكن تحديدًا دقيقًا إال بعض أقوال العمماء مما وثقتو في ىذا المطمب، والحق 

 تفويض تحديد مواقعيا بالضبط إلى عمم المنعم بيا سبحانو وتعالى. 
 

 الثالث المطمب
 أوصاف مساكن الجنة وميزاتها

، ووصفيا وصفًا لقد ورد ذكر أنواع مساكن الجنة في كتاب اهلل تعالى وسنة رسولو 
دقيقًا رائعًا يبين لنا أعاجيب نعيميا وفرائد مّيزاتيا وندرة عمرانيا، وكل ما يكتب في ىذه 

ث القدسي إذ قال: في الحدي المسألة يدخل ضمن بشارة اهلل تعالى عمى لسان نبيو 
))قال اهلل تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت، وال أذن سمعت، وال خطر 

چ  ھ          ھ ھ ہ    ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻچ عمى قمب بشر، فاقرؤوا إن شئتم 
فدل ذلك عمى عدم تمكن المؤمن من إحصاء ومعرفة كافة المفاصل الدقيقة ، (ٜٓ)(((ٜٛ)

سيما أنَّ مساكن اآلخرة ال تشابو مساكن الدنيا إال باالسم كما قال ابن ليذا النعيم، وال 
عباس رضي اهلل عنو، وأما المسميات فبينيا من التفاوت ما ال يعممو البشر فمطاعم 
الجنة ومناكحيا وسائر أحواليا إنما يشارك نظائرىا الدنيوية في بعض الصفات 

تعارة والتمثيل وال يشاركيا في تمام واالعتبارات، وتسمى بأسمائيا عمى منيج االس
حقيقتيا، ففي الدنيا أبنية فخمة وقصور مشيدة ومساكن وغرف وبيوت، لكنيا ميما عبل 
قدرىا وجماليا وميما تطاول بنيانيا وعموىا، ال تشبو ما في الجنة من مساكن وبنايات 

غرف وتؤللؤ إال في االسم فقط، ففي الجنة من سحر المساكن وجمال القصور وتعالي ال
الخيام, ما تقر بو العين وتسكن إليو النفس وكيف ال وخياميا من لؤلؤ, وقصورىا من 
ذىب، وفييا من فاخر األثاث وكواعب النساء وطيب الشراب ولذيذ الطعام، ماال يخطر 

، لذلك سأذكر بعضًا مما ورد من أوصاف المساكن (ٜٔ)ببال أو يدور في الخيال
 لكل نوع من أنواعيا وكما يأتي:  وميزاتيا باألدلة الصحية
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أي حسنة البناء بذاتيا، طّيبة القرار، طاىرة زكية مستمذة، َلْيَس  أواًل: المساكن طيبة:
ِفيَيا َشْيٌء ِمْن ُخْبِث اْلَمَساِكِن ِمَن اأْلَْوَساِخ َوآثَاِر ِعبَلِج الطَّْبِخ َوَنْحِوِه، فييا من الدُّر 

يفوح طيبيا من مسيرة خمسمائة عام، وىو وصف يأخذ والياقوت واألحجار الكريمة ما 
 ے ھچ، وقد استدل العمماء عمى ذلك بقولو تعالى: (ٕٜ)بمباب الّسامعين ليزدادوا إيماناً 

، وبما جاء َعْن (ٖٜ)چ  ې  ې ې ې ىى ۅ ۅ ۋ ۋٴۇ ې ې ۉ ۉ ې ې ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
َأْخِبْرَنا َعِن اْلَجنَِّة، َما ِبَناُؤَىا؟ َقاَل: َلِبَنٌة  َأِبي ُىَرْيَرَة رضي اهلل عنو: )) ُقْمَنا: َيا َرُسوَل اهلِل،

ٍة، ِمبَلُطَيا ، َحْصَباُؤَىا اْلَياُقوُت (ٜ٘)اْلِمْسُك اأْلَْذَفرُ  (ٜٗ)ِمْن َذَىٍب، َوَلِبَنٌة ِمْن ِفضَّ
 .(ٜٙ)َوالمُّْؤُلُؤ((

أنيا بناء المساكن سوى الخيام من ذهب وفضة بناء حقيقيًا: أي:  ثانيًا:  
، واستدل العمماء (ٜٚ)أنَّ ذلك تمثيل، وأنو ليس ىناك بناء مبنية بناء حقيقيًا دفعًا لتوىم

عمى ذلك بحديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو السابق، ولكن اختمف العمماء من شراح 
 الحديث في المبني بالذىب والفضة عمى أقوال منيا ما يأتي:

رفيا ىي التي بنيت بالذىب والفضة، إنَّ قصورىا وبيوتيا ومساكنيا وغ القول األول:
: ))َيا ِببَلُل، ِبَم َسَبْقتَِني ِإَلى اْلَجنَِّة اْلَباِرَحَة، ؛ لقولو (ٜٛ)وبو قال جمع من المحدثين

َفَسِمْعُت َخْشَخَشَتَك َأَماِمي، َفَأَتْيُت َعَمى َقْصٍر ِمْن َذَىٍب ُمَربٍَّع ُمْشِرٍف َفُقْمُت: ِلَمْن َىَذا 
َفَقاُلوا ِلَرُجٍل ِمْن ُقَرْيٍش: َفُقْمُت: َأَنا ُقَرِشيّّ ِلَمْن َىَذا اْلَقْصُر؟ َقاُلوا: ِلُعَمَر ْبِن اْلَقْصُر؟ 
 . (ٜٜ) اْلَخطَّاِب((

ٌع بالذىب والفضة، وبو قال المبل عمي القاري القول الثاني:  (ٓٓٔ)ِبَناُؤَىا ُمَممٌَّع َوُمَرصَّ
 .(ٔٓٔ)وغيره

كل َما ِفي اْلجنَّة من آِنية َوَغيرَىا من الذىب والفضة، وىو قول بعض  القول الثالث:
: ))جنتان من فضة آنيتيما وما فييما، وجنتان من ذىب آنيتيما ؛ لقولو(ٕٓٔ)المحدثين

ٍة (ٖٓٔ)وما فييما(( ، قال المبل عمي القاري: "َجنَّتَاِن ِمْن َذَىٍب ِلمسَّاِبِقيَن، َوَجنَّتَاِن ِمْن ِفضَّ
َذَىٍب أِلَْصَحاِب اْلَيِميِن، َواَل َيْبُعُد َأْن َيُكوَن اْلُمَراُد ِباْلَجنَّتَْيِن َنْوَعْيِن ِمَن اْلَجنَِّة، َأَحُدُىَما ِمْن 

ٍة َعَمى  ٍة، َوَقْد َيُكوُن أِلَْرَباِب اْلَكَماِل َجنََّتاِن ِمْن َذَىٍب َوَجنَّتَاِن ِمْن ِفضَّ َواآْلَخُر ِمْن ِفضَّ
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يَنِة اَل ِلُفْقَداِن الذََّىِب َأْو َكْثَرِة اْلِقيَمِة، َعَمى َأنَُّو َقْد ُيَراُد  َيِمينِ  ُقُصوِرِىْم َوِشَماِلَيا، َطَمًبا ِلمزّْ
 .(ٗٓٔ)ِبالتَّْثِنَيِة التَّْكِثيُر"
بناء حائطيا وسورىا من الذىب والفضة، ورجحو الحافظ ابن حجر  القول الرابع:

عد أن تكمموا عن التعارض بين الحديثين، إذ ظاىر الثاني أنَّ واإلمام العيني وغيرىما ب
الجنتين من ذىب ال فضة فييما، وبالعكس، ويعارضو حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو 
السابق، فجمعوا بين مفيوم الحديثين؛ بأنَّ الثاني صفة ما في كل جنة من آنية وغيرىا، 

 .(٘ٓٔ)واألول صفة حوائط الجنان كميا
: لقد أعدَّ اهلل سبحانو وتعالى لعباده السعداء اء مساكنها طبقات عالية ومرتفعةثالثًا: بن

مساكنًا شاىقة في الجنة، وجعل شكميا اليندسي مبني كالعبللي بعضيا فوق بعض، 
طباق فوق طباق، مبنيات محكمات مزخرفات عاليات ليا شرفات، حتى كأنك تنظر 

 وئ ەئ ەئ ائ ائى ى  ې ې ېچ ذلك بقولو تعالى: وقد استدل العمماء عمى  ،(ٙٓٔ)إلييا عياناً 
 ، وكذلك استدلوا بقول النبي (ٚٓٔ) چ  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ

لسيدنا ببلل رضي اهلل عنو: ))ِإنّْي َدَخْمُت اْلَباِرَحَة اْلَجنََّة َفَسِمْعُت َخْشَخَشَتَك، َفَأَتْيُت َعَمى 
َقْصٍر ِمْن َذَىٍب ُمْرتَِفٍع ُمْشِرٍف َفُقْمُت: ِلَمْن َىَذا اْلَقْصُر؟ َقاُلوا: ِلَرُجٍل ِمَن اْلَعَرِب. ُقْمُت: 

، ِلَمْن َىَذا  اْلَقْصُر؟ َقاُلوا: ِلَرُجٍل ِمَن اْلُمْسِمِميَن ِمْن ُأمَِّة ُمَحمٍَّد. ُقْمُت: َفَأَنا ُمَحمٌَّد، َأَنا َعَرِبيّّ
َفُمْرَتِفٌع ِمْن ااِلْرِتَفاِع، َوُمَشرٌَّف َمْعَناُه:  ،(ٛٓٔ)ِلَمْن َىَذا اْلَقْصُر؟ َقاُلوا: ِلُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب((

 .(ٜٓٔ)َلُو ُشُرَفاٌت َكَعاَدِة اْلُقُصورِ 
إنَّ من أطيب النعيم وأجمل الجزاء من اهلل  تجري األنهار من تحت المساكن: رابعًا:

أنَّ األنيار تجري من تحت مساكنيم، وأنيار الجنة تعالى إلى عباده المتقين في الجنة 
ليس بينيا وبين أنيار الدنيا تشابو إال في االسم فقط، وجريان األنيار من تحت تمك 

المساكن والخيام والقصور مما يزيدىا بيجة وجمااًل ورونقًا وأنسًا، وىي الغرف والبيوت و 
حاصمة، ومتحققة لعباد اهلل المؤمنين المتقين؛ ألنَّ اهلل وعدىم بيا وعدًا صادقًا واهلل 
نَّ المؤمن في غرفتو العالية قد يشير إلى النير تحتو فيصعد  تعالى ال يخمف وعده، وا 

وال غرابة في ارتفاع الماء إلى ولي اهلل في غرفتو من إليو حتى يقضي منو حاجتو، 
، وقد استدل العمماء (ٓٔٔ)األرض؛ ألنو يشاىد في الدنيا ما ىو أعظم من ىذا وأغرب 
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 ېئ ېئ ېئۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائى ى  ې ې ېچ  عمى ذلك بقولو تعالى:
 .(ٔٔٔ) چ  ىئ ىئ

وتعالى مساكن الجنة معرفة جعل اهلل سبحانو  لقد المساكن معرفة لممؤمنين:خامسًا: 
ِإذا دخل أىل اْلجنَّة اْلجنَّة ُيَقال َلُيم: لعباده المتقين، كما يعرفون بيوتيم في الدنيا، ف

وقد استدل  ،(ٕٔٔ)تَفرُقوا ِإَلى َمَناِزلُكْم، فيم أعرف بَيا من أىل اْلُجُمَعة ِإذا انصرفوا
: ))إذا خمص النبي ، وبقول(ٖٔٔ) چ  ڭ ۓ ۓ ےچ العمماء عمى ذلك بقولو تعالى: 

المؤمنون من النار، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينيم في 
بيده ألحدىم  الدنيا، حتى إذا نقوا وىذبوا أذن ليم بدخول الجنة، فو الذي نفس محمد 

 .(ٗٔٔ)بمسكنو في الجنة أدل بمنزلو كان في الدنيا((
يم ومساكنيم وما قسم اهلل عز وجل ليم فييا، ال قال مجاىد: "يمشي أىميا إلى بيوت

 .(٘ٔٔ)يخطئون شيئًا منيا، كأنيم ساكنوىا منذ خمقوا ال يستدلون عمييا أحدًا"
نما كان أدل؛ ألنيم عرفوا مساكنيم بعرضيا عمييم بالغداة (ٙٔٔ)قال الكرماني : "وا 

بالغداة : ))إذا مات أحدكم، فإنو يعرض عميو مقعده لقول النبي ؛ (ٚٔٔ)والعشي"
ن كان من أىل النار فمن أىل النار((  .(ٛٔٔ)والعشي، فإن كان فمن أىل الجنة، وا 

: لقد أعدَّ اهلل سبحانو وتعالى في البساتين عمى سادسًا: الخيام مصنوعة من لؤلؤ در  
ليست من وبر اإلبل أو شواطئ أنيار الجنة لعباده السعداء خيامًا عظيمة عجيبة، 

نَّ كل خيمة من لؤلؤة واحدة المؤلؤ الباىر الثَّمينمصنوعة من  صوف الغنم، بل من ، وا 
، (ٜٔٔ)درة مجوفة؛ أي: مثقوبة يعني: ليا أبواب، حتى يدخل إلييا من أراد من أىميا

: ))إنَّ في الجنة خيمة من لؤلؤة واستدل العمماء عمى ذلك بأدلة؛ منيا قول النبي 
 .(ٕٔٔ) ((: ))الخيمة درة مجوفةوقولو، (ٕٓٔ) مجوفة((

مساحة  : لقد وصف النبي محمد ارتفاع الخيمة ستون مياًل وكذلك عرضها سابعًا:
كل خيمة في الجنة وذكر بعض ميزاتيا؛ بأنَّ خيمة واحدة من لؤلؤة مجوفة يبمغ طوليا 

َفَعْرُضَيا ِفي ِمَساَحِة َأْرِضَيا َوُطوُلَيا ِفي السََّماِء َأْي:  ستون ميبًل، وعرضيا ستون ميبًل،
:  وقد استدل العمماء عمى ذلك بقول النبي، (ٕٕٔ)قدر مد البصر ِفي اْلُعُموّْ ُمَتَساِوَيانِ 



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 

2016 

َفٍة، ُطوُلَيا ِستُّ  وَن ِميبًل، ِلْمُمْؤِمِن ِفيَيا ))ِإنَّ ِلْمُمْؤِمِن ِفي اْلَجنَِّة َلَخْيَمًة ِمْن ُلْؤُلَؤٍة َواِحَدٍة ُمَجوَّ
: ))إنَّ في الجنة  وقولو، (ٖٕٔ) َأْىُموَن، َيُطوُف َعَمْيِيِم اْلُمْؤِمُن َفبَل َيَرى َبْعُضُيْم َبْعًضا((

خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضيا ستون ميبًل، في كل زاوية منيا أىل، ما يرون 
 (.ٕٗٔ) اآلخرين، يطوف عمييم المؤمنون((

والميل يساوي كيمو واحد وسبعة من عشرة، أو واحد وأقل من سبعة من عشر، ولو قمنا 
إنَّ طول  ىو ما يقدر بميل الدنيا فنقول: فرضًا أنَّ ىذا ىو الميل الذي ذكره الرسول 

الخيمة الواحدة ستة وتسعون كيمو متر أو حوالي مائة كيمو متر، وعرضيا مائة كيمو 
أن يتخيل ذلك النعيم وال أن يتصوره، فالمرء قد يحتاج إلى فبل يمكن ألحد قط ، متر

 مركب ليتجول في داخل خيمتو، إال أن يحممو اهلل عز وجل عمى ما شاء مما خمق

نَّ المتر الواحد منيا ليس مترًا عاديًا كما في الدنيا، بل أغمى من الدنيا وما  ،(ٕ٘ٔ) وا 
 (.ٕٙٔ) الدنيا وما فييا((: ))موضع سوط في الجنة خير من فييا؛ لقول النبي 

: جعل اهلل في كل خيمة أهمون، يطوف عميهم المؤمن، وال يرى بعضهم بعضاً  ثامنًا:
تعالى لممؤمن في كل زاوية من خيمتو أىل، َيُدوُر َعَمى َجِميِعِيْم، وال يرى بعضيم 
 بعضًا؛ لسعة الخيمة وبعد أقطارىا، مع أنيم لو رأوا بعضيم بعضًا فمن يكون بينين ما
يكون بين الضرائر في الدنيا، ومع ذلك فإنَّ المؤمن يتنقل بين أىمو ال يراه 

نَّ الحور قد تييأن وأعددن أنفسين ألزواجين، وقصر اهلل قموبين (ٕٚٔ)اآلخرون ، وا 
وأبصارىن عمى أزواجين في الخيام، فبل يردن غيرىم، وال ينفي ذلك خروجين في 

، وقال جمع من البساتين ورياض الجنة، كما جرت العادة ل نساء المموك ونحوىنَّ
المفسرين: المقصورات: المحبوسات في الخيام ال يخرجن منيا، وعمى كبل القولين فين 

 چ  ٹ ٹ ٿ ٿچ  :، وقد استدل العمماء عمى ذلك بقولو تعالى(ٕٛٔ)أعمى وأفضل الحور
  وكذلك استدلوا بالحديثين المذين ذكرتيما في الصفة السابقة.  (،ٜٕٔ)

إنَّ المساكن التي أعدىا اهلل تعالى لممؤمنين يتوفر األمان الدائم  :الغرفات آمنةتاسعًا: 
من الموت والعذاب واألمراض واألحزان، بل ومن الحروب والغزو والنيب والسَّمب 

ساكنين فييا  لكن غرفات الجنة والدَّمار؛ ألنَّ ىذه حالة بيوت الدنيا وخياميا وقصورىا،
المكدرات والمنغصات، لما ىم فيو من المذات، وأنواع المشتييات، مطمئنين، آمنون من 
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 ے ھچ ، وقد استدل العمماء عمى ذلك بقول اهلل تعالى: (ٖٓٔ)وآمنون من الخروج منيا
  . (ٖٔٔ) چ  ې ى ى ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ې ې ۉ ۉ ې ې ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ ۓ ے

فيي  ظاهرها:الغرفات أعمى المساكن، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من عاشرًا: 
نَّ ، و بل َيَرى َبْعُضُيْم َبْعًضا شفافة ال يحتجب من فييا، وال يخفى عنيا من خارجيا، ا 

نَّ منيم من يبعد عن غيره في  أىل الجنة يتفاضمون في منازليم ودرجاتيم ومساكنيم، وا 
سكنو، فبعضيم يشاىد عن بعد أصحاب الغرفات والمنازل العالية، كما كان يشاىد في 

اْلَكْوَكَب اْلُمْسَتِضيَء في أفق السماء، اْلَباِقَي ِمْن َباِب الشَّْرِق َأِو اْلَغْرِب ِفي  الدنيا
: ))إنَّ أىل الجنة ، وقد استدل العمماء عمى ذلك بقول النبي (ٕٖٔ)ااِلْسِتَضاَءِة َمَع اْلُبْعدِ 

المشرق  يتراءون أىل الغرف من فوقيم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في األفق من
أو المغرب لتفاضل ما بينيم، قالوا: يا رسول اهلل تمك منازل األنبياء ال يبمغيا غيرىم 

: ))ِإنَّ ، وقول: (ٖٖٔ)قال: بمى والذي نفسي بيده رجال آمنوا باهلل وصدقوا المرسمين(( 
: ، وقولو (ٖٗٔ)ْوَكَب ِفي السََّماِء((َأْىَل اْلَجنَِّة َلَيَتَراَءْوَن اْلُغْرَفَة ِفي اْلَجنَِّة َكَما َتَراَءْوَن اْلكَ 

 .(ٖ٘ٔ)))ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة ُغَرًفا ُيَرى َظاِىُرَىا ِمْن َباِطِنَيا َوَباِطُنَيا ِمْن َظاِىِرَىا(( 

لقد نفى اهلل سبحانو وتعالى ورسولو  الحادي عشر: البيوت ال صخب فيها وال نصب:
 من اآلفات؛ كالصخب: وىو  عن بيوت الجنة ما يشغل المؤمن عن نعيميا ولذلتيا

اختبلط األصوات والصياح، والنصب: وىو التعب؛ ألنو ما من بيت في الدنيا يسكنو 
صبلحو نصب وتعب، فأخبرا  ال كان في بنائو وا  قوم إال كان بين أىمو صخب وجمبة، وا 

وأنَّ بناء البيت في الجنة حاصل بقولو: كن  أنَّ بيوت الجنة خالية من ىذه اآلفات،
ن ورد تخصيصيا لبيت سيدتنا  نَّ ىذا الوصف عام لجميع بيوت الجنة وا  فيكون، وا 

 ەئ ەئ ائ ائچ  واستدل العمماء عمى ذلك بقول اهلل تعالى:، (ٖٙٔ) خديجة رضي اهلل عنيا
، وكذلك استدلوا بما جاء عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال: (ٖٚٔ) چ  ۇئ ۇئ وئ وئ

فقال: يا رسول اهلل ىذه خديجة قد أتت معيا إناء فيو إدام أو  ))أتى جبريل النبي 
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طعام أو شراب فإذا ىي أتتك فاقرأ عمييا السبلم من ربيا ومني وبشرىا ببيت في الجنة 
 .(ٖٛٔ)من قصب ال صخب فيو وال نصب((

نوع من النعيم بيذا الوصف الدقيق، يرسم في أذىان المؤمنين الصادقين فإنَّ ىذا ال
نَّ اإلنسان إذا أيقن بيذه  صور مساكن الجنة ببيجتيا وجماليا ونعيميا وحبلوتيا، وا 
الجزئيات وتمك الصور فإنو سيتولد في قرارة نفسو طموح، وىو أن يصل إلى أعمى 

جميل وتمك المتعة والنزىة الفضيمة، وال درجة في الجنة، وسيسعى لرؤية ىذا النعيم ال
يحصل عمى ذلك الجزاء والفوز العظيم بالدار اآلخرة والظفر بنعيميا إال إذا تحققت 

 شروط ذلك الجزاء التي سأذكرىا في المطمب البلحق. 
 

 المطمب الرابع
 أثر مساكن الجنة في زيادة اإليمان

لقد فطر اهلل سبحانو وتعالى عباده عمى الحرص عمى األسباب التي ىي مرام معاشيم 
ومصالحيم الدنيوية واألسباب التي فييا مصالحيم األخروية في معادىم، وقد يسر كبًل 
لما خمقو لو في الدنيا واآلخرة، فإذا عمم العبد أنَّ مصالح آخرتو مرتبطة باألسباب 

جتيادًا في فعميا، من القيام بيا منو في أسباب معاشو الموصمة إلييا، كان أشد ا
ومصالح دنياه، وال سيما إذا أيقن أنَّ سموك ىذا الطريق يفضي بو إلى رياض مونَّقة، 
بة، ومساكن طيبة، ولذة نعيم ال يشوبو نكد وال تعب كان حرصو عمى  وبساتين معجَّ

ليو، فالقدر السابق معين سموكيا، واجتياده في المسير فييا بحسب عممو بما يفضي إ
عمى األعمال الصالحة وما يحث عمييا، ومتقضي ليا، ال أنو مناف ليا وصاد عنيا؛ 

چ  ڳ ڳگ  گک ک ک ک    گ گ ڑ ڑ ژژ  ڈ ڈ ڎ ڎچ وذلك لقول اهلل تعالى: 
 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائى ى  ېچ  ، وقولو:(ٜٖٔ)
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦڦ ڦڤ ڤ  ڤڤ  ٹ ٹچ  ، وقال تعالى:(ٓٗٔ)چ  حئ جئي ي  ڳڳ
، َوَىَذا ِفي اْلُقْرآِن الكريم َكِثيٌر، َوَمَداُرُه َعَمى َثبَلِث َقَواِعَد: ِإيَماٍن َوتَْقَوى َوَعَمٍل (ٔٗٔ) چ 

، َفَأْىُل َىِذِه الثَّبَلَثِة ُىُم اأْلَْبَراُر، َوُىْم َأْىُل اْلُبْشَرى ُدوَن َمنْ   صالح َخاِلٍص ِلمَِّو َعزَّ َوَجلَّ
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َعاَداُىْم ِمْن َساِئِر اْلَخْمِق، َوَعَمى َىِذِه األشياء الثَّبَلَثِة َداَرْت ِبَشاَراُت اْلُقْرآِن الكريم َوالسُّنَِّة 
َجِميُعَيا، َوِىَي َتْجَتِمُع ِفي َأْصَمْيِن ليما األثر في زيادة اإليمان؛ ِإْخبَلٍص ِفي َطاَعِة المَِّو، 

ْحَساٍن ِإَلى َخْمِقِو،  َوَتْرِجُع ِإَلى َخْصَمٍة َواِحَدٍة، َوِىَي ُمَواَفَقُة الرَّبّْ َتَعاَلى ِفي َمَحابِّْو، َواَل َواِ 
، َوَأمَّا اأْلَْعَماُل الَِّتي ِىَي َطِريَق ِإَلى َذِلَك ِإالَّ ِبَتْحِقيِق اْلُقْدَوِة َظاِىًرا َوَباِطًنا ِبَرُسوِل المَّو 

: ))اإليمان بضع  زيادة اإليمان ونقصانو في قولوَتَفاِصيُل َىَذا األصل فيي معيار 
 ،(ٕٗٔ)وسبعون شعبة، فأفضميا قول: ال إلو إال اهلل، وأدناىا إماطة األذى عن الطريق((

َوَبْيَن َىاتَْيِن الشُّْعَبتَْيِن َساِئُر الشَُّعِب التي يزداد إيمان العبد بفعميا؛ وكميا ترجع ِإَلى 
لّْ َما َأْخَبَر ِبِو، َوَطاَعِتِو ِفي َجِميِع َما َأَمَر ِبِو ِإيَجاًبا َواْسِتْحَباًبا، ِفي كُ  َتْصِديِق الرَُّسوِل 

نَّ من تمك الشعب عبادات أخبرنا اهلل سبحانو  َواْجِتَناِب َما َنَيى َعْنُو َتْحِريًما َوَكَراَىًة، وا 
بة في أنَّ من يعمل بيا سيزداد ايمانو ويكون جزاؤه مساكن طي وتعالى ورسولو 

 ، وسأقتصر عمى ذكر بعض منيا مما ورد بدليل صحيح وىي كما يأتي:(ٖٗٔ)الجنة
وعد اهلل سبحانو وتعالى من آمن بو  :أواًل: اإليمان باهلل ورسوله، والجهاد في سبيل اهلل

بمساكن طيبة فييا كل وسائل الراحة وما ىم بحاجة إليو  وجاىد في سبيمو  وبرسولو
 ۓ ے   ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ   ۀ ۀ     ٹ ٹ ڻ ڻ ںچ  بقولو:من طعام وشراب وأثاث 

ى  ې    ې     ې ې ى ى ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ې ې              ۉ ۉ ې   ې   ڭ ڭڭ      ڭ ۓ
، فجاء السياق بذكر األعمال التي ينالون بيا ىذه (ٗٗٔ)چ    وئ    ەئ ەئ ائائى 

حسنيا الذاتي أّنيا المساكن، وقد ناسب لفظ الجمع )مساكن( تعدد األعمال, فبعد ذكر 
طيبة بيَّن حسن مكانيا بقولو )في جنات عدن( وىو أيًضا مناسب لمفظ الجمع بقولو 
نما خصت المساكن بالذكر ىنا؛ ألنَّ في الجياد مفارقة مساكنيم، فوعدوا  )جنات(, وا 
عمى تمك المفارقة الموقتة بمساكن أبدية, لما في ذلك من الترغيب إلى مفارقة مساكنيم 

نيا ألربح تجارة أن والتض نفاق أمواليم األثر الكبير في زيادة اإليمان، وا  حية بأنفسيم وا 
يجاىد المؤمن في حياتو القصيرة حتى حين يفقد ىذه الحياة كميا، ثم يعوض عنيا تمك 
الجنات وىذه المساكن في نعيم مقيم وحقا ذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم، وكأنما ينتيي ىنا حساب 

نو لربح ضخم ىائل أن يعطي المؤمن الدنيا ويأخذ اآلخرة، فالذي التجارة الرا بحة، وا 
يتجر بالدرىم فيكسب عشرة يغبطو كل من في السوق، فكيف بمن يتجر في أيام قميمة 
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معدودة في ىذه األرض، ومتاع محدود في ىذه الحياة الدنيا، فيكسب بو خمودًا ال يعمم 
 .(٘ٗٔ)مقطوع وال ممنوع في مساكن طيبة لو نياية إال ما شاء اهلل، ومتاعًا غير

ثانيًا: طاعة اهلل ورسوله، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتولي المؤمنين، 
طعام الطعام:  يتاء الزكاة، وا  قام الصالة، وا  لقد وعد اهلل سبحانو وتعالى عباده وا 

ادات بكل ما جاءىم بو وأطاعوه بأداء تمك العب المؤمنين الذين صدقوا الرسول 
چ : ؛ لقولو تعالى(ٙٗٔ)بمساكن طيبة، بل ورضوان اهلل عمييم أكبر من الجنة وما فييا 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ٹٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳک گ گ گ گ
: ))َما ، وقول النبي (ٚٗٔ)چ  ې  ې ې ې ىى ۅ ۅ ۋ ۋٴۇ ې ې ۉ ۉ ې ې ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

ُكلَّ َيْوٍم ِثْنَتْي َعْشَرَة َرْكَعًة َتَطوًُّعا، َغْيَر َفِريَضٍة، ِإالَّ َبَنى اهلُل َلُو ِمْن َعْبٍد ُمْسِمٍم ُيَصمّْي ِلمَِّو 
: ))ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة ُغَرًفا قولو ، و (ٛٗٔ) َبْيًتا ِفي اْلَجنَِّة، َأْو ِإالَّ ُبِنَي َلُو َبْيٌت ِفي اْلَجنَِّة((

: ِلَمْن َيا َرُسوَل  ُيَرى َظاِىُرَىا ِمْن َباِطِنَيا َوَباِطُنَيا ِمْن َظاِىِرَىا، َفَقاَل َأُبو َماِلٍك اأْلَْشَعِريُّ
 (.ٜٗٔ) المَِّو؟ َقاَل: ِلَمْن َأَطاَب اْلَكبَلَم، َوَأْطَعَم الطََّعاَم، َوَباَت َقاِئًما َوالنَّاُس ِنَياٌم((

اء التغاير بين المساكن والجنات المشعر بو العطف إما ذاتي بن: "(ٓ٘ٔ)قال اآللوسي
عمى أن يراد بالجنات غير عدن؛ وىي لعامة المؤمنين، وعدن لمنبيين عمييم الصبلة 
والسبلم والصديقين والشيداء، أو يراد بيا البساتين أنفسيا وىي غير المساكن كما ىو 
ما  ظاىر، فالوعد حينئذ صريحًا بشيئين البساتين والمساكن، فمكل أحد جنة ومسكن، وا 

يما عامًا، ولكن األول باعتبار اشتماليا عمى األنيار تغاير وصفي فيكون كل من
والبساتين، والثاني ال بيذا االعتبار، وكأنو وصف ما وعدوا بو أواًل بأنو من جنس ما 
ىو أشرف األماكن المعروف عندىم من الجنات ذات األنيار الجارية؛ لتميل إليو 

لعيش معرى عن شوائب طباعيم أول ما يقرع أسماعيم، ثم وصفو بأنو محفوف بطيب ا
الكدورات التي ال تكاد تخمو عنيا أماكن الدنيا وأىميا، وفييا ما تشتيي األنفس وتمذ 
األعين، ثم وصف بأنو دار إقامة ببل ارتحال، وثبات ببل زوال، وال يعد ىذا تكرارًا؛ 

م ما لقولو سبحانو: )خاِلِديَن ِفييا( كما ال يخفى، ثم وعدىم جل شأنو كما يفيم من الكبل
ىو أجل وأعمى من ذلك كمو بقولو تبارك وتعالى: )َوِرْضواٌن ِمَن المَِّو(، أي وقدر يسير 

، وىذا الجزاء العظيم ال يكون إال لممؤمن الذي زاد إيمانو (ٔ٘ٔ)من رضوانو سبحانو َأْكَبُر"
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بفعل جميع تمك الطاعات؛ وأىميا في ىذا الزمان أن تكون طبيعتو طبيعة األمة 
طعام الطعام، تي أرادىا اهلل ورسولوالمؤمنة ال ، وىمو الوحدة، وشعاره التكافل وا 

والتضامن في تحقيق الخير ودفع الشر)َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعِن اْلُمْنَكِر(، 
وتحقيق الخير ودفع الشر يحتاج إلى الوالية والتضامن والتعاون، ومن ىنا تقف األمة 

، ال تدخل بينيا عوامل الفرقة، وحيثما وجدت الفرقة في الجماعة المؤمنة صفًا واحداً 
المؤمنة فثمة وال بد عنصر غريب عن طبيعتيا، وعن عقيدتيا، ىو الذي يدخل بالفرقة، 
ثمة غرض أو مرض يمنع السمة األولى ويدفعيا، السمة التي يقررىا العميم الخبير! 

الوالية إلى األمر بالمعروف والنيي عن المنكر، )َبْعُضُيْم َأْوِلياُء َبْعٍض( يتجيون بيذه 
عبلء كممة اهلل، وتحقيق الوصاية ليذه األمة في األرض )َوُيِطيُعوَن المََّو َوَرُسوَلُو(، فبل  وا 
يكون ليم ىوى غير أمر اهلل وأمر رسولو، وال يكون ليم دستور إال شريعة اهلل ورسولو، 

وال يكون ليم الخيرة إذا قضى اهلل ورسولو،  وال يكون ليم منيج إال دين اهلل ورسولو،
 .(ٕ٘ٔ)وبذلك يوحدون نيجيم ويوحدون فيفوزون فوزًا عظيماً 

وعد اهلل سبحانو وتعالى عباده الذين اتقوا سخطو  ثالثًا: التقوى، واإلخالص، والصبر:
وعقابو وتركوا المعاصي، وأخمصوا لو العبادة، وصبروا عمى ذلك بغرف مستعمية 

 ائ ائى ى  ې ې ېچ  بعض، درجات ثابتة ثبات البناء المستقر بقولو تعالى:بعضيا فوق 
 ەئ ائ ائى ى  ې ې ېچ ،وقولو:(ٖ٘ٔىئ ىئ ېئ ېئ ېئۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
 ڭ   ڭ  ڭ ڭ ۓچ  ، وقولو: (ٗ٘ٔ)چىئ ىئ ېئ ېئ ېئۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ
،  إذ لما جاء السياق بتعداد تمك األعمال في اآليتين األولى والثانية، (٘٘ٔ)چ  ۉ ۉ ې ې

جاء الجزاء بصيغة الجمع )وىم في الغرفات آمنون( و)ليم غرف من فوقيا غرف(، 
فكان تعددىا مناسبًا لتعدد صفات المجزيين بيا، وال تنال ىذه الغرفات إال بتمك 

رتبت عمى اإليمان والعمل الصالح، وال األعمال، وما إيثار الجمع فييما؛ إال ألنيا 
خفاء في تفاوت الناس فييما زيادة ونقصًا، وعمى ذلك تتفاوت األجزية، وفي اآلية 
الثالثة رتب عمى مجموع األوصاف الكاممة، فمذا جيء بالواحد داللة عمى أنَّ الغرف ال 

رية، وقيل: ىي تفاوت ِبما َصَبُروا، أي بسبب صبرىم عمى أنَّ الباء لمسببية وما مصد
لمبدل، أي: بدل صبرىم، ولم يذكر متعمق الصبر؛ ليعم ما سمف من عبادتيم فعبًل 
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ما عمى  وتركًا وغيره من أنواع العبادات، والكل مدمج فيو، فإنو إما عن المعاصي، وا 
ما عمى اهلل تبارك وتعالى وىو أعمى منيما، فكان ليذا الجزاء العظيم األثر  الطاعات، وا 

زيادة اإليمان، بتحقيق التقوى واإلخبلص والصبر وغيرىا؛ لموصول إلى تمك  الكبير في
 .(ٙ٘ٔ)الغرفات

نَّ مما ينبغي فيو اإلخبلص بناء المساجد، وىو من األعمال التي ليا األثر الكبير في  وا 
: ))من بنى مسجدًا  زيادة اإليمان لمحصول عمى مسكن في دار الخمد؛ لقول النبي 

 .(ٚ٘ٔ)بنى اهلل لو مثمو في الجنة(( يبتغي بو وجو اهلل،
)ِمْثَمُو( َأْمَرْيِن: َأَحُدُىَما: َأْن َيُكوَن َمْعَناُه َبَنى المَُّو  قال اإلمام النووي: "َيْحَتِمُل َقْوُلُو 

َتَعاَلى َلُو ِمْثَمُو ِفي ُمَسمَّى اْلَبْيِت، وأما ِصَفُتُو ِفي السََّعِة َوَغْيِرَىا َفَمْعُموٌم َفْضُمَيا َأنََّيا ِممَّا 
ى َقْمِب َبَشٍر، الثَّاِني: َأنَّ َمْعَناُه َأنَّ َفْضَمُو َعَمى اَل َعْيٌن َرَأْت َواَل ُأُذٌن َسِمَعْت َواَل َخَطَر َعمَ 

 .(ٛ٘ٔ)ُبُيوِت اْلَجنَِّة َكَفْضِل المسجد عمى بيوت الدنيا"
 المساكنوتمك  العظيم بيذا النعيم ويوقن عندما يسمعمن العقبلء فإنَّ صاحب الذوق 

الخالدة بيذه الصفات النادرة، والميزات الخاصة، واألجناس المتنوعة، ال بدَّ وأن يعزم 
تحقيق األصل الذي عمى رؤيتيا والوصول الييا ليستمتع بنعيميا، وال يمكن ذلك إال ب

بكافة التفصيبلت المطمب وىو العمل ُمَواَفَقُة الرَّبّْ َتَعاَلى ِفي َمَحابِّْو  ىذا افتتحت بو
، والفوز بمساكن و األثر العظيم في زيادة اإليمان، وال شك أنَّ ذلك لتندرج تحتو التي

 الجنان.
 

 الخاتمة
الحمد هلل الذي بنعمو تتم الصالحات، والصبلة والسبلم عمى سيدنا محمد وعمى آلو 

 ياوما يتعمق في ،الجنة مساكنة في ففي نياية ىذه الجولة العممي وصحبو وسمم وبعد:
 كما يأتي: كانت عقدية و  بخبلصة إيمانية تخرج
أركان ركن من من جزء  وأنيا مخموقة اآلن الجنة مساكنعتقاد بوجود إنَّ اال .ٔ

 ضال جاحد، اتفق العمماء عمى فيو ومن أنكرىا ،أمرنا اهلل تعالى أن نؤمن بيااإليمان، 
 .، خبلفًا لمخوارج وبعض المعتزلةفيرهكت
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عمومًا في  وقعيايستطيب نازليا اإلقامة فييا، ومالمساكن ىي األماكن التي  .ٕ
موقعيا أقرب ، و ساكنجنات عدن، والبيوت ىي التي تتألف من جدار وسقف من الم

إلى عرش الرحمن في مرتبة العندية، والقصور ىي المساكن الرفيعة، ذات المباني 
فات ىي العبللي العظيمة الواسعة والمتنزىات، ولم أجد قواًل صريحًا يحدد موقعيا، والغر 

المبنية بعضيا فوق بعض؛ وىي أعز المنازل وأرفعيا وأجمميا منظرًا، وموقعيا عمومًا 
 في السماء السابعة في درجات عالية جدًا.

، ومقرىا في البساتين در والؤلؤ الباىر الثمين المجوفالخيام مصنوعة من ال .ٖ
ر، وعرضيا كذلك، في عمى شواطئ األنيار، ارتفاع الخيمة أكثر من تسعين كيمو مت
 كل خيمة لممؤمن أىمون يطوف عمييم وال يرى بعضيم بعضًا.

لم أجد دليبًل قطعيًا في الداللة ينص عمى تحديد مواقع تمك المساكن تحديدًا  .ٗ
دقيقًا، بل ما نقمتو عن العمماء كان وصفًا لمكانة وفضل مقرات تمك المساكن وعمو 

 ض عمم ذلك إلى اهلل تعالى.شأنيا من حيث العموم، لذلك ينبغي تفوي
 وأنَّ ما ذكره اهلل تعالى في القرآن الكريم، المساكن كثيرة ال تعدُّ وال تحصى .٘

؛ فبل يمكن لممؤمن معرفة بو الجنان تبعضًا مما زين في السنة الصحيحة والنبي
 ،ن سمعتذوال أ ،واحصاء كافة المفاصل الدقيقة لنعيم المساكن؛ ففييا ما ال عين رأت

 وال خطر عمى قمب بشر.  
مساكن اآلخرة ال تشابو مساكن الدنيا إال باالسم، وأما المسميات فبينيما  .ٙ

 تفاوت.
المساكن حسنة البناء بذاتيا، طيبة القرار، طاىرة زكية مستمذة، بناؤىا من  .ٚ

الذىب والفضة بناء حقيقيًا عمى شكل طبقات عالية ومرتفعة ليا شرفات، تجري من 
فة ألىميا، ال تعب فييا، وال ازعاج بصوت مرتفع، آمنة من كافة ، معرَّ تحتيا األنيار

المكدرات والمنغصات، أىميا آمنون من الخروج منيا، يرى ظاىر الغرفات من باطنيا 
 وباطنيا من ظاىرىا.  
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أىل الجنة يتفاضمون في المساكن بحسب درجاتيم ومنازليم، لذلك كان  .ٛ
؛ ألنَّ اهلل سبحانو وتعالى في استقامة المؤمن وزيادة ايمانو في الدنيا اً كبير  اً لممساكن أثر 

  بتمك المساكن وذلك النعيم.  وعد من آمن وعمل الصالحات واتقى وأطاع رسولو 
رغَّب اهلل عز وجل عباَده وحّضيم عمى عبادتو وترك معصيتو، بما أعّده لممؤمنين ف

يقين المؤمن بجزئيات ف ونعيميا، المساكنه المتقين ووعد بو عباده المخمصين، وىي ىذ
، يكون عامبًل مؤثرًا في لصفات النادرة، والميزات الخاصةالخالدة بيذه ا مساكنتمك ال

زيادة اإليمان؛ ألنو سيتولد في قرارة نفسو طموح الوصول إلى أعمى درجة في الجنة، 
، وال يحصل عمى بياليأنس وسيسعى لرؤية ىذا النعيم وتمك المتعة والنزىة الفضيمة، 

ذلك الجزاء إال إذا تحقق شرطو وجاىد نفسو في سبيل اهلل، وتقرب إلى اهلل بطاعتو 
ا وعمموا الصالحات، وال شك أنَّ في ذلك وترك معصيتو؛ ألنَّ اهلل وعد بيا الذين آمنو 

  نو. عظيم في زيادة اإليمان، ألنَّ األعمال ال تكون إال ميزانًا لزيادة اإليمان ونقصاألثر 
 

 :الهوامش
                                                           

 . ٖٖ-ٕٚ( سورة الواقعة، اآليات: ٔ)
( الجامع الصحيح المختصر، ألبي عبداهلل محمد بن إسماعيل ألبي عبداهلل البخاري الجعفي ٕ)

 -ه ٚٓٗٔ، ٖه(، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط: ٕٙ٘)ت:
 .ٜٜٗٗ، برقم: ٖٜٚٔ/ ٗم، كتاب التفسير،  باب } إنو اهلل عنده عمم الساعة {، ٜٚٛٔ

في الممل واألىواء والنحل، ألبي محمد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي ( ينظر: الفصل ٖ)
والمواقف، لعضد الدين عبد ، ٙٙ/ٗىـ(، مكتبة الخانجي، القاىرة، ٙ٘ٗالقرطبي الظاىري )ت: 

ىـ(، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار الجيـل، لبنان، بيروت، ٙ٘ٚالرحمـن بن أحمـد اإليجي )ت:
ىـ(، ٕٜٚ، وشرح العقيدة الطحاوية، البن أبي العز الحنفي )ت:ٙٛٗ/ٖ، ٔط:  م،ٜٜٚٔ -ىـ ٚٔٗٔ

 .ٕٓٗ، ٗىـ، ط: ٜٖٔٔالمكتب اإلسبلمي، بيروت، 
ىـ(، تحقيق: فوقية حسين ٖٖٓ( ينظر: اإلبانة عن أصول الديانة، ألبي الحسن األشعري )ت:ٗ)

، والفصل في الممل واألىواء والنحل، ابن حزم، ٕٓىـ، ٜٖٚٔ، ٔمحمود، دار األنصار، القاىرة، ط: 
، وشرح المقاصد في عمم الكبلم، لسعد الدين التفتازاني )ت: ٘ٛٗ/ٖ، والمواقف، لبليجي، ٛٙ/ٗ

، وشرح العقيدة الطحاوية، ٕٛٔ/ٕم، باكستان، ٜٔٛٔ-ىـٔٓٗٔىـ(، دار المعارف النعمانية، ٜٔٚ
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ىـ(، نسقو وخرج أحاديثو: ٕٚٚٔ، وشرح جوىرة التوحيد، لمباجوري )ت: ٕٓٗالبن أبي العز الحنفي، 
 .ٖٔٗمحمد أديب الكيبلني، وعبدالكريم تتان، 

    .ٖٖٔ( سورة آل عمران، اآلية: ٘)
( ينظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ٙ)

، والجامع ألحكام القرآن، ألبي ٙ/ٜم، ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔىـ(، دار الكتب العممية، بيروت، ٗٓٙ)ت:
، ولباب ٕ٘ٓ/ٗىـ(، دار الشعب، القاىرة، ٔٚٙعبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي)ت: 

لتأويل في معاني التنزيل، لعبلء الدين عمي بن محمد بن إبراىيم البغدادي الشيير بالخازن )ت: ا
 .٘ٛٗ/ٖ، والمواقف، لئليجي، ٕٓٗ/ٔم، ٜٜٚٔ -ىـ  ٜٜٖٔىـ(، دار الفكر، بيروت، ٕ٘ٚ

   .ٖ٘( سورة البقرة ، اآلية: ٚ)
ىـ(, ٛٓٚاإليجي ولد بعد)( ىو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو الفضل، عضد الدين ٛ)

عالم باألصول والمعاني والعربية. من أىل إيج )بفارس( أبرز من تتممذ عميو, شمس الدين الكرماني 
ىـ(. ينظر: طبقات الشافعية, ألبي بكر بن أحمد ٙ٘ٚوسعد الدين التفتازاني, توفي في مدينة إيج عام)

ىـ(, تحقيق: د. ٔ٘ٛقاضي شيبة )ت:  بن محمد بن عمر األسدي الشيبي الدمشقي، تقي الدين ابن
 .ٜٕ-ٕٚ/ٖىـ, ٚٓٗٔ، ٔبيروت، ط:  –الحافظ عبد العميم خان, عالم الكتب 

 .٘ٛٗ/ٖ( المواقف، لبليجي، ٜ)
( ىو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود البدر، قاضي ٓٔ)

ثم القاىري الحنفي، ويعرف بالعيني، القضاة، أبو محمد، وأبو الثناء بن الشياب، الحمبي األصل، 
ىـ(، وتوفي سنة ٕٙٚاإلمام المحدث، صاحب عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ولد بعينتاب سنة )

ىـ(. ينظر: الضوء البلمع ألىل القرن التاسع، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ٘٘ٛ)
ة الوعاة في طبقات المغويين، لجبلل ، وبغئٖٖ-ٖٔٔ/ٓٔىـ(، دار مكتبة الحياة، بيروت،ٕٜٓ)ت: 

ىـ(، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراىيم، المكتبة العصرية، ٜٔٔالدين عبد الرحمن السيوطي )ت: 
 .ٕ٘ٚ/ٕلبنان، صيدا، 

( عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين ٔٔ)
 .ٜٛ/ٕدار إحياء التراث العربي، بيروت،  ىـ(،٘٘ٛالحنفي بدر الدين العيني )ت: 

مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ىبلل بن أسد الشيباني  (ٕٔ)
وعادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن عبدالمحسن  ىـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوطٕٔٗ)ت: 

، قال الشيخ ٜٜٕٕٙ، برقم: ٔٓٔ/ ٖٛ، م ٕٔٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔ، ٔالتركي، مؤسسة الرسالة، ط: 
 شعيب اآلرنؤوط: صحيح لغيره، وىذا إسناد قوي، جزء من حديث.
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البصري، ثم اعتزال  ( ىم أتباع واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، المذين كانا من تبلمذة الحسنٖٔ)
مجمسو؛ الختبلفيما معو في حكم مرتكب الكبيرة، وأبرز ما ابتدعوا قوليم بخمق القرآن ونفي الصفات، 
واتفقوا عمى أصول خمسة وىي: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، واألمر 

الفرقة الناجيـة، لعبد القاىر بن طاىر بن  بالمعروف والنيي عن المنكر. ينظر: الفرق بين الفرق وبيان
، ٕم، ط:ٜٚٚٔىـ(، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ٜٕٗمحمد البغدادي أبي منصـور اإلسفراييني)ت:

ىـ(، تحقيق: ٛٗ٘، والممل والنحل، لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشيرستاني )ت: ٘ٔ
 . ٖٗ/ٔ، وٖٓ/ٔ، ىـ ٗٓٗٔمحمد سيد كيبلني، دار المعرفة، بيروت، 

( طرح التثريب في شرح التقريب )المقصود بالتقريب: تقريب األسانيد وترتيب المسانيد(، ألبي ٗٔ)
الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراىيم العراقي )ت: 

ثم المصري، أبو زرعة ولي ىـ(، وأكممو ابنو: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ٙٓٛ
وصورتيا دور عدة منيا )دار إحياء  -ىـ(، الطبعة المصرية القديمة ٕٙٛالدين، ابن العراقي )ت: 

 .ٓٙ/ ٕالتراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي(، 
، ٕٖٗ، برقم: ٖ٘ٔ/ٔ( صحيح البخاري، كتاب الصبلة، باب كيف فرضت الصبلة في اإلسراء، ٘ٔ)

 جزء من حديث.
( ىو عمى بن احمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن َصالح بن خمف األموي، َفارسي األصل ٙٔ)

ه، عالم بالفقو والحديث واألصول ٙ٘ٗه، َوتوفى عام ٖٗٛاألندلسي، َأبو محمد الظاىري، ولد عام 
وفيات األعيان وأنباء والتاريخ والنسب واألدب، من مؤلفاتو الفصل في الممل واألىواء والنحل. ينظر: 

ىـ(، تحقيق: ٔٛٙأبناء الزمان، ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خمكان )ت: 
، وىدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، ٕٖ٘/ٖإحسان عباس، دار الثقافة، لبنان، 

 .ٜٓٙ/ٔبيروت، لبنان، ىـ(، دار إحياء التراث العربي ٜٕٖٔإلسماعيل باشا البغدادي)ت: 
 .ٛٙ/ ٗ( الفصل في الممل واألىواء والنحل، البن حزم، ٚٔ)
 .ٕٚٓ/ٚ( ينظر: عمدة القاري، لمعيني، ٛٔ)
، وسنن أبي داود، ألبي داود سميمان بن األشعث ٖٚٗٗٔ، برقم: ٜٔٔ/ ٕٔ، مسند اإلمام أحمد(ٜٔ)

ىـ(، تحقيق: محمد محيي الدين ٕ٘ٚبن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّْجْستاني )ت: 
، ٖٕٛ/ٗعبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، َباٌب ِفي اْلَمْسَأَلِة ِفي اْلَقْبِر َوَعَذاِب اْلَقْبِر، 

 ، جزء من حديث، قال الشيخ شعيب األرنؤوط: صحيح.ٔ٘ٚٗبرقم: 
كوراني، الشيرزوري، ( ىو أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن أحمد بن رشيد بن إبراىيم، الٕٓ)

ىـ، ابرز شيوخو ابن حجر، وابرز تبلميذه القزويني، من ٖٔٛالشافعي ثم الحنفي، ولد بكوران عام 
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ىـ. ينظر: نظم العقيان في أعيان األعيان، لجبلل ٖٜٛمؤلفاتو الدرر الموامع في شرح جمع الجوامع، 
، ٖٛبة العممية، بيروت، ىـ(، تحرير فيميب حتي، المكتٜٔٔالدين عبدالرحمن السيوطي )ت: 

ىـ(، دار الكتاب العربي، ٜٛٙوالشقائق النعمانية في عمماء الدولة العثمانية، لطاش كبري زادة )ت:
 .ٔ٘م، ٜ٘ٚٔ -ىـٜٖ٘ٔبيروت، 

( الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ألحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني ٕٔ)
، ٔتحقيق: أحمد عزو عناية، دار إحياء التراث العربي، ط: ىـ(، ٖٜٛالشافعي ثم الحنفي )ت: 

 .ٕٓٗ/ٖم، بيروت، لبنان، ٕٛٓٓ -ىـ ٜٕٗٔ
 .ٗٓٓٔ، برقم: ٖٚ٘/ٔ( صحيح البخاري، كتاب صفة الصبلة، باب صبلة الكسوف جماعة، ٕٕ)
( ىو أحمد بن عمي بن محمد الكناني العسقبلني، أبو الفضل، شياب الدين، ابن َحَجر، من أئمة ٖٕ)

العمم والتاريخ، أصمو من عسقبلن )بفمسطين(، من مؤلفاتو فتح الباري شرح صحيح البخاري، ولد عام 
، ٘ٗىـ بالقاىرة. ينظر: نظم العقيان في أعيان األعيان، لمسيوطي، ٕ٘ٛىـ ، وتوفي عامٖٚٚ

بنان، م، بيروت، لٕٕٓٓ، ٘ٔىـ(، دار العمم لممبليين، ط: ٜٖٙٔواألعبلم، لخير الدين الزركمي )ت: 
ٔ /ٔٚٛ. 
( فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألحمد بن عمي بن حجر أبي الفضل العسقبلني الشافعي ٕٗ)

 .ٔٗ٘/ٕىـ(،  تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، ٕ٘ٛ)ت: 
( ىو يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، أبو عمر، شيخ عمماء األندلس، ٕ٘)

دثييا في وقتو، مؤرخ، من فقياء المالكية، من تصانيفو آَداب اْلعمم، واالستذكار، ولد بقرطبة وكبير مح
ىـ . ينظر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، البن خمكان،  ٖٙٗىـ، وتوفي بشاطبة سنة ٖٛٙعام 
ين، إلسماعيل ، وىدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفٕٕٚ/ٖ، واألعبلم، لمزركمي، ٙٙ/ ٚ

 .ٓ٘٘/ ٕباشا البغدادي، 
( التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل ابن عبد البر ٕٙ)

محمد عبدالكبير البكري، وزارة عمـوم  ىـ(، تحقيق: مصطفى بن أحمد العموي، وٖٙٗالنمري )ت: 
 .٘ٔٔ/ٜٔىـ، ٖٚٛٔاألوقاف والشؤون اإلسبلمية، المغرب، 

وىو ذو الخويصرة، من  ( ىي أول بدعة ظيرت في ىذه األمة؛ ألّن زعيميم خرج عمى النبي (ٕٚ
ذىبية جاءت لو، فقال: يا محمد اعدل، فكان أّول َمن خرج عمى  بني تميم، حين قّسم النبي 

الشريعة، ثم في عيد عمي َرِضَي المَُّو َعْنُو خرجوا عميو، وأجمعوا عمى أّن كل كبيرة كفر، وأّن اهلل 
يعذب أصحاب الكبائر عذابًا دائمًا، وىم عشرون فرقة، منيا: النجدات واألزارقة والعجاردة، وىم 

ويعّظمون أبا بكر وعمر، رضي اهلل عنيما. ينظر:  -َرِضَي المَُّو َعْنُيم -ن وعمّيًا وعائشةيكّفرون عثما



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 

2028 

                                                                                                                                                      

اعتقادات فرق المسممين والمشركين، ألبي عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
:ىـ(، تحقيق: عمي سامي، دار الكتب ٙٓٙالرازي الممقب بفخر الدين الرازي خطيب الري)ت: 

 .ٙ٘-ٗ٘، والفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيـة، لبلسفراييني، ٙٗىـ، ٕٓٗٔممية، بيروت، الع
( ىو ضرار بن عمرو الغطفانّي، قاض من كبار المعتزلة، طمع برياستيم في بمده، فمم يدركيا، ٕٛ)

وطردوه، صنف نحو ثبلثين كتابًا، بعضيا في الرد عمييم وعمى= =الخوارج، وفييا ما  فخالفيم، فكفروه
ىو مقاالت خبيثة؛ منيا إنكار عذاب القبر، وشيد عميو اإلمام أحمد بن حنبل عند القاضي سعيد بن 

ىـ. ينظر: طبقات المفسرين ٜٓٔعبد الرحمن الجمحّي فأفتى بضرب عنقو، فيرب، توفي نحو 
ىـ(، دار الكتب ٜ٘ٗمحمد بن عمي بن أحمد، شمس الدين الداوودي المالكي )ت: لمداوودي، ل

 .ٕ٘ٔ/ ٖ، واألعبلم، لمزركمي، ٕٕٕ/ٔالعممية، بيروت، 
( ىو أبو ىاشم، عبد السبلم بن أبي عمي محمد الجبائي بن عبد الوىاب بن سبلم بن خالد بن ٜٕ)

ر، كان ىو وأبوه من كبار المعتزلة، وكتب ، المتكمم المشيو حمران بن أبان، مولى عثمان بن عفان 
ىـ( ببغداد. ينظر: وفيات ٕٖٔىـ(، وتوفي عام )ٕٚٗالكبلم مشحونة بمذاىبيما واعتقادىما، ولد عام )

، وميزان االعتدال في نقد الرجال، لشمس الدين ٖٛٔ/ٖاألعيان وأنباء أبناء الزمان، البن خمكان، 
ق: عمي محمد معوض، وعادل أحمد عبدالموجود، دار ىـ(، تحقيٛٗٚمحمد بن أحمد الذىبي، )ت:

 .ٕٖ٘/ٗ، ٔم، ط: ٜٜ٘ٔالكتب العممية، بيروت، 
( ىو القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار بن احمد بن خميل اليمداني، ٖٓ)

ىـ(، ٜٖ٘االستدابادي، الشافعي، قاضى ري، وشيخ المعتزلة في عصره، لو عدة مؤلفات، ولد عام )
ىـ، دار ٖٙٗىـ(. ينظر: تاريخ بغداد، ألحمد بن عمي أبي بكر الخطيب البغدادي، ٘ٔٗوتوفى عام )

، وىدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إلسماعيل ٖٔٔ/ٔٔالكتب العممية، بيروت، 
 .ٖ٘/ٕباشا البغدادي، 

لممل والنحل، لمشيرستاني، ، واٛٙ/ٗ( ينظر: الفصل في الممل واألىواء والنحل، البن حزم، ٖٔ)
، وشرح ٕٛٔ/ٕ، وشرح المقاصد في عمم الكبلم، لمتفتازاني، ٘ٛٗ/ٖ، والمواقف، لئليجي، ٔٚ/ٔ

 .ٖٔٗالجوىرة، لمباجوري، 
 .ٛٛ( سورة القصص، من اآلية: ٕٖ)
 .ٖ٘( سورة الرعد، اآلية: ٖٖ)
 .ٙٛٗ/ٖ، والمواقف، لئليجي، ٚٗ/ٜٔ( ينظر: مفاتيح الغيب، لمرازي، ٖٗ)
 .ٙٛٗ/ٖ( المواقف، لئليجي، ٖ٘)
 .ٖٖٔ( سورة آل عمران ، اآلية: ٖٙ)
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 .ٙٛٗ/ٖ( ينظر: المواقف، لئليجي، ٖٚ)
 ( ينظر: المصدر نفسو.ٖٛ)
 .ٔٔ( سورة  التحريم، من اآلية: ٜٖ)
 .ٜٖٗ، برقم: ٕٚٔ/ ٔصحيح البخاري، كتاب المساجد، باب من بنى مسجدًا ،  (ٓٗ)
 .ٛٙ/ٗنحل، البن حزم، ( ينظر: الفصل في الممل واألىواء والٔٗ)
 .ٕٓٗ( ينظر: المصدر نفسو، وشرح العقيدة الطحاوية، البن أبي العز الحنفي، ٕٗ)
( ينظر: لوامع األنوار البيية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة ٖٗ)

ىـ(، ٛٛٔٔالمرضية، لشمس الدين، أبي العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبمي )ت: 
 .ٖٕٔ/ٕم،  ٕٜٛٔ -ىـ  ٕٓٗٔ،  ٕمؤسسة الخافقين ومكتبتيا، دمشق، ط: 

   .ٖٕ( سورة األنبياء، من اآلية: ٗٗ) 
، ولباب التأويل ٕ٘ٓ/ٗ، والجامع ألحكام القرآن، لمقرطبي، ٙ/ٜ( ينظر: مفاتيح الغيب، لمرازي، ٘ٗ)

 .٘ٛٗ/ٖ، والمواقف، لئليجي، ٕٓٗ/ٔفي معاني التنزيل، لمخازن، 
 .٘ٔٗ( ينظر: شرح الجوىرة، لمباجوري، ٙٗ)
ىـ(، تحقيق: ٕٚ٘( ينظر: اإليضاح في أصول الدين، ألبي الحسن عمي بن الزاغوني )ت:ٚٗ)

م، ٖٕٓٓىـ ـ ٕٗٗٔ، ٔعصام السيد محمود، مركز الممك فيصل لمبحوث والدراسات اإلسبلمية، ط: 
 .ٛ٘٘ـ-ٚ٘٘

 .ٕٚ( سورة التوبة، اآلية: ٛٗ)
 .ٔٚآلية: ( سورة الزخرف، اٜٗ)
( ينظر: الجنة والنار، عمر بن سميمان بن عبد اهلل األشقر العتيبي، دار النفائس لمنشر والتوزيع، ٓ٘)

 .ٔٚٔم،  ٜٜٛٔ -ىـ  ٛٔٗٔ، ٚاألردن، ط:
( ينظر: لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن عمى، أبي الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري ٔ٘)

 ، مادة: سكن.ٕٕٔ/ٖٔىـ،  ٗٔٗٔ - ٖار صادر، بيروت، ط: ىـ(، دٔٔٚالرويفعي اإلفريقي )ت: 
االشبيمي المالكي  ينظر: أحكام القرآن, لمقاضي محمد بن عبد اهلل أبي بكر بن العربي المعافري (ٕ٘)

ىـ(، راجع أصولو وخرج أحاديثو وعمَّق عميو: محمد عبد القادر عطا،  دار الكتب العممية، ٖٗ٘)ت: 
وتفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، لمحمد رشيد  ،ٛٗٔ/ٖم،  ٖٕٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔ، ٖبيروت، ط: 

يفة القمموني الحسيني )ت: بن عمي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بياء الدين بن منبل عمي خم
وزىرة التفاسير، محمد بن أحمد بن  ،ٜٙٗ/ ٓٔم،  ٜٜٓٔىـ(، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ٖٗ٘ٔ

 .ٖٖٖٚ/ ٚىـ(، دار الفكر العربي، ٜٖٗٔمصطفى بن أحمد المعروف بأبي زىرة )ت: 
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 .ٕٚ( سورة التوبة، اآلية: ٖ٘)
 .ٕٔ( سورة الصف، اآلية: ٗ٘)
، ونظم الدرر في تناسب اآليات ٔٓٔ/ ٙٔالغيب )التفسير الكبير(، لمرازي ( ينظر: مفاتيح ٘٘)

ىـ(، تحقيق: عبد ٘ٛٛوالسور، إلبراىيم بن عمر بن حسن الرباط بن عمي بن أبي بكر البقاعي )ت: 
 .ٜٖ٘/ ٖم،  ٜٜ٘ٔ -ىـ ٘ٔٗٔالرزاق غالب الميدي ، دار الكتب العممية ، بيروت ، 

لعربية، ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوىري الفارابي )ت: ( الصحاح تاج المغة وصحاح اٙ٘)
 ٜٚٛٔ -  ىـ ٚٓٗٔ،  ٗىـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العمم لممبليين، بيروت، ط: ٖٜٖ
 ، مادة: بيت.ٕٗٗ/ ٔم، 

 . ٛٗٔ/ٖينظر: أحكام القرآن, البن العربي،  (ٚ٘)
 .ٔٔ( سورة التحريم، اآلية: ٛ٘)
ىـ(، تحقيق: ٘ٙٗاإلشارات، لعبد الكريم بن ىوازن بن عبد الممك القشيري )ت: ( ينظر: لطائف ٜ٘)

 .ٜٓٙ/ ٖ، ٖإبراىيم البسيوني، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، ط: 
 .ٚ( سبق تخريجو ص ٓٙ)
 . ٛ٘/ٛينظر: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور, لمبقاعي،  (ٔٙ)
ىـ، أحد كبار ٚٙٗالزمخشري، أبو القاسم، ولد عام ( ىو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي ٕٙ)

عمماء األمة في التفسير، والحديث، والنحو، والمغة، واألدب، كان معتزليًا في االعتقاد، ولو عدة 
ىـ. ينظر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، البن خمكان، ٖٛ٘مؤلفات منيا الكشاف، توفي عام: 

 ، وما بعدىا.ٛٙٔ/٘
عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، ألبي القاسم محمود بن عمر ( الكشاف ٖٙ)

ه(، تحقيق: عبد الرزاق الميدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٖٛ٘الزمخشري الخوارزمي )ت: 
ٗ/٘ٚٙ.  

عام ( ىو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازّي، أبو الحسين، من أئمة المغة واألدب، ولد (ٗٙ
ه، قرأ عميو البديع اليمذاني والصاحب ابن عباد وغيرىما من أعيان البيان، من تصانيفو ٜٕٖ

مقاييس المغة، والمجمل، وجامع التأويل، أصمو من قزوين، وأقام مدة في ىمذان، ثم انتقل إلى الرّي 
 .ٖٜٔ/ ٔىـ . ينظر: األعبلم، لمزركمي،  ٜٖ٘فتوفي فييا عام

ىـ(، تحقيق: ٜٖ٘مقاييس المغة، ألحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبي الحسين )ت (٘ٙ)
 ، مادة: قصر.ٜٚ-ٜٙ/٘ م،ٜٜٚٔ -ىـٜٜٖٔعبد السبلم محمد ىارون: دار الفكر، 
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تفسير المباب البن عادل، أبي حفص , و ٖٙٗ/ٕٗينظر: التفسير الكبير مفاتيح الغيب، لمرازي،  (ٙٙ)

ىـ(، دار الكتب العممية،  ٓٛٛدل الدمشقي الحنبمي المتوفى بعد سنة )ت:عمر بن عمى بن عا
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب »التحرير والتنوير ، و ٖٕٛٚ، بيروت
ىـ(، الدار ٖٜٖٔ، لمحمد الطاىر بن محمد بن محمد الطاىر بن عاشور التونسي )ت: «المجيد

 .ٖٖٔ/ٛٔ، ه ٜٗٛٔ، التونسية لمنشر،  تونس
 . ٓٔسورة الفرقان، اآلية:  (ٚٙ)
(  ىو محمد الطاىر بن عاشور المالكي، شيخ جامع الزيتونة وفروعو بتونس، رئيس المفتين ٛٙ)

 المالكيين بتونس، وأحد كبار عممائيا، مفسر، لغوي، نحوي، أديب، من دعاة اإلصبلح اإلجتماعي
ىـ بتونس. ٖٜٖٔىـ، وتوفي عام ٜٕٙٔوالديني، لو مؤلفات جميمة؛ منيا  التحرير والتنوير، ولد عام 

، ومعجم المفسرين من صدر اإلسبلم وحتى العصر الحاضر، ٗٚٔ/ٙينظر: األعبلم، لمزركمي، 
ة لمتأليف لعادل نوييض، قدم لو: ُمفتي الجميورية المبنانية الشَّْيخ حسن خالد، مؤسسة نوييض الثقافي

 .ٔٗ٘/ ٕم،  ٜٛٛٔ -ىـ  ٜٓٗٔوالترجمة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 
ىو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي، اإلمام الكبير  (ٜٙ)

ه، كان فقييًا، عارفًا ٔٛٗه وقيل ٓٛٗقدوة المفسرين أبو محمد الغرناطي القاضي، ولد عام 
حكام، والحديث، والتفسير، بصيرًا بمسان العرب، واسع المعرفة، لو يد في اإلنشاء والنظم والنثر، باأل

ىـ. ينظر: ٕٗ٘ه وقيل: ٔٗ٘وكان يتوقد ذكاء، لو التفسير المشيور ولي قضاء المرية، توفي عام 
، تحقيق: ىـ(ٜٔٔطبقات المفسرين العشرين، لعبد الرحمن بن  أبي بكر، جبلل الدين السيوطي )ت: 

، وطبقات المفسرين، لمداودي، ٔٙ-ٓٙه، ٜٖٙٔ، ٔعمي محمد عمر، مكتبة وىبة، القاىرة، ط: 
ٔ/ٕٙ٘ . 
 . ٔٔسورة الفرقان، اآلية:  (ٓٚ)
جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي، أبي ينظر:  (ٔٚ)

 -ىـ  ٕٓٗٔ، ٔد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط: ىـ(، تحقيق: أحمد محمٖٓٔجعفر الطبري )ت: 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ألبي محمد عبد الحق بن غالب بن ، و ٖٕٗ/ٜٔم،  ٕٓٓٓ

ىـ(، تحقيق: عبد السبلم عبد الشافي ٕٗ٘عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي )ت: 
والتحرير والتنوير، البن عاشور،  ،ٕٔٓ/ٗ، ىـ ٕٕٗٔ - ٔمحمد، دار الكتب العممية، بيروت، ط: 

ٔٛ/ٖٖٔ  . 
 .ٜٕٜٗ، برقم: ٕٗٓٓ/ ٘( صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة، ٕٚ)
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المفردات في غريب القرآن، ألبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  ينظر: (ٖٚ)
ىـ(، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القمم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، ٕٓ٘)ت:  األصفيانى

 .٘ٓٙه، ٕٔٗٔ - ٔط: 
( ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشياب الدين محمود بن عبد اهلل ٗٚ)

العممية، بيروت، ط:  ىـ(، تحقيق: عمي عبد الباري عطية، دار الكتبٕٓٚٔالحسيني األلوسي )ت: 
 .ٕٛٔ/ٕٕو ٗٛ/ٜٔ، والتحرير والتنوير، البن عاشور، ٕٗٗ/ٕٔىـ  ٘ٔٗٔ، ٔ
 .٘ٚ( سورة الفرقان، اآلية: ٘ٚ)
 .ٖٚ( سورة سبأ، اآلية: ٙٚ)
 .ٛ٘( سورة العنكبوت، اآلية: ٚٚ)
 .ٕٓ( سورة الزمر، اآلية: ٛٚ)
ىـ(، ٘ٓٗلحاكم، النيسابوري )( المستدرك عمى الصحيحين، لمحمد بن عبد اهلل، أبي عبد اهلل اٜٚ)

/ ٔ،ٔم، ط: ٜٜٓٔ -ىـ ٔٔٗٔتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيروت، 
 ، قال الذىبي والحاكم: صحيح عمى شرطيما.ٕٓٚ، برقم: ٖ٘ٔ

 .ٕٛٔ/ٕٕ، والتحرير والتنوير، البن عاشور، ٖ٘/ٓٔ(  ينظر: روح المعاني، لآللوسي، ٓٛ)
إلى الُدر؛ لصفاء لونو, وخموص جوىره،  ودرارى النجوم: عظاميا، وسميت ( الُدري: منسوب ٔٛ)

الكواكب درارى لبياضيا، وقيل: بإضاءتيا، وقيل: لتشبييا بالدرر؛ ألنيا أرفع الكواكب كالدر فى 
الجواىر، والغابر: الباقي, يريد بو الباقي في األفق بعد انتشار ضوء الفجر. ينظر: إكمال المعمم 

، وتحفة األبرار شرح مصابيح السنة، لمقاضي ناصر الدين ٕٖٙ/ ٛم، لمقاضي عياض، بفوائد مسم
طالب، وزارة  ىـ(، تحقيق: لجنة مختصة بإشراف نور الدين٘ٛٙعبد اهلل بن عمر البيضاوي )ت: 

 .ٖٕٗ/ٖم، ٕٕٔٓ -ىـ  ٖٖٗٔاألوقاف والشؤون اإلسبلمية بالكويت، 
، ٛٛٔٔ/ ٖصحيح البخاري، كتاب بدء الخمق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنيا مخموقة ،  (ٕٛ)

 .ٖٖٛٓبرقم: 
 .ٖٕٗ/ ٖ( تحفة األبرار شرح مصابيح السنة، لمبيضاوي، ٖٛ)
 ، مادة: خيم. ٜٙٔٔ/٘( الصحاح تاج المغة وصحاح العربية، لمجوىري، ٗٛ)
 . ٕٗٚ/ٕٚالتحرير والتنوير، البن عاشور، ( ٘ٛ)
 .ٕٚسورة الرحمن، اآلية: ( ٙٛ)
، برقم: ٜٗٛٔ/ ٗ( صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب } حور مقصورات في الخيام {،ٚٛ)

ٜٗ٘ٛ  . 
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( حادي األرواح إلى ببلد األفراح ، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم ٛٛ)
 .٘ٗٔىـ(، دار الكتب العممية، بيروت ٔ٘ٚالجوزية )ت: 

 .ٚٔسجدة، اآلية: ( سورة الٜٛ)
، برقم ٘ٛٔٔ/ٖ( صحيح البخاري، كتاب بدء الخمق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنيا مخموقة، ٜٓ)

ٖٕٓٚ. 
، ومقال بعنوان: بناء الجنة ومبلطيا وحصباؤىا و ٖٖٚ/ ٘( ينظر: فيض القدير، لممناوي، ٜٔ)

تربتيا، لمحمد نصر الدين محمد عويضة، بالرابط: 
https://rasoulallah.net/ar/articles/article/13581/ 

، والتحرير ٜٓ/ ٕٛ، وروح المعاني، لآللوسي، ٕٓٗ/ٛ( ينظر: الجامع ألحكام القرآن، لمقرطبي، ٕٜ)
 .ٕٗٙ/ ٓٔوالتنوير، البن عاشور، 

 .ٕٚ( سورة التوبة، من اآلية: ٖٜ)
المبلط: الطين الَِّذي َيْجَعل َبين أْثَناء اْلَبنَّاء. ينظر: مشارق األنوار عمى صحاح اآلثار،  (ٜٗ)

ىـ(، ٗٗ٘لمقاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبي الفضل )ت: 
 .ٖٓٛ/ٔالمكتبة العتيقة ودار التراث، 

بيد القاسم بن سبّلم بن عبد اهلل ( االذفر: شدة ريح الطيب. ينظر: غريب الحديث، ألبي عُ ٜ٘)
ىـ(، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، ٕٕٗاليروي البغدادي )ت: 

 .ٖٕٚ/ٖم،  ٜٗٙٔ -ىـ  ٖٗٛٔ، ٔالدكن، ط:  -حيدر آباد
، قال الشيخ شعيب االرنؤوط: حديث صحيح، ٜٗٗٚ، برقم: ٗٙٗ/ ٘ٔ( مسند اإلمام أحمد، ٜٙ)

سنا  ده ضعيف، جزء من حديث.وا 
 .ٜٙ( ينظر: حادي األرواح إلى ببلد األفراح، البن القيم، ٜٚ)
/ ٕ٘، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري، لمعيني، ٕٖٗ/ ٖٔ( ينظر: فتح الباري، البن حجر، ٜٛ)

فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي )ت: ، و ٖٗٔ
 .ٖٖٙ/ ٖه، ٖٙ٘ٔ، ٔىـ(، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط: ٖٔٓٔ

، قال الذىبي والحاكم: صحيح ٕ٘ٗ٘، برقم: ٕٕٖ/ ٖ( المستدرك عمى الصحيحين، لمحاكم، ٜٜ)
 عمى شرط الشيخين.

سمطان محمد القاري، اليروي، نزيل مكة المكرمة، المتوفى في حدود  ( ىو نور الدين عمي بنٓٓٔ)
ىـ(، ولو عدة مصنفات منيا: تفسير عمي القاري، وحاشية مسماة بالجمالين، ينظر:  ٗٔٓٔسنة )
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كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد اهلل القسطنطيني الرومي الحنفي 
 .ٗ٘ٗ-٘ٗٗ/ٔم، ٕٜٜٔ -ىـ ٖٔٗٔبيروت، ىـ(، دار الكتب العممية، ٚٙٓٔ)ت:
( ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعمي بن سمطان محمد، أبي الحسن نور الدين ٔٓٔ)

/ ٜم، ٕٕٓٓ -ىـ ٕٕٗٔ، ٔىـ(، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط: ٗٔٓٔالمبل اليروي القاري )ت: 
ٖ٘ٛٚ. 

 .ٖٗٔ/ ٕ٘( ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لمعيني، ٕٓٔ)
، برقم: ٛٗٛٔ/ ٗ( ينظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قولو } ومن دونيما جنتان {،  ٖٓٔ)

 ، جزء من حديث.ٜٚ٘ٗ
 .ٖٛٚ٘/ ٜ( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لممبل عمي القاري، ٗٓٔ)
ي، ، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري، لمعينٕٖٗ/ ٖٔ( ينظر: فتح الباري، البن حجر، ٘ٓٔ)

ٕ٘ /ٖٔٗ. 
، وتفسير القرآن العظيم، ألبي الفداء ٜٙ( ينظر: حادي األرواح إلى ببلد األفراح، البن القيم، ٙٓٔ)

ىـ(، تحقيق: سامي بن محمد ٗٚٚإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت: 
 .ٜٔ/ٚم،  ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔ، ٕسبلمة، دار طيبة لمنشر والتوزيع، ط: 

 .ٕٓمر، اآلية: ( سورة الز ٚٓٔ)
 .ٙ( سبق تخريجو ص ٛٓٔ)
 .ٓٙ/ ٕ( ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب، لمعراقي، ٜٓٔ)
، والعذب النمير من مجالس ٖٛٔينظر: حادي األرواح إلى ببلد األفراح، البن القيم، ( ٓٔٔ)

الشنقيطي )ت:  الشنقيطي في التفسير، لمحمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني
ىـ(، تحقيق: خالد بن عثمان السبت، إشراف: بكر بن عبد اهلل أبو زيد، دار عالم الفوائد لمنشر ٖٜٖٔ

 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ ٖىـ،  ٕٙٗٔ، ٕوالتوزيع، مكة المكرمة، ط: 
 .ٕٓ( سورة الزمر، اآلية: ٔٔٔ)
، ٓٓٔبن القيم، ، وحادي األرواح إلى ببلد األفراح، الٔٗ/ ٕٛ( ينظر: مفاتيح الغيب، لمرازي، ٕٔٔ)

 .ٕٙٛ/ ٕٔوعمدة القاري، لمعيني، 
 .ٙ( سورة محمد، اآلية: ٖٔٔ)
 .ٖٕٛٓ، برقم: ٔٙٛ/ ٕ( صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب قصاص المظالم ، ٗٔٔ)
(، تحقيق عبدالرحمن ٗٓٔ( تفسير مجاىد، لمجاىد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج)ت:٘ٔٔ)

 .ٜٛ٘/ ٕالعممية، بيروت،  الطاىر محمد السورتي، المنشورات
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( ىو محمد بن يوسف بن عمي بن سعيد الكرماني، ثم البغدادي، شمس الدين، فقيو، أصولي، ٙٔٔ)
ىـ(، ولو مؤلفات كثيرة؛ منيا: الكواكب الدراري في شرح ٚٔٚمحدث، مفسر، متكمم، نحوي، ولد سنة )

المائة الثامنة، لمحافظ شياب  ىـ(. ينظر: الدرر الكامنة في أعيانٙٛٚصحيح البخاري، توفي سنة )
ىـ(، تحقيق: مراقبة محمد عبد المعيد ٕ٘ٛالدين أبي الفضل أحمد بن عمي بن محمد العسقبلني )
، والبدر ٙٙ، /ٕم، ط: ٕٜٚٔ -ىـٕٜٖٔضان، مجمس دائرة المعارف العثمانية، صيدر أباد، اليند، 

ىـ(، دار المعرفة، ط: ٕٓ٘ٔي )ت:الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،  لمحمد بن عمي الشوكان
 .ٕٜٕ/ٕ،  بيروت، ٔ
( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، محمد بن يوسف بن عمي بن سعيد، شمس الدين ٚٔٔ)

/ ٔٔم، ٜٔٛٔ -ىـ ٔٓٗٔ، ٕىـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط: ٙٛٚالكرماني )ت:
ٔٙ. 
، ٗٛٔٔ/ٖما جاء في صفة الجنة وأنيا مخموقة، ( صحيح البخاري، كتاب بدء الخمق، باب ٛٔٔ)

 .ٖٛٙٓبرقم: 
( ينظر: ِإكَماُل الُمْعِمِم بَفَواِئِد ُمْسِمم، لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي ٜٔٔ)

ىـ(، تحقيق: الدكتور يْحَيى ِإْسَماِعيل، دار الوفاء لمطباعة والنشر ٗٗ٘السبتي، أبي الفضل )ت: 
المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج، ، و ٖٔٚ/ ٛم،  ٜٜٛٔ -ىـ  ٜٔٗٔ، ٔوالتوزيع، مصر، ط: 

ىـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: ٙٚٙألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت: 
، وعمدة القاري، لمعيني، ٜٚ، وحادي األرواح إلى ببلد األفراح، البن القيم، ٘ٚٔ/ ٚٔ، هٕٜٖٔ، ٕ

ٔ٘ /ٖٔ٘. 
 .ٖٕحديث سبق تخريجو ص  ( جزء من ٕٓٔ)
، ٘ٛٔٔ/ ٖ( صحيح البخاري، كتاب بدء الخمق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنيا مخموقة، ٕٔٔ)

 ، جزء من حديث.ٖٔٚٓبرقم: 
، وحادي األرواح إلى ببلد األفراح، ٘ٚٔ/ ٚٔ( ينظر: المنياج شرح صحيح مسمم، لمنووي، ٕٕٔ)

، والتنوير شرح الجامع الصغير، لمحمد بن ٖ٘ٔ/ ٘ٔ، وعمدة القاري، لمعيني، ٜٚالبن القيم، 
إسماعيل بن صبلح بن محمد الحسني، الكحبلني ثم الصنعاني، أبي إبراىيم، عز الدين، المعروف 

ىـ(، تحقيق: د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراىيم، مكتبة دار السبلم، ٕٛٔٔكأسبلفو باألمير )ت: 
 . ٕٚ/ ٗم،  ٕٔٔٓ -ىـ  ٕٖٗٔ، ٔالرياض، ط: 

يح مسمم، كتاب اْلَجنَِّة َوِصَفِة َنِعيِمَيا َوَأْىِمَيا، َباٌب ِفي ِصَفِة ِخَياِم اْلَجنَِّة َوَما ِلْمُمْؤِمِنيَن ِفيَيا ( صحٖٕٔ)
 .ٖٕٛٛ ، برقم:ٕٕٛٔ/ ِٗمَن اأْلَْىِميَن، 
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، برقم: ٜٗٛٔ/ ٗ( صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب } حور مقصورات في الخيام {،ٕٗٔ)
ٜٗ٘ٛ  . 

، وشرح صحيح ٖٚٚ٘/ٜمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لممبل عمي القاري، ( ينظر: ٕ٘ٔ)
  .ٙ/ٚمسمم، ألبي األشبال حسن الزىيري، 

، ٚٛٔٔ/ ٖصحيح البخاري، كتاب بدء الخمق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنيا مخموقة، ( ٕٙٔ)
 .ٖٛٚٓبرقم: 

/ ٘ٔ، وعمدة القاري، لمعيني، ٖٔٚ/ ٛض، إكمال المعمم بفوائد مسمم، لمقاضي عيا( ينظر: ٕٚٔ)
 . ٖٚٚ٘/ٜ، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لممبل عمي القاري، ٖ٘ٔ

، وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد في ٜٛٔ/ٚٔالجامع ألحكام القرآن، لمقرطبي، ( ينظر: ٕٛٔ)
عبد اهلل بن عيسى  شرح قصيدة اإلمام ابن القيم، ألحمد بن إبراىيم بن حمد بن محمد بن حمد بن

، ٛٓ٘/ ٕه، ٙٓٗٔ، ٖىـ(، تحقيق: زىير الشاويش، المكتب اإلسبلمي، بيروت، ط: ٕٖٚٔ)ت: 
وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كبلم المنان، لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي )ت: 

 ٕٓٓٓ-ىـ ٕٓٗٔ، ٔىـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن معبل المويحق، مؤسسة الرسالة، ط: ٖٙٚٔ
 .ٖٔٛم،
 .ٕٚ( سورة الرحمن، اآلية: ٜٕٔ)
، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كبلم ٖٙٓ/ٗٔالجامع ألحكام القرآن، لمقرطبي، ( ينظر: ٖٓٔ)

 .ٔٛٙالمنان، لمسعدي، 
 .ٖٚ( سورة سبأ، من اآلية: ٖٔٔ)
، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة ٕٖٙ/ ٛإكمال المعمم بفوائد مسمم، لمقاضي عياض، ( ينظر: ٕٖٔ)

، ومنار ٜٔ/ ٗ، والتنوير شرح الجامع الصغير، لمصنعاني، ٖٖٛ٘/ ٜالمصابيح، لممبل عمي القاري، 
ه(، راجعو: الشيخ عبد القادر ٖٔٗٔالقاري شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة محمد قاسم)ت:

األرناؤوط، عني بتصحيحو ونشره: بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق ، مكتبة المؤيد، 
 .ٚٙٔ/ ٗم،  ٜٜٓٔ -ىـ  ٓٔٗٔالمممكة العربية السعودية،  -طائف ال
 .ٕٕسبق تخريجو ص (ٖٖٔ)
صحيح مسمم، كتاب اْلَجنَِّة َوِصَفِة َنِعيِمَيا َوَأْىِمَيا، َباُب َتَراِئي َأْىِل اْلَجنَِّة َأْىَل اْلُغَرِف، َكَما ُيَرى  (ٖٗٔ)

 .ٖٕٓٛ، برقم: ٕٚٚٔ/ ٗاْلَكْوَكُب ِفي السََّماِء، 
، قال الذىبي والحاكم: صحيح ٕٓٚ، برقم: ٖ٘ٔ/ ٔ( المستدرك عمى الصحيحين، لمحاكم، ٖ٘ٔ)

 عمى شرطيما.
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، وتحفة األبرار شرح مصابيح السنة، ٕٓٓ/ ٘ٔينظر: المنياج شرح صحيح مسمم، لمنووي،  (ٖٙٔ)
، وشرح الطيبي عمى مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن(:، ٘ٙ٘/ٖلمبيضاوي، 

ىـ(:، تحقيق: د. عبد الحميد ىنداوي، مكتبة نزار ٖٗٚلشرف الدين الحسين بن عبد اهلل الطيبي )ت:
، والكواكب ٕٜٖٔ/ ٕٔم،  ٜٜٚٔ -ىـ  ٚٔٗٔ، ٔالرياض، ط:  –مصطفى الباز ، مكة المكرمة 

 . ٘ٔ/ ٜالدراري في شرح صحيح البخاري، لمكرماني، 
 .ٛٗ( سورة الحجر، اآلية: ٖٚٔ)
خديجة وفضميا رضي اهلل  ري، كتاب فضائل الصحابة  باب تزويج النبي صحيح البخا (ٖٛٔ)

 .ٜٖٓٙ، برقم: ٜٖٛٔ/ ٖعنيا، 
 .ٛ٘( سورة العنكبوت، اآلية: ٜٖٔ)
 .ٕٕ( سورة الشورى، من اآلية: ٓٗٔ)
 .ٜ( سورة يونس، اآلية: ٔٗٔ)

 . ٖ٘. رقم الحديث: ٖٙ/  ٔ( صحيح مسمم، كتاب اإليمان، باب شعب اإليمان، (ٕٗٔ
، والبييقي وموقفو من اإللييات، أطروحة دكتوراه ٕٕٚ/ٕينظر: لوامع االنوار، لمسفاريني، ( ٖٗٔ)

من كميو الشريعة والدراسات االسبلمية، جامعة الممك عبد العزيز، ألحمد بن عطية بن عمي الغامدي، 
، ٕط: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنورة، المممكة العربية السعودية، 

 .ٙٓٗم،  ٕٕٓٓىـ/ٖٕٗٔ
 . ٕٔ-ٓٔ( سورة الصف، اآليات:ٗٗٔ)
، وفي ظبلل القرآن، لسيد قطب إبراىيم ٜ٘ٔ/ٕٛ( ينظر: التحرير والتنوير، البن عاشور، ٘ٗٔ)

 .ٜٖ٘٘/ ٙىـ ، ٕٔٗٔ، ٚٔىـ(، دار الشروق، بيروت، القاىرة، ط: ٖ٘ٛٔحسين الشاربي )ت: 
، وفي ظبلل القرآن، لسيد ٜٖ٘/ٖسور، لمبقاعي، ( ينظر: نظم الدرر في تناسب اآليات والٙٗٔ)

 .ٙٚٙٔ/ٖقطب، 
 . ٕٚ-ٔٚ( سورة التوبة، اآليتان:ٚٗٔ)
( صحيح مسمم، ِكَتاُب َصبَلِة اْلُمَساِفِريَن َوَقْصِرَىا، َباُب َفْضِل السَُّنِن الرَّاِتَبِة َقْبَل اْلَفَراِئِض ٛٗٔ)

 ، ، َوَبَياِن َعَدِدِىنَّ  .ٕٛٚ ، برقم:ٖٓ٘/ َٔوَبْعَدُىنَّ
، قال الذىبي والحاكم: صحيح ٕٓٚ، برقم: ٖ٘ٔ/ ٔ( المستدرك عمى الصحيحين، لمحاكم، ٜٗٔ)

 عمى شرطيما.
(  ىو محمود بن عبد اهلل بن محمود بن درويش الحسيني اآللوسي، شياب الدين، أبو الثناء، ٓ٘ٔ)

عاني في شيخ عمماء العراق في عصره، مفسر، محدث، فقيو، أديب، لغوي، من مؤلفاتو روح الم
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ىـ، ٕٚٔٔتفسير القرآن، نسبتو إلى جزيرة آلوس في وسط نير الفرات في محافظة األنبار، ولد سنة 
، ومعجم المفسرين، لمنوييض، ٙٚٔ/ ٚىـ ببغداد. ينظر: األعبلم، لمزركمي، ٕٓٚٔوتوفي سنة 

ٕ/ٙٙ٘. 
 .ٕٖٙ/٘( وروح المعاني، لآللوسي، ٔ٘ٔ)
 .٘ٚٙٔ/ٖ( ينظر: في ظبلل القرآن، لسيد قطب، ٕ٘ٔ)
 .ٖٚ( سورة سبأ، اآلية: ٖ٘ٔ)
 .ٕٓ( سورة الزمر، اآلية: ٗ٘ٔ)
 .٘ٚ( سورة الفرقان، اآلية: ٘٘ٔ)
( ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، البن الممقن سراج الدين أبي حفص عمر بن عمي ٙ٘ٔ)

ىـ(، تحقيق: دار الفبلح لمبحث العممي وتحقيق التراث، دار ٗٓٛبن أحمد الشافعي المصري )ت: 
، وروح المعاني، لآللوسي، ٛ٘ٔ/ٜٔم،  ٕٛٓٓ -ىـ  ٜٕٗٔ، ٔسوريا، ط:  –النوادر، دمشق 

ٔٓ/ٖ٘. 
 .ٜٖٗ، برقم: ٕٚٔ/ ٔالبخاري، كتاب المساجد، باب من بنى مسجدًا ،  صحيح (ٚ٘ٔ)
 .٘ٔ-ٗٔ/٘المنياج شرح صحيح مسمم، لمنووي،  (ٛ٘ٔ)
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. -
ىـ(، تحقيق: فوقية ٖٖٓاإلبانة عن أصول الديانة، ألبي الحسن األشعري )ت:  .1

 .ٔحسين محمود، دار األنصار، القاىرة، ط: 
أحكام القرآن, لمقاضي محمد بن عبد اهلل أبي بكر بن العربي المعافري االشبيمي  .2

ىـ(، راجع أصولو وخرج أحاديثو وعمَّق عميو: محمد عبد القادر ٖٗ٘المالكي )ت: 
 م. ٖٕٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔ، ٖعطا،  دار الكتب العممية، بيروت، ط: 

اعتقادات فرق المسممين والمشركين، ألبي عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن  .3
:ىـ(، ٙٓٙالحسين التيمي الرازي الممقب بفخر الدين الرازي خطيب الري)ت: 

 ىـ.ٕٓٗٔتحقيق: عمي سامي، دار الكتب العممية، بيروت، 
، ٘ٔىـ(، دار العمم لممبليين، ط: ٜٖٙٔلخير الدين الزركمي )ت: األعبلم،  .4

 م، بيروت، لبنان.ٕٕٓٓ
ِإكَماُل الُمْعِمِم بَفَواِئِد ُمْسِمم، لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي  .5

ىـ(، تحقيق: الدكتور يْحَيى ِإْسَماِعيل، دار الوفاء ٗٗ٘السبتي، أبي الفضل )ت: 
 م. ٜٜٛٔ -ىـ  ٜٔٗٔ، ٔيع، مصر، ط: لمطباعة والنشر والتوز 

ىـ(، تحقيق: ٕٚ٘اإليضاح في أصول الدين، ألبي الحسن عمي بن الزاغوني )ت: .6
، ٔعصام السيد محمود، مركز الممك فيصل لمبحوث والدراسات اإلسبلمية، ط: 

 م.ٖٕٓٓىـ ـ ٕٗٗٔ
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،  لمحمد بن عمي الشوكاني  .7

 ،  بيروت.ٔىـ(، دار المعرفة، ط: ٕٓ٘ٔ)ت:
بغية الوعاة في طبقات المغويين، لجبلل الدين عبد الرحمن السيوطي )ت:  .8

 ىـ(، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراىيم، المكتبة العصرية، لبنان، صيدا.ٜٔٔ
البييقي وموقفو من اإللييات، أطروحة دكتوراه من كميو الشريعة والدراسات  .9

مك عبد العزيز، ألحمد بن عطية بن عمي الغامدي، عمادة االسبلمية، جامعة الم
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البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنورة، المممكة العربية السعودية، ط: 
 م.ٕٕٓٓىـ/ٖٕٗٔ، ٕ
ىـ، دار الكتب ٖٙٗتاريخ بغداد، ألحمد بن عمي أبي بكر الخطيب البغدادي،  .11

 العممية، بيروت.
المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب تحرير »التحرير والتنوير  .11

، لمحمد الطاىر بن محمد بن محمد الطاىر بن عاشور التونسي )ت: «المجيد
 .ه ٜٗٛٔىـ(، الدار التونسية لمنشر،  تونس، ٖٜٖٔ

تحفة األبرار شرح مصابيح السنة، لمقاضي ناصر الدين عبد اهلل بن عمر  .12
طالب، وزارة  جنة مختصة بإشراف نور الدينىـ(، تحقيق: ل٘ٛٙالبيضاوي )ت: 

 ىـ.ٖٖٗٔاألوقاف والشؤون اإلسبلمية بالكويت، 
تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، لمحمد رشيد بن عمي رضا بن محمد شمس   .13

ىـ(، ٖٗ٘ٔالدين بن محمد بياء الدين بن منبل عمي خميفة القمموني الحسيني )ت: 
 م. ٜٜٔالييئة المصرية العامة لمكتاب، 

تفسير القرآن العظيم، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  .14
ىـ(، تحقيق: سامي بن محمد سبلمة، دار طيبة لمنشر ٗٚٚالدمشقي )ت: 
 م. ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔ، ٕوالتوزيع، ط: 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي  .15
 م.ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔىـ(، دار الكتب العممية، بيروت، ٗٓٙالشافعي )ت:

تفسير المباب البن عادل، أبي حفص عمر بن عمى بن عادل الدمشقي الحنبمي  .16
 .ىـ(، دار الكتب العممية، بيروت ٓٛٛالمتوفى بعد سنة )ت:

(، تحقيق ٗٓٔتفسير مجاىد، لمجاىد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج)ت: .17
 محمد السورتي، المنشورات العممية، بيروت. عبدالرحمن الطاىر
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التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل ابن  .18
محمد  ىـ(، تحقيق: مصطفى بن أحمد العموي، وٖٙٗعبد البر النمري )ت: 

 ىـ.ٖٚٛٔعبدالكبير البكري، وزارة عمـوم األوقاف والشؤون اإلسبلمية، المغرب، 
نوير شرح الجامع الصغير، لمحمد بن إسماعيل بن صبلح بن محمد الحسني، الت  .19

الكحبلني ثم الصنعاني، أبي إبراىيم، عز الدين، المعروف كأسبلفو باألمير )ت: 
ىـ(، تحقيق: د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراىيم، مكتبة دار السبلم، الرياض، ٕٛٔٔ
 م. ٕٔٔٓ -ىـ  ٕٖٗٔ، ٔط: 

القواعد في شرح قصيدة اإلمام ابن القيم، ألحمد بن  توضيح المقاصد وتصحيح .21
ىـ(، تحقيق: ٕٖٚٔإبراىيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد اهلل بن عيسى )ت: 

 ه.ٙٓٗٔ، ٖزىير الشاويش، المكتب اإلسبلمي، بيروت، ط: 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح، البن الممقن سراج الدين أبي حفص عمر بن  .21

ىـ(، تحقيق: دار الفبلح لمبحث العممي ٗٓٛالمصري )ت: عمي بن أحمد الشافعي 
 م. ٕٛٓٓ -ىـ  ٜٕٗٔ، ٔسوريا، ط:  –وتحقيق التراث، دار النوادر، دمشق 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كبلم المنان، لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل  .22
الرسالة، ىـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن معبل المويحق، مؤسسة ٖٙٚٔالسعدي )ت: 

 م. ٕٓٓٓ-ىـ ٕٓٗٔ، ٔط: 
جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي،  .23

ىـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط: ٖٓٔأبي جعفر الطبري )ت: 
 م. ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٓٗٔ، ٔ
اهلل البخاري الجامع الصحيح المختصر، ألبي عبداهلل محمد بن إسماعيل ألبي عبد .24

ه(، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، ٕٙ٘الجعفي )ت:
 م.ٜٚٛٔ -ه ٚٓٗٔ، ٖبيروت، ط: 

الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي)ت:  .25
 ىـ(، دار الشعب، القاىرة.ٔٚٙ
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يبي، دار النفائس لمنشر الجنة والنار، عمر بن سميمان بن عبد اهلل األشقر العت .26
 م. ٜٜٛٔ -ىـ  ٛٔٗٔ، ٚوالتوزيع، األردن، ط:

حادي األرواح إلى ببلد األفراح ، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس   .27
 ىـ(، دار الكتب العممية، بيروت.ٔ٘ٚالدين ابن قيم الجوزية )ت: 

فضل أحمد بن الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لمحافظ شياب الدين أبي ال .28
ىـ(، تحقيق: مراقبة محمد عبد المعيد ضان، ٕ٘ٛعمي بن محمد العسقبلني )

 م.ٕٜٚٔ -ىـٕٜٖٔمجمس دائرة المعارف العثمانية، صيدر أباد، اليند، 
 ./https://rasoulallah.net/ar/articles/article/13581الرابط:  .29
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشياب الدين محمود بن  .31

ىـ(، تحقيق: عمي عبد الباري عطية،دار ٕٓٚٔعبد اهلل الحسيني األلوسي )ت: 
 ىـ.٘ٔٗٔ، ٔالكتب العممية، بيروت،ط: 

بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زىرة )ت: زىرة التفاسير، محمد بن أحمد  .31
 ىـ(، دار الفكر العربي،.ٜٖٗٔ

سنن أبي داود، ألبي داود سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن  .32
ىـ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ٕ٘ٚعمرو األزدي السِّْجْستاني )ت: 
 المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.

مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن(:، شرح الطيبي عمى  .33
ىـ(:، تحقيق: د. عبد الحميد ٖٗٚلشرف الدين الحسين بن عبد اهلل الطيبي )ت:

ىـ  ٚٔٗٔ، ٔالرياض، ط:  –ىنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة 
 م. ٜٜٚٔ -
تب ىـ(،المكٕٜٚشرح العقيدة الطحاوية،البن أبي العز الحنفي )ت: .34

 .ٗىـ، ط: ٜٖٔٔاإلسبلمي،بيروت، 
ىـ(، دار المعارف ٜٔٚشرح المقاصد في عمم الكبلم، لسعد الدين التفتازاني )ت:  .35

 م، باكستان.ٜٔٛٔ-ىـٔٓٗٔالنعمانية، 

https://rasoulallah.net/ar/articles/article/13581/
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ىـ(، نسقو وخرج أحاديثو: محمد أديب ٕٚٚٔشرح جوىرة التوحيد، لمباجوري )ت:  .36
 الكيبلني، وعبدالكريم تتان.

ىـ(، دار ٜٛٙي عمماء الدولة العثمانية، لطاش كبري زادة )ت:الشقائق النعمانية ف .37
 م.ٜ٘ٚٔ -ىـٜٖ٘ٔالكتاب العربي، بيروت، 

الصحاح تاج المغة وصحاح العربية، ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوىري  .38
ىـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العمم لممبليين، ٖٜٖالفارابي )ت: 
 م. ٜٚٛٔ -  ىـ ٚٓٗٔ،  ٗبيروت، ط: 

الضوء البلمع ألىل القرن التاسع، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي  .39
 ىـ(، دار مكتبة الحياة، بيروت.ٕٜٓ)ت: 

طبقات الشافعية, ألبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي الشيبي   .41
ىـ(, تحقيق: د. الحافظ عبد العميم ٔ٘ٛالدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شيبة )ت: 

 ىـ.ٚٓٗٔ، ٔبيروت، ط:  –م الكتب خان, عال
طبقات المفسرين العشرين، لعبد الرحمن بن  أبي بكر، جبلل الدين السيوطي )ت:  .41

 ه.ٜٖٙٔ، ٔىـ(، تحقيق: عمي محمد عمر، مكتبة وىبة، القاىرة، ط: ٜٔٔ
طبقات المفسرين لمداوودي، لمحمد بن عمي بن أحمد، شمس الدين الداوودي  .42

 الكتب العممية، بيروت.ىـ(، دار ٜ٘ٗالمالكي )ت: 
طرح التثريب في شرح التقريب )المقصود بالتقريب: تقريب األسانيد وترتيب   .43

المسانيد(، ألبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي 
ىـ(، وأكممو ابنو: أحمد بن عبد الرحيم بن ٙٓٛبكر بن إبراىيم العراقي )ت: 

ني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي )ت: الحسين الكردي الرازيا
وصورتيا دور عدة منيا )دار إحياء التراث  -ىـ(، الطبعة المصرية القديمة ٕٙٛ

 العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي(.
العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، لمحمد األمين بن محمد المختار  .44

ىـ(، تحقيق: خالد بن عثمان السبت، ٖٜٖٔدر الجكني الشنقيطي )ت: بن عبد القا



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 

2044 

                                                                                                                                                      

إشراف: بكر بن عبد اهلل أبو زيد، دار عالم الفوائد لمنشر والتوزيع، مكة المكرمة، 
 ىـ. ٕٙٗٔ، ٕط: 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن  .45
ىـ(، دار إحياء التراث العربي، ٘٘ٛت: أحمد بن حسين الحنفي بدر الدين العيني )

 بيروت.
غريب الحديث، ألبي ُعبيد القاسم بن سبّلم بن عبد اهلل اليروي البغدادي )ت:  .46

ىـ(، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، ٕٕٗ
 م. ٜٗٙٔ -ىـ  ٖٗٛٔ، ٔالدكن، ط:  -حيدر آباد

ألحمد بن عمي بن حجر أبي الفضل العسقبلني فتح الباري شرح صحيح البخاري،  .47
 ىـ(،  تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت.ٕ٘ٛالشافعي )ت: 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيـة، لعبد القاىر بن طاىر بن محمد البغدادي   .48
م، ٜٚٚٔىـ(، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ٜٕٗأبي منصـور اإلسفراييني)ت:

 .ٕط:
لفصل في الممل واألىواء والنحل، ألبي محمد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم ا .49

 ىـ(، مكتبة الخانجي، القاىرة.ٙ٘ٗاألندلسي القرطبي الظاىري )ت: 
فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي  .51

 ه.ٖٙ٘ٔ، ٔىـ(، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط: ٖٔٓٔ)ت: 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، ألبي القاسم محمود  .51

ه(، تحقيق: عبد الرزاق الميدي، دار ٖٛ٘بن عمر الزمخشري الخوارزمي )ت: 
 إحياء التراث العربي، بيروت.

 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد اهلل القسطنطيني .52
 م.ٕٜٜٔ -ىـ ٖٔٗٔىـ(، دار الكتب العممية، بيروت، ٚٙٓٔالرومي الحنفي )ت:
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الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، محمد بن يوسف بن عمي بن سعيد،  .53
ىـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط: ٙٛٚشمس الدين الكرماني )ت:

 م،.ٜٔٛٔ -ىـ ٔٓٗٔ، ٕ
البخاري، ألحمد بن إسماعيل بن عثمان بن  الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث .54

ىـ(، تحقيق: أحمد عزو عناية، دار ٖٜٛمحمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي )ت: 
 م، بيروت، لبنان.ٕٛٓٓ -ىـ ٜٕٗٔ، ٔإحياء التراث العربي، ط: 

لباب التأويل في معاني التنزيل، لعبلء الدين عمي بن محمد بن إبراىيم البغدادي  .55
 م.ٜٜٚٔ -ىـ  ٜٜٖٔىـ(، دار الفكر، بيروت، ٕ٘ٚ)ت:  الشيير بالخازن

لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن عمى، أبي الفضل، جمال الدين ابن منظور  .56
 ٗٔٗٔ - ٖىـ(، دار صادر، بيروت، ط: ٔٔٚاألنصاري الرويفعي اإلفريقي )ت: 

 ىـ.
ىـ(، ٘ٙٗلطائف اإلشارات، لعبد الكريم بن ىوازن بن عبد الممك القشيري )ت:  .57

 .ٖتحقيق: إبراىيم البسيوني، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، ط: 
لوامع األنوار البيية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة   .58

المرضية، لشمس الدين، أبي العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبمي 
 ٕٜٛٔ -ىـ  ٕٓٗٔ،  ٕط:  ىـ(، مؤسسة الخافقين ومكتبتيا، دمشق،ٛٛٔٔ)ت: 
 م.
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ألبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد  .59

ىـ(، تحقيق: عبد السبلم ٕٗ٘الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي )ت: 
 ىـ. ٕٕٗٔ - ٔعبد الشافي محمد، دار الكتب العممية، بيروت، ط: 

صابيح، لعمي بن سمطان محمد، أبي الحسن نور مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الم .61
، ٔىـ(، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط: ٗٔٓٔالدين المبل اليروي القاري )ت: 

 م.ٕٕٓٓ -ىـ ٕٕٗٔ
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المستدرك عمى الصحيحين، لمحمد بن عبد اهلل، أبي عبد اهلل الحاكم، النيسابوري  .61
، بيروت، ىـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية٘ٓٗ)

 .ٔم، ط: ٜٜٓٔ -ىـ ٔٔٗٔ
مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ىبلل بن  .62

ىـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط وعادل مرشد، وآخرون، ٕٔٗأسد الشيباني )ت: 
 -ىـ  ٕٔٗٔ، ٔإشراف: د عبد اهلل بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط: 

 م. ٕٔٓٓ
نوار عمى صحاح اآلثار، لمقاضي عياض بن موسى بن عياض بن مشارق األ .63

 ىـ(، المكتبة العتيقة ودار التراث.ٗٗ٘عمرون اليحصبي السبتي، أبي الفضل )ت: 
معجم المفسرين من صدر اإلسبلم وحتى العصر الحاضر، لعادل نوييض، قدم  .64

افية لمتأليف لو: ُمفتي الجميورية المبنانية الشَّْيخ حسن خالد، مؤسسة نوييض الثق
 م. ٜٛٛٔ -ىـ  ٜٓٗٔ، ٖوالترجمة والنشر، بيروت، لبنان، ط: 

المفردات في غريب القرآن، ألبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب   .65
ىـ(، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القمم، الدار ٕٓ٘األصفيانى )ت: 

 ه.ٕٔٗٔ - ٔالشامية، دمشق، بيروت، ط: 
حمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبي الحسين مقاييس المغة، أل .66

 م.ٜٜٚٔ -ىـٜٜٖٔىـ(، تحقيق: عبد السبلم محمد ىارون: دار الفكر، ٜٖ٘)ت
الممل والنحل، لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشيرستاني )ت:   .67

 ىـ .ٗٓٗٔىـ(، تحقيق: محمد سيد كيبلني، دار المعرفة، بيروت، ٛٗ٘
ه(، ٖٔٗٔرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة محمد قاسم)ت:منار القاري ش .68

راجعو: الشيخ عبد القادر األرناؤوط، عني بتصحيحو ونشره: بشير محمد عيون، 
المممكة العربية السعودية،  -مكتبة دار البيان، دمشق ، مكتبة المؤيد، الطائف 

 م. ٜٜٓٔ -ىـ  ٓٔٗٔ
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حيي الدين يحيى بن شرف المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج، ألبي زكريا م .69
 .هٕٜٖٔ، ٕىـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: ٙٚٙالنووي )ت: 

ىـ(، تحقيق: عبد ٙ٘ٚالمواقف، لعضد الدين عبد الرحمـن بن أحمـد اإليجي )ت: .71
 .ٔم، ط: ٜٜٚٔ -ىـ ٚٔٗٔالرحمن عميرة، دار الجيـل، لبنان، بيروت، 

ميزان االعتدال في نقد الرجال، لشمس الدين محمد بن أحمد الذىبي،  .71
ىـ(، تحقيق: عمي محمد معوض، وعادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب ٛٗٚ)ت:

 .ٔم، ط: ٜٜ٘ٔالعممية، بيروت، 
نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، إلبراىيم بن عمر بن حسن الرباط بن عمي  .72

(، تحقيق: عبد الرزاق غالب الميدي ، دار ىـ٘ٛٛبن أبي بكر البقاعي )ت: 
 م.ٜٜ٘ٔ -ىـ ٘ٔٗٔالكتب العممية، بيروت، 

ىـ(، ٜٔٔنظم العقيان في أعيان األعيان، لجبلل الدين عبدالرحمن السيوطي )ت:  .73
 تحرير فيميب حتي، المكتبة العممية، بيروت.

غدادي)ت: ىدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إلسماعيل باشا الب  .74
 ىـ(، دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان.ٜٕٖٔ

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن  .75
 ىـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان.ٔٛٙأبي بكر بن خمكان )ت: 

 


