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    ل ا/ اره 
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F  
  

الحمد هللا رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما ينبغي لجالل وجهه               
وعظيم سلطانه، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، محمد وآلـه           

  :وصحبه وسلم أجمعين، وبعد
 افتـتح كتابـه   )(مما ال شك فيه أن للحمد أهمية عظيمة، حيـث أن اهللا        

  ].٢: الفاتحة[  Z&  '  )  (  ] : قوله ب)(المجيد بحمده 
يجد أنهما يفيـضان بحمـد اهللا فـي          ،)×(والمتأمل لكتاب اهللا وسنة نبيه        

مواطن كثيرة، وأحوال شتى، أمراً به، وحثاً عليه، وترغيباً به، وثناء على أهله،             
  .وبياناً لمواطنه وفضائله وأجوره العظيمة

  قد بدأ به الخلق في الدنيا)U(ومما يدل على أهمية الحمد أن اهللا   
[ !  - , + *)  (  ' &% $# "

. / Z ]ثم ختم به األمر يوم القيامة ]١: األنعام ، [  "  !

  1  0  /  .  -  ,  +  *)      (  '  &  %  $  #
   2Z ]وهو الذكر الذي ال ينقطع أبداً ما دامت السماوات ]٧٥: الزمر ،

ث والنشور حمد، ولدخول الجنة حمد، واألرض، ففي الدنيا حمد، وعند البع
  .واالستقرار فيها حمد

 فـي    ربهـم  حمد المؤمنين ( أحببت أن يكون عنوان بحثي       الحمدوألهمية    
  . دراسة تفسير)اآلخرة



  )درا)  ا  اة 

 - ٤ -

  :خطة البحث  
  .قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وستة مباحث  
  . تعريف الحمد لغة واصطالحاً:تمهيد  
  .كر والمدح والثناء عالقة الحمد بالش:المبحث األول  
  . حمد المؤمنين عند الخروج من القبور:المبحث الثاني  
  . الحمد عند دخول الجنة:المبحث الثالث  
  .الحمد عبادة أهل الجنة :المبحث الرابع  
  . حمد أهل الجنة على ذهاب الحزن:المبحث الخامس  
  .ة حمد أهل الجنة على صدق وعد اهللا لهم، ووراثة الجن:المبحث السادس  
  الخاتمة  
  فهرس المصادر والمراجع  

  

  :منهج البحث  
  .كتابة اآليات بالرسم العثماني -١  
  .عزوت اآليات إلى سورها، بذكر اسم السورة، ورقم اآلية -٢  
خرجت األحاديث، مكتفية بالصحيحين أو بإحداهما إن كـان الحـديث            -٣  

  .فيهما، فإن لم يكن خرجته باختصار من غيرهما
  . لألعالم الوارد ذكرهم في البحث، خشية اإلطالةلم أترجم -٤  
عزوت األقوال إلى أصحابها ووثقتها من كتبهم، فإن لم أستطيع وثقتها            -٥  

  .من المصادر والمراجع األخرى
  

و و وآ  م  و ا و أ وا  



    ل ا/ اره 

 - ٥ -

U   
  

  :احلمد لغة  
 واحدة وأصُل واحد يـدل علـى        الحاء والميم الدال كلمة    «:قال ابن فارس    

حمدتُ فالناً أحمده، ورجٌل محمود ومحمد إذا كَثُرت خصاله         : خالف الذم، يقال  
  .)١(»... المحمودة غير المذمومة 

حمدته على فعلـه ومنـه المحمـدة خـالف          :  نقيض الذم، ويقال   :الحمد«  
  .)٢(»المذمة
أتينا : يقال: ل غيره وجدته محموداً، وكذلك قا   : أحمدتُّ الرجل  «:وقال الليث   

  .)٣(»وجدناه محموداً أو مذموماً: فالناً، فأحمدناه، وأذممناه، أي
 تقول ربنا لك الحمد أي لك المنّة والنعمة على مـا            :والحمد الثناء الجميل    

  .)٤(أنعمت أو لك الذكر والثناء ألنك المستحق لذلك 
  .)٥(»الحمد في كالم العرب معناه الثناء الكامل «:قال القرطبي  
  .)٦(»الحمد هللا الثناء عليه بالفضيلة «:قال الراغب األصفهاني  

                                                
  ].حمد[، مادة ٢/١٠٠ معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، )١(
، معجم مقاييس اللغـة، ابـن فـارس،    [حمد[، مادة   ٢/١٦٦الصحاح، الجوهري،   :  انظر )٢(

، لـسان  ]حمـد [، مـادة  ١٣١األصفهاني، ص، المفردات، الراغب  ]حمد[، مادة   ٢/١٠٠
  ].حمد[، مادة ٣/١٥٥العرب، ابن منظور، 

  .٤/٤٣٤تهذيب اللغة لألزهري :  انظر)٣(
  ].حمد[، مادة ٩١ المصباح المنير، الفيومي، ص)٤(
  .١/١٣٣ الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، )٥(
  ].حمد[، مادة ١٣١ المفردات، الراغب، ص)٦(



  )درا)  ا  اة 

 - ٦ -

الحمد هللا الشكر خالصاً هللا جل ثنـاؤه دون          «:قال الطبري  )١(والحمد الشكر   
  .)٢(»سائر ما يعبد من دونه

  .)٣( هل تحمد لهذا األمر أي ترضاه:ويأتي بمعنى الرضا يقال  
  .)٤(»رضا والجزاء وقضاء الحقالحمد الشكر وال «:وفي القاموس المحيط  

فالحمد في اللغة له عدة معان ومن معانيـه، الثنـاء الجميـل، والـشكر،                 
  .والرضا، والجزاء، وقضاء الحق

  

  :ًاحلمد اصطالحا  
  : تعاريف متنوعة للحمد ومنها)(للعلماء   
اإلخبـار عـن المحمـود      : الحمد هـو   «: ابن تيمية  قال شيخ اإلسالم   -١  

  .)٥(»حق أن يحب، فاإللهية تتضمن كمال الحمدبالصفات التي يست
الحمد هو المحمـود فـي إلهيتـه وربوبيتـه،           «: ابن القيم  قال اإلمام  -٢  

  .)٦(»ورحمته، والثناء والمجد كماالن لجده
  .)٧(»إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجالله وتعظيمه: الحمد«: وقال
ة عن كل فعل يشعر بتعظيم المنعم       حمد المنعم عبار  : الحمد «: الرازي قال - ٣  

                                                
  ].حمد[، مادة ٣/١٥٦منظور،  لسان العرب، ابن )١(
  .١/٦٩ جامع البيان من تأويل آي القرآن، الطبري، )٢(
  ].حمد[، مادة ٣/١٥٥ لسان العرب، ابن منظور، )٣(
  ].حمد[، مادة ١/٥٦٢ القاموس المحيط، الفيروز آبادي، )٤(
  .٢٥٣-١٠/٢٥٢مجموع فتاوى ابن تيمية :  انظر)٥(
  .١/٤٨ مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية )٦(
  .٢/٩٣ بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية )٧(



    ل ا/ اره 
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بسبب كونه منعماً، وذلك الفعل إما أن يكون فعل القلب، أو فعل اللـسان، أو فعـل                 
  .)١(»الجوارح

الحمد ثناء على الممدوح بـصفاته مـن غيـر سـبق             «: القرطبي قال -٤  
  .)٢(»إحسان
 الحمد الثناء على الجميل من نعمة أو غيرها باللـسان         « :اني أبو ح  قال -٥  
  .)٣(»وحده
هو الثناء على الجميل من جهة التعظيم مـن نعمـة            «: الجرجاني قال -٦  

  .)٤(»وغيرها
هو ثناء على اهللا تعالى بصفات الكمـال،        ) الحمد هللا ( «: ابن سعدي  قال -٧  

  .)٥(»وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه
مد هو الثناء الجميل على اهللا تعالى بذكر        فهذه التعاريف تكاد تشترك أن الح       

  .صفاته العظيمة، ونعمه العميمة، مع حبه وتعظيمه وإجالله
    

                                                
  .١/١٨٥ التفسير الكبير، الرازي )١(
  .١/١٣٤ الجامع ألحكام القرآن، القرطبي )٢(
  .١/٣٠ البحر المحيط، أبي حيان )٣(
  .١٢٦ التعريفات، الجرجاني ص)٤(
  .٣٩ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، السعدي، ص)٥(



  )درا)  ا  اة 

 - ٨ -

  ا اول

  عالقة احلمد بالشكر واملدح والثناء
  

  :الشكر -١  
الشُكر عرفان اإلحسان ونشره وهو الشكور      «: قال ابن منظور  : الشكر لغة   

والشكر الثناء  .. والثناء الجميل شكره وشكر له      أيضاً، والشكر من اهللا المجازاة      
شـكرته وشـكرت لـه وبـالالم        : على المحسن بما أوالكه من المعروف يقال      

  .)١(»أفصح
شكرت اهللا اعترفت بنعمه وفعلت ما يحب من فعل          «:وفي المصباح المنير    

  .)٢(»الطاعة وترك المعصية هذا يكون شكر بالقول والعمل
  

  :ًالشكر اصطالحا  
 على لسان عبده    )U(ظهور أثر نعمة اهللا     : الشكر «: ابن القيم الجوزية   قال  

  .)٣(»ثناء واعترافاً، على قلبه شهوداً ومحبة، وعلى جوارحه انقياداً وطاعة
الشكر عبارة عن معروف ويقابله النعمـة سـواء كـان        «:وقال الجرجاني   

  .)٤(»كر إحسانههو الثناء على المحسن بذ: باللسان أم باليد أم بالقلب، وقيل
الشكر اعتراف القلب بمنة اهللا تعالى، وتلقيها افتقاراً إليها،          «:وقال السعدي   

  .)٥(» وصونها عن صرفها في المعصيةوصرفها في طاعة اهللا تعالى،
                                                

  ].شكر[، مادة ٤/٤٢٤رب، ابن منظور،  لسان الع)١(
  ].شكر[، مادة ١٨٦ المصباح المنير، الفيومي، ص)٢(
  .٢/٥٧٥ مدارج السالكين، ابن القيم، )٣(
  .١٦٧ التعريفات، الجرجاني، ص)٤(
  .٦٢٣ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، عبدالرحمن بن سعدي، ص)٥(



    ل ا/ اره 

 - ٩ -

  :الفرق بني احلمد والشكر  
  :اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين  
د، وأنـه لـيس بينهمـا فـرق،         أن الحمد والشكر بمعنى واح    : القول األول   

وال تمانع بين أهـل المعرفـة بلغـات         «: واختاره ابن جرير الطبري حيث قال     
العرب من الحكم لقائل الحمد هللا شكراً بالصحة، فقد تبين إن كـان ذلـك عنـد                 
جميعهم صحيحاً، أن الحمد هللا قد ينطق به في موضع الشكر، وأن الـشكر قـد                

لم يكن كذلك لم يجز أن يقال الحمد هللا شكراً،          يوضع موضع الحمد، ألن ذلك لو       
ألن الشكر لو لم يكن بمعنـى       ) أشكر(مصدر  ) الحمد هللا (فيخرج من قول القائل     

  .)١(»الحمد، كان خطأ أن يصدر من الحمد غير معناه وغير لفظه
الشكر والحمد بمعنى واحد، لكن الحمد أعم، فكـل          «:وقال القاضي عياض    

  .)٢(»كر حامداًحامد شاكر، وليس كل شا
  .أن الحمد والشكر ليسا بمعنى واحد بل بينهما فروق: القول الثاني  

  : تعالى فروق بين الحمد والشكر، أذكر منها ما يلي)(ذكر العلماء 
 ما حقيقتهما، هـل همـا       :عن الحمد والشكر   )~( سئل ابن تيمية   -١  

ـ             يء يكـون   بمعنى واحد أو معنيان؟ وعلى أي شيء يكون الحمد؟ وعلى أي ش
على المحمود بذكر   الحمد يتضمن المدح والثناء     «:  بقوله )~(الشكر؟ فأجاب   

محاسنه، سواء كان اإلحسان إلى الحامد أو لم يكن، والشكر ال يكون إال علـى               
إحسان المشكور إلى الشاكر، فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، ألنه يكـون              

     اهللا يحمد على ما له من األسماء الحسنى، والمثل        على المحاسن واإلحسان، فإن 

                                                
  .١/١٧ جامع البيان، الطبري، )١(
  .٢/٢٥٢مشارق األنوار، القاضي عياض،  )٢(



  )درا)  ا  اة 

 - ١٠ -

وأما الشكر، فإنه ال يكون إال علـى        ... األعلى، وما خلقه في اآلخرة واألولى،       
.. اإلنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان              

 والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعـه،           
  .)١(»والحمد أعم من جهة أسبابه

الشكر أخـص باألفعـال، والحمـد أخـص          «:)~(قال ابن القيم     -٢  
باألقوال، وسبب الحمد أعم من سبب الشكر، ومتعلق الشكر وما به الشكر أعـم              
مما به الحمد، فما يحمد الرب تعالى أعم ما يشكر عليه، فإنه يحمد على أسمائه               

، ويشكر على نعمه، وما يحمد به أخص مما يشكر بـه،            وصفاته وأفعاله ونعمه  
  .)٢(»فإنه يشكر بالقلب واللسان، ويحمد بالقلب واللسان

الحمد يعم ما إذا وصل ذلـك اإلنعـام إليـك أو إلـى        «:وقال الرازي  -٣  
الحمد على ما دفع    : غيرك، وأما الشكر فهو مختص باإلنعام الواصل إليك، وقيل        

  .)٣(»لشكر على ما أعطى من النعماءاهللا من البالء، وا
الصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بـصفاته مـن           «:وقال القرطبي  -٤  

غير سبق إحسان، والشكر ثناء على المشكور بما أولى من اإلحسان، وعلى هذا             
الحمد أعم من الشكر، ألن الحمد يقع علـى الثنـاء وعلـى             : الحد قال علماؤنا  

زاء مخصوص إنما يكون مكافأة لمن أوالك معروفاً،        التحميد وعلى الشكر، والج   
  .)٤(»فصار الحمد أعم في اآلية ألنه يزيد على الشكر

                                                
عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمـد،      : فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، جمع وترتيب      :  انظر )١(

١١/١٣٣.  
  .١٢٤-١٢٣ عدة الصابرين، ابن القيم الجوزية، ص)٢(
  .١/١٧٩ التفسير الكبير، الرازي، )٣(
  .١/١٣٤ الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، )٤(



    ل ا/ اره 
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والتحقيق أن بينهما عموماً وخصوصاً، فالحمد أعـم        «: وقال ابن كثير   -٥  
من الشكر من حيث ما يقعان عليه، ألنه يكون على الصفات الالزمة والمتعدية،             

ته لكرمه، وهو أخص، ألنه ال يكـون إال بـالقول،           تقول حمدته لفروسيته وحمد   
والشكر أعم من حيث ما يقعان به، ألنه يكون بالقول والفعل والنية كمـا تقـدم                

شـكرته  : وهو أخص، ألنه ال يكون إلى عمـل الـصفات المتعديـة، ال يقـال            
شكرته على كرمه وإحسانه إلي، هذا حاصل ما حرره بعض          : لفروسيته، وتقول 

  .)١(»ن، واهللا أعلمالمتأخري
الفرق بين الحمد والشكر، الحمد هو الثنـاء        «: قال أبو هالل العسكري    -٦  

والـشكر  . باللسان على الجميل، سواء تعلق بالفضائل كالعلم، أم بالفواضل كالبر         
فعل ينبئ عن تعظيم المنعم ألجل النعمة، سواء أكان منعماً باللسان، أو اعتقاداً،             

  .)٢(»عمالً وخدمة باألركانأو محبة بالجنان، أو 
الشكر ال يقال إال في مقابل نعمة، فكل شكر حمد وليس            «:قال الراغب  -٧  

  .)٣(»كل حمد شكر
الحمد يقال على األمر المحبوب والمكروه، وال يكون         «:وقال الخطابي  -٨  

  .)٤(»الشكر إال على المحبوب
 الـشكر   أن بينهما فرق يظهر بـالنقيض، فنقـيض        «:وقال ابن سيده   -٩  

  .)٥(»الكفر، ونقيض الحمد الذم
                                                

  .١/٢٢ر القرآن العظيم، ابن كثير،  تفسي)١(
  .٢٠٢، ٢٠١ الفروق اللغوية، أبو هالل العسكري، ص)٢(
  ].حمد[ مادة ١٣١ معجم مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاني، ص)٣(
  .٣٠ص) ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن( بيان إعجاز القرآن، الخطابي، )٤(
  .٥/٢٣١عالى  المخصص، ابن سيده، باب اشتقاق اهللا ت)٥(



  )درا)  ا  اة 

 - ١٢ -

الحمد والشكر متقاربان، والحمد أعمها ألنك تحمد        «:قال ابن منظور   -١٠  
  .)١(»اإلنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه وال تشكره على صفاته

 ،ذكره يتبين أن بين الحمد والشكر عموماً وخـصوصاً        ومن خالل ما تقدم       
سان في مقابلة نعمة، فهذا يسمى حمداً، ويسمى شكراً،         فيجتمعان فيما إذا كان بالل    

وينفرد الحمد فيما إذا أثنى العبد على ربه بذكر أسمائه وصفاته ونعمه، مع حبه              
وتعظيمه سواء كان في مقابل نعمة أو بدونها وتختص باهللا ال يكون إال له، قال                

ات الكمال فكل ما     صف مالهومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على         «: ابن تيمية 
يحمد به الخلق فهو من الخالق والذي منه ما يحمد عليه وهو أحق بالحمد فثبت                
أنه المستحق للمحامد الكاملة هو أحق من كل محمود بالحمد والكمال مـن كـل          

  .)٢(»كامل
 وينفرد الشكر بأنه في مقابل نعمة، ويكون الشكر عند ذلك الثناء علـى اهللا               

المشكور بما أولـى      من النعم، والشكر عام فهو ثناء على       بما أنعم على اإلنسان   

M  L  K    J  I  H  G  F  ]  :من اإلحسان قال تعالى   

  V  U   T  S     R  Q  P  O  NZ ]فأمر  ]١٤: لقمان ،
حمد أحد من خلقه، ليعلم من ذلك أن        ببشكر الوالدين مع شكره، غير أنه لم يأمر         

  .الحمد مغاير للشكر

                                                
  .٣/١٥٦] حمد[ لسان العرب، ابن منظور، مادة )١(
  .٦/٨٤ مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )٢(



    ل ا/ اره 

 - ١٣ -

  :ءالثنا -٢  
   ءا:  

الثاء والنون والياء أصل واحد وهو تكرير الـشيء         » ثنى«( قال ابن فارس    
مرتين، أو جعله شيئين متواليين أو متباينين، وذلك قولك ثنيـت الـشيء ثنيـاً،               

  .)١()األمر يعاد مرتين: واالثنان في العدد معروفان، والثنى
  

  ء اا:  

  .)٢(تعظيمه الثناء للشيء فعل ما يشعر ب  
  

  :ااق  اء و  

حمـدني   ()U(بين الحمد والثناء فرق لهـذا يقـول اهللا           «:قال ابن رجب    
فالثناء تكرير الحمد وتثنيته، وقيل هو المدح،       ) أثنى علي عبدي  (ثم يقول   ) عبدي

  .)٣(»وهو مقلوب عنه
الثنـاء   حيث اعتبار الخبر نفسه ينشأ التقـسيم إلـى           من «:وقال ابن القيم    

والحمد فإن الخبر عن المحاسن إما متكرر أو ال، فإن تكرر فهو الثناء وإن لـم                
يتكرر فهو الحمد فإن الثناء مأخوذ من الثنى وهو العطف ورد الـشيء بعـضه           
على بعض، ومنه ثنيت الثوب، ومنه التثنية في االسم فالمثنى مكـرر لمحاسـن           

  .)٤(»من يثنى عليه مرة بعد مرة
الحمد يقع على الثناء وعلى التحميد      فالحمد أعم من الثناء،      «:يوقال القرطب   

                                                
  ].ثنى[ مادة ١/٣٩١معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، :  انظر)١(
  .١٠٣ التعريفات، الجرجاني، ص)٢(
  .٣٩ تفسير سورة الفاتحة، ابن رجب الحنبلي، ص)٣(
  .٢/٣٢٥القيم بدائع الفوائد، ابن :  انظر)٤(



  )درا)  ا  اة 

 - ١٤ -

  .)١(»وعلى الشكر
الثناء يكون في الخير والشر يقال أثنى عليه بخيـر           «:وفي الفروق اللغوية    

وأثنى عليه بشر، والصحيح عندنا هو بسط القول فـي مـدح الرجـل أو ذمـه        
  .)٢(»وانتشاره واستفاضته وتكريره فالفرق بينهما بين

 بذكر أسـمائه   اإلخبار عن اهللا    في ومن هنا يتبين أن الحمد والثناء يجتمعان        
 ويختلفان من حيث اعتبار الخبـر نفـسه،         وصفاته ونعمه، مع محبته وتعظيمه،    

فإن الخبر عن المحاسن إما متكرر أو ال، فإن تكرر فهو الثناء، وإن لم يتكـرر                
ورد الشيء بعضه على بعض،     فهو الحمد فالثناء مأخوذ من الثني وهو العطف         

  .فالمثني مكرر لمحاسن من يثني عليه مرة بعد مرة
  

  :املدح -٣  
   حا:  

الميم والدال والحاء أصل صحيح يـدل علـى وصـف            «:قال ابن فارس    
: محاسن بكالم جميل، ومدحه يمدحه مدحاً أحـسن عليـه الثنـاء، واألمدوحـة      

  .)٣(»الِمدح
ض الهجاء وهو حسن الثناء، يقـال مدحتـه         المدح نقي  «:وفي تهذيب اللغة    

اسم المديح والجميع المدح، ويقال فالن يمتدح إذا كـان          : مدحة واحدة، والمدحة  
مدح به، ورجـل  يقرظ نفسه ويثني عليها، والمدائح جمع المديح من الشعر الذي   

                                                
  .١/١٣٤ الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، )١(
  .١٥٠ الفروق اللغوية، أبو هالل العسكري، ص)٢(
  ].مدح[، مادة ٨٥٥ مقاييس اللغة، ابن فارس، ص)٣(



    ل ا/ اره 

 - ١٥ -

داح١(»كثير المدح للملوك: م(.  
  

  :ًاملدح اصطالحا  
  .)٢(اري قصداًثناء على الجميل االختيهو ال  

  

  :الفرق بني احلمد واملدح  
الحمد إخبار عن محاسـن المحمـود مـع حبـه        «:قال ابن القيم الجوزية     

  .)٣(»وتعظيمه، فال بد من اقتران اإلرادة بالخير، بخالف المدح فإنه إخبار مجرد
الحمد يكون للعقالء والمدح يكـون للحيوانـات كـالفرس        «: وفي البحر المحيط  

  .)٤(» وللجمادات كالسيف والقصر ونحوهوالجمل ونحوه،
ومن هنا يتبين أن الحمد والمدح يجتمعان في اإلخبار عن محاسن المحمود،            

ويختلفان من حيث اعتبار حال المخِْبر فإن كان مع إخبار المخِْبر محبة وتعظيماً             
كان حمداً، بخالف المدح الذي ال يلزم منه أن يكون الممدوح محبوبـا معظمـاً               

  .مخِْبر، فقد يمدحه من أجل أن ينال غرضاً له، أو اتقاء شرهلدى ال

                                                
  .٢/٧٧ تهذيب اللغة، األزهري، )١(
  .٢٦٠ التعريفات، الجرجاني، ص)٢(
  .٢/٩٣ بدائع الفوائد، ابن القيم الجوزية، )٣(
  .١/٣٠البحر المحيط، أبو حيان  )٤(



  )درا)  ا  اة 

 - ١٦ -

ما ا  

  محد املؤمنني لربهم عند خروجهم من القبور
  

G  F  ]  :قال تعـالى  .ال شك أن القبر أول منزلة من منازل اآلخرة          

  N  M  L    K  J     I  HZ)١(.  

   GZ  ]  :قوله تعالى  
كالم تسمعه الخالئق، يدعوهم اهللا تعـالى فيـه    النداء إلى المحشر ب   :الدعاء  

  .)٢(بالخروج، وهو النفخة األخيرة 
الدعاء واالستجابة كالهما مجازان، المعنى يوم يبعـثكم         «:قال الزمخشري   

  .)٣(»فتبعثون مطاوعين منقادين ال تمتنعون
   [     I  HZ   
ابـة إال أن     تجيبون واالستجابة موافقة الداعي فيما دعا إليه وهي اإلج         :أي  

  .)٤(االستجابة تقتضي طلب الموافقة فهي أوكد من اإلجابة 
تـستجيبون مقـرين بأنـه      : ومعنـى تـستجيبون بحمـده      «:وقال الزجاج   

                                                
  .٥٢ سورة اإلسراء آية )١(
، فـتح   ٦/٥٨، البحر المحيط، أبـو حيـان،        ١٠/٢٧٥ الجامع ألحكام القرآن، القرطبي،      )٢(

  .٢/٦٠٨القدير، الشوكاني، 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو        : ، وانظر ٣/٥٢٤ الكشاف، الزمخشري،    )٣(

  .١٥/١٢٨ح المعاني لأللوسي ، رو٥/١٧٨السعود 
  .٢٠/١٨١ التفسير الكبير، الرازي، )٤(



    ل ا/ اره 

 - ١٧ -

  .)١(»خالقكم
  :وقد اختلف العلماء عمن صدر منهم الحمد على ثالثة أقوال  
ا قبل هـذه اآليـة كلـه خطـاب          الخطاب للكفار، بدليل أن م    : القول األول   

  .)٢(كفارلل
يقول تعالى ذكره قل عسى أن يكون بعـثكم   «:قال الطبري في تفسير اآلية    

أيها المشركون قريباً، ذلك يوم يدعوكم ربكم بالخروج من قبوركم إلى موقـف             
  .)٣(»القيامة، فتستجيبون بحمده

: وقد روي أن الكفار عند خروجهم من قبـورهم يقولـون      «:قال الشوكاني   
  .)٤(»سبحانك وبحمدك

، والمراد المغالبة في انقيـادهم للبعـث   وحمل الزمخشري ذلك على المجاز    
كقولك لمن تأمره بركوب ما يشق عليه ويمتنع، ستركبه وأنـت حامـد شـاكر،       
يعني أنك تحمل عليه، وتقسر قسراً حتى إنك تلين لين المـسمع الراغـب فيـه                

  .)٥(الحامد عليه 
  : طاب الكافرين عند قولـه تعـالى      الخطاب للمؤمنين، وانقطع خ   : القول الثاني   
[  D  C    B  AZ )ـ  وأما قول  )٦ H  G  F  ] : هــ

                                                
  .٣/٢٠١ معاني القرآن وإعرابه، الزجاج )١(
  .٦/٥٩، البحر المحيط، أبو حيان، ١٠/٢٧٦ الجامع ألحكما القرآن، القرطبي، )٢(
  .١٥/١١ جامع البيان، الطبري، )٣(
  .٢/٦٠٨ فتح القدير، الشوكاني، )٤(
  .٢/٦٠٨فتح القدير، الشوكاني، : ، وانظر٣/٥٢٤خشري،  الكشاف، الزم)٥(
  .٥١:  سورة اإلسراء آية)٦(



  )درا)  ا  اة 

 - ١٨ -

     IZ               ،هو خطاب مع المؤمنين ال مع الكفار، ألنهـم يـستجيبون هللا بحمـده
  .)١(ويحمدونه على إحسانه إليهم 

الخطاب للكافر والمؤمن، فيحمده المؤمن اختيـاراً والكـافر             : القول الثالث   
  .)٢(اضطراراً

ضون التراب عن رؤوسـهم ويقولـون   فين (:ويدل عليه قول سعيد بن جبر       
  .)٣()»سبحانك اللهم وبحمدك«

عد في صدور الحمد من الكافر      بوالذي يظهر أن الخطاب للمؤمن والكافر، وال          
وإن لم ينفعه، لكنهم قد اعترفوا بحمده، وال يدخل أحدهم النار إال وقد امتأل قلبه بحمد 

  .ربه
وال دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النـار النـار إال    (: ابن القيم الجوزية   قال  

لقد دخل أهل النار النـار، وإن حمـده لفـي           «: بحمده كما قال الحسن البصري    
  .)٤()»قلوبهم، ما وجدوا عليه حجة وال سبيالً

 وبالحقيقة إنما هو خروج الخلق بـدعوة الحـق، قـال اهللا       :)٥(قال القرطبي   

                                                
، البحـر   ٣/١١٩، معالم التنزيل، البغوي،     ٣/٢٤٨ تفسير القرآن، أبو المظفر السمعاني،       )١(

  .١٤/١٠٤، التحرير والتنوير، ابن عاشور، ٦/٥٩المحيط، أبو حيان، 
  .١٥/١٢٩، روح المعاني، األلوسي، ١٠/٢٧٦ الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، )٢(
، التفسير الكبيـر،   ٣/٤٦٣، المحرر الوجيز، ابن عطية،      ٣/١١٩ معالم التنزيل، البغوي،     )٣(

، تفـسير النـسفي،     ١٠/٢٧٦، الجامع ألحكام القـرآن، القرطبـي،        ٢٠/١٨١الرازي،  
  .٣/٤٥، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ٢/٣١٧

الصواعق المرسلة، ابـن قـيم      : ، وانظر ٣٦٠ قيم الجوزية، ص   شفاء العليل، ابن  :  انظر )٤(
  .٤/١٤٩٧الجوزية، 

  .١١/٢٧٦ الجامع ألحكام القرآن، القرطبي )٥(



    ل ا/ اره 

 - ١٩ -

سـبحانك  «: فيقومون يقولون  I  H  G  FZ     ] :تعالى
: ال اهللا تعـالى   ــفيوم القيامة يوم يبدأ بالحمد ويختم به، ق       : قال» اللهم وبحمدك 

 [     I  H  G  FZ وقال في آخره : [  -  ,  +
2  1  0  /  .Z)١(.  

                                                
  .٧٥:  سورة الزمر آية)١(



  )درا)  ا  اة 

 - ٢٠ -

ا ا  

  محد املؤمنني عند دخول اجلنة
  

̧  ¹  ]  :قال تعالى     ¶  µ  ´  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »   º
  Ô   ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â

  Û          Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕZ)١(.  
  . قد نزع من قلوب أهل الجنة الغل والحقد)(بينت اآلية الكريمة أن اهللا   
  .)٢(» الغش والعداوة، والضغن والحقد والحسد:الِغل بالكسر«  
  .)٣(»قلع الشيء من موضعه :والنزع«  
الغلُّ هو الذي يغل بلطفـه إلـى صـميم          : قال أهل اللغة   «:وقال الهمداني   

: القلب، أي يدخل، ومنه الغلول وهو الوصول بالحيلة إلى الذنوب الدقيقة، ويقال           
انغل في الشيء، وتغلغل فيه إذا دخل فيه بلطافة، كالحب يـدخل فـي صـميم                

  :وله معنيان .)٤(»الفؤاد
 أن يكون المراد أزلنا األحقاد التي كانت لبعضهم على بعض فـي             :دهماأح  

  .دار الدنيا
نزع الغل من قلوب أهل الجنة هو إزالة مـا كـان فـي          (:قال أبو السعود    

قلوبهم في الدنيا عند تلقي ما يسوء من الغير، بحيث طهـر اهللا نفوسـهم فـي                 

                                                
  .٤٣:  سورة األعراف آية)١(
  ].غلل[، مادة ١١/٤٩٩ لسان العرب، ابن منظور، )٢(
  .٨/١٠١ التحرير والتنوير، ابن عاشور، )٣(
  .٢/٣٠٢يد في إعراب القرآن المجيد، الهمداني،  الفر)٤(



    ل ا/ اره 

 - ٢١ -

منها الغل، أي أزال ما كـان       حياتهم الثانية عن االنفعال بالخواطر البشرية التي        
حاصالً من غّل، وأزال طبائع الغّل التي في النفوس البشرية بحيث ال يخطر في              

  .)١()نفوسهم
إذا خلص المؤمنون عن الصراط     « :)×( يدل عليه الحديث قال رسول اهللا       

حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض، حتى إذا نقـوا              
 في دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده، ألحدهم أهدى إلى منزلـه           وهذبوا، أذن لهم  

  .)٢(»في الجنة منه إلى منزله في الدنيا
أنه جل وعال ينزع ما في صدور أهل الجنة من الحقـد             «:وقال الشنقيطي   

  .)٣(»والحسد الذي كان في الدنيا
أنه أزال عن قلوبهم الحسد، بحيث ال يحسد أصحاب الـدرجات           : وثانيهما  
فلى من الجنة أصحاب الدرجات العليا، حيث أن درجـات الجنـة متفاوتـة              الس

بحسب الكمال والفضل، فصاحب الدرجة النازلة ال يحـسد صـاحب الدرجـة             
  .)٤(الكاملة 

هذا التأويل أولى مـن الوجـه األول،        : قال صاحب الكشاف   «:قال الرازي   
ن بعض، ولعن   حتى يكون في مقابلة ما ذكره تعالى من تبري بعض أهل النار م            

                                                
، التحريـر   ٣/٢٢٨إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبـو الـسعود،            :  انظر )١(

  .٨/١٠١والتنوير، ابن عاشور، 
، ٤١٩ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم والغصب، باب قصاص المظـالم ص            )٢(

  .٢٤٤٠برقم 
  .٢/١٩٩نقيطي،  أضواء البيان، الش)٣(
، الجـامع ألحكـام القـرآن، القرطبـي،     ٢/٢٧٥معاني القرآن وإعرابه، للزجاج  :  انظر )٤(

  .٨/٤٩٠، روح المعاني، األلوسي، ٣/٣٨٦، البحر المحيط، أبو حيان، ٧/٢٠٧



  )درا)  ا  اة 

 - ٢٢ -

بعضهم بعضاً، وليعلم أن حال أهل الجنة في هذا المعنى أيضاً مفارقة لحال أهل              
  .)١(»النار
من خصائص الجنة ومزاياهـا،     فوالذي يظهر واهللا أعلم أنه يشمل القولين          

من دخل الجنة صفى قلبه من      . أنه ليس فيها غل وال حسد وال أحقاد وال ضغائن         
غل، فنزع اهللا كل غل الدنيا وأحقادها تماماً، ولذلك         كل شيء، طهره اهللا من كل       

نزع من قلوبهم كـل غـل   وي º  ¹   ̧ ¶  µ  ´Z   ]  :قال اهللا تعالى 
ومنافسة في اآلخرة، ولو كان في اآلخرة حسد ستكون الحياة نكد ألن هناك من              
 :هو أعلى منه بكثير فال يوجد في الجنة غيرة وال منافسة وال حسد قال تعـالى               

 [ °   º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ± Z.  

   [¾  ½  ¼  » Z           أي أنه تعالى كما أنعم عليهم بأن خلصهم مـن
الحقد والحسد والحرص على طلب الزيادة، فقد أنعم عليهم باللذات العظيمة مـن    

  .)٢(جريان األنهار 
   [  Â  Á  ÀZ   
  تحقـق  التعبير بالماضي مراد به المستقبل للتنبيه علـى       «: قال ابن عاشور    

  .)٣(»وقوعه
  :)٤(والحمد هنا على أمرين  

                                                
  .المراجع السابقة، ولم أجده في الكشاف: ، وانظر١٤/٦٦ التفسير الكبير، الرازي، )١(
  .١٤/٦٦لكبير،الرازي، التفسير ا:  انظر)٢(
  .٨/١٠١ التحرير والتنوير، ابن عاشور، )٣(
  .٤/٣٨٦، البحر المحيط، أبو حيان، ٢/١٢٦ إعراب القرآن، النحاس، )٤(



    ل ا/ اره 

 - ٢٣ -

إما على ما يسر اهللا ـ تبارك وتعالى ـ لهم من طريق الهداية من   : أولهما  
  .اإليمان واألعمال الصالحة المؤدية إلى دخول الجنة

  .الحمد على دخول الجنة، فاستحق أن يحمد على هذه النعمة: ثانيهما  
الحمد وقع على ما يـسر اهللا لهـم مـن           وال مانع من الجمع بين القولين ف        

  .اإليمان والعمل الصالح الذي صيرهم إلى دخول الجنة
ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î   ]  :ويدل على ذلك سياق اآلية في قولـه تعـالى           

  Ø  ×  Ö  Õ  ÔZ  أي جاءت رسل ربنا بالحق من األخبار، عن
ن هداهم إلـى    وعد اهللا أهل طاعته واإليمان به بدخول الجنة فحمدوا اهللا على أ           

  .اإليمان والعمل الصالح المؤدية إلى دخول الجنة
قالوا هذا لمـا     Ò  Ñ  Ð  Ï  Î Z]  :قوله تعالى «: قال الشوكاني   

وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الجزاء العظيم، اغتباطاً بما صاروا فيه بسب مـا        
تقدم منهم من تصديق الرسل وظهور صدق ما أخبرهم به فـي الـدنيا مـن أن     

  .)١(»اء اإليمان والعمل الصالح هو الذي صاروا فيهجز
   [  ×  Ö  Õ  ÔZ   
  :فيه قوالن  
  .)٢()U( أن يكون من قبل اهللا :القول األول  

                                                
  .١٠٢-٢/١٠١ فتح القدير، الشوكاني، )١(
، البحـر   ١٤/٦٧، التفسير الكبير، الرازي،     ٢/٤٠٢المحرر الوجيز، البن عطية،     :  انظر )٢(

، التحرير والتنوير، ابـن     ٨/٤٩١أللوسي،  ا، روح المعاني،    ٤/٣٨٨ان،  المحيط، أبو حي  
  .٨/١٠٣عاشور، 



  )درا)  ا  اة 

 - ٢٤ -

  .)١( أن يكون من المالئكة للمؤمنين:القول الثاني  
ونادى مناد هؤالء الذين : فإن معناه Ö  Õ  ÔZ  ×  ]  :قال الطبري  

أن يا هؤالء تلكم الجنة التي      . أعد لهم من كرامته   وصف اهللا صفتهم وأخبر عما      
  .)٢(كانت رسلي في الدنيا تخبركم عنها

ينادي مناٍد، إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبداً، وإن           «:قال) ×( عن النبي   
لكم أن تحيوا فال تموتوا أبداً، وإن لكم أن تشبوا فال تهرموا أبـداً، وإن لكـم أن          

U(:  [  Ø  ×  Ö  Õ  Ô( فذلك قوله    )٣(»تنعموا فال تبأسوا أبداً   
Û Ú  ÙZ.  

  . )٤(»األولى أن يكون المنادي هو اهللا سبحانه «:وقال الرازي  
   [  ×  ÖZ   
مكـان   ومعنى البعد في اسم اإلشارة إما ألنهم نودوا عند رؤيتهم إياها مـن    

ـ                ي بعيد، وإما لرفع منزلتها وبعد رتبتها، وإما لإلشعار بأنهـا تلـك الجنـة الت
  .)٥(وعدوها في الدنيا 

                                                
، إرشـاد  ٤/٣٨٨، البحر المحيط، أبـو حيـان،    ١٤/٦٧التفسير الكبير، الرازي،    :  انظر )١(

، روح المعـاني، األلوسـي،    ٤/٢٢٩العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود،         
٨/٤٩١.  

  .٨/٢١٩ الطبري،  جامع البيان،)٢(
 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب دوام نعيم أهل الجنـة         )٣(

  .٢٨٣٦ برقم ١٠٦٣ ص" ونودوا أن تلكم الجنة +: وقوله
  .١٤/٦٧ التفسير الكبير، للرازي، )٤(
التنـوير،  ، التحريـر و ٣/٢٢٩ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود،         )٥(

  .٨/١٠٣ابن عاشور، 



    ل ا/ اره 

 - ٢٥ -

   [  ØZ   
  :)١(ذكر المفسرون فيها قوالن  
واإلرث قـد    صارت إليكم كما يصير الميراث إلـى أهلـه،           :القول األول   

هـذا  : يستعمل في اللغة، وال يراد به زوال الملك عن الميت إلى الحي كما يقال             
إنهـم  : العمل يورثك الشرف، ويورثك العار أي يصيرك إليه، ومنهم من يقـول       

  .أعطوا تلك المنازل من غير تعب في الحال فصار شبيهاً بالميراث
: × أن أهل الجنة يورثون منازل أهل النار قـال رسـول اهللا       :القول الثاني   

أن لكل واحد منزالً في الجنة ومنزالً في النار، ثم يرث المؤمن مـن الكـافر                «
  .)٢(»ارمنزله في الجنة، ويرث الكافر من المؤمن منزله في الن

  .وذلك لداللة الحديثويظهر لي القول الثاني   
   [  Û Ú  ÙZ   
بحـسب   أي بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة، وتبـوأتم منـازلكم        

  .أعمالكم
رسـول   وال أنت يا: لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا   « :)× (قال رسول اهللا    

  .)٣(»وفضلوال أنا إال أن يتغمدني اهللا برحمة منه : اهللا قال
                                                

، وابن عاشور في التحرير والتنـوير،       ١٤/٦٧الرازي في التفسير الكبير،     :  ذكر القولين  )١(
٨/١٠٣.  

قال البوصيري  . ٤٣٤١:  رقم ٢/١٤٥٣ أخرجه ابن ماجه، كتاب الزهد، باب صفة الجنة          )٢(
تفـسيره  وأخرجه الطبرانـي فـي      . هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين     : في الزوائد 

 ٢٦٦: ، رقم٩٦والبيهقي في البعث، باب ما جاء في المؤمن يفدى بالكافر ص          ) ٨/٢١٩(
 لسعيد بن منصور، وابن أبـي       ٣/٤٥٨وزاد السيوطي في الدر     . من حديث أبي هريرة   

رقـم الحـديث    (وصححه األلباني في صحيح الجامع      . حاتم، وابن مردويه، وابن المنذر    
٥٧٩٩.(  

فة القيامة والجنة والنار، باب لن يـدخل أحـد الجنـة بعملـه،               أخرجه مسلم، كتاب ص    )٣(
  .٢٨١٦:  برقم١٠٥٧ص



  )درا)  ا  اة 

 - ٢٦ -

اا ا  

  احلمد عبادة أهل اجلنة
  

ــال   ــالى ق Q  PO  N  M  L   K  J  I  ] : تع

  W  V   U  T  S  RZ)١(.  
عبادتهم أهل الجنة فيها هللا، أولها تسبيح هللا وتنزيه لـه           : أي «:قال السعدي   

 ، وآخرها تحميد هللا، فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنمـا       ضعن النقائ 
   .)٢(»بقي لهم أكمل اللذات

  :)٣(وفي المراد بهذا الدعاء قوالن  
كلما اشتهى أهل   «:  أنه استدعاؤهم ما يشتهون، قال ابن عباس       :القول األول   

الحمـد  : (فيأتيهم ما يشتهون، فإذا طعموا قالوا    ) سبحانك اللهم : (الجنة شيئاً قالوا  
  .»خر دعواهمآفذلك ) هللا رب العالمين

.. أعلم أن هذا القول عندي ضعيف جداً         «:عد ذكر هذا القول   قال الرازي ب    
حاصل هذا الكالم يرجع إلى أن أهل الجنة جعلوا هذا الـذكر العـالي المقـدس          
عالقة على طلب المأكول والمشروب والمنكوح، وهذا في غاية الخساسة، وألن           

فإذا اشتهوا أكل ذلك الطير، فـال         Z=  <  ?   ] ة  اهللا وصف أهل الجن   
حاجة بهم إلى الطلب، وإذا لم يكن بهم حاجة إلـى الطلـب، فقـد سـقط هـذا            

                                                
  .١٠:  سورة يونس آية)١(
  .٣٥٩ تفسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، السعدي، ص)٢(
، ١٧/٣٦، والرازي في التفسير الكبيـر  ٤/١٠ابن الجوزي في زاد المسير  :  ذكر القولين  )٣(

  .٨/٣١٣ألحكام القرآن والقرطبي في الجامع 



    ل ا/ اره 

 - ٢٧ -

  .)١(»الطلب
 المراد اشتغال أهل الجنة بتقـديس اهللا سـبحانه، وتمجيـده،            :القول الثاني   

 به وكمـال حـالهم ال       والثناء عليه، ألجل أن سعادتهم في هذا الذكر وابتهاجهم        
  .)٢(يحصل إال منه

وهـذا القـول     «: القول الثاني قال عنه الرازي     والذي يظهر لي واهللا أعلم      
  .)٣(»الصحيح ال محيد عنه

إن أهل الجنة يلهمون التـسبيح والتحميـد كمـا           «:ولهذا جاء في الحديث     
  .ويكون ذلك لما يرون من تزايد نعم اهللا عليهم. )٤(»يلهمون النفس

   [O  N  M Z    
  .)٥(» حياة طيبة التكرمة بالحالة الجليلة أصلها أحياك اهللا:التحية«  

 [O Z             تنويه بشأن هذا اللفظ الذي هو شعار المسلمين عند مالقاتهم لما فيه
من المعاني الجامعة لإلكرام، إذ هو دعاء بالسالمة من كل ما يكدر، وهو أبلـغ               

، والـسالم يجمـع الحيـاة       من أحياك اهللا ألنه دعاء بالحياة، وقد ال تكون طيبة         
  .)٦(والصفاء من األكدار العارضة فيها

                                                
  .١٧/٣٧ التفسير الكبير، الرازي، )١(
  .١١/٢٧التحرير والتنوير، ابن عاشور :  انظر)٢(
  .١٧/٣٧ التفسير الكبير، الرازي،  )٣(
 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب صفات أهـل الجنـة                )٤(

  . ٢٨٣٤: وأهلها برقم
، روح المعـاني،    ٦/١٢٤لى مزايا القرآن الكريم، أبـو الـسعود،          إرشاد العقل السليم إ    )٥(

  .١١/١٠١األلوسي، 
  .١١/٢٨ التحرير والتنوير، ابن عاشور، )٦(



  )درا)  ا  اة 

 - ٢٨ -

  :)١(ثالثة أقوال  O  N  M Z]  :وفي قوله  
8  9  :  ] : ، كما في قوله تعالى    )٢( أن اهللا يحييهم بالسالم    :القول األول   

  <  ;Z )٣(.  
: ، كمـا فـي قولـه تعـالى        )٤( بأن المالئكة تحييهم بالسالم      :القول الثاني   
  [h  g  n  mlk  j  i   Z)٥(.  
  .)٦( إن تحية بعضهم لبعض السالم :القول الثالث  
  .والذي يظهر لي من هذه األقوال القول الثالث  
وهذا أظهر، ألنه ظاهر القـرآن، واهللا        «: عن القول الثالث   قال ابن العربي    
  .)٧(»أعلم

                                                
، ٢/٣٤٥ ذكر األقوال الثالثة ابن المظفر في تفسير القرآن، والبغوي في معالم التنزيـل               )١(

والرازي فـي   ،  ٣/١١٧، والزمخشري في الكشاف     ٤/١٠وابن الجوزي في زاد المسير      
، والنـسفي فـي     ٨/٣١٣، والهمداني في إعراب القرآن المجيـد        ١٧/٣٨التفسير الكبير   

، ٤/١٢٤، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكـريم          ٢/١٥٤تفسيره  
  .١١/٢٧، وابن عاشور في التحرير والتنوير ٢/٣١٤والشنقيطي في أضواء البيان 

  .٣/١٠٨، المحرر الوجيز، ابن عطية، ٣/٧به الزجاج  معاني القرآن وإعرا)٢(
  .٥٨:  سورة يس آية)٣(
  .٣/٨ أحكام القرآن، ابن العربي، )٤(
  .٢٣-٢٢:  سورة الرعد اآليتان)٥(
، أحكـام   ١١/١٠٦، جامع البيان، الطبري،     ٣/٧معاني القرآن وإعرابه، الزجاج،     :  انظر )٦(

  .٣/٨القرآن، ابن العربي، 
  .٣/٨ ابن العربي،  أحكام القرآن،)٧(



    ل ا/ اره 

 - ٢٩ -

   [  W  V   U  T  S  R  QZ   
  .)١(أي خاتمة دعائهم وذكرهم  
أعلم تعالى أنهم يبتدئون بتنزيهه وتعظيمه ويختمون بـشكره          «:جاجقال الز   

  .»والثناء عليه
فالحمد أول كالم أهل الجنة وآخره، إشارة إلى قـولهم حينمـا يـدخلون                
:  وآخر كالمهم إشارة إلى قولهم     )٢(Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀZ] :الجنة

 [W  V   U  T  S  R  QZ)٣(.   

                                                
  .٥/١٧١ البحر المحيط، أبي حيان، )١(
  .٤٣:  سورة األعراف آية)٢(
  .٢٠:  سورة يونس آية)٣(



  )درا)  ا  اة 

 - ٣٠ -

ا ا  

  د ذهاب احلزنمحد أهل اجلنة عن
ــالى   ــال تع Z  ]  \  [ ̂   _  `d  c  b  a   ] : ق

  s  r  q  p  o   n  m  l  k    j  i  h  g  f  e
  tZ )١(.  
الحمد في هذه اآلية هو حمد المؤمنين عند دخولهم الجنة، وذهـاب جميـع                

  .أنواع الخوف عنهم، وذلك بسبب فضل اهللا ورحمته
   [  \  [  ZZ   
ذا دخلوا الجنة الحمد هللا، وصيغة الماضي للداللة على تحقق          يقولون إ : أي«  

  .)٢(»وقوعه
  :صلة اآلية بالسابق  
 سرورهم وكرامتهم بتحليتهم وإدخالهم الجنة، بين سـرورهم         )(لما بين     

  .)٣(j  i  h  gZ] : بذهاب الحزن، وأعلم بدوام بقائهم بقوله
  :)٤(وفي المراد بهذا الحزن أقوال

                                                
  .٣٥-٣٤:  سورة فاطر اآليتان)١(
  .٢٢/٤٩٦ روح المعاني، األلوسي، )٢(
  .٢٦/٢٥ التفسير الكبير، للرازي، )٣(
ـ   ٢/٣٧٠الفراء في معاني القرآن   :  ذكر األقوال  )٤( ، ٣/٥٧٢ي معـالم التنزيـل    ، والبغوي ف

، وابـن   ٤/٤٤١، وابن عطية فـي المحـرر الـوجيز        ٥/١٥٧والزمخشري في الكشاف  
، وأبو السعود في    ٧/٤١٥، وأبو حيان في البحر المحيط       ٦/٢٥٦الجوزي في زاد المسير   

  .٣/٤٩٣، والشوكاني في فتح القدير ٧/١٥٤إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 



    ل ا/ اره 

 - ٣١ -

ال يوم القيامة من هول الموقف والعذاب، والمرور علـى          حزن أهو : أحدها  
  .الصراط

  .حزن هم المعاش في الدنيا: الثاني  
  .حزن النار: الثالث  
  .حزنهم في الدنيا على ذنوب سلفت منهم: الرابع  
  .حزن الموت: الخامس  
وقد خص المفسرون هنا وأكثروا حتى قال بعضهم كـراء          «: قال أبو حيان    

  .)١(»نه يعم كل حزن من أحزان الدين والدنياالدار ، ومعناه أ
فاآلية عامة مع هذه األقوال وغيرها، وينبغي أن يحمل ذلك على التمثيل ال               

  .)٢(على التعيين، وهذا ما ذهب إليه كثير من المفسرين
   [  e   d  c  bZ   
يجـازي علـى القليـل مـن        ) شكور(يغفر الذنوب   ) غفور(وصفوه بأنه   «  

  .)٣(»الثواب بالكثير من األعمال الصالحة
   [  h  gZ  ٤(أنزلنا: أي(.  

   [    j  iZ قامة  : يعنوندار اإلقامة التي ال نقلة معها      : الجنة فدار الم
عنها، وال تحول، والميم إذا ضمت من المقامة، فهي دار اإلقامة، فـإذا فتحـت               

                                                
  .٧/٤١٥يط، أبو حيان،  البحر المح)١(
، فـتح القـدير،   ٧/٤١٥، البحر المحيط، ألبي حيان، ٦/٢٥٦ زاد المسير، ابن الجوزي،     )٢(

  .٣/٤٩٣الشوكاني، 
  .٤/٤٤٠ المحرر الوجيز، ابن عطية، )٣(
  .٦/٢٥٧، زاد المسير، ابن الجوزي، ٣/٥٧٢ معالم التنزيل، البغوي، )٤(



  )درا)  ا  اة 

 - ٣٢ -

تقال عنهـا   ودار اإلقامة هي التي ال ان     . فهي من المجلس والمكان الذي يقام فيه      
  .)١(أبداً وهي الجنة 

   [  l  kZ ٢(»بتفضله، ال بأعمالنا«: قال الزجاج(.  

   [  p  o   n  mZ   ٣(أي تعب(.  

   [t  s  r  qZ        لّغـباإلعياء من التعب، ومعنى لغوب، شيء ي
  .)٤(ال نتكلف شيئاً نعبأ منه : منه، أي

نفس الالزم عن   تعب ال » اللغوب«تعب البدن، و  » النصب «:وقال ابن عطية    
  .)٥(تعب البدن 

والتصريح بنفي الثاني مع استلزام نفـي األول وتكريـر الفعـل المنفـي           «  
  .)٦(»للمبالغة في بيان انتفاء كل منهما

                                                
  .٢٢/١٦٥ جامع البيان، الطبري، )١(
، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود،          ٣/٣٤٢تفسير النسفي،   : نظر ا )٢(

  .٣/٤٩٤، فتح القدير، الشوكاني، ٧/١٥٤
، الجـامع  ٤/٣٦٠، تفسير القرآن، أبي المظفر، ٤/٢٠٤ معاني القرآن وإعرابه، الزجاج،     )٣(

 العقل الـسليم إلـى      ، إرشاد ٣/٥٧٢، تفسير النسفي،    ١٤/٣٥ألحكام القرآن، القرطبي،    
  .٧/١٥٤مزايا الكتاب الكريم، ألبي السعود، 

، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، معالم التنزيـل،        ٢١/٣٧معاني القرآن، الفراء،    :  انظر )٤(
، الجامع ألحكام القـرآن، القرطبـي،       ٥/١٥٨، الكشاف، الزمخشري،    ٣/٥٧٢البغوي،  

لسليم إلى مزايا الكتاب الكـريم، أبـو        ، إرشاد العقل ا   ٣/٣٤٢، تفسير النسفي،    ١٤/٣٥١
  .٧/١٥٤السعود، 

  .٤/٤٤٠ المحرر الوجيز، ابن عطية، )٥(
  .٧/١٥٤ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، )٦(



    ل ا/ اره 

 - ٣٣ -

  ا ادس

  محد أهل اجلنة على صدق وعد اهللا هلم ووراثة اجلنة
  

 [   Æ  Å      Ä     Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  ÇZ)١(.  

عطف هذا الكالم يؤذن بأن قولهم ذلك غير جواب لقول           «:قال ابن عاشور    
المالئكة بل حمدوا اهللا على ما منحهم من النعيم الذي وعدهم به، وإنما وعـدهم              
به بعنوان األعمال الصالحة فلما كانوا أصحاب األعمال الصالحة جعلوا وعـد            

  .)٢(» الوعد فيهمالعاملين للصالحات وعداً لهم لتحقق المعلق عليه
   [  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼Z ــون إذا : أي ــول المؤمن يق

 عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر والعطاء العظيم، والنعـيم المقـيم، والملـك          
كـان   الذي: أي Á  À  ¿  ¾  ½Z  ]  :الكبير، يقولون عند ذلك  

Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á   ]  :وعدنا على ألسنة رسله الكرام، في قوله     
È  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  Z)٤()٣(.  

  .Ã  ÂZ]  وكان الوفاء بالوعد من ربهم بأن  

                                                
  .٧٤:  سورة الزمر آية)١(
  .٢٤/١٣٨ التحرير والتنوير، ابن عاشور، )٢(
  .٤/٦٧ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، )٣(
  .١٩٤:  سورة آل عمران آية)٤(



  )درا)  ا  اة 

 - ٣٤ -

  :وفي المراد بهذه األرض قوالن  
  .)١( أرض الجنة، وهو قول أكثر المفسرين :القول األول  
  .)٢( قيل أنها أرض الدنيا على التقديم والتأخير :القول الثاني  
 :اآليات قال أبـو حيـان     والصحيح أنها أرض الجنة كما يدل عليه سياق           

  .)٣(»ويبعد قول من قال هي أرض الدنيا«
   [È  Ç   Æ  Å      Ä Z   
  .)٤(أي أنهم ينتقلون في الغرف والبساتين تفنناً في النعيم  
نعم ثواب المطيعين فـي     : أي Ì  Ë  ÊZ  ]  :ثم امتدحهم بقوله    

  .الدنيا الجنة
المالئكة الحافين   حيث قال عن  وأعقب اهللا هذه اآلية بآيات يذكر فيها الحمد،           

 :هــثم ختم هذه السورة العظيمة بقول      Z '  )      (]  :بالعرش إنهم 

 [   2  1  0  /  .Z أي من جميع من هو موجود.  
نطق الكون أجمعه، ناطقه وبهيمه هللا رب العالمين بالحمـد           «:قال القرطبي   

أن جميـع     فدل علـى   في حكمه وعدله، ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه          
                                                

، المحرر الـوجيز،  ٥/٣٢٦، الكشاف، الزمحشري، ٤/٨٨معالم التنزيل، البغوي، :  انظر )١(
، البحر المحـيط، أبـي حيـان،        ٢٧/٢١، التفسير الكبير، الرازي،     ٤/٥٤٢ابن عطية،   

، التحرير والتنـوير، ابـن عاشـور،        ٤/٦٧، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،       ٧/٥٩٠
٢٤/١٣٨.  

  .١٥/٢٨٧ الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، )٢(
  .٧/٥٩٠ البحر المحيط، أبي حيان، )٣(
  .٢٤/١٣٨ التحرير والتنوير، ابن عاشور، )٤(



    ل ا/ اره 

 - ٣٥ -

  .)١(»المخلوقات شهدت له بالحمد
  . )٢(وقيل إن هذا القول هو قول أهل الجنة شكراً هللا تعالى بما أنعمه  
!  ] :افتتح اهللا أول الخلق بالحمد هللا، فقال       «:قال قتادة في هذه اآلية      

)          (  '  &  %  $  #  " Z)بالحمد فقال   وختم )٣: 

[  0  /  .  -  ,  +   2  1Z  به، واألخذ في    فلزم االقتداء
  .)٤(»ابتداء كل أمر بحمده وخاتمته بحمده

  .ختمت خاتمة القضاء بينهم بالحمد هللا الذي له األلوهية  

                                                
تيسير الكريم الرحمن فـي تفـسير       : ، وانظر ١٥/٢٨٧ الجامع ألحكام القرآن، القرطبي،      )١(

  .٧٣١كالم المنان، السعدي، ص
  .٤/٦٨، تفسير النسفي، النسفي، ٤/٨٩ي،  معالم التنزيل، البغو)٢(
  .١:  سورة األنعام آية)٣(
  .٢٤/٤٦ أخرجه الطبري عنه في تفسيره )٤(



  )درا)  ا  اة 

 - ٣٦ -

E  
  

الحمد في اللغة له عدة معاٍن ومن معانيه، الثنـاء الجميـل، والـشكر،       -١  
  .والرضا، والجزاء، وقضاء الحق

ناء الجميل علـى اهللا تعـالى بـذكر صـفاته            هو الث  )U(أن حمد اهللا     -٢  
  .العظيمة، ونعمه العميمة، مع حبه، وتعظيمه وإجالله

بين الحمد والشكر عموماً وخصوصاً، فيجتمعان فيما إذا كان باللـسان            -٣  
في مقابلة نعمة، وينفرد الحمد بالثناء على اهللا بذكر أسمائه وصفاته مـع حبـه               

  .الشكر ال يكون إال في مقابل نعمهسواء كان في مقابل نعمه أم ال، و
الحمد والثناء يجتمعان في اإلخبار عن اهللا بـذكر أسـمائه وصـفاته              -٤  

ونعمه، ويختلفان من حيث اعتبار الخبر نفسه، فإن اإلخبار عن المحاسـن إمـا              
  .متكرر أو ال، فإن تكرر فهو الثناء وإن لم يتكرر فهو الحمد

ار عن محاسن المحمود، ويختلفان من      الحمد والمدح يجتمعان في اإلخب     -٥  
 محبة وتعظيماً، كان مدح،     المخِْبر، فإن كان مع إخبار      المخِْبرحيث اعتبار حال    

  .بخالف المدح الذي ال يلزم منه أن يكون الممدوح محبوباً
  :حمد المؤمنين في اآلخرة على أنواع -٦  

  .حمدهم عند الخروج من القبور -١
  .حمدهم عن دخول الجنة -٢
  .الحمد عبادة أهل الجنة -٣
  .حمد أهل الجنة على ذهاب الحزن -٤
  .حمد أهل الجنة على صدق وعد اهللا لهم، ووراثة الجنة -٥



    ل ا/ اره 

 - ٣٧ -

Fو K  
  

، ألبي بكر محمد بن عبداهللا المعروف بابن العربي، المكتبـة           أحكام القرآن  - ١
 .هـ١٤٢٦العصرية، بيروت، 

بـي الـسعود، دار إحيـاء    ، ألإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم   - ٢
 .هـ١٤١١، ٢التراث العربي، بيروت، لبنان، ط

، محمد األمين محمد الـشنقيطي،      أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن      - ٣
 .م٢٠٠٦دار الحديث، القاهرة، ومكتبة دار العلوم والحكم، المدينة المنورة، 

ور الـدكت : ، أحمد بن محمد بن إسماعيل النحـاس، تحقيـق         إعراب القرآن  - ٤
، ٣زهير غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهـضة العربيـة، بيـروت، ط            

 .هـ١٤٠٩

عبدالرزاق المهـدي، دار    . د: ، ألبي حيان األندلسي، تحقيق    البحر المحيط  - ٥
 .هـ١٤٢٣، ١إحياء التراث العربي، بيروت، ط

 .، ابن قيم الجوزية، دار الكتاب العربي، بيروتبدائع الفوائد - ٦

عـامر أحمـد   : ظ أبي بكر الحسين البيهقي، تحقيـق    ، الحاف البعث والنشور  - ٧
 .هـ١٤٠٦، ١حيدر، مركز الخدمات واألبحاث الثقافية، بيروت، لبنان، ط

، أبي الحسن الحسيني الجرجاني، تحقيق الـدكتور عبـدالرحمن          لتعريفاتا - ٨
 .هـ١٤١٦، ١عميرة، عالم الكتب، لبنان، ط

ؤسـسة التـاريخ،   ، محمد الطاهر ابن عاشـور، م تفسير التحرير والتنوير   - ٩
 .هـ١٤٢٠، ١بيروت، ط

 .م١٩٨٥، البن كثير، عالم الكتب، بيروت، تفسير القرآن العظيم -١٠

أبـي تمـيم ياسـر بـن        : ، ألبي المظفر السمعاني، تحقيق    تفسير القرآن  -١١



  )درا)  ا  اة 

 - ٣٨ -

 .هـ١٤١٨، ١إبراهيم، دار الوطن، الرياض، ط

، لإلمـام محمـد الـرازي، دار الكتـب         التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب     -١٢
 .م١٩٩٠، ١لمية، بيروت، طالع

، عبداهللا أحمد بن محمود النسفي، دار الكتـاب العربـي،   تفسير النـسفي   -١٣
 .بيروت

 .سامي محمد جاد اهللا: ، ابن رجب الحنبلي، تحقيقتفسير سورة الفاتحة -١٤

عبدالـسالم هـارون   : ، أبو منـصور األزهـري، المحقـق       تهذيب اللغة  -١٥
 .م١٩٦٧ وآخرون، الدار المصرية للتأليف والترجيمة، ط

، لعبـدالرحمن الـسعدي،     تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنـان        -١٦
، ١عبدالرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، ط         : تحقيق
 .هـ١٤٢٣

، بيان بإعجاز القرآن، الخطابي، النكت في       ثالث رسائل في إعجاز القرآن     -١٧
ن، عبـدالقاهر   إعجاز القرآن، الرماني، الرسالة الشافية في إعجاز القـرآ        

محمد زغلـول سـالم، دار      . محمد خلف اهللا أحمد، د    : الجرجاني، تحقيق 
 .م١٩٧٦المعارف، مصر، 

: ، البن جرير الطبـري، ضـبط وتعليـق        جامع البيان في تفسير القرآن     -١٨
 .محمود شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

ر الفكر، بيـروت،    ، ألبي عبداهللا محمد القرطبي، دا     الجامع ألحكام القرآن   -١٩
 .٢ط

، لإلمـام عبـدالرحمن جـالل الـدين        الدر المنثور في التفسير بالمأثور     -٢٠
 .هـ١٤١٤السيوطي، دار الفكر، بيروت، لبنان، 

، لأللوسـي،   روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والـسبع المثـاني          -٢١



    ل ا/ اره 

 - ٣٩ -

السيد محمد السيد وسيد إبراهيم عمران، دار الحديث، القاهرة،         . د: تحقيق
 .هـ١٤٢٦

، ١، البن الجوزي، دار الفكـر، بيـروت، ط     زاد المسير في علم التفسير     -٢٢
 .هـ١٤٠٧

، حقق نصوصه وعلق عليه فـؤاد عبـدالباقي، المكتبـة           سنن ابن ماجة   -٢٣
 .ط. اإلسالمية، استنابول ـ تركيا، د

خالد عبداللطيف العلمي،   : ، ابن قيم الجوزية، تحقيق وتخريج     شفاء العليل  -٢٤
 .هـ١٤٢٤، ١وت، طدار الكتاب العربي، بير

أحمد عبدالغفور  : ، للجوهري، تحقيق  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية     -٢٥
 .م١٩٨٤، ٣عطار، دار العلم للماليين، بيروت، ط

، أبي عبداهللا محمد بـن إسـماعيل البخـاري، المكتبـة            صحيح البخاري  -٢٦
 .هـ١٤٣١العصرية، صيدا، بيروت، ط، 

لنيـسابوري، المكتبـة   ، أبي الحسن بن الحجاج ابن مـسلم ا       صحيح مسلم  -٢٧
 .هـ١٤٣١العصرية، صيدا بيروت، ط 

، محمد ناصر الدين األلبـاني، المكتـب        صحيح وضعيف الجامع الصغير    -٢٨
 .٣اإلسالمي، ط

. د: ، ابن قيم الجوزية، تحقيق    الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة     -٢٩
 .هـ١٤٢٤، ١علي ابن محمد الدخيل اهللا، دار العاصمة، الرياض، ط

محمد عثمان  : ، ابن قيم الجوزية، تحقيق    رين وذخيرة الشاكرين  عدة الصاب  -٣٠
 .هـ١٤١٤، ٤الخشت، دار الكتاب العربي، ط

، فتح القدير الجامع بين فني الروايـة والدرايـة مـن علـم التفـسير               -٣١
 .للشوكاني، دار المعرفة، بيروت



  )درا)  ا  اة 

 - ٤٠ -

محمد إبراهيم سـليم، دار     : ، أبو هالل العسكري، تحقيق    الفروق اللغوية   -٣٢
 .ت.ط، د. لثقافة، دالعلم وا

: ، حسين بن أبي العز الهمداني، تحقيـق       الفريد في إعراب القرآن المجيد     -٣٣
 .هـ١٤١١، ١الدكتور محمد حسن النمر، دار الثقافة، قطر، ط

، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل          -٣٤
 محمد  عادل أحمد عبدالموجود وعلي   : للزمخشري، تحقيق وتعليق ودراسة   
 .هـ١٤١٨معوض، مكتبة العبيكان، الرياض، 

 .م١٩٩٢، ٢، البن منظور، دار صادر، بيروت، طلسان العرب -٣٥

، جمع وترتيب عبـدالرحمن بـن       مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية      -٣٦
قاسم وابنه محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينـة           

 .هـ١٤١٦المنورة، 

، أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بـن تيميـة          لمجموعة الرسائل والمسائ   -٣٧
  .الحراني

: ، البن عطية األندلسي، تحقيـق     المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      -٣٨
 .م١٩٩٣، ١عبدالسالم عبدالشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي المعروف بـابن           المخصص -٣٩
 .هـ١٣١٦رى األميرية، مصر، سيده، المطبعة الكب

، ابن قيم الجوزية،    )إياك نعبد وإياك نستعين   (مدارج السالكين بين منازل      -٤٠
، ٤محمد المعتصم باهللا البغدادي، دار الكتاب العربي، بيـروت، ط      : تحقيق
 .هـ١٤١٧

، القاضي أبو الفضل عياض بـن موسـى بـن عيـاض             مشارق األنوار  -٤١
 .السبتي، دار التراث



    ل ا/ اره 

 - ٤١ -

 أحمد بن محمد الفيومي الحمـوي، دار الغـد الجديـد،            ،المصباح المنير  -٤٢
 .هـ١٤٢٨، ١القاهرة، ط

محمد عبداهللا النمر وعثمان    : ، للبغوي، حققه وخرج أحاديثه    معالم التنزيل  -٤٣
 .هـ١٤١٤، ٢ضميرية، دار طيبة، الرياض، ط

الدكتور عبدالجليل عبده   : ، للزجاج، شرح وتحقيق   معاني القرآن وإعرابه   -٤٤
 .هـ١٤٠٨، ١كتب، بيروت، طشلبي، دار عالم ال

، ٣، يحيى بن زيـاد الفـراء، عـالم الكتـب، بيـروت، ط         معاني القرآن  -٤٥
 .هـ١٤٠١

عبدالسالم هارون، دار   : ، البن فارس، تحقيق وضبط    معجم مقاييس اللغة   -٤٦
 .هـ١٣٨٩، ٢الجيل، بيروت، ط

محمـد سـيد    : ، للراغب األصفهاني، تحقيق   المفردات في غريب القرآن    -٤٧
 .ة، بيروتكيالني، دار المعرف



  )درا)  ا  اة 

 - ٤٢ -

  فهرس املوضوعات
  

  ا  اع

  ٣  المقدمة
  ٤  خطة البحث
  ٤  منهج البحث

  ٥  التمهيد
  ٥  الحمد لغة  

  ٦  الحمد اصطالحاً
  ٨   عالقة الحمد بالشكر والمدح والثناء:المبحث األول

  ٨  الشكر اصطالحاً  
  ٩  الفرق بين الحمد والشكر  

  ٨   الشكر-١
  ١٣   الثناء-٢
  ١٤   المدح-٣

 حمـد المـؤمنين لـربهم عنـد خـروجهم مـن             :المبحث الثاني 
  القبور

١٦  

  ٢٠   حمد المؤمنين عند دخول الجنة:المبحث الثالث
  ٢٦   الحمد عبادة أهل الجنة:المبحث الرابع

  ٣٠   حمد أهل الجنة عند ذهاب الحزن:المبحث الخامس
  ٣٠  صلة اآلية بالسابق  



    ل ا/ اره 

 - ٤٣ -

ـ       :المبحث السادس  دق وعـد اهللا لهـم      حمد أهل الجنة علـى ص
  ووراثة الجنة

٣٣  

  ٣٦  الخاتمة
  ٣٧  المصادر والمراجع

  ٤٢  فهرس الموضوعات
  

  
k 

  

B 



  )درا)  ا  اة 

 - ٤٤ -

 


