
ٔ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 المقدمة

والذي اسعد واشقى والصالة والسالم على نبً الهدى الذي قال  0الحمد هلل الذي امات واحٌا واضحك وابكى 

حدكم ٌجمع خلقه فً بطن أمه أربعٌن ٌوما ثم ٌكون فً ذلك علقة مثل ذلك ثم ٌكون فً أَ  إن   {فٌما ٌروٌه مسلم : 

الملك فٌنفخ فٌه الروح وٌإمر بؤربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقً أو  ذلك مضؽة مثل ذلك ثم ٌرسل

  1} سعٌد

وتحقٌقها حلم كل انسان والهدؾ االسمى له ، والسعادة نوعان :  السعادة هً مطلب كل انسان فً هذه الحٌاة ،  

حقٌقة شمس شفاؾ القلوب فتحٌى فً كنفها تنهل من معٌنها ، وسعادة موهومة ٌلهث وراءها الطالبون كالساعً 

 ، فإذا النفس محزونة ، وإذا القلب مؽموم !  والنفس وراء السراب ٌحسبه ماًء ، حتى إذا جاءه لم ٌجده شٌئاً 

البشرٌة مخلوق عجٌب ، حارت العقول فً سبر ؼوره ، وكشؾ سره ، ومعرفة ما ٌرضٌه وٌسعده ، فنفس 

تبحث عن السعادة فً المال ، واخرى فً الجاه ، وثالثة فً النساء واالبناء ، ونفس أخرى تسعد بالزهد وتعذٌب 

 0آلخرٌن الجسد ، وؼٌرها تسعد بطاعة هللا والقرب منه ، وهناك من ٌسعد بإسعاد ا

ولو أننا نظرنا الى حال االنسانٌة الٌوم ، لوجدنا أن المدنٌة الحدٌثة قدمت الكثٌر من وسائلها التكنولوجٌة وآالتها 

المتطورة ، واجهزة الترفٌه والتسلٌه المختلفة والمتنوعة ، إال أن نسبة االنتحار فً ارتفاع وعدد المكتئبٌن فً 

 0دان من مصحة نفسٌة تعالج كآبة االنسان ازدٌاد وال ٌكاد ٌخلو بلد من البل

 نظرت فً المجتمع حولً فراٌت أناساً أؼنٌاء لكنهم تعساء ! واخرٌن فقراء ولكنهم سعداء! 

                                                           
1
، طبعة دار احٌاء  1م ، ط 2006 -هـ  1431مسلم بن حجاج ، المحقق ، نظر بن محمد الفاربابً أبو قتٌبة ، الناشر ، دار طٌبة ،  :صحٌح مسلم  - 

 3643لبنان ، كتاب القدر ، باب كٌفٌة خلق اآلدمً فً بطن امه وكتاب رزقه واجله ، ج  –التراث العربً ، بٌروت 
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تساءلت فً نفسً ن ما السر ؟ ما سبب تعاسة أولئك وسعادة هإالء ؟! كٌؾ ٌسعد االنسان ؟ ومتى؟ وأٌن؟ فما 

ه عن الجواب ، وكلً ٌقٌن باهلل العظٌم وثقة بكتابه الكرٌم أن فٌه وجدت خٌراً من كتاب هللا وسنته أبحث فٌ

 0الدواء والشفاء ومن نبع آٌاته الكرٌمة الرأي واالكتفاء 

سائلة المولى القدٌر االخالص والسداد وأن ٌجعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكرٌم وفً مٌزان أعمالً ٌوم 

 0القٌامة إنه سمٌع مجٌب 

ٌت بحثً ) سعادة االنسان فً القرآن ( وقد اشتمل بحثً على مقدمة وثالثة مباحث فكان ومن هذا المنطق أسم

السعادة( وٌشتمل على مطلبٌن ن المطلب االول : السعادة لؽٌة ، والمطلب الثانً  مفهوم المبحث االول بعنوان )

ٌشتمل المطلب االول : القرآن ، : السعادة اصطالحاً ن اما المبحث الثانً ) االدلة الواردة فً القرآن والسنة( و

والمطلب الثانً : السنة ، أما المبحث الثالث ) بواعث السعادة فً النفس االنسانٌة ( وٌشتمل المطلب االول : 

 0االلوان ، والمطلب الثانً : الحلً واالحجار الكرٌمة ، المطلب الثالث : الجٌنات الوراثٌة
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 المبحث األول

 معنى السعادةمفهوم أو 
    
 

 المطلب األول : السعادة لغا                              
 المطلب الثانً : السعادة اصطالحا  
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 مفهوم السعادة المبحث األول

 المطلب األول : السعادة لغة  

السعادة مشتقة من سعد : السٌن والعٌن والدال اصل ، ٌدل على خٌر وسرور خالؾ النحس ، فالسعد : الٌمن   

، وهو نقٌض النحس ، والسعودة خالؾ النحوسة ، والسعادة خالؾ الشقاوة ، ٌقال ٌوم السعد وٌوم  1فً االمر 

بالضم فهم مسعود ، والجمع سعداء ، عد نحس ، وقد سعد ٌسعد وسعداً ، وسعادة فهو سعٌد نقٌض شقً ، وسُ 

ٌَسَعد فهو  قال االزهري : وجائزان ان ٌكون سعٌد بمعنى مسعود ، والجمع سعداء هللا وٌجوز ان ٌكون من َسعِد 

، وساعداك :  2سعٌد ، وأسعَده ، انما تقول : َسَعَد ٌومنا ، بالفتح ، ٌسُعَد سعوداً ، واْسَعَده هللا فهو مسعود 

 30طائر جناحاه ذرعاك ، ومن ال

وكل من األزرع والحبة مصدر سعادة ومعونة الهبة لصاحبة ، وذكر بعضهم : ان المساعدة المعاونة فً كل 

 5، اما المناوي فقال : السُعَد : النْجُح والظْفر 4شًء ، ان االسعاد ال ٌكون اال فً البكاء خاصة 

وبعض معاجم الفاظ القرآن الكرٌم ذكرت فً معانً السعد والسعادة معاونة األمور اآللهٌة لإلنسان على نٌل 

الخٌر ، وٌضادة الشقاوة وٌقال سعد وأسعده هللا ، ورجل سعٌد ، وقوم سعداء ، واعظم السعادات الجنة فلذلك 

ا ال ِذٌَن ُسِعُدوا َفِفً اْلَجن ِة خَ {قال تعالى :  ًٌّ َوَسِعٌدٌ  { ، وقال تعالى :   6 }  الِِدٌنَ َوأَم   1 }َفِمْنُهْم َشقِ

 8ومجمع اللؽة العربٌة قال : سعد المرء ٌسعد سعداَ وسعادة : نال الخٌر فهو سعٌد 

او  ، معناه أسعدك هللا : سعاداً بعد إسعادة 1أما المساعدة : المعاونة فٌها ٌظن به وقوله ) لبٌك وَسعدٌِك (

 0 2ساعدكم مساعدة بعد مساعدة واالمل أولى أو لزوماً لطاعتك بعد لزوم

                                                           
1
/ 3م /  1991هـ  1411،  1س بن زكرٌا أبو الحسن ، المحقق : عبد السالم محمد هارون ، الناشر : دار الفكر ، طمعجم مقاٌٌس اللؽة ، أحمد بن فار - 

15 
2
 3/213لسان العرب : محمد بن مكرم بن منظور االفرٌقً المصري جمال الدٌن أبو الفضل ، الناشر : دار صادر ، بٌروت ،  - 
3
م ،  2005 -هـ  1426محمد بن ٌعقوب الفٌروز ابادي مجد الدٌن ، المحقق : محمد نعٌم العرقسوسً ، الناشر : مإسسة الرسالة ،  القاموس المحٌط : - 

 0م 1981 -هـ  1406،  1،ط 1/301-302
4
 1/416ٌنظر : معجم مقاٌٌس اللؽة ،  - 

 
5
 0 454، ص 1م ، رقم ط 1990 -هـ  1410مٌد صالح حمدان ، التوفٌق على مهمات التعارٌؾ : عبد الرإوؾ المناوي ن المحقق عبد الح - 
6
 108سورة هود ، اآلٌة  - 
1
الدار الشامٌة ، بٌروت ،  –، مفردات الفاظ القرآن : الراؼب الصفهانً ن المحقق : صفوان عدنان داوودي ، الناشر : دار القلم  105سورة هود ، اآلٌة  - 

 411-410، ص 4م ، ط 2002 -هـ  1423
8
 568 - 1/561هـ ،  1364عجم الفاظ القران لمجمع اللؽة العربٌة ، محمد فإاد عبد الباقً ، الناشر ، دار الكتب المصرٌة ، م- 
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 المطلب الثانً : السعادة اصطالحا  

 اوالً : تعرٌؾ التربوٌٌن وعلماء النفس :  

من الصعب جداً تعرٌؾ السعادة تعرٌفاً شامالً وموحداً الن السعادة مفهوم مجرد ٌتجاوز نطاق ما هو حسً   

 0خٌالً وبالتالً ٌصعب اإلحاطة بكل ما هو خٌالى وما هو معقول 

الهٌن ، فمن الصعب أن نعثر علٌها فً دواخلنا ومن المستحٌل أن  باألمروقد صدق من قال : السعادة لٌس 

 30نعثر علٌها فً الخارج 

 40السعادة : أن تشعر باألمن على نفسك ومستقبلك فً الحٌاة 

 معاصرٌن فً مفهوم السعادة :ثانٌاً : اقوال المفسرٌن القدماء وال

لم ٌعتنً معظم المفسرٌن فً إعطاء معنى واضح للسعادة كمصطلح إال ان بعضهم تعرض لمعناها من حٌث   

ًٌّ  {بقوله تعالى اللؽة وبعضهم معنى اصطالحٌاً بصورة مؽطٌة وؼالب المفسرٌن ركز على المقصود  َفِمْنُهْم َشِق

، من حٌث المصٌر المحتوم لكال الصنعٌن فً االخرة ، أو من حٌث الحال التً كانوا علٌها فً الدنٌا  5 } َوَسِعٌدٌ 

 من االٌمان او الكضر على سٌتضح فٌما ٌلً : 

  6قال الزمخشري : الشقً الذي وجبت له النار ألساته والسعٌد الذي وجبت له الجنة إلحسانه

ًٌّ َوَسِعٌدٌ َفِمْنُهْم شَ  {وقال الماوردي فً قوله  فٌه وجهان احدهما محروم ومرزوق : معذب ومكرم ، ثم ذكر  } ِق

 10ومنهم شقً بالمعٌشة قانع  00قوله لبٌد : فمنهم سعٌد اخذ بنصٌبه 

 ثالثاً : اقوال الفالسفة المسلمٌن فً السعادة :

                                                                                                                                                                                                 
1
، كتاب صالة  1م ، ط 2006 -هـ  1421أبو قتٌبة ، الناشر : دار طٌبة ،  صحٌح مسلم : مسلم بن حجاج ، المحقق : نظر بن محمد الفاربابً - 

 0 201المسافرٌن وأجرها ن باب الدعاء فً الصالة اللٌل وقٌامه ، ج ، 
2
 411-410م ، ص 2001، سمٌع عاطؾ الزٌن ، معجم تفسٌر مفردات االلفاظ القرآن  - 
3
 HTTP: IIWW.OROOB.COM?P=2670 0م  2001 -هـ  1422فٌصل بن محمد فاعور الشفٌرات ، عمان ،  مفهوم السعادة فً الفكر اإلسالمً ، - 
4
 16ٌنظر : السعادة فً الحٌاة ، فٌصل فاعور الشفٌرات ، ص - 
5
 105سورة هود ، اآلٌة  - 
6
عمر الزمخشري أبو القاسم جار هللا ، الناشر : دار  محمود بنالكشاؾ عن حقائق التنزٌل وعٌون االقاوٌل فً وجوه التنزٌل ، الزمخشري ، المحقق :  - 

 0 293، ج ،  3م ، ط 2009-هـ 1430المعرفة ، 
1
مإسسة الكتب الثقافٌة ، ج ،  –النكت والعٌون : أبو الحسن الماوردي ، المحقق : السٌد بن عبد المقصود بن عبد الرحٌم ، الناشر : دار الكتب العلمٌة  - 

 0 1/46ن دٌوان لبٌد بن ربٌعة ، وبٌن الشعر م 305-304
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اعتقد ان السعٌد فً الدنٌا سٌكون سعٌداً فً االخرة ، الن سعادة الدنٌا وان كانت ادنى  هـ : 310ابن سٌنا   -

لذات حسٌة  سان فً الدنٌا من نوعٌن من اللذات ، من االخرة إال انها توصل الٌها وتتكون سعادة االن

 10مرتبطة بشهوات البدن ، ولذات معنوٌة مرتبطة بحاجات النفس وهً افضل وارقى 

 20سعادة بانها البقاء السرمدي فً الضبطة الخالدة فً جوار من له الخلق واالمر تبارك وتعالى وعرؾ ال

هـ : رأى ان السعادة تتحقق فً تحصٌل اللذات المادٌة والمعنوٌة معاً ، وبصحة  330ابن مسحوبة  -

لٌها االنسان ، وقسم السعادة الى نوعٌن أهمها السعادة األخالقٌة ، وٌحصل عالنفس وصحة الجسم معاً 

 30عندما ٌعٌش فً خٌر دائم مطلق 

السعادة فقال : هً تمام الخٌرات وؼاٌتها ، والتمام هو الذي إذا بلؽا الٌه لم نصبح وعرؾ ابن مسحوبة 

 40معه الى شًء اخر 

فٌرى ان السعادة فن تحصٌل الملذات والتً قسمها الى  هـ : 450واما حجة اإلسالم أبو حامد الؽزالً  -

 نوعٌن : 

 0الملذات الحسٌة او المادٌة والمرتبطة باشباع حاجات الجسم  –أ 

الملذات النفسٌة او المعنوٌة : وهً ارقى من الملذات الحسٌة وٌحصل علٌها االنسان من اشباع  –ب 

لً ان اسعد الناس فً الدنٌا اكثرهم معرفة باهلل حاجاته النفسٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة وٌرى الؽزا

عنده هً االخروٌة فهً السعادة الدائمة والسرور الذي ال ؼم فٌه والعلم الذي ال جهل والسعادة الحقٌقٌة 

 0 5فٌه 

                                                           
1
م ، الناشر : دار  2000 -هـ  1421السعادة وتنمٌة الصحة النفسٌة جزء أول مسإولٌة الفرد فً اسالم وعلم نفسها ، الدكتور : كمال إبراهٌم موسى ،  - 

  21-1/25الفجر للنشر والتوزٌع ، 
2
 1/418. معن زٌاد ، الموسوعة الفلسفٌة العربٌة واالصطالحات والمفاهٌم ، د  - 
3
 0 31-1/28ٌنظر : السعادة وتنمٌة الصحة النفسٌة ،  - 
4
 0 919-1/918ٌنظر : الموسوعة الفلسفٌة العربٌة واالصطالحات والمفاهٌم ،  - 
5
 0 46، ص 41السنة  1، مجلة منٌر اإلسالم باللؽات الخمس ع  1/21/31ٌنظر : السعادة وتنمٌة الصحة النفسٌة ،  - 
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عن اشباع الرؼبات اإلنسانٌة  عادة كمصطلح فلسفً بانها حال تنشؤوقد عرؾ مجمع اللؽة العربٌة الس

ن كانت بالقبطة وعتختلط  وبدأ تسمو الى مستوى الرضا الروحً ونعٌم التؤمل والنظر ، قد كما وكٌفاً و

  0 1 هذه ادوم واسمى

جمٌل حمداوي فً مقالة نحن عنوان سعادة الجسد ام سعادة العقل  0واما السعادة عند الصوفٌن فٌقول د

رؼبات الجسد واستحواذ توازغ النفس أرواء تقوم السعادة البشرٌة على ؟ ٌقول : ام سعادة القلب ؟ 

الشهوانٌة : كما ترتكن هذه السعادة الى اشباع العقل بلذة الفلسفة والمنطق وامتالك المعارؾ والعلوم 

والفنون كما تتجاوز هذه السعادة ما هو حسً وعقلً الى ما هو لدنً وحدسً وعرفانً ووجدانً من 

  0 2 واللقاء االشراقًخالل اشباع الروح وتهذٌبها بالنور الربانً 

 اقوال المتصوفة فً السعادة  -رابعاً :

 0 5 والؽزالً والسهروردي4 وابن سٌنا   3عربً اراء اخطاب المتصوفة فً السعادة : ٌرى ابن 

ر النفس اإلنسانٌة من براثن الجسد والحس ٌوتطه ان السعادة الحقٌقٌة المثالٌة هً سعادة الروح ،

 0 6اه نحو استكوتجاوز العقل والظاهر ن

 

 

 

 
 

                                                           
1
 0، بتصرؾ كبٌر  91م ، ص 1994 -هـ  1414المعجم الفلسفً ، الدكتور : جمٌل صلٌبا ، الناشر : الشركة العالمٌة للكتاب ، بٌروت ،  - 
2
 HHTTP: IIWWW,DOROOB. COM?P=670 انظر : مفهوم السعادة فً الفكر اإلسالمً ، د. جمٌل حمدانً  - 
3
بن محمد العربً الصائمً الطائً االندلسً المعروؾ بمحً الدٌن بن عربً الملقب بالشٌخ األكبر هـ ، محمد بن علً 638  -م  560ابن عربً  - 

 0فٌلسوؾ من أئمة المتكلفٌن فً كل علم وهو قدوة القائلٌن ٌوحد الوجود له نحو اربعمائة كتاب 
4
التصانٌؾ فً الطب والمنطق والطبٌعٌات واإللهٌات ، اصله  هـ ، الحسٌن بن عبد هللا بن شٌنا ، الفٌلسوؾ الرئٌسً ، صاحب 428 –م  10ابن سٌنا  - 

 0 241درسوها فً جامعاتهم ، االعالم ، ح / من بلخ ، طاؾ فً البالد وناظر العلماء ، صنؾ اكثر من مائة كتاب مترجمة ، كتبه و
5
ٌحٌى بن حبش بن أمٌرك أبو الفتوح شهاب الدٌن ، فٌلسوؾ ، اختلؾ المإرخون فً السمة ، كان علمه اكثر من عقله  هـ : 581 –م  549السهروردي  - 

ثوباً وال حمٌاً وال  عقله كمل ٌقول ابن خلكان اختى العلماء بإباحة دمه حٌث نسب الى انصالل العقٌدة له مإلفاته كثٌرة وسعده وكان رديء الهٌئة ال ٌؽسل له
 0 8/140شعراً ، االعالم ،  ٌؽص ظفراً او

6
 0 13/531استكناه : بلوغ جوهر الشًء ، لسان العرب ،  - 
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 المبحث الثانً 
 األدلة الواردة فً القرآن والسنة 

 المطلب األول : القرآن الكرٌم 

َبًة    {قال تعالى   -1 ٌِّ اًة َط ٌَ ُه َح ن  ٌَ  1 }َمْن َعِمَل َصالًِحا مِّن َذَكٍر أَْو أُنَثٰى َوُهَو ُمْإِمٌن َفلَُنْحٌِ

ْشَقىٰ  {قال تعالى   -2 ٌَ ٌَِضلُّ َواَل  َبَع ُهَداَي َفاَل  َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري َفإِن  لَُه  {وقال تعالى    } َفَمِن ات 

   2 } َضنًكاَمِعٌَشًة 

ًٌّ َوَسِعٌدٌ  {قال تعالى   -3 ؤِْت اَل َتَكل ُم َنْفٌس إاِل  ِبإِْذِنِه ۚ َفِمْنُهْم َشِق ٌَ ْوَم  ا ال ِذٌَن ُسِعُدوا َفِفً  {وقال تعالى  }ٌَ َوأَم 

ِة َخالِِدٌَن ِفٌَها  3 } اْلَجن 

َنا َقالُوا ال ِذٌنَ  إِن   {قال تعالى   -4 ُ  َربُّ ِهمْ  َخْوؾٌ  َفاَل  اْسَتَقاُموا ُثم   هللا  ٌْ ْحَزُنونَ  ُهمْ  َواَل  َعلَ ِئكَ ( 13) ٌَ  أَْصَحابُ  أُولَٰ

ةِ  ْعَملُونَ  َكاُنوا ِبَما َجَزاءً  ِفٌَها َخالِِدٌنَ  اْلَجن  ٌَ (14) { 4 

َك اْلقُْرآَن لَِتْشَقىٰ  {قال تعالى   -5 ٌْ  5 } َما أَنَزْلَنا َعلَ

ًٌّ  {قال تعالى   -6  6 } َوَسِعٌدٌ َفِمْنُهْم َشقِ

اَمِة أَْعَمىٰ   {قال تعالى  {  -1 ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ    1 } َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري َفإِن  لَُه َمِعٌَشًة َضنًكا َوَنْحُشُرهُ 

َك َفَتْرَضىٰ  {وقال هللا تعالى   -8 ٌُْعِطٌَك َربُّ  8 } َولََسْوَؾ 

دي فقط وان كانت األسباب المادٌة من ان السعادة فً المنظور اإلسالمً لٌست قاصرة على الجانب الما

عناصر السعادة ، وذلك ان الجانب المادي وسٌلة ولٌس ؼاٌة فً ذاته لذا كان التركٌز فً تحصٌل السعادة على 

 90الجانب المعنوي كؤثر مترتب على السلوك القوٌم 

                                                           
1
 91سورة النحل : آٌة  - 
2
 124- 123سورة هود : آٌة  - 
3
 108، اآلٌة  105سورة هود ، آٌة  - 
4
 14-13سورة االحقاؾ ، اآلٌة  - 
5
 2سورة طه ، اآلٌة   
6
  105سورة هود ، اآلٌة  - 
1
 124، اآلٌة سورة طه  
8
 5سورة الضحى ، اآلٌة  
9
 ، بترقٌم الشاملة ألٌاً . 2ص - 



ٔٓ 

 

 ما ٌفٌد ذلك ومنها : وقد تناولت النصوص الشرعٌة 

 َوِحٌنَ  ُتِرٌُحونَ  ِحٌنَ  َجَمالٌ  ِفٌَها َولَُكمْ ( 5) َتؤُْكلُونَ  َوِمْنَها َوَمَناِفعُ  ِدْؾءٌ  فٌَِها لَُكمْ ۗ   َخلََقَها َواأْلَْنَعامَ   {قال تعالى  –أ 

 1 } (6) َتْسَرُحونَ 

ًَ لِل ِذٌَن آَمُنوا   {وقال تعالى  –ب  ْزِق ۚ قُْل ِه َباِت ِمَن الرِّ ٌِّ ِ ال تًِ أَْخَرَج لِِعَباِدِه َوالط  َم ِزٌَنَة هللا  اِة قُْل َمْن َحر  ٌَ فًِ اْلَح

ْعلَُمونَ  ٌَ اِت لَِقْوٍم  ٌَ ُل اآْل لَِك ُنَفصِّ اَمِة   َكَذٰ ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ ا َخالَِصًة  ٌَ ْن  2 } الدُّ

االحكام ووضع من الضوابط ما ٌكفل االنسان سعادته الدنٌوٌة فً حٌاته األولى ، اال انه  فقد شرع اإلسالم من

ٌإكد بؤن الحٌاة الدنٌا لٌست سوى سبٌل الى االخرة وان الحٌاة الحقٌقٌة التً ٌجب ان ٌسعى لها االنسان هً 

 30حٌاة االخرة 

اَر اآْلخِ  {قال تعالى  ُ الد  ا   َواْبَتِػ فٌَِما آَتاَك هللا  ٌَ ْن  4 }َرَة   َواَل َتنَس َنِصٌَبَك ِمَن الدُّ

ا ِفً اآْلِخَرِة إاِل  َقلٌِلٌ  {وقال تعالى  ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ  5 } َفَما َمَتاُع اْلَح

 60السعادة األخروٌة : هً السعادة الدائمة الخالدة وهً مرتبة على صالح المرء فً الحٌاة الدنٌا 

َة ِبَما ُكنُتْم َتْعَملُونَ ال ِذٌَن  {قال هللا تعالى  ُكُم اْدُخلُوا اْلَجن  ٌْ قُولُوَن َساَلٌم َعلَ ٌَ ٌِّبٌَِن ۙ   1 } َتَتَوف اُهُم اْلَماَلئَِكُة َط

ِقٌنَ   {وقال تعالى  ٌر ۚ َولَنِْعَم َداُر اْلُمت  ٌْ ا َحَسَنٌة ۚ َولََداُر اآْلِخَرِة َخ ٌَ ْن ِذِه الدُّ   8 } لِّل ِذٌَن أَْحَسُنوا ِفً َهٰ

 

 

 

                                                           
1
 .6-5سورة النحل ، اآلٌة  - 
2
 .32سورة العراؾ ، اآلٌة  - 
3
 ، بترقٌم الشاملة ألٌاً. 5ص - 
4
 .11سورة القصص ، اآلٌة  - 
5
 .38سورة التوبة ، اآلٌة  - 
6
 ، بترقٌم الشاملة ألٌاً. 4ص - 
1
 .32اآلٌة  سورة النحل ، - 
8
 .30سورة النحل ، اآلٌة  - 
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 المطلب الثانً : السنة النبوٌة 

حدثنا حاتم بن عقٌل قال : ٌحٌى بن إسماعٌل قال : الحمانً قال : عبد العزٌز بن محمد عن بن ابً حمٌد عن 

 ابن سعادة من  ) (  صلى اهلل عليه وآله وسلم) قال رسول هللا   إسماعٌل بن محمد عن ابٌه عن جده سعد بن مالك : 

 ومن الصالح والمركب الصالح والمسكن الصالحة المرأة آدم ابن سعادة من ثالثة آدم ابن شقوة ومن ثالثة آدم

 1 } السوء والمركب السوء والمسكن السوء المرأة آدم ابن شقوة

) ومن َسَعاِدَة المرء  (  صلى اهلل عليه وآله وسلم) حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد هللا قال : قال رسول هللا 

 2( حسن الُخلِق 

(  صلى اهلل عليه وآله وسلمحدثنا علً بن الحسٌن عن ابٌه عن علً بن ابً طالب )علٌه السالم ( عن النبً محمد ) 

قال :  ) اربع خصال من سعادة العبد ان تكون زوجته صالحة وولده أجراداً وخلطاً صالحٌن ومعٌشته فً بلده 

 )3 

بن بشار قال :  أبو عامر عن محمد بن ابً حمٌد عن إسماعٌل بن محمد بن سعد بن ابً وقاص حدثنا محمد 

( ) من سعادة ابن ادم رضاه بما قضى هللا له ومن  صلى اهلل عليه وآله وسلمعن ابٌه عن سعد قال : قال رسول هللا ) 

شقاوة ابن آدم تركة استخارة هللا ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى هللا له ( ، هذا حدٌث ؼرٌب ال نعرفه اال 

من حدٌث محمد بن ابً حمٌد وٌقال له اٌضاً حماد بن ابً حمٌد وهو أبو إبراهٌم المدٌنً ولٌس هو بالقوي عند 

 4دٌث اهل الح

                                                           
1
 1عادل مرشد واخرون ، الناشر : مإسسة الرسالة ، ط –مسند االمام احمد بن خلٌل : أبو عبد هللا احمد بن محمد بن حنبل : المحقق : شعٌب األرنإوط  - 

 م . 2001 -هـ  1421
2
أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل السامري ، تحقٌق : أٌمن عبد الجبار البحٌري ، الناشر : دار  مكارم االخالق معالٌها ومحمود طرائقها : - 

 م . 1990 -هـ  1419،  1االفاق العربٌة ، القاهرة ، ط
3
جمعٌة التربٌة اإلسالمٌة )  المجالسة وجواهر العلم : أبو بكر احمد بن مروان الدٌنوري المالكً ، المحقق : أبو عبٌدة مشهور بن حسن ، الناشر : - 

 هـ . 1419البحرٌن ( ، دار ابن حزم ، بٌروت ، 
4
 سنن الترمذي ، محمد بن عٌسى بن سورة بن موسى الترمذي ، تحقٌق : احمد محمد شاكر ، الناشر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبً ، مصر ، - 

 م.1915 -هـ 1395،  2ط



ٕٔ 

 

حدثنا رمح حدثنا محمد بن ابً حمٌد حدثنا إسماعٌل ابن محمد بن سعد بن ابً وقاص عن ابٌه عن جده قال : 

 ( صلى اهلل عليه وآله وسلمقال رسول هللا ) 

) من سعادة ابن آدم استخارت هللا ومن سعادة ان آدم رضاه هللا ومن شقوة أبن آدم تركه استخارة هللا ومن  

 1سخطه بما قضى هللا عز وجل ( شقوة أبن آدم 

حدثنا علً بن حمشاذ العدل حدثنا محمد بن إسماعٌل السلمً حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد الؽروي حدثنا 

صلى اهلل عليه كثٌر بن زٌد الحارث بن ابً ٌزٌد قال : سمعت جابر عبد هللا )رضً هللا عنه ( سمعت رسول هللا ) 

 2ادة المرء ان ٌطول عمره وٌرزقه هللا اإلنابة ( ( ٌقول : ) ان من سع وآله وسلم

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 -هـ  1421،  1عبد هللا احمد بن حنبل اسد الشٌبانً ، تحقٌق : شعٌب األرنإوط ، الناشر : مإسسة الرسالة ، ط مسند االمام احمد بن حنبل ، أبو - 

 م .2001
2
،  1ٌروت ، طالمسند دك على الصحٌحٌن ، أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا ، تحقٌق : مصطفى عبد القادر عطا ، الناشر : دار الكتب العلمٌة ، ب - 

 م .1990 -هـ  1411
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 الثالثالمبحث 
 بواعث السعادة فً النفس االنسانٌة

    
 

 األلوان المطلب األول :                      
 الحلً واالحجار الكرٌمةالمطلب الثانً : 

 الجٌنات الوراثٌة المطلب الثالث :                    
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 المطلب األول : األلوان 

ِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر    ٓٓٓ {قال تعالى :  ٌْ ٌَُض ِمَن اْلَخ ُط اأْلَْب ٌْ َن لَُكُم اْلَخ ٌَّ َتَب ٌَ ٰى   ٔ }َوُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّ

ْخَتلٌِف أَْلَواُنَها َوَغَرابٌُِب ُسودٌ َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد بٌٌِض َوُحْمٌر  ٓٓ {وقال تعالى :   ٕ }مُّ

ْومَ  {وقال تعالى :  ورِ  فًِ ٌُْنَفخُ  ٌَ ْوَمئِذ   اْلُمْجِرِمٌنَ  َوَنْحُشرُ  ۚ   الصُّ  ٖ }ُزْرق ا   ٌَ

َجرِ  َلُكْم ِمنَ  َجَعلَ  الَِّذي {وقال تعالى :  ا اأْلَْخَضرِ  الشَّ  ٗ }ٓٓٓٓ َنار 

اِظِرٌنَ أنَّ  ٓٓٓٓ {:  سبحانهوقال   ٘ }َها َبَقَرةٌ َصْفَرآُء َفاقِـٌع لَّْوُنَها َتُسرُّ النَّ

ُهمْ  {وقال تعالى :  ٌَ ٌَابُ  َعالِ  ٙ }ٓٓٓٓٓ َوإِْسَتْبَرقٌ  ُخْضرٌ  ُسْنُدس   ثِ

َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ  {وقال تعالى : 
َماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ  هللاَّ ة   اأْلَْرضُ  َفُتْصبِحُ  َماء   السَّ َ  إِنَّ ۚ   ُمْخَضرَّ

 7 }َخبٌِرٌ  لَِطٌفٌ  هللاَّ

 

لقد اكتشف العلماء أن لأللوان تؤثٌرا  بالغا  على صحة االنسان ، فهً تعالج النفس ، وتعدل الطبع والمزاج 

 ٓ، وتسمو باألرواح ، وتغذي االعصاب وتفٌد اإلحساس بالراحة

 ٓفاللون األحمر والبنفسجً واالخضر هً األلوان األساسٌة فً العالج 

تت بالتجربة أن اللونٌٌن األزرق واالخضر قد ٌإثران اٌجابٌا  على الحالة النفسٌة للمرء وٌخلصانه من وثب

 ٓالخوف والتوتر والقلق

لٌساهم  ولعل ذلك بسبب الحكمة اإللهٌة فً خلق السموات والبحار باللون األزرق والنبات باللون األخضر ،

ذلك فً استقرار االنسان وشعوره بالطمؤنٌنة ، وتقلٌل احتمال اإلصابة باألمراض ، وهذا ما ٌفسر اختالف 

 ٓمعدالت التعرض للمرض ما بٌن سكان الرٌف وسكان المدن 

                                                           
1
 181سورة البقرة ، اآلٌة  - 
2
 21سورة فاطر ، اآلٌة  - 
3
 102سورة طه ، اآلٌة  - 
4
 80سورة ٌس ، اآلٌة  - 
5
 69سورة البقرة ، اآلٌة  - 
6
 21سورة االنسان ، اآلٌة  - 
1
 63سورة الحج ، اآٌة  - 



ٔ٘ 

 

أما عن األلوان فً القرآن الكرٌم ، فقد ورد ذكرها فً مواضٌع عدٌدة ، واأللوان التً ذكرها القرآن الكرٌم 

 ٓهً : األبٌض واالخضر واالصفر واالحمر واألسود واللون االزرق

اللون األبٌض : أكثر األلوان ورودا  فً القرآن ، ومن صفاته أن ٌعكس كل ضوء ٌقع علٌه ، بغض النظر 

، وهو ٌعنً الهدوء والشفافٌة والسالمة والنصر السبعة المعروفة  لأللوانوهو ٌتحلل  ٓعن لون الضوء 

 ٓطهارةوالنقاء وال

ٌَُض ِمَن  {قال ) صلى هللا علٌه وآله وسلم ( فً دعائه :  ْوُب األَْب ٌَُنقَّى الثَّ ا ، َكَما  ٌَ اللَُّهمَّ َنقِّنًِ ِمَن الَخَطا

َنسِ   ٔ } الدَّ

والنقاء ، اهل األرض جمٌعا  لٌكن لونا  لثوب العروس لٌلة زفافها ، إشارة الى العفة والطهارة  ارتضاهلقد 

 ٓللسعادةورمزا  

 ٓورد ذكر اللون األبٌض باشتقاقاته المختلفة اثنتا عشرة مرة فً السٌاق القرآنً الكرٌم

ْكُنونٌ  {قال تعالى :  ٌض مَّ ٌْ ُهنَّ َب  ٕ } َكؤَنَّ

ِهم بَِكؤْس   {وقال تعالى :  ٌْ ِعٌن  ٌَُطاُف َعلَ ن مَّ اِربٌِنَ  ،  مِّ ة  لِّلشَّ َضاَء لَذَّ ٌْ  ٖ } َب

اللون األسود : ورد ذكره فً القرآن الكرٌم فً معرض الحدٌث عن وصف ظواهر الطبٌعة وألوان الجبال 

وصف عملٌة انسالخ النهار من اللٌل عند بزوغ الفجر ، ثم فً  التً تدل على عظمة الخلق وقدرته ، وفً

 ٓمعرض الحدٌث عن أهل النار ، وعن الكفار فً عرصات ٌوم القٌامة 

ْت ُوُجوُهُهْم أََكَفْرُتم َبْعَد إٌَِمانُِكْم َفذُ ٌَ  {قال تعالى :  ا الَِّذٌَن اْسَودَّ ٌَضُّ ُوُجوهٌ َوَتْسَودُّ ُوُجوهٌ   َفؤَمَّ وقُوا اْلَعَذاَب ْوَم َتْب

 ٗ }بَِما ُكنُتْم َتْكفُُرونَ 

ا َوْجُههُ  َظلَّ  بِاأْلُْنَثىٰ  أََحُدُهمْ  ُبشِّرَ  َوإَِذا {وقال تعالى :    ٘ }َكِظٌمٌ  َوُهوَ  ُمْسَوّد 
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لون الحزن والهم والغم ، لون الحداد والكآبة فً الدنٌا وكذلك هو  إنه اللون األسود فً تلك اآلٌات الكرٌمة ،

ٌُعمً القلوب ، وٌولد األخالط السوداوٌة  ٓلون جهنم ، ٌكدر الروح و

لذا جعله هللا مستكمال  أكد العلماء على أن اللون األسود ٌعطً اإلحساس باالكتئاب والتعاسة ومثبط للشهٌة ،

ٌامة فً حق الكافرٌن والظالمٌن ، فتسود وجهوهم وثٌابهم ، بل ودار قرارهم ألنواع العذاب والشقاء ٌوم الق

ٓ 

ْخَتلٌِف  ٓٓٓٓ {اللون األزرق واالحمر : ورد ذكرهما بصٌغة الجمع فً قوله تعالى :  َوُحْمٌر مُّ

   }ٔٓٓٓ أَْلَواُنَها

ْوَمئِذ   اْلُمْجِرِمٌنَ  َوَنْحُشرُ  ٓٓ {وقال تعالى :   ٕ }ُزْرق ا ٌَ

ولعل اإلشارة فً اآلٌة الكرٌمة الى حشر المجرمٌن ٌومئذ زرقا  ما ٌوحً بتؤثٌر هذا اللون على االنسان ، 

فهو حٌن ٌزرق لونه فً الدنٌا ٌدل على كونه فً وضع حرج وخطر ، أو وضع أختناق وفقدان للون الحٌاة 

 ٓفً ضغط الدم أو تصلب شراٌٌن وبرود األعضاء أو انخفاض شدٌد 

ْوَمئِذ    { السعود فً تفسٌر  ٌقول أبو أي زرق العٌون ، وانما جعلوا كذلك الن الزرقة أسوأ الوان  } ُزْرق ا ٌَ

أزرق العٌن للعدو ، وقٌل زرقا  تعنً عمٌا  ، الن حدقه االعمى  {العٌن ، وأبغضها لإلنسان العربً ٌقال : 

 ٖ }تزرق

أما األلوان التً صرح القرآن الكرٌم تصرٌحا  ال لبس فٌه وال غموض على دورها الواضح فً ادخال 

 ٓالسعادة والسرور والبهجة على الناس فهما اللونان : األخضر واالصفر

 أوال  : اللون األخضر

ات وروده فقد جاء ذكر اللون الخضر فً السٌاق القرآنً فً المرحلة الثانٌة بعد األبٌض من حٌث عدد مر

َجرِ  لَُكْم ِمنَ  َجَعلَ  الَِّذي {ورد ثمانً مرات ، قال تعالى :  ا اأْلَْخَضرِ  الشَّ  ٗ }َفإَِذا أَْنُتْم ِمْنُه ُتوقُِدونَ  َنار 
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ؤُْكلُُهنَّ  ِسَمان   َبَقَرات   َسْبعَ  أََرىٰ  نًِّإٓٓٓ : {وقال عز وجل ابَِسات   َوأَُخرَ  ُخْضر   ُسْنُباَلت   َوَسْبعَ  ِعَجافٌ  َسْبعٌ  ٌَ ٌَ 

ٓٓٓٓ {ٔ 

َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ  {وقال سبحانه : 
َماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ  هللاَّ ة   اأْلَْرضُ  َفُتْصبِحُ  َماء   السَّ  ٕ } ٓٓٓ ُمْخَضرَّ

وما أدراك األخضر ، أي جمال ٌحمل هذا اللون! وأي اسرار عظٌمة تكمن فٌه ، كشف العلم عن  األخضر ، 

 ٓبعضها ، وما زال األخضر ٌحمل فً بهائه ورونقه المزٌد

على كل جمٌل فٌقال األخاضر للذهب واللحم وٌكنى عن المرأة السوداء األخضر عند العرب : ٌطلق 

وٌقال للسماء : الخضراء ، قال )  }إٌاكم وخضراء الدمن  {فً األثر : بالخضراء ، وكذا عن الحسناء ، جاء 

 }َما أََظلَِّت اْلَخْضَراُء َواَل أََقلَِّت اْلَغْبَراُء َعلَى َرُجل  أَْصَدَق لَْهَجة  ِمْن أَبًِ َذر   {صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ( : 

ٖ 

 

 ٗ }َٓٓبْهَجة   َذاتَ  َحَدائِقَ  َفؤَْنَبْتَنا بِهِ  ٓٓٓ {ٌقول السٌد قطب فً تفسٌر قوله تعالى :  

ومنظر الحدائق ٌبعث فً القلب البهجة والنشاط والحٌوٌة ،  ٓٓناضره حٌة جمٌلة مفرحة حدائق بهٌجة 

وتدٌر آثار االبداع فً الحدائق القلوب ، بؤحٌاءوتؤمل هذه البهجة والجمال الناظر والحً الذي ٌبعثها كفٌل 

الصانع الذي أبدع هذا الجمال العجٌب ، وأن تلوٌن زهره واحدة وتنسٌقها لٌعجز عنه أعظم كفٌل بتمجٌد 

رجال الفنون من البشر ، وان تموج األلوان وتداخل الخطوط ، وتنظٌم الورٌقات فً الزهرة الواحدة لٌبدو 

ٌة فً الشجر وهً معجزة تتقاصر دونها عبقرٌة الفن فً القدٌم والحدٌث ، فضال  عن معجزة الحٌاة النام

 ٘ٓالسر األكبر الذي ٌعجز عن فهمه البشر 

 ثانٌا  : اللون األصفر

 ورد ذكر اللون األصفر فً خمسة مواضع فً السٌاق القرآنً الكرٌم منها قوله تعالى :
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ٌِّنْ  َربَّكَ  لََنا اْدعُ  َقالُوا{  َب هُ  َقالَ  ۚ   لَْوُنَها لََنا َما ٌُ قُولُ  إِنَّ َها ٌَ اِظِرٌنَ  َتُسرُّ  لَْوُنَها َفاقِعٌ  َصْفَراءُ  َبَقَرةٌ  إِنَّ  ٔ } النَّ

ْكفُُرونَ  {وقوله تعالى :  ٌَ ا لََّظلُّوا ِمن َبْعِدِه  ا َفَرأَْوهُ ُمْصَفّر   ٕ } َولَئِْن أَْرَسْلَنا ِرٌح 

ِهٌجُ  ُثمَّ  ٓٓٓ {وقوله تعالى :  ا َفَتَراهُ  ٌَ ْجَعلُهُ  ُثمَّ  ُمْصَفّر  ا ٌَ  ٖ } ُحَطام 

 ألنكشدٌد الصفرة تكاد من صفرتها تبٌض ، وقٌل : صافٌة اللون ، وهً تسر الناظرٌن ،  } لَْوُنَها َفاقِعٌ  {قٌل 

، ٌقول الكسائً : فقع لونها إذا خلصت إذا نظرت الى جلدها تخٌلت أن شعاع الشمس ٌخرج من جلدها 

 ٓصفرته 

من لبس )) ذكر ابن ابً حاتم والطبرانً والخطٌب عن أبن عباس  وعن كون اللون األصفر باعثا  للسرور ،

وقال علً ابن ٓ ((الصفرة تسر النفس )) وٌقول أبن عباس  ((نعال  صفراء لم ٌزل فً سرور ما دام البسها 

 {ابً طالب )علٌه السالم( من لبس نعلً جلد أصفر قِل همه ، الن هللا تعالى ٌقول : 

اِظِرٌنَ  َتُسرُّ  َهالَْونُ  َفاقِعٌ  َصْفَراءُ   ٗ } النَّ

وقال العلماء ، ٌبعث النشاط فً  ٓاللون األصفر : هو لون المرح والسعادة واالنطالق فعلى سبٌل المثال : 

الجهاز العصبً ، وقد أجرٌت بحوث عدٌدة فً مختلف دول العالم عن األلوان ، فكان اللون األصفر هو األكثر 

، كما ٌإثر هذا اللون لطلبة ، لهذا تدهن الفصول الدراسٌة باللون األصفر انسجاما  مع البٌئة ، وخصوصا  ل

اٌجابٌا  على عمل الكبد ، والطحال ، والبنكرٌاس والغدة الدرقٌة ، والشعب الهوائٌة ، وٌقوي الجهاز العصبً 

 ٓوالعضلً فً الجسم ، وٌنصح استخدامه لمن لدٌهم استعداد لالكتئاب والتشاإم

مما سبق ٌضح أن األلوان أخذت مكانا  فً القرآن الكرٌم ، لما لها من مكانه مهمة فً هذه الحٌاة الدنٌا وٌوم 

الثواب  القٌامة وما بعده فً تحقٌق السعادة ، أو خالفها لإلنسان ولما لها من أثر نفسً حتى فً جانبً

 والعقاب عند هللا تعالى 
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 كرٌمة المطلب الثانً : الحلً واالحجار ال

تعددت اآلٌات الكرٌمة التً تحدثت عن تحلً المإمنٌن ٌوم القٌامة بؤلوان الحلً المختلفة من الذهب والفضة 

واالحجار الكرٌمة ، إضافة الى اآلٌات التً أكدت على كون الذهب والفضة من شهوات الحٌاة الدنٌا المحببة 

 ٓالى النفس ، والتً تدخل السعادة على من اقتناها 

 ورد ذكر عنصر الذهب فً القرآن الكرٌم ثمانً مرات منها : وقد 

   ٔ}َذَهب   ِمنْ  أََساِورَ  ٌَُحلَّْوَن فٌَِها ِمنْ  ٓٓٓ {قوله تعالى : 

ًَ  َفلَْواَل  {وقوله تعالى :  هِ  أُْلقِ ٌْ  ٕ } ُمْقَتِرنٌِنَ  اْلَماَلئَِكةُ  َمَعهُ  َجاءَ  أَوْ  َذَهب   ِمنْ  أَْسِوَرةٌ  َعلَ

 وورد ذكر الفضة ست مرات : منها : قوله تعالى :

ِهمْ  { ٌْ ٌَُطاُف َعلَ ٌَة   َو ة   ِمنْ  بِآنِ  ٖ } َقَواِرٌَرا َكاَنتْ  َوأَْكَواب   فِضَّ

ة   ِمنْ  أََساِورَ  َوُحلُّوا ٓٓٓٓٓ{  :وقوله تعالى   ٗ } ٓٓٓٓٓ فِضَّ

على سبٌل وصفها مصدرا  للجمال ،  وأما األحجار الكرٌمة فقد ذكرت فً أكثر من موضع فً القرآن الكرٌم ،

ومصدرا  للسعادة ، وعلى انها باعثة على البهجة واالنشراح والمتعة ، قال تعالى واصفا  الحور العٌن فً 

اقُوُت َواْلَمْرَجانُ  { :الجنة  ٌَ ُهنَّ اْل  ٙ }اْلَمْكُنونِ  اللُّْإلُإِ  َكؤَْمَثالِ  ، ِعٌنٌ  َوُحورٌ  {وقال سبحانه :  ٘ } َكؤَنَّ

ْدُخلُوَنَها َعْدن   َجنَّاتُ  {قال سبحانه : و ا َذَهب   ِمنْ  أََساِورَ  ٌَُحلَّْوَن فٌَِها ِمنْ  ٌَ  7 } فٌَِها َحِرٌرٌ  َولَِباُسُهمْ  ۚ   َولُْإلُإ 

ا {وقال تعالى :  نُثور  ا مَّ َتُهْم َحِسْبَتُهْم لُْإلُإ  ٌْ َخلَُّدوَن إَِذا َرأَ ِهْم ِوْلَداٌن مُّ ٌْ ُطوُف َعلَ ٌَ  8 } َو

لٌس من قبٌل الصدفة طبعا  ، أن نتناول اآلٌات القرآنٌة الحدٌث عن األحجار الكرٌمة أو الحلً فً معرض 

الحدٌث عن وصف نعٌم الجنة ، لو ال األثر العظٌم لهذه األشٌاء فً استكمال سعادة المإمنٌن وسرورهم فً 

 ٓدار السعادة والنعٌم 
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وهناك فإاد لبعض األحجار التً ذكرها القرآن الكرٌم فً معرض حدٌثه عن سعادة المإمنٌن فً جنات عدن 

 وهً : 

اللإلإ والمرجان : وٌطلق علٌه اسم الجوهر أو الدره والمرجان هو : صفار اللإلإ ، ٌجذب من البحار 

هو نافع لظلمة ))ابن البٌطار : وٌستخرج من أصداف البحر ، وأجوده الكبٌر األبٌض الشفاف ، ٌقول عنه 

 ((العٌن وبٌاضها ، وٌنفع وٌداوي خفقان القلب 

أما المرجان فهو مختلف األلوان ٌتركب كٌمٌائٌا  من الكالسٌوم والكربون وثالث ذرات اوكسجٌن وٌذكر كتاب 

الفرح وٌعزز الطب النبوي : أن اجود أنواعه األحمر ، بارد ٌقوي القلب ، وٌمنع الخفقان وٌجلب المسرة و

 ٔٓاألمور العاطفٌة 

واعتبر العرب القدماء المداواة باالحجار الكرٌمة علما  ، وتضمن الدٌن اإلسالمً خاصة القرآن الكرٌم العدٌد 

 ٓمن اإلشارات التً تبٌن أهمٌة األحجار الكرٌمة كاللإلإ والٌاقوت والمرجان

ق فً حٌن تختم سٌدنا علً ) علٌه السالم( وقد تختم النبً )صلى هللا علٌه واله وسلم ( بحجر العقٌ

 ٓبالفٌروز

وٌقومون فً مختلف أنحاء العالم واما عن سر العالج الكامن فً األحجار الكرٌمة ، فقد قام العلماء واألطباء 

فً مراكز البحوث المتخصصة بإجراء دراسات مكثفة حول تؤثٌر هذه األحجار فً حٌاة البشر ، حٌث ثبت 

ر إشعاعات فً منتهى القوة تشبه موجات الرادٌو ، ولها تؤثٌر طبً واضح فً عالج علمٌا  أنها تصد

 ٓاالمراض النفسٌة والعصبٌة ، وإزالة الكآبة ، وإدخال السرور على النفس 

ا َذَهب   ِمنْ  أََساِورَ  ٌَُحلَّْوَن فٌَِها ِمنْ ٓٓ {ٌقول سٌد قطب فً تفسٌر قوله تعالى :    ٕ } َولُْإلُإ 

إن المشهد ٌتكشف عن نعٌم مادي ملموس ، ونعٌم نفسً محسوس فهم ٌحلون فٌها من أساور من ذهب 

ولإلإا  ، وذلك بعض المتاع ذي المظهر المادي الذي ٌلبً بعض رغائب النفوس ، وبجانبه ذلك الرضى وذلك 

 ٖٓاألمن وذلك االطمئنان 
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ما توصل العلم لن ٌستطٌع سٌر أغوارها ، وقد فسبحان الذي أودع هذه االسرار فً تلك األحجار والتً مه

سبحت بٌن أصابع النبً )صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم( وكان فٌها من ٌسلم على النبً قبل البعثة ، قال 

رُ  لََما اْلِحَجاَرةِ  َوإِنَّ ِمنَ  ٓٓٓ {تعالى :  َتَفجَّ قَّقُ  َوإِنَّ ِمْنَها لََما،  اأْلَْنَهارُ  ِمْنهُ  ٌَ ٌَخْ  ٌَشَّ َوإِنَّ ِمْنَها  ، اْلَماءُ  ِمْنهُ  ُرجُ َف

ْهبِطُ  لََما ٌَةِ  ِمنْ  ٌَ ِ  َخْش ُ  َوَما ، هللاَّ
ا َتْعَملُونَ  بَِغافِل   هللاَّ  ٔ } َعمَّ

 الجٌنات الوراثٌة -المطلب الثالث : 

هذا انسان نكدي ، وهذا ال ٌضحك للرغٌف الساخن ، وهذا انسان  كثٌرا  ما نسمع من ٌقول عن شخص ما :

مرح !! ترى ! هذه الصفات ، هل ملك كل منهم مشاعر نفسه ، واختار لها هذا الوصف أو ذاك ، ام أن 

الظروف الحٌاتٌة فرضت على كل حالته ! هل ٌستطٌع كل منهم أن ٌتقمص وصف االخر ، ترى ! لو ملك 

هل ٌتغٌر طبعه ؟ ولو تعرض الثانً لمتاعب  ٓٓٓوحصل الوضع االجتماعً المناسب األول المال والعقار 

 الزمان هل ٌتغٌر طبعه ؟ 

وكانت المفاجؤة  ٓأسئلة ال بد من اإلجابة عنها خالل هذا البحث الذي ٌتناول موضوع السعادة بالتفصٌل 

 واالجابة فً هذه العناوٌن البراقة لبعض المقاالت العلمٌة : 

 عن السعادة ! المسإولةالجٌنات الوراثٌة اكتشاف  -

 السعادة تورث كالمال تماما  ! -

 ماذا عن تؤثٌر الجٌنات فً احساسنا بالسعادة ؟ -

المسإولة عن السعادة لدى االنسان  ٕصلون الى اكتشاف الجٌناتباحثون من جامعة ) دوك (االمرٌكٌة ٌتو

وأشار الباحثون الى أن تغٌر أحد حرفً هذا الجٌن قد ٌإثر والتً تمنحه مزاجا  حسنا  ونفسٌة إٌجابٌة ، 

 ٖسٌروتونٌن -بصورة سلبٌة على االنزٌم الذي ٌتحكم بمستوٌات مادة المزاج فً الدماغ والتً تعرف باسم 

                                                           
1
 14سورة البقرة ، اآلٌة  - 
2
لتورٌث ، والوحدة التً تحمل الصفة الوراثٌة فً المخطط الذي تبنى علٌه خصائص الكائن الحً ، وهو مكون من حمض الجٌن : هو الوحدة القاعدٌة ل - 

 11زوجاً ، ومن المعروؾ أن االنسان ٌحمل  23وتنقسم المادة الوراثٌة عادة الى أجزاء وكل جزء ٌسمى كروسوم ، وهً فً االنسان  DNAنووي ٌسمى 

 0الؾ جٌن
3
 HTTP: NEWS. ABUSORA. COM/ VIEN.PHP? TTEMID=1072ٌنظر الموقع    - 
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واكتشف باحثون استرالٌون أن السعادة مسؤلة وراثٌة ٌكتسبها األبناء عبر الجٌنات واتضح ذلك بعد فحص 

أللف شخص من التوائم المتطابقة وغٌر المتطابقة ، وتبٌن أن الجٌنات المورثة تسٌطر على  ومتابعة دقٌقة

نصف الصفات الشخصٌة التً تمنح السعادة لألفراد ، فٌما تشكل العوامل األخرى مثل العالقات ، والصحة 

  ٓالبدنٌة ، والمهنة النصف الثانً 

مع النصوص القرآنٌة جٌناتها الموروثة فهل ٌتفق هذا ما قاله العلم الحدٌث فً موضوع السعادة ة و

واإلسالمٌة ، هل حقا  تورث الصفات واألخالق واالحاسٌس والتدٌن والكفر كما تورث الصفات الحسٌة من 

بِّ  ُنوحٌ  َقالَ  {قال تعالى  ٓٓطول او قصر او لون بشرة او لون شعر ، لنرى   ِمنَ  اأْلَْرِض  َعلَى َتَذرْ  اَل  رَّ

ا اْلَكافِِرٌنَ  ار  ٌَّ لُِدوا َواَل  ِعَباَدكَ  ٌُِضلُّوا َتَذْرُهمْ  إِن ، إِنَّكَ  َد ا إاِلَّ  ٌَ ا َفاِجر    ٔ } َكفَّار 

ثم ٌبعث هللا إلٌه ملكا بؤربع كلمات فٌكتب عمله وأجله ورزقه وشقً أو  {وقال )صلى هللا علٌه وآله وسلم( : 

 ٕ }سعٌد ثم ٌنفخ فٌه الروح 

وأما اآلٌات القرآنٌة الواردة فً وصف مراحل تكون الجنٌن فً بطن أمه ، واالحادٌث الواردة فً ذلك ، فقد 

تطابقت مع علم األجنة الحدٌث بصورة أبرزت االعجاز العلمً فً القرآن الكرٌم والسنة فً صورة واضحة ، 

ة األولى التً تكونت التقاء الحٌوان والتً أكدت على ما أثبته العلم من تكون الجنٌن عبر انقسامات للخلٌ

الجنٌن فً بطن أمه ، وقد حمل نصف مورثاته من أبٌه والنصف المنوي بالبوٌضة ، ثم تبدأ باالنقسام لٌتكون 

االخر من أمه ، بما فً هذه المورثات من صفات جسمٌة أو خلقٌة ، ومن أمور تسعد أو تشقى مصدقا  

 تخٌروا {لى ذلك حدٌث النبً ) صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ( للحدٌث ) الشقً فً بطن أمه( وٌإكد ع

 ٖ } دساس العرق فإن لنطفكم

 

من {قال ) صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم( :  اكم وخضراَء الدِّ ٌّ قالوا : وما خضراء الدمن ٌا رسول هللا؟ ” إ

كان ضعٌفا  إال أن معناه واقع ملموس فالمرآة هذا الحدٌث وإن   ؟” المرأة الَحسناء فً المنبِت السوء” قال:

                                                           
1
 21-26سورة نوح ، اآلٌة  - 
2
 (3332صحٌح البخاري ، كتاب أحادٌث األنبٌاء ، باب خلقه آدم وذرٌته ، ح ) - 
3
 وقال عنه صحٌح 3ج  10،  1، حدٌث رقم  56أورده األلبانً فً السلسلة الصحٌحة ، ص  - 
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الحسناء مطلوبة لحمل صفاتها الوراثٌة الحسنة الى األبناء واالحفاد ، مم ٌحذر الرسول ) صلى هللا علٌه 

وعلى آله وسلم( إذن ؟! بالتؤكٌد هو ٌحذر من انتقال صفات وخصال السوء التً ولدت ونبتت فً تلك المرأة 

ٌخشى النبً ) صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ( من انتقالها الى أجٌال المسلمٌن ،  ، وورثتها من منابتها

 ٓوتوارثها 

لََها {وبالمقابل لو نظرنا الى الحدٌث عن مرٌم علٌها السالم نجد القرآن بصفتها بحسن المنب قال تعالى :   َفَتَقبَّ

َها ا َوأَْنَبَتَها َحَسن   بَِقُبول   َربُّ ا َنَبات   ٔ } ٓٓٓ َحَسن 

مما سبق ٌتبٌن أن الصفات التً لها قابلٌة االنتقال من اإلباء الى األبناء عدٌدة مثل لون البشرة والعٌن 

والشعر ، وكذلك السجاٌا الخلقٌة والصفات الحمٌدة أو الرذٌلة كالشجاعة والكرم والبشاشة والتفاإل أو الكفر 

 ٓوالفجور والكآبة والشقاء والتشاإم 

 ٌٓرث االنسان جٌنات التعاسة والشقاء أو السعادة والسرور فال غرابة أن

أمور توجب الشقاء وهً لٌست من الكفر أو المعاصً ، ذلك ، فهناك لكن الحقٌقة أن المعنى للسعادة اعم من 

أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح  { قال )صلى هللا علٌه واله وسلم(: 

  ٕ}والموكب الهنًء . وأربع من الشقاء: الجار السوء والمرأة السوء والموكب السوء والمسن الضٌق 

 فالسعادة اذن: تشمل كل ألوان الخٌر والراحة والرفاه والبركة.

 والشقاء ٌشمل جمٌع صنوف القلق والضٌق والشدة.

فاذا خلق الطفل فً بطن امه أعمى او أحمق أو غبٌا أونكدٌا أو متشائما لحمق امه او غباء ابٌه فٌمكن القول 

بانه كان شقٌا فً رحم امه . واذا ولد كامل الخلقة سوٌا حامال لصفات الكرم والشجاعة وجٌنات السعادة 

 الموروثة كان سعٌدا.

مصدقا لحدٌث النبً )صلى هللا علٌه وعلى اله  ٔدٌر هللا وارادتهوجٌنات السعادة هذه انما ٌرثها االنسان بتق

ان احدكم ٌجمع خلقه فً بطن امه أربعٌن ٌوما ثم ٌكون علقة مثل ذلك ثم ٌكون مضنفه مثل ذلك  { وسلم(: 

                                                           
1
 31سورة آل عمران ، اآلٌة  - 
2
 ، باب فً المرأة الصالحة  282، حدٌث رقم  509/1أورده االلبانً فً السلسلة الصحٌحة  - 
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ثم ٌنفخ فٌه الروح ثم ٌبعث هللا ملكا فٌإمر بؤربع كلمات وٌقال له اكتب عمله ورزقه واجله وشقً او سعٌد 

ٕ{  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )الخاتمة(

 وبعد هذه الرحلة المباركة فً رحاب بحثً المتواضع ختمت بخاتمة تبٌن:

 أن سعادة االنسان لٌست بالمال كما بٌنا الن السعادة لٌس لها مفهوم شامل . -ٔ

ان معرفة السعادة الحقٌقٌة لن نفهمها من اقوال العلماء والفالسفة بل السعادة نعٌشها بقربنا من هللا  -ٕ

 تعالى الذي ٌمدنا بها.

 فالسعٌد هو من كان مع هللا ولكن االسعد من كان هللا معه ألنها سعادة حقٌقٌة وتنبع من القلب. -ٖ

                                                                                                                                                                                                 
1
 39ٌنظر الهندسة الوراثٌة فً القران الكرٌم ، محمد محمود عبد هللا ، ص  - 
2
 6594، حدٌث رقم  1333، ص 1صحٌح البخاري ، كتاب القدر ، باب   - 
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 وان السعٌد هو الذي ٌدخل الفرح على الناس وال ٌنتظر شكرا من احد. -ٗ

والسعادة وان االخالق الفاضلة ٌرزقها هللا سبحانه وتعالى للعبد فالخٌر ال ٌؤبى اال بالراحة  -٘

 والطمؤنٌنة.

ان كل انسان هدفه فً الحٌاة ان ٌكون سعٌدا لذلك نجده ٌدخل من أبواب فمثال هناك انسان سعادته  -ٙ

تكون بالمال واألخر بالوالدٌن واألخر بالنجاح واخر بما كنز هو ولكن لو جعلناها كلها من اجل حب 

 هللا سبحانه وتعالى لكانت اجمل واتم.

ان الخٌر والرحة والرفاه والبركة والشقاء ٌشمل جمٌع صنوف القلق والضٌق السعادة تشمل كل الو -7

 والشدة.

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع

 بعد القران الكرٌم 

ارشاد العقل السلٌم الى مزاٌا الكتاب الكرٌم: تفسٌر ابً السعود ، للقاضً محمد بن محمد بن  -ٔ

ٌه وضبط نصه ووضع فهارسه الشٌخ ه ، خرج احادٌثه وعلق عل 982مصطفى العمادي الحنفً ، ت 

 محمد صبحً حسن حالق، اشراف مكتبة البحوث والدراسات ، دار الفكر.
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ه  952 {التوقً على مهمات التعارٌف ، معجم لغوي مصطلحً تؤلٌف محمد عبد الرإوف المناوي  -ٕ

 -لبنان ، دار الفكر -تحقٌق الدكتور محمد رضوان الداٌة، دار الفكر المعاصر ، بٌروت }ه 1031 –

 م  1990سورٌا، الطبعة األولى  –دمشق 

 -الجامع ألحكام القران ، ألبً عبدهللا بن أحمد األنصاري القرطبً، دار احٌاء التراث العربً، بٌروت -ٖ

 م . 1985ه،  1405لبنان ، الطبعة الثانٌة 

ه الندوة العالمٌة  1418الشخصً للسعادة والنجاح، د.ابراهٌم ابن حمد القعٌد، الطبعة الثالثة دلٌلك  -ٗ

 للشباب اإلسالمً ، دار الندوة العالمٌة للطباعة والنشر والتوزٌع.

السعادة فً الحٌاة ، فٌصل بن أحمد بن محمد بن عبدهللا بن حسٌن بن فاعور الشقٌرات التركمانً ،  -٘

 م . 2001 –ه  1422ولى عمان الطبعة األ

السعادة وتنمٌة الصحة النفسٌة ، الجزء األول مسإولٌة الفرد فً اإلسالم وعلم النفس، الدكتور كمال  -ٙ

 م. 2000  -ه 1421إبراهٌم موسى ، دار النشر للجامعات، مصر ، الطبعة األولى 

 م . 1995األولى  سلسلة األحادٌث الصحٌحة ، لالمام محمد األلبانً ، مكتبة المعارف، الطبعة -7

ه ، حققه أبو عبٌدة ال سلمان ، 279سنن الترمذي، لألمام أبو عٌسى بن سدرة الترمذي، توفً  -8

 . ٔمكتبة دار المعارف ، ط 

ه ، حققه أبو صهٌب  256صحٌح البخاري ، لالمام أبو عبدهللا محمد بن إسماعٌل البخاري ، ت  -9

 م  2005الكرمً ، بٌت األفكار الدولٌة ، ط 

 م  1988صحٌح الجامع الصغٌر ، لالمام األلبانً ، المكتب اإلسالمً ، الطبعة الثالثة  -ٓٔ

 -ه ، طبعة دار احٌاء التراث العربً ، بٌروت 261صحٌح مسلم ، لالمام أبو الحسٌن بن الحجاج ، ت  -ٔٔ

 لبنان 

 –ه 1412فً ظالل القران، بقلم سٌد قطب ، طبعة دار الشروق ، الطبعة الشرعٌة السابعة عشر  -ٕٔ

 م .1992
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ه ،  817القاموس المحٌط ، تالٌف العالمة اللغوي مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفبرزو ابادي ، ت  -ٖٔ

 1918 –ه  1406بٌروت، الطبعة األولى  –تحقٌق مكتب التراث فً مإسسة الرسالة ، مإسسة الرسالة 

 م 

تؤلٌف ابً القاسم جاد هللا محمد بن  الكشاف عن حقائق التنزٌل وعٌون االقاوٌل فً وجوه التنزٌل ، -ٗٔ

 عمر الزمخشري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع. 

لسان العرب ، لالمام ابً الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم ابن منظور االفرٌقً المصري ، دار  -٘ٔ

 لبنان  -صادر ، دار الفكر ، بٌروت

ي المالكً، المحقق: أبو عبٌدة مشهور بن المجالسة وجواهر العلم: أبو بكر احمد بن مروان الدٌنور -ٙٔ

 ه . 9ٔٗٔحسن ، الناشر: جمعٌة التربٌة اإلسالمٌة )البحرٌن(، دار ابن حزم ، بٌروت ، 

المستدرك على الصحٌحٌن ، لالمام ابً عبدهللا الحاكم النٌسابوري، حققه: مصطفى عبد القادر عطا ،  -7ٔ

 . 2002بٌروت، الطبعة الثانٌة  –دار الكتب العلمٌة 

بٌت األفكار الدولٌة ط  –ه حققه : شعٌب االرنإوط 241مسند االمام احمد بن حنبل السٌبانً توفً  -8ٔ

 م 2005

، 97المعجم الفلسفً ، مجمع اللغة العربٌة، القاهرة الهٌئة العامة لشإون المطابع االمرٌكٌة ص  -9ٔ

 ه 1979 –ه  1399

زٌن ، دار الكتب اللبنانً للطباعة والنشر معجم تفسٌر مفردات الفاظ القران االكرٌم ، سمٌح عاطف ال -ٕٓ

 م  2007والتوزٌع، 

–معجم مقاٌٌس اللغة، ألبً الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا تحقٌق عبد السالم هارون، دار الجٌل  -ٕٔ

 م .1991 –ه 1411ة بٌروت، الطبعة األولى 

ان عدنان داوودي ، ه ، تحقٌق صفو425مفردات الفاظ القران ، العالمة االراغب االصفهانً ، توفً  -ٕٕ

 م .2002 –ه 1423بٌروت،  -دار القلم ، دمشق، الدار الشامٌة
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الموسوعة الفلسفٌة العربٌة، االصطالحات والمفاهٌم ، رئٌس التحرٌر د. معن زٌادة، معهد االنماء  -ٖٕ

 م .1986العربً، الطبعة األولى 

بن حبٌب الهاوردي  النكت والعٌون فً تفسٌر الهاوردي ،ة تصنٌف ابً الحسن علً بن محمد -ٕٗ

ه ، راجعه وعلق علٌه السٌد بن عبد المقصود بن عبد الرحٌم، دار الكتب  450 – 364البصري ،

 لبنان، الطبعة األولى .  -لبنان، مإسسة الكتب الثقافٌة ، بٌروت -العلمٌة ، بٌروت

لدكتور محمد الهندسة الوراثٌة فً القران الكرٌم واسرار الروح وخلق االنسان ، بقلم األستاذ ا -ٕ٘

 األردن . -محمود عبد هللا أستاذ علوم القران فً االزهر الشرٌف، دار الحامد للنشر والتوزٌع ، عمان

 


