
1 
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 الممدمة

الحمدهلل رب العالمٌن و الصبلة و السبلم على سٌدنا دمحم رسول الهدى و امام التمى و       

 على اله و اصحابه و من تبعه الى ٌوم الدٌن اما بعد: 

لمد لص هللا لصص االنبٌاء فً محكم كتابه العزٌز لتكون عبرة للناس لٌستفادوا منها           

االولٌن فً المران و منها لصة لممان التً فٌها من الدروس و الدروس. اذ وردت لصص 

 العبر مما ٌجعل من الرد انسانا صالحا و فعاال فً بناء المجتمع.

هنالن الكثٌر من الصعوبات التً واجهتها بدءا من انه اول بحث اكادٌمً لً و لٌس             

له من امره مخرجا. اذ بتوجٌهات  لدي الخبرة و التجربة الكافٌة و لكن من ٌتك هللا ٌجعل

استاذتً و مساعدة اصدلابً استطعت انجازه و اكماله و اٌضا االعتماد على المصادر 

فع االلكترونٌة و ذلن بسبب ظروف جابحة كورونا التً عمت عموم بلدان العالم نسال هللا ر

 هذه الغمة عن هذه االمة. 

بحث االول و اٌضا انواع الحٌاة الطٌبة و مفهومها تناول هذا البحث مفهوم الحٌاة الطٌبة فً الم

 فً المران الكرٌم 

الوال العلماء فً الحٌاة الطٌبة فً المران الكرٌم و اهم اما المبحث الثانً تناول           

نتابج و  لوانٌن الحٌاة فً المرانكما تناولنا فً المبحث الثانً  الموانٌن و النتابج فً ذلن

 .... الحٌاة الطٌبة

 و اخٌرا نسؤل هللا ان نكون لد وفمنا فً اكمال هذا البحث و منه التوفٌك
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 المبحث االول

 مفهوم الحٌاة الطٌبة

الحٌاة الطٌبة مطلب عظٌم وغاٌة نبٌلة بل هً مطلب كل الناس وغاٌتهم التً عنها ٌبحثون 

إال وتراه ٌسعى وخلفها ٌركضون وفً سبٌلها ٌضحون وٌبذلون، فما من إنسان فً هذه الحٌاة 

وٌكدح وٌضنً نفسه وٌجهدها كل ذلن بحثًا عن الحٌاة الطٌبة وطمعًا فً الحصول علٌها 

والناس جمٌعًا على ذلن متفمون ولكنهم ٌختلفون فً سبل هذه الحٌاة الطٌبة وفً نوعها 

صلوا ومسالكها وتبعًا لذلن فإنهم ٌختلفون فً الوسابل والسبل التً توصلهم إلى هذه الحٌاة إن و

 إلٌها.

مختلفون على كافة مستوٌاتهم كانوا أمًما أو شعوبًا أو مجتمعات صغٌرة أو كبٌرة ، بل حتى 

 األسرة الواحدة تجد فٌها ألوانًا شتى فً فهم معنى الحٌاة الطٌبة .

وللناس فً كل زمان أفهام حول هذه الحٌاة الطٌبة وهم تبعًا لذلن أصناف فمنهم من ٌرى الحٌاة 

 كثرة المال وسعة الرزق ومنهم من ٌراها فً الولد أو فً المنصب أو فً الجاه . الطٌبة فً

لد حدد لنا مفهوم الحٌاة الطٌبة وسبٌلها فً كتابه  –ومن أصدق من هللا حدٌثًا  –لكن هللا تعالى 

ٌٌَِن   ن َذَكٍر أَْو أُنثَى َوُهَو ُمْإِمٌن فَلَنُْح ٌَن ُهْم الكرٌم فمال : " َمْن َعِمَل َصاِلًحا ّمِ هُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً َولَنَْجِز

.ولذلن السعادة الحمٌمة والحٌاة الطٌبة تكون 97أَْجَرُهم بِؤَْحَسِن َما َكانُواْ ٌَْعَملُوَن " .النحل:

 (1)بالمرب من هللا.

المرب ممن؟ من ملن الملون، وجبار السماوات واألرض، األمر أمُره والخلك خلمه، والتدبٌر 

 تجد اإلنسان المعرض دابما فً للك وفً تعب. تدبٌره.ولذلن

تجد الشخص ٌتمتع بكل الشهوات، ولكن وهللا تجد ألذ الناس بالشهوات أكثرهم آالما 

نفسٌة.وأكثُرهم للما نفسٌا، وأكثُرهم ضجرا بالحٌاة.واذهب وابحث عن أغنى الناس تجده اتعس 

 لمرب منه.الناس فً الحٌاة، لماذا؟ ألن هللاَ جعل راحة األرواح با

وجعل لذة الحٌاة بالمرب منه.وجعل اُنس الحٌاة فً األنس به سبحانه .والصبلة الواحدة ٌفعلَها 

اإلنسان من فرابض هللا بمجرِد ما ٌنتهً من ركوعه وسجوده وعبودٌته إلى ربه، بمجرد ما 

 (2)سبٌبل.ٌخرج من مسجده، ٌحس براحة نفسٌة وهللا لو بذل لها أموال الدنٌا ما استطاع إلٌها 

 

العربٌة، َق: د:دمحم دمحم تامر، حتاج اللغة وصحا  ح، الصحا(ه  090ت: ) أبو نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري الفارابً،  -1

 م. 2009 -ه 1430 55،ص1جالماهرة، دار الحدٌث،

 4،ص1ج،اْلنشاء،بٌروت ، صبح األعشى ِف صناعة (ه821ت: )أحمد بن علً بن أحمد الفزاري الملمشندي الماهري،  -2

 دار الكتب العلمٌة.



4 
 

 المطلب االول

 انواع الحٌاة الطٌبة

الحٌاة الطٌبة تشمل فً الدنٌا: الرزق الحبلل.. التوفٌك للطاعة والرضا بالمضاء معادلة لرآنٌة 

(، 97ٌمول هللا تعالى فً طرفها األّول: )َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْإِمٌن( )النحل/ 

ٌَن هُ َحٌَاةً طَ  ٌَِّبةً َولََنْجِزٌَن ُهْم أَْجَرُهْم بِؤَْحَسِن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن( فتكون النتٌجة طرفها الثانً: )فَلَنُْحٌِ

(. العمل الصالح ٌنمسم إلى لسمٌن: واجب ونافلة، أما الواجب فبل ٌستطٌع اإلنسان 97)النحل/ 

الزٌادة فٌه أو النمصان، وإنما ٌكون بالتنافس فً النوافل، حٌث تتفاوت همم الصالحٌن فً 

ً لما ٌتمرب به العبد التمرب إلى هللا  فٌها، وبالتالً تكون الحٌاة الطٌبة بالزٌادة والنمصان طبما

إلى ربه من هذه النوافل بعد أداء ما أوجبه علٌه، كماً وكٌفاً. والعمل الصالح بشكل عام تتعدد 

، وما أشكاله، فؤعبله كلمة التوحٌد "ال إله إال هللا" وما تمتضٌه، وأدناه إماطة األذى عن الطرٌك

 (1)بٌنهما الكثٌر من هذه األعمال الصالحة، والمٌدان مفتوح لتنافس الجمٌع. 

 ألوال العلماء: اوال: 

تنوعت ألوال العلماء فً مكان الحٌاة الطٌبة هل هً فً الدنٌا أم اآلخرة؟ وإن كان أكثرهم  

وال فٌما لاله ٌرجح الدنٌا، وكذلن تنوعت ألوالهم فً معنى الحٌاة الطٌبة، وتجتمع هذه األل

 اإلمام المرطبً فً تفسٌره: )وفً الحٌاة الطٌبة ألوال:

 األّول: أنها الرزق الحبلل.  

 الثانً: المناعة. 

 الثالث: توفٌمه إلى الطاعات، فإنّها تإدٌه إلى رضوان هللا. 

 الرابع: السعادة. 

 الخامس: حبلوة الطاعة.

 د إال فً الجنة. السادس: الجنة، ولال الحسن ال تطٌب الحٌاة ألح 

 السابع: المعرفة باهلل، وصدق الممام بٌن ٌدي هللا. 

 الثامن: االستغناء عن الخلك واالفتمار إلى الحك.

 (2) .التاسع: الرضا بالمضاء 

المصطلحات والفروق ً فِ  جم، الكلٌات مع(ه  1094ت: )أٌوب بن موسى الحسٌن المرٌمً الكفوي، أبو البماء الحنفً  -1

 دمحم المصري،بٌروت، مإسسة الرسالة. -، َق: عدنان دروٌش 6،ص2جاللغوٌة

،العبَل  -2 صدٌك ): دمحم تحمكَ ، مع َم التعرٌفات، (م 1413 -ه 816ت: ) 54،ص2جمة علً بن دمحم السٌد شرٌف الجرجاّنِ

 .المنشاوي، (مصر، الماهرة، دار الفضٌلة
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كون فً الدنٌا بعمد ممارنة بٌن الرازي أّن الحٌاة الطٌبة ت مولٌعٌش المإمن وعٌش الكافر:  -

فً الدنٌا أطٌب من عٌش  نعٌش المإمن وعٌش الكافر، فٌمول: "اعلم أن عٌش المإم

 الكافر لوجوه:

األّول: أنّه لما عرف أن رزله إنما حصل بتدبٌر هللا تعالى، وعرف أنّه تعالى محسن كرٌم   -

ً بكل ما لضاه ولدره، وعلم  أن مصلحته فً ذلن، أما ال ٌفعل إال الصواب، كان راضٌا

 الجاهل فبل ٌعرف هذه األصول فكان أبداً فً الحزن والشماء. 

: أّن المإمن أبداً ٌستحضر فً عمله أنواع المصابب والمحن وٌمدر ولوعها، وعلى انٌهاوث -

تمدٌر ولوعها ٌرضى بها، ألّن الرضا بمضاء هللا تعالى واجب، فعند ولوعها ال ٌستعظمها، 

فإنّه ٌكون غافبلً عن تلن المعارف، فعند ولوع المصابب ٌعظم تؤثٌرها فً بخبلف الجاهل، 

 للبه.

وثالثها: أن للب المإمن منشرح بنور معرفة هللا تعالى، والملب إذا كان مملوءاً من هذه   -

المعارف لم ٌتسع لؤلحزان الوالعة بسبب أحوال الدنٌا، أما للب الجاهل فإنّه خاٍل من معرفة 

 بل َجّرَم ٌصٌر مملوءاً باألحزان الوالعة بسبب مصابب الدنٌا. هللا تعالى، ف

أن خٌرات الحٌاة الجسمانٌة خسٌسة، فبل ٌعظم فرحه بوجدانها،  فورابعها: أّن المإمن عار -

وغمه بفمدانها، أما الجاهل فإنّه ال ٌعرف سعادة أخرى تغاٌرها، فبل جرم ٌعظم فرحه 

 (1)بوجدانها وغمه بفمدانها. 

وخامسها: أّن المإمن ٌعلم أن خٌرات الدنٌا واجبة التغٌر، سرٌعة التملب، فلوال تغٌرها  -

نشاط النفوس ونبلها: ٌرى ابن عطٌة األندلسً أن:  -من غٌره إلٌه.  تصلوانمبلبها لم 

)طٌب الحٌاة البلزم للصالحٌن إنما هو بنشاط نفوسهم ونبلها، ولوة رجابهم، والرجاء للنفس 

هذا تطٌب حٌاتهم، وبؤنّهم احتمروا الدنٌا فزالت همومها عنهم، فإن انضات إلى أمر ملذ، فب

 فذلن كمال، وإال فالطٌب فٌما ذكرناه راتب(.  لناعةهذا مال حبلل، وصحة أو 

هل المال شرط؟ كثٌرون ٌعتمدون أّن المال شرط السعادة والحٌاة الطٌبة، وكثٌرون أٌضاً ال  -

ن تحدث من غٌر مال، لذلن فهم ٌهلكون أنفسهم من أجل المال، ٌتصورون أّن السعادة ٌمكن أ

النفس التً حرم هللا من أجل المال.. وٌرد  تلونوٌبٌعون لٌمهم ومبادبهم من أجل المال، وٌم

سٌد لطب على هإالء بموله: "العمل الصالح مع اإلٌمان جزاإه حٌاة طٌبة فً هذه األرض، ال 

ال، فمد تكون به، ولد ال ٌكون معها، وفً الحٌاة أشٌاء ٌهم أن تكون ناعمة رغدة ثرٌة بالم

 (2)الكفاٌة: فٌها االتصال باهلل، ودكثٌرة غٌر المال الكثٌر تطٌب بها الحٌاة فً حد

 

 ق 1424 ،یطهران،الطبعة االول 53،ص54جدمحم جواد ، تفسٌر الكاشف، دار الكتب اإلسبلمٌة،  ة،ٌمغن -1

لم،الطبعة  59،ص2جاالمام علً بن ابً طالب، فً تفسٌر كتاب هللا المنزل،مدرسةمكارم الشٌرازي، ناصر،األمثل  -2

 ق1421 ،یاالول
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والثمة به، واالطمبنان إلى رعاٌته وستره ورضاه، وفٌها الصحة والهدوء والرضا والبركة، 

وسكن البٌوت ومودات الملوب، وفٌها الفرح بالعمل الصالح وآثاره فً الضمٌر، وآثاره فً 

الملب بما هو أعظم وأزكى  لولٌس المال إال عنصراً واحداً ٌكفً منه الملٌل، حٌن ٌتص الحٌاة،

الفرح بفضل هللا: من الحٌاة الطٌبة الفرح الممٌد بما ٌرضً هللا وٌحبه، الفرح  -وأبمى عند هللا". 

ِ َوبِ  َرْحَمتِِه فَبَِذِلَن الذي ال ٌُطغً صاحبه وٌنسبه فضل هللا علٌه، إذ ٌمول تعالى: )لُْل بَِفْضِل َّللا 

ٌٌْر ِمم   ُ ِمْن فَْضِلِه( (1)ٌَْجَمعُوَن(  افَْلٌَْفَرُحوا ُهَو َخ . ٌمول (2). ولوله تعالى: )فَِرِحٌَن بَِما آتَاُهُم َّللا 

الشٌخ المراغً: "أي لل لهم لٌفرحوا بفضل هللا وبرحمته، أي إن كان شًء فً الدنٌا ٌستحك 

حمته". روى ابن مردوٌه مرفوعاً: "فضل هللا المرآن، ورحمته أن أن ٌفرح به فهو فضل هللا ور

ٌَْجَمعُوَن(،  ا  ٌٌْر ِمم  جعلكم من أهله". وعن الحسن: "فضل هللا اإلٌمان، ورحمته المرآن" )ُهَو َخ

أي أّن الفرح بهما أفضل وأنفع مما ٌجمعونه من الذهب والفضة واألنعام والحرث والخٌل 

وتلن سبب السعادة فً الدنٌا  ٌن،دنٌا، ألنّه هو سبب السعادة فً الدارالمسومة وسابر خٌرات ال

الزابلة فحسب، فمد نال المسلمون فً العصور األولى بسببه الملن الواسع والمال الكثٌر مع 

الصبلح واإلصبلح مما لم ٌتسن لغٌرهم من لبل وال من بعد. بعد أن جعلوا دٌدنهم جمع المال 

والشكر علٌه، ذهبت دنٌاهم  نفاله،متهم إلٌه، وتركوا هداٌة المرآن فً إومتاع الدنٌا، ووجهوا ه

ما هو الفرح والسرور؟ ٌمول ابن المٌم: "والفرح لذة تمع فً  -من أٌدٌهم إلى أٌدي أعدابهم(. 

الملب بإدران المحبوب، ونٌل المشتهى، فٌتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور، كما أّن 

تسمى: الحزن والغم". وٌمول فً  حالةمد المحبوب، فإذا فمده تولد من فمده الحزن والغم من ف

موضع آخر: )الفرح أعلى أنواع نعٌم الملب، ولذته وبهجته، والفرح والسرور نعٌمه، والهم 

والحزن عذابه، والفرح بالشًء فوق الرضا به، فإّن الرضا طمؤنٌنة وسكون وانشراح، والفرح 

الفرح ضد الحزن،  نرح راض، ولٌس كل راض فرحاً، ولهذا كالذة وبهجة وسرور، فكل ف

فرحتان: الفرح فرحتان، فرحة بالزابل من الدنٌا، وفرحة بالبالً،  -والرضا ضد السخط". 

وكل ما ٌتصل بالبالً الذي ال ٌزول فإن أثره باٍق ال ٌزول، فإن حب الدنٌا الزابلة وما فٌها 

من الكتاب، وما  لهًء، أما الفرح بما عند هللا وبما أنزوالفرح بها، ٌزول عندما ٌزول هذا الش

جاء به )ص( فإنّه ال ٌنمطع، ٌبدأ فً الحٌاة الدنٌا وٌستمر حتى ٌغادر اإلنسان هذه الحٌاة، 

فٌتواصل فً حٌاة البرزخ بما ٌجده من الفضل والنعٌم فً المبر، ثّم ٌستمر ٌوم المٌامة حٌن 

الكبرى برإٌة  فرحةاً ٌتؤلأل، ثّم ٌدخل الجنة، فتكون الالبعث عندما ٌرى صحابف أعماله نور

وجه العزٌز الكرٌم، وبما ٌرى من نعٌم دابم ممٌم. ٌمول ابن المٌم: "ذكر سبحانه األمر بالفرح 

 :  (3)بفضله وبرحمته عمٌب لوله

 

 (58)ٌونس/  -1

 (170)آل عمران/  -2

 69،ص2ج، تفسٌر الكاشف، دار الكتب اإلسبلمٌة، ٌنظر فً   -3
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ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإمِ  )ٌَا ( نٌِنَ أٌََُّها الن اُس لَْد َجاَءتُْكْم َمْوِعَظةٌ ِمْن َربُِّكْم َوِشفَاٌء ِلَما فًِ الصُّ

(، وال شًء أحك أن ٌفرح العبد به من فضل هللا ورحمته التً تتضمن الموعظة، 57)ٌونس/ 

 –بحانه أن ما أتى عباده من الموعظة وشفاء الصدور من أدوابها بالهدى والرحمة، فؤخبر س

التً هً األمر والنهً" الممرون بالترغٌب والترهٌب، وشفاء الصدور المتضمن لعافٌتها من 

وهو أشد ألماً لها من أدواء البدن، ولكنها لما ألفت هذه  –والظلمة والغً، والسفه  الجهل،داء 

المفارلة للدنٌا، فهنان ٌحضرها كل مإلم األدواء لم تحس بؤلمها، وإنما ٌموى إحساسها بها عند 

محزن، وما أتاها من ربها الهدى الذي ٌتضمن ثلج الصدور بالٌمٌن، وطمؤنٌنة الملب به، 

 النفس إلٌه، وحٌاة الروح به،  ونوسك

والرحمة التً تجلب لها كل خٌر ولذة، وتدفع عنها كل شر ومإلم. فذلن خٌر من كل ما ٌجمع 

وزٌنتها، أي هذا هو الذي ٌنبغً أن ٌفرح به، ومن فرح به فمد فرح بؤجل  الناس من أعراض الدنٌا

ألنّه عرضة لآلفات ووشٌن الزوال،  ح،مفروح، ال ما ٌجمع أهل الدنٌا منها، فإنّه لٌس بموضع للفر

وخٌم العالبة، وهو طٌف خٌال زار الصب فً المنام، ثّم انمضى المنام، وولى الطٌف، وأعمب 

الذي هو أحد المظاهر  –مإشر اإلٌمان الصادق: هذا الفرح بفضل هللا ورحمته  -مزاره الهجران. 

الذٌن اشتروا اآلخرة وباعوا الدنٌا،  لصادلٌنالبارزة للحٌاة الطٌبة ال ٌكون إال ألولبن المإمنٌن ا

فاختاروا بذلن التجارة التً تنجٌهم من عذاب ألٌم، واختاروا البالً على الزابل، فكان هذا الفرح 

مإشراً دلٌماً لما فً للوبهم من إٌمان، إذ إن فالد اإلٌمان، أو ضعٌفه ال ٌفرح إال بما فً الدنٌا من 

 (1)من البالً. الزخارف، وٌزهد فٌما عند هللا

 المطلب الثانً

 مفهوم الحٌاة الطٌبة فً المران

الطٌبة. وهذا المانون من الموانٌن التى وردت فى المرآن الكرٌم بشؤن الحٌاة والمجتمع لانون الحٌاة 

ٌِّبَةً َولََنجْ  ٌٌَِن هُ َحٌَاةً َط ٌَن ُهْم مستمد من لوله تعالى )َمْن َعِمَل صالًحا ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْإِمٌن فَلَنُْح ِز

 أَْجَرُهْم بِؤَْحَسِن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن(". ولد ربط المرآن بٌن حصول الحٌاة الطٌبة ووجود العمل

 الصالح واإلٌمان من اإلنسان ذكرا كان أو أنثى. وعلى هذا فما المراد بالحٌاة الطٌبة؟

روى ابن كثٌر فى تفسٌره عن بعض الصحابة لولهم فى تفسٌر معنى الحٌاة الطٌبة، عن ابن عباس 

رضى هللا عنهما أنها الرزق الحبلل الطٌب، وعن على رضى هللا عنه أنها المناعة، وكذا لال ابن 

 (2)عباس وعكرمة ووهب بن منبه، ولال الضحان هى الرزق الحبلل والعبادة فى الدنٌا.

)، صحٌح ابن حبان  ـ(ه 354ت: )دمحم بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التمٌمً، أبو حاتم، الدارمً، البُستً  -1

 .1993سالة، الر ، بٌروت، مإسسة5ط:  ،34صبترتٌب ابن بلبان، َق: شعٌب األرنإوط، (

َق: أحمد دمحم  )، سنن الترمذي، ( ـه 279ت: )دمحم بن عٌسى بن َسْورة بن موسى بن الضحان، الترمذي، أبو عٌسى  -2

 1975، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابً الحلبً،5ط: ، 76صشاكر وآخرون، (
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ذا كله، كما جاء فى وبعد أن ذكر هذه التفسٌرات علك لاببل: والصحٌح أن الحٌاة الطٌبة تشمل ه

الحدٌث الذى رواه اإلمام أحمد عن عبدهللا بن عمر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: لد أفلح من أسلم ورزق 

 كفافا ولنعه هللا بما آتاه(.

ولد ذهب بعض المعاصرٌن إلى المول بؤن الحٌاة الطٌبة تتحمك بؤشٌاء كثٌرة، بالرضا واالطمبنان 

لشعور بالسعادة وطٌب العٌش، وهذه كلها معان تنبعث من النفس وتكون فى وانشراح الصدر وا

داخل المإمن وهى غٌر متولفة على األمور الخارجٌة كالمال الوفٌر والمكان المرٌح والطعام اللذٌذ 

واللباس الفاخر الثمٌن وغٌر ذلن من األمور المادٌة.. ولكن السعادة الحمٌمٌة وانشراح الصدر 

بطة والهناء هى التى تجعل الحٌاة طٌبة، وهذه المعانى غٌر متولفة على األشٌاء والشعور بالغ

 المادٌة الخارجٌة وبالتالى ال تتولف علٌها الحٌاة الطٌبة(.

والوالع أن الحٌاة ال ٌمكن أن تكون طٌبة إال بوصفٌن كبٌرٌن هما: العمل الصالح واإلٌمان. فهذان 

 الحٌاة الطٌبة للفرد والمجتمع.الوصفان هما األساس الذى تبنى علٌه 

فالفرد الذى ٌكثر من األعمال الصالحة التى تعود بالنفع على الناس هو الذى ٌستحك أن ٌنال الحٌاة 

الطٌبة من باب أن الجزاء من جنس العمل، ولذلن لال هللا تعالى )َمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَْفِسِه َوَمْن 

ٌَْها(.  أََساَء فَعَلَ

لحٌاة الطٌبة تكون من ثمرات العمل الصالح، وأن الحٌاة الخبٌثة تكون من ثمرات وال شن أن ا

 العمل السٌا.

والممصود بالعمل الصالح هنا هو العمل الذى ٌوافك الشرع وال ٌخالفه، ألن الشرع ٌستهدف 

مصلحة البشر، فكل ما خالفه ٌكون منالضا لهذه المصلحة ومعارضا لها، ومن ثم ٌمتد صبلح 

 ل إلى كل ما ٌنفع الناس وٌحمك مصالحهم االجتماعٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة.األعما

أما اإلٌمان فالممصود به اإلٌمان باهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص أوال، واإلٌمان بالخٌر والعمل النافع ثانٌا، ألن 

تمر العطاء إٌمان اإلنسان بما ٌموم به من عمل نافع ٌدفعه إلى المزٌد من العمل، ومن ثم ٌس

وٌستمر الخٌر ببل انمطاع أو تولف، ألن اإلٌمان هو صانع النفس البشرٌة، وصانع التوجه 

العالى فٌها إلى كل ما ٌنفع الناس وٌصلح أمر الحٌاة، وكلما لوى اإلٌمان لوى تبعا لذلن األداء 

عمل الصالح. ولهذا أو السلون المترتب علٌه، لذلن ٌعد اإلٌمان بمثابة الماعدة التى ٌمام علٌها ال

كله جمع المرآن الكرٌم ـ فى كثٌر من آٌاته ـ بٌن اإلٌمان والعمل الصالح، ألن اإلٌمان حمٌمة 

إٌجابٌة متحركة، ما إن تستمر فى الضمٌر حتى تسعى بذاتها إلى تحمٌك ذاتها فى الخارج فى 

 (1)صورة عمل صالح، ومن ثم ال ٌمكن أن ٌنفصل أحدهما عن اآلخر.

وأبوابه وأحادٌثه: دمحم  الشافعً، فتح الباري شر صحٌح البخاري، رلم كتبه  ًنِّ َر أبو الفضل العسمبَل علً بن حأحمد بن  -1

علٌه تعلٌمات العلَمة: عبد  87ص.( فإاد عبد البالً، لام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدٌن الخطٌب،

 هـ1379العزٌز بن عبد هللا بن باز، (بٌروت، دار المعرفة، 
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ومن النماذج المرآنٌة التى ترشد إلى الحٌاة الطٌبة ما حكاه المرآن الكرٌم عن زكرٌا وزوجه 

ٌُْر اْلَواِرِثٌَن * فَاْستََجبْ  نَا وٌحٌى فى لوله تعالى )َوَزَكِرٌ ا إِْذ نَاَدى َرب هُ َرِبّ اَل تََذْرنِى فَْرًدا َوأَْنَت َخ

ٌَى َوأَْصلَ  ٌَْراِت َوٌَْدُعوَننَا َرَغبًا َوَرَهبًا لَهُ َوَوَهْبنَا لَهُ ٌَْح ْحنَا لَهُ َزْوَجهُ إِن ُهْم َكانُوا ٌَُساِرُعوَن فِى اْلَخ

َوَكانُوا لَنَا َخاِشِعٌَن(. لال الطبرى: إنهم كانوا ٌسارعون فى الخٌرات فى طاعتنا، والعمل بما 

 ٌمربهم إلٌنا.

نال زكرٌا ما طلبه من ربه وهو الولد إن المسارعة فى الخٌرات كانت السبب األول فى أن ٌ

الذى ٌرثه بعد وفاته فى خدمة المعبد، وأن ٌصلح هللا أمر زوجته فتحمل بعد أن كانت عمٌما 

 ووهب هللا له منها ٌحٌى.

ولد ٌظن كثٌر من الناس أن الحٌاة الطٌبة ال بد أن تكون كثٌرة المال، لكن الوالع أن فى الحٌاة 

لكثٌر تجعلها طٌبة، فٌها الصلة باهلل والثمة به، وفٌها الصحة والهدوء، أشٌاء كثٌرة غٌر المال ا

وفٌها الرضا والبركة ومودة الملوب، وفٌها الفرح بالعمل الصالح، وتفرٌج الكرب وإزالة 

الهموم، أما المال فهو عنصر واحد من هذه العناصر وال ٌحتاج المرء إلى اإلكثار منه حتى 

 (1)ا ٌكفى منه الملٌل الذى ٌلبى االحتٌاجات األساسٌة للحٌاة.ٌعٌش الحٌاة الطٌبة، وإنم

 لثالثالمطلب ا

 االلفاظ ذات الصلة

وهو کما نمل الطبرسً عن ابن عباس،أّن رجبل من  فةٌالشر ةٌلبل البدأ نذکر سبب نزول اآل

( األشرع لال ٌا رسول هللا إن امرء المٌس الكندي جاورنً دانٌحضرموت ٌمال له عبدان )ع

فً أرضً فالتطع من أرضً فذهب بها منً والموم ٌعلمون إنً لصادق ولكنه أكرم علٌهم 

هللا )ص( امرءالمٌس عنه فمال ال أدري ما ٌمول، فؤمره أن ٌحلف فمال  رسولمنً فسؤل 

لن شهود فخذ بٌمٌنه فلما لام لٌحلف أنظره  عبدان: إنه فاجر ال ٌبالً أن ٌحلف فمال إن لم ٌكن

ِ ُهَو خَ »فانصرفا فنزل لوله: ِ ثََمناً لَلٌبلً إِن ما ِعْنَد َّللا  لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن  ٌْرٌ َو ال تَْشتَُروا ِبعَْهِد َّللا 

ِ باٍق َو لَنَْجِزٌَن  ال ذٌنَ 95) ٌَْعَملُوَن  (ما ِعْنَدُكْم ٌَْنفَُد َو ما ِعْنَد َّللا  َصبَُروا أَْجَرُهْم بِؤَْحَسِن ما كانُوا 

 ٌنفدفلّما لرأهما رسول َّللّا صلّى َّللّا علٌه وآله وسلّم لال امرإ المٌس: أّما ما عندي ف(«96)

وهو صادق فٌما ٌمول، لمد التطعت أرضه ولم أدركم هً، فلٌؤخذ من أرضً ما شاء ومثلها 

 :(2)معها بما أكلت من ثمرها، فنزل فٌه

 

 ق1420،  52ص، بٌروت، مفاتٌح الغٌب ٌنظر فً -1

بٌروت، دار المبلن للطباعة و النشر،الطبعة  54،ص1جفضل هللا، سٌد دمحم حسٌن، تفسٌر من وحً المرآن، -2

 ق1419ة،ٌالثان
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ٌَن ُهْم أَْجَرُهْم بِؤَْحَسِن   َعِمَل صاِلحاً ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثى َمنْ » ٌَن هُ َحٌاةً َطٌِّبَةً َو َلَنْجِز َو ُهَو ُمْإِمٌن فَلَنُْحٌِ

 «ما كانُوا ٌَْعَملُونَ 

 "بةٌالط اةٌ"الح یحول معن نٌألوال أهم المفسرو ٌمكن ان نحصً 

 ه(682-5:7الطوسً ) خٌالبارع الش هٌالفم -3

وعد من َّللا  تعالى بؤن من عمل صالحاً من الطاعات سواء كان فاعله ذكراً او أنثى، وهو  هذا

، ممّر بصدق أنبٌابه، فؤن َّللا  ٌحٌٌه حٌاة طٌبة. ولال ابن عباس: الحٌاة  مع ذلن مإمن بتوحٌد َّللا 

. ولال لوم: لجنةً االطٌبة هو الرزق الحبلل. ولال الحسن:هً المناعة. ولال لتادة: حٌاة طٌبة ف

األولى ان ٌكون المراد بها المناعة فً الدنٌا، ألنه عمٌب ما توعد غٌرهم به من العموبة فٌها مع 

 ان اكثر المإمنٌن لٌسوا بمتسعً الرزق فً الدنٌا.

« بِؤَْحَسِن ما كانُوا ٌَْعَملُونَ »وثوابهم « أجرهم»أخبر انه ٌجزٌهم زٌادة على الحٌاة الطٌبة  ثم

بلفظ الجمع، الن )َمْن( ٌمع على الواحد والجمٌع، فرّد الكناٌة على « و لنجزٌنهم»وإنما لال: 

 (1)المعنى.

 ه(:76-:68العالمة الطبرسً ) رٌالمفسر الکب -4

ه أي: من عمل عمبل صالحا سواء كان ذكرا أو أنثى وهو مع ذلن مإمن وعد من هللا سبحان هذا

ٌَن هُ َحٌاةً َطٌِّبَةً »مصدق بتوحٌد هللا ممر بصدق أنبٌابه  لٌل فٌه ألوال، )أحدها( أن الحٌاة « فَلَنُْحٌِ

والرضا بما  ناعةالطٌبة الرزق الحبلل عن ابن عباس وسعٌد بن جبٌر وعطاء و)ثانٌها(أنها الم

 عن الحسن ووهب وروي ذلن عن النبً )ص(و)ثالثها( أنها الجنة عن لتادة ومجاهد لسم هللا

ٌْتَِنً  وابن زٌد لال الحسن ال ٌطٌب ألحد حٌاة إال فً الجنة ولال ابن زٌد أال ترى إلى لوله ٌا لَ

 (2).طٌبة فً المبر ةلَد ْمُت ِلَحٌاِتً و)رابعها( أنها رزق ٌوم بٌوم و)خامسها( أنها حٌا

 ه(9;7 -733ابن الجوزي ) -5

تعالى: )فلنحٌٌنه حٌاة طٌبة( اختلفوا أٌن تكون هذه الحٌاة الطٌبة على ثبلثة ألوال : أحدها  لوله

: أنها فً الدنٌا ، رواه العوفً عن ابن عباس. ثم فٌها للمفسرٌن تسعة ألوال : أحدها : أنها 

والحسن فً رواٌة ، ووهب بن منبه . المناعة، لاله علً علٌه السبلم ، وابن عباس فً رواٌة، 

 (3)والثانً : أنها الرزق الحبلل ،

 

 ق1407،  79،ص1جابن الجوزي، زاد المسٌر، ،ٌنظر فً :  -1

 ش1372،  ناصر خسرو، 75،ص2جالطبرسً، مجمع البٌان فً تفسٌر المرآن، -2

 ، بٌروت 72،ص1جالطوسً، دمحم بن حسن، التبٌان فً تفسٌر المرآن،  -3
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رواه أبو مالن عن ابن عباس. ولال الضحان: ٌؤكل حبلال وٌلبس حبلال. والثالث: أنها  

السعادة، رواه علً بن أبً طلحة عن ابن عباس. والرابع: أنها الطاعة، لاله عكرمة. 

والعمل الصالح، لاله  ٌب،والخامس: أنها رزق ٌوم بٌوم، لاله لتادة. والسادس: أنها الرزق الط

ً خالد. والسابع: أنها حبلوة الطاعة، لاله أبو بكر الوراق. والثامن: العافٌة إسماعٌل بن أب

والكفاٌة. والتاسع: الرضى بالمضاء، ذكرهما الماوردي. والثانً: أنها فً اآلخرة، لاله الحسن، 

الجنة. والثالث: أنها فً  فًومجاهد ، وسعٌد بن جبٌر، ولتادة، وابن زٌد، وذلن إنما ٌكون 

 ه أبو غسان عن شرٌن.المبر، روا

 ه(:85- 782ابن العربً ) -6

ٌٌَِن هُ َحٌاةً َطٌِّبَةً أي: حٌاة حمٌمٌة ال موت بعدها بالتجّرد عن المواد البدنٌة واالنخراط فً  ....فَلَنُْح

سلن األنوار السرمدٌة، والتلذّذ بكماالت الصفات فً مشاهدات التجلٌات األفعالٌة والصفاتٌة َو 

ما كانُوا ٌَْعَملُوَن إذ عملهم ٌناسب صفاتهم  َسنِ ُهْم أَْجَرُهْم من جنان األفعال والصفات بِؤَحْ لَنَْجِزٌَن  

التً هً مبادئ أفعالهم وأجرهم ٌناسب صفاتنا التً هً مصادر أفعالنا، فانظر كم بٌنهما من 

 (1)التفاوت فً الحسن.

 الرازي )المرن التاسع( نٌفخر الد -7

اآلٌة سإاالت: ..... السإال الرابع: هذه الحٌاة الطٌبة تحصل فً الدنٌا أو فً المبر أو فً  وفً

 اآلخرة.

 فٌه ثبلثة ألوال: والجواب

األول: لال الماضً: األلرب أنها تحصل فً الدنٌا بدلٌل أنه تعالى أعمبه بموله: "َو  المول

ْعَملُوَن" وال شبهة فً أن المراد منه ما ٌكون فً لَنَْجِزٌَن ُهْم أَْجَرُهْم بِؤَْحَسِن ما كانُوا ٌَ 

اآلخرة، ثم إنه  فًاآلخرة.ولمابل أن ٌمول: ال ٌبعد أن ٌكون المراد من الحٌاة الطٌبة ما ٌحصل 

 مع ذلن وعدهم َّللّا على أنه إنما ٌجزٌهم على ما هو أحسن أعمالهم فهذا ال امتناع فٌه.

لٌل: بتمدٌر أن تكون هذه الحٌاة الطٌبة إنما تحصل فً الدنٌا فما هً؟والجواب: ذكروا فٌه  فإن

وجوها لٌل: هو الرزق الحبلل الطٌب، ولٌل: عبادة َّللّا مع أكل الحبلل، ولٌل:المناعة، ولٌل: 

ً وعن أب«لنعنً بما رزلتنً»رزق ٌوم بٌوم. كان النبً صلّى َّللّا علٌه وسلم ٌمول فً دعابه: 

لال «اللهم اجعل رزق آل دمحم كفافا»هرٌرة عن النبً صلّى َّللّا علٌه وسلم أنه كان ٌدعو: 

الواحدي ولول من ٌمول: إن المناعة حسن مختار ألنه ال ٌطٌب عٌش أحد فً الدنٌا إال عٌش 

 (2)المانع وأما الحرٌص فإنه ٌكون أبدا فً الكد والعناء.

 ق1420طبعة الثالثة، ال91صمفاتٌح الغٌب، بٌروت، ٌنظر فً  -1

 ق79،1419،ص1جفضل هللا، سٌد دمحم حسٌن، تفسٌر من وحً المرآن، ٌنظر فً  -2
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أن عٌش المإمن فً الدنٌا أطٌب من عٌش الكافر لوجوه: األول: أنه لما عرف أن رزله  واعلم

إنما حصل بتدبٌر َّللّا تعالى، وعرف أنه تعالى محسن كرٌم ال ٌفعل إال الصواب كان راضٌا 

بكل ما لضاه ولدره، وعلم أن مصلحته فً ذلن، أما الجاهل فبل ٌعرف هذه األصول فكان أبدا 

شماء. وثانٌها: أن المإمن أبدا ٌستحضر فً عمله أنواع المصابب والمحن وٌمدر وال نفً الحز

ولوعها وعلى تمدٌر ولوعها ٌرضى بها، ألن الرضا بمضاء َّللّا تعالى واجب، فعند ولوعها ال 

ٌستعظمها بخبلف الجاهل فإنه ٌكون غافبل عن تلن المعارف، فعند ولوع المصابب ٌعظم 

: أن للب المإمن منشرح بنور معرفة َّللّا تعالى، والملب إذا كان مملوءا اثالثهتؤثٌرها فً للبه. و

من هذه المعارف لم ٌتسع لؤلحزان الوالعة بسبب أحوال الدنٌا، أما للب الجاهل فإنه خال عن 

معرفة َّللّا تعالى فبلجرم ٌصٌر مملوء من األحزان الوالعة بسبب مصابب الدنٌا. ورابعها: أن 

خٌرات الحٌاة الجسمانٌة خسٌسة فبلٌعظم فرحه بوجدانها وغمه بفمدانها، المإمن عارف بؤن 

أما الجاهل فإنه ال ٌعرف سعادة أخرى تغاٌرها فبل جرم ٌعظم فرحه بوجدانها وغمه بفمدانها. 

وخامسها: أن المإمن ٌعلم أن خٌرات الدنٌا واجبة التغٌر سرٌعة التملب فلوال تغٌرها وانمبلبها 

 لٌه.إ ٌرهلم تصل من غ

أن ما كان واجب التغٌر فإنه عند وصوله إلٌه ال تنملب حمٌمته وال تتبدل ماهٌته، فعند  واعلم

وصوله إلٌه ٌكون أٌضا واجب التغٌر، فعند ذلن ال ٌطبع العالل للبه علٌه وال ٌمٌم له فً للبه 

عانمة وزنا بخبلف الجاهل فإنه ٌكون غافبل عن هذه المعارف فٌطبع للبه علٌها وٌعانمها م

العاشك لمعشوله فعند فوته وزواله ٌحترق للبه وٌعظم الببلء عنده، فهذه وجوه كافٌة فً بٌان 

 أن عٌش المإمن العارف أطٌب من عٌش الكافر هذا كله إذا فسرنا الحٌاة الطٌبة بؤنها فً الدنٌا.

 الثانً: وهو لول السدي إن هذه الحٌاة الطٌبة إنما تحصل فً المبر. والمول

الثالث: وهو لول الحسن وسعٌد بن جبٌر إن هذه الحٌاة الطٌبة ال تحصل إال فً اآلخرة  لوالمو

ْنساُن إِن َن كاِدٌح إِلى [ فبٌن 6َربَِّن َكْدحاً فَُمبلِلٌِه ]اإلنشماق:   والدلٌل علٌه لوله تعالى: ٌا أٌََُّها اإْلِ

ان أن الحٌاة الطٌبة فً الجنة بٌ ماأن هذا الكدح باق إلى أن ٌصل إلى ربه وذلن ما للناه، وأ

فؤلنها حٌاة ببل موت وغنى ببل فمر، وصحة ببل مرض، وملن ببل زوال، وسعادة ببل شماء، 

ٌَن ُهْم أَْجَرُهْم  فثبت أن الحٌاة الطٌبة لٌست إال تلن الحٌاة، ثم إنه تعالى ختم اآلٌة بموله: َو َلنَْجِز

ٌَْعَملُوَن.  (1)بِؤَْحَسِن ما كانُوا 

 

 

 

 ق1419، 37ص،  تفسٌر من وحً المرآنفً  :ظرٌن -1
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 ه(3622 -3544) ةٌدمحم جواد مغن -8

ٌَن هُ َحٌاةً َطٌِّبَةً(. اختلفوا: هل تحصل  اختلفوا فً الحٌاة الطٌبة التً ذكرها سبحانه بموله: )فَلَنُْحٌِ

هذه الحٌاة فً الدنٌا أو فً اآلخرة؟ .. وغرٌب ان ٌختلف المفسرون فً ذلن، وهم ٌشاهدون 

َو َلْو : »تعالى هبالحس والعٌان ان الدنٌا جنة الكافر، وسجن المإمن، وٌتلون بل ٌشرحون لول

ٍة َو َمعارِ  ْحمِن ِلبٌُُوِتِهْم ُسمُفاً ِمْن فِض  ةً واِحَدةً لََجعَْلنا ِلَمْن ٌَْكفُُر بِالر  ٌْها ال أَْن ٌَُكوَن الن اُس أُم  َج َعلَ

ٌْها ٌَت ِكُإَن َو ُزْخُرفاً َو إِْن ُكلُّ ذلِ  ا َمتاعُ اْلَحٌاةِ الدُّْنٌا َو لَم   نَ ٌَْظَهُروَن َو ِلبٌُُوِتِهْم أَْبواباً َو ُسُرراً َعلَ

ومن أجل هذا نرجح ان المراد بالحٌاة الطٌبة هنا الجنة، وان لوله: «. اآْلِخَرةُ ِعْنَد َربَِّن ِلْلُمت ِمٌَن 

إِن ما »ولنجزٌنهم أجرهم الخ عطف تفسٌر على لوله: فلنحٌٌنه وتؤكٌد له، ومثله لوله تعالى: 

ِ َو أُولبَِن ُهُم اْلكاِذبُونَ  ال ِذٌنَ  ٌَْفتَِري اْلَكِذبَ   (1)«ال ٌُْإِمنُوَن بِآٌاِت َّللا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق 1424 ، 82، ص1ج، تفسٌر الكاشف ٌنظر فً  -1
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 المبحث الثانً

 الوال العلماء فً الحٌاة الطٌبة فً المران الكرٌم و اهم الموانٌن و النتائج فً ذلن

هً مطلب كل الناس وغاٌتهم التً عنها ٌبحثون وخلفها الحٌاة الطٌبة مطلب عظٌم وغاٌة نبٌلة بل 

ٌركضون وفً سبٌلها ٌضحون وٌبذلون، فما من إنسان فً هذه الحٌاة إال وتراه ٌسعى وٌكدح 

وٌضنً نفسه وٌجهدها كل ذلن بحثًا عن الحٌاة الطٌبة وطمعًا فً الحصول علٌها والناس جمٌعًا 

الحٌاة الطٌبة وفً نوعها ومسالكها وتبعًا لذلن فإنهم  على ذلن متفمون ولكنهم ٌختلفون فً سبل هذه

 ٌختلفون فً الوسابل والسبل التً توصلهم إلى هذه الحٌاة إن وصلوا إلٌها.

مختلفون على كافة مستوٌاتهم كانوا أمًما أو شعوبًا أو مجتمعات صغٌرة أو كبٌرة ، بل حتى األسرة 

 ٌاة الطٌبة .الواحدة تجد فٌها ألوانًا شتى فً فهم معنى الح

 

 المطلب االول

 الوال العلماء المفسرٌن فً الحٌاة الطٌبة فً المران الكرٌم

ٌَن ُهْم أَْجرَ ))  ٌَن هُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً ۖ َولََنْجِز ن َذَكٍر أَْو أُنثَٰى َوُهَو ُمْإِمٌن فَلَنُْحٌِ ُهم بِؤَْحَسِن َما َمْن َعِمَل َصاِلًحا ّمِ

 (97) ((َكانُوا ٌَْعَملُونَ 

ٌمول تعالى ذكره: من عمل بطاعة هللا، وأوفى بعهود هللا إذا عاهد من ذكر أو أنثى من بنً آدم 

وهو مإمن: ٌمول : وهو مصّدق بثواب هللا الذي وعد أهل طاعته على الطاعة، وبوعٌد أهل 

ٌٌَِن هُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً ( .  معصٌته على المعصٌة ) فَلَنُْح

ٌَهموها، فمال  واختلف أهل التؤوٌل فً الذي َعنى هللا بالحٌاة الطٌبة التً وعد هإالء الموم أن ٌُْحٌِ

 بعضهم: عنى أنه ٌحٌٌهم فً الدنٌا ما عاشوا فٌها بالرزق الحبلل.

 ذكر من لال ذلن:  -

حدثنً أبو السابب، لال: ثنا أبو معاوٌة، عن إسماعٌل بن َسِمٌع  عن أبً مالن وأبً  -1

 بنحوه.الربٌع، عن ابن عباس، 

حدثنا ابن بشار، لال: ثنا عبد الرحمن، لال: ثنا سفٌان، عن إسماعٌل بن َسِمٌع، عن أبً الربٌع، 

ٌٌَِن هُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً ( لا ل: عن ابن عباس، فً لوله ) َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْإِمٌن فَلَنُْح

 (1)الرزق الحسن فً الدنٌا.

 87،صق1407ن الجوزي، زاد المسٌر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع، الطبعة األولى، اب -1
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حدثنا ابن وكٌع، لال: ثنا أبً، عن سفٌان، عن إسماعٌل بن َسِمٌع ، عن أبً الربٌع، عن  -2

ٌَن هُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً ( لال: الرزق الطٌب فً الدنٌا.  ابن عباس ) فَلَنُْحٌِ

د، لال: ثنً أبً، لال: ثنً عمً، لال: ثنً أبً، عن أبٌه، عن ابن عباس، حدثنً دمحم بن سع -3

ٌَن هُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً ( ٌعنً فً الدنٌا.  لوله ) َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْإِمٌن فَلَنُْحٌِ

ٌَن هُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً ( لال: حدثنا ابن وكٌع، لال: ثنا ابن عٌٌنة، عن مطرف، عن الضحان ) فَلَنُْحٌِ  -4

 الرزق الطٌب الحبلل.

، لال: أخبرنا بشر بن ُعمارة،  -5 ًّ حدثنً عبد األعلى بن واصل، لال: ثنا عون بن سبلم المرش

ٌٌَِن هُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً ( لال: ٌؤكل حبلال وٌلبس  عن أبً َرُوق، عن الضحان، فً لوله ) فَلَنُْح

 (1)حبلال.

ٌٌَِن هُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً ( بؤن نرزله المناعة.ولال آخرون ) فَ   لَنُْح

 * ذكر من لال ذلن:

ار،  -6 حدثنا ابن وكٌع، لال: ثنا ٌحٌى بن ٌمان، عن المنهال بن خلٌفة، عن أبً خزٌمة سلٌمان التم 

ٌٌَِن هُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً ( لال: المنوع. ) فَلَنُْح ًّ  عمن ذكره عن عل

نا الحسٌن، لال: ثنا أبو عصام، عن أبً سعٌد، عن الحسن البصرّي، حدثنا الماسم، لال: ث -6

 لال: الحٌاة الطٌبة: المناعة.

 ولال آخرون: بل ٌعنً بالحٌاة الطٌبة الحٌاة مإمنًا باهلل عامبل بطاعته.

* ذكر من لال ذلن : ُحدثت عن الحسٌن، لال: سمعت أبا معاذ ٌمول: ثنا عبٌد بن سلٌمان، لال: 

ٌَن هُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً( ٌمول: من عمل عمبل صالًحا وهو مإمن فً  سمعت الضحان ٌمول فً لوله ) فَلَنُْحٌِ

فالة أو مٌسرة، فحٌاته طٌبة، ومن أعرض عن ذكر هللا فلم ٌإمن ولم ٌعمل صالًحا، عٌشته ضنكة 

 ال خٌر فٌها.

 ولال آخرون: الحٌاة الطٌبة السعادة.

 * ذكر من لال ذلن:

، عن ابن عباس، حدثنً المثن -8 ًّ ًّ بن داود، لاال ثنا عبد هللا، لال: ثنً معاوٌة، عن عل ى وعل

ٌَن هُ َحٌَاةً َطٌَِّبةً ( لال: السعادة. ٌِ  (2)لوله ) فَلَنُْح

 

 89،صق1412لاهرة،  -سٌّد لطب، فً ظبلل المرآن، دارالشروق، بٌروت -1

مدرسٌن حوزه علمٌه لم، لم،الطبعة الخامسة،   المٌزان فً تفسٌر المرآن، دفتر انتشارات اسبلمى جامعه ً،ٌالطباطبا -2

 865،صق1417
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 ولال آخرون: بل معنى ذلن: الحٌاة فً الجنة.

 * ذكر من لال ذلن:

ٌَن هُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً  -9 ٌِ ( لال: ال تطٌب  حدثنا ابن بشار، لال: ثنا َهْوذة، عن عوف، عن الحسن ) فَلَنُْح

 ألحد حٌاة دون الجنة.

ٌٌَِن هُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً ( لال: ما  -10 حدثنا ابن وكٌع، لال: ثنا أبو أسامة، عن عوف، عن الحسن ) فَلَنُْح

 تطٌب الحٌاة ألحد إال فً الجنة.

ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى حدثنا بشر، لال: ثنا ٌزٌد، لال: ثنا سعٌد، عن لتادة، لوله ) َمْن َعِمَل َصاِلًحا  -11

ٌٌَِن هُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً ( فإن هللا ال ٌشاء عمبل إال فً إخبلص، وٌوجب عمل ذلن فً  َوُهَو ُمْإِمٌن فَلَنُْح

ٌَن هُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً ( وهً الجنة.  إٌمان، لال هللا تعالى ) فَلَنُْحٌِ

جعفر، عن أبٌه، عن الربٌع، فً لوله ) َمْن حدثنً المثنى، لال: ثنا إسحاق، لال: ثنا ابن أبً  -12

َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْإِمٌن ( لال: اإلٌمان: اإلخبلص هلل وحده، فبٌن أنه ال ٌمبل 

 عمبل إال باإلخبلص له.

 * ذكر من لال ذلن:

الن، عن ابن عباس ) حدثنً أبو السابب، لال: ثنا أبو معاوٌة، عن إسماعٌل بن سمٌع، عن أبً م

ٌَن ُهْم أَْجَرُهْم بِؤَْحَسِن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن ( لال: إذا صاروا إلى هللا جزاهم أجرهم بؤحسن ما  َولَنَْجِز

 كانوا ٌعملون.

حدثنا ابن وكٌع، لال: ثنا أبو معاوٌة، عن إسماعٌل بن َسِمٌع، عن أبً مالن، وأبً الربٌع، عن ابن 

 عباس، مثله.

ابن وكٌع، لال: ثنا أبً، عن سفٌان، عن إسماعٌل بن َسِمٌع ، عن أبً الربٌع، عن ابن عباس حدثنا 

 ) َولََنْجِزٌَن ُهْم أَْجَرُهْم ( لال: فً اآلخرة.

حدثنا ابن بشار، لال: ثنا عبد الرحمن، لال: ثنا سفٌان، عن إسماعٌل بن َسِمٌع ، عن أبً الربٌع، 

 عن ابن عباس، مثله.

بن سعد، لال: ثنً أبً، لال: ثنً عمً، لال: ثنً أبً، عن أبٌه، عن ابن عباس ) حدثنً دمحم 

ٌَن ُهْم أَْجَرُهْم بِؤَْحَسِن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن ( ٌمول: ٌجزٌهم أجرهم فً اآلخرة بؤحسن ما كانوا  َولَنَْجِز

 (1)ٌعملون.
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 ش1372ة الثالثة، الطبرسً، مجمع البٌان فً تفسٌر المرآن، ناصر خسرو،طهران،الطبع -1

ولٌل: إن هذه اآلٌة نـزلت بسبب لوم من أهل ِمَلل شتى تفاخروا، فمال أهل كّل ملة منها: نحن 

 أفضل، فبٌن هللا لهم أفضل أهل الملل.

 المطلب الثانً

 لوانٌن الحٌاة فً المران

الطٌبة. وهذا المانون من الموانٌن التى وردت فى المرآن الكرٌم بشؤن الحٌاة والمجتمع لانون الحٌاة 

ٌِّبَةً َولََنجْ  ٌٌَِن هُ َحٌَاةً َط ٌَن ُهْم مستمد من لوله تعالى )َمْن َعِمَل صالًحا ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْإِمٌن فَلَنُْح ِز

 أَْجَرُهْم بِؤَْحَسِن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن(". ولد ربط المرآن بٌن حصول الحٌاة الطٌبة ووجود العمل

 الصالح واإلٌمان من اإلنسان ذكرا كان أو أنثى. وعلى هذا فما المراد بالحٌاة الطٌبة؟

روى ابن كثٌر فى تفسٌره عن بعض الصحابة لولهم فى تفسٌر معنى الحٌاة الطٌبة، عن ابن عباس 

رضى هللا عنهما أنها الرزق الحبلل الطٌب، وعن على رضى هللا عنه أنها المناعة، وكذا لال ابن 

 باس وعكرمة ووهب بن منبه، ولال الضحان هى الرزق الحبلل والعبادة فى الدنٌا.ع

وبعد أن ذكر هذه التفسٌرات علك لاببل: والصحٌح أن الحٌاة الطٌبة تشمل هذا كله، كما جاء فى 

أسلم ورزق الحدٌث الذى رواه اإلمام أحمد عن عبدهللا بن عمر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: لد أفلح من 

 كفافا ولنعه هللا بما آتاه(.

ولد ذهب بعض المعاصرٌن إلى المول بؤن الحٌاة الطٌبة تتحمك بؤشٌاء كثٌرة، بالرضا واالطمبنان 

وانشراح الصدر والشعور بالسعادة وطٌب العٌش، وهذه كلها معان تنبعث من النفس وتكون فى 

المال الوفٌر والمكان المرٌح والطعام اللذٌذ داخل المإمن وهى غٌر متولفة على األمور الخارجٌة ك

واللباس الفاخر الثمٌن وغٌر ذلن من األمور المادٌة.. ولكن السعادة الحمٌمٌة وانشراح الصدر 

والشعور بالغبطة والهناء هى التى تجعل الحٌاة طٌبة، وهذه المعانى غٌر متولفة على األشٌاء 

 الحٌاة الطٌبة(. المادٌة الخارجٌة وبالتالى ال تتولف علٌها

والوالع أن الحٌاة ال ٌمكن أن تكون طٌبة إال بوصفٌن كبٌرٌن هما: العمل الصالح واإلٌمان. فهذان 

 الوصفان هما األساس الذى تبنى علٌه الحٌاة الطٌبة للفرد والمجتمع.

الحٌاة  فالفرد الذى ٌكثر من األعمال الصالحة التى تعود بالنفع على الناس هو الذى ٌستحك أن ٌنال

الطٌبة من باب أن الجزاء من جنس العمل، ولذلن لال هللا تعالى )َمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَْفِسِه َوَمْن 

ٌَْها(.  (1)أََساَء فَعَلَ
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، مإسسة األعلمً 1الشرٌف الرضً، نهج الببلغة، شرح الشٌخ دمحم عبده، خرج مصادره الشٌخ حسٌن األعلمً، ج -1

 70،صللمطبوعات، بٌروت

شن أن الحٌاة الطٌبة تكون من ثمرات العمل الصالح، وأن الحٌاة الخبٌثة تكون من ثمرات  وال

 العمل السٌا.

والممصود بالعمل الصالح هنا هو العمل الذى ٌوافك الشرع وال ٌخالفه، ألن الشرع ٌستهدف 

ح مصلحة البشر، فكل ما خالفه ٌكون منالضا لهذه المصلحة ومعارضا لها، ومن ثم ٌمتد صبل

 األعمال إلى كل ما ٌنفع الناس وٌحمك مصالحهم االجتماعٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة.

أما اإلٌمان فالممصود به اإلٌمان باهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص أوال، واإلٌمان بالخٌر والعمل النافع ثانٌا، ألن 

من ثم ٌستمر العطاء إٌمان اإلنسان بما ٌموم به من عمل نافع ٌدفعه إلى المزٌد من العمل، و

وٌستمر الخٌر ببل انمطاع أو تولف، ألن اإلٌمان هو صانع النفس البشرٌة، وصانع التوجه العالى 

فٌها إلى كل ما ٌنفع الناس وٌصلح أمر الحٌاة، وكلما لوى اإلٌمان لوى تبعا لذلن األداء أو السلون 

علٌها العمل الصالح. ولهذا كله جمع المترتب علٌه، لذلن ٌعد اإلٌمان بمثابة الماعدة التى ٌمام 

المرآن الكرٌم ـ فى كثٌر من آٌاته ـ بٌن اإلٌمان والعمل الصالح، ألن اإلٌمان حمٌمة إٌجابٌة 

متحركة، ما إن تستمر فى الضمٌر حتى تسعى بذاتها إلى تحمٌك ذاتها فى الخارج فى صورة عمل 

 صالح، ومن ثم ال ٌمكن أن ٌنفصل أحدهما عن اآلخر.

النماذج المرآنٌة التى ترشد إلى الحٌاة الطٌبة ما حكاه المرآن الكرٌم عن زكرٌا وزوجه وٌحٌى  ومن

ٌُْر اْلَواِرثٌَِن * فَاْستََجْبنَا لَ  هُ َوَوَهْبَنا فى لوله تعالى )َوَزَكِرٌ ا إِْذ نَاَدى َرب هُ َرِبّ اَل تََذْرِنى فَْرًدا َوأَْنَت َخ

ٌَْراِت َوٌَْدُعوَنَنا َرَغبًا َوَرَهبًا َوَكانُوا َلَنا لَهُ ٌَْحٌَى َوأَْصلَْحنَا  لَهُ َزْوَجهُ إِن ُهْم َكانُوا ٌَُساِرُعوَن فِى اْلَخ

 َخاِشِعٌَن(. لال الطبرى: إنهم كانوا ٌسارعون فى الخٌرات فى طاعتنا، والعمل بما ٌمربهم إلٌنا.

ٌا ما طلبه من ربه وهو الولد الذى إن المسارعة فى الخٌرات كانت السبب األول فى أن ٌنال زكر

ٌرثه بعد وفاته فى خدمة المعبد، وأن ٌصلح هللا أمر زوجته فتحمل بعد أن كانت عمٌما ووهب هللا 

 له منها ٌحٌى.

ولد ٌظن كثٌر من الناس أن الحٌاة الطٌبة ال بد أن تكون كثٌرة المال، لكن الوالع أن فى الحٌاة 

جعلها طٌبة، فٌها الصلة باهلل والثمة به، وفٌها الصحة والهدوء، أشٌاء كثٌرة غٌر المال الكثٌر ت

وفٌها الرضا والبركة ومودة الملوب، وفٌها الفرح بالعمل الصالح، وتفرٌج الكرب وإزالة الهموم، 

أما المال فهو عنصر واحد من هذه العناصر وال ٌحتاج المرء إلى اإلكثار منه حتى ٌعٌش الحٌاة 

 (1)منه الملٌل الذى ٌلبى االحتٌاجات األساسٌة للحٌاة.الطٌبة، وإنما ٌكفى 
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الصدوق، دمحم بن علً، علل الشرابع، تمدٌم دمحم صادق بحر العلوم، منشورات مكتبة الحٌدرٌة، النجف األشرف،  -1

 43، صم.1966-هـ1385

 و سنوجز ابرز لوانٌن الحٌاة الطٌبة المستلهمة من المران الكرٌم فً ما ٌلً: 

 اإلنسان مفطور على حّبِ الحٌاة الطٌبة: – 3

أإكد لكم وال أبالغ أنه على وجه األرض ستة آالف ملٌون، ما منهم واحد إال وٌتمنى السبلمة 

والسعادة، وبتعبٌر لرآنً ٌتمنى الحٌاة الطٌبة، ٌفهمها راحة نفسٌة ، ٌفهمها سمعة طٌبة، ٌفهمها 

ورا، ٌفهمها رضى، ٌفهمها توفٌما، هذه حٌاة طٌبة، صحة، ٌفهمها مكانة، ٌفهمها تٌسٌرا، ٌفهمها سر

 والمطلك على إطبلله.

 اإلنسان مفطور على بغض المعٌشة الضنن: – 2

وما من واحد إال وٌتؤلم ألما ال حدود له من المعٌشة الضنن، وهً تعنً التعسٌر، والضٌك، 

 (1)بة، وهذه حٌاة ضنن.واالنمباض، والشعور بالمهر، واإلحباط، والٌؤس، والحمد، فتلن حٌاة طٌ

 لٌس المحسُن عند هللا كالمسًء: – 3

أوالً: مستحٌل وألف ألف أَلف مستحٌل أن ٌعامل المحسن عند هللا كالمسًء ، والمستمٌم 

كالمنحرف، والمنصف كالظالم، والمخلص كالخابن، والدلٌل، بالمناسبة فً الدٌن لٌس هنان رأي 

 شخصً، الدلٌل:

 )) إن هذا العلم دٌن فانظروا عمن تؤخذون دٌنكم (( 

 بالفطرة ندرن العمل الطٌب والعمل السٌِّا: – 4

 بالفطرة نحن جمٌعاً ندرن العمل الطٌب، والعمل السٌا، واإلنسان كما لال هللا عز وجل:

نَساُن َعلَى نَْفِسِه بَِصٌَرةٌ * َوَلْو أَْلمَى َمعَاِذٌَره ُ﴾  ﴿ َبِل اإْلِ

 سان بالفطرة ٌعرف ما إذا كان مستمٌماً أو منحرفاً، اآلٌة الدلٌمة:فاإلن

 ﴿ أًْم َحِسَب ال ِذٌَن اْجتََرُحوا الس ٌِّبَاِت ﴾

لوال أن هللا فطرنا فطرة عالٌة حٌث إنن تكشف خطؤن ذاتٌاً، وتعلم علم الٌمٌن ما إذا كذبت على   

ذا ورطته أو حفظته، ما إذا كذبت علٌه أو هذا اإلنسان أو صدلته، ما إذا غششته أو نصحته، ما إ

 (2)صدلته، ما إذا أعطٌته أو منعتَه، هذا شًء ٌكشف بالفطرة.

الطوسً، دمحم بن دمحم بن الحسن )المعروف بنصٌر الدٌن(، تجرٌد االعتماد، حممه دمحم جواد الحسٌن الجبللً، مكتب  -1

 94، صهـ1407اإلعبلم اإلسبلمً، الطبعة األولى، 
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، م1987، 2ل ٌاسٌن، دار المناهل، طأبو نصر، التنبٌه على سبٌل السعادة، تحمٌك وتعلٌك الدكتور جعفر آالفارابً،  -2

 63ص

 المستمٌمون لهم حٌاة طٌبة: -7

 ٌكاد المإمن ٌعلم الغٌب، ٌكاد، معنى ٌكاد أنه ال ٌعلم الغٌب، لكن ٌعلم الموانٌن اإللهٌة. 

اشترى إنسان مع أخته بٌتا، ودفع كلٌّ منهما ثمن البٌت مناصفة، لكن البٌت لجمعٌة تعاونٌةة خاصةة  
بالمحامٌن، أخته هً المحامٌة، فهو باسم األخت، أخوها فدفع النصف، بالتمام والكمةال، البٌةت كةان 

حكةم أنهةا ملٌون لٌةرة، وباسةم األخةت، التةً طمعةت فةً البٌةت ب 13أف لٌرة، صار ثمنه  250ثمنه 

فً المضةاء، وخبٌةرة، ومحامٌةة، ألزمتةه أن ٌخةرج مةن البٌةت، مةا تةرن وسةٌلة، وابنةه أحةد إخوتنةا، 
والمصة طوٌلة، أخرجته من البٌت إنسان واستولت على البٌةت وحةدها، فمةال لةً األخ: هكةذا فعلةت 

، حٌةاتهم ولدا، استؤجروا مستودعات فً الغوطة، وتوزعوا بةٌن األهةل 14عمتً معنا، أخوها عنده 

تعٌسةةة جةةداً، أنةةا وهللا للةةت لةةه: هللا العلةةٌم، هللا عةةز وجةةل سةةٌنتمم منهةةا أشةةد االنتمةةام، لكةةن متةةى ؟ ال 
أعةرف، وهللا غةةاب عنةةً شةةهرا، ثةةم جةةاءنً ولةةال: عمتةةً مصةةابة بالسةةرطان، وٌمكةةن للسةةرطان أن 

ا كلمة فً التعزٌة ؟ ٌدوم فترة طوٌلة، غاب شهرا ثانٌا، ثم لال لً: وهللا ماتت، هل ٌمكن أن تلمً لن
 (1)وذهبت إلى البٌت، وألمٌت الكلمة، لكن َمن ورٌثها الوحٌد ؟ أخوها.

 آٌة لرآنٌة أصٌل فً تمرٌر الحٌاة الطٌبة: -9

ٌَن هُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً  ن َذَكٍر أَْو أُنثَى َوُهَو ُمْإِمٌن فَلَنُْحٌِ  َمْن َعِمَل َصاِلًحا ّمِ

 ن، وهذه بشارة لكل مإمن، لكل شاب.اآلٌة األصل فً هذا المانو ان هذه 

 َمْن َعِمَل َصاِلًحا – :

هذه كلمة واسعة جدًّا، بزواجه كان صالحا، فً كسب ماله كان صالحا، فً عبللاته مع النساء كان 
 عفٌفا، فً حكمه إذا كان لاضٌا كان عدال

 ﴿ َمْن َعِمَل َصاِلًحا ﴾

صالح، والطبٌب صالح، والتاجر صالح،  واسعة جداً، الطالب صالح، والمدرس صالح، والمحامً
 والمزارع صالح، وتعلم علم الٌمٌن وبالفطرة ما إذا كنت صالحاً أو غٌر صالح.

ن َذَكٍر أَْو أُنثَى ﴾  ﴿ َمْن َعِمَل َصاِلًحا ّمِ

ن َذَكٍر أَْو أُنثَى –  ّمِ

 هد ٌنجح.هذا لانون، ) َمن ( أداة شرط الزمة، أكثر الموانٌن على صٌغة شرط، كـ: َمن ٌجت

ن َذَكٍر أَْو أُنثَى ﴾  ﴿ َمْن َعِمَل َصاِلًحا ّمِ
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المشارع والمطارحات، مجموعة مصنفات شٌخ اإلشراق، تصحٌح وممدمة هانري ُكربن، نشر بزوهشكاه علوم انسانى  -1
 47، صهـ.1380ومطالعات فرهنكً، طهران، 

 دم إلى ٌوم المٌامة.بشكل مطلك، فً أي مكان، فً أي زمان، فً أي عصر، فً أي مصر، من آ

ن َذَكٍر أَْو أُنثَى ﴾  ﴿ َمْن َعِمَل َصاِلًحا ّمِ

هذه اآلٌة بشارة لكل شاب مإمن، حتى إْن لم ٌملن شٌبًا، ال بٌتا، وال دخبل كافٌا، وال وظٌفة، وال  

تجارة، وهو متفتح بالحٌاة، وال أمل له، كٌف ٌهٌا هللا عز وجل له عمبل، وزوجة، وبٌتا، وحٌاة 

، واستمامته فمط ؟ مع هللا عز وجل ال ٌفلح الذكً، ٌفلح المستمٌم، والذكً ٌإتى من مؤمنه، سعٌدة

 (1) وٌإتى الحِذر من مؤمنه.

ٌَنَّهُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً  –  َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحٌِ

ٌٌَِن هُ َحٌَاةً طَ  ن َذَكٍر أَْو أُنثَى َوُهَو ُمْإِمٌن َفلَنُْح  ٌِّبَةً ﴾﴿ َمْن َعِمَل َصاِلًحا ّمِ

هذا إله، هذا الوعد فوق المكان والزمان، فوق الظروف، ببلد متخلفة، ببلد متمدمة، ببلد غنٌة، ببلد 

فمٌرة، لرجل ساكن فً الرٌف، أو ساكن فً المدٌنة، دخله محدود، أو دخله غٌر محدود، موظف، 

، بؤي مصر، بؤي تاجر، هذه األمور ال عبللة لها هنا عبللة، بؤي مكان، بؤي زمان، بؤي عصر

 ظرف، بؤي بٌبة:

ٌٌَِن هُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً ﴾ ن َذَكٍر أَْو أُنثَى َوُهَو ُمْإِمٌن َفلَنُْح  ﴿ َمْن َعِمَل َصاِلًحا ّمِ

 ﴿ َولََنْجِزٌَن ُهْم أَْجَرُهم بِؤَْحَسِن َما َكانُواْ ٌَْعَملُوَن ﴾

 

 المطلب الثالث

 نتائج الحٌاة الطٌبة

ًّ للعمل الصالح النابع من اإِلٌمان، وهً المرادف "الحٌاة الطٌّبة" فً  هذه الدنٌا هً النتاج الطبٌع

، وهً تعنً أّن المجتمع البشرّي سٌعٌش حٌنها حٌاةً هادبةً مطمبنةً ملإها  ًّ لنمط الحٌاة اإلسبلم

الرفاه والسلم والمحبّة والتعاون، وفً أمان من اآلالم الناتجة عن االستكبار والظلم والطغٌان 

عبادة األهواء واألنانٌّة التً تمؤل الدنٌا ظبلماً وظبلمات، هذا مضافاً إلى الجزاء األحسن فً عالم و

 (2)اآلخرة.
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 -م(، ترجمة: سٌد دمحم بالر موسوي همدان1956ً -هـ1375المٌزان فً تفسٌر المرآن، السٌد دمحم حسٌن الطباطبابً، ) -1

 73،صانلبن -بٌروت -منشورات مإسسة األعلمً للمطبوعات

  : ًو ٌمكن اٌجاز نتائج الحٌاة الطٌبة فً ما ٌل

 بُعد فوائد الحٌاة الطٌّبة -3

ًّ الموصوف فً المرآن الكرٌم بالحٌاة  إّن الحدٌث عن اآلثار الناتجة عن نمط الحٌاة اإلسبلم
 الطٌّبة، ٌترّكز فً بُعدٌن أساسٌٌّن فً حٌاة اإلنسان:

 األّول: البُعد التربويّ 

 البُعد على ما تتربّى علٌه شخصٌّة اإلنسان فً الجوانب العمابدٌّة واإلٌمانٌّة والروحٌّة.ٌرتكز هذا 

 الثانً: البُعد السلوكً

ٌرتبط بالنتابج والثمار التً تنعكس على مناحً الحٌاة كافّة، وتتحّول إلى ثمافة ٌعٌشها اإلنسان فً 
، وعلى هذا األساس ٌتحّمل الف ًّ رد المسإولٌّة المجتمعٌّة، وٌعمل على سلوكه الفردّي واالجتماع

إصبلح مجتمعه والمشاركة الفاعلة فٌه. وتبرز المظاهر والنماذج اإلسبلمٌّة فً أنماط الحٌاة 
ًّ فً سلون الفرد والمجتمع؛ لٌتمٌّز ذلن النمط بؤنّه  االجتماعٌّة، وتظهر آثار بركات النمط اإلسبلم

 (1)"الحٌاة الطٌّبة".

 الطٌّبةبركات وآثار الحٌاة  -4

 لتوضٌح الفكرة، نعرض هذه اآلثار فً نماط:

 تحمّك الهوٌّة الدٌنٌّة:  -3
وٌكون ذلن بتكامل العناصر الثبلثة المكّونة لشخصٌّة اإلنسان المسلم تكامبلً حمٌمٌّاً وكامبلً، 
ًّ باإلسبلم،  وذلن من خبلل االعتماد الواعً والصحٌح بالعمٌدة اإلسبلمٌّة، واإلٌمان الملب

ًّ لمسإولٌّة وااللتز ًّ بتشرٌعاته الفمهٌّة ولٌمه األخبللٌّة، وبهذا ٌتعّزز الجانب العمل ام العمل
اإلنسان فً أبعادها األربعة؛ العبللة مع هللا، العبللة مع الذات، العبللة مع اآلخرٌن، 
والعبللة مع الطبٌعة والعالم من حوله. وتتحمّك أسمى غاٌات اإلنسان بالمرب من هللا، وٌحٌا 

 لحٌاة الطٌّبة بجمٌع مراتبها.ا
 تحمّك السكٌنة واالطمئنان: -4

له هللا فً للب عبده عند اضطرابه من   السكٌنة هً الطَُّمؤنٌِنة والَولَار والسُّكون، الذي ٌنّزِ
شد ة المخاوف واالبتبلءات والغضب ونحوه، فبل ٌنزعج بعد ذلن لما ٌرد علٌه، وٌوجب له 

 (2)زٌادة اإلٌمان
 
 

 
-هـ1406الطوسً، دمحم بن الحسن، االلتصاد فٌما ٌتعلك باالعتماد، دار األضواء، بٌروت، الطبعة الثانٌة،  -1

 77صم،1986
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، 2، الدار اإلسبلمٌة، ط1العاملً، حسن دمحم مكً، اإللهٌاة على هدى الكتاب والعمل، محاضرات الشٌخ جعفر السبحانً، ج -2

 86،صم1989-هـ1410بٌروت، 

ة الٌمٌ  ن والث بات؛ ولهذا إذا نزلت الس ِكٌَنة على الملب اطمؤّن بها، وسكنت إلٌها ولو 

الجوارح، وخشعت، واكتسبت الَولَار، وأنطمت اللِّسان بالص واب والِحْكمة. لال تعالى: 

ُ َسِكٌَنتَهُ َعلَى َرُسوِلِه َوَعلَى اْلُمْإِمِنٌَن﴾ )الفتح:  ب، كما لال (، وٌَُضاف إلى المل26﴿فَؤَنَزَل َّللا 

(. وبهذا ٌرتمً المإمن إلى 4تعالى: ﴿ُهَو ال ِذي أَنَزَل الس ِكٌنَةَ فًِ لُلُوِب اْلُمْإِمِنٌَن﴾ )الفتح: 

أعلى درجات التسلٌم إلرادة هللا، فبل ٌكتفً بمجّرد االلتزام والعمل، بل ٌسلّم أمره بالكامل 

 ً ً رسوله إلى سٌّده ومواله، بمعنى ترن االعتراض على هللا مطلما . لال هللا تعالى مخاطبا

ٌَِجُدوا فً ٌْنَُهْم ثُم  ال  ُموَن فٌما َشَجَر بَ أَْنفُِسِهْم َحَرجاً   الكرٌم: ﴿فَبل َوَربَِّن ال ٌُْإِمنُوَن َحت ى ٌَُحّكِ

ٌَْت َوٌَُسلُِّموا تَْسلٌماً﴾ )النساء:  ا لََض  (.65ِمم 

5-  

ل:لماء هللا: ٌوجد شرطان رئٌسان للماء الحّك تعا -6  لى: األوَّ

العمل الصالح، وهو الذي ٌظهر من خبلل العمٌدة الحمّة واتّباع الشرٌعة والعمل بؤحكامها،  

والثانً: هو عدم الشرن باهلل تعالى؛ أي اإلخبلص؛ ألّن الشرن ٌضاّده اإلخبلص، فمن لم 

ٌَْعَمْل َعَمبلً صاِلحاً َوال ٌكن مخلصاً فهو مشرن، لال هللا تعالى: ﴿فََمْن كاَن ٌَْرُجوا ِلماَء َربِِّه فَلْ 

(. فإّن الخطوة األولى نحو هللا، تتمثّل فً ترن حّب 110ٌُْشِرْن ِبِعباَدةِ َربِِّه أََحدا﴾ )الكهف: 

 النفس، والوطء بمدمه على األنانٌّة والذاتٌّة.

 صدق النٌّة واإلرادة الخالصة:  -7

(، لال: 7الى: ﴿ِلٌَْبلَُوُكْم أٌَُُّكْم أَْحَسُن َعَمبًل﴾ )هود: َعْن أبً َعْبِد هللاِ علٌه السبلم فً لَْوِل هللاِ تَع

"لٌس ٌعنً أكثركم عمبلً ولكن أصوبَكم عمبلً. وإنّما اإلصابة خشٌة هللا والنٌِّ ة الصادلة 

ٌَْخلَُص أَشدُّ من العمل، والعمل الخالص الّذي  والخشٌة". ثّم لال: "اإلبماء على العمل حتّى 

ٌَْحمَ  دن علٌه أحد إال هللا تعالى أفضل من العمل. أال وإّن النٌِّ ةَ هً العمل"، ثّم تبل ال ترٌد أن 

ٌَْعَمُل َعلَى َشاِكلَتِِه﴾ ٌعنً َعلى نٌِ ته")  (.2لوله عّز وجّل: ﴿لُْل ُكلٌّ 

 الخوف من هللا تعالى: -8

النفس  إّن الخوف والفزع من الحّك المتعالً ٌوجب خشٌة النفس وتمواها. والتموى تُزّكً 

وتُطّهرها من الدنس والمذارات. وإذا كانت صفحة النفس ناصعة، وطاهرة من حجب 

المعاصً وكدرها، كانت األعمال الحسنة مإثّرة أكثر، وإصابتها للهدف المبتغى أدّق، 

وتحمُّك السّر الكبٌر للعبادات الذي هو تروٌض الجانب المادّي لئلنسان، ولهر ملكوته على 

 رادة الفاعلة للنفس بصورة أفضل.ُملكه، ونفوذ اإل

 الوعً االلتصادّي:  -9

إّن اعتماد اإلنسان بمالكٌّة هللا تعالى للكون وكّل الموارد والنعم المتاحة له، ٌولّد فٌه التزامه 

ًّ بالتشرٌعات والمٌم االلتصادٌّة فً معامبلته االلتصادٌّة والمالٌّة كافّة؛ إنتاجاً وتوزٌعاً  العمل
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لن تراه ٌتصّرف فً األرض وخٌراتها وفك إرادة هللا تعالى، وٌستخدم واستهبلكاً، لذ

الموارد الطبٌعٌّة االستخدام األمثل بالممدار الذي ٌحمّك الكفاٌة، دون إسراف أو تبذٌر أو 

شّح وطمع، باعتبارها أمانة إلهٌّة مسّخرة لخدمة اإلنسان ورلٌّه ورفاهٌّته وتحمٌك كماله 

 ة.على ضوء اإلرادة اإللهٌّ 

ًّ فً سلون اإلنسان، فهً تحّرره من عبودٌّة الماّدة، واسترلاق  وتحضر المناعة كمعٌار أساس

الحرص والطمع، وعنابهما المرهك، وهوانهما المذّل، وتنفخ فٌه روح العّزة، والكرامة، واإلباء، 

والعفّة، فهً صفة كرٌمة، تعرب عن عّزة النفس، وشرف الوجدان وكرم األخبلق. روي عن 

 (1)إلمام البالر علٌه السبلم: "من لنع بما رزله هللا، فهو من أغنى األغنٌاء".ا

 االلتزام بمنظومة الحموق االجتماعٌّة واألسرٌّة: -:

إّن تحّمل الفرد المسإولٌّة المجتمعٌّة والعمل على إصبلح مجتمعه والمشاركة الفاعلة فٌه،  

فً ضوء روابط األخّوة اإلٌمانٌّة والنظابرٌّة فً الخلمة اإلنسانٌّة، واندماجه فً نظام التكافل 

ًّ من خبلل تعزٌز لٌم التعاون والتعاضد والتآزر، وبناء أسرة متماسكة على ر وح االجتماع

األلفة والموّدة، ورعاٌتها وصٌانتها من مختلف المشاكل والمعٌمات التً تعترضها، ٌعبّر 

 عن الهوٌّة اإلسبلمٌّة االجتماعٌّة الحمٌمٌّة لئلنسان المسلم.

ًّ والحٌاة الطٌّبة، إذ تتعّزز لٌم  ومن خبلل هذا الفهم العمٌك للمسإولٌّة، ٌتحمّك نمط الحٌاة اإلسبلم

والطاعة واالحترام للوالدٌن، ولٌم الرفك والرحمة والعطف على األبناء، ولٌم  اإلحسان والبرّ 

الروابط األسرٌّة والرحمٌّة المابمة على المحبّة واالحترام المتبادلٌن بٌن اإلخوة واألخوات وسابر 

األرحام، وتتكامل أدوار كّل من الزوج والزوجة فً األسرة فً التربٌة األسرٌّة واالجتماعٌّة، 

 تؤخذ المرأة مكانتها البلبمة ودورها الفطرّي المنسجم مع طبٌعة خلمتها.و

 سعادة الدنٌا واآلخرة -5

، ومراعاته لمواعد وأصول الحٌاة الطٌّبة، ٌكفبلن  ًّ ال شّن فً أّن التزام اإلنسان نمط الحٌاة اإلسبلم

جزابه الحسن فً له أعلى درجات السعادة واالطمبنان فً حٌاته الدنٌوٌّة، والفوز برضى هللا و

 (2)حٌاته األخروٌّة.

 

 

 

 

 38،ص2019 –السٌد دمحم حسٌن الطباطبابً، لم  -نهاٌة الحكمة )مإسسة النشر اإلسبلمً(  -1
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رسالة فً اعتماد الحكماء، مجموعة مصنفات شٌخ اإلشراق، تصحٌح وممدمة هانري ُكربن، نشر بزوهشكاه علوم انسانى    -2

 97،صهـ.1380ومطالعات فرهنكً، طهران، 

 الخاتمة

تكتنف الحٌاة آالم ومصابب، وصعوبات تحٌط بكل كبٌرة وصغٌرة، وتشاطر كل مرحلة من 

مراحل اإلنسان، ومن هذا المنطلك سعت البشرٌة عبر تارٌخها إلى تحصٌل اإلطمبنان النفسً 

 والسكون األبدي، والراحة المنشودة والسعادة المجهولة. 

السعادة، كانت لها ولفات عند تفسٌر هذا المفهوم الخبلق، وحارت ولبل أن تسعى البشرٌة وراء 

 أمام مسارات مختلفة فً تفسٌر السعادة، وطرق الوصول إلٌها، وكٌفٌة البماء تحت فٌبها.

وظهرت منذ المدم مدارس فلسفٌة، واتجاهات فكرٌة، لتناول البحث على ما ٌرتبط بوجود اإلنسان، 

والمصٌر المنتظر، حتى لام االختبلف بٌن اتجاهات متعددة، أخذت وأصل الخلٌمة، والغاٌة منها، 

على عاتمها تفسٌر الحٌاة، والسنن الكونٌة، على حٌن بمً الفرد ٌعٌش وسط هذه االتجاهات التً 

 منها الدٌنٌة والفلسفٌة، ومنها الروحٌة، وكل حسب رإٌته وأدلته.

مدم األجوبة لتساإالت النفس، فٌدعو النفس ٌنطلك الدٌن فً تفسٌره من صمٌم النفس اإلنسانٌة، لٌ

 إلٌها لتحصل على الجواب.

أما الفلسفات الوضعٌة، فمد حممت جزءاً من تلن اإلجابات، وأخرى لد ولفت إلى جانب الدٌن، حتى 

 ساهمت فً ظهور صفحة واضحة للفلسفة الدٌنٌة.

تلن السعادة المنشودة، التً ونحن اآلن بصدد استلهام جزء مهم فً منظومة اإلسبلم، لٌوضح لنا 

تتوافد إلى معرفتها أذهان الكثٌر فً هذا العصر الملًء بالمشاكل، حتى عكس تداعٌاته على الوالع 

النفسً لؤلمة، لتعٌش حالة من االضطراب فً تدٌنها، فضبلً عن كونها تواجه تٌارات فكرٌة 

من آالم الحٌاة، حٌث وجهت خطٌرة، تسعى إلى إلصاء الدٌن، مدعٌة فشله فً إنماذ البشرٌة 

اتهامات نحو الدٌن، تكّرس فكرة النعٌم األخروي بمعزل عن حٌاة كرٌمة وسعٌدة، تستفٌدها 

 البشرٌة من الدٌن.

المرآن الكرٌم باعتباره دستور اإلسبلم، والصفحة الجامعة ألسسه ومفاهٌمه، ٌمدم لنا حمٌمة ان 

أهمها لوله تعالى: }َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر أَْو  تبلمس الوالع النفسً للفرد، من خبلل عدة آٌات

ٌَْعَملُونَ  ٌَن ُهْم أَْجَرُهْم بِؤَْحَسِن َما َكانُوا  ٌَن هُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً َولََنْجِز ٌِ  .97{ النحل/أُْنثَى َوُهَو ُمْإِمٌن فَلَنُْح

، ولٌل أنها العبادة مع الرزق لٌل أن الحٌاة الطٌبة: الرزق الحبلل، ولٌل أنها الرضا بما لسم هللا

الحبلل، ولٌل هً التوفٌك لطاعة هللا، وآخر األلوال هو أنها الحٌاة فً الجنة، وجمٌع التفسٌرات 

ونستطٌع أن نؤخذ جمٌع التفسٌرات ألن  -تمرب تحممها فً الحٌاة الدنٌا، سوى تفسٌرها بحٌاة الجنة
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فهً تشمل كل مراحل وجود اإلنسان سواء الدنٌوٌة  )الحٌاة الطٌبة( لما كانت نتٌجة للعمل الصالح،
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