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  أمساء اجلنة يف القرآن الكريم
  دالالتها -ألفاظها   

 
  د. فخري احمد سليمان

  جامعة الموصل / كلية اآلداب 

  قسم اللغة العربية 

 

   بسم اهلل الرمحن الرحيم
  :المقدمة

 كالصبلة كالسبلـ على نبينا محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد:

 ،دراسة الجنة كنعيمها من كونها إحدل األسس األصولية للعقيدة اإلسبلميةتأتي أىمية 
كالجنػػة كالنػػار الػػركن  ،فاإليمػػاف باألصػػوؿ جميعػػان ينػػرج اإلنسػػاف مػػن داىػػرة ال  ػػر إلػػى اإليمػػاف

لػاا   ،“/ المعػادالتوحيػد / النبػوة ”كىػي:  –أصػوؿ الػدين  –الثالث مػن أركػاف العقيػدة اإلسػبلمية 
 ،كقد جػا  مػنهت ترتيػأل األسػما  علػى عػدد مػرات كركدىػا ،دالالت أسماىها كانت أىمية دراسة

ثم فصلنا دالالتها من كتأل اللغة كانتهينا إلى أقواؿ أىل الت سير مػ  تعليقػات جػا  كػل منهػا فػي 
أما دراسة الل ظ الواحد فبدأنا بداللة جاره اللغوم بعد ذكر عدد مرات كركده في القرآف  ،محلو

كداللتػػو االصػػربلحية فػػي القػػرآف  ،ثػػم ترػػور داللػػة ىػػاا الل ػػظ ،كرد فيهػػا الل ػػظ ال ػػريم كأكؿ آيػػة
 ال ريم.

كالبػػد مػػن اإل ػػارة إلػػى أف كػػل اسػػم مػػن ىػػاه األسػػما  يحتػػاج إلػػى دراسػػة لغويػػة دالليػػة 
ككػػاا فعػػل أىػػل الت سػػير إال مػػ   ،م صػػلة كمعمقػػة ألف أىػػل المعجمػػات نقػػل بع ػػهم عػػن بعػػ 

ا تبػين أف كػل اسػم مػن أسػما  الجنػة ينػً نعيمػان ينتلػ  عػن كمػ  ،اختبلؼ يسػير فػي بعػ  منػو
كأف كػػل جنػػة خاصػػة بأصػػحاب عقاىػػد كعبػػادات كأخػػبلؽ معينػػة كمػػا فصػػلنا ذلػػ  فػػي كػػل  ،غيػػره

 موض .
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 ،كمن مراجعة  املة لل تأل التي تناكلت أسػما  الجنػة كأقػواؿ أىػل الت سػير كالحػديث
لنبلؼ في عػددىا كفػي ماىيتهػا كدالالتهػا كالتي حاكلت بياف دالالت أسماىها تبين سعة كعمق ا

 ،فاىأل البع  إلى أف كل اسم من األسما  ىػو اسػم خػاص لجنػة بػااتها ،اللغوية كاالصربلحية
كمعلـو أف ىاا االختبلؼ  ،كرأل آخركف أف ىاه األسما  ىي في الحقيقة درجات الجنة الثمانية

قليػػة أك العقليػػة إلثبػػات صػػواب ككػػل متمسػػ  باألدلػػة الن ،سػػيتبعو اخػػتبلؼ فػػي ترتيػػأل الػػدرجات
رأيػػو. كمػػا قػػدمناه كغيػػره دفعنػػا إلػػى إغ ػػاؿ كػػل اسػػم غيػػر مشػػهور كمعلػػـو مػػن أسػػما  الجنػػة دكف 
 ،الاىاب إلى التعليقات كالتعقيبات عند أىل الت سير كالحػديث الشػري  كأىػل اإل ػارة كغيػرىم

كرجحنػا  –طػوبى  –ىو فنلً لنا من ذل  تسعة أسما  لم ينتل  العلما  إال في كاحد منها ك 
 رأم من عدىا جنة بااتها فأدخلناىا في الدراسة.

أمػػا المصػػادر كالمراجػػ  التػػي اعتمػػدنا عليهػػا فهػػي المعػػاجم اللغويػػة كػػالعين كالصػػحاح 
كمقػػاييس اللغػػة كاللسػػاف كتػػاج العػػركس. ككتػػأل الغريػػأل كال ػػركؽ اللغويػػة كالتعري ػػات كم ػػردات 

 . ككػػاف للت اسػػير القػػدح المعلػػى فػػي المراجعػػة كت سػػير غريػػأل القػػرآف كال ػػركؽ اللغويػػة كالتوقيػػ
الربرم كال شاؼ كالت سير ال بير كركح المعاني كالتحرير كالتنوير كغيرىا. كما لزمنا الرجوع إلى 
ال تػػأل التػػي تناكلػػت مواضػػي  دالليػػة كػػالترور الػػداللي بػػين لغػػة الشػػعر كلغػػة القػػرآف. كاهلل نسػػأؿ 

 السداد كالتوفيق.
 الجنة / جنات:

 -إسػػمان للجنػػة فػػي ا خػػرة  – ()كرد ىػػاا االسػػم فػػي مسػػة كخمسػػة عشػػر موضػػعان قرآنيػػان 
نِػػاتو تىٍجػػًرم ًمػػٍن    ك :  -تعػػالى  –أكلهػػا قولػػو  ػػٍم جى ػػًر الِػػًاينى آمىنيػػوا كىعىًمليػػوا الِصػػاًلحىاًت أىِف لىهي بىشِّ

                                           
()   :ُِ؛ الماىػػػػدة: ُِِ،  ٕٓ،  ُّ؛ النسػػػػا :  ُٖٗ،  ُٓٗ،  ُّٔ،  ُٓينظػػػػر: سػػػػورة آؿ عمػػػػراف  ،

؛  ُٗ؛ المؤمنػػػػػػػػوف:  ٔٓ،  ِّ؛ الحػػػػػػػػت:  ُِ؛ التوبػػػػػػػػة:  ُُْ،  ٗٗ؛ األنعػػػػػػػػاـ:  ُُٗ ، ٖٓ،  ٓٔ
؛  ّْ؛ يػػس:  ّّ؛ فػػاطر:  ُٗ؛ السػػجدة:  ٖ؛ لقمػػاف:  ُْٕ،  ُّْ،  ٕٓ؛ الشػػعرا :  َُال رقػػاف: 

 ٓ؛ ال ػػت :  ُِ؛ محمػػد:  ِٓ،  ِٓ؛ الػدخاف:  ِِ؛ الشػػورل:  ٖ؛ غػػافر:  َٓ؛ ص:  ّْالصػافات: 
؛ المجادلػة:  ُِ؛ الحديػد:  ُِ؛ الواقعػة:  ْٓ؛ القمػر:  ُٕ؛ الرػور:  ُٓريات: ؛ الاا ٗ؛ ؽ:  ُٕ، 

؛  ّٓ؛ المعػػػارج:  ّْ؛ القلػػػم:  ٖ؛ التحػػػريم:  ُُ؛ الرػػػبلؽ:  ٗم ػػػرر ؛ التغػػػابن:  ُِ؛ الصػػػ :  ِِ
 .ٖ؛ البينة:  ُُ؛ البركج:  ُٔ؛ النبأ:  َْ؛ المدثر:  ُِنوح: 
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 ،حد داؿ على السػتر كالتسػتر. جاره اللغوم ))جنن(( أصل كا  ِٓ – البقرة/ تىٍحًتهىا اأٍلىنٍػهىاري 
ألف أكراؽ  ،كالجنػة: البسػػتاف ،ألنهػا مسػتورة عػػنهم فػي الػػدنيا  –مقػػاـ فػي االخػػرة  –كمنػو الجنػة 
 :(ُ)كآخركف رأكا أف الجنة: الننل الرواؿ كدليلهم قوؿ زىير ،الشجر تستره

نىػػػػػػػػػػػػِي ًفػػػػػػػػػػػػي غربػػػػػػػػػػػػٌي ميقىتػىلىػػػػػػػػػػػػةً  ػػػػػػػػػػػػأىِف عىيػٍ  كى
 

نٌػػػػػػػػػػةو    سيػػػػػػػػػػحيقىان  بػىػػػػػػػػػػٍينى النػىوىاًضػػػػػػػػػػً  تىٍسػػػػػػػػػػًقي جى
عػن  –كالنبت الملت  ال ثي  الام تآزر بع ػو بػبع : مجنػوف  ،فالننل المرت   طوالن: مجنوف 

كعند أبي خيرة:  ،كعند ال ٌرا : جٌنت األرض إذا قا ت بشي  معجأل من النبات –ابن األعرابي 
ييهػاؿ  كىػي األرض التػي ،متجننػة ،كأثبتػت علػى أرض ىػادرة ،األرض المعشبة التي لم يرمهػا أحػد

كتجننػػت األرض  ،. أمػػا ًجػػنن النبػػت فهػػو نىػػوره كزىػػره(ِ)كذىػػأل عشػػبها كػػل مػػاىأل ،مػػن عشػػبها
كذىػأل  ،(ّ): طالػت -عنػد أبػي حني ػة  –كننلػة مجنونػة  ،كالنبػت: غلػظ كاكتهػل ،كجينٌػت جنونػان 

كاسػم  ،كأف العرب تشتق بع  ال ػبلـ مػن بعػ  ،السيوطي في المزىر إلى أف للغة العرب قياسان 
كأجنٌػو  ،فالػدرع جينٌػة ،تػدالف علػى السػتر أبػدان  ، -جػٌن  –كأف الجيم كالنػوف  ،من االجتناف الجنٌ 

كقيػػل: ىػػاا  ،. كالعػػرب ال تسػػمي جنػػة إال فيهػػا ننيػػل(ْ)كىػػاا جنػػين فػػي برػػن أمػػو ،الليػػل: سػػتره
كأف األصػل فيهػا االجتنػاف الػام ىػو السػتر  ،تنصيً ألف الجنة ترلق على الننيػل كعلػى غيػره

ككػػأف الجنػػة  ،أك ألنهػػا مػػرة كاحػػدة مػػن جنٌػػو جنٌػػا أم سػػتره ،كالت ػػاؼ أغصػػانها ،أل ػػجارلت ػػاث  ا
. كنقػل أف العػرب ال تسػمي جنػة إال مػ  (ٓ)لشٌدة الت افها كإظبللها بدت للناظر أنها سترة كاحػدة

كخال  ذل  الراغأل ألنو رأل  ،كإذا عدما ككجد غيرىما من الشجر فهي حديقة ،الننل كالعنأل
كالجنػػة فػػي ا خػػرة سػػميت بػػال  تشػػبيهان لجنػػة  ،تاف فيػػو  ػػجر يسػػتر األرض جنػػة()أف كػػل بسػػ

 .(ٔ) األرض م  عظيم ال ارؽ أك ألنها سترت عن اإلنساف
كعنػػي القػػرآف ال ػػريم بػػاكر  ،كالجنػػة البسػػتاف ،كالجنػػات فػػي القػػرآف ال ػػريم جمػػ  جنػػة 

اإلخبػػار عػػن ماىهػػا  –عػػالى ت –فػػأراد  ،الجنػػة لمػػا فيهػػا مػػن األ ػػجار كالثمػػار كالغػػرس دكف األرض
كأنهارىا الجارية من تحت أ جارىا كلم يرد األرض لااتها ألٌف جرياف الما  تحت األرض ال يرل 

كمعلػـو أٌف أنهػار الجنػة جاريػة فػي  ،كال متعػة للنػاظر إال ب شػ  السػاتر ،كال ي اد منو في الغالػأل
. كذىأل عودة أبو عودة: )أف (ٕ)اتهاكال ت وف األرض جنة إال بنب ،غير خٌد مح ور أك ساقية مبنية

كمػا   –ال مػن ثػواب  –مراد القرآف بالجنة ليس ىو الستر بمعنػى مػا ادخػره اهلل ألكلياىػو مػن أجػر 
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قاؿ الرازم بل أف الجنة فػي القػرآف ىػي صػورة ذلػ  البسػتاف أك الػركض الػام يحلػم بهػا العربػي 
لجناف كثيرة مرتبة على مراتأل بحسأل . كا(ٖ)كيتمناىا كىو الترور لال  المعنى اللغوم األساس(

كأفػردت الجنػة فػي القػرآف ال ػريم  ،استحقاؽ العاملين ل ل طبقة من تل  الربقػات جنػات منهػا
كىػػي لعامػػة  ،. كرأل ا لوسػػي أٌف الجنػػاف غيػػر جنػػة عػػدف(ٗ)ألنهػػا كالسػػترة الواحػػدة ل ػػرط الت افهػػا

كمػػػا فػػػٌرؽ بػػػين   ،كالشػػػهدا  كالصػػػديقين –علػػػيهم السػػػبلـ  –كعػػػدف خاصػػػة للنبيػػػين  ،المػػػؤمنين
فل ػل  ،البسػاتين كالمسػاكن ،صري  بشيسين –عنده  –كالمساكن فالوعد  –الجناف  –البساتين 

كالثاني  ،أحد بستاف كمس ن كتغاير الوص  بينهما باعتبار األكؿ ا تمالو على األنهار كالبساتين
 .(َُ)بوص  ما كعد بو كل مؤمن

أضػي ت إلػى أسػما  أخػرل أك أكصػاؼ فػي القػرآف  كمن المبلحظ أف الجنة م ردان كجمعان 
ِناًت عىٍدفو مي ىِتحىةن لىهيػمي اأٍلىبٍػػوىابي ال ريم كجنات عدف قولو تعالى:  كجنػات المػأكل   ٓ/ ص: جى

ليػػوفى قولػػو تعػػالى:  ػػانيوا يػىٍعمى ػػا كى ػػٍأكىل نػيػػزيالن ًبمى نِػػاتي اٍلمى ػػٍم جى كجنػػة نعػػيم قولػػو  ُٗ/ السػػجدة:  فػىلىهي
ِنةى نىًعيمو أى تعالى:  هيٍم أىٍف ييٍدخىلى جى  . ّٖ/ المعارج:  يىٍرمى ي كيلن اٍمًرئو ًمنػٍ

كمن مرالعة لآلم القرآني ننلً إلى أف جنة ال ردكس للمؤمنين الاين كانػت عقاىػدىم 
/   قىػٍد أىفٍػلىػ ى اٍلميٍؤًمنيػوفى ( قولػو تعػالى: ُُ-ُكأعمالهم كص اتهم م صلة في سورة المؤمنوف )

الًػػديكفى تعػالى:   إلػى قولػو ػا خى . أمػا الػاين اصػر اىم اهلل سػػبحانو الِػًاينى يىرًثيػػوفى اٍلً ػٍردىٍكسى ىيػٍم ًفيهى
كتعػػالى كأكرثهػػػم ال تػػاب ككػػػاف مػػنهم الظػػػالم لن سػػو فػػػجف دار المقامػػة ىػػػي الجػػزا  ب  ػػػل اهلل ال 

نىا ًمػػبعملهػػم قولػػو تعػػالى:  هيٍم ثيػػِم أىٍكرىثٍػنىػػا اٍلً تىػػابى الِػػًاينى اٍصػػرى ىيػٍ هيٍم ظىػػاًلمه لًنػىٍ ًسػػًو كىًمػػنػٍ ٍن ًعبىاًدنىػػا فىًمػػنػٍ
ًبيػري  رىاًت بًًجٍذًف الِلًو ذىلًػ ى ىيػوى اٍل ىٍ ػلي اٍل ى يػٍ هيٍم سىاًبقه بًاٍلنى كقولػو تعػالى:   ِّ/ فػاطر:  ميٍقتىًصده كىًمنػٍ

 ػا نىصىػأله ِلنىا دىارى اٍلميقىامىًة ًمػٍن فىٍ ػًلًو ال يىمىسنػنىا ًفيهى ػا ليغيػوبه  اِلًام أىحى . ّٓفػاطر:/  كىال يىمىسنػنىا ًفيهى
( قػػػاؿ أمػػا جنػػة  المػػػأكل فهػػي لصػػاحأل العمػػػل الصػػال  المقتػػرف بػػػالعلم كاالقتػػدا  بالرسػػوؿ )

ػٍأكىل  ًعٍنػدى ًسػٍدرىًة اٍلميٍنتػىهىػى  كىلىقىػٍد رىآهي نػىٍزلىػةن أيٍخػػرىلتعػالى:  نِػةي اٍلمى -ُّ/ الػػنجم:  ًعٍنػػدىىىا جى
ُٓ فؤلصػػحاب األعمػػاؿ الم صػػلة فػػي قولػػو تعػػالى:  . أمػػا الغرفػػات ػػٍم كىمىػػا أىٍمػػوىالي يٍم كىال أىٍكالديكي

ػا عىمً  ػزىا ي ال ِّػٍعً  ًبمى نىا زيٍل ىى ًإاِل مىٍن آمىنى كىعىًمػلى صىػاًلحان فىأيكلىسًػ ى لىهيػٍم جى ليػوا كىىيػٍم بًالًِتي تػيقىرِّبي يٍم ًعٍندى
نػػػات النعػػيم للمػػػؤمنين التػػاىبين مػػػن ىػػاه األمػػػة كمػػن أىػػػل كج  ّٕسػػػبأ:/  ًفػػي اٍلغيريفىػػاًت آًمنيػػػوفى 
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نِػاًت ال تاب قاؿ تعالى:  ٍلنىػاىيٍم جى ىٍدخى هيٍم سىيِّسىاتًًهٍم كىألى ِ ٍرنىا عىنػٍ كىلىٍو أىِف أىٍىلى اٍلً تىاًب آمىنيوا كىاتِػقىٍوا لى ى
بػاكر اهلل تعػالى عػن  كطوبى ىي للاين آمنوا كعملوا الصالحات كانشػغلوا ٓٔالماىدة:/  الِنًعيمً 

. كعدف ِٗالرعد:/  اِلًاينى آمىنيوا كىعىًمليوا الِصاًلحىاًت طيوبىى لىهيٍم كىحيٍسني مىآبو غيره قاؿ تعالى: 
كىعىػدى قػاؿ تعػالى:  للسابقين األكلين من المهاجرين كاألنصار الػاين جاىػدكا فػي اهلل حػق جهػاده

نِػاًت الِلوي اٍلميٍؤًمًنينى كىاٍلميٍؤًمنىاًت جى  ػا كىمىسىػاًكنى طىيِّبىػةن ًفػي جى ِناتو تىٍجًرم ًمٍن تىٍحًتهىا اأٍلىنٍػهىاري خىالًػًدينى ًفيهى
 .ِٕالتوبة:/ عىٍدفو 
 النعيم:

: تعػالى  –أكلها قولو  -نعيم ا خرة  - ()كرد ىاا االسم في ثبلثة عشر موضعان قرآنيان  
 ىٍدخى هيٍم سىيِّسىاتًًهٍم كىألى ِ ٍرنىا عىنػٍ ِناًت الِنًعيمً لى ى . جاره اللغوم ))نعم(( أصل ٓٔ-/ الماىدة ٍلنىاىيٍم جى

كالنعمػػة: اليػػد كالصػػنيعة  ،(ُُ)يػػدؿ علػػى ترفػػو كطيػػأل عػػي  كصػػبلح –مػػ  كثػػرة فركعػػو  –كاحػػد 
جمعػو  ،خػبلؼ البػؤس –بال ػم  –كالنيعم  ،كالنعيم مثلو ،كاا النعمى  ،كما أنعم بو علي  ،كالمٌنة
الن ػػ  كالدعػػة كالمػػاؿ   –بال ػػم  –. كالنعػػيم كالنيعمػػى (ُِ)التنعػػيم –ل ت  بػػا –كالنىعمػػة  ،أنعػػم
كتنػاعيم  ،نًعم كسىم  كنىصػر –كالتنعيم: الترفو كاالسم النعمة: بال ت   ،كأنعم ،جمعها نعم ،كنعمة

كالناعمػة كالمناعمػة كالمنٌعمػة كالمعِظمػة: حسػنة العػي   ،كناعم كتنٌعم كناعمة كأنعمو غيػره تنعيمػان 
كالنعػػيم ضػػد البػػػؤس  ،(ُّ)كالتنعيمػػػة  ػػجرة ناعمػػة الػػورؽ ،كنبػػت نػػاعم كمنػػاعم كتنػػاعم ،اا كالغػػ

 –كمصػػداقو قولػػو  ،يسػػأؿ اإلنسػػاف عػػن كػػل نعػػيم الػػدنيا –تعػػالى  –كفػػي األثػػر أف اهلل  ،كالبأسػػا 
إذا دؿ لػو مػاؿ  كفػبلف كاسػ  النعمػة ، (ُْ)ٖ-/ الت اثرثيِم لىتيٍسأىليِن يػىٍومىًساو عىًن الِنًعيمً : –تعالى 

كأقػػيم االسػػم مقػػاـ  ،كأنعػػم يػػنعم إنعامػػان كنعمػػة ،كالمنػػة كالمػػٌن نعػػم اهلل علػػى العبػػاد ،كيػػد كصػػنيعة
 .(ُٓ)جم  نعمة ،ككاا النعيم ،اإلنعاـ

كىي ليست مترادفة أك تحمػل ذات الداللػة عنػدىم  ،كفرؽ أىل اللغة بين ىاه األل اظ 
كالنعمػة  ،أمػا النعمػة كالتنعػيم فبنػا  المػرة ،ي كجلسػةفرأكا: أف النعمة:  رط اإلحساف كالن ػ  كىػ

                                           
( :ينظػػػر سػػػور: يػػػونس   )ٗ :؛ الواقعػػػة: ُٕ؛ الرػػػور: ّْ؛ الصػػػافات ٖ؛ لقمػػػاف: ٖٓرا : ؛ الشػػػعٔٓ؛ الحػػػت

 .ِِ؛ المر  ين: ُّ؛ االن رار: ّٖ؛ المعارج: ّْ؛ القلم: ٖٗ، ُِ
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كال يقػػاؿ ىػاا إال إذا كػاف الموصػل إليػو اإلنعػاـ مػػن  ،كاإلنعػاـ إيصػاؿ اإلحسػاف إلػى الغيػر ،جػنس
 .(ُٔ)كالتنعيم: تناكؿ ما فيو نعمة كطيأل عي  ،كالنعيم: النعمة ال ثيرة ،الناطقين

ألف ال اىدة فػي المبالغػة فػي  ،وؿ الصحيحةكالنعيم كلو أك بع و ال يتم إال م  ذكم العق
 –فػي ا خػرة  –كال تاب كالسػنة أثبػت أٌف أىػل النعػيم  ،النعيم محاؿ م  ذاىأل العقل أك فاقده

مهما  -كغيرىم  ، -تعالى  –على ص ات فوؽ ص اتهم في الدنيا بمراتأل ال يقدر قدرىا إال اهلل 
 .فاقد لو -توىم العقل في ن سو أك توىمو غيره فيو 

فػػرأل الربػػرم  ،كفػػي ت سػػير )النعػػيم( لػػم يبعػػد الم سػػركف عػػن ىػػاه الػػدالالت كالمعػػاني 
كعظػم الزمنشػرم كصػ  ىػاا النعػيم باسػت هاـ  ،(ُٕ)جنات النعيم بساتين ينعموف بها في ا خػرة

. كمعلػـو أف النعمػة ال ت ػوف نعمػة (ُٖ)فهو نعػيم منصػوص كامػل فػي الوصػ  ،تقريرم: أم نعيم
كقد ت وف  ،ف ي  إذا ارتقت عن ذل  درجات حتى انربق عليها كص  ال ماؿ ،إال م  تمامها

خلقت أصبلن للمتقين ال لغيرىم. كرأل ابػن عا ػور  –جنات النعيم  –النصوصية من حيث أنها 
كالبنػين  ،فلػاة المػاؿ ،ألغى في دار القرار كثيػران مػن الػنعم المعلومػة فػي الػدنيا –تعالى  –أف اهلل 

كاا لػاة تملػ  األنعػاـ كالنيػل إذ ال دكاب فػي الجنػة   ،إليها كلبلستغنا  عنها ألغيت لعد الحاجة
جنػات  –إنمػا فيهػا  ،كمناق  لما سياكر فػي أدنػاه فػي ت سػير آيػة أخػرل –كىاا موض  نظر  –

ألف تماـ النعيم بهػا تنعمػان فػي  ،ما يقابل لاة النسا  كالحرث فأبدلهما بالجناف كاألزكاج –النعيم 
 .(ُٗ)لاة كنعيم

 ،كرأل أف الزكجة الصالحة آنػس  ػي  لئلنسػاف ،كعٌلق على النعيم في ت سير آية أخرل
: -تعػػػالى  –كاستشػػػهد بقولػػػو  ،كألف الجنػػػات محػػػل النعػػػيم كحسػػػن المنظػػػر كػػػاف األمػػػر كػػػال 

 ٍػا اأٍلىنػ ػا أىبىػدان كىاِلًاينى آمىنيوا كىعىًمليوا الِصاًلحىاًت سىنيٍدًخليهيٍم جىِناتو تىٍجػًرم ًمػٍن تىٍحًتهى ػاري خىالًػًدينى ًفيهى هى
ٕٓ-/ النسػا  لىهيٍم ًفيهىا أىٍزكىاجه ميرىِهرىةه كىنيػٍدًخليهيٍم ًظػبلظ ظىًلػيبلن 

كىػاا يحتػاج إلػى كبيػر تعليػق  ، (َِ)
كأحاديث  ػري ة  ،ألنو يتقاط  م  نصوص قرآنية عديد ،كتعقيأل ال مجاؿ لو في مثل ىاا المقاـ

 صحيحة  تى ال ترد.
وسػػي إلػػى أف جنػػات النعػػيم فػػي موضػػ  كسػػر بػػين جنػػات ال ػػردكس كجنػػات كذىػػأل ا ل 

ألف سػػ انها مػػن الهػػاٌمين بالمعاصػػي التػػاركين لهػػا خوفػػان  ،كجواريهػػا خلقػػت مػػن كرد الجنػػة ،عػػدف
ف ػػاف حقػػان عليػػو أف يبػػدلهم فػػي ا خػػرة نعيمػػان أجمػػل منظػػران كأطيػػأل  –تعػػالى  –كخشػػيةن مػػن اهلل 
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أف   –أي ان  –كرأل  ،درجة التقول أف تاكر اهلل م  كل ىم كعمل ألٌف أعلى ،راىحةن كأعظم خرران 
كل الجناف ىي جنات نعيم لم اف النعيم فيها كليس لااتها كإف اختل ت كتباينت درجات النعيم 

 .(ُِ)فيها
كأف الػام   ،كرأل عودة أبو عودة أف )النعيم ىو ما أعده اهلل عز كجل للمتقين في الجنة

. كىػاا ال ػبلـ غيػر (ِِ)في الدنيا سوؼ يػنعم اهلل عليػو بمثلػو فػي ا خػرة(استحق نعمة اهلل بعملو 
 ،دقيػق ألف الموحػدين جميعػان يػدخلوف الجنػة أمػا كصػ  المتقػين فهػو خػاص لصػن  كاحػد مػنهم

كمعلػػـو أف الت اضػػل فػػي القػػرآف  ُّالحجػػرات: /  ًإِف أىٍكػػرىمى يٍم ًعٍنػػدى اللِػػًو أىتٍػقىػػاكيمٍ قػػاؿ تعػػالى: 
ػٍل يىٍسػتىًوم الِػًاينى يػىٍعلىميػوفى كىالِػًاينى ال يػىٍعلىميػوفى قولػو تعػالى:  ،( العلػمُعلػى ) ال ريم جا  /  قيػٍل ىى

اًىػػًدينى عىلىػػى اٍلقىاًعػػًدينى أىٍجػػران عىًظيمػػان قولػػو تعػػالى:  ،( الجهػػادِ) ٗالزمػػر:  /  كىفىِ ػػلى اللِػػوي اٍلميجى
 ا يات يغني عن الت اصيل. ( التقول كما ذكرنا آن ان. كذكر ىاهّ) ٓٗالنسا : 

 

 عدف:
:  -تعػػالى  –أكلهػػا قولػػو  ()كرد ىػػاا االسػػم فػػي أحػػد عشػػر موضػػعان فػػي القػػرآف ال ػػريم

 ِناًت عىٍدفو كىًرٍضوىافه ًمنى اللِػًو أىٍكبػىػري . جػاره اللغػوم ))عػدف(( ِٕ-/ التوبػةكىمىسىاًكنى طىيِّبىةن ًفي جى
كقيػل: قػوؿ  ،كعند النليل: إقامة األبػل خاصػة ،مةأصل كاحد صحي  داٌؿ على االستقرار كاإلقا
. كعػدف: موضػ  تنسػأل إليػػو (ِّ)كمنػو جنػة عػدف ،النليػل أصػل البػاب ثػم  ػمل كػل إقامػة كمقػػاـ

نيػػػة كأصػػػلو كمبتػػػدؤه نحػػػو الػػػاىأل كال  ػػػة كالجػػػوىر  ،كالمعػػػدف م ػػػاف كػػػل  ػػػي  ،الثيػػػاب العىدى
كىػو مػا نقلػو أبػن  – (ِْ)خػاص كالعػدف: إقامػة األبػل علػى الحمػ  ،كمنو جنػات عػدف ،كاأل يا 

كعػػدنت األبػػل بم ػػاف كػػاا  ،. كعػػدنت البلػػد: توطنتػػو -علػػى الحمػػ  خاصػػة ،فػػارس آن ػػان عػػدا
ٍعػػًدف  ،كمنػػو جنػػات عػػدف: أم جنٌػػات إقامػػة ،لزمتػػو ألف النػػاس  –ب سػػر الػػداؿ  –كمنػػو سػػمى المى

ي )عدينو( بمعنى . كذىأل بع  أىل اللغة إلى أف ىاا الل ظ بابل(ِٓ)يقيموف فيو الصي  كالشتا 
 .(ِٔ))السهل( أك )عدانية( بمعنى )جن عدف(

                                           
( :ينظر سور: الرعد )ِّ :؛ غػافر: َٓ؛ ص: ّّ؛ فػاطر: ٕٔ؛ طػو: ُٔ؛ مػريم: ُّ؛ ال هػ : ُّ؛ النحل

 .ٖ؛ البينة: ُِ؛ الص : ٖ
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كبرنػػػػاف األكديػػػػة: المواضػػػػ  التػػػػي  ،كبرنانهػػػػا أكاسػػػػرها ،كجنػػػػات عػػػػدف: برنػػػػاف الجنػػػػة
. كقػػػاؿ آخػػػر: سػػػميت جنػػػة عػػػدف ألنهػػػا دار أقامػػػة (ِٕ)يسػػػتري  فيهػػػا مػػػا  السػػػيل في ػػػـر بػػػااتها

كالمعػػدف:  ،أم إلقامتػو ،فيػو –تعػالى  – . أمػا المعػدف فسػػمي بهػاا لعػدكف مػا أثبتػػو اهلل(ِٖ)داىمػة
 .(َّ). عدف فبلف يعًدف كيعديف عدنان كعيٍدكنان أقاـ(ِٗ)الم اف الام عدف فيو الجوىر

. (ُّ)كعند أىل الت سير رأل الربرم أف عدف قصر في الجنة من لؤلؤ فيو سبعوف سريران 
أك  ،ربػي مػن النلػود كاإلقامػةأك ع ،كرأل أي ان سريانية ىاا االسػم لمحػل ال ػرـك كاألعنػاب فيهػا

أك جنػػة فػػي السػػما  العليػػا مقصػػورة لؤلنبيػػا   ،أف اهلل خػػً بػػو كسػػر الجنػػة أك قصػػر عظػػيم فيهػػا
كىػػي غيػر جنػػة المػأكل التػػي تػأكم إليهػػا  ،كإمػاـ عػػادؿ كمح ػم فػػي ن سػو ،كالصػديقين كالشػػهدا 

 .(ِّ)أركاح المؤمنين
م اف منصوص فػي الجنػة أـ كاختل  غيره من الم سرين في عدف ىل ىو اسم علم ل

ِناًت عىٍدفو الًِتي كىعىػدى : -تعالى  –فدليل من ذىأل إلى القوؿ األكؿ قولو  ،اسم عاـ ل ل جنة جى
: ]عدف دار اهلل  كاا حديث أبي الدردا  عنو   ،فوص  بالمعرفة ،ُٔ-/ مريمالِرٍحمىني ًعبىادىهي 

يقوف ، نها غيػػر ثبلثػػة: النبيػػوفال يسػػ ،تعػػالى لػػم تػىرىىػػا عػػينه كلػػم تنرػػر علػػى قلػػأل بشػػر  ،كالصػػدِّ
كعػن عبػداهلل بػن عمػرك بػن العػاص: ]أف فػي  ،يقوؿ اهلل سبحانو: طػوبى لمػن دخلػ   ،كالشهدا 

لػػػو خمسػػػة آالؼ بػػػاب ال يدخلػػػو إال نبػػػي  أ  ،الجنػػػة قصػػػران يقػػػاؿ لػػػو عػػػدف حولػػػو البػػػركج كالمػػػركج
 –دليل أىػل القػوؿ الثػاني أنهػا . ك (ّّ)كعلى دالىل ما سبق كل الجنات عدف ،كصديق أك  هيد 

سػػق ها  كدار الػػرحمن  ،كبرانتهػػا: كسػػرها كىػػي أعلػػى درجػػة فػػي الجنػػة ،برنػػاف الجنػػة –عػػدف 
فػػجذا ىبٌػػت الػػري  مػػن تحػػت  ،(ّْ)كالجنػػاف محدقػػة بهػػا ،خلقهػػا بيػػده كفيهػػا عػػين التسػػنيم ،عر ػػو

 . (ّٓ)العرش دخلت عليها كثباف المس  األبي 
مة التي ذكرت )عدف( تبين أف جميعهػا م ػافة إلػى )جنػات( كمن استقرا  ا يات ال ري

بصيغة الجم  في كػل تلػ  المواضػ . كيسػتنلً مػن ىػاا أف ىػاا الل ػظ جػا  لوصػ  الجنػات 
 كليس ليدؿ على جنة منصوصة كىو خبلؼ ما ذىأل إليو أىل الرأم األكؿ من الم سرين.

 



 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
 (ََُِ)تشرين األكؿ       (ٗالعدد )            (ُٕالمجلد )

9 

 رفة / الغرؼ / الغرفات:الغ
أيكلىسًػ ى تعػالى :  –أكلهػا قولػو  ()  في القرآف ال ريمكرد ىاا االسم في خمسة مواض 

ػا تىًحيِػةن كىسىػػبلمان  ػػا صىػبػىريكا كىيػيلىِقػػٍوفى ًفيهى . جػػاره اللغػوم ))غػػرؼ(( ٕٓ-/ ال رقػافييٍجػزىٍكفى اٍلغيٍرفىػةى ًبمى
كبػو الػنً  ،جمعهػا غرفػات ،(ّٔ)كالغرفػة: العٌليٌػة ،لتباينهػا الػداللي ،ال ينقػاس عليػو ،أصل صحي 

ػػٍم ًفػػي اٍلغيريفىػػاًت آًمنيػػوفى لقرآنػػي قػػاؿ تعػػالى: ا كغٍرفػػات كغيػػرىؼ مػػن ذلػػ  قػػوؿ  ّٕسػػػبأ: /  كىىي
 :(ّٕ)لبيد

ػػػػػػػػػػػػٌول فىػػػػػػػػػػػػأىٍغلىقى ديٍكفى غيٍرفىػػػػػػػػػػػػًة عر ػػػػػػػػػػػػوً   سى
 

قىػػػػػػػػػػػل  نػٍ ادان فػىػػػػػػػػػػػٍوؽى فػىػػػػػػػػػػػٍرعى المى ػػػػػػػػػػػٍبعان ً ػػػػػػػػػػػدى  سى
 ،ثمػاـفػجذا يػبس فهػو ال ،كالسما  السابعة غرفة عند العرب. كالغىػرىؼ: الشػجر األخ ػر  

أك  ػػجرة  ،أمػػا الغريػػ  فهػػو الموضػػ  ال ثيػػر الحل ػػا  ، ػػجرة يػػدبا بهػػا -بالسػػ وف –كالغىػػرؼ 
كالجلػػود الغرفيػػة نسػػبتها إلػػى الغػػرؼ  ،كالغػػرؼ كاأليػػا : القصػػأل كالغ ػػا كسػػاىر الشػػجر ،معركفػػة

. (ّٗ)كإنما ىو األجمػة بشػجرىا –كىاا غلر  –. كقيل الغري  ما  األجمة (ّٖ)الام ىو الشجر
 ،إنمػػػا  ػػػرطو أف ي ػػػوف ملت ػػػان ليسػػػمى بػػػالغري  ،ريػػػ  عنػػػد الجػػػوىرم ال ينػػػتً بشػػػجر مػػػاكالغ

 .(َْ)كغرفت اإلبل: ا ت ت من أكل الغري  ،كأضاؼ أبو حني ة: قد ي وف من الٌ اؿ كالٌسلم
كلم يبعد أىل الت سير من ىاه المعػاني فػرأل الربػرم أف أىػل الغػرؼ يجػزكف بهػا علػى  

: -تعػػالى –ح القػػرآف بػػال  بعػػد ذكػػر أكصػػافهم كأفعػػالهم فػػي قولػػو أفعػػالهم فػػي الػػدنيا كمػػا صػػرٌ 
 ػػاًىليوفى قىػػاليوا سىػػبلمان ػػاطىبػىهيمي اٍلجى ٍونػػان كىًإذىا خى إلػػى   كىًعبىػػادي الػػِرٍحمىًن الِػػًاينى يىٍمشيػػوفى عىلىػػى اأٍلىٍرًض ىى

ػػأٍل لىنىػػا ًمػػٍن أىٍزكىاًجنىػػ:  -تعػػالى  –قولػو  ِتًقػػينى كىالِػػًاينى يػىقيوليػػوفى رىبِػنىػػا ىى ا كىذيرِّيِاتًنىػػا قػيػػِرةى أىٍعػػيينو كىاٍجعىٍلنىػػا ًلٍلمي
ػا صىػبػىريكا قاؿ بعػدىا:  ْٕ - ّٔ -/ ال رقافًإمىامان  ٕٓ-/ ال رقػافأيكلىسًػ ى ييٍجػزىٍكفى اٍلغيٍرفىػةى ًبمى

 

: ]إف في الجنة لغرفان لػيس لهػا معػاليق مػن فوقهػا كال عمػاد مػن كفي حديث رسوؿ اهلل  ، (ُْ)
كفػي  ،: ]يدخلونها أ باه الريػر فقاؿ  ،  استغرب السامعوف في كي ية دخوؿ أىلها بهاتحتها

 .(ِْ)كقاؿ: ]ىي ألىل األسقاـ كاألكجاع كالبلول  ،إلى من يدخلها حديث ثافو أ ار 

                                           
( :ينظر سور: الزمر )َّ ّٕ؛ سبأ: ٖٓت: ـ؛ العن بو. 
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كذكر القرطبي أف أىل الجنة في العبللػي يتػرا كف مػن فػوقهم كمػا يػرل ال وكػأل الػدرم  
كنقػػػل ابػػػن  ،(ّْ)لمغػػرب لتبػػػاين درجػػػات رفعػػػتهم فػػي الغػػػرؼ كالجنػػػةمػػن األفػػػق مػػػن المشػػػرؽ أك ا

أمػا غػػرؼ الجنػػة فهػي كػػال  إذ إنهػػا بنيػت مػػن الزبرجػػد  ،الجػوزم أف الغرفػػة كػػل بنػا  مرت ػػ  عػػاؿ
كيصػعد إلػى غػرؼ الجنػة  ،(ْْ)كذل  لصبرىم على دينهم كعلى أذل المشركين ،كالدٌر كالياقوت

الصػحي  المتػواتر فػي  و لصػري  حػديث رسػوؿ اهلل كىػاا ال ػبلـ غيػر دقيػق لمعارضػت –بدرج 
كعػٌرؼ الغػرؼ تعريػ  الجػنس الػام يسػتوم  ،كىو أعٌز منػزالن مػن البيػت األرضػي –ال قرة أعبله 

 .(ْٓ)ألنو أراد يجزكف الغرفة أم من الجنة ،فيو الم رد كالجم 
اعهػا ( علم للجنة سميت بػال  الرت ُمما تقدـ تبين أف مصرل  الغرفة ال ينرج عن )

( أعلى منازؿ الجنة كأف لها. كعلػى ىػاه دارت أقػواؿ اللغػويين ّ( درجة عليا في الجنة أك )ِ)
 كالم سرين.

 

 ال ػردكس:
ًإِف الِػػًاينى آمىنيػػوا  : -تعػػالى  –أكلهمػػا قولػػو  ()كرد ىػػاا االسػػم فػػي موضػػعين قػػرآنيين 

 -بال سػر -. ال ػردكس: َُٕ-/ ال هػ ًس نػيػزيالن كىعىًمليوا الِصاًلحىاًت كىانىٍت لىهيٍم جىِناتي اٍلً ػٍردىكٍ 
ككػاا كػل بسػتاف يجمػ  مػا ي ػوف فػي كػل البسػاتين مػن  ،كل كادو ينبت أنواعان منتل ة مػن النبػات

كقيل ىو اسم عربي كدليل من قاؿ بعربيتػو  ،كىو ماكر كيؤنت ألنو أريد بو الجنة ،ال رـك كغيرىا
 :(ْٔ)قوؿ حساف بن ثابت
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل ميوىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو   كىإِف ثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوابى اهلل

 
 
 

 ًجنػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػػػػردكس فيهػػػػػػػػػػػا ينلػػػػػػػػػػػد 
 –كىاا الشعر ال يقـو دليبلن ألف حساف أسلم بعػد الهجػرة كمػا كرد فػي القػرآف ال ػريم   

م يتاف ذكرتا ىاا االسم فًلم ال نقوؿ أف الشاعر أفاد من القرآف  -في سورتي ال ه  كالمؤمنوف
كقػد فٌصػل الجػواليقي فقػاؿ:  ،ي نقل إلػى العربيػةال ريم فاقتبسو في  عره. كقيل: ركمي أك سريان

كقػػد قيػػل:  ،كػػال  جػػا  فػػي الت سػػير  ،قػػاؿ الزجػػاج ال ػػردكس أصػػلو ركمػػي أيعػػرب كىػػو البسػػتاف”

                                           
( :ينظر سورة: المؤمنوف )ُُ. 
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. كقيػػل أصػػلو نبرػػي (ْٕ)“كتسػػمى الموضػػ  الػػام فيػػو كركمػػان فردكسػػان.... ،ال ػػردكس تعرفػػو العػػرب
 .(ْٖ)كقاؿ ابن حريث: ال ردكس: األعناب ،))ًفٍرداسان((

 ،فافردسػة: السػ  ،ألف أصل داللتػو عنػدىم تعبيػر عػن السػعة ،كرأل آخركف عربية الل ظ
كذىأل البع  من ىؤال  إلى داللة  ،كصدر م ردس: كاس  من ىاا سميت الجنة فردكسان لسعتها

كال يوجػػد مػػا يع ػػد الػػرأم األخيػػر فػػي كتػػأل اللغػػة  ،كبهػػا ا ػػتق اسػػم ال ػػردكس ،الشػػدة كالصػػبلبة
 .(ْٗ)كالت سير
كذىأل ابن سيده إلى أف العرب ترلق على الوديػاف النصػبة كالتػي ىػي أمثػاؿ البسػاتين  
 –كىػاا مػردكد ألف داللػة الريػاض كالعػػركش  ،(َٓ)كاألعنػاب المعر ػة اسػم ))فػػردكس(( ،الجامعػة
كىي م صلة في أطركحة دكتوراه جمعت دالالت ىاا الل ظ في اللغػة كالت سػير كلػم  -غير ذل 

. كقػػػػاؿ النليػػػػل: )كػػػػـر م ػػػػردس أم (ُٓ)طػػػػبلؽ اسػػػػم ))ال ػػػػردكس(( عليهػػػػايشػػػػر أم منهػػػػا إلػػػػى إ
 .(ِٓ)معِرش(

كاألغلػأل  ،الشػجر الملتػ  ،ال ردكس فيما سمعت من كػبلـ العػرب”كنقل عن المبرد:  
محمػد بػن  –. كقد كٌفق الرازم (ّٓ)“كل بستاف يحوط عليو فردكس”كعن ثعلأل: “. عليو العنأل

 ،ال ػػػردكس: البسػػػتاف”ت ىػػػاا الل ػػػظ كأصػػػولو فػػػي قولػػػو: بػػػين دالال -ىػػػػ( ٔٔٔأبػػػي ب ػػػر )ت: 
. كفٌصل صػاحأل اللسػاف (ْٓ)“كاسم علم لركضة دكف اليمامة ،أك أعلى الجنة ،كحديقة في الجنة

األقواؿ في ال ردكس نقبلن عن اللغػويين: )فػال ردكس: البسػتاف قالػو ال ػٌرا  كىػو عربػي. كقػاؿ ابػن 
كال ػردكس  ،كىػو بلسػاف الػرـك البسػتاف ،كالبستاف  سيده: ال ردكس الوادم النصيأل عند العرب

الركضة. كقاؿ الزجاج: كحقيقتو أم أنو البسػتاف الػام يجمػ  مػا ي ػوف فػي البسػاتين ككػال  ىػو 
كالعػرب تسػمي  ،كال ػردكس أصػلو ركمػي عيػرِّب ،كال ػردكس: حديقػة فػي الجنػة ،عند أىل كػل لغػة

 . (ٓٓ)الموض  الام فيو كٍرـ فردكسان(
. كنقػػل عػػن مجاىػػد كفػػي كتػػأل ال  ت سػػير رأل الربػػرم أف ال ػػردكس ىػػي بسػػتاف ذك كػػـر

كمػا رأل أف جنػة عػدف ىػي ذاتهػا جنػة ال ػردكس   ،كمعناه أي ان البسػتاف فيػو ال ػرـك ،ركمية االسم
قد أفلػ  المؤمنػوف .... بيده ت ت  في كل فجر ثم ينظر المولى إليها كيقرأ:  –تعالى  –خلقها 
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خلػػق اهلل بيػػده جنػػة ال ػػردكس ”. كعػػن كعػػأل قػػاؿ: ُُ-ُ -ؤمنػػوفالػػاين يرثػػوف ال ػػردكس/ الم
 .(ٔٓ)“قىٍد أىفٍػلى ى اٍلميٍؤًمنيوفى فقالت   ،غرسها بيده ثم قاؿ: ت لمي

كذىأل الزمنشرم إلى أف جزالة كفنامة الل ظ إنمػا جػا ت لتعظػيم إرث المػؤمنين بمػا  
ناسػأل معنػى السػعة لهػاا البسػتاف بمػا ي ،كجا  تأنيث ال ردكس ليتناغم م  تأكيل الجنػة ،ال ين ى

كمػػا كرد فػػي كصػػ ها أنهػػا لبنػػة مػػن ذىػػأل كأخػػرل مػػن ف ػػة كخػػبلؿ   ،الجػػام  ل ػػل أصػػناؼ الثمػػار
كجمػػ   ،(ٕٓ)كغػػرس فيهػػا جيػػد ال اكهػػة كجيػػد الريحػػاف ،أك مسػػ  مػػارم ،البنػػا  المسػػ  كاألذفػػر

ل الجنة المت جر كجب ،كأعلى الجناف ،القرطبي معاني ال ردكس فقاؿ ىي: )اسم من أسما  الجنة
 .(ٖٓ)عربي( –ال ـر  ، -ركم معرب –كالبستاف  ،عن أنهارىا
كعلػػى أف أنهػػار الجنػػة تت جػػر منهػػا قػػوؿ رسػػوؿ اهلل  ،كدلػػيلهم علػػى أنهػػا أعلػػى الجنػػاف 


كال ػردكس  ،: ]إف في الجنة ماىة درجة ما بين كػل درجػة كدرجػة كمػا بػين السػما  كاألرض(ٗٓ)

فجذا سػألتم اهلل فاسػألوه  ،كمن فوقها ي وف العرش ،ار الجنة األربعةكمنها ت جر أنه ،أعبلىا درجة
 ال ردكس .
كأف أىلهػػا  ،كل نهػػا مقصػورة الػػرحمن فيهػا األنهػػار كاأل ػجار ،كأضػاؼ آخػر أنهػػا الجنػة 

اثنتاف منها ب ل ما فيها من  ،. كفي ركاية أخرل أف ال ردكس أرب  جناف(َٔ)يسمعوف أطير العرش
كليس بين أىلهػا كبػين النظػر إلػى ربهػم إال ردا  ال بريػا  علػى كجهػو  ،ف ةكاألخرياف من  ،ذىأل

 .(ُٔ)في جنة عدف
كال يم ن الترجي  بين ا را  ىاه لوركد نصوص قرآنية تثبت ىاا الرأم أك ذاؾ ثم تأتي 

ةن كىلىقىػٍد رىآهي نػىٍزلىػ( قػاؿ تعػالى: ُا ية األخرل فتنق  ما أثبتو ظاىر ا ية األكلى كنجمػل ذلػ : )
ػػى  أيٍخػػرىل ٍنتػىهى ػػٍأكىل  ًعٍنػػدى ًسػػٍدرىًة اٍلمي نِػػةي اٍلمى كمعلػػـو أف سػػدرة  ُٓ-ُّ/ الػػنجم:  ًعٍنػػدىىىا جى

( كانتهػى ىػاا المقػاـ برسػوؿ اهلل ) ،المنتهى ىي أعلى ما يم ن أف يصل إليو عبد من عباد اهلل
ىاا ت ػوف جنػة المػأكل  كىو منتهى علم األكلين كا خرين كخيرىم. كعلى ،في اإلسرا  كالمعراج

ًإِف اِلًاينى آمىنيػوا كىعىًمليػوا الِصػاًلحىاًت   ( في قولو تعالى: ِأعلى الجناف بما في ذل  ال ردكس. )
كمػا يػأتي بعػده  ،كالنزؿ أكؿ ما يقػدـ لل ػي  َُٕ-/ ال ه كىانىٍت لىهيٍم جىِناتي اٍلً ٍردىٍكًس نػيزيالن 

كس أكلػػى المنػػازؿ فسػػينتقل العبػػد إلػػى م ػػاف أعلػػى فػػجذا كانػػت جنػػة ال ػػرد ،ال  ػػ  أف ػػل منػػو
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كأف ل كعليو سي وف الم اف الجديد أك الجنة الجديدة أف ل مػن ال ػردكس كأعلػى فػي الرتبػة. 
( في سورة المػؤمنين أعريػت ال ػردكس لمػن آمػن كاتصػ  كعمػل أعمػاالن ذكػرت ىػي األخػرل ّ)

ػكزاد في سورة المؤمنػوف:  ،في سورة المعارج  ِالمؤمنػوف:/  ٍم ًفػي صىػبلتًًهٍم خىاً ػعيوفى الِػًاينى ىي
كعليػو سػت وف ال ػردكس أف ػل كأعلػى  ،كعلى ىاا فجف منػزلتهم أف ػل مػن منزلػة العبػاد ا خػرين

الًػػػديكفى ( فػػػي قولػػػو تعػػػالى: ْرتبػػػة مػػػن الجنػػػاف األخػػػرل. ) ػػػا خى ػػػٍم ًفيهى /  الِػػػًاينى يىرًثيػػػوفى اٍلً ػػػٍردىٍكسى ىي
قلوف إلػػى الميػػراث أك ينقػػل إلػػيهم الميػػراث كال  ػػ  أف ذلػػ  إف الػػوارثين سػػينت ُُالمؤمنػػوف:

فعليو ت ػوف ال ػردكس أعلػى الجنػاف. كال قػرتين األخيػرتين يع ػدىا قػوؿ رسػوؿ  ،أف ل مما سبق
(: ]إف فػػي الجنػػة ماىػػة درجػػة أعػػدىا اهلل للمجاىػػدين فػػي سػػبيلو بػػين الػػدرجتين كمػػا بػػين اهلل )

ال ػػردكس فهػػو أكسػػر الجنػػة كىػػو أعلػػى الجنػػة كفوقػػو  السػػما  كاألرض فػػجذا سػػألتم اهلل فاسػػألوه
( مػػن المعلػػـو أف األنبيػػا  كالصػػديقين كالشػػهدا  أعلػػى ٓ. )(ِٔ)العػػرش كمنػػو ت جػػر أنهػػار الجنػػة 

الناس منزلة عند اهلل سبحانو كتعالى. كقد كردت النصوص أنهم في جنات عدف كعلى ىاا ت وف 
ي ػوف النػاس أعلػى درجػة فػي الجنػة مػن  جنات عػدف أعلػى مػن جنػات ال ػردكس لعػدـ إم ػاف أف

 كاهلل أعلم. ،ىؤال 

 المأكل:
نِػػػاتي  :  -تعػػػالى  –أكلهػػػا قولػػػو  ،()كرد ىػػػاا االسػػػم فػػػي موضػػػعين قػػػرآنيين  ػػػٍم جى فػىلىهي

ليػػػوفى  ػػػانيوا يػىٍعمى ػػػا كى ػػػٍأكىل نػيػػػزيالن ًبمى أحػػػدىما:  ،. جػػػاره اللغػػػوم ))أكل(( أصػػػبلفُٗ-/ السػػػجدةاٍلمى
 ،أكيػػا ،غيػػره –متعػػد  –كآكل  ،أكل الرجػػل ،كاسػػم الجنػػة مػن األكؿ ،ؽكا خػػر: اال ػػ ا ،التجمػ 
. كلؤلبػػل: (ّٔ)كالمػػأكل: الم ػػاف ل ػػل  ػػي  لػػيبلن أك نهػػاران  ،-عػػن النليػػل  –كأكىل إيػػوا ن  ،كإيػػوا ن 
فهػِن  ،كتأكت الرير: تجمعت تىأكِّيان  ،كاألكؿ  اذ ،لغة في األصل المىأكىل –ب سر الواك  –مأكم 
كالمبػػارؾ  ،ٌرؽ النليػل بػين أعرػاف اإلبػل كمباركهػػا كاألعرػاف ال ت ػوف إال علػى المػا . كفػ(ْٔ)أًكم  

كمػػػأكل األسػػػد  ،(ٓٔ)كمػػػأكة ،كمعًرػػػن مثػػػل مىػػػٍؤًطن ،م ردىمػػػا ،كالمػػػراح ،كىػػػي المػػػأكل ،فػػػي البريػػػة

                                           
( :ينظر سورة: النجم )ُٓ. 
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 ،كمػػػأكت السػػػقا  كالػػػدلو مػػػأكان: مددتػػػو ليتسػػػ  ،كأكيػػػت منزلػػػي أكيػػػان ن  ،كال ػػػب  كالحيػػػة كالعرينػػػة
 .(ٔٔ)كالمأكاة: األرض المنن  ة فيها ما  ، فتمأكل: اتس
كالمبيػت موضػ  خػاص للمبيػت مػن  ،كال رؽ بين الدار كالبيت كالمػأكل: أف الػدار عػاـ 

كىػو  ،كقد ي وف البيت منزالن منصصان مػن البلػد ال مػن الػدار ،فالدار تشمل البيت كغيره ،الدار
 . (ٕٔ)  قيد الليل فيوثم رف ،في األصل الم اف الام يأكم إليو اإلنساف ليبلن 

كالمػػػػأكل فػػػػي الت سػػػػير: البسػػػػاتين كالمسػػػػاكن التػػػػي يػػػػأكم إليهػػػػا المؤمنػػػػوف فػػػػي الجنػػػػة  
كعند القرطبي )جنة  ،(ٖٔ)كعن ابن عباس: ىي يمين العرش منزؿ الشهدا  ،كيس نونها في ا خرة

أف  ،هوركفي الحديث المش ،فهي المأكل كالس ن ،(ٗٔ)المأكل( جنة تصير إليها أركاح الشهدا 
 ،أركاح الشػػهدا  فػػي حواصػػل طيػػر خ ػػر تسػػرح فػػي الجنػػة ثػػم تػػأكم إلػػى قناديػػل تحػػت العػػرش

كعد علة إضافة الجناف إلى المػأكل كػوف الجنػة  ،كذىأل ا لوسي إلى ت صيل ترتيأل منازؿ الجنة
  ،كما قيل: جنة عػدف  ،أك ىي الجنة ذاتها م  تنصيً أحد أماكنها ،المستقر كالس ن الحقيقي

 .(َٕ)كرأل أف سبأل تسميتها المأكل كوف أركاح الشهدا  تأكم إليها ،المأكل كاا جنة
كىاا يناق  نصوص القرآف ال ريم األخرل كما ذكرنا فجنة المأكل إذا لم يػرد بهػا أف  

ت ػػوف أعلػػى الجنػػاف فػػبل يم ػػن أف تسػػتقر فيهػػا أركاح الشػػهدا  ألف الشػػهدا  أعظػػم النػػاس منزلػػة 
يًقينى قػػػاؿ تعػػػالى:  ،كدرجػػػة عنػػػد اهلل فىأيكلىسًػػػ ى مىػػػ ى الِػػػًاينى أىنٍػعىػػػمى اللِػػػوي عىلىػػػٍيًهٍم ًمػػػنى الِنًبيِّػػػينى كىالصِّػػػدِّ

اً  كىالِصاًلًحينى كىحىسينى أيكلىًس ى رىًفيقان   .ٗٔالنسا : /  كىالشنهىدى

 دار السبلـ:
دىاري الِسبلـً ًعٍنػدى  لىهيمٍ :  -تعالي  –أكلهما قولو  ()كرد ىاا االسم في موضعين قرآنيين

ليػػوفى  ػػانيوا يػىٍعمى ػػا كى . جػػاره اللغػػوم ))سػػلم(( كمعظػػم بابػػو مػػن ُِٕ-/ األنعػػاـرىبًِّهػػٍم كىىيػػوى كىلًػػيػنهيٍم ًبمى
 كدار ،لسػػػبلمتو مػػػن العيػػػأل كالػػػنقً كال نػػػا  ،كالسػػػبلـ مػػػن األسػػػما  الحسػػػنى ،الصػػػحة كالعافيػػػة

 كسػليم ،الِسػلمٍ  ،الحيػة كلػدغ ،ًسػبلـ جمعػو دةكاحػ بعركة مستريل دلو كالسلم: .(ُٕ)الجنة السبلـ:

ػػػبلـ: بسػػػبلمتو لػػػدعاىهم كقيػػػل: ،تريػػػران  للملػػػدكغ كسػػػلـو  دؽ مػػػن ضػػػرب كالسػػػبلـ ،الحجػػػارة كالسِّ

                                           
( :ينظر سورة: يونس )ِٓ. 
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 أكثػػر عنػد كالسػػبلمة كالسػبلـ ،(ِٕ)فػػوق م اهلل معناىػا – علػػي م السػبلـ – اإلسػػبلـ كتحيػة ،الشػجر

 السػبلمة اإللهيػة الح مػة دالىػل كمػن دقيػق. غيػر كىػاا ،كالرضاعة كالرضاع كاحد بمعنى اللغة أىل

 دار كسػػميت ،كالتحيػػة ،البػػرا ة كالسػػبلـ ،(ّٕ)علػػيهم لجريانهػػا كاالخػػتبلؿ الت ػػاكت مػػن النلػػق ل ػػل

 كال فيها موت فبل ،ت نى كال ،تنقر  ال التي الداىمة السبلمة دار ألنها – الزجاج رأل كما – السبلـ
 داره ألنهػا كت نيمػان  تشػري ان  السبلـ – تعالى – اسمو إلى أضي ت إنما أنها غيره كرأل ،سقم كال ىـر

 .(ْٕ)عباده من كالصالحين أكلياىو إلكراـ – تعالى –
 بهػاا تسػمى أنػو رأل مػن ردٌ  فقػد السػبلـ – تعػالى – اسمو في كالت سير اللغة أىل كاختل 

 كاالفترا  القوؿ  ني  من نوأ علما  عٌده بل كا فات العيوب من العلية المقدسة ذاتو لسبلمة االسم

 جػػواز لعػػدـ منػػو سػػلم مػػن ال غيػػره مػػن يسػػلم أف يقت ػػي سػػالم لػػو يقػػاؿ مػػن ألف – سػػبحانو – عليػػو

 – سػبحانو – كىػو منهػا. السػبلمة ثػم كلتوقعهػا كبيػران  علػوان  ذلػ  عػن تعػالى عليػو كا فات الحوادث
 .(ٕٓ)منها ليمى سى  يقاؿ: ال ص تو ىاه كمن ،النقاىً كجواز ،ا فات توق  عن منزه

 أبلػوه لمػا جػزا ن  األكليػا  دار كونهػا – تعػالى – هلل الجنػة إضػافة سػر أف إلػى الربػرم ذىأل 

 .(ٕٔ)الدنيا في لحياتهم كمقابلة تشري ان  اهلل إلى م افان  الجزا  ف اف اهلل ذات في الدنيا في
 الصػػػراط بسػػػلوكهم أىلهػػػا لسػػػبلمة كالسػػػبلـ الػػػدار بػػػين اإلضػػػافة سػػػر أف كثيػػػر ابػػػن كرأل 

 فػي السػبلـ دار إلػى كإف ػا  سػبلـ ،الػدنيا فػي االعوجػاج مػن فسبلـ األنبيا  ألثر المقت ى المستقيم

 فيهػا مػن كسػبلمة الجنػة بػدكاـ قابلهػا آفاتها ككثرة الدنيا زكاؿ سرعة ىي لري ة أخرل كمقابلة ا خرة

 .(ٕٕ)كال دكرات ا فات من
 عظػيم  ػرؼ – تعػالى – إليػو إضػافتهاك  ،عظػيم تشػري  – لهم السبلـ دار تنصيً كفي 

 السػػبلمة مػػن يتصػػور مػػا كػػل أف أك ،السػػبلمة دار فمعنػػاه الػػدار علػػى السػػبلـ كصػػ  كػػاف فػػجذا ،آخػػر

 إلػػى الػػدار أضػػي ت لػػاا ،سػػبلـ فيهػػا التحيػػة أف آخػػر كرأل ،(ٖٕ)آخػػر لريػػ  كجػػو فهػػو فيهػػا كاىنػػة

  سػػػػبلـ الػػػػدخوؿ فعنػػػػد ،بلـبالسػػػػ مقركنػػػػة حاالتهػػػػا جميػػػػ  أف الجػػػػوزم: ابػػػػن كأضػػػػاؼ .(ٕٗ)السػػػػبلـ
 الحجػراٍدخيليوىىا ًبسىػبلـو آًمنًػينى /-ْٔ   كبعػد اسػتقرارىم ِّػةي يىػٍدخيليوفى عىلىػٍيًهٍم ًمػٍن كيػل كىاٍلمىبلًى ى

/ سىػػبلـه قػىػػٍوالن ًمػػٍن رىبي رىًحػػيمو   -تعػػالى –كعنػػد لقاىػػو  ،ِْ-ِّ-/ الرعػػدبىػػابو سىػػبلـه عىلىػػٍي يمٍ 
 .(َٖ)كىاا ىو سر اإلضافة ْْ-/ األحزابيػىٍلقىٍونىوي سىبلـه  تىًحِيتػيهيٍم يػىٍوـى   ٖٓ-يس
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كلم ياىأل  را  األسما  الحسنى إلى غير مػا ذىػأل إليػو أىػل الت سػير فػي سػر إضػافة  
 .(ُٖ)الدار )إلى اسمو تعالى السبلـ(

 ة:دار المقام
ِلنىػا دىارى  :- تعػالى – قولػو كاحػد قرآنػي موضػ  فػي االسػم ىاا كرد  اٍلميقىامىػًة ًمػٍن  الِػًام أىحى

ػا ليغيػوبه  (( أصػبلف ّٓفػاطر:/  فىٍ ًلًو ال يىمىسننىا ًفيهىا نىصىأله كىال يىمىسننىا ًفيهى . جػاره اللغػوم ))قػـو
 ،(ِٖ)كا خػر: انتصػاب أك عػـز كمنػو قػواـ الحػق كالػدين ،أحدىما: جماعػة مػن النػاس ،صحيحاف

كأقػػاـ  ،أقوامػػان. كأقامػػو فػػي موضػػعوألف أصػػلو:  ،عػػوض عػػن عػػين ال عػػل –الهػػا   –كأقػػاـ إقامػػة 
كجماعػة النػػاس مػػن  ،كبػال ت : المىقامػػة: المجلػػس ،اإلقامػػة –بال ػػم  –كالميقامػة  ،الشػي : أدامػػو
 :(ّٖ)ذل  قوؿ لبيد

ٌلهػػػػػػػػػػػػػا فىميقىاميهػػػػػػػػػػػػػا يار مىحى  عى ىػػػػػػػػػػػػػٍت الػػػػػػػػػػػػػدِّ
 

 ًبمينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػد غىٍولىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػىريجىاميهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 كقيمػػت ،- لػػو ًقػػواـ ال – لػػو قواميػػة ال األمػػر ىػػااك  ،كمالػػو أمػػره علػػى قواميػػة ذك فػػبلف تقػػوؿ: كالعػػرب 

 ،قػيػٌيم كنسػا  ،قيػاـ رجػا  بو كالوص  ،الموض  كالميقامة: كالميقاـ ،كميقامان  إقامة كأقمت كميقامان  ًقيامان 
 كالنبػػت ،الحدقػة سػػبلمة مػ  ،البصػػر ذىػاب كىػػو ،قاىمػة كعػػين ،أعػرؼ – سػػبلمة جمػ  – كقاىمػات

 قامػػػػت الظهيػػػػرة: قػػػػاىم كقػػػػاـ ،بعػػػػ  كسػػػػلم بع ػػػػو فأىلػػػػ  اتالنبػػػػ البىػػػػردي  أصػػػػاب كىامػػػػد: قػػػػاىم

أك  ،. المنبػػػرٕٔ-/ ال رقػػػاف حىسيػػػنىٍت ميٍسػػػتػىقىٌران كىميقىامػػػان    :- تعػػػالى – قولػػػو كفػػػي .(ْٖ)الشػػػمس
كقامػت المػرأة  ،ككػاا المنزلػة الحسػنة ،ألف المنبر أ رؼ م اف –كىما كاحد  –المنزلة الحسنة 

كمنهػا االسػتقامة  –عػن كػراع  –: إقامػة كإقامػان كميقامػان كقامػة كاالستقامة على الراعة ،ضد قعدت
. كقامػت األمػػة ب ػاا: بلغػػت (ٖٓ)كتوحيػد اهلل كالشػػهادة: أقػـو حػػاؿ ،االعتػداؿ كاالسػتوا  كالعػػدؿ

 .(ٖٔ)كقاـ أىلو قيامان: قاـ بشأنهم ،قيمتها
عاقبػػػة كلػػم يبعػػػد أىػػػل الت سػػير عػػػن الػػػدكراف فػػي ىػػػاه المعػػػاني كبيػػاف المقػػػاـ الحسػػػن كال

حسػنت كطابػت اإلقامػة فيهػا كصػلحت  –فػي الجنػة  –فرأل الربرم: أف تل  الغرفة  ،للمؤمنين
. كرأل الػرازم فػي (ٕٖ)قراران لمن كانت أعمالو ما ذكرتو ا يات ال ريمػة فػي كصػ  عبػاد الػرحمن

 ،بػة المػؤمنينفػي عاق ٕٔ-/ ال رقػاف حىسيػنىٍت ميٍسػتػىقىٌران كىميقىامػان :  -تعػالى  –المقابلة بين قولو 
ػػا ىٍت ميٍسػتػىقىٌران كىميقىامػػان :  تعػػالى  –كقولػو  فػي جػػزا  ال ػػافرين سػر لريػػ  مػػ   ٔٔ-/ ال رقػػاف سى
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ذلػػ  أف النػػار ال خيػػر فيهػػا البتػػة كىػػي األسػػوأ فػػي كػػل  ،عػػدـ كجػػود مسػػوؽ للمقارنػػة بػػين اإلثنػػين
نيا ثػم يرتحػل منهػا حاؿ. كأضاؼ إلى أف الجنة سميت دار المقامة إ ػارة إلػى نػزكؿ اإلنسػاف الػد

إلى منزلة القبور كمنهػا إلػى منزلػة العرصػة التػي فيهػا الجمػ  ثػم الت ريػق كقػد ت ػوف النػار لبع ػهم 
. أمػػا القرطبػػي فػػرأل أف دار المقامػػة م ػػاف خػػاص (ٖٖ)منزلػػة أخػػرل كالجنػػة دار المقامػػة للمػػؤمنين

المقتصػد فيحاسػأل كأمػا  ،للظالم ن سو فقػاؿ: )فيجػي  ىػاا السػابق فيػدخل الجنػة بغيػر حسػاب
كأمػا الظػالم لن سػو فيحػبس فػي المقػاـ كيػوب  كيقػرع ثػم يػدخل الجنػة فهػم الػػاين  ،حسػابان يسػيران 

إلػى قولػو  ّْفػاطر:/  كىقىاليوا اٍلحىٍمدي ًلِلًو الِػًام أىٍذىىػألى عىنِػا اٍلحىػزىفى ًإِف رىبِػنىػا لىغى يػوره  ىػ يوره قالوا: 
ِلنىػػػا دىارى تعػػػالى:  ػػػا ليغيػػػوبه الِػػػًام أىحى ػػػا نىصىػػػأله كىال يىمىسنػػػنىا ًفيهى /  اٍلميقىامىػػػًة ًمػػػٍن فىٍ ػػػًلًو ال يىمىسنػػػنىا ًفيهى
 .(ٖٗ) ّٓفاطر:

كذىأل البقاعي إلػى التعجػأل مػن عظمػة أمػر الهجػرة فػي سػبيل اهلل كعلػو قػدرىا كسػمو   
م حتى فقد خلد ىؤال  المهاجركف لم اف إزعاج ال افرين لهم في الدنيا ك دة أذاىم له ،خررىا

تعهػد  –تعػالى  –كاهلل  ،(َٗ)اضرركا إلػى ال ػرار بػدينهم فجعلهػم فػي أحسػن مسػتقر كأكػـر مثػول
ػاًجران ًإلىػى اللِػًو كىرىسيػوًلًو ثيػِم ييٍدرًٍكػوي اٍلمىػٍوتي فػىقىػٍد كىقىػ ى أىٍجػريهي لهم في قولػو:  كىمىػٍن يىٍنػريٍج ًمػٍن بػىٍيتًػًو ميهى

كإف أجػرىم كاقػ  عليػو ألنهػم مػا ىػاجركا فػي  ،ََُ-/ النسػا ان رىًحيمان عىلىى الِلًو كىكىافى الِلوي غى يور 
 الحقيقة إال إليو.

 

 النلد:
ٍلًد ىو قولو تعالى:  ،كرد ىاا االسم في موض  قرآني كاحد  ِنةي اٍلني ـٍ جى ره أى يػٍ قيٍل أىذىًل ى خى

ػػزىا ن كىمىًصػيران  ػػٍم جى . كجػػاره اللغػػوم ))النلػػد(( كىػػو: ُٓ-ف/ ال رقػػاالِتًػي كيًعػػدى اٍلميتِػقيػػوفى كىانىػػٍت لىهي
 ،كمنو ا تق اسم جنة النلد ،كأخلد ،أصل كاحد يدؿ على المبلزمة كالثبات. كيقاؿ: خلد: أقاـ

 :(ُٗ)قاؿ ابن أحمر
 خلػػػػػػػػػػػػػػػد الحبيػػػػػػػػػػػػػػػأل كبػػػػػػػػػػػػػػػاد حاًضػػػػػػػػػػػػػػػرهي 

 
 إال منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازؿى كٌلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػىٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  

لىػػد يقػاؿ ،البقػا  دكاـ كالنلػد:  لٌػػ – الـز – خيلػودان  ينلػدي  الرجػل خى  األزىػػرم كنقػل ،(ِٗ)تنليػدان  دهكخى

 الجنػة أىػل حػاؿ ككػال  ،يىٍنليػد خىلىد ال عل من ،منها ينرج ال دار في البقا  النلود أفٌ  العين: عن
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 ،إخػػبلدان  كأخلػػدىم ،الجنػػة فػػي النلػود لهػػم كتػػأل تعػػالى ألنػػو ،ا بػدين أبػػد إلػػى فيهػػا خالػػدكف ألنهػم
 إخػػبلدان  ينلػػدىم اهلل كأخلػػدىم النلػػد دار – الجنػػة – كىػػي ،(ّٗ)الجنػػة ككأنػػو السػػما  فػػي كالنلػػد

 ككػاا كػاا إلػى فػبلف كأخلػد ،(ْٗ)أقػاـ : كأخلػد .- أي ػان  – الجنة أسما  من اسم كالنلد ،كخٌلدىم

 :- تعػالى – قولو المعاني كبهاه ،قليلة – أل  بغير – األرض إلى خلد كيقاؿ: ،بو كرضي ،إليو ركن
 ػػا كى نىا لىرىفػىٍعنىػػاهي ًبهى ٍلػػألً كىلىػػٍو ً ػػسػٍ ثىػػًل اٍل ى ثػىليػػوي كىمى ػػوىاهي فىمى -/ األعػػراؼلىً نِػػوي أىٍخلىػػدى ًإلىػػى اأٍلىٍرًض كىاتِػبىػػ ى ىى

ُٕٔككػػاف الشػػيأل عنػػدىم رسػػوؿ  -( ٓٗ). كرجػػل منلػػد: يقػػي سػػواد رأسػػو كلحيتػػو علػػى ال بػػر
 .-الموت 

:  –تعػالى  –كالمبلحظ من مرالعة الت اسير أف الم سرين ذىبوا إلى المقارنة بين قولو  
 ٍلػًد الِتًػي كيًعػدى اٍلميتِػقيػوفى ِنةي اٍلني ـٍ جى ره أى يػٍ أم المقارنػة بػين نػار جهػنم  ُٓ-/ ال رقػاف قيٍل أىذىًل ى خى

كبػػين جنػػة النلػػد مػػ  أنػػو ال مجػػاؿ للمقارنػػة إال علػػى سػػبيل الػػته م كاالسػػتهزا  بال ػػافرين كىػػاا 
:  -تعػالى  –لػى المقارنػة بػين قولػو لاا ذىأل ال ػٌرا  إ ،مبثوث في القرآف ال ريم كبعدة أساليأل 

 ره ميٍستػىقىٌران كىأىٍحسىني مىًقيبلن يػٍ ِنًة يػىٍومىًساو خى ليس في ىػاا ”فقاؿ  ،كا ية ِْ-/ ال رقافأىٍصحىابي اٍلجى
ككاف إعرا  اهلل المؤمنين جنة النلد كبنحو ”كإلى مثل ىاا أ ار الربرم فقاؿ:  ،(ٔٗ)“سؤاؿ البتة

. كإذا كانػػت السػػعير ال تسػػاكل كال تقػػارف مػػ  جنػػة النلػػد لًػػمى (ٕٗ)“أكيػػلالػػام قلنػػاه قػػاؿ أىػػل الت
مػػ  أف  ،السػػؤاؿإ إنمػػا جػػا  السػػؤاؿ للتنبيػػو علػػى ت ػػاكت المنػػزلتين ال علػػى أٌف فػػي السػػعير خيػػران 

بػل مػن حيػث   ،الزجاج ذىأل إلى كقػوع التسػاكم بػين الجنػة كالنػار ال فػي كجػود خيػر فػي االثنػين
نسػػػاف فػػػػي ا خػػػرة أف يػػػػدخل فػػػي أحػػػػديهما. مػػػن ىػػػػاا االعتبػػػار كقػػػػ  كونهمػػػا منػػػزلتين البػػػػد لئل

فػرأل أف كجػو صػحة الت  ػيل فػي قولػػو  ،-أي ػان  –كإلػى ذلػ  ذىػأل النيسػابورم  ،(ٖٗ)الت  ػيل
ٍلػػػدً تعػػػالى:  نِػػػةي اٍلني ـٍ جى ػػػره أى يػٍ ذىلًػػػ ى خى )كالت ػػػاكت بػػػين المنػػػزلتين يرجػػػ  إلػػػى  ،ُٓ-/ ال رقػػػاف  ى

أىػػل  –أم: لػو كػاف لهػم  ،أك ىػو علػى سػػبيل العػرض ،فيػو الموضػ  مػن حيػث ىػو موضػػ  ال  ػر
. أمػا السػمرقندم: فػاىأل إلػى كجػو المجػاز (ٗٗ)مستقر كاف مستقر أىل الجنة خيران منو( -النار 

العػرب  –كإنمػا خػاطبهم  ،ألف العافية خير من الببل  ،كإف لم ي ن في النار خير ،في القوؿ ىاا
ـو أف خلػود أىػل الجنػة ىػو األسػاس كلػيس خلػود الجنػػة . كمعلػ(ََُ)بمػا يتعػارفوف فػي كبلمهػم –

مهما امتد بها الوقت  –الزاىلة  –كجا  ىاا الوص  للت ريق بين جنات الدنيا  ،كإف تبلزما ،ذاتها
كقد يراد بجنة النلد اسػم علػم إلحػدل الجنػاف كمػا قػالوا جنػة عػدف  ،كبين جنة ا خرة ،كالزماف
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في ا ية داللة على “ فعل”أف  –عن المحققين  –آخر  . كأضاؼ ا لوسي في م اف(َُُ)كغيرىا
االتصػػاؼ بالحػػدث كعلػػى المبالغػػة فيػػو كالزيػػادة المرلقػػة ال علػػى التنييػػر كالم اضػػلة مستشػػهدان 

 .(َُِ)“أحسن أخوتو يوس  ”بالقوؿ: 
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  طوبػى:
ا الِػػًاينى آمىنيػػو : -تعػػالى  –كرد ىػػاا االسػػم فػػي موضػػ  كاحػػد فػػي القػػرآف ال ػػريم قولػػو  

ػػػٍم كىحيٍسػػػني مىػػػآبو  . جػػػاره اللغػػػوم ))طيػػػأل(( أصػػػل ِٗ-/ الرعػػػدكىعىًمليػػػوا الِصػػػاًلحىاًت طيػػػوبىى لىهي
كطيبػة: مدينػة  ،كاألطيبػاف األكػل كالن ػاح ،مػن ذلػ  الريػأل ،صحي  يػدؿ علػى خػبلؼ النبيػث

رسوؿ اهلل 
(َُّ). 

كاكان مػػن الريػػأل فقلبػػت اليػػا  “ فعلػػى”كطػػوبى لػػيس مػػن ))طػػوب( كأصػػلها اليػػا  كأنهػػا  
كىػػاا  ػػراب مىٍريىبىػػةه للػػن س: أم تريػػأل  ،طيػػأل جػػدان  –بال ػػم  –ك ػػي  طيٌيبػػات  ،(َُْ)لل ػػمة

يقػاؿ:  ،كأنػو بمعنػى طيبػة  ،كالنمر: طابػة ،(َُٓ)كطوبى: اسم  جرةو في الجنة ،الن وس إذا  ربتو
فػػي كقيػػل: طػػوبى اسػػم الجنػػة فػػي الهنديػػة كقيػػل:  –كأٍيًرػػأل بػػو  - ،كأطيػػأل بػػو ،كأيربىػػو ،مػػا أطيبػػو

. كيقػػػاؿ (َُٔ)االسػػػترابة االسػػػتنجا  ألنػػػو يريػػػأل جسػػػده ممػػػا عليػػػو مػػػن النبػػػث ،لسػػػاف الحبشػػػة
عن كراع  –كالرنوبى: جماعة الريبة  ،دكف الل ظ ،يراد الريأل في المعنى ،كأٍكبة ،للداخل: طىٍوبة

 كبػو كرد ، ػجرة فػي الجنػة: طػوبى ،كالرٌػوبى: الريػأل ،جم  كيِّسة –كال نظير لو غير ال ويس  –
 .(َُٕ)كقيل: اسم للجنة ،أك خير ،كقيل: معناىا حيٍسنىى لهم ،الت سير

 ،(َُٖ)ف ػػي ت سػػير مجاىػػد: ىػػي الجنػػة –طػػوبى  –كاختلػػ  أىػػل الت سػػير فػػي المػػراد  
سػألو رجػل: كمػا طػوبىإ ]قػاؿ:  ػجرة  كعند غيره  جرة في الجنة دلػيلهم حػديث رسػوؿ اهلل 

كجمػػ  الػػرازم األقػػواؿ فػػي  ،(َُٗ)ن أكمامهػػا فػػي الجنػػة مسػػيرة عػػاـ ثيػػاب أىػػل الجنػػة تنػػرج مػػ
كفي دار كل مؤمن ( ( أسم  جرة في الجنة أصلها في دار رسوؿ اهلل )ُت سير طوبى فقاؿ: )

( مصدر من طاب كطوبى ل  إذا أصبت طيبان كاختل وا فػي معناىػا فهػي فػرح كقػرة ِ)منها غصن
أل. ككػػل ىػػاه المعػػاني متقاربػػة كقيػػل خيػػر ككرامػة أك عػػي  طيٌػػ ،عػين أك نعمػػة أك غبرػػة أك حسػػنى

( ل ػػظ غيػػر عربػػي تعنػػي الجنػػة. كقػػد ضػػع  الػػرازم ىػػاا الػػرأم ألنػػو يػػرل أف ّالداللػػة كالمعنػػى )
علػػػم  –طػػػوبي  –. ككػػػاا رأل القرطبػػػي: فهػػػي (َُُ)القػػػرآف ال ػػػريم لػػػيس فيػػػو إال األل ػػػاظ العربيػػػة
 ،ال ػػردكس  ( ] ػػجرة تػػدعى طػػوبى ىػػي نرػػاؽلشػػجرة فػػي الجنػػة كجػػا  بحػػديث رسػػوؿ اهلل )

–كىي الجوزة  –كقيل: ىي  جرة تشبو  جرة بالشاـ تنبت على ساؽ كاحدة ثم ينتشر أعبلىا 
أف تت تػق لعبػاده عٌمػا  ػا كا مػن خيػل مسػرجة كإبػل  –تعالى  –أك ىي الشجرة التي يأمرىا  (ُُُ)
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 كإف سػقر ،كعٌما  ا كا من ال سوة كاختصاص ىاه الشجرة بجرضػاع صػبياف أىػل الجنػة ،مرحلة
فػػي نهػػر مػػن أنهػػار الجنػػة حتػػى تقػػـو  -الجنػػين الػػام تسػػقرو المػػرأة قبػػل أكاف كالدتػػو  –المػػرأة 

كأمرىػا أف  ،غرسها بيػده مػن جنػة لؤلػؤة –تبارؾ كتعالى  –كما ذكركا أٌف الرحمن   ،الساعة فيبعث
كخرجػت مػن أصػلها ينػابي  أنهػار الجنػة مػن عسػل  –تعػالى  –فامتدت إلى حيث  ػا  اهلل  ،تمتد

 .(ُُِ)كخمر لاة للشاربين كما  غير آسن كلبن لم يتغير طعمو ،مص ى
كلما ذكر تعالى ص ات من يدخلوف عدف في سػورة الرعػد فهػم الوافػوف بالعهػد كالػاين  

ينشوف اهلل كيصلوف ما أمر بو تعالى أف يوصل كإقاـ الصبلة كاإلن اؽ سران كعبلنية في سػبيل اهلل 
فجمعهػم تعػالى مػ  ا بػا   ،ل ذلػ  صػبران مػنهم لوجػو اهللكػ  –اإلحساف  –كدف  السيسة بالحسنة 

كاألزكاج كالاريػة. كعقػأل بعػدىا بوصػ  مػن يجػزكف طػوبى فػي ا خػرة كىػم الػاين آمنػوا كعملػػوا 
 الصالحات كاطمأنت قلوبهم باكر اهلل كأثنى عليهم بحسن المآب.

 

 هوامش البحث:

 .ّٕبن أبي سلمى: . كالبيت في  رح ديواف زىير ُِْ/ُينظر: مقاييس اللغة:  (ُ

 .ْٗٗ/ َُينظر: تهايأل اللغة:  (ِ

 .ُٓ؛ كينظر: كتاب النبات: َِّٗ/ٓينظر: الصحاح:  (ّ

 .ّْٓ/ُينظر: المزىر في علـو اللغة كأنواعها:  (ْ

 .ََُ ، ٗٗ/ُّينظر: لساف العرب:  (ٓ

كال ػػػبلـ الػػػام نقلػػػو عػػػن الراغػػػأل ال يوجػػػد فػػػي  ،ُِّ/ٗينظػػػر: تػػػاج العػػػركس:  (ٔ
 الم ردات.

 .ُِّ/ ُف: ينظر: جام  البيا (ٕ

 .َّْ القرآف: كلغة الشعر لغة بين الداللي الترور (ٖ

 .ِٔٓ/ ُال شاؼ:  ينظر: (ٗ

 .ْٔٓ ، ْٓٓ/ َُينظر: ركح المعاني: (َُ
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 .ْْٔ/ ٓينظر: مقاييس اللغة:  (ُُ

 .َِِْ ، َُِْ/ ٓينظر: الصحاح:  (ُِ

 .ُِٖ ، ُُٖ/ْينظر: القاموس المحير:  (ُّ

 .ٕٗٓ/ ُِينظر: لساف العرب:  (ُْ

 .ٖٕ ، ٕٕ/ ٗينظر: تاج العركس:  (ُٓ

؛ كالتوقيػػ  علػػى مهمػػات التعػػاري : َٕٔينظػػر: الم ػػردات فػػي غريػػأل القػػرآف:  (ُٔ
َْٕ. 

 .ُٕٗ/ ٔينظر: جام  البياف:  (ُٕ

 .ِٗٔ/ ُينظر: ال شاؼ:  (ُٖ

 .ُِٔٓ/ ّينظر: التحرير كالتنوير:  (ُٗ

 .ْْٔ/ّينظر: ـ.ف:  (َِ

 .ُْٖ/ ٔينظر: ركح المعاني:  (ُِ

 .ُُِالترور الداللي:  (ِِ

 .ِْٖ/ْينظر: مقاييس اللغة:  (ِّ

 .ْٗ/ُ: كتاب العين: ينظر (ِْ

 .ُِِٔ/ٔينظر: الصحاح:  (ِٓ

 .َُٔ/ُينظر: المعرب:  (ِٔ

 .ُِٖ/ِينظر: التهايأل:  (ِٕ

 .ُْٖينظر: منتار الصحاح:  (ِٖ

 .َُٔ/ُينظر: المعرب من ال بلـ األعجمي:  (ِٗ

 .َِٖ: ُّينظر: لساف العرب:  (َّ
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 .ُِْ/ َُينظر: جام  البياف:  (ُّ

 .ُِٓ-ُِْ/َُينظر: ـ.ف.:  (ِّ

كالحػديث األكؿ  ،ْٓٓ/ َُكح المعػاني: ؛ ر  َِّ ،َِِ/ِينظر: ال شاؼ:  (ّّ
 .َِّ/ِكالثاني في الدر المنثور:  ٕٔفي ال اؼ الشاؼ: 

 .ْٗٔ – ْٖٔ/ ّينظر: زاد المسير:  (ّْ

 .ُِٓ/َُينظر: غراىأل القرآف كرغاىأل ال رقاف:  (ّٓ

 .ْٖٕ/ْينظر: مقاييس اللغة:  (ّٔ

 ،ّٔٗ. كالبيػػػت فػػػي كتػػػاب لبيػػػد بػػػن أبػػػي ربيعػػػة : َُُْ/ ْينظػػػر: الصػػػحاح:  (ّٕ
 كنصو:

 طبقان .........  فألق دىٍكفى عٌزة عر و

 .َُُ/ ٖينظر: التهايأل:  (ّٖ

 .َُِ/ ٖينظر: ـ. ف:  (ّٗ

 .ُُٗ ، ُٕ؛ النبات: َِٗ/ ٔينظر: تاج العركس:  (َْ

 .ّٓ/ ُٗينظر: جام  البياف:  (ُْ

 َِْ/ُٔ؛ كالحديث األكؿ في صحي  ابن حباف: ِٖٔ/ٔينظر: الدر المنثور:  (ِْ
 .ٓٗٓ/ْام: ))بل ظ منتل (( كالثاني في صحي  الترم

 .ٔٓ/ُّينظر: الجام  ألح اـ القرآف:  (ّْ

 .ُُِ/ ٔينظر: زاد المسير:  (ْْ

 .ْٖ/ُٗينظر: التحرير كالتنوير:  (ْٓ

؛ كالبيػػت فػػي  ػػرح ديػػواف حسػػاف بػػن ثابػػت: ِٕٓ/ُينظػػر: القػػاموس المحػػير:  (ْٔ
َّٔ . 

 .َِْينظر: المعرب من ال بلـ األعجمي:  (ْٕ
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 .ُِْينظر: ـ. ف:  (ْٖ

كالصػػػػػػحاح:  ، ّّّ/ّرة اللغػػػػػة: ككتػػػػػػاب جمهػػػػػ ،ٔٔ/ُُينظػػػػػر: المنصػػػػػً:  (ْٗ
كالجػػام   ،ِٗ/ ُٓكجػػام  البيػػاف:  ،ُِّ/ِكمعػػاني القػػرآف لل ػػرا :  ،ٗٓٗ/ّ

 .ْٔ/ُُألح اـ القرآف: 

 .ُّٔ/ٔكلساف العرب:  ،ٔٔ/ُُينظر: المنصً:  (َٓ

 .َُّ ،ِّْينظر: أل اظ الحيواف كالنبات في القرآف ال ريم:  (ُٓ

 .ّّٗ/ ٕينظر: كتاب العين:  (ِٓ

كال ػػبلـ الػػام نقػػل عػػن المبػػرد كثعلػػأل ال يوجػػد فػػي   ،ٗٓٗ/ّينظػػر: الصػػحاح:  (ّٓ
 كتبهما.

 .ْٔٗ ،ِّٔينظر: منتار الصحاح:  (ْٓ

 .ُّٔ/ٔينظر: لساف العرب:  (ٓٓ

 .ٔ/ُٖينظر: جام  البياف:  (ٔٓ

 .ِٕ/ّينظر: ال شاؼ:  (ٕٓ

 .ّٕ/ُِينظر: الجام  ألح اـ القرآف:  (ٖٓ

 .ّٖٓ/ْ؛ كالحديث في صحي  الترمام: ُِّ/ّينظر: ت سير النازف:  (ٗٓ

 .ّٖ/ِّلت سير ال بير: ينظر: ا (َٔ

 .ُٗٗ/ٓينظر: زاد المسير:  (ُٔ

 .َِْ/ُٔصحي  ابن حباف:  (ِٔ

 .ُُٓ/ُينظر: مقاييس اللغة:  (ّٔ

 .ِِْٕ/ٔينظر: الصحاح:  (ْٔ

 .ُْ/ِينظر: كتاب العين:  (ٓٔ

 .ُُٖٕ/ُ ،ُِٖٔ/ُينظر: القاموس المحير:  (ٔٔ
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كالتوقيػػػ  علػػػى مهمػػػات التعػػػاري :  ،ِْينظػػػر: الم ػػػردات فػػػي غريػػػأل القػػػرآف:  (ٕٔ
َُٓ. 

 .ُٖٓ/ ِِجام  البياف: ينظر:  (ٖٔ

؛ كالحػػػػديث فػػػػي صػػػػحي  الترمػػػػام: ّٔ: ُٕينظػػػػر: الجػػػػام  ألح ػػػػاـ القػػػػرآف:  (ٗٔ
ٓ/ُِْ. 

 .ُٕٗ/ُِينظر: ركح المعاني:  (َٕ

 .ُٗ/ّينظر: مقاييس اللغة:  (ُٕ

 .ِٓٔ/ٕينظر: كتاب العين:  (ِٕ

 .َّْ/ٖ؛ كينظر: تاج العركس: ُِٗ ،ِٖٗ/ُِينظر: لساف العرب:  (ّٕ

 .ُّْ ،َّْ/ٖينظر: تاج العركس:  (ْٕ

 .ِٓ/ٖنظر: جام  البياف: ي (ٕٓ

 .ُٖٖ-ُٕٖكينظر: لوام  البينات:  (ٕٔ

 .ُٕٔ/ ِينظر: ت سير القرآف العظيم:  (ٕٕ

 .ُٖٗ/ُّينظر: الت سير ال بير:  (ٖٕ

 .ُّٔ/ُُينظر: ركح المعاني:  (ٕٗ

 .ُِِ/ّينظر: زاد المسير:  (َٖ

 .ُٖٖ-ُٕٖينظر: لوام  البينات:  (ُٖ

 .ّْ/ٓينظر: مقاييس اللغة:  (ِٖ

مرلػػػ  معلقتػػػو فػػػي كتػػػاب لبيػػػد بػػػن ربيعػػػة  ؛ كالبيػػػتَُِٕينظػػػر: الصػػػحاح: ق/ (ّٖ
 .ّْٖالعامرم: 

 .ِِّ/ٓينظر: كتاب العين:  (ْٖ

 .ْٔٗ/ُِينظر: لساف العرب:  (ٖٓ
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 .ّٕ ،ّٔ/ٗينظر: تاج العركس:  (ٖٔ

 .ّٓ: ُٗينظر: جام  البياف:  (ٕٖ

 .ُُٔ/ِْينظر: الت سير ال بير:  (ٖٖ

 ِِْ/ُْينظر: الجام  ألح اـ القرآف:  (ٖٗ

 .ّٕٕ ، ّٕٔ/ٓينظر: نظم الدرر: (َٗ

 ،ٖٔ؛ كالبيػػت فػػي  ػػعر عمػػر بػػن أحمػػر البػػاىلي: َِٕ/ِقػػاييس اللغػػة: ينظػػر: م (ُٗ
 كىو كادو من أكدية لجأ. ،كفيو: خلًد الجيبػىٍيأل

 .ْٗٔ/ِينظر: الصحاح:  (ِٗ

 .ِٕٕ/ٕينظر: تهايأل اللغة:  (ّٗ

 .ٖٓ/ٓينظر: المح م كالمحير األعظم في اللغة:  (ْٗ

 .ُْٔ/ّينظر: لساف العرب:  (ٓٗ

 .ِٔٔ/ِ:  -ال را   –ينظر: معاني القرآف  (ٔٗ

 .ُّٕ ، ُّٔ/ ُٖجام  البياف:  (ٕٗ

 .ْٕٔ/ْينظر: زاد المسير:  (ٖٗ

 .ُِٗ ، ُِٖ/ُٖينظر: غراىأل القرآف كرغاىأل ال رقاف:  (ٗٗ

ََُ)  :  .ٕٓ/ِْكالت سير ال بير:  ،ْٓٓ/ِينظر: بحر العلـو

 .ُّ/ُٗينظر: ركح المعاني:  (َُُ

 .ُٖ/ٗينظر: ـ. ف: (َُِ

 .ّْٓ/ ّينظر: مقاييس اللغة:  (َُّ

 .َّْ/ّينظر: ـ. ف:  (َُْ

 .ُّٕ/ُ: ينظر: الصحاح (َُٓ
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 .َْ ، ّٗ/ُْينظر: التهايأل:  (َُٔ

 .ّٖٓ/ُكتاج العركس:  ،ّٔٓ ، ِٔٓ/ُينظر: لساف العرب:  (َُٕ

 .ِّٖينظر: ت سير مجاىد: (َُٖ

 .ِْٗ/ُٔكالحديث في صحي  ابن حباف:  ،ٕٗ/ُّينظر: جام  البياف:  (َُٗ

 ِٓ/ ُٗينظر: الت سير ال بير:  (َُُ

 كالحػػديث فػػي صػػحي  ،َِٖ ، َِٕ/ ٗينظػػر: الجػػام  ألح ػػاـ القػػرآف:  (ُُُ
 بل ظ منتل . – َّْ/ُٔابن حباف: 

 .َِٖ ، َِٕ/ ٗينظر: ـ. ف:  (ُُِ

 

 المصادر:

أطركحػػة دكتػػوراه غيػػر  ، -دراسػػة دالليػػة  –أل ػػاظ الحيػػواف كالنبػػات فػػي القػػرآف ال ػػريم  (ُُّ
بج راؼ  ،جامعة الموصل  –مقدمة إلى كلية ا داب  ،فنرم أحمد سليماف  ،منشورة

 ـ .ََِِ -ىػ ُِّْ ،يماألستاذ الدكتور محيي الدين توفيق إبراى

 ،ىػػ(ِٕٓأبو الليث نصر السمرقندم بن محمد بن أحمد بن إبػراىيم )ت  ،بحر العلـو (ُُْ
 ،دار ال تػػأل العلميػػة ،ُط ،كطػبلؿ أحمػػد عبػدالموجود ،تحقيػق: علػػي محمػد معػػوض

 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُّْبيركت 

الزبيػػػدم محمػػػد مرت ػػػى الحسػػػيني الواسػػػري )ت  ،تػػػاج العػػػركس مػػػن جػػػواىر القػػػاموس (ُُٓ
تحقيػػػػػق: عبدالسػػػػتار أحمػػػػػد فػػػػػراج  ،ِٔج-ُالنشػػػػػرة المحققػػػػة مػػػػػن ج ،ىػػػػػ(َُِٔ
مصػػر  ،المربعػػة النيريػػة ،ُط ،كالنشػػرة القديمػػة ،ـُٓٔٗمربعػػة ال ويػػت  ،كآخػػركف
 ىػ َُّٔ

تحقيػق: أحمػد  ،ىػػ( ّّٗالجوىرم إسماعيل بن حمػاد )ت  ،تاج اللغة كصحاح العربية (ُُٔ
 ـ.ُٕٗٗلبناف  –بيركت  ،ِط ،عبدالغ ور
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الػػػدار  ،الػػػدار التونسػػػية للنشػػػر ،اإلمػػػاـ الشػػػي  عبػػػدالقاىر بػػػن عا ػػػور ،تنػػػويرالتحريػػػر كال (ُُٕ
 ببل تاري . ،تونس ،الجماىيرية للتوزي  كاإلعبلف

-ىػػَُْٓ ،ُط األردف ،عػودة خليػل عػودة ،القػرآف كلغػة الشػعر لغػة بين الداللي الترور (ُُٖ
 ـ.ُٖٓٗ

دين علػي بػن محمػد بػن ت سير النازف )لباب التأكيل في معاني التنزيل( النػازف عػبل  الػ (ُُٗ
 ببل تاري .  ،مصر ،دار ال تأل العربية ،إبراىيم البغدادم الصوفي

ابػػن كثيػػر أبػػو ال ػػدا  إسػػماعيل بػػن كثيػػر القريشػػي الدمشػػقي )ت  ،ت سػػير القػػرآف العظػػيم (َُِ
 ببل تاري . ،لبناف –بيركت  ،دار الم يد ،ىػ(ْٕٕ

ا  الػػػدين محمػػػد )ت الػػػرازم فنػػػر الػػػدين بػػػن ضػػػي –م ػػػاتي  الغيػػػأل  –الت سػػػير ال بيػػػر  (ُُِ
 ـ.ُٖٓٗ -ىػ  ُْٓٗلبناف  –بيركت  ،دار ال  ر ،ّط ،ىػ(َٔٔ

تحقيػق: عبػدالرحمن الرػاىر  ،ىػػ(َُِمجاىد بن جبيػر المنزكمػي )ت  ،ت سير مجاىد (ُِِ
 ـ.ُٕٔٗ -ىػ ُّٔٗباكستاف  ،ُط ،السورني

تحقيػق: عبدالسػبلـ  ،ىػػ(َّٕاألزىرم أبو منصور محمػد بػن أحمػد )ت  ،تهايأل اللغة (ُِّ
المؤسسػػة المصػػرية للرباعػػة:  ،مراجعػػة: محمػػد علػػي النجػػار ،ىػػاركف كآخػػركفمحمػػد 
 .ْٗٗـُْٔٗ -ىػ ُّْٖمصر  –القاىرة 

تحقيػػق: محمػػد رضػػواف  ،محمػػد عبػػدالرؤكؼ المنػػاكم ،التوقيػػ  علػػى مهمػػات التعػػاري  (ُِْ
 ىػ.َُُْ ،ُط ،دمشق ،دار ال  ر ،بيركت ،دار ال  ر المعاصر ،الداية

 ،ىػػ(َُّالربػرم أبػو جع ػر محمػد بػن جريػر )ت  ،قػرآفجام  البيػاف فػي ت سػير آم ال (ُِٓ
 ـ.ُِٕٗ -ىػ ُِّٗلبناف  –بيركت  ،دار المعرفة للرباعة كالنشر ،ِط

 ،ىػػ(ُٕٔالقرطبي أبو عبداهلل محمػد بػن أحمػد األنصػارم )ت  ،الجام  ألح اـ القرآف (ُِٔ
 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖلبناف  –بيركت  ،دار ال تأل العلمية ،ُط
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السيوطي اإلماـ جبلؿ الدين عبدالرحمن بن أبي ب ػر  ،ت سير بالمأثورالدر المنثور في ال (ُِٕ
 ،ٖكمػت ،ـُّٖٗ -ىػػ َُّْبيركت  ،دار ال  ر ،ُط ،ٕ – ُمت ،ىػ(ُُٗ)ت 
 ـ . ُٖٗٗ -ىػ َُْٗ ،ِط

ا لوسػػي أبػػو ال  ػػل  ػػهاب  ،ركح المعػػاني فػػي ت سػػير القػػرآف العظػػيم كالسػػب  المثػػاني (ُِٖ
 ـ. ُٕٖٗ -ىػ َُْٖلبناف  –ت بيرك  ،ىػ(َُِٕالدين السيد محمود )ت 

ابن الجوزم جماؿ الػدين عبػدالرحمن بػن علػي بػن محمػد  ،زاد المسير في علم الت سير (ُِٗ
 ـ.ُٖٔٗ -ىػ ُّٖٖ ،ُط ،ىػ(ٕٗٓالقريشي البغدادم )ت 

فنرالػػدين محمػػد بػػن  ،الػػرازم –لوامػػ  البينػػات  - ػػرح أسػػما  اهلل الحسػػنى كالصػػ ات  (َُّ
 ـ.ُٕٔٗ -ىػ ُّٔٗ ،القاىرة ،ىػ(َٔٔعمر )ت 

بػػبل  ،لبنػاف –بيػركت  ،دار التػػراث ،محمػػد عػزت نصػراهلل ، ػرح ديػواف حسػػاف بػن ثابػت (ُُّ
 تاري .

صنعة: ثعلأل اإلماـ أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد  ، رح ديواف زىير بن أبي سلمى (ُِّ
 ـ.ُْٔٗ -ىػ ُّْٖالقاىرة  ،تحقيق: أحمد زكي العدكم ،ىػ(ُِٗالشيباني )ت 

تػألي  األميػر عػبل  الػدين علػي بػن بلبػاف ال ارسػي  ،بلبػافصحي  ابػن حبػاف بترتيػأل ابػن  (ُّّ
مؤسسػػػة  ،ّط ،حققػػػو ك ػػػرح أحاديثػػػو كعلٌػػػق عليػػػو:  ػػػعيأل األرنػػػؤكط ،ىػػػػ(ّٕٗ)ت 

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖبيركت  ،الرسالة

أبػػػو عيسػػػى محمػػػد بػػػن عيسػػػى بػػػن سػػػورة )ت  –جػػػام  الصػػػحي   –صػػػحي  الترمػػػام  (ُّْ
ىػػ َُْٖبيػركت  ،العلميػة دار ال تػأل ،تحقيق ك رح: أحمد محمد  ػاكر ،ىػ(ِٕٗ

 ـ.ُٕٗٗ -

النيسابورم نظاـ الدين الحسن  –ىام  جام  البياف  –غراىأل القرآف كرغاىأل ال رقاف  (ُّٓ
ىػ ُِّٗلبناف  –بيركت  ،دار المعرفة ،ىػ(ََٕبن محمد بن حسين القمي )ت بعد 

 ـ .ُِٕٗ -
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ؤسسػة الم ،ىػػ(ُٕٖال يركزآبادم مجدالدين محمػد بػن يعقػوب )ت  ،القاموس المحير (ُّٔ
 -ىػ ُُّٕمصر  ،ْج ،ببل تاري  ،لبناف –بيركت  ،ّ-ُج ،العربية للرباعة كالنشر

 ـ.ُِٓٗ

 )ت علػي ابػن أحمػد حجػر ابػن العسػقبلني ،ال شػاؼ أحاديػث تنػريت فػي الشػاؼ ال اؼ (ُّٕ

 تاري . ببل ،المعرفة دار ،القاىرة ،مصر ،ىػ( ّٖٓ

 ،ىػػػػ(ُٕٓيػػػدم )ت النليػػػل أبػػػو عبػػػدالرحمن النليػػػل بػػػن أحمػػػد ال راى ،كتػػػاب العػػػين (ُّٖ
بيركت  ،عماف ،بغداد ،ال وت ،ك د. إبراىيم السامراىي ،تحقيق: د. مهدم المنزكمي

 ـ.ُٖٔٗ – َُٖٗ

أبػػو حني ػة الػػدينورم أحمػد بػػن داكد )ت  ،ٓكالنصػػ  األكؿ مػن ج ّج ،كتػاب النبػات   (ُّٗ
بػبل  ،طهػراف ،فرانػز  ػتاينر ب يسػبادف ،تحقيػق ك ػرح كتقػديم: برنهػارد ل ػين ،ىػ(ِِٖ
 .تاري 

ابػػػػن دريػػػػد أبػػػػو ب ػػػػر محمػػػػد بػػػػن الحسػػػػن األزدم البصػػػػرم )ت  ،كتػػػػاب جمهػػػػرة اللغػػػػة (َُْ
 بغداد. ،م تبة المثنى ،ىػ(ُِّ

 :ُّٖٗال ويت  ،دار القلم ،ّط ،د. يحيى الجبورم ،كتاب لبيد بن أبي ربيعة (ُُْ

الزمنشرم أبو القاسم جار اهلل محمود بن  ،ال شاؼ عن حقاىق التنزيل كعيوف األقاكيل (ُِْ
 ببل تاري . ،طهراف ،ىػ(ّٖٓي )ت عمر النوارزم

ابػػن منظػػور أبػو ال  ػػل جمػػاؿ الػػدين محمػد بػػن م ػػـر األفريقػػي المصػػرم  ،لسػاف العػػرب (ُّْ
 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْْلبناف  –بيركت  ،دار صادر ،ّط ،ىػ(ُُٕ)ت 

تحقيق:  ،ىػ(ْٖٓعلي بن إسماعيل بن سيده )ت  ،المح م كالمحير األعظم في اللغة (ُْْ
 مصر. ،الحلبي ،ـُُٕٗ -ىػ ُُّٗ ،ُط ،إبراىيم األبيارم

دار ال تػاب  ،ىػػ(َٔٔالرازم محمد بن أبي ب ػر بػن عبػدالقادر )ت  ،منتارخ الصحاح (ُْٓ
 ـ.ُُٖٗلبناف  –بيركت  ،العربي
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 ،بيركت ،ىػ(ْٖٓأبو الحسين علي بن إسماعيل األندلسي )ت  ،ابن سيده ،المنصً (ُْٔ
 ببل تاري .

جػبلؿ الػدين عبػدالرحمن بػن أبػي ب ػر السػيوطي اإلمػاـ  ،المزىر في علـو اللغة كأنواعهػا (ُْٕ
كمحمػد أبػو  ،ىػ(  رح كضبر كتصحي  كتعليق: محمػد أحمػد جػاد المػولىُُٗ)ت 

 ـ.ُٕٖٗ -ىػ َُْٖلبناف  –بيركت  ،كعلى محمد البجاكم ،ال  ل إبراىيم

 ـ.َُٖٗ ،بيركت ،ِط ،ىػ(َِٕأبو زكريا يحيى بن زياد )ت  ،ال را  ،معاني القرآف (ُْٖ

الجػواليقي أبػو منصػور موىػوب بػن  ،عجمي علػى حػركؼ المعجػمالمعرب من ال بلـ األ (ُْٗ
طهراف  ،تحقيق ك رح: أحمد محمد  اكر ،ىػ(َْٓأحمد بن محمد ابن المعتز )ت 

الزاىػػر فػػي غريػػأل أل ػػاظ الشػػافعي أبػػو منصػػور األزىػػرم محمػػد بػػن  ،َِْـ : ُٔٔٗ
يت ال و  ،ُط ،تحقيق: د. محمد جبر األل ي ،ىػ(َّٕأحمد بن األزىر الهركم )ت 

 ىػ.ُّٗٗ

ىػػػ( ِْٓالحسػػين بػػن محمػػد )ت  ،الراغػػأل األصػػ هاني ،الم ػػردات فػػي غريػػأل القػػرآف (َُٓ
 ـ.َُٕٗ ،مصر

تحقيػق: عبدالسػبلـ محمػد  ،ىػػ(ّٓٗابػن فػارس أبػو الحسػن أحمػد )ت  ،مقاييس اللغة (ُُٓ
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗدار ال  ر  ،ىاركف

حسػن إبػراىيم ابػن البقػاعي برىػاف الػدين أبػو ال ،في تناسأل ا يات كالسػور ،نظم الدرر (ُِٓ
 ـ.ُْٖٗ – ُٗٔٗمصر  –القاىرة  ،م تبة ابن تيميو ،ُط ،ىػ(ٖٖٓعمر )ت 

 
 

 

 

 

 



 دالالتها -أل اظها  أسما  الجنة في القرآف ال ريم  :
 د. فنرم احمد سليماف 

32 

 

ABSTRACT 

Thanks God and prays and peace on his followers the 

study of the names of the Heaven and recognize the relative 

differences between them is of a great importance in the study 

of Islam because heaven is one base of the faith in abstract and 

materials. They are a base from the source of religion and this 

search is trying to know the differences and we range realative 

differences for these giving a brief and each name is titled. 

After that we mentioned the number of their mentioned. Then 

the first position of mentioning name. 

Linguistically، we studied the root of pronunciation and 

the hypothesis of linguistics and hypothesis of the interpreters. 

Our comments are finally come to these names {HEAVEN / 

AL-NAEEM / ADAN / ROOM / PARADISE / SHELTHER / 

HOUSE OF PEACE / HOUSE OF EXSISTENSED / 

MORTANLITY / GOOD FOOD}.  

GOOD BLESS. 


