مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد (ُٕ)

العدد (ٗ)

تشرين األكؿ (ََُِ)

أمساء اجلنة يف القرآن الكريم
ألفاظها  -دالالتها

د .فخري احمد سليمان
جامعة الموصل  /كلية اآلداب
قسم اللغة العربية
بسم اهلل الرمحن الرحيم

المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين ،كالصبلة كالسبلـ على نبينا محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين.
أما بعد:
تأتي أىمية دراسة الجنة كنعيمها من كونها إحدل األسس األصولية للعقيدة اإلسبلمية،

فاإليمػػاف باألصػػوؿ جميع ػان ينػػرج اإلنسػػاف مػػن داىػػرة ال ػػر إلػػى اإليمػػاف ،كالجنػػة كالنػػار الػػركن
الثالث مػن أركػاف العقيػدة اإلسػبلمية – أصػوؿ الػدين – كىػي” :التوحيػد  /النبػوة  /المعػاد“ ،لػاا

كانت أىمية دراسة دالالت أسماىها ،كقد جػا مػنهت ترتيػأل األسػما علػى عػدد مػرات كركدىػا،

ثم فصلنا دالالتها من كتأل اللغة كانتهينا إلى أقواؿ أىل الت سير مػ تعليقػات جػا كػل منهػا فػي

محلو ،أما دراسة الل ظ الواحد فبدأنا بداللة جاره اللغوم بعد ذكر عدد مرات كركده في القرآف

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

ال ريم.

كالبػػد مػػن اإل ػػارة إلػػى أف كػػل اسػػم مػػن ىػػاه األسػػما يحتػػاج إلػػى دراسػػة لغويػػة دالليػػة

م صػػلة كمعمقػػة ألف أىػػل المعجمػػات نقػػل بع ػػهم عػػن بع ػ  ،ككػػاا فعػػل أىػػل الت سػػير إال م ػ

اختبلؼ يسػير فػي بعػ

منػو ،كمػا تبػين أف كػل اسػم مػن أسػما الجنػة ينػً نعيمػان ينتلػ عػن

غيػػره ،كأف كػػل جنػػة خاصػػة بأصػػحاب عقاىػػد كعبػػادات كأخػػبلؽ معينػػة كمػػا فصػػلنا ذل ػ فػػي كػػل
موض .
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أسما الجنة في القرآف ال ريم  :أل اظها  -دالالتها
د .فنرم احمد سليماف

كمن مراجعة املة لل تأل التي تناكلت أسػما الجنػة كأقػواؿ أىػل الت سػير كالحػديث،

كالتي حاكلت بياف دالالت أسماىها تبين سعة كعمق النبلؼ في عػددىا كفػي ماىيتهػا كدالالتهػا

اللغوية كاالصربلحية ،فاىأل البع

إلى أف كل اسم من األسما ىػو اسػم خػاص لجنػة بػااتها،

كرأل آخركف أف ىاه األسما ىي في الحقيقة درجات الجنة الثمانية ،كمعلوـ أف ىاا االختبلؼ

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

فنلً لنا من ذل تسعة أسما لم ينتل العلما إال في كاحد منها كىو – طػوبى – كرجحنػا

رأم من عدىا جنة بااتها فأدخلناىا في الدراسة.

أمػػا المصػػادر كالمراج ػ التػػي اعتمػػدنا عليهػػا فهػػي المعػػاجم اللغويػػة كػػالعين كالصػػحاح

كمقػػاييس اللغػػة كاللسػػاف كتػػاج العػػركس .ككتػػأل الغريػػأل كال ػػركؽ اللغويػػة كالتعري ػػات كم ػػردات

غريػػأل القػػرآف كال ػػركؽ اللغويػػة كالتوقي ػ  .ككػػاف للت اسػػير القػػدح المعلػػى فػػي المراجعػػة كت سػػير
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:
كرد ىػػاا االسػػم فػػي مسػػة كخمسػػة عشػػر موضػػعان قرآنيػان( – )إسػػمان للجنػػة فػػي ا خػػرة -
أكلهػػا قولػػو – تعػػالى   : -ك ب ِّ ِ ً
ات أى ِف لىهػػم جنِػ و
صػػالًح ً
ً
ػات تى ٍجػ ًرم ًمػ ٍػن
يٍ ى
آمنيػػوا ىك ىعمليػػوا ال ِ ى
ين ى
ى
شػ ًر الػػا ى
( )ينظ ػػر :س ػػورة آؿ عمػ ػراف ُٖٗ ، ُٗٓ ، ُّٔ ، ُٓ :؛ النس ػػا ُِِ ، ٕٓ ، ُّ :؛ الماىػ ػػدة، ُِ :
ٓٔ  ُُٗ ، ٖٓ ،؛ األنعػ ػ ػ ػػاـ ُُْ ، ٗٗ :؛ التوبػ ػ ػ ػػة ُِ :؛ الحػ ػ ػ ػػت ٓٔ ، ِّ :؛ المؤمنػ ػ ػ ػػوف ُٗ :؛
ال رقػػاف َُ :؛ الشػػعرا  ُْٕ ، ُّْ ، ٕٓ :؛ لقمػػاف ٖ :؛ السػػجدة ُٗ :؛ فػػاطر ّّ :؛ يػػس ّْ :؛
الصػافات ّْ :؛ ص َٓ :؛ غػػافر ٖ :؛ الشػػورل ِِ :؛ الػدخاف ِٓ ، ِٓ :؛ محمػػد ُِ :؛ ال ػػت ٓ :

 ُٕ ،؛ ؽ ٗ :؛ الااريات ُٓ :؛ الرػور ُٕ :؛ القمػر ْٓ :؛ الواقعػة ُِ :؛ الحديػد ُِ :؛ المجادلػة:

ِِ ؛ الصػ ػ  ُِ :م ػػرر ؛ التغ ػػابن ٗ :؛ الر ػػبلؽ ُُ :؛ التحػ ػريم ٖ :؛ القل ػػم ّْ :؛ المع ػػارج ّٓ :؛
نوح ُِ :؛ المدثر َْ :؛ النبأ ُٔ :؛ البركج ُُ :؛ البينة.ٖ :
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ً
ار  /البقرة – ِٓ  . جاره اللغوم ((جنن)) أصل كاحد داؿ على السػتر كالتسػتر،
تى ٍحت ىها ٍاألىنٍػ ىه ي

كمنػو الجنػة – مقػػاـ فػي االخػػرة – ألنهػا مسػتورة عػػنهم فػي الػػدنيا  ،كالجنػة :البسػػتاف ،ألف أكراؽ
الشجر تستره ،كآخركف رأكا أف الجنة :الننل الرواؿ كدليلهم قوؿ زىير(ُ):

ً
و
ً
ػح ىقان
بىػ ػ ػ ػ ػ ٍػي ىن النىػ ىواضػ ػ ػ ػ ػ ً تى ٍس ػ ػ ػ ػػقي ىجنٌ ػ ػ ػ ػػة يس ػ ػ ػ ػ ي

ىكػ ػ ػ ػ ػ ػأى ِف ىع ٍيػنى ػ ػ ػ ػ ػ ِػي فً ػ ػ ػ ػ ػػي غرب ػ ػ ػ ػ ػ ٌػي يم ىقتىػلى ػ ػ ػ ػ ػ ًػة

فالننل المرت طوالن :مجنوف ،كالنبت الملت ال ثي الام تآزر بع ػو بػبع  :مجنػوف – عػن

ابن األعرابي – كعند ال ٌرا  :جنٌت األرض إذا قا ت بشي معجأل من النبات ،كعند أبي خيرة:
األرض المعشبة التي لم يرمهػا أحػد ،كأثبتػت علػى أرض ىػادرة ،متجننػة ،كىػي األرض التػي ييهػاؿ
مػػن عشػػبها ،كذىػػأل عشػػبها كػػل مػػاىأل(ِ) .أمػػا ًج ػ نن النبػػت فهػػو نىػػوره كزىػػره ،كتجننػػت األرض

كجنٌػت جنونػان ،كالنبػت :غلػظ كاكتهػل ،كننلػة مجنونػة – عنػد أبػي حني ػة  : -طالػت(ّ) ،كذىػأل
ي
السيوطي في المزىر إلى أف للغة العرب قياسان ،كأف العرب تشتق بع

ال ػبلـ مػن بعػ  ،كاسػم

الجن من االجتناف ،كأف الجيم كالنػوف – ج ٌػن  ، -تػدالف علػى السػتر أبػدان ،فالػدرع يجنٌػة ،كأجنٌػو
ٌ
(ْ )
الليػػل :سػػتره ،كىػػاا جنػػين فػػي برػػن أمػػو  .كالعػػرب ال تسػػمي جنػػة إال فيهػػا ننيػػل ،كقيػػل :ىػػاا
تنصيً ألف الجنة ترلق على الننيػل كعلػى غيػره ،كأف األصػل فيهػا االجتنػاف الػام ىػو السػتر

لت ػػاث األ ػػجار ،كالت ػػاؼ أغصػػانها ،أك ألنهػػا مػػرة كاحػػدة مػػن جنٌػػو جنٌػػا أم سػػتره ،ككػػأف الجنػػة
لش ٌدة الت افها كإظبللها بدت للناظر أنها سترة كاحػدة(ٓ) .كنقػل أف العػرب ال تسػمي جنػة إال مػ

الننل كالعنأل ،كإذا عدما ككجد غيرىما من الشجر فهي حديقة ،كخال ذل الراغأل ألنو رأل
(أف كػػل بس ػتاف فيػػو ػػجر يسػػتر األرض جنػػة) ،كالجنػػة فػػي ا خػػرة سػػميت بػػال تشػػبيهان لجنػػة
األرض م عظيم ال ارؽ أك ألنها سترت عن اإلنساف (ٔ).

كالجنػػات فػػي القػػرآف ال ػػريم جمػ جنػػة ،كالجنػػة البسػػتاف ،كعنػػي القػػرآف ال ػػريم بػػاكر

الجنػػة لمػػا فيهػػا مػػن األ ػػجار كالثمػػار كالغػػرس دكف األرض ،فػػأراد – تعػػالى – اإلخبػػار عػػن ماىهػػا

كأنهارىا الجارية من تحت أ جارىا كلم يرد األرض لااتها أل ٌف جرياف الما تحت األرض ال يرل
كال ي اد منو في الغالػأل ،كال متعػة للنػاظر إال ب شػ السػاتر ،كمعلػوـ أ ٌف أنهػار الجنػة جاريػة فػي

غير خ ٌد مح ور أك ساقية مبنية ،كال ت وف األرض جنة إال بنباتها(ٕ) .كذىأل عودة أبو عودة( :أف
مراد القرآف بالجنة ليس ىو الستر بمعنػى مػا ادخػره اهلل ألكلياىػو مػن أجػر – ال مػن ثػواب – كمػا
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أسما الجنة في القرآف ال ريم  :أل اظها  -دالالتها
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قاؿ الرازم بل أف الجنة فػي القػرآف ىػي صػورة ذلػ البسػتاف أك الػركض الػام يحلػم بهػا العربػي

كيتمناىا كىو الترور لال المعنى اللغوم األساس)(ٖ) .كالجناف كثيرة مرتبة على مراتأل بحسأل
استحقاؽ العاملين ل ل طبقة من تل الربقػات جنػات منهػا ،كأفػردت الجنػة فػي القػرآف ال ػريم

ألنهػػا كالسػػترة الواحػػدة ل ػػرط الت افهػػا(ٗ) .كرأل ا لوسػػي أ ٌف الجنػػاف غيػػر جنػػة عػػدف ،كىػػي لعامػػة

الم ػػؤمنين ،كع ػػدف خاص ػػة للنبي ػػين – عل ػػيهم الس ػػبلـ – كالص ػػديقين كالش ػػهدا  ،كم ػػا ف ػ ٌػرؽ ب ػػين

البساتين – الجناف – كالمساكن فالوعد – عنده – صري بشيسين ،البسػاتين كالمسػاكن ،فل ػل
أحد بستاف كمس ن كتغاير الوص بينهما باعتبار األكؿ ا تمالو على األنهار كالبساتين ،كالثاني

بوص ما كعد بو كل مؤمن(َُ).

كمن المبلحظ أف الجنة م ردان كجمعان أضػي ت إلػى أسػما أخػرل أك أكصػاؼ فػي القػرآف
ً و
اب  /ص ٓ:كجنػات المػأكل
ِحةن ل يىه يػم ٍاألىبٍػ ىػو ي
ال ريم كجنات عدف قولو تعالى  :ىجنِات ىع ٍدف يم ى ت ى
ػات ال ىٍم ػأ ىٍكل نيػ يػزالن بً ىمػػا ىكػػانيوا يىػ ٍع ىمليػػو ىف  /السػػجدة ُٗ :كجنػػة نعػػيم قولػػو
قولػػو تعػػالى :فىػلى يهػ ٍػم ىجنِػ ي
تعالى :أىيىر ىٍم ي يك نل ٍام ًر وئ ًم ٍنػ يه ٍم أى ٍف يي ٍد ىخ ىل ىجنِةى نى ًع و
يم  /المعارج.ّٖ :

كمن مرالعة لآلم القرآني ننلً إلى أف جنة ال ردكس للمؤمنين الاين كانػت عقاىػدىم
كأعمالهم كص اتهم م صلة في سورة المؤمنوف (ُ )ُُ-قولػو تعػالى :قىػ ٍد أىفٍػلىػ ى ال يٍم ٍؤًمنيػو ىف/ 
ً
ًِ
س يى ٍػم فً ىيهػا ىخالًػ يدك ىف .أمػا الػاين اصػر اىم اهلل سػػبحانو
إلػى قولػو تعػالى :الػا ى
ين يى ًرثيػػو ىف الٍ ٍػر ىد ٍك ى
كتعػػالى كأكرثهػػم ال تػػاب ككػػاف مػػنهم الظػػالم لن سػػو فػػجف دار المقامػػة ىػػي الجػػزا ب ػػل اهلل ال
بعملهػػم قولػػو تعػػالى :ثيػ ِم أىكرثٍػنىػػا الٍ ًتػػاب الِػ ًػاين اصػرىى يػنىا ًمػن ًعب ً
ادنىػػا فى ًمػ ٍنػ يه ٍم ظىػػالً هم لًنىػ ٍ ًسػ ًػو ىكًمػ ٍنػ يه ٍم
ى ى
ى ٍ ٍ ٍ ى
ٍى
ً ً
ً ًً ً ِ ً ً
ً ً
ػل الٍ ى بًي يػر  /فػاطر  ِّ :كقولػو تعػالى:
يم ٍقتىص هد ىكم ٍنػ يه ٍم ىساب هق بالٍ ىن ٍيػ ىرات بج ٍذف اللو ذىلػ ى يى ىػو الٍ ى ٍ ي
ًً
سػنىا فًيهػا نىصػأل كال يم ن ً
ً
ًً
ػوب  /فػاطر.ّٓ:
سػنىا ف ىيهػا ليغي ه
الِام أ ى
ىحلِنىا ىد ىار ال يٍم ىق ىامة م ٍػن فى ٍ ػلو ال يى ىم ن ى ى ه ى ى ى
أمػػا جنػػة المػػأكل فهػػي لصػػاحأل العمػػل الصػػال المقتػػرف بػػالعلم كاالقتػػدا بالرسػػوؿ ( )قػػاؿ
تعػالى  :ىكلى ىقػ ٍد ىرآهي نىػ ٍزلىػةن أي ٍخػ ىػرل ً ع ٍنػ ىد ًسػ ٍد ىرةً ال يٍم ٍنتىػ ىهػى ً ع ٍنػ ىد ىىا ىجنِػةي ال ىٍمػأ ىٍكل  /الػػنجم-ُّ :
ُٓ . أمػػا الغرفػػات فؤلصػػحاب األعمػػاؿ الم صػػلة فػػي قولػػو تعػػالى  :ىكىمػػا أ ٍىمػ ىػوالي ي ٍم ىكال أ ٍىكال يد يكػ ٍػم
بًالِتًي تيػ ىق ِّرب ي م ًع ٍن ىدنىا يزلٍ ى ى إًِال من آمن كع ًمػل ً
ِّػع ً بً ىمػا ىع ًمليػوا ىك يى ٍػم
صػالحان فىأيكلىسًػ ى ل يىه ٍػم ىج ىػزا ي ال ٍ
ىٍ ىى ىى ى ى
ي ٍ
ً
فًػػي الٍغيرفىػ ً
ػات آمنيػػو ىف  /س ػػبأ ّٕ:كجنػػات النعػػيم للمػػؤمنين التػػاىبين مػػن ىػػاه األمػػة كمػػن أىػػل
ي
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد (ُٕ)

العدد (ٗ)

تشرين األكؿ (ََُِ)

ػاىم جنِ ً
ً
ال تاب قاؿ تعالى  :ىكل ٍىو أى ِف أ ٍىىل الٍ ًتى ً
ػات
آمنيوا ىكاتِػ ىق ٍوا لى ى ِ ٍرنىا ىع ٍنػ يه ٍم ىسيِّسىات ًه ٍم ىكىألى ٍد ىخلٍنى ي ٍ ى
اب ى
ى
الن ًِع ً
يم  /الماىدة ٔٓ:كطوبى ىي للاين آمنوا كعملوا الصالحات كانشػغلوا بػاكر اهلل تعػالى عػن
ًِ
صالًح ً
ً
ات طيوبىى ل يىه ٍم ىك يح ٍس ين ىم و
آب  /الرعد .ِٗ:كعدف
آمنيوا ىك ىعمليوا ال ِ ى
ين ى
غيره قاؿ تعالى :الا ى
للسابقين األكلين من المهاجرين كاألنصار الػاين جاىػدكا فػي اهلل حػق جهػاده قػاؿ تعػالى  :ىك ىعػ ىد
ِات تىج ًرم ًمن تىحتًها ٍاألىنٍػهار ىخالً ًػدين فًيهػا كمسػاكًن طىيِّبػةن فًػي جنِ ً
ات جن و
ً ً
ًً
ػات
ٍ ٍى
ٍ
ى
ى ى ىى ى ى ى
ين ىكال يٍم ٍؤمنى ى
ىي
اللِوي ال يٍم ٍؤمن ى
ىع ٍد وف  /التوبة.ِٕ:
النعيم:
كرد ىاا االسم في ثبلثة عشر موضعان قرآنيان( - )نعيم ا خرة  -أكلها قولو – تعػالى :
اىم جن ً
ً
ِات الن ًِع ً
يم  /الماىدة .ٔٓ-جاره اللغوم ((نعم)) أصل
لى ى ِ ٍرنىا ىع ٍنػ يه ٍم ىسيِّسىات ًه ٍم ىكىألى ٍد ىخلٍنى ي ٍ ى
كاحػػد – م ػ كثػػرة فركعػػو – يػػدؿ علػػى ترفػػو كطيػػأل عػػي كصػػبلح(ُُ) ،كالنعمػػة :اليػػد كالصػػنيعة

كالمنٌة ،كما أنعم بو علي  ،كاا النعمى ،كالنعيم مثلو ،كالنيعم – بال ػم – خػبلؼ البػؤس ،جمعػو
أنعػػم ،كالنىعمػػة – بػػال ت – التنعػػيم(ُِ) .كالنعػػيم كالنيعمػػى – بال ػػم – الن ػ
ً
ػاعم
كسم كنىصػر ،كتن ي
كنعمة ،جمعها نعم ،كأنعم ،كالتنعيم :الترفو كاالسم النعمة :بال ت – نعم ى
كالمنعمػة كالمعظِمػة :حسػنة العػي
كتنعم كناعمة كأنعمو غيػره تنعيمػان ،كالناعمػة كالمناعمػة
ٌ
كناعم ٌ
كالغ ػاا  ،كنبػػت نػػاعم كمنػػاعم كتنػػاعم ،كالتنعيمػػة ػػجرة ناعمػػة الػػورؽ(ُّ) ،كالنعػػيم ضػػد البػػؤس
كالدعػػة كالمػػاؿ

كالبأسػػا  ،كفػػي األثػػر أف اهلل – تعػػالى – يسػػأؿ اإلنسػػاف عػػن كػػل نعػػيم الػػدنيا ،كمصػػداقو قولػػو –
تعالى – :ثي ِم لىتي ٍسأىلي ِن يىػ ٍوىمسً وا ىع ًن الن ًِع ً
يم /الت اثر ، )ُْ(ٖ-كفػبلف كاسػ النعمػة إذا دؿ لػو مػاؿ
كيػػد كصػػنيعة ،كالمنػػة كالمػ ٌػن نعػػم اهلل علػػى العبػػاد ،كأنعػػم يػػنعم إنعام ػان كنعمػػة ،كأقػػيم االسػػم مقػػاـ
اإلنعاـ ،ككاا النعيم ،جم نعمة(ُٓ).

كفرؽ أىل اللغة بين ىاه األل اظ ،كىي ليست مترادفة أك تحمػل ذات الداللػة عنػدىم

فرأكا :أف النعمة :رط اإلحساف كالن ػ كىػي كجلسػة ،أمػا النعمػة كالتنعػيم فبنػا المػرة ،كالنعمػة

( )ينظػػر سػػور :يػػونسٗ :؛ الحػػتٓٔ :؛ الشػػعرا ٖٓ :؛ لقمػػافٖ :؛ الصػػافات ّْ؛ الرػػورُٕ :؛ الواقعػػة:
ُِٖٗ ،؛ القلمّْ :؛ المعارجّٖ :؛ االن رارُّ :؛ المر ين.ِِ :
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جػنس ،كاإلنعػاـ إيصػاؿ اإلحسػاف إلػى الغيػر ،كال يقػػاؿ ىػاا إال إذا كػاف الموصػل إليػو اإلنعػاـ مػػن
الناطقين ،كالنعيم :النعمة ال ثيرة ،كالتنعيم :تناكؿ ما فيو نعمة كطيأل عي (ُٔ).

كالنعيم كلو أك بع و ال يتم إال م ذكم العقوؿ الصحيحة ،ألف ال اىدة فػي المبالغػة فػي

النعيم محاؿ م ذاىأل العقل أك فاقده ،كال تاب كالسػنة أثبػت أ ٌف أىػل النعػيم – فػي ا خػرة –

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

كفػػي ت سػػير (النعػػيم) لػػم يبعػػد الم سػػركف عػػن ىػػاه الػػدالالت كالمعػػاني ،فػػرأل الربػػرم

جنات النعيم بساتين ينعموف بها في ا خػرة(ُٕ) ،كعظػم الزمنشػرم كصػ ىػاا النعػيم باسػت هاـ

تقريرم :أم نعيم ،فهو نعػيم منصػوص كامػل فػي الوصػ (ُٖ) .كمعلػوـ أف النعمػة ال ت ػوف نعمػة

إال م تمامها ،ف ي إذا ارتقت عن ذل درجات حتى انربق عليها كص ال ماؿ ،كقد ت وف
النصوصية من حيث أنها – جنات النعيم – خلقت أصبلن للمتقين ال لغيرىم .كرأل ابػن عا ػور

أف اهلل – تعالى – ألغى في دار القرار كثيػران مػن الػنعم المعلومػة فػي الػدنيا ،فلػاة المػاؿ ،كالبنػين
ألغيت لعد الحاجة إليها كلبلستغنا عنها ،كاا لػاة تملػ األنعػاـ كالنيػل إذ ال دكاب فػي الجنػة

– كىاا موض نظر – كمناق

لما سياكر فػي أدنػاه فػي ت سػير آيػة أخػرل ،إنمػا فيهػا – جنػات

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

لاة كنعيم(ُٗ).

كعلٌق على النعيم في ت سير آية أخرل ،كرأل أف الزكجة الصالحة آنػس ػي لئلنسػاف،

كألف الجن ػػات مح ػػل النع ػػيم كحس ػػن المنظ ػػر ك ػػاف األم ػػر ك ػػال  ،كاستش ػػهد بقول ػػو – تع ػػالى :-
ً
ً
ًً
ً
و
كالِ ًاين آمنيوا ك ىع ًمليوا ال ِ ً ً
ين فً ىيهػا أىبىػدان
ػار ىخالػد ى
صال ىحات ىسني ٍدخلي يه ٍم ىجنِات تى ٍجػ ًرم م ٍػن تى ٍحت ىهػا ٍاألىنٍػ ىه ي
ى ى ى ى
(َِ)
ً
ِرةه ىكنيػ ٍد ًخلي يه ٍم ًظػبلظ ظىلًػيبلن  /النسػا  ، ٕٓ-كىػاا يحتػاج إلػى كبيػر تعليػق
ل يىه ٍم ف ىيها أى ٍزىك ه
اج يمرىه ى
كتعقيأل ال مجاؿ لو في مثل ىاا المقاـ ،ألنو يتقاط م نصوص قرآنية عديد ،كأحاديث ػري ة
صحيحة تى ال ترد.

كذىػػأل ا لوسػػي إلػػى أف جنػػات النعػػيم فػػي موضػ كسػػر بػػين جنػػات ال ػػردكس كجنػػات

ػامين بالمعاصػػي التػػاركين لهػػا خوف ػان
عػػدف ،كجواريهػػا خلقػػت مػػن كرد الجنػػة ،ألف س ػ انها مػػن الهػ ٌ
كخشػػيةن مػػن اهلل – تعػػالى – ف ػػاف حق ػان عليػػو أف يبػػدلهم فػػي ا خػػرة نعيم ػان أجمػػل منظػػران كأطيػػأل
6

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد (ُٕ)

العدد (ٗ)

تشرين األكؿ (ََُِ)

راىحةن كأعظم خرران ،أل ٌف أعلى درجة التقول أف تاكر اهلل م كل ىم كعمل ،كرأل – أي ان – أف

كل الجناف ىي جنات نعيم لم اف النعيم فيها كليس لااتها كإف اختل ت كتباينت درجات النعيم

فيها(ُِ).

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

استحق نعمة اهلل بعملو في الدنيا سوؼ يػنعم اهلل عليػو بمثلػو فػي ا خػرة)(ِِ) .كىػاا ال ػبلـ غيػر

دقيػق ألف الموحػدين جميعػان يػدخلوف الجنػة أمػا كصػ المتقػين فهػو خػاص لصػن كاحػد مػنهم،
قػػاؿ تعػػالى :إً ِف أى ٍكػ ىػرىم ي ٍم ًع ٍنػ ىد اللِػ ًػو أىتٍػ ىقػػا يك ٍم  /الحجػرات ُّ :كمعلػػوـ أف الت اضػػل فػػي القػػرآف
ًِ
ًِ
ين ال يىػ ٍعلى يمػو ىف /
ين يىػ ٍعلى يمػو ىف ىكالػا ى
ال ريم جا علػى (ُ) العلػم ،قولػو تعػالى :قي ٍػل ىى ٍػل يى ٍسػتى ًوم الػا ى
ًً
ًً
ىجػػران ىع ًظيم ػان /
ين أ ٍ
ين ىعلىػػى الٍ ىقاعػػد ى
ػل اللِػػوي ال يٍم ىجاىػػد ى
الزمػػر )ِ( ٗ :الجهػػاد ،قولػػو تعػػالى  :ىكفى ِػ ى
النسا  )ّ( ٗٓ :التقول كما ذكرنا آن ان .كذكر ىاه ا يات يغني عن الت اصيل.
عدف:
كرد ىػػاا االسػػم فػػي أحػػد عشػػر موضػػعان فػػي القػػرآف ال ػػريم( )أكلهػػا قولػػو – تعػػالى : -
كمساكًن طىيِّبةن فًي جن ً
ض ىوا هف ًم ىن اللِ ًػو أى ٍكبىػ يػر /التوبػة .ِٕ-جػاره اللغػوم ((عػدف))
ِات ىع ٍد وف ىكًر ٍ
ى
ىى ى ى ى

داؿ على االستقرار كاإلقامة ،كعند النليل :إقامة األبػل خاصػة ،كقيػل :قػوؿ
أصل كاحد صحي ٌ
النليػل أصػل البػاب ثػم ػمل كػل إقامػة كمقػػاـ ،كمنػو جنػة عػدف(ِّ) .كعػدف :موضػ تنسػأل إليػػو

الع ىدني ػػة ،كالمع ػػدف م ػػاف ك ػػل ػػي  ،كأص ػػلو كمبت ػػدؤه نح ػػو ال ػػاىأل كال ػػة كالج ػػوىر
الثي ػػاب ى

كاأل يا  ،كمنو جنػات عػدف ،كالعػدف :إقامػة األبػل علػى الحمػ

خػاص(ِْ) – كىػو مػا نقلػو أبػن

فػػارس آن ػان عػػدا ،علػػى الحم ػ خاصػػة . -كعػػدنت البلػػد :توطنتػػو ،كعػػدنت األبػػل بم ػػاف كػػاا
الم ٍعػ ًػدف – ب سػػر الػػداؿ – ألف النػػاس
لزمتػػو ،كمنػػو جنػػات عػػدف :أم جنٌػػات إقامػػة ،كمنػػو سػػمى ى
يقيموف فيو الصي كالشتا (ِٓ) .كذىأل بع أىل اللغة إلى أف ىاا الل ظ بابلي (عدينو) بمعنى
(السهل) أك (عدانية) بمعنى (جن عدف)(ِٔ).

( )ينظر سور :الرعدِّ :؛ النحلُّ :؛ ال هػ ُّ :؛ مػريمُٔ :؛ طػؤٕ :؛ فػاطرّّ :؛ صَٓ :؛ غػافر:
ٖ؛ الص ُِ :؛ البينة.ٖ :
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يسػػتري

كجن ػػات ع ػػدف :برن ػػاف الجن ػػة ،كبرنانه ػػا أكاس ػػرها ،كبرن ػػاف األكدي ػػة :المواضػ ػ الت ػػي
فيهػػا مػػا السػػيل في ػػرـ بػػااتها(ِٕ) .كقػػاؿ آخػػر :سػػميت جنػػة عػػدف ألنهػػا دار أقامػػة

داىمػة(ِٖ) .أمػا المعػدف فسػػمي بهػاا لعػدكف مػا أثبتػػو اهلل – تعػالى – فيػو ،أم إلقامتػو ،كالمعػػدف:
الم اف الام عدف فيو الجوىر(ِٗ) .عدف فبلف ً
كع ٍدكنان أقاـ(َّ).
يعدف كيع يدف عدنان ي
كعند أىل الت سير رأل الربرم أف عدف قصر في الجنة من لؤلؤ فيو سبعوف سريران(ُّ).

كرأل أي ان سريانية ىاا االسػم لمحػل ال ػركـ كاألعنػاب فيهػا ،أك عربػي مػن النلػود كاإلقامػة ،أك
أف اهلل خػػً بػػو كسػػر الجنػػة أك قصػػر عظػػيم فيهػػا ،أك جنػػة فػػي السػػما العليػػا مقصػػورة لؤلنبيػػا

كالصػديقين كالشػػهدا  ،كإمػاـ عػػادؿ كمح ػم فػػي ن سػو ،كىػػي غيػر جنػػة المػأكل التػػي تػأكم إليهػػا

أركاح المؤمنين(ِّ).

كاختل غيره من الم سرين في عدف ىل ىو اسم علم لم اف منصوص فػي الجنػة أـ
اسم عاـ ل ل جنة ،فدليل من ذىأل إلى القوؿ األكؿ قولو – تعالى  :-جن ً
ِات ىع ٍد وف الِتًي ىك ىعػ ىد
ى
ً
ادهي /مريم ،ُٔ-فوص بالمعرفة ،كاا حديث أبي الدردا عنو [ : عدف دار اهلل
ال ِر ٍح ىم ين عبى ى
ػين كلػػم تنرػػر علػػى قلػػأل بشػػر ،ال يس ػ نها غيػػر ثبلثػػة :النبيػػوف ،كالصػػدِّيقوف،
تعػػالى لػػم تىػ ىرىػػا عػ ه
كالشهدا  ،يقوؿ اهلل سبحانو :طػوبى لمػن دخلػ  ،كعػن عبػداهلل بػن عمػرك بػن العػاص[ :أف فػي
الجنػػة قصػػران يقػػاؿ لػػو عػػدف حولػػو البػػركج كالمػػركج ،لػػو خمسػػة آالؼ بػػاب ال يدخلػػو إال نبػػي أ

كصديق أك هيد  ،كعلى دالىل ما سبق كل الجنات عدف(ّّ) .كدليل أىػل القػوؿ الثػاني أنهػا –

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

كمن استقرا ا يات ال ريمة التي ذكرت (عدف) تبين أف جميعهػا م ػافة إلػى (جنػات)

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.
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المجلد (ُٕ)

العدد (ٗ)

تشرين األكؿ (ََُِ)

الغرفة  /الغرؼ  /الغرفات:
( )
كرد ىاا االسم في خمسة مواض في القرآف ال ريم أكلهػا قولػو – تعػالى  :أيكلىسًػ ى
صػبىػ يركا ىكييػلى ِقػ ٍػو ىف فً ىيهػا تى ًحيِػةن ىك ىسػػبلمان /ال رقػاف .ٕٓ-جػػاره اللغػوم ((غػػرؼ))
يي ٍج ىػزٍك ىف الٍغي ٍرفىػةى بً ىمػػا ى

أصل صحي  ،ال ينقػاس عليػو ،لتباينهػا الػداللي ،كالغرفػة :العلٌيٌػة(ّٔ) ،جمعهػا غرفػات ،كبػو الػنً
ً ً
ً
كغرفػػات كغيػ ىػرؼ مػػن ذل ػ قػػوؿ
القرآنػػي قػػاؿ تعػػالى  :ىك يىػ ٍػم فػػي الٍغييرفىػػات آمنيػػو ىف  /س ػػبأٍ ّٕ :
لبيد(ّٕ):
الم ٍنػ ىقػ ػ ػ ػ ػػل
ىسػ ػ ػ ػ ػ ٍػبعان ً ػ ػ ػ ػ ػ ىدادان فى ػ ػ ػ ػ ػ ٍػو ىؽ فى ػ ػ ػ ػ ػ ٍػر ى
ع ى

ىس ػ ػ ػ ػ ػ ٌػول فىػ ػ ػ ػ ػ ػأى ٍغلى ىق يد ٍك ىف غي ٍرفى ػ ػ ػ ػ ػ ًػة عر ػ ػ ػ ػ ػ ًػو

كالسما السابعة غرفة عند العرب .كالغى ىػرؼ :الشػجر األخ ػر ،فػجذا يػبس فهػو الثمػاـ،

كالغىػػرؼ – بالس ػ وف -ػػجرة يػػدبا بهػػا ،أمػػا الغري ػ فهػػو الموض ػ ال ثيػػر الحل ػػا  ،أك ػػجرة
معركفػػة ،كالغػػرؼ كاأليػػا  :القصػػأل كالغ ػػا كسػػاىر الشػػجر ،كالجلػػود الغرفيػػة نسػػبتها إلػػى الغػػرؼ
الام ىو الشجر(ّٖ) .كقيل الغري ما األجمة – كىاا غلر – كإنما ىو األجمػة بشػجرىا(ّٗ).

كالغري ػ عن ػػد الج ػػوىرم ال ين ػػتً بشػػجر م ػػا ،إنم ػػا ػػرطو أف ي ػػوف ملت ػ ػان ليس ػػمى ب ػػالغري ،

كالسلم ،كغرفت اإلبل :ا ت ت من أكل الغري (َْ).
كأضاؼ أبو حني ة :قد ي وف من ال ٌاؿ ٌ

كلم يبعد أىل الت سير من ىاه المعػاني فػرأل الربػرم أف أىػل الغػرؼ يجػزكف بهػا علػى

أفعػػالهم فػػي الػػدنيا كمػػا صػ ٌػرح القػػرآف بػػال بعػػد ذكػػر أكصػػافهم كأفعػػالهم فػػي قولػػو – تعػػالى:-
ً
ض ىونػان كإًذىا ىخػػاطىبػهم الٍجػ ً
ًِ
ػاىليو ىف قىػػاليوا ىسػػبلمان  إلػػى
ين يى ٍم ي
 ىكعبىػ ي
ىي ي ى
شػػو ىف ىعلىػػى ٍاأل ٍىر ً ى ٍ ى
ػاد الػ ِر ٍح ىم ًن الػػا ى
ً
اجنىػا كذي ِّريِاتًنىػػا قي ػ ِرىة أى ٍعػػي ون كاجعلٍنىػػا لًل ً
ًِ
ً
ػين
ي ى ٍى
ين يىػ يقوليػػو ىف ىربػِنىػػا ىىػ ٍ
ٍمتِقػ ى
ي
ػأل لىنىػػا مػ ٍػن أى ٍزىك ى
قولػو – تعػػالى  : -ىكالػػا ى
ً
صػبىػ يركا /ال رقػافٕٓ-
إً ىمامان /ال رقاف ْٕ - ّٔ -قاؿ بعػدىا  :أيكلىسػ ى يي ٍج ىػزٍك ىف الٍغي ٍرفىػةى بً ىمػا ى
(ُْ)  ،كفي حديث رسوؿ اهلل [ :إف في الجنة لغرفان لػيس لهػا معػاليق مػن فوقهػا كال عمػاد مػن

تحتها استغرب السامعوف في كي ية دخوؿ أىلها بها ،فقاؿ [ :يدخلونها أ باه الريػر  ،كفػي
حديث و
ثاف أ ار  إلى من يدخلها ،كقاؿ[ :ىي ألىل األسقاـ كاألكجاع كالبلول (ِْ).

( )ينظر سور :الزمرَّ :ـ؛ العن بوتٖٓ :؛ سبأ.ّٕ :
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كذكر القرطبي أف أىل الجنة في العبللػي يتػرا كف مػن فػوقهم كمػا يػرل ال وكػأل الػدرم

مػػن األفػػق مػػن المشػػرؽ أك المغػػرب لتبػػاين درجػػات رفعػػتهم فػػي الغػػرؼ كالجنػػة(ّْ) ،كنقػػل ابػػن
الجػوزم أف الغرفػػة كػػل بنػا مرت ػ عػػاؿ ،أمػا غػػرؼ الجنػػة فهػي كػػال إذ إنهػػا بنيػت مػػن الزبرجػػد

كالدر كالياقوت ،كذل لصبرىم على دينهم كعلى أذل المشركين(ْْ) ،كيصػعد إلػى غػرؼ الجنػة
ٌ
بدرج – كىػاا ال ػبلـ غيػر دقيػق لمعارضػتو لصػري حػديث رسػوؿ اهلل  الصػحي المتػواتر فػي
أعز منػزالن مػن البيػت األرضػي ،كع ٌػرؼ الغػرؼ تعريػ الجػنس الػام يسػتوم
ال قرة أعبله – كىو ٌ
فيو الم رد كالجم  ،ألنو أراد يجزكف الغرفة أم من الجنة(ْٓ).

مما تقدـ تبين أف مصرل الغرفة ال ينرج عن (ُ) علم للجنة سميت بػال الرت اعهػا

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

( )
ًِ
آمنيػػوا
ين ى
كرد ىػػاا االسػػم فػػي موضػػعين قػػرآنيين أكلهمػػا قولػػو – تعػػالى   :-إً ِف الػػا ى
صالًح ً
ً
ِات الٍ ً ٍػر ىد ٍك ً
س نػي يػزالن /ال هػ  .َُٕ-ال ػردكس - :بال سػر-
ات ىكانى ٍ
ت ل يىه ٍم ىجن ي
ىك ىعمليوا ال ِ ى
كل و
كاد ينبت أنواعان منتل ة مػن النبػات ،ككػاا كػل بسػتاف يجمػ مػا ي ػوف فػي كػل البسػاتين مػن

ال ركـ كغيرىا ،كىو ماكر كيؤنت ألنو أريد بو الجنة ،كقيل ىو اسم عربي كدليل من قاؿ بعربيتػو
قوؿ حساف بن ثابت(ْٔ):

ػواب اهلل ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِل يم ىوحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وػد
ىكإ ِف ثىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى

ًجن ػ ػ ػ ػ ػػاف م ػ ػ ػ ػ ػػن ال ػ ػ ػ ػ ػػردكس فيه ػ ػ ػ ػ ػػا ينل ػ ػ ػ ػ ػػد

كىاا الشعر ال يقوـ دليبلن ألف حساف أسلم بعػد الهجػرة كمػا كرد فػي القػرآف ال ػريم –
في سورتي ال ه كالمؤمنوف -م يتاف ذكرتا ىاا االسم فلًم ال نقوؿ أف الشاعر أفاد من القرآف
فصػل الجػواليقي فقػاؿ:
ال ريم فاقتبسو في عره .كقيل :ركمي أك سرياني نقل إلػى العربيػة ،كقػد ٌ

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

( )ينظر سورة :المؤمنوف.ُُ :
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المجلد (ُٕ)

العدد (ٗ)

تشرين األكؿ (ََُِ)

ال ػػردكس تعرفػػو العػػرب ،كتسػػمى الموضػ الػػام فيػػو كركمػان فردكسػان .)ْٕ(“....كقيػػل أصػػلو نبرػػي
((فً ٍرداسان)) ،كقاؿ ابن حريث :ال ردكس :األعناب(ْٖ).
كرأل آخركف عربية الل ظ ،ألف أصل داللتػو عنػدىم تعبيػر عػن السػعة ،فافردسػة :السػ ،

كصدر م ردس :كاس من ىاا سميت الجنة فردكسان لسعتها ،كذىأل البع

من ىؤال إلى داللة

الشػػدة كالصػػبلبة ،كبهػػا ا ػػتق اسػػم ال ػػردكس ،كال يوجػػد مػػا يع ػػد الػػرأم األخيػػر فػػي كتػػأل اللغػػة

كالت سير(ْٗ).

كذىأل ابن سيده إلى أف العرب ترلق على الوديػاف النصػبة كالتػي ىػي أمثػاؿ البسػاتين

الجامعػة ،كاألعنػاب المعر ػة اسػم ((فػػردكس))(َٓ) ،كىػاا مػردكد ألف داللػة الريػاض كالعػػركش –

غير ذل  -كىي م صلة في أطركحة دكتوراه جمعت دالالت ىاا الل ظ في اللغػة كالت سػير كلػم
يش ػػر أم منه ػػا إل ػػى إط ػػبلؽ اس ػػم ((ال ػػردكس)) عليه ػػا(ُٓ) .كق ػػاؿ النلي ػػل( :ك ػػرـ م ػػردس أم

مع ِرش)(ِٓ).

كنقل عن المبرد” :ال ردكس فيما سمعت من كػبلـ العػرب ،الشػجر الملتػ  ،كاألغلػأل

عليو العنأل“ .كعن ثعلأل” :كل بستاف يحوط عليو فردكس“(ّٓ) .كقد كفٌق الرازم – محمػد بػن
أبػػي ب ػػر (تٔٔٔ :ى ػػ)  -بػػين دالالت ىػػاا الل ػػظ كأصػػولو فػػي قولػػو” :ال ػػردكس :البسػػتاف،

(ْٓ)
كفصل صػاحأل اللسػاف
كحديقة في الجنة ،أك أعلى الجنة ،كاسم علم لركضة دكف اليمامة“ ٌ .

األقواؿ في ال ردكس نقبلن عن اللغػويين( :فػال ردكس :البسػتاف قالػو ال ٌػرا كىػو عربػي .كقػاؿ ابػن
سيده :ال ردكس الوادم النصيأل عند العرب كالبستاف ،كىػو بلسػاف الػركـ البسػتاف ،كال ػردكس
الركضة .كقاؿ الزجاج :كحقيقتو أم أنو البسػتاف الػام يجمػ مػا ي ػوف فػي البسػاتين ككػال ىػو

عند أىل كػل لغػة ،كال ػردكس :حديقػة فػي الجنػة ،كال ػردكس أصػلو ركمػي يع ِّػرب ،كالعػرب تسػمي
كرـ فردكسان)(ٓٓ).
الموض الام فيو ٍ

كفػػي كتػػأل الت سػػير رأل الربػػرم أف ال ػػردكس ىػػي بسػػتاف ذك كػػرـ .كنقػػل عػػن مجاىػػد

ركمية االسم ،كمعناه أي ان البسػتاف فيػو ال ػركـ ،كمػا رأل أف جنػة عػدف ىػي ذاتهػا جنػة ال ػردكس

خلقها – تعالى – بيده ت ت في كل فجر ثم ينظر المولى إليها كيقرأ :قد أفلػ المؤمنػوف ....
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الػػاين يرثػػوف ال ػػردكس /المؤمنػػوف .ُُ-ُ -كعػػن كعػػأل قػػاؿ” :خلػػق اهلل بيػػده جنػػة ال ػػردكس
غرسها بيده ثم قاؿ :ت لمي ،فقالت قى ٍد أىفٍػلى ى ال يٍم ٍؤًمنيو ىف.)ٓٔ(“
كذىأل الزمنشرم إلى أف جزالة كفنامة الل ظ إنمػا جػا ت لتعظػيم إرث المػؤمنين بمػا

ال ين ى ،كجا تأنيث ال ردكس ليتناغم م تأكيل الجنػة ،بمػا يناسػأل معنػى السػعة لهػاا البسػتاف
الجػػام ل ػػل أصػػناؼ الثمػػار ،كمػػا كرد فػػي كصػ ها أنهػػا لبنػػة مػػن ذىػػأل كأخػػرل مػػن ف ػػة كخػػبلؿ

البنػػا المسػ كاألذفػػر ،أك مسػ مػػارم ،كغػػرس فيهػػا جيػػد ال اكهػػة كجيػػد الريحػػاف(ٕٓ) ،كجمػ

القرطبي معاني ال ردكس فقاؿ ىي( :اسم من أسما الجنة ،كأعلى الجناف ،كجبل الجنة المت جر

عن أنهارىا ،كالبستاف – ركم معرب ، -ال رـ – عربي)(ٖٓ).

كدلػػيلهم علػػى أنهػػا أعلػػى الجنػػاف ،كعلػػى أف أنهػػار الجنػػة تت جػػر منهػػا قػػوؿ رسػػوؿ اهلل

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

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

يسمعوف أطير العرش(َٔ) .كفي ركاية أخرل أف ال ردكس أرب جناف ،اثنتاف منها ب ل ما فيها من

ذىأل ،كاألخرياف من ف ة ،كليس بين أىلهػا كبػين النظػر إلػى ربهػم إال ردا ال بريػا علػى كجهػو
في جنة عدف(ُٔ).

كال يم ن الترجي بين ا را ىاه لوركد نصوص قرآنية تثبت ىاا الرأم أك ذاؾ ثم تأتي

ا ية األخرل فتنق ما أثبتو ظاىر ا ية األكلى كنجمػل ذلػ  )ُ( :قػاؿ تعػالى  :ىكلى ىقػ ٍد ىرآهي نىػ ٍزلىػةن
أي ٍخػ ىػرل ً ع ٍنػ ىد ًسػ ٍد ىرةً ال يٍم ٍنتىػ ىهػػى ً ع ٍنػ ىد ىىا ىجنِػةي ال ىٍمػأ ىٍكل  /الػػنجم ُٓ-ُّ :كمعلػػوـ أف سػػدرة
المنتهى ىي أعلى ما يم ن أف يصل إليو عبد من عباد اهلل ،كانتهػى ىػاا المقػاـ برسػوؿ اهلل ()

في اإلسرا كالمعراج ،كىو منتهى علم األكلين كا خرين كخيرىم .كعلى ىاا ت ػوف جنػة المػأكل
ًِ
صػالًح ً
ً
ات
آمنيػوا ىك ىعمليػوا ال ِ ى
ين ى
أعلى الجناف بما في ذل ال ردكس )ِ( .في قولو تعالى  :إً ِف الا ى
ِات الٍ ً ٍر ىد ٍك ً
س نػي يزالن /ال ه  َُٕ-كالنزؿ أكؿ ما يقػدـ لل ػي  ،كمػا يػأتي بعػده
ىكانى ٍ
ت ل يىه ٍم ىجن ي
ال ػ أف ػػل منػػو ،فػػجذا كانػػت جنػػة ال ػػردكس أكلػػى المنػػازؿ فسػػينتقل العبػػد إلػػى م ػػاف أعلػػى
12
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المجلد (ُٕ)

العدد (ٗ)

تشرين األكؿ (ََُِ)

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
ً
ًِ
صػبلتً ًه ٍم ىخا ً يػعو ىف  /المؤمنػوفِ:
ين يىػ ٍم فػي ى
في سورة المعارج ،كزاد في سورة المؤمنػوف :الػا ى

كعلى ىاا فجف منػزلتهم أف ػل مػن منزلػة العبػاد ا خػرين ،كعليػو سػت وف ال ػردكس أف ػل كأعلػى
ً
ًِ
س يىػ ٍػم فً ىيهػػا ىخالً ػ يدك ىف /
رتبػػة مػػن الجنػػاف األخػػرل )ْ( .فػػي قولػػو تعػػالى :الػػا ى
ين يى ًرثيػػو ىف الٍ ػ ٍػر ىد ٍك ى
المؤمنػػوف ُُ:إف الػػوارثين سػػينتقلوف إلػػى المي ػراث أك ينقػػل إلػػيهم الميػػراث كال ػ أف ذل ػ
أف ل مما سبق ،فعليو ت ػوف ال ػردكس أعلػى الجنػاف .كال قػرتين األخيػرتين يع ػدىا قػوؿ رسػوؿ

اهلل ([ :) إف فػػي الجنػػة ماىػػة درجػػة أعػػدىا اهلل للمجاىػػدين فػػي سػػبيلو بػػين الػػدرجتين كمػػا بػػين
السػػما كاألرض فػػجذا سػػألتم اهلل فاسػػألوه ال ػػردكس فهػػو أكسػػر الجنػػة كىػػو أعلػػى الجنػػة كفوقػػو

العػػرش كمنػػو ت جػػر أنهػػار الجنػػة (ِٔ) )ٓ( .مػػن المعلػػوـ أف األنبيػػا كالصػػديقين كالشػػهدا أعلػػى
الناس منزلة عند اهلل سبحانو كتعالى .كقد كردت النصوص أنهم في جنات عدف كعلى ىاا ت وف

جنات عػدف أعلػى مػن جنػات ال ػردكس لعػدـ إم ػاف أف ي ػوف النػاس أعلػى درجػة فػي الجنػة مػن
ىؤال  ،كاهلل أعلم.
المأكل:
( )
ػات
كرد ى ػػاا االس ػػم ف ػػي موض ػػعين ق ػػرآنيين  ،أكله ػػا قول ػػو – تع ػػالى   :-فىػلى يه ػ ٍػم ىجنِػ ي
ال ىٍم ػأ ىٍكل نػي ػ يػزالن بً ىمػػا ىك ػػانيوا يىػ ٍع ىمليػػو ىف /السػػجدة .ُٗ-ج ػػاره اللغػػوم ((أكل)) أص ػػبلف ،أح ػػدىما:

التجمػ  ،كا خػػر :اال ػ اؽ ،كاسػػم الجنػػة مػن األكؿ ،أكل الرجػػل ،كآكل – متعػػد – غيػػره ،أكيػػا،

كأكل إيػػوا ن – عػػن النليػػل  ،-كالمػػأكل :الم ػػاف ل ػػل ػػي لػػيبلن أك نهػػاران(ّٔ) .كلؤلبػػل:
كإيػػوا ن ،ى
الم ىأكل ،كاألكؿ اذ ،كتأكت الرير :تجمعت تى ِّأكيان ،فهػ ِن
مأكم – ب سر الواك – لغة في األصل ى
أ ًكم(ْٔ) .كفػ ٌرؽ النليػل بػين أعرػاف اإلبػل كمباركهػػا كاألعرػاف ال ت ػوف إال علػى المػا  ،كالمبػػارؾ
فػػي البريػػة ،كىػػي المػػأكل ،كالمػػراح ،م ردىمػػاً ،
كمعرػػن مثػػل ىمػ ٍػؤ ًطن ،كمػػأكة(ٓٔ) ،كمػػأكل األسػػد

( )ينظر سورة :النجم.ُٓ :
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كال ػػب كالحي ػػة كالعرين ػػة ،كأكي ػػت منزل ػػي أكيػ ػان ن  ،كم ػػأكت الس ػػقا كال ػػدلو م ػػأكان :مددت ػػو ليتسػ ػ ،

فتمأكل :اتس  ،كالمأكاة :األرض المنن ة فيها ما (ٔٔ).

كال رؽ بين الدار كالبيت كالمػأكل :أف الػدار عػاـ ،كالمبيػت موضػ خػاص للمبيػت مػن

الدار ،فالدار تشمل البيت كغيره ،كقد ي وف البيت منزالن منصصان مػن البلػد ال مػن الػدار ،كىػو

في األصل الم اف الام يأكم إليو اإلنساف ليبلن  ،ثم رف قيد الليل فيو(ٕٔ).

كالم ػػأكل ف ػػي الت س ػػير :البس ػػاتين كالمس ػػاكن الت ػػي ي ػػأكم إليه ػػا المؤمن ػػوف ف ػػي الجن ػػة

كيس نونها في ا خرة ،كعن ابن عباس :ىي يمين العرش منزؿ الشهدا (ٖٔ) ،كعند القرطبي (جنة
المأكل) جنة تصير إليها أركاح الشهدا (ٗٔ) ،فهي المأكل كالس ن ،كفي الحديث المشهور ،أف
أركاح الشػػهدا فػػي حواصػػل طيػػر خ ػػر تسػػرح فػػي الجنػػة ثػػم تػػأكم إلػػى قناديػػل تحػػت العػػرش،

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

كاا جنة المأكل ،كرأل أف سبأل تسميتها المأكل كوف أركاح الشهدا تأكم إليها(َٕ).
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
كدرج ػػة عن ػػد اهلل ،ق ػػاؿ تع ػػالى :فىأيكلىسًػ ػ ى مػ ػ الِػ ًػاين أىنٍػع ػػم اللِػػو ىعلى ػػي ًهم ًم ػػن النِبًيِّ ػػين ك ِّ ً
ين
ى ى
الص ػػدِّيق ى
ىى
ى ىى ي ٍ ٍ ى
شه ىدا ً كال ِ ً ً
س ىن أيكلىسً ى ىرفًيقان  /النسا .ٔٗ :
صالح ى
ىكال ن ى ى
ين ىك ىح ي
دار السبلـ:

( )
س ً
بلـ ًع ٍنػ ىد
كرد ىاا االسم في موضعين قرآنيين أكلهما قولو – تعالي  :-ل يىه ٍم ىد يار ال ِ
ىربِّ ًهػ ٍػم ىك يىػ ىػو ىكلًػينػ يه ٍم بً ىمػػا ىكػػانيوا يىػ ٍع ىمليػػو ىف /األنعػػاـ .ُِٕ-جػػاره اللغػػوم ((سػػلم)) كمعظػػم بابػػو مػػن

الصػػحة كالعافيػػة ،كالسػػبلـ مػػن األسػػما الحسػػنى ،لسػػبلمتو مػػن العيػػأل كالػػنقً كال نػػا  ،كدار
(ُٕ)
ػلم ،كسػليم
السبلـ :الجنة  .كالسلم :دلو مستريل بعركة كاحػدة جمعػو ًسػبلـ ،كلػدغ الحيػة ،ال ِ
س ٍ
كالس ػػبلـ :الحج ػػارة ،كالس ػػبلـ ض ػػرب م ػػن دؽ
كس ػػلوـ للمل ػػدكغ تري ػػران ،كقي ػػل :ل ػػدعاىهم بس ػػبلمتو ِّ
( )ينظر سورة :يونس.ِٓ :
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المجلد (ُٕ)

العدد (ٗ)

تشرين األكؿ (ََُِ)

الشػجر ،كتحيػة اإلسػػبلـ – السػبلـ علػػي م – معناىػا اهلل فػػوق م(ِٕ) ،كالسػبلـ كالسػػبلمة عنػد أكثػػر

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

ل ػػل النلػػق مػػن الت ػػاكت كاالخػػتبلؿ لجريانهػػا علػػيهم(ّٕ) ،كالسػػبلـ البػػرا ة ،كالتحيػػة ،كسػػميت دار
السبلـ – كما رأل الزجاج – ألنها دار السبلمة الداىمة التي ال تنقر  ،كال ت نى ،فبل موت فيها كال

ىرـ كال سقم ،كرأل غيره أنها إنما أضي ت إلى اسمو – تعالى – السبلـ تشػري ان كت نيمػان ألنهػا داره
– تعالى – إلكراـ أكلياىو كالصالحين من عباده(ْٕ).

رد مػن رأل أنػو تسػمى بهػاا
كاختل أىل اللغة كالت سير في اسمو – تعػالى – السػبلـ فقػد ٌ

االسم لسبلمة ذاتو المقدسة العلية من العيوب كا فات بل ع ٌده علما أنو من ني القوؿ كاالفترا
عليػػو – سػػبحانو – ألف مػػن يقػػاؿ لػػو سػػالم يقت ػػي أف يسػػلم مػػن غيػػره ال مػػن سػػلم منػػو لعػػدـ جػػواز
الحوادث كا فات عليػو تعػالى عػن ذلػ علػوان كبيػران كلتوقعهػا ثػم السػبلمة منهػا .كىػو – سػبحانو –

منزه عن توق ا فات ،كجواز النقاىً ،كمن ىاه ص تو ال يقاؿ :ىسلي ىم منها(ٕٓ).

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

في الدنيا في ذات اهلل ف اف الجزا م افان إلى اهلل تشري ان كمقابلة لحياتهم في الدنيا(ٕٔ).

كرأل اب ػػن كثي ػػر أف س ػػر اإلض ػػافة ب ػػين ال ػػدار كالس ػػبلـ لس ػػبلمة أىله ػػا بس ػػلوكهم الص ػػراط

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

ا خرة كمقابلة أخرل لري ة ىي سرعة زكاؿ الدنيا ككثرة آفاتها قابلهػا بػدكاـ الجنػة كسػبلمة مػن فيهػا
من ا فات كال دكرات(ٕٕ).

كفي تنصيً دار السبلـ لهم – تشػري عظػيم ،كإضػافتها إليػو – تعػالى – ػرؼ عظػيم

آخػػر ،فػػجذا كػػاف كصػ السػػبلـ علػػى الػػدار فمعنػػاه دار السػػبلمة ،أك أف كػػل مػػا يتصػػور مػػن السػػبلمة
كاىنػػة فيهػػا فهػػو كجػػو لري ػ آخػػر(ٖٕ) ،كرأل آخػػر أف التحيػػة فيهػػا سػػبلـ ،لػػاا أضػػي ت الػػدار إلػػى

الس ػػبلـ(ٕٗ) .كأض ػػاؼ اب ػػن الجػػػوزم :أف جميػ ػ حاالته ػػا مقركن ػػة بالس ػ ػبلـ ،فعن ػػد ال ػػدخوؿ س ػػبلـ
وىا بًس و ً ً
ػل
ػين /الحجػر ْٔ-كبعػد اسػتقرارىم  ىكال ىٍمبلىً ى ػةي يىػ ٍد يخليو ىف ىعلى ٍػي ًه ٍم ًم ٍػن يك ِّ
ػبلـ آمن ى
ا ٍد يخلي ى ى
بىػ و
ب ىرًحػ و
ػيم/
ػبلـ قى ػ ٍػوالن ًمػ ٍػن ىر ي
ػبلـ ىعلىػ ٍػي ي ٍم /الرعػػد ،ِْ-ِّ-كعنػػد لقاىػػو – تعػػالى  -ىسػ ه
ػاب ىسػ ه
ً
بلـ /األحزاب ْْ-كىاا ىو سر اإلضافة(َٖ).
يس ٖٓ-تىحيِتيػ يه ٍم يىػ ٍو ىـ يىػ ٍل ىق ٍونىوي ىس ه
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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)(ُٖ).
دار المقامة:

ً
ىحلِنىػا ىد ىار ال يٍم ىق ىام ًػة ًم ٍػن
كرد ىاا االسػم فػي موضػ قرآنػي كاحػد قولػو – تعػالى  :-الِػام أ ى
سنىا فًيها نىصأل كال يم ن ً
ًً
ػوب  /فػاطر .ّٓ:جػاره اللغػوم ((قػوـ)) أصػبلف
سنىا ف ىيهػا ليغي ه
فى ٍ لو ال يى ىم ن ى ى ه ى ى ى
صحيحاف ،أحدىما :جماعػة مػن النػاس ،كا خػر :انتصػاب أك عػزـ كمنػو قػواـ الحػق كالػدين(ِٖ)،
كأقػػاـ إقامػػة – الهػػا – عػػوض عػػن عػػين ال عػػل ،ألف أصػػلو :أقوام ػان .كأقامػػو فػػي موضػػعو ،كأقػػاـ
المقامػػة :المجلػػس ،كجماعػة النػػاس مػػن
كالمقامػة – بال ػػم – اإلقامػػة ،كبػال ت  :ى
الشػي  :أدامػػو ،ي

ذل قوؿ لبيد(ّٖ):

بً يمنىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى تأبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد غى ٍولىهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا فىػ ير ىج يامهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

ػت ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػدِّيار ىم ىحلٌه ػ ػ ػ ػ ػ ػػا فى يم ىق يامه ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ىع ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ

كالعػػرب تقػػوؿ :فػػبلف ذك قواميػػة علػػى أمػػره كمالػػو ،كىػػاا األمػػر ال قواميػػة لػػو – ال قًػػواـ لػػو  ،-كقيمػػت
ً
كالمقامة :الموض  ،كالوص بو رجػا قيػاـ ،كنسػا قيػػيٌم،
كمقامان كأقمت إقامة ي
قيامان ي
كالمقاـ ي
كمقامان ،ي
كقاىمػات – جمػ سػػبلمة – أعػرؼ ،كعػػين قاىمػة ،كىػػو ذىػاب البصػػر ،مػ سػػبلمة الحدقػة ،كالنبػػت
ػرد النب ػ ػات فأىل ػ ػ بع ػ ػػو كسػ ػػلم بع ػ ػ  ،كقػ ػػاـ قػ ػػاىم الظهيػ ػػرة :قامػ ػػت
قػ ػػاىم كىامػ ػػد :أصػ ػػاب البىػ ػ ي

(ْٖ)
ت يم ٍس ػتىػ ىق ٌران ىكيم ىقام ػان  /ال رقػػاف .ٕٔ-المنبػػر ،أك
سػػنى ٍ
الشػػمس  .كفػػي قولػػو – تعػػالى   :-ىح ي

المنزلة الحسنة – كىما كاحد – ألف المنبر أ رؼ م اف ،ككػاا المنزلػة الحسػنة ،كقامػت المػرأة

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

قيمتها ،كقاـ أىلو قيامان :قاـ بشأنهم(ٖٔ).

كلػػم يبعػػد أىػػل الت سػػير عػػن الػػدكراف فػػي ىػػاه المعػػاني كبيػػاف المقػػاـ الحسػػن كالعاقبػػة

للمؤمنين ،فرأل الربرم :أف تل الغرفة – فػي الجنػة – حسػنت كطابػت اإلقامػة فيهػا كصػلحت
قراران لمن كانت أعمالو ما ذكرتو ا يات ال ريمػة فػي كصػ عبػاد الػرحمن(ٕٖ) .كرأل الػرازم فػي
ت يم ٍسػتىػ ىق ٌران ىكيم ىقامػان  /ال رقػاف ٕٔ-فػي عاقبػة المػؤمنين،
سػنى ٍ
المقابلة بين قولو – تعػالى   :-ىح ي

ت يم ٍسػتىػ ىق ٌران ىكيم ىقامػان  /ال رقػػاف ٔٔ-فػي جػػزا ال ػػافرين سػر لريػ مػ
كقولػو – تعػػالى   :ىسػػا ى ٍ
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المجلد (ُٕ)

العدد (ٗ)

تشرين األكؿ (ََُِ)

عػػدـ كجػػود مسػػوؽ للمقارنػػة بػػين اإلثنػػين ،ذلػ أف النػػار ال خيػػر فيهػػا البتػػة كىػػي األسػػوأ فػػي كػػل
حاؿ .كأضاؼ إلى أف الجنة سميت دار المقامة إ ػارة إلػى نػزكؿ اإلنسػاف الػدنيا ثػم يرتحػل منهػا
إلى منزلة القبور كمنهػا إلػى منزلػة العرصػة التػي فيهػا الجمػ ثػم الت ريػق كقػد ت ػوف النػار لبع ػهم

منزلػػة أخػػرل كالجنػػة دار المقامػػة للمػػؤمنين(ٖٖ) .أمػػا القرطبػػي فػػرأل أف دار المقامػػة م ػػاف خػػاص
للظالم ن سو فقػاؿ( :فيجػي ىػاا السػابق فيػدخل الجنػة بغيػر حسػاب ،كأمػا المقتصػد فيحاسػأل

حسػابان يسػيران ،كأمػا الظػالم لن سػو فيحػبس فػي المقػاـ كيػوب كيقػرع ثػم يػدخل الجنػة فهػم الػػاين
ًِ ً ِ ً
ور  /فػاطر ّْ:إلػى قولػو
ػور ى ػ ي ه
ٍح ىػز ىف إً ِف ىربػِنىػا لىغى ي ه
ػأل ىعنِػا ال ى
قالوا  :ىكقىاليوا ال ى
ٍح ٍم يد للو الػام أى ٍذ ىى ى
ًً
س ػػنىا فًيه ػػا نىص ػػأل كال يم ن ً
ً
ًً
ػوب /
س ػػنىا ف ىيه ػػا ليغيػ ه
تع ػػالى :الِػػام أ ى
ىحلِنى ػػا ىد ىار ال يٍم ىق ىام ػػة م ػ ٍػن فى ٍ ػػلو ال يى ىم ن ى ى ه ى ى ى
فاطر.)ٖٗ( ّٓ:
كذىأل البقاعي إلػى التعجػأل مػن عظمػة أمػر الهجػرة فػي سػبيل اهلل كعلػو قػدرىا كسػمو

خررىا ،فقد خلد ىؤال المهاجركف لم اف إزعاج ال افرين لهم في الدنيا ك دة أذاىم لهم حتى

اضرركا إلػى ال ػرار بػدينهم فجعلهػم فػي أحسػن مسػتقر كأكػرـ مثػول(َٗ) ،كاهلل – تعػالى – تعهػد
لهم في قولػو :كمػن ي ٍنػرج ًمػن بػيتً ًػو مه ً
ػاجران إًلىػى اللِ ًػو ىكىر يسػولً ًو ثيػ ِم يي ٍد ًرٍكػوي ال ىٍم ٍػو ي
ىج يػرهي
ت فىػ ىقػ ٍد ىكقىػ ى أ ٍ
ى ى ٍ ى ي ٍ ٍ ىٍ ي ى
ىعلىى اللِ ًو ىكىكا ىف اللِوي غى ي وران ىرًحيمان /النسػا  ،ََُ-كإف أجػرىم كاقػ عليػو ألنهػم مػا ىػاجركا فػي
الحقيقة إال إليو.
النلد:

كرد ىاا االسم في موض قرآني كاحد ،ىو قولو تعالى :قيل أى ىذلً ى ىخيػر أىـ جنِةي الٍ ينل ً
ٍد
ٍه ٍ ى
ٍ
ً ً
ػت لىهػػم جػػزا كم ً
صػيران /ال رقػػاف .ُٓ-كجػػاره اللغػػوم ((النلػػد)) كىػػو:
الِتػي يكعػ ىد ال يٍمتِػ يقػػو ىف ىكانىػ ٍ ي ٍ ى ى ن ى ى
أصل كاحد يدؿ على المبلزمة كالثبات .كيقاؿ :خلد :أقاـ ،كأخلد ،كمنو ا تق اسم جنة النلد،

قاؿ ابن أحمر(ُٗ):

خلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الحبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأل كب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد ً
حاض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرهي

ػازؿ كلٌهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا قىػ ٍ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػر
إال منػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى

كخلٌػده تنليػدان(ِٗ) ،كنقػل األزىػػرم
كالنلػد :دكاـ البقػا  ،يقػاؿ ىخلىػػد الرجػل ينلػ يد يخلػودان – الزـ – ى

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

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

ركن إليو ،كرضي بو ،كيقاؿ :خلد إلى األرض – بغير أل – قليلة ،كبهاه المعاني قولو – تعػالى :-
ض ىكاتِػبى ػ ى ىىػ ىػواهي فى ىمثىػليػػوي ىك ىمثىػ ًػل الٍ ى ٍلػ ً
 ىكلىػ ٍػو ً ػ ٍسػنىا ل ىىرفىػ ٍعنىػػاهي بً ىهػػا ىكلى ًنِػػوي أى ٍخلى ػ ىد إًلىػػى ٍاأل ٍىر ً
ػأل /األعػػراؼ-
ُٕٔ .كرجػػل منلػػد :يقػػي سػػواد رأسػػو كلحيتػػو علػػى ال بػػر(ٓٗ)  -ككػػاف الشػػيأل عنػػدىم رسػػوؿ
الموت .-
كالمبلحظ من مرالعة الت اسير أف الم سرين ذىبوا إلى المقارنة بين قولو – تعػالى – :
قي ٍل أىذىلً ى ىخ ٍيػ هر أ ٍىـ ىجنِةي الٍ ين ٍل ًػد الِتًػي يك ًعػ ىد ال يٍمتِػ يقػو ىف  /ال رقػاف ُٓ-أم المقارنػة بػين نػار جهػنم
كبػػين جنػػة النلػػد م ػ أنػػو ال مجػػاؿ للمقارنػػة إال علػػى سػػبيل الػػته م كاالسػػتهزا بال ػػافرين كىػػاا
مبثوث في القرآف ال ريم كبعدة أساليأل  ،لاا ذىأل ال ٌػرا إلػى المقارنػة بػين قولػو – تعػالى : -
أىصحاب ال ً ً و
س ين ىم ًقيبلن /ال رقاف ِْ-كا ية ،فقاؿ ”ليس في ىػاا
ٍجنِة يىػ ٍوىمسا ىخ ٍيػ هر يم ٍستىػ ىق ٌران ىكأ ٍ
ٍى ي ى
ىح ى

سؤاؿ البتة“(ٔٗ) ،كإلى مثل ىاا أ ار الربرم فقاؿ” :ككاف إعرا اهلل المؤمنين جنة النلد كبنحو
الػػام قلنػػاه قػػاؿ أىػػل التأكيػػل“(ٕٗ) .كإذا كانػػت السػػعير ال تسػػاكل كال تقػػارف مػ جنػػة النلػػد لًػ ىػم
السػػؤاؿإ إنمػػا جػػا السػػؤاؿ للتنبيػػو علػػى ت ػػاكت المنػػزلتين ال علػػى أ ٌف فػػي السػػعير خيػػران ،م ػ أف
الزجاج ذىأل إلى كقػوع التسػاكم بػين الجنػة كالنػار ال فػي كجػود خيػر فػي االثنػين ،بػل مػن حيػث

كونهم ػػا من ػػزلتين الب ػػد لئلنس ػػاف ف ػػي ا خ ػػرة أف ي ػػدخل ف ػػي أح ػػديهما .م ػػن ى ػػاا االعتب ػػار كقػ ػ

الت ػيل(ٖٗ) ،كإلػى ذلػ ذىػأل النيسػابورم – أي ػان  ،-فػرأل أف كجػو صػحة الت ػيل فػي قولػػو
تع ػػالى  :ى ىذلًػ ػ ى ىخ ٍيػ ػ هػر أ ٍىـ ىجنِػ ػةي الٍ ين ٍل ػ ًػد  /ال رق ػػاف( ،ُٓ-كالت ػػاكت ب ػػين المن ػػزلتين يرجػ ػ إل ػػى
الموضػ مػن حيػث ىػو موضػ ال ػر فيػو ،أك ىػو علػى سػػبيل العػرض ،أم :لػو كػاف لهػم – أىػػل

النار  -مستقر كاف مستقر أىل الجنة خيران منو)(ٗٗ) .أمػا السػمرقندم :فػاىأل إلػى كجػو المجػاز
في القوؿ ىاا ،كإف لم ي ن في النار خير ،ألف العافية خير من الببل  ،كإنمػا خػاطبهم – العػرب
– بمػا يتعػارفوف فػي كبلمهػم(ََُ) .كمعلػوـ أف خلػود أىػل الجنػة ىػو األسػاس كلػيس خلػود الجنػػة

ذاتها ،كإف تبلزما ،كجا ىاا الوص للت ريق بين جنات الدنيا – الزاىلة – مهما امتد بها الوقت

كالزماف ،كبين جنة ا خرة ،كقد يراد بجنة النلد اسػم علػم إلحػدل الجنػاف كمػا قػالوا جنػة عػدف
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كغيرىا(َُُ) .كأضاؼ ا لوسي في م اف آخر – عن المحققين – أف ”فعل“ في ا ية داللة على

االتصػػاؼ بالحػػدث كعلػػى المبالغػػة فيػػو كالزيػػادة المرلقػػة ال علػػى التنييػػر كالم اضػػلة مستشػػهدان
بالقوؿ” :يوس  أحسن أخوتو“(َُِ).
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طوبػى:

ًِ
آمنيػػوا
ين ى
كرد ىػػاا االسػػم فػػي موضػ كاحػػد فػػي القػػرآف ال ػػريم قولػػو – تعػػالى  :-الػػا ى
ص ػػالًح ً
ً
ات طيػػوبىى ل يىه ػ ٍػم ىك يح ٍس ػ يػن ىم ػ و
ػآب /الرع ػػد .ِٗ-ج ػػاره اللغ ػػوم ((طي ػػأل)) أص ػػل
ىك ىعمليػػوا ال ِ ى
صحي يػدؿ علػى خػبلؼ النبيػث ،مػن ذلػ الريػأل ،كاألطيبػاف األكػل كالن ػاح ،كطيبػة :مدينػة

رسوؿ اهلل .)َُّ(

كطػػوبى لػػيس مػػن ((طػػوب) كأصػػلها اليػػا كأنهػػا ”فعلػػى“ مػػن الريػػأل فقلبػػت اليػػا كاكان
لل ػػمة(َُْ) ،ك ػػي طييٌبػػات – بال ػػم – طيػػأل جػػدان ،كىػػاا ػػراب ىمرٍيىبى ػةه للػػن س :أم تريػػأل
الن وس إذا ربتو ،كطوبى :اسم جرةو في الجنة(َُٓ) ،كالنمر :طابػة ،كأنػو بمعنػى طيبػة ،يقػاؿ:
مػػا أطيبػػو ،كأيربىػػو ،كأطيػػأل بػػو - ،كأيٍ ًرػػأل بػػو – كقيػػل :طػػوبى اسػػم الجنػػة فػػي الهنديػػة كقيػػل :فػػي
لسػػاف الحبشػػة ،االسػػترابة االسػػتنجا ألنػػو يري ػػأل جسػػده ممػػا عليػػو مػػن النبػػث(َُٔ) .كيق ػػاؿ
كأكبة ،يراد الريأل في المعنى ،دكف الل ظ ،كالرنوبى :جماعة الريبة – عن كراع
للداخل :طى ٍوبةٍ ،
– كال نظير لو غير ال يوس – جم كيِّسة ،كالرٌػوبى :الريػأل ،ػجرة فػي الجنػة :طػوبى ،كبػو كرد

الت سير ،كقيل :معناىا يح ٍسنىى لهم ،أك خير ،كقيل :اسم للجنة(َُٕ).

كاختل ػ أىػػل الت سػػير فػػي المػػراد – طػػوبى – ف ػػي ت سػػير مجاىػػد :ىػػي الجنػػة(َُٖ)،

كعند غيره جرة في الجنة دلػيلهم حػديث رسػوؿ اهلل  سػألو رجػل :كمػا طػوبىإ [قػاؿ :ػجرة

فػػي الجنػػة مسػػيرة عػػاـ ثيػػاب أىػػل الجنػػة تنػػرج م ػن أكمامهػػا (َُٗ) ،كجم ػ الػػرازم األقػػواؿ فػػي

ت سير طوبى فقاؿ )ُ( :أسم جرة في الجنة أصلها في دار رسوؿ اهلل ( )كفي دار كل مؤمن

منها غصن(ِ) مصدر من طاب كطوبى ل إذا أصبت طيبان كاختل وا فػي معناىػا فهػي فػرح كقػرة
عػين أك نعمػػة أك غبرػػة أك حسػػنى ،كقيػػل خيػػر ككرامػة أك عػػي طيٌػأل .ككػػل ىػػاه المعػػاني متقاربػػة
الداللػػة كالمعنػػى (ّ ) ل ػػظ غيػػر عربػػي تعنػػي الجنػػة .كقػػد ضػػع الػػرازم ىػػاا الػػرأم ألنػػو يػػرل أف
القػػرآف ال ػػريم لػػيس فيػػو إال األل ػػاظ العربيػػة(َُُ) .ككػػاا رأل القرطبػػي :فهػػي – طػػوبي – علػػم

لشػػجرة فػػي الجنػػة كجػػا بحػػديث رسػػوؿ اهلل ( [ )ػػجرة تػػدعى طػػوبى ىػػي نرػػاؽ ال ػػردكس ،

كقيل :ىي جرة تشبو جرة بالشاـ تنبت على ساؽ كاحدة ثم ينتشر أعبلىا – كىي الجوزة –

(ُُُ)
عمػا ػا كا مػن خيػل مسػرجة كإبػل
أك ىي الشجرة التي يأمرىا – تعالى – أف تت تػق لعبػاده ٌ
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المجلد (ُٕ)

العدد (ٗ)

تشرين األكؿ (ََُِ)

كعما ا كا من ال سوة كاختصاص ىاه الشجرة بجرضػاع صػبياف أىػل الجنػة ،كإف سػقر
مرحلةٌ ،
المػػرأة – الجنػػين الػػام تسػػقرو المػػرأة قبػػل أكاف كالدتػػو  -فػػي نهػػر مػػن أنهػػار الجنػػة حتػػى تقػػوـ
الساعة فيبعث ،كما ذكركا أ ٌف الرحمن – تبارؾ كتعالى – غرسها بيػده مػن جنػة لؤلػؤة ،كأمرىػا أف

تمتد ،فامتدت إلى حيث ػا اهلل – تعػالى – كخرجػت مػن أصػلها ينػابي أنهػار الجنػة مػن عسػل

مص ى ،كخمر لاة للشاربين كما غير آسن كلبن لم يتغير طعمو(ُُِ).

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
كدف السيسة بالحسنة – اإلحساف – كػل ذلػ صػبران مػنهم لوجػو اهلل ،فجمعهػم تعػالى مػ ا بػا

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:
ُ) ينظر :مقاييس اللغة .ُِْ/ُ :كالبيت في رح ديواف زىير بن أبي سلمى.ّٕ :
ِ) ينظر :تهايأل اللغة.ْٗٗ /َُ :
ّ) ينظر :الصحاحَِّٗ/ٓ :؛ كينظر :كتاب النبات.ُٓ :
ْ) ينظر :المزىر في علوـ اللغة كأنواعها.ّْٓ/ُ :
ٓ) ينظر :لساف العرب.ََُ ، ٗٗ/ُّ :
ٔ) ينظ ػػر :ت ػػاج الع ػػركس ،ُِّ/ٗ :كال ػػبلـ ال ػػام نقل ػػو ع ػػن الراغ ػػأل ال يوج ػػد ف ػػي
الم ردات.
ٕ) ينظر :جام البياف.ُِّ /ُ :
ٖ) الترور الداللي بين لغة الشعر كلغة القرآف.َّْ :
ٗ) ينظر :ال شاؼ.ِٓٔ /ُ :
َُ) ينظر :ركح المعاني.ْٓٔ ، ْٓٓ /َُ:
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ُُ) ينظر :مقاييس اللغة.ْْٔ /ٓ :
ُِ) ينظر :الصحاح.َِِْ ، َُِْ /ٓ :
ُّ) ينظر :القاموس المحير.ُِٖ ، ُُٖ/ْ :
ُْ) ينظر :لساف العرب.ٕٓٗ /ُِ :
ُٓ) ينظر :تاج العركس.ٕٖ ، ٕٕ /ٗ :
ُٔ) ينظػػر :الم ػػردات فػػي غريػػأل القػػرآفَٕٔ :؛ كالتوقي ػ علػػى مهمػػات التعػػاري :
َْٕ.
ُٕ) ينظر :جام البياف.ُٕٗ /ٔ :
ُٖ) ينظر :ال شاؼ.ِٔٗ /ُ :
ُٗ) ينظر :التحرير كالتنوير.ُِٓٔ /ّ :
َِ) ينظر :ـ.ف.ْْٔ/ّ :
ُِ) ينظر :ركح المعاني.ُْٖ /ٔ :
ِِ) الترور الداللي.ُُِ :
ِّ) ينظر :مقاييس اللغة.ِْٖ/ْ :
ِْ) ينظر :كتاب العين.ْٗ/ُ :
ِٓ) ينظر :الصحاح.ُِِٔ/ٔ :
ِٔ) ينظر :المعرب.َُٔ/ُ :
ِٕ) ينظر :التهايأل.ُِٖ/ِ :
ِٖ) ينظر :منتار الصحاح.ُْٖ :
ِٗ) ينظر :المعرب من ال بلـ األعجمي.َُٔ/ُ :
َّ) ينظر :لساف العرب.َِٖ :ُّ :
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المجلد (ُٕ)

العدد (ٗ)

تشرين األكؿ (ََُِ)

ُّ) ينظر :جام البياف.ُِْ /َُ :
ِّ) ينظر :ـ.ف.ُِٓ-ُِْ/َُ :.
ّّ) ينظر :ال شاؼ َِّ ،َِِ/ِ :؛ ركح المعػاني ،ْٓٓ /َُ :كالحػديث األكؿ
في ال اؼ الشاؼ ٕٔ :كالثاني في الدر المنثور.َِّ/ِ :
ّْ) ينظر :زاد المسير.ْٔٗ – ْٖٔ /ّ :
ّٓ) ينظر :غراىأل القرآف كرغاىأل ال رقاف.ُِٓ/َُ :
ّٔ) ينظر :مقاييس اللغة.ْٕٖ/ْ :
ّٕ) ينظ ػػر :الص ػػحاح .َُُْ /ْ :كالبي ػػت ف ػػي كت ػػاب لبي ػػد ب ػػن أب ػػي ربيع ػػة ،ّٗٔ :
كنصو:
عزة عر و
فألق ىد ٍك ىف ٌ

طبقان .........

ّٖ) ينظر :التهايأل.َُُ /ٖ :
ّٗ) ينظر :ـ .ف.َُِ /ٖ :
َْ) ينظر :تاج العركسَِٗ /ٔ :؛ النبات.ُُٗ ، ُٕ :
ُْ) ينظر :جام البياف.ّٓ /ُٗ :
ِْ) ينظر :الدر المنثورِٖٔ/ٔ :؛ كالحديث األكؿ في صحي ابن حبافَِْ/ُٔ :
((بل ظ منتل )) كالثاني في صحي الترمام.ٓٗٓ/ْ :
ّْ) ينظر :الجام ألح اـ القرآف.ٓٔ/ُّ :
ْْ) ينظر :زاد المسير.ُُِ /ٔ :
ْٓ) ينظر :التحرير كالتنوير.ْٖ/ُٗ :
ْٔ) ينظػػر :القػػاموس المحػػيرِٕٓ/ُ :؛ كالبيػػت فػػي ػػرح ديػػواف حسػػاف بػػن ثابػػت:
َّٔ.

ْٕ) ينظر :المعرب من ال بلـ األعجمي.َِْ :
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ْٖ) ينظر :ـ .ف.ُِْ :
ْٗ) ينظ ػ ػػر :المنص ػ ػػً ،ٔٔ/ُُ :ككت ػ ػػاب جمهػ ػ ػرة اللغ ػ ػػة ، ّّّ/ّ :كالص ػ ػػحاح:
ّ ،ٗٓٗ/كمعػػاني القػػرآف لل ػػرا  ،ُِّ/ِ :كجػػام البيػػاف ،ِٗ /ُٓ :كالجػػام
ألح اـ القرآف.ْٔ/ُُ :
َٓ) ينظر :المنصً ،ٔٔ/ُُ :كلساف العرب.ُّٔ/ٔ :
ُٓ) ينظر :أل اظ الحيواف كالنبات في القرآف ال ريم.َُّ ،ِّْ :
ِٓ) ينظر :كتاب العين.ّّٗ /ٕ :
ّٓ) ينظػػر :الصػػحاح ،ٗٓٗ/ّ :كال ػػبلـ الػػام نقػػل عػػن المبػػرد كثعلػػأل ال يوجػػد فػػي
كتبهما.
ْٓ) ينظر :منتار الصحاح.ْٗٔ ،ِّٔ :
ٓٓ) ينظر :لساف العرب.ُّٔ/ٔ :
ٔٓ) ينظر :جام البياف.ٔ/ُٖ :
ٕٓ) ينظر :ال شاؼ.ِٕ/ّ :
ٖٓ) ينظر :الجام ألح اـ القرآف.ّٕ/ُِ :
ٗٓ) ينظر :ت سير النازفُِّ/ّ :؛ كالحديث في صحي الترمام.ّٖٓ/ْ :
َٔ) ينظر :الت سير ال بير.ّٖ/ِّ :
ُٔ) ينظر :زاد المسير.ُٗٗ/ٓ :
ِٔ) صحي ابن حباف.َِْ/ُٔ :
ّٔ) ينظر :مقاييس اللغة.ُُٓ/ُ :
ْٔ) ينظر :الصحاح.ِِْٕ/ٔ :
ٓٔ) ينظر :كتاب العين.ُْ/ِ :
ٔٔ) ينظر :القاموس المحير.ُُٕٖ/ُ ،ُِٖٔ/ُ :
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المجلد (ُٕ)

العدد (ٗ)

تشرين األكؿ (ََُِ)

ٕٔ) ينظ ػػر :الم ػػردات ف ػػي غري ػػأل الق ػػرآف ،ِْ :كالتوقيػ ػ عل ػػى مهم ػػات التع ػػاري :
َُٓ.
ٖٔ) ينظر :جام البياف.ُٖٓ /ِِ :
ٗٔ) ينظ ػػر :الجػ ػػام ألح ػ ػػاـ القػ ػػرآفّٔ :ُٕ :؛ كالح ػػديث فػ ػػي ص ػػحي الترمػ ػػام:
ٓ.ُِْ/
َٕ) ينظر :ركح المعاني.ُٕٗ/ُِ :
ُٕ) ينظر :مقاييس اللغة.ُٗ/ّ :
ِٕ) ينظر :كتاب العين.ِٔٓ/ٕ :
ّٕ) ينظر :لساف العربُِٗ ،ِٖٗ/ُِ :؛ كينظر :تاج العركس.َّْ/ٖ :
ْٕ) ينظر :تاج العركس.ُّْ ،َّْ/ٖ :
ٕٓ) ينظر :جام البياف.ِٓ/ٖ :
ٕٔ) 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.ّْ/ٓ :
ّٖ) ينظ ػػر :الص ػػحاح :قَُِٕ/؛ كالبي ػػت مرلػ ػ معلقت ػػو ف ػػي كت ػػاب لبي ػػد ب ػػن ربيع ػػة
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 القرآفِِْ/ُْ :
َٗ) ينظر :نظم الدرر.ّٕٕ ، ّٕٔ/ٓ:
ُٗ) ينظػػر :مقػػاييس اللغػػةَِٕ/ِ :؛ كالبيػػت فػػي ػػعر عمػػر بػػن أحمػػر البػػاىلي،ٖٔ :
كفيوً :
خلد الجبػيأل ،كىو و
كاد من أكدية لجأ.
يىٍ
ِٗ) ينظر :الصحاح.ْٔٗ/ِ :

ّٗ) ينظر :تهايأل اللغة.ِٕٕ/ٕ :
ْٗ) ينظر :المح م كالمحير األعظم في اللغة.ٖٓ/ٓ :
ٓٗ) ينظر :لساف العرب.ُْٔ/ّ :
ٔٗ) ينظر :معاني القرآف – ال را .ِٔٔ/ِ : -
ٕٗ) جام البياف.ُّٕ ، ُّٔ /ُٖ :
ٖٗ) ينظر :زاد المسير.ْٕٔ/ْ :
ٗٗ) ينظر :غراىأل القرآف كرغاىأل ال رقاف.ُِٗ ، ُِٖ/ُٖ :
ََُ)

ينظر :بحر العلوـ ،ْٓٓ/ِ :كالت سير ال بير.ٕٓ/ِْ :

َُُ)

ينظر :ركح المعاني.ُّ/ُٗ :

َُِ)

ينظر :ـ .ف.ُٖ/ٗ:

َُّ)

ينظر :مقاييس اللغة.ّْٓ /ّ :

َُْ)

ينظر :ـ .ف.َّْ/ّ :

َُٓ)

ينظر :الصحاح.ُّٕ/ُ :
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المجلد (ُٕ)

العدد (ٗ)
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َُٔ)

ينظر :التهايأل.َْ ، ّٗ/ُْ :

َُٕ)

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

َُٖ)

ينظر :ت سير مجاىد.ِّٖ:

َُٗ)

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

َُُ)

ينظر :الت سير ال بيرِٓ /ُٗ :

ُُُ)

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

ُُِ)

ينظر :ـ .ف.َِٖ ، َِٕ /ٗ :

المصادر:
ُُّ) أل ػػاظ الحيػػواف كالنبػػات فػػي القػػرآف ال ػػريم – دراسػػة دالليػػة  ، -أطركحػػة دكتػػوراه غيػػر
منشورة ،فنرم أحمد سليماف  ،مقدمة إلى كلية ا داب – جامعة الموصل  ،بج راؼ
األستاذ الدكتور محيي الدين توفيق إبراىيمُِّْ ،ىػ ََِِ -ـ .
ُُْ) بحر العلوـ ،أبو الليث نصر السمرقندم بن محمد بن أحمد بن إبػراىيم (ت ِٕٓىػػ)،
تحقيػق :علػػي محمػد معػػوض ،كطػبلؿ أحمػػد عبػدالموجود ،طُ ،دار ال تػػأل العلميػػة،

بيركت ُُّْىػ ُّٗٗ -ـ.
ُُٓ) ت ػػاج الع ػػركس م ػػن ج ػػواىر الق ػػاموس ،الزبي ػػدم محم ػػد مرت ػػى الحس ػػيني الواس ػػري (ت
َُِٔى ػ ػػ) ،النشػ ػػرة المحققػ ػػة مػ ػػن جُ-جِٔ ،تحقيػ ػػق :عبدالسػ ػػتار أحمػ ػػد فػ ػػراج

كآخػػركف ،مربعػػة ال ويػػت ُٓٔٗـ ،كالنشػػرة القديمػػة ،طُ ،المربعػػة النيريػػة ،مصػػر
َُّٔىػ
ُُٔ) تاج اللغة كصحاح العربية ،الجوىرم إسماعيل بن حمػاد (ت ّّٗ ىػػ) ،تحقيػق :أحمػد
عبدالغ ور ،طِ ،بيركت – لبناف ُٕٗٗـ.
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ُُٕ) التحريػػر كالتنػػوير ،اإلمػػاـ الشػػي عبػػدالقاىر بػػن عا ػػور ،الػػدار التونسػػية للنشػػر ،الػػدار
الجماىيرية للتوزي كاإلعبلف ،تونس ،ببل تاري .
ُُٖ) الترور الداللي بين لغػة الشػعر كلغػة القػرآف ،عػودة خليػل عػودة ،األردف طَُُْٓ ،ى ػ-
ُٖٓٗـ.
ُُٗ) ت سير النازف (لباب التأكيل في معاني التنزيل) النػازف عػبل الػدين علػي بػن محمػد بػن
إبراىيم البغدادم الصوفي ،دار ال تأل العربية ،مصر ،ببل تاري .
َُِ) ت سػػير القػػرآف العظػػيم ،ابػػن كثيػػر أبػػو ال ػػدا إسػػماعيل بػػن كثيػػر القريشػػي الدمشػػقي (ت
ْٕٕىػ) ،دار الم يد ،بيركت – لبناف ،ببل تاري .
ُُِ) الت سػػير ال بيػػر – م ػػاتي الغيػػأل – الػػرازم فنػػر الػػدين بػػن ضػػيا الػػدين محمػػد (ت
َٔٔىػ) ،طّ ،دار ال ر ،بيركت – لبناف ُْٓٗ ىػ ُٖٗٓ -ـ.
ُِِ) ت سير مجاىد ،مجاىد بن جبيػر المنزكمػي (ت َُِىػػ) ،تحقيػق :عبػدالرحمن الرػاىر
السورني ،طُ ،باكستاف ُّٔٗىػ ُٕٗٔ -ـ.
ُِّ) تهايأل اللغة ،األزىرم أبو منصور محمػد بػن أحمػد (ت َّٕىػػ) ،تحقيػق :عبدالسػبلـ
محمػػد ىػػاركف كآخػػركف ،مراجعػػة :محمػػد علػػي النجػػار ،المؤسسػػة المصػػرية للرباعػػة:

القاىرة – مصر ُّْٖىػ ُْٗٔ -ـْٗٗ.
ُِْ) التوقيػ علػػى مهمػػات التعػػاري  ،محمػػد عبػػدالرؤكؼ المنػػاكم ،تحقيػػق :محمػػد رضػػواف
الداية ،دار ال ر المعاصر ،بيركت ،دار ال ر ،دمشق ،طَُُُْ ،ىػ.
ُِٓ) جام البيػاف فػي ت سػير آم القػرآف ،الربػرم أبػو جع ػر محمػد بػن جريػر (ت َُّىػػ)،
طِ ،دار المعرفة للرباعة كالنشر ،بيركت – لبناف ُِّٗىػ ُِٕٗ -ـ.
ُِٔ) الجام ألح اـ القرآف ،القرطبي أبو عبداهلل محمػد بػن أحمػد األنصػارم (ت ُٕٔىػػ)،
طُ ،دار ال تأل العلمية ،بيركت – لبناف َُْٖ ىػ  ُٖٖٗ -ـ.

28

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد (ُٕ)

تشرين األكؿ (ََُِ)

العدد (ٗ)

ُِٕ) الدر المنثور في الت سير بالمأثور ،السيوطي اإلماـ جبلؿ الدين عبدالرحمن بن أبي ب ػر
(ت ُُٗىػ) ،متُ – ٕ ،طُ ،دار ال ر ،بيركت َُّْى ػ ُّٖٗ -ـ ،كمػتٖ،

طَُِْٗ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ .
ُِٖ) ركح المعػػاني فػػي ت سػػير القػػرآف العظػػيم كالسػػب المثػػاني ،ا لوسػػي أبػػو ال ػػل ػػهاب
الدين السيد محمود (ت َُِٕىػ) ،بيركت – لبناف َُْٖىػ  ُٖٕٗ -ـ.
ُِٗ) زاد المسير في علم الت سير ،ابن الجوزم جماؿ الػدين عبػدالرحمن بػن علػي بػن محمػد
القريشي البغدادم (ت ٕٗٓىػ) ،طُُّٖٖ ،ىػ ُٖٗٔ -ـ.
َُّ) ػػرح أسػػما اهلل الحسػػنى كالصػ ات  -لوامػ البينػػات – الػػرازم ،فنرالػػدين محمػػد بػػن
عمر (ت َٔٔىػ) ،القاىرةُّٗٔ ،ىػ ُٕٗٔ -ـ.
ُُّ) ػرح ديػواف حسػػاف بػن ثابػت ،محمػػد عػزت نصػراهلل ،دار التػراث ،بيػركت – لبنػاف ،بػػبل
تاري .
ُِّ) رح ديواف زىير بن أبي سلمى ،صنعة :ثعلأل اإلماـ أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد
الشيباني (ت ُِٗىػ) ،تحقيق :أحمد زكي العدكم ،القاىرة ُّْٖىػ ُْٗٔ -ـ.
ُّّ) صحي ابػن حبػاف بترتيػأل ابػن بلبػاف ،تػألي األميػر عػبل الػدين علػي بػن بلبػاف ال ارسػي
(ت ّٕٗى ػػ) ،حققػػو ك ػػرح أحاديثػػو كعلٌػػق عليػػو :ػػعيأل األرنػػؤكط ،طّ ،مؤسسػػة
الرسالة ،بيركت ُُْٖىػ ُٕٗٗ -ـ.

ُّْ) ص ػػحي الترم ػػام – ج ػػام الص ػػحي – أب ػػو عيس ػػى محم ػػد ب ػػن عيس ػػى ب ػػن س ػػورة (ت
ِٕٗىػ) ،تحقيق ك رح :أحمد محمد ػاكر ،دار ال تػأل العلميػة ،بيػركت َُْٖى ػ
 ُٕٗٗـ.ُّٓ) غراىأل القرآف كرغاىأل ال رقاف – ىام

جام البياف – النيسابورم نظاـ الدين الحسن

بن محمد بن حسين القمي (ت بعد ََٕىػ) ،دار المعرفة ،بيركت – لبناف ُِّٗىػ
ُِٕٗ -ـ .
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ُّٔ) القاموس المحير ،ال يركزآبادم مجدالدين محمػد بػن يعقػوب (ت ُٕٖىػػ) ،المؤسسػة

العربية للرباعة كالنشر ،جُ ،ّ-بيركت – لبناف ،ببل تاري  ،جْ ،مصر ُُّٕىػ -

ُِٓٗـ.
ُّٕ) ال اؼ الشػاؼ فػي تنػريت أحاديػث ال شػاؼ ،العسػقبلني ابػن حجػر أحمػد ابػن علػي (ت
ّٖٓ ىػ) ،مصر ،القاىرة ،دار المعرفة ،ببل تاري .
ُّٖ) كت ػػاب الع ػػين ،النلي ػػل أب ػػو عب ػػدالرحمن النلي ػػل ب ػػن أحم ػػد ال راىي ػػدم (ت ُٕٓىػ ػػ)،

تحقيق :د .مهدم المنزكمي ،ك د .إبراىيم السامراىي ،ال وت ،بغداد ،عماف ،بيركت

َُٖٗ – ُٖٔٗـ.
ُّٗ) كتػاب النبػات ،جّ كالنصػ األكؿ مػن جٓ ،أبػػو حني ػة الػػدينورم أحمػد بػػن داكد (ت
ِِٖىػ) ،تحقيػق ك ػرح كتقػديم :برنهػارد ل ػين ،فرانػز ػتاينر ب يسػبادف ،طهػراف ،بػبل

تاري .
َُْ) كت ػػاب جمه ػػرة اللغ ػػة ،اب ػػن دري ػػد أبػػػو ب ػػر محم ػػد ب ػػن الحس ػػن األزدم البصػ ػػرم (ت
ُِّىػ) ،م تبة المثنى ،بغداد.
ُُْ) كتاب لبيد بن أبي ربيعة ،د .يحيى الجبورم ،طّ ،دار القلم ،ال ويت ُّٖٗ:
ُِْ) ال شاؼ عن حقاىق التنزيل كعيوف األقاكيل ،الزمنشرم أبو القاسم جار اهلل محمود بن
عمر النوارزمي (ت ّٖٓىػ) ،طهراف ،ببل تاري .
ُّْ) لسػاف العػػرب ،ابػػن منظػػور أبػو ال ػػل جمػػاؿ الػػدين محمػد بػػن م ػػرـ األفريقػػي المصػػرم
(ت ُُٕىػ) ،طّ ،دار صادر ،بيركت – لبناف ُُْْىػ ُْٗٗ -ـ.
ُْْ) المح م كالمحير األعظم في اللغة ،علي بن إسماعيل بن سيده (ت ْٖٓىػ) ،تحقيق:
إبراىيم األبيارم ،طُُُّٗ ،ىػ ُُٕٗ -ـ ،الحلبي ،مصر.
ُْٓ) منتارخ الصحاح ،الرازم محمد بن أبي ب ػر بػن عبػدالقادر (ت َٔٔىػػ) ،دار ال تػاب
العربي ،بيركت – لبناف ُُٖٗـ.
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد (ُٕ)

العدد (ٗ)

تشرين األكؿ (ََُِ)

ُْٔ) المنصً ،ابن سيده ،أبو الحسين علي بن إسماعيل األندلسي (ت ْٖٓىػ) ،بيركت،
ببل تاري .
ُْٕ) المزىر في علوـ اللغة كأنواعهػا ،السػيوطي اإلمػاـ جػبلؿ الػدين عبػدالرحمن بػن أبػي ب ػر
(ت ُُٗىػ) رح كضبر كتصحي كتعليق :محمػد أحمػد جػاد المػولى ،كمحمػد أبػو
ال ل إبراىيم ،كعلى محمد البجاكم ،بيركت – لبناف َُْٖىػ ُٖٕٗ -ـ.
ُْٖ) معاني القرآف ،ال را  ،أبو زكريا يحيى بن زياد (ت َِٕىػ) ،طِ ،بيركتَُٖٗ ،ـ.
ُْٗ) المعرب من ال بلـ األعجمي علػى حػركؼ المعجػم ،الجػواليقي أبػو منصػور موىػوب بػن
أحمد بن محمد ابن المعتز (ت َْٓىػ) ،تحقيق ك رح :أحمد محمد اكر ،طهراف

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

ُّٗٗىػ.
َُٓ) الم ػػردات فػػي غريػػأل القػػرآف ،الراغػػأل األص ػ هاني ،الحسػػين بػػن محمػػد (ت ِْٓى ػػ)
مصرَُٕٗ ،ـ.
ُُٓ) مقاييس اللغة ،ابػن فػارس أبػو الحسػن أحمػد (ت ّٓٗىػػ) ،تحقيػق :عبدالسػبلـ محمػد
ىاركف ،دار ال ر ُّٗٗىػ ُٕٗٗ -ـ.
ُِٓ) نظم الدرر ،في تناسأل ا يات كالسػور ،البقػاعي برىػاف الػدين أبػو الحسػن إبػراىيم ابػن
عمر (ت ٖٖٓىػ) ،طُ ،م تبة ابن تيميو ،القاىرة – مصر ُٗٔٗ – ُْٖٗـ.
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 دالالتها-  أل اظها: أسما الجنة في القرآف ال ريم
 فنرم احمد سليماف.د
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.
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