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 ABSTRACT: ِصلخستالم

 وال سمعت أذن وال رأت عين ال ما المقيم النعيم من وفيها دائم، ونعيمها الخلود، دار هي الجنة

 خالدين، فيها يبقون الكافرين دار هي النار إن. المتقين ومنازل المؤمنين دار الجنة بشر، قلب على خطر

. تصورات عدة في والنار الجنة القرآن وصف. تخيله البشر يستطيع ال ما األليم العذاب صنوف من وفيها

 من فخمة وأنواع والزواج والشراب الطعام الجنة في نإ. اإلنسان ذهن في والنار الجنة القتراب وذلك

 لذة وهى العظمى، المتعة وفيها ومادية، معنوية أخرى ومتعة عديدة، وألوان واللؤلؤ بالذهب والتزين اللباس

 محدود وغير محسوس واقع فيها والنعيم بالنعيم، تتلذذ بشرية أجساد الجنة وأصحاب. تعالى هللا إلى النظر

 على تدل التصورات وهذه. بشر قلب على خطر وال سمعت أذن وال رأت عين ماال فيها والنعيم. منقطع وال

 الخير يزرع ومن. الدنيا الحياة في المرضية الصالحة أعمالهم من جزاء الجنة ألهل العالية الدرجات وجود

 وعذابا جزاء بالجحيم المعاصي وأهل والمنافقين الكفار لعن تعالى وهلل. اآلخرة في الجنة فيحصد الدنيا في

 في ويشربون يأكلون كما كالبهيمة ويشربون يأكلون ولكنهم كالمهل حار وطعامهم. الدنيا في يزرعون بما

 من الفكرة لتقريب الناس عرفه بما واالستعارات التشبيهات بطريقة والنار الجنة يشرح تعالى هللا إن. الدنيا

 .ذهنهم

  القرآن وصف، نار، جنة،: المفتاح الكلمات

 

 اآلخرة في واألرض السموات فدوام. التشبيه منها البيانية، باألساليب اآلخرة الدار هللا صور

 اآلخرة سموات واألرض بالسموات والمراد(. 372.ص ،8 المجلد 2011 األلوسي، (والنار الجنة كدوام

 تُبَدَّلُ  يَْومَ  ﴿ سبحانه قوله وأرضا   سموات لها أن على والدليل: الزمخشري قال ، لألبد دائمة وهي ، وأرضها

أُ  األرض َوأَْوَرثَنَا َوْعدَهُ  ﴿ سبحانه وقوله ﴾ (48(: 14) إبراهيم) األرض َغْيرَ  األرض  َحْيثُ  الجنة ِمنَ  نَتَبَوَّ

 عمران آل ؛21(:57) الحديد:انظر) واألرض السماء كعرض الجنة وعرض ،﴾(74(: 39)الزمر) نََشاء

 وحال .(15(: 47) محمد:انظر) النار في  خالدين السوء كأهل الجنة في خالدون والمتقون. (133(:3)

 ال دائم وظلها ينقطع، ال دائم ثمرها األنهار، وغرفها قصورها تحت من تجري المتقون وعد التي الجنة

 . (87.ص ،2 المجلد ،1979 ، الصابوني ؛35(:13) الرعد:انظر) الشمس تنسخه

 ؛33(:77) المرسالت:انظر) كالقصر واالرتفاع العظم في أو اللهب في جهنم فشرار النار في وأما

 كالمهل والظالم الفاجر طعام هي التي الزقوم شجرة وفيها.  صفر كجماالت وهو .(358. ص ،2.11 التركي،

 يزعُمه كانَ  ما على له وتقريعا   بهِ  استهزاء   الكافرون وليذوق الحميم وكغلي البطون، في يغلي الزيت كعكر أي

 التي الشجرة طلع وكانت(. 120. ص ،6 المجلد ، 2011 مصطفى، بن محمد ؛46-45(:44) الدخان:انظر)

 ترتفعُ  وأغصانها جهنَّم قعر في منبتُها. والَهول القُبح تناهي في الشياطين رؤوس كأنها الجحيم أصل في تخرج

لوعِ  الشَّكلِ  من له لمشاركته النَّخلةِ  كطلع طلعها.  دركاتِها إلى
 الهائلةُ  الحيَّاتُ  الشَّياطينُ  وقيل.  الشَّجرِ  عن والطُّ

ا ُمنتنا   خشنا   األستنُ  له يقال شجرا   إنَّ  وقيل أعراف   لها المنظر، القبيحةُ  ورةِ  منكر ُمرًّ ى الصُّ  رؤوسَ  ثمُره يسمَّ

  .(.442. ص ،5 المجلد ،2011 مصطفى، بن محمد) الشَّياطينِ 

 فقد مشتقاتها مع( النار) كلمة أما مرة، 147 مشتقاتها ومع مرة، 66 تكررت( الجنة) كلمة

 ورائع أسلوبه في وقوي آياته، في محكم نهإ. الكريم القرآن في اإلعجاز سر هو وهذا. مرة 145 تكررت

 هذا بمثل يأتي أن لبشر يمكن ال و محكم، عددي بنظام تكررت القرآن كلمات من كلمة كل إن بالغته، في

 هذا مرة، 25 القرآن في ذُكر( عيسى) واسم مرة 25 القرآن في( آدم) ذكره تكرر المثال سبيل فعلى. القرآن

ِ  ِعْندَ  ِعيَسى َمثَلَ  إِنَّ : )وتعالى تبارك فيها يقول عظيمة آية في القرآن إليه أشار التماثل  ِمنْ  َخَلقَهُ  آَدَمَ  َكَمثَلِ  ّللاَّ

 (2011 ،الكحيل[. )59: عمران آل( ]فَيَُكونُ  ُكنْ  لَهُ  قَالَ  ثُمَّ  تَُراب  
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 الكريم القرآن في والنار الجنة أسماء

 :األسماء تلك فمن وصفاتها معانيها على الدالة الجنة أسماء القرآن بين 

 األعين، وقرة والسرور والبهجة واللذة النعيم الجنة في ،( 72: الزخرف{) الجنة وتلك } الجنة، (1)

 الستتاره والجان البطن في الستتاره الجنين ومنه والتغطية، الستر من اللفظة هذه اشتقاق وأصل

 . العيون عن

 ،(24-23: الرعد ؛25:يونس ؛127:األنعام: انظر) السالم دار (2)

 ( . 57: النساء: انظر) أبدا   عنها يظعنون ال أهلها ألن بذلك وسميت الخلد، دار (3)

 المكان إلى انضم إذا يأوي أوى من والمأوى  ،(15: النجم{) المأوى جنة عندها } المأوى، جنة  (4)

 . المؤمنين ومأوى مستقر دار والجنة به، واستقر إليه وصار

 أي عْدن ومعنى ،(61: مريم{) بالغيب عباده الرحمن وعد التي عدن جنات } عدن، جنات  (5)

 ،(23: الحج: انظر) الدائمة اإلقامة دار هي فالجنة إقامة،

-10:المؤمنون{) خالدون فيها هم الفردوس يرثون الذين*  الوارثون هم أولئك } الفردوس (6)

 أفضلها على ويقال الجنة، جميع على يقال اسم والفردوس ،(107:الكهف: انظر) ،(11

 .البساتين والفراديس البستان الفردوس وأصل وأعالها،

 أيضا   وهو ،(8: لقمان{) النعيم جنات لهم الصالحات وعملوا آمنوا الذين إن } النعيم، جنات (7)

 وملبوس ومشروب مأكول من بها يُتَنَعم التي األنواع من تضمنته لما الجنات لجميع جامع اسم

 .والباطن الظاهر النعيم واسعة، ومساكن بهيج ومنظر طيبة ورائحة

 واألمين اإلقامة، موضع والمقام ،(51: الدخان{) أمين مقام في المتقين إن } األمين، المقام (8)

 . ومكروه وآفة سوء كل من اآلمن

 –54: القمر{) مقتدر مليك عند صدق مقعد في*  ونهر جنات في المتقين إن } صدق، مقعد (9)

: نت.ويب إسالم)  تأثيم وال فيه لغو ال حق مجلس األنه صدق مقعد جنته هللا فسمى ،(55

http://www.islamweb.net ) 

(: 15( ) الحجر انظر)  ( َمْقُسوم   ُجْزء   ِمْنُهمْ  بَاب   ِلُكل ِ  أَْبَواب   َسْبعَةُ  لََها . )أبواب سبعة وللنار

 وهي األسفل إلى األعلى من درجاتها و طبقاتها ترتيب حسب الكريم القرآن في النار أسماء وأما(. 44

 :مايلي

 يقال النار فمأواه أي بعيدا، مهوى فيها النار أهل هويت الهاوية(. 11-8: قارعةال: انظر) الهاوية (1)

 فيها يطرح ألنه جهنم قعر في هاوية رأسه أم وقيل الولد، مأوى األم ألن التشبيه على أم للمأوى

 في عاما سبعين هوى فيها هوى ومن .سفل إلى علو من فيها يُهوى ألنه الهاوية وسميت .منكوسا

ل جلده احترق كلما ، النار  . غيره جلدا بُد ِ

 تُوقد ألنها السعير وسميت .وعذابها ولهبها النار هي لسعيرا ،(10: النساء ؛10:الملك:انظر)السعير (2)

 قصر مائة ثالث سرادق كل في ، نار من ُسرادق مائة ثالث فيها ، .مفعول بمعنى فعيل فهي وتهيج

 فيها ، النار عذاب من لون مائة ثالث بيت كل في ، نار من بيت مائة ثالث قصر كل في ، نار من

 .نار من كلها أغالل و ، سالسل و ، جوامع و ، عقارب و ، حيات

 من لهبه اشتد ما وأصله النار، أسماء من اسم الحجيم ( 119:  البقرة ؛10: المائدة :انظر )  الجحيم (3)

 . نارها تأجج لشدة الجحيم سميت وقد .جحيم فهي مهواه في عظيمة نار وكل النيران،

 لشدة وصقر سقر وسميت .الحر شديد جهنم في واد سقر(. 42: المدثر ؛54: القمر :انظر) سقر (4)

 . حرها

 اللحم وتاكل العظم، تحطم التي وهي النار أسماء من اسم الحطمة(. 6-4: الهمزة :انظر)  الحطمة  (5)

  فيها يلقى ما كل - وهشمها كسرها أي- لحطمها الحطمة وسميت .القلوب على تهجم حتى

اَعة   * لََظى   إِنََّها َكالَّ ) لتلهبها لظى وسميت .لظى (6)  المعارج( ) َوتََولَّى   أَْدبَرَ  َمنْ  تَْدُعو * ِللشََّوى   نَزَّ

 ( 70 :15 - 17) 

َ  إِنَّ  ... ) جهنم (7) : (15) الحجر انظر) 14: (4)  النساء ( َجِميع ا َجَهنَّمَ  فِي َواْلَكافِِرينَ  اْلُمنَافِِقينَ  َجاِمعُ  ّللاَّ

 فيها و . الجحيم أعالها دركات سبع جعلها هللا إن  .قعرها لبعد جهنم وسميت(. 206:  البقرة ؛43

https://www.islam4u.com/quran/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://www.islam4u.com/quran/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://www.islam4u.com/quran/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.islam4u.com/quran/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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 فجبل َصعُودا   وأما ، عذابا النار أشد هو و ، سعرا   النار أسعر فُتح إذا ، جهنم في ُجبُّ  هو و ، الفلق

 أشد فهو ، الجبل حول يجري مذاب صفر من واد فهو أَثاما   أما و ، جهنم وسط نار من صفر من

 دون ،المنجد ،290/  8:  المجلسي ؛ 2/58 العثيمين، ،الكرباسي ،26: 1998 األشقر) عذابا النار

 دار ،(5 : الهمزة ) الحطمة  ،(.10 آية النازعات) الحافرة: فهي للنار أخرى أسماء وهناك (.سنة

 .( 14 : النازعات) الساهرة  ،(145 : األعراف) الفاسقين دار ،( 28 : براهيمإ) البوار

 

 الكريم القرآن في الجنة وصف

.  دائم أكلها أن:  وثانيها.  األنهار تحتها من تجري:  أولها:  ثالث بصفات الجنة وصف تعالى إنه

.  منقطعة غير دائمة فثمارها اآلخرة جنات أما.  ومنافعها وثمرها ورقها يدوم ال الدنيا جنات أن والمعنى

 وقوله. ظلمة وال قمر وال شمس وال برد وال حر هناك ليس أنه والمراد ، أيضا   دائم ظلها أن:  وثالثها

 أهل حركات أن على يدل وأنه. وأتباعه جهم عن يحكى كما تفنى ال الجنة أكل أن على يدل(  دائم أكلها)

 من وأنهار طعمه يتغير لم لبن من وأنهار آسن غير ماء من األنهار وكانت . دائم سكون إلى تنتهي ال الجنة

 وجوه في وكانت  .(15(: 47) محمد:انظر) الثمرات كل ومن مصفى عسل من وأنهار للشاربين لذة خمر

 بن محمد ؛26-24(: 83) المطففين:انظر) مسك بختام مختوم رحيق من يسقون النعيم نضرة الجنة أهل

 .(383. ص ،6 المجلد ،2011 مصطفى،

 وقيد صفائها، في ،(23-22(: 56) الواقعة:انظر) المكنون كاللؤلؤ عين حور الجنة وفي

 ال الذي الدر كصفاء صفاؤهن الحديث وفي التغير، من وأبعد أصفى ألنه يحفظه بما المستور أي بالمكنون

  (217. ص ،20  المجلد ،2011 األلوسي،) العرب في شائع بذلك الحسنات ووصف األيدي، تمسه

 غيره أو العش في الريش كنه الذي بالبيض تشبيههن والمراد. (49(: 37) الصفات:انظر) مكنون وكبيض

 الدر، في كما لمعان مع صفرة بقليل والبياض الصفاء في الغبار يصبه ولم األيدي تمسه فلم غيره في

. )114. ص ،17  المجلد ،2011 األلوسي،)الخدور بيضات لهن ويقولون بالبيض النساء تشبه والعرب

 ؛58-56(:55) الرحمن:انظر) حمرتها في وكالمرجان صفائها في كالياقوت  الطرف قاصرات وكانت

 (.171. ص ،20  المجلد ،2011 األلوسي،

 األلوسي، ؛24(: 52) الطور:انظر) والصفاء البياض في المكنون كاللؤلؤ غلمان فيها وكذلك

 خادموال . والبهاء الطراوة من فيه ماهم على دائمون أي مخلدون وولدان. (445. ص ،19  المجلد ،2011

 الرحمن:انظر(  ومنازلهم مجالسهم في وانبثاثهم وجوههم وإشراق ألوانهم وصفاء لحسنهم المنثور كاللؤلؤ

  .) 171. ص ،20  المجلد ،2011 األلوسي، ؛56-58(:55)

 ربكم من مغفرة إلى وسارعوا } للمؤمنين، وأُعدت وُزينت ُخلقت قد الجنة أن الكريم القرآن بي نو

 وجنة ربكم من مغفرة إلى سابقوا } ،(133: عمران آل{) للمتقين أعدت واألرض السماوات عرضها وجنة

 ،(21: الحديد{) ورسله باهلل آمنوا للذين أعدت واألرض السماء كعرض عرضها

 الجنة في إن : )هللا رسول قال و،(73: الزمر) منها المؤمنون يدخل أبوابا   للجنة أن القرآن وبي ن

 ،(96-95: النساء)بعض فوق بعضها درجات الجنةو  .(3084 الرقم ،1986 العسقالني،)(  أبواب ثمانية

 بين ما سبيله، في للمجاهدين هللا أعدها درجة، مائة الجنة في إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقال

 (1993 الجعفي، ؛6987 الرقم ،1986 العسقالني،)".واألرض السماء بين كما درجتين كل

 ربه مقام خاف ولمن : }تعالى قال درجاتها، في مختلفة أنواع الجنان أن القرآن بي ن وقد

 ولكل جنان، أربع فهذه ،(62:الرحمن{) جنتان دونهما ومن : }قال ثم فذكرهما ،(46:الرحمن{) جنتان

 مبنية وغرف وتوبي مساكن الجنة ألهلو  . وعمال   إيمانا منزلة لألعلى الجنان من فاألعلى أهلها جنة

 هللا صلى – هللا رسول قالو ،(11:التحريم) ،(12:الصف{) ،(37:سبأ) ،(20:الزمر) بعض، فوق بعضها

 يا: فقال أعرابي فقام ظهورها، من وبطونها بطونها، من ظهورها يرى غرفا   الجنة في إن ) – وسلم عليه

 ( نيام والناس بالليل وصلى الصيام، وأدام الطعام، وأطعم الكالم، أطاب لمن: قال ؟ هي لمن هللا رسول

 . ( shamela.ws الشامة مكتبة)

 لهم، هللا يخلقه أهلها يشتهيه مما يوجد ال وما والمعنوية الحسية الملذات جميع الجنة في نإو 

 ومجراها، أصنافها في متنوعة والعيون األنهار هذه وأن الجنة، أهل منها يشرب وعيون أنهار وفيها
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 ،(66:الرحمن. )الدنيا أنهار في المعهود هو كما وبساتينهم وقصورهم غرفهم تحت أنها أي ،(25:البقرة)

 الخمر وآفة الحموضة، إلى طعمه يتحول أن اللبن وآفة مكثه، طول من يتغير أن الماء فآفة ،( 15: محمد)

 تجر لم أجناس من أنهارا   يجري الجنة في وكان تصفيته، عدم العسل وآفة للعقول، وتغييرها مذاقها كراهة

 .بها اللذة كمال تمنع التي اآلفات عنها وينفي بإجرائها، الدنيا في العادة

 الماء شرابهم وأن الطيب، الطعام سائر من يشتهون وما واللحم الفاكهة هو الجنة أهل طعاموأما

 أهل آنيةو (.15: محمد) 26-25: المطففين) ،(23-22: الطور) فيها، داء ال التي والخمر والعسل واللبن

 لباسهمو (.18-17: الواقعة) ،(71: الزخرف) وكؤوس، وأكواب صحاف فيها ويشربون يأكلون التي الجنة

 وهذه ،(72:الرحمن{) خياما ، الجنة ألهلو  ،(31-30:الكهف)،(53-51: الدخان) الذهب وحليهم الحرير،

 الجنة ألهلو . األنهار شواطئ وعلى البساتين، في منصوبة خيام هي بل والقصور، الغرف غير الخيام

   .(19:اإلنسان ؛18-17: الواقعة: انظر) يموتون ال الذين الغلمان من خدما  

 قذر من فطهرت،(25:البقرة: انظر) وباطنا   ظاهرا   وعيب أذى كل من مطهرة الجنة أهل نساءو

 والبذاءة، الفحش من لسانها وطهر المذمومة، والصفات السيئة األخالق من باطنها وطهر الدنيا، نساء

 يلتقي الجنة أهلو ،(15:الروم: انظر) واللذة، الطرب من فيه وما لهم، الحور وغناء الجنة أهل سماعو

-25:الطور ؛57-50:الصافات) وفضله نعمه على هللا ويشكرون يا،الدن أخبار يتذاكرون بعضا ، بعضهم

 والديه درجة يبلغه ما العمل من يأت ولم صغيرا   مات ممن بهم ذريتهم إلحاق الجنة أهل نعيم منو (.28

 (ويب إسالم مقاالت موقع)

 آِسن   َغْيرِ  َماء   ِمنْ  أَْنَهار   فِيَها اْلُمتَّقُونَ  ُوِعدَ  الَّتِي اْلَجنَّةِ  َمثَلُ :  مايلي المتقون وعد التي الجنة حال بيانو

 ُكِل   ِمنْ  فِيَها َولَُهمْ  ُمَصفًّى َعَسل   ِمنْ  َوأَْنَهار   ِللشَّاِرِبينَ  َلذَّة   َخْمر   ِمنْ  َوأَْنَهار   َطْعُمهُ  يَتَغَيَّرْ  َلمْ  لَبَن   ِمنْ  َوأَْنَهار  

ا َماء   َوُسقُوا النَّارِ  فِي َخاِلد   ُهوَ  َكَمنْ  َربِ ِهمْ  ِمنْ  َوَمْغِفَرة   الثََّمَراتِ   ، (15(: 47) محمد ) أَْمعَاَءُهمْ  فَقَطَّعَ  َحِميم 

 غير ماء من أنهار( 1)  وهي ثالثة، به والمشبه المتقون، وعد التي الجنة وهو واحد، المشبه ؛متعدد التشبيهو

 هذا فسمي.  مصفى عسل من أنهار( 4) للشاربين، لذة أنهار( 3) طعمه، يتغير لم لبن من أنهار( 2) آسن،

 . (2014 الصحة، محلية )جمع-متعدد: التشبيه فسمي فقط، به مشبه في التعدد وألن. متعدد التشبيه

 الجنة كدوام اآلخرة في واألرض السموات ودوام. واألرض السموات كعرض  الجنة عرض 

 لألبد، دائمة وهي وأرضها، اآلخرة سموات واألرض بالسموات والمراد (.107(:11) هود: انظر) والنار

﴾ األرض َغْيرَ  األرض تُبَدَّلُ  يَْومَ ﴿: سبحانه قوله وأرضا   سموات لها أن على والدليل: الزمخشري قال

  .النار في  خالدون السوء أهل يكون كما الجنة في خالدون( المتقون) الجنة أهل و (48(: 14) إبراهيم)

 قاصرات لبيان التشبيه وأغراض  .دائم وظلها دائم أكلها األنهار، تحتها من تجري الجنة وصف بيانو

 المكنون، اللؤلؤ كأمثال فهم والغلمان  العين الحور وبيان والمرجان، وكالياقوت مكنون، كبيض الطرف

 الجنة، أهل ختام نفاسة كمال لبيان أيضا الجنة عن التشبيه وأغراض. المنثور كاللؤلؤ المخلدون والولدان

 وختامه (49(: 37) الصفات) ﴾مكنون بيض كأنهن ﴿: تعالى قوله المثال.فيها الخالدين الجنة أهل وبيان

 .  (26(: 83) المطففين) مسك

 (:3) عمران آل: انظر) واألرض السموات كعرض الجنة عرض
ب ُِكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواْلَ  ن رَّ ْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقينَ َوَساِرُعوا إِلَٰى َمْغِفَرةٍ م ِ  (133) 

ِلَك فَْضُل َسابِقُوا إِلَٰى َمْغِفَرةٍ ِمْن َرب ُِكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكعَْرِض السََّماِء َواْلَْرِض أُِعدَّْت ِللَِّذيَن آَمنُوا بِ  ِ َوُرُسِلِه ۚ ذَٰ اَّللَّ
 ُ ِ يُْؤِتيِه َمْن يََشاُءۚ  َوَّللاَّ  21) ﴿  ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيمِ َّللاَّ

: به المشبه الجنة،: المشبه متعدد، به والمشبه المفرد، من المشبه ألن التمثيل غير التشبيه من 

-متعدد ألنه التمثيل غير التشبيه فسمي.  العرض في: الشبه ووجه الكاف،: التشبيه أداة. واألرض السماء

 التمثيل غير التشبيه من فهو المتعدد التشبيه من التشبيه هذا وألن المركب، التشبيه هو التمثيل والتشبيه. جمع

 فكان مركب غير من به والمشبه المشبه وألن. التمثيل غير من كذلك فهو المفرد التشبيه معظم في يكون كما

  (.2014 الصحة، محلية) المتعددة األشياء من مأخوذة غير كذلك، مركب غير الوجه

 تنسخه ال دائم وظلها ينقطع، ال دائم ثمرها األنهار، وغرفها قصورها تحت من تجري الجنةف

 األنهار تحتها من تجري ،أولها:  ثالث بصفات الجنة وصف تعالى إنه(. ؛35(:13) الرعد: انظر) الشمس

 اآلخرة جنات أما.  ومنافعها وثمرها ورقها يدوم ال الدنيا جنات أن:  والمعنى.  دائم أكلها أن ،وثانيها. 

 وال شمس وال برد وال حر هناك ليس أنه والمراد ، أيضا   دائم ظلها أن ،وثالثها.  منقطعة غير دائمة فثمارها

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=159203
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 ،9 المجلد الرازي، الدين فخر: انظر) ينقطع ال الجنة أكل أن على يدل( دائم أكلها) وقوله. ظلمة وال قمر

  .(187.   ص

 المكنون كاللؤلؤ عين حور. الطرف وقاصرات عين حور: الجنة في للنساء القرآن ونداء

 ال:  أزواجهن   على أبصارهن   قصرن نساء ألنهن بها وسمي. والمرجان كالياقوت الطرف وقاصرات

 أن   على دليل وهذا الجن من أحد الجنيات وال اإلنس، من أحد منهن   اإلنسيات يطمث لم.  غيرهم إلى ينظرن

 .مكنون كبيض كذلك الجنة في والنساء. اإلنس يطمث كما يطمثون الجن

 كاللؤلؤ الذين مخلدون ولدان والغلمان. مكنون لؤلؤ  وكأنهم لهم غلمان الجنة أهل على ويطوف

 تمثيل وهذا. المسك رائحة أي مسك والختام مختوم، رحيق من يسقون النعيم نضرة وجوههم وفي. المنثور

  .(483. ص ،6 المجلد مصطفى، بن محمد) نفاسته لكمال

 فهي اآلخرة جنة أما. الدنيا جنات:والثاني ، اآلخرة جنة: األول وجهين، على القرآن في والجنة

 ركيزة هو الذي الغيب من جزء هو الذي اآلخر اليوم من كجزء بها يؤمنون الذين المتقين تعالى هللا وعد

 اللباس من فخمة أنواع:ثانيا ،(23-17(: 56) الواقعة:  انظر) والزواج والشراب الطعام( 1)وفيها .العقيدة

 فيها غية، ال فيها تسمع ال" ومادية معنوية أخرى ومتع عديدة، ألوان( 3) واللؤلؤ، والفضة بالذهب والتزين

 الغاشية:  انظر) مبثوثة زرابي و مصفوفة، نمارق و موضوعة، وأكواب مرفوعة، سرر فيها جارية، عين

 إلى ناضرة يومئذ وجوه"وتعالى تبارك الرب إلى النظر لذة وهى العظمى المتعة( 4) ،(11-16(: 88)

 وضرب التقريب سبيل على جاء الجنة عن القرآن وحديث( 23- 22(: 75) القيامة:  انظر. )ناظرة ربها

  (15(: 46) محمد ؛35(: 13) الرعد:  انظر) .ذلك مثل وإنما الجنة هي كذلك ليس بمعنى وهذا. المثل

 خيال مجرد وليس محسوس واقع نعيمها أن على التأكيد الجنة عن القرآني الحديث أغراض ومن

 غير أجر فلهم) منقطع وال محدود غير الجنة ونعيم بالنعيم، تتلذذ بشرية أجساد لهم الجنة أصحاب وأن

 فيها) وسلم عليه هللا صلى الرسول بين كما تخيل كل فوق الفعلي الجنة ونعيم (  6(: 95) التين( )ممنون

 متصورة إال تكون ال واللغة التصور فوق دام وما( بشر قلب على خطر وال سمعت أذن وال رأت عين ماال

 كلها حياة  .كدر من شائبة تشوبه ال دائم الجنة ونعيم. اللغات ألفاظ تطيقه بما تقريبيا عنها القرآن حديث كان

 (25 :السنة دون خزيمة،)  ووفاء وصدق ومحبة  وإخاء وألفة وصفاء  مودة الجنة في

 

 
 ( 391 : 2014 الصحة، محلية) الجنة عن القرآني التشبيه: 1 -البياني الرسم

 

 والزواج والشراب الطعام الجنة في أن الجنة عن القرآني التشبيه في للعالم القرآنية الرؤية

 المتعة وفيها ومادية، معنوية أخرى ومتعة عديدة، وألوان واللؤلؤ بالذهب والتزين اللباس من فخمة وأنواع

 واقع فيها والنعيم بالنعيم، تتلذذ بشرية أجساد الجنة وأصحاب. تعالى هللا إلى النظر لذة وهى العظمى

. بشر قلب على خطر وال سمعت أذن وال رأت عين ماال فيها والنعيم. منقطع وال محدود وغير محسوس

 في المرضية الصالحة أعمالهم من جزاء الجنة ألهل العالية الدرجات وجود على تدل التصورات وهذه

الجنة

فيها حور عين كاللؤلؤ
نالمكنون وكبيض مكنو

يسقون من رحيق 
مختوم، والختام 

مسك

ونفيها غلمان كاللؤلؤ المكن

وولدان مخلدون كاللؤلؤ 
المنثور

دائمة لألبد وأهله 
خالدون فيها
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 وصف تعالى هللا أن واضح هنا ومن. اآلخرة في الجنة فيحصد الدنيا في الخير يزرع ومن. الدنيا الحياة

 .نعيمها بجميع واضحا وصفا الجنة

 ومنها الجنة، لتصوير أو الصالحة األعمال على الثواب لتصوير المرجوة األشياء القرآن اختار

 البقرة: انظر): ضعفين أكلها فآتت وابل أصابها بربوة جنة ،( 261(: 2) البقرة: انظر): سنابل أنبتت حبة

 ؛15(: 47) محمد) مختلفة بأنهار الجنة ،( 266(: 2) البقرة: انظر) : وأعناب نخيل من جنة ،(265(: 2)

 الياقوت– الطرف قاصراتو ،(24(: 52) الطور) :الغلمانوالمكنون، اللؤلؤب الجنة ،35(: 13) الرعد

 . 58-56(: 55) الرحمن) :والمرجان

 بسبب المتنوعة والنباتات المتلونة الزهور طلب في الصعب جوه، الحار الصحراء العرب بلد إن  

 التعبيرات هذه القرآن استخدم فلذلك،. والمناظر المتاع تلك العرب حب إلى تسبب األنهار وندور المياه صعوبة

 للعرب المرجوة األشياء ومن .آمالها في لهم بد ال التي والجنة وثوابها الصالحة األعمال لتصوير التشبيهية

 وأنواع اللذة والمأكوالت والمشروبات المتنوعة بالفواكه الخصبة النباتات هي وثقافتهم جغرافيتهم خلفية حسب

 والزرع. الحار الجو من لحفظهم والظل بجانبيها المتنوعة بالفواكه األنهار وهي. الغالية واألجهزة اللؤلؤ من

 سنبلة كل في سنابل أنبتت حبة ألوانها، المختلفة الزهور وأنواع وأعناب، نخل وجنة الزراع يعجب الخصيب

 األبوية العرب لثقافة الرجال وال تذكر والنساء.  العذراء الجميالت الصالحات النساء ثم تحصى، ال حبوب

 النساء ذكر فلذلك. الزوجات تعدد الجاهلية عاداتهم ومن. أيديهم عند والنساء السلطة الجاهلية في الرجال أن إذ

 :يلي ما البياني والرسم. األبوي العربي الثقافي بالسياق مطابقا الجنة في

 
 400 : 2014 الصحة، محلية) الثقافي السياق حسب للعرب المرجوة األشياء:  2البياني الرسم

) 

 مطابقا أي المحلي التشبيه أيضا يحتمل فقد العالمي التشبيه يحتمل أنه بجانب القرآني التشبيه

 الجغرافية، وحالة والنباتات، كالحيوانات المادية البيئة وهي الشخصية الخبرات من العربي الثقافي بالسياق

 مطابقة االكتشافات وهذه. سبق فيما ذكرنا قد كما والفنية والدينية والسلوكية كاالجتماعية الثقافية والخبرات

 Wahab) والعالمية المحلية االستعارة يشمل الجوية؛ اللغة في االستعارة عن بحثه في الوهاب قاله بما

 التشبيه بظهور الثقافي السياق حيث من الموضوعات بين المعنى ارتباط هناك (..138-136. ص,1990 ,

 . المحلي

 

 الكريم القرآن في النار وصف

 القرآن في النار لفظ من نوعان هناك.  المصير وبئس النار بعذاب والكافرين المشركين هللا توعد

 النور كاستعمال: تناولتها التي الموضوعات تعددت قدو الدنيا نار بذكر يختص ما:  ألولا: الكريم

األشياء 
المرجوة 
حسب 
السياق

جنة من نخيل 
وأعناب، األنهار 

بالثمار والظل

يل حبة أنبتت سناب
ة ال في كل سنبلة حب

تحصى

اللؤلؤ، رحيق 
ختامه مسك  

النساء 
الصالحات 
الجميالت 

العذراء

شجرة طيبة، الزهرة
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: الموسوعي) للمشركين دائما منزال لجعلها أو المذنبين لتطهير -خرةآلا نار – والثاني ولإليقاد، لإلبصار،

 اآلخرة نار عن بمجموعة  يعبر ال فظلال ذاوه ، مرة وثالثون سبعو مائة بمقدار النار لفظ ذكر فقد .(2

 بينما ، المتنوعة غراضلأل الدنيا دار في منها نتفاعالا سياق في النار اسم ورد انماو آلثمينا لعذاب المعدة

 في النار لفظ يستخدمه ما مثل  جهنم لفظ يستخدم وال ،احصر خرةآلا عذاب عن بالتعبير جهنم لفظ اختص

 .للمشركين  فعقاب جهنم وأما الذنوب ألصغر عقاب فالنار. الدنيا

 صفر، كجماالت وهو جهنم شرر وارتفاع عظم وبيان النار، حرارة شدة لبيان النار عن والتشبيه

 أنه بقوله النخل طلع صورة تقبيح ثم الحديد، واحمرار حرارة شدة بيان النار، ألهل الشرب مقدار وبيان

    ﴿( 1: )المثال. الشياطين كرؤوس

     
  ﴾ (33-32(:77) المرسالت) (2﴿ ) 

    
     
   ﴾  (الصفات 

 مردة هم الشياطين ألن بالمعقول المحسوس تشبيه من اآلية هذه بأن العلماء بعض فيقول .(64-65(:37)

 وهو. مشاهدة غير الشياطين ورؤوس مشاهد الزقوم إن.  األذهان في وقر كما والمناظر الصور القبح الجن

 مدركا لكانت وجدت لو لكنها وجودها لعدم بالحواس أجزائه إدراك يمكن ماال أي الوهمي به المشبه من

 (216: 2000 الهاشمي، ؛43: 1985الشين،)  .الوهمي التشبيه من الشياطين ورؤوس. الحواس بإحدى

 مخصوص شجر الشياطين وأن العرب، تسمية جارى على الحيات الشياطين أن اآلخرون ويقول

 العرب ألن وتصوراتنا، أخيلتنا في المعروفون هم الشياطين أن إلى ذهب من رجحان ويظهر.  الصورة منكر

 تركز فقد. والجمال بالحسن المالئكة تصف كانت كما والبشاعة، الشناعة غاية على اليوم نمثلهم كما تمثلهم

 الحسن في متناه وكل بالشيطان القبح في متناه كل فيشبه. المالئكة حسن تركز كما الشياطين قبح الطباع في

 من الناس نفوس في استقر قد.  الزقوم طلع في ليس ما القبح في المبالغة من الشياطين ورؤوس   .بالمالئكة

 أي الثاني بالرأي الباحثة واتفقت. بالمحسوس المحسوس تشبيه فيكون. المشاهد بمنزلة صار ما الشياطين قبح

 والجالء الظهور في المدركة المحسوسة باألمور المعاني إلحاق المبالغة، لنهاية بالمحسوس، المحسوس تشبيه

 . بمحسوس محسوس تشبيه كأنه الحقيقة في فيصير

 

 
 ( 392 : 2014 الصحة، محلية) النار عن القرآني التشبيه: 3 البياني الرسم

النار

يغاث أهل النار بماء 
كالمهل يشوي الوجوه

طعامهم كالمهل يغلي في 
البطون وكغلي الحميم

وشرر جهنم كالقصر في 
اللهب و كجماالت صفر

وطلع شجرة الزقوم 
كرؤوس الشياطين
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 وأهل والمنافقين الكفار لعن تعالى هللا أن هي القرآني التشبيه حسب النار عن للعالم رؤيةال

 ويشربون يأكلون ولكنهم كالمهل حار وطعامهم. الدنيا في يزرعون بما وعذابا جزاء بالجحيم المعاصي

 وهي والَهول، القُبح تناهي في  الشياطين بُرؤوس الطعام وسمي. الدنيا في ويشربون يأكلون كما كالبهيمة

ورةِ  منكر ُمر   أكل هي أو المنظر، القبيحةُ  الهائلةُ  الحيَّاتُ   بما التشبيهات هو النار عن القرآني التشبيه. الصُّ

 .ذهنهم من الفكرة لتقريب الناس عرفه

. محسوس وغير محسوسا المشبه يكون قد. محسوس وغير محسوسا يكون قد القرآني التشبيه

 آخر في األزهر بجامعة أستاذ الشين الفتاح عبد الدكتور قاله ما بخالف البيانات وهذه. به المشبه وكذلك

 :يلي كما يقول حيث القرآني التشبيه عن بحثه

 المعقول وتشبيه بالمحسوس، المحسوس تشبيه سوى القرآن في ليس أنه نرى وبهذا"

 تشبيه وأما. أصال القرآن في يوجد فال بالمعقول المعقول تشبيه أما. بالمحسوس

 من ليس ألنه جوازه ونرجح السابق، الخالف ففيه القرآن في بالمعقول المحسوس

 تتجاوز نفسية انفعاالت تثير ما بقدر عقليا إقناعا توفر أن التشبيهية الصورة مطالب

 (.52: 1985الشين،" )البسيط العقل حدود

 

 والرازي القزويني والخطيب كالسكاكي المتأخرين جمهرة مع الرأي في يتفق الفتاح عبد كأن

 ففي. البحث هذا نتيجة عن بخالف القول وذلك. جائز غير عندهم بالمعقول المحسوس تشبيه أن والعسكري

 وتشبيه بالمعقول المحسوس تشبيه بالمعقول، المعقول تشبيه بالمحسوس، المحسوس تشبيه القرآني التشبيه

. ولنهايتها المبالغة إلرادة بالمعقول المحسوس وتشبيه.السابقة الفقرة في بحثنا  قد كما بالمحسوس المعقول

 األقسام ألطف بالمعقول المحسوس تشبيه أن األثير ابن يرى. األثير وابن رشيق، وابن الرماني، بهذا واتفق

 المعقول تشبيه فكان المئوية وبالنسبة(. 50-48: 1985 ، الشين) .الصورة غير إلى الصورة نقل لكونه

 .  الكريم القرآن في التشبيه شائع من( مختلفين) بالمحسوس

 

 االختتام

 محدود غير محسوس واقع نعيم فيها واسع، مكان فهي القرآني التشبيه حسب الجنة تصوير إن

 وإنما هي الجنة أن بمعنى وليس التشبيه بأسلوب مقدمة والجنة التصور، فوق دام ما وهي. منقطع وال

 وأما. البشر قلب على خطر وال سمعت أذن وال رأت عين ال ما فيها. اللغات ألفاظ تطيقه  بما تقريبا بمثلها،

 يشوي والماء العطش، لشدة كالمهل بماء أهلها ويغاث الزقوم، شجرة فيها إذ المخيف، العذاب دار فهي النار

 اليوم عن وبالتشبيهات. التقبيح من لها مزيد ال بما لقبحها الشياطين كرؤوس الشجرة طلع وكانت الوجوه،

 .األليم النار وتصوير النعيم، الجنة وتصوير المخيفة، القيامة مشاهد من به يؤمن أن اإلنسان فعلى اآلخر

 فوصف وعمال ، ومسابقة شوقا   لها المؤمنين ليزداد ساحر، بوصف الجنة تعالى هللا وصف لقد

 ووصف األبدي، النعيم من األعين وتلذ األنفس تشتهيه وما الظليل، والظل واألشجار األنهار من فيها ما لهم

 بجغرافية مطابق سبق فيما القرآن في الجنة وتصوير. الرفيعة والمنازل العالية الدرجات من فيها ما لهم

 في  الزواج وتقاليد المتنوعة، الفواكه أكل و طلب في والصعوبة الصحراء، في المحددة المياه العرب؛

 وهذه. وهمتهم وتفكيرهم آمالهم يكون بما الجنة تعالى هللا وصور كبيرة مشكلة تكون األبوي العرب

 .وأبنائهم آبائهم مع تقاليدهم يكون الذي الشرك وترك لإليمان تشجيعا تكون التصورات

 طعام أي األثيم َطعَامُ  وهي الزقوم شجرة النار ففي. وأهلها النار حال فهو الجنة حال من وبعكس

 مصطفى، بن محمد ؛46-45(:44) الدخان: انظر) الحميم وكغلي البطون في يغلي كالمهل فهي الكافرُ 

 الحرارة لشدة الوجوه يشوي والماء العطش، لشدة كالمهل بماء النار أهل ويغاث(. 120. ص ،6 المجلد

 تخرج التي الشجرة وطلع(. 55(:56) الواقعة: انظر) الهيم شرب يشربون وهم(. 29(:18) الكهف: انظر)

 وأغصانها جهنَّم قعر في منبتُها(. 65-64(:37) الصفات: انظر) الشياطين رؤوس كأنها الجحيم أصل في

لوعِ  الشَّكلِ  من له لمشاركته النَّخلةِ  كطلع طلعها.  دركاتِها إلى ترتفعُ 
 بُرؤوس وسمي.  الشَّجرِ  عن والطُّ

 إنَّ  وقيل أعراف   لها المنظر، القبيحةُ  الهائلةُ  الحيَّاتُ  الشَّياطينُ  وقيل. والَهول القُبح تناهي في  الشياطين
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ا ُمنتنا   خشنا   األستنُ  له يقال شجرا   ورةِ  منكر ُمرًّ ى الصُّ  المجلد مصطفى، : انظر) الشَّياطينِ  رؤوسَ  ثمُره يسمَّ

-32(: 77) المرسالت: انظر) صفر كجماالت و وارتفاع اللهب في كالقصر جهنم وشرر .(.442. ص ،5

 الزقوم شجرة وطعامهم .(68-64(: 33) األحزاب: انظر) سعيرا لهم وأعد الكفار لعن تعالى هللا إن (.33

 . القبح من لها مزيد ال لقبحها الشياطين كرؤوس الشجرة وطلع العذاب لشدة

 

 والمـــــــــــــــــــراجـــــــــــــــــــع المصــــــادر قائمــــة
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