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 5الباب 

 اخلامتة

 اخلالصة 1ـ5

بعض النقاط املهمة امليسرة  الباحث ملا جاء من األبواب السابقة، كتبتلخيصا 

 للتسهيل يف معرفتها إمجاال، فهي فيما يلي: 

وجد الباحث األايت اليت تتعلق نعمة من نعيم اجلنة أي احلور العني ىف القرآن  .1

-07 ، سورة الرمحن:15-11مي ستة عشر آايت ، وهي: سورة الدخان: ر الك

 .22-21:النبأ، سورة 02-00: الواقعة، سورة  07:، سورة الطور01

يف بيان معلومات  املتأخرينعلماء تقدمني و املوجد الباحث موقف علماء  .0

 ور العني وهي:احل حولالقرآن 

بني العلماء عن املعىن احلور العني يف اجلنة من من انحية اللغوية،  .أ

 وهي حوراء، مجع: احلُور،وهي دفها لبالغة املعىنحيث حتويل إىل مرا

. السواد شديد وسواده البياض، شديد عينها بياض يكون اليت

 .حاسة البصر والرؤية أنثى تكون لإلنسان وغريه من احليوان :العني

 وهو حور عينيها يف ومن البيضاء النساء من احلوراء: احلور العني 

 .العينني واسعة وهو عيناء مجع والعني سوادها على العني بياض كرب

فسر املفسرون اآلايت الىت تتعلق ابحلور العني ىف القرآن الكرمي من  .ب

انحية حاهلا يف اجلنة،وهي: زوجناهم أي الفائزون ابحلور العني يف 
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(، هن احلور العني 07( و )الطور: 15-11:الدخاناجلنة)

 كأمثال(، أن احلور العني  01-07 الرمحن:)اخليام يف مقصورات

هن أبكار أترااب أي  كواعب(، و  02-00: الواقعة)املكنون اللؤلؤ

 (.22-21:النبأ)ُعُرب أتراب

 وجد الباحث دراسة حتليلية حول احلور العني ىف القرآن الكرمي، وهي .2

أي قرانهم  ،" َوَزوَّْجَناُهمْ  معىن كلمة "، (15-11) الدخان سورة .أ

التزويج، ألنه ال يقال: ، ليس من عقد احلور العني يف اجلنة هبن

 .زوجته ابمرأة

ألنه ال شك أن مبعىن  مقصورات يف اخليام ،(01-07) الرمحن سورة .ب

اليت قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت، وإن كان اجلميع 

ومل جيامعهن قبل ذلك  مل يفتضهنو مل يطمثهن و  مل ميسهن ،خمدرات

 يف اجلنة. أحد من اإلنس واجلن، توفريا للمتقني اخلائفني رهبم

جيلسون ويستندون على  أي الفائزون واحلال أهنم ،(07سورة الطور) .ت

وكذلك  واحدا أسرة مصفوفة متصل بعضها ببعض، حىت تصري صفا

قران كل واحد منهم بقرينات صاحلات وزوجات حسان من نساء 

وهن احلورايت الشديدات بياض العني، والشديدات سوادها، اجلنة، 

 .والواسعات األعني

حور عني كأمثال اللؤلؤ املكنون أي وهلم  (،02-00سورة الواقعة) .ث

نساء حور بيض، مع شدة سواد سواد العني، وشدة بياض بياضها، 
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وواسعات األعني حساهنا، مثل أنواع الآليل والدرر املستورة اليت مل 

 .ي صفاء وهبجة، وبياضا وحسن ألوانأليدمتسها ا

احلور الكواعب ذوات األثداء القائمة على  (،22-21)النبأسورة   .ج

 .صدورهن مل تتكسر ومل تتدل، املتساوايت يف السن

 

 اإلقرتاحات و التوصيات 2ـ5

 اإلقرتاحات 1ـ2ـ5

مث أود أن أقدم االقراحات للباحثني عامة وللمشتغلني يف جمال البحث العلمي 

 خاصة, وذلك كما يلي : 

يرجو الباحث للقارئني هلذا البحث أن أييت ابإلصالحات والتكميالت  .1

 لكي يكون هذا البحث وافيا للمطلوب أو أقرب إىل الكمال. 

افعة يف كتابة هذا منكم أن تقوموا ابلنصيحة الطيبة والن الباحث رجوي .0

 البحث.

وأخريا، يرجو الباحث أبن تكون احللقات القرآنية اليت نرا ها اليوم عند  .2

اجملتمع هي احللقات العلمية حيث يسّهل جمتمع املسلمني يف فهم معاين 

القرآن وتطبيقه يف حياهتم اليومية حىت صاروا أمة القرآنية. آمني اي رّب 

 .العاملني
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 التوصيات 2ـ2ـ5

علم  بقسم خصوصا األوىل اجلامعية املرحلة وطالب بنفسي أوصي .1

 يف هللا أخربه الذي العلمي ابلبحث يقوم أن الدويل، التفسريالقرأن و 

 شىت املعلومات على املشتمل هللا كتاب هو القرآن إلن الكرمي، كتابه

 ىف وعظمته وحدانيته على داللة هللا جعلها اليت األشياء من والكون

 .الكون

 يقوموا أن طالب أوصي القرآن، يفور العني احل عن موضوعية دراسة البحث هذا إن .0

 تعاىل وهللا .احلياة يف ودورها القرآن يف ذكرها الذي األخرى املكتشاف فيكتب موضوعية بدراسة

 إىل سلكه ومن وأصحابه آله وعلى وسلم عليه هللا صلى حممد نبينا على وسلم هللا وصلى أعلم

 .العاملني رب هلل واحلمد الدين يوم

 


