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 1الباب 

 الحور العين في القرآن الكريم )دراسة موضعية(

 خلفية البحث 1ـ1

فإن من ادلعلوم بالضرورة عند كل مسلم، أن اجلنة ىي دار الكرامة والتنعم اليت 

 أعدىا اهلل ألوليائو ادلؤمنُت.

الشك أن سعادة ادلؤمنُت ال تعادذلا سعادة عندما يساقون معززين مكرمُت زمرا 

جنات النعيم، حىت إذا ما وصلىوا إليها فتحت أبواهبا، و استقبلتهم ادلالئكة زمرا إىل 

الكرام يهنئوهنم بسالمة الوصول، بعد ما عانوه من الكربات، وشاىدوه من 

ا }َوِسيَق الَِّذيَن اتَـَّقْوا رَبَـُّهْم ِإَلى اْلَجنَِّة زَُمًرا َحتَّٰى ِإَذا َجاُءوَىا َوفُِتَحْت َأبـَْوابـُهَ األىوال،

، أي طابت أعمالكم، و َٔوَقاَل َلُهْم َخَزنـَتـَُها َسََلٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم فَاْدُخُلوَىا َخاِلِديَن{

أقوالكم، و عقائدكم، فأصبحت نفوسكم زاكية، و قلوبكم طاىرة، فبذالك استحقتم 

 ٕاجلنات.

 اجلنة ىي اجلزاء العظيم، و الثواب اجلزيل، الذي أعده اهلل ألوليائو و أىل

طاعتو، وىي نعيم كامل ال يشوبو نقص، وال يعكر صفوه كدر. و تظهر عظيمة النعيم 

 ٖ مبقارنتو مبتاع الدنيا، فإن متاع الدنيا جبانب نعيم األخَتة تافو حقَت، ال يساوي شيأ.

                                                             
 ٖٚ  :الزمر 1
 
 ٜٔٔ .، صم( ٜٜٛٔ –ه ٛٔٗٔ. ) دار النفائس الطبعة السابعة اليوم األخَت اجلنة و الناراألشقر. عمر سليمان،  2

 ٚٔٔص. عمر سليمان، ،األشقر ،ادلرجع  نفسٖ
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َمْوِضُع ) :  عن سهل بن سعد الساعدياهلل صلى اهلل عليو وسلم ْ قال رسول  

نـَْيا َوَما ِفيَها(َسْوٍط ِفي اْلَجنَِّة  ٌر ِمَن الدُّ  ٗـَخيـْ

متاع الدنيا واقع مشهود ، ونعيم اجلنة غيب موعود ، والناس يتأثرون مبا يرون 

و يشهدون، ويثقلون على قلوهبم ترك ما بُت أيديهم إىل شيئ مبا ينالونو يف الزمن 

سبحانو و تعاىل األيت. فكيف إذا كان ادلوعود ينال غب ادلوت؟ من أجل ذالك بُت 

أن نعيم اجلنة خَت من الدنيا وأفضل، وما ذالك إال ليجتهد العباد يف طلب األخرة 

 ٘ونيل نعيمهاـ

نعيم اجلنة يفوق الوصف، ويقصر دونو اخليال، ليس لنعيمها نظَت فيما يعملو 

 أىل الدنيا، ومهما ترقى الناس يف دنياىم. 

ىي نور يتألأل ، و قصر مشيد ،  فاجلنة كما ورد يف بعض األثار ال مثل ذلا،

وهنر مطرد ، وفاكهة نضيجة ، وزوجة مجيلة ، وحور عُت ، يف مقام أبدا ، يف دور 

 ٙعالية سليمة هبيةـ

إّن اهلل سبحانو وتعاىل جيازي ادلؤمنُت يوم القيامة بأمور ال ميكن أن يتخّيلها 

ب نفسُو من معاصي اهلل، العقل البشري، فاإلنسان الّصاحل ادلؤمن التقي الذي كان حيار 

 ويتقّرب إىل اهلل سبحانو وتعاىل.

                                                             
م(، كتاب : بداء  ٜٚٛٔ –ه ٚٓٗٔدار الشعب  –)القاىرةاجلامع الصحيح. البخاري، زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم، ٗ

 ٗٗٔ .، صٗالوحي، ج : 
 
 ٖٕٕص .  عمر سليمان، ،األشقر ،ادلرجع السابق5
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فإّن اهلل يكافئو على ما صرب نفسو عليو، وما القت من مشّقات وصعاب،  

وىو يف الطريق إىل اهلل، ومن أحد من نعيم اجلنة ىي يزوجهم اهلل يف اجلنة بزوجات 

ِلك  و ز وَّْجن اُىم ِِبُوٍر ِعٍُت مجيالت غَت زوجاهتم اللوايت يف الدنيا، كما قال تعاىل : } ك   ذ َٰ

 ٚ{ـ

ىّيأ اهلل احلور العُت ألىل اجلنة أكمل هتيئة، حىت يكنَّ نعيمًا لألبرار وادلتقُت 

وكان ذلك دتييزًا ألىل اجلنة، فقد جعل اهلل سبحانو وتعاىل ألىل اجلنة من النعيم ما ال 

 عُت رأت وال أُذن مسعت وال خطر على قبل بشر.

تعاىل احلور العُت وجعلهّن من سكان اجلنة بانتظار العباد ادلؤمنُت شلن خلق اهلل 

أثاهبم اهلل تعاىل على حسن عملهم يف الدنيا بأن جعل ذلم اجلنة يف اآلخرة، مبا فيها من 

حور عُت ِحسان وغَتىا شلا أعد اهلل ذلم من نعيم دائم، وجعل اهلل تعاىل للحور العُت 

د على إنس وال جان يف احلياة الدنيا، ويقتصرن على من الصفات اليت مل يرىا أح

 .أزواجهن فقط دون غَتىم من سكان اجلنة

مسألة احلور العُت من مسائل الغيب الىت أخربنا عنها ادلوىل عّز وجل ىف كتابو 

العزيز ، فلذلك إن التصديق هبا من صميم العقيدة وىى مسألة ال حتتمل اخلالف فإما 

 ا أو منكر ذلا وبالتاىل إما مسلما وإما كافرا.أن يكون الشخص مصدق هب

كما ذكر القرآن الكرمي والسنة النبويّة العديد من صفات احلور العُت حيث 

وصفهّن اهلل سبحانو وتعاىل ورسولو الكرمي بأمجل صفات احُلسن والكمال، حيث جاء 

 فيهما أّن من صفاهتّن خلّوىن من الّنقص واخللل.

                                                             
 ٗ٘الدخان : 7



4 
 

 ْرآن الكرمي:كما قال تعاىل يف الق

}َوُحوٌر ِعيٌن*َكَأْمثَاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِن*َجَزاًء ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلوَن*ََل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا 

َوََل تَْأثِيًما*ِإَلَّ ِقيًَل َسََلًما َسََلًما*َوَأْصَحاُب اْلَيِميِن َما َأْصَحاُب اْلَيِميِن*ِفي ِسْدٍر 

مَّْخُضوٍد*َوَطْلٍح مَّنُضوٍد*َوِظلٍّ مَّْمُدوٍد*َوَماٍء مَّْسُكوٍب*َوَفاِكَهٍة َكِثيَرٍة*َلَّ َمْقُطوَعٍة َوََل 

 َمْمُنوَعٍة*َوفـُُرٍش مَّْرُفوَعٍة*ِإنَّا أَنَشْأنَاُىنَّ ِإنَشاًء*َفَجَعْلَناُىنَّ َأْبَكارًا*ُعُربًا َأتْـَرابًا*ِّلأَْصَحابِ 

 ٛاْلَيِميِن{ـ

 جاء ىف احلديث الذى رواه البخارى، أن النىب صلى اهلل عليو وسلم قال:  وقد

:ِإنَّ َأوََّل زُْمَرٍة -صلى اهلل عليو وسلم-} َعْن َأِبى ُىَريـَْرَة َقاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو 

َلَة اْلَبْدِر َوالَِّذيَن يـَُلونـَُهْم عَ  َلى َأَشدأ َكوَْكٍب ُدرأىٍّ َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َعَلى ُصورَِة اْلَقَمِر َليـْ

ُفُلوَن َأْمَشاطُُهُم  َغوَُّطوَن َوََل َيْمَتِخطُوَن َوََل يـَتـْ ِفى السََّماِء ِإَضاَءًة ََل يـَُبوُلوَن َوََل يـَتـَ

ُة َوَأْزَواُجُهُم اْلُحوُر اْلِعيُن َأْخََلقـُُهْم َعلَ  ى الذََّىُب َوَرْشُحُهُم اْلِمْسُك َوَمَجاِمُرُىُم اَِّلُلوَّ

 ٜـُخُلِق رَُجٍل َواِحٍد َعَلى ُصورَِة َأبِيِهْم آَدَم ِستُّوَن ِذرَاًعا ِفى السََّماِء {

تتمّيز احلور العُت عن غَتىن من سكان اجلنة بالدالل والغنج الذي وىبهن اهلل 

إياه بسبعُت ألف لون سلتلف، والاليت يقدمنو لزوجهن مىت أُمروا بذلك دون تردد بُت 

 .الزعفران والكافور وعلى سرر من مرجان مغطاة بقبب من نوربساتُت 

فحور العُت من أمجل ما خلقو اهلل للرجال الصابرين يف الدنيا ؛ دلا دتتاز بشدة 

سواد العُت وبياض البشرة ، وكما أهنن مل يطأىن أي من الرجال سواء من اإلنس واجلن 
                                                             

 ٕٚ-ٕٕسورة الواقعة، آية: ٛ
. ٛ( باب : أول زمرة تدخل اجلنة على صورة. ج:بَتوت اجليل ،)دار مسلم صحيح  .احلجاج بن مسلم ،النيسابوريٜ

  ٙٗٔ.  ص: ٕٖٛٚرقم:
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َت زوجها الذي خصصت من ، ومن صفات احلور العُت أهنا ال تنظر اىل الرجال غ

 أجلو.

يف  قال أبو عمرو أيضا : احلور أن تسود العُت كلها مثل أعيون الظباء ، وليس

 ٓٔبٍت ادام حور ، وإمنا قيل للنساء حور عُت ألهنن شبهن بالظباءـ

قال زيد بن أسلم عن احلور العُت ، ىي احلوراء اليت حيار فيها الطرف ، وعُت 

 حسان األعُت .

البصري رمحو اهلل يف وصفهن: )ىنَّ عجائزكم الُعمص الُعمش  قال احلسن

 ٔٔط ُهرن  من قاذورات الدنيا(ـ

أما خ لُقهن فقد ذكر الصحايب اجلليل عبداهلل بن عباس رضى اهلل عنهما طبيعة 

خ لِقهّن بقولو: )خلق احلور العُت من أصابع رجليها إىل ركبتيها من الزعفران، ومن 

ادلسك األذفر، ومن ثدييها إىل عنقها من العنرب األشهب أي  ركبتيها إىل ثدييها من

األبيض، ومن عنقها إىل رأسها من الكافور إذا أقبلت يتألأل نور وجهها كما يتألأل نور 

 ٕٔالشمس ألىل الدنيا(ـ

صورة  ىذه ىي صورة صغَتة عن احلور العُت يف اجلنة كما أعطى اهلل ورسولو  

د يكون قادرة على ختيل الصورة احلقيقة من احلور فيها. ألن ليس أحد من الناس ق

 العُت.

                                                             
 -) دار الصحابة الًتاث بطنها مطالع البدور مع منازل السرور يف وصف احلور العُت نساء اجلنة. السيد ، رلدى فتحى. 10

 ٖٔم ( ص .  ٜٜٓٔ –ه  ٓٔٗٔالطبعة الثاين 
 
 ٗٛصفحة  .،) بَتوت: دار الفكر(روح البيان .إمساعيل حقي بن مصطفى، إلستانبويل11

  ٗٛصفحة  .،) بَتوت: دار الفكر(روح البيان ـ جع السابقادلر ا12
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وبناء على تلك اخللفيات أريد أن أِبث ِبثا عميقا عن احلور العُت يف القرآن من 

الحور حيث ادلوضوعي. من نتائجها قد كتبت ىذا البحث العلمي حتت ادلوضوع "

 العين في القرآن الكريم )دراسة موضوعية( ".

 الموضوعأسباب اختيار  2ـ1

 

 وأما الدوافع اليت تدفع الباحث يف اخلتيار ادلوضوع فهي فيما يلي:

معرفة صفات احلور العُت بالتفصيل، ألن احلور العُت ىي نعمة من نعيم اجلنة  (ٔ

، حىت ليدعون ادلسلمُت ليعمل عمل ىّيأ اهلل ألىل اجلنة أكمل هتيئةالذي 

 الصاحل.

 ادلتقدمُت و ادلتأخرين.معرفة معٌت احلور العُت من أقوال  (ٕ

إن القرآن الكرمي ىو أحد مصادر اإلسالم األساسية، فالبحث يف حجيتو من  (ٖ

 حيث قوتو ومعرفة معانيها من األمور ادلهمة لتقوية اإلميان إليو.

 

  توضيح مصطلحات البحث 3ـ1

ادلوضوع ذلذا البحث ىو "احلور العُت يف القرآن الكرمي". لإلبتعاد عن األخطاء يف 

فهم ادلوضوع السابق، فهذا األمر حيتاج إىل بيان ادلصطالحات ادلوجودة يف ىذا ادلوضوع، 

 منها :
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مجع حوراء ، و ىي اليت تكون بياض عينها شديد البياض، وسواده الحور : 

 .ٖٔشديد السواد

 ٗٔ: العُت ىي مجع عيناء ، و العيناء ىي واسعة العُت.العين 

 ٘ٔالشيء يف الداخل )الظرفية(.من حروف اجلر ىي تفيد وقوع في : 

اسم دلا جيمع ويضم بعضو إىل بعض. يقال ) قرأ ، يقرأ ، قرآناً لغة: :  القرآن

: ىو كالم اهلل تعاىل ادلعجز واصطَلحافهو مقروء( قرأ : مبعٌت اجلمع والضم.

ادلنزل على نبينا زلمد صلى اهلل عليو وسلم، ادلكتوب يف ادلصاحف، ادلنقول إلينا 

 ٙٔمتواتراً، ادلتعبد بتالوتو ادلتحدي بأقصر سورة منو ـنقاًل 

عِطي الذي ال ينف ُذ عطاؤه.الكريم : 
ُ
  ٚٔمن ص فات اهلل تعاىل وأ مسائو  وىو الكثَُت اخلَت اجلواُد ادل

 

 حدود البحث و تحديده  4ـ1

 حدود البحث: 1ـ4ـ1

وجودىا و  معناىا و ىذا البحث يبحث عن موضوع احلور العُت من حيث

 جامع البيان للطربي،صفاهتا يف القرآن مستعينا يف كتب التفاسر من ادلتقدمُت: )و 

                                                             
 .ٖٔ .ص ،السيد ، رلدى فتحى .ادلرجع السابق13
 
 .ٖٔص.  السيد، رلدى فتحى، ادلرجع السابق، ٗٔ
 
 ٘ٙٔص: ٕج. ،م ( ٕٛٓٓبَتوت: ادلكتبة العصرية  ،)أوصح ادلسالك إىل ألفية ابن مالك ،ابن ىشام األنصاري٘ٔ
 .ٕص  ٔ. جاألثر األمٍت لتعليم القرآن الكرمي على الفرد واجملتم"عبد العزيز الريس ". ٙٔ

 .ٔٛٚص.  ،ٕج.  ،( ٕ٘ٓٓ)   ،بَتوت : دار الدعوة ،ادلعجم الوسيط ،إبراىيم مصطفى وأصحابوٚٔ
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كتب  . و، والكشاف للزسلشري، الدر ادلنثور للسيوطي( تفسَت القرآن العظيم البن كثَت

)وتفسَت ادلراغي، تفسَت الواضيح للحجازي، معامل التنزيل  التفاسر من ادلتأخرين :

 التفسَت ادلنَت لوىبة بن مصطفى الزحيلى(. والبيان للثعليب،للبغوي، الكشف 

 

 تحديد البحث: 2ـ4ـ1

 أما حتديد البحث من ىذه ادلسألة وىي: 

 ما معٌت احلور العُت يف القرآن الكرمي ؟ .ٔ

 ما ىو أقوال العلماء عن احلور العُت ؟ .ٕ

 احلور العُت ؟  عن ما ىي األيات القرآن الكرمي .ٖ

 

 وأغراضو أىمية البحث  5ـ1

 تظهر أمهية ىذا البحث وأغراضو من خالل النقاط التالية :

 معرفة األيات اليت ورد فيها ذكر احلور العُت يف القرآن الكرمي.  .ٔ

الوقوف على أقوال ادلفسرين ادلتقدمُت و ادلتأخرين عن احلور العُت يف القرآن  .ٕ

 الكرمي. 

 القرآن الكرمي.معرفة أوصاف احلور العُت بالتفصيل اليت وردت يف  .ٖ
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 الدراسات السابقة 6ـ1

من ادلالحظات والدراسات اليت قام الباحث أن البحث فيما يتعلق عن احلور 

 العُت يف  القرآن الكرمي ، منها:

ِبث أبو سعيد نشوان احلمَتي يف كتاب "احلور العُت"،  وِبث ىذا العلم  (ٔ

والفرق بُت ىذا الكتاب بكتابة  ليوضح عن احلور العُت.  على سبيل الشعر

الىت سيبحثها يف الكتابة ىي إن ادلؤلف ِبثو على سبيل اإلمجال بشعر، وأما 

 الباحث ِبثها ختصيصا.

الدكتور سليمان األشقر يف " العقيدة يف ضوء الكتاب و السنة: اليوم اآلخر:  (ٕ

دلرأة اجلنة اجلنة و النار". يف ىذا الكتاب بُت أحد من أحد النعيم اجلنة يعٌت ا

 و ىي احلور العُت.

يف "مطالع البدور مع منازل السرور يف وصف احلور العُت رلدي فتحى السيد  (ٖ

نساء اجلنة" الذي يبحث عن معٌت احلور العُت مبلخص. والفرق بُت ىذا 

الكتاب بكتابة الىت سيبحثها يف الكتابة ىي إن ادلؤلف ِبثو على سبيل 

 صيصا.اإلمجال ، وأما الباحث ِبثها خت

 

 منهج البحث 7ـ1

استخدم الباحث يف ىذا البحث ِبثا مكتبيا. فالباحث جيمع البيانات 

وادلعلومات مبساعدة األشياء الكثَتة منها: الكتب و ادلقاالت و الكتيبات وغَت ذلك شلا 
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يتعلق هبذا ادلوضوع. وقام الباحث باستخدام ادلنهج ادلوضوعي حيث جُيمع كل األيات 

 بادلوضوع، مث يبُت و حيلل الباحث ادلعٌت الواردة يف ىذا البحث.ادلتعلقة 

واعتمدت يف كتابة ىذا البحث على دليل كتابة الرسائل اليت أصدرتو كلية 

 أصول الدين جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو :

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah(Makalah, Sinopsis, 

Proposal, dan Skripsi)  

Edisi Revisi, Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, ٕٓٔ٘. 

 

 مصادر البيانات 8ـ1

 مصادر البيانات يف ىذا البحث ينقسم إىل قسمُت :

 مصادر البيانات الرئيسية ىو القرآن الكرمي، وكتب التفاسَت. القسم اِّلول:

  ادلتوفرة. ور العُتباحل مصادر البيانات الفرعية ىو الكتب ادلتعلقة القسم الثاني:

 

 منهج جمع البيانات 9ـ1

 وأما منهج مجع البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث فهي:

 مجع األيات ادلتعلقة بادلوضوع. (ٔ

 .ور العُتمطالعة كتب التفسَت الىت تبحث اآليات عن احل (ٕ
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مطالعة الكتب ادلناسبة ىذا البحث معتمدا على الكتب ادلتوفرة يف مكتبة   (ٖ

 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.جامعة 

البحث واجلمع عن ىذه ادلسألة من ادلقاالت العلمية أو الكتب بشكل  (ٗ

PDF  ومن موقع اإلنًتنيت. 

 و ترتيب عناصر ىذا البحث وفق ادلنهج العلمي ادلتبع. (٘

 

 خطة البحث 11ـ1

 ويشتمل ىذا البحث على مخسة أبواب :

تتكون من خلفية البحث، وأسباب اختيار ادلوضوع، وتوضيح ، مقدمة:  الباب اِّلول

، والدراسات  أمهية البحث وأغراضومصطلحات البحث، وحدود البحث وحتديده، و 

 السابقة، ومنهج البحث، وىيكل البحث.

  دراسة عامة حول الحور العين : الباب الثاني

 فيها.ىذا الباب يشتمل على التعريف باحلور العُت، وأقوال العلماء 

 فى القرآن الكريم الحور العين: الباب الثالث

  ىذا الباب يشتمل على فصلُت:

 الفصل األول: يذكر فيو اآليات الواردة عن احلور العُت.

 حول احلور العُت. الفصل الثاين : يذكر تفسَت األيات

 : دراسة تحليلية عن الحور العين الباب الرابع 

 األيات اليت تتعلق باحلور العُت.حتليلية ىذا الباب يشتمل على 
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 الخاتمة: الباب الخامس

يف ىذا الباب األخَت خلصت خالصة البحث واإلقًتاحات والتوصيات والدروس 

والعرب ادلستفادة من ىذا البحث. وأدتمت ذلك بوضع فهرس ادلصادر وادلراجع حسب 

 األجنبية.ترتيب احلروف اذلجائية على قسمُت: ادلراجع العربية وادلراجع 

 


