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 2الباب 

 ور العنيدراسة عامة عن احل

 تعريف احلور العني 1ـ2

و ر، حِور   من مشتقةاحلور لغة :       اشتد  : العيُ  وحِورتِ  أحو ُر، فهو ح و رًا، َي 

 حوراء، مجع: واحلُور جفوُُنا، ورقَّت حدقُتها، واستدارت سوادها وسوادُ  بياضها بياضُ 

 السواد. شديد وسواده البياض، شديد عينها بياض يكون اليت وهي

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

ابن السكيت : العي اليت يبصر هبا الناظر واجلمع أعيان و أعي و أعينات األخرية مجع 

 اجلمع والكثري عيون قال يزيد بن عبد املدان : ولكنين أغدو علي مفاضةدالص كأعيان

اجلراد املنظموأنشد ابن بري : أبعينات مل خيالطها القذى وتصغري العي عيينة ومنه قيل 

 18.ذو العيينتي للجاسوس وال تقل ذو العوينتي

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

 19العيني. واسعة وهو عيناء مجع والعي سوادها على العي

 

                                                           

 .898ص:11"دار صادر بريوت الطبعة األوىل.ج:لسان العرباألفريقي املصري، ابن منظور حممد بن مكرم. " 18 
 
مكتبة العلوم واحلكم، املدينة ")أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري"جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اجلزائري.19 

 .80ص:5م(ج:8001هـ/1181امسة، اخل ،الطبقةاملنورة، اململكة العربية السعودية
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 أقوال العلماء عن احلور العني 2ـ2

: احلور أن تسود العي كلها مثل أعيون الظباء ، وليس يف بين قال أبو عمرو   

 80دام حور ، وإمنا قيل للنساء حور عي ألُنن شبهن ابلظباء.آ

 وعي ، الطرف فيها َيار اليت احلوراء هي ، العي احلور : أسلم بن زيد قال

 81.األعي حسان

احلور هو البياض ، واحلور  مجع حوراء وهي املرأة البيضاء اليت  قال احلجازي :

يرى ساقها من وراء ثياهبا ، وقيل : احلور : شدة بياض العي يف شدة سوادها ِعٍي : 

 88.مجع عيناء ، وهي الواسعة العظيمة العيني

 ابن عن ميان، ابن ثنا: قال ،الرفاعي هشام أبو يف تفسريه :حدثنا الطربيقال 

 شديدة العي، سواد: السواد شديدة: قال(  عي وحور)احلسن عن عمرو عن عيينة،

 وحور) الضحاك عن رجل، عن سفيان، عن ،ميان ابن ثنا قال .العي بياض: البياض

 ثنا: قال ،الدوري عباس ابن األعي.حدثنا عظام: قال عي، بيض: قال(  عي

 سود: احلور: قال عباس ابن عن اخلراساين، عطاء عن جريج، ابن قال: قال حجاج،

 بن عباد عن األسلمي، حممد بن إبراهيم ثنا: قال ،عرفة بن احلسن حدثنا.احلدق

 ثنا آدم. قال بين نساء صواحل: احلور: يقول البصري احلسن مسع أنه الباجي، منصور

                                                           
 -) دار الصحابة الرتاث بطنها مطالع البدور مع منازل السرور يف وصف احلور العي نساء اجلنة. السيد ، جمدى فتحى. 80

 .11م ( ص .  1990 –ه  1110الطبعة الثاين 
 
 .11.ص.مطالع البدور مع منازل السرور يف وصف احلور العي نساء اجلنة .املراجعنفس 81
 
 .180ص1.) دار اجليل اجلديد(.ج:التفسري الواضححجازى،د. حممد حممود. 88 
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 من خلقن العي احلور أن بلغين: قال سليم، أيب بن ليث عن ،حممد بن إبراهيم

 ليث، عن ليث، امرأة عائشة حدثتنا: قال ،الطحان يزيد بن احلسن حدثنا.الزعفران

 81الزعفران. من العي احلور خلق: قال جماهد عن

) و ز وَّْجن اُهْم ِبُوٍر ِعٍي ( قال: أنكحناهم حورا. قال: واحلُور:  :جماهد  قال

الاليت َيار فيهن  الطرف ابٍد ُمخُّ سوقهن  من وراء ثياهبن ، ويرى الناظر وجهه يف كبد 

إحداهن  كاملرآة من رقة اجللد، وصفاء اللون. وهذا الذي قاله جماهد من أن احلور إمنا 

الطرف، قول ال معىن له يف كالم العرب، ألن احلُور إمنا هو مجع معناها: أنه َيار فيها 

حوراء، كاحلمر مجع محراء، والسود: مجع سوداء، واحلوراء إمنا هي فعالء من احلور وهو 

 وصفاء وبياضهن حسنهن يف الطرف َيار ألُنن حورا احلور مسيت . إمنانقاء البياض

. سوادها شدة يف العي بياض شدة:  واحلور. أعينهن حلور حور هلن قيل إمنا لوُنن.

اليت َيار فيهن الطرف ابداي مخ سوقهن من وراء ثياهبن ويرى  احلور. بينة حوراء امرأة

الناظر وجهه يف كبد إحداهن كاملرآة من رقة اجللد وصفاء اللون وهذا من اإلتفاق 

ض والصحيح أن وليست اللفظة مشتقة من احلرية وأصل احلور البياض والتحوير التبيي

احلور مأخوذ من احلور يف العي وهو شدة بياضها مع قوة سوادها فهو يتضمن األمرين 

 81 .ويف الصحاح احلور شدة بياض العي يف شدة سوادها امرأة حوراء بينة احلور

                                                           
 -هـ  1180أبو جعفر الطربي، حممد بن جرير بن يزيد. جامع البيان يف أتويل القرآن.)مؤسسة الرسالةالطبعة : األوىل ، 81

 .101ص:81م(ج: 8000
 
 . 58ص:88.ج:جامع البيان يف أتويل القرآن .املراجعنفس 21
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 من سوقهن مخ يبان الطرف فيها َيار اليت احلور: هللا رمحه حجر ابن قال

 اللون وصفاء اجللد رقة من كاملرآة إحداهن كبد يف وجهه الناظر ويرى,  ثياهبن وراء

85. 

 أخربان .ِبسن البياض الثاقبات احلسان:  هنا احلور : فمعىن املبارك قال ابن

 من املرأة إن:  قال مسعود ابن عن األودي ميمون بن عمرو عن إسحاق أيب عن معمر

 يرى كما ، حلة سبعي حتت ومن ، والعظم اللحم وراء من ساقها مخ لريى العي احلور

 . ابيض الشيء واحلور. أحورارا عينه أحورت:  يقال. البيضاء الزجاجة يف األمحر الشراب

 الشديدات البياض النقيات األعي حور، يعين حمورات أعي : العجاج وقال

 رضي هريرة أيب وعن. العيني العظيمة الواسعة وهي ؛ عيناء مجع والعي. احلدق. سواد

 وفلق التمر قبضات العي احلور مهور: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا

 من القمامة إخراج: " يقول وسلم عليه هللا صلى النيب مسعت قرصافة أيب وعن". اخلبز

 86."العي احلور مهور املسجد

واحلور مجع حوراء وهي املرأة الشابة احلسناء اجلميلة البيضاء :  قال قتادة

احلوراء اليت َيار فيها الطرف من رقة اجللد وصفاء اللون وقال  .شديدة سواد العي

احلسن احلوراء شديدة بياض العي شديدة سواد العي واختلف يف اشتقاق هذه اللفظة 

                                                           
 .510 ص:8 .ج: فتح الباريإبن حجر.85
  

 )دار عامل الكتب : الرايض، اململكة العربية السعودية اجلامع ألحكام القرآن مشس الدين القرطب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد.21
 . 151ص16م(ج: 8001هـ/  1181
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فقال ابن عباس احلور يف كالم العرب البيض وكذلك قال قتادة احلور البيض وقال مقاتل 

  81.احلور البيض الوجوه

ما أدري ما احلور يف العي قلت خالف أبو عمرو أهل اللغة  : ال األصمعيوق

يف اشتقاق اللفظة ورد احلور إىل السواد والناس غريه إمنا ردوه إىل البياض أو إىل بياض 

يف سواد واحلور يف العي معىن يلتئم من حسن البياض والسواد وتناسبهما واكتساب كل 

 88.واحد منهما

 أعينهن مجعت الاليت العي أن والصحيح عي، واجلمع جلمعتوا عيناء وامرأة

 عينها اتساع املرأة حماسن ومن االعي، حسان العي مقاتل قال واملالحة احلسن صفات

 مواضع أربعة يف منها الضيق يستحب إمنا و العيون. من املرأة يف العي ضيق و طول يف

 ووجهها مواضع، أربعة يف منها السعة ويستحب هنالك وما وانفها، أذُنا، وخرق فيها

 مواضع أربعة يف منها البياض ويستحسن وجبهتها. كتفيها بي ما وهو وكأهلها وصدرها

 عينها، مواضع أربعة يف منها السواد ويستحب عينها. وبياض وثغرها، وفرقها، لوُنا،

 وشعرها، وعنقها، قوامها، أربعة يف منها الطول ويستحب وشعرها. وهدهبا، وحاجبها،

 وعينها. ورجلها، ويدها، لساُنا، معنوية وهي أربعة يف منها القصر ويستحب وبناُنا.

 عن اليد قصرية الكالم وكثرة اخلروج عن واللسان الرجل قصرية الطرف قاصر فتكون

                                                           
 .188ص:8ج:التفسري القيم البن القيم.81
 
 188ص: القيم.التفسري القيم البن  .جعااملر  نفس88
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 وحاجبها وفرقها خصرها أربعة يف منها الرقة وتستحب بذله وعن الزوج يكره ما تناول

 89وانفها.

 العني وما يتعلق هبااحلور  3ـ2

 مما خلقت احلور العني؟ 1ـ3ـ2

 هذا األول ومع اخللق يف وبنوه ادم خلق كما طي من العي احلور ختلق مل

 يف اإْلْنس ان   خل ْقنا   ل ق دْ )ممن خلق، كثري وفضلةعلى اإلنسان هللا كرم فقد طي اإلجيادمن

 يف ذلك وإن: مكان أي ويف الزعفرانمادة  من خملوقة بصورة ظنك فما(( تـ ْقِويِ  أْحس نِ 

 اجلنان.

   فأما املدة اليت خلق منها احلور العي :

أبو احلسي القطان ، ببغداد ، أنبأ علي بن  حديث  من البيهقى روى فقد

عبد الرمحن بن مايت الكويف ، ثنا أمحد بن حازم بن أيب عزرة ، أنبأ عقبة بن مكرم ، ثنا 

خلقن "عبد هللا بن زايد ، عن ليث بن أيب سليم ، عن جماهد ، عن ابن عباس ، قال : 

 10 ".احلور العي من الزعفران 

 من العي احلور خلق وسلم عليه الل   صلى الل   رسول قال قال امامة أىب عن

 جماهد وعن موقوفا عباس ابن وعن مرفوعا أنس عن مثله البيهقي وأخرج - الزعفران

 العي احلور خيلق ال وتعاىل تبارك الل   ان قال اسلم بن زيد عن املبارك ابن وأخرج كذلك

                                                           

 .181ص:8ج:.املراجعنفس 89 
 
 .161ص:1ج:118(رقم:م988هـ ، 1108  ،بريوت : مؤسسة الكتب الثقافية )البعث والنشور.محد بن احلسي. ، أالبيهقي10
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املنشآت منه يف اجلنة لسن فهن من  .11وزعفران وكافور مسك من خلقهن امنا تراب من

 18.من آابء وأمهات

 خلق: )خ لِقهن وصف يف قوله -عنهما هللا رضي- عباس ابن عن ُروي فقد

 من ثدييها إىل ركبتيها ومن الز عفران، من ركبتيها إىل رجليها أصابع من العي احلور

 إىل عنقها ومن األبيض، أي األشهب العنرب من عنقها إىل ثدييها ومن األذفر، املسك

نيا ألهل الش مس نور يتألأل كما وجهها نور يتألأل أقبلت إذا الكافور، من رأسها  (الد 

.11 

 يكون أنه حيث الزكية العطرية النبااتت من الزعفران ؟ يعترب الزعفران هو ما 

 إنتاج يتم ، طيبة نكهه ليعطيه االكل على يوضع اللون صفراء صبغة شكل على

 توضع مث الظل يف السيقان من وجزء الزعفران زهور مياسم جتفيف طريق عن الزعفران

 ، قيمته يفقد ال لكي االغالق حمكمة أواين يف حتفظ مث هادئة انر على رفيع شبك على

 ابهض هو ولذلك الزعفران من غرام 10 إنتاج ميكنها زهرة 1000 حوايل أن ه حيث

 للطعام كمنكه يستخد حيث ، مر طعمه ولكن ونفاثة زكية رائحة ذو الزعفران ، الثمن

 11العربية. القهوة يف منكهة كمادة أيضاً  ويستخدم ، احللوايت تلوين يف أو

                                                           
 .1515ص:1م(.ج: 8001 ،ه 1185)دار إحياء الرتاث العريب ، ببريوت ، التفسري املظهرى.املظهري، العثماين. 11
 
 -الرايض  -مكتبة اإلمام الشافعي  -دار النشر )املناوي،اإلمام احلافظ زين الدين عبد الرؤوف. التيسري بشرح اجلامع الصغري. 18

 .1051ص:1(ج:الثالثة الطبعة م1988 -هـ 1108
 

 .81. )بريوت: دار الفكر(، صروح البيان اإلستانبويل، إمساعيل حقي بن مصطفى.11 
 
 .11.50، 8011ماي  com/1http://mawdoo ،85.. "ما هو الزعفران ؟". من: ما هو الزعفران هايل اجلازي11
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 صفات احلور العني2ـ3ـ2

 قصر طرف احلور العي 1ـ8ـ1ـ8

 :مواضع ثالثة يف الطرف بقصر سبحانه وصفهن

ْرِف لَْم  }تعاىل  وقال  : أحدها اُت الطَّ نٌس قَْبلَهُْم َوال ِفهِينَّ قَاِِصَ
ِ
يَْطِمْْثُنَّ ا

ََبِن { .َجان    35.فَِبأَي ِ آ الء َرب ُُِكَا تُكَذ ِ

ْرِف ِعنٌي {تعاىل  قوله:  والثاين اُت الطَّ  36.} َوِعنَدُُهْ قَاِِصَ

ْرِف آَتَْراٌب{تعاىل  قوله : والثالث اُت الطَّ  37.} َوِعنَدُُهْ قَاِِصَ

 يطمحن أزواجهن، فال على طرفهن قصرن : املعىن أن على كلهم، واملفسرون

 ينظروا أن ومجاهلن حسنهن فال يدعهم ، عليهن أزواجهن طرف وقيل قصرن. غريهم إىل

 18غريهن. إىل

 مضافة صفة :فقاصرات : اللفظ جهة من وأما ، املعىن جهة من صحيح وهذا

 .متعا بطامح ليس : طرفهن، أي قاصر : وأصله الوجوه، الفاعل ، كحسان إىل

                                                           

 .51-56الرمحن : 15 
 
 .18الصافات : 16 

 
 .58ص : 11
 
 .119ص:1.ج:)دار العمل الفوائد(حادي األرواح إىل بالد األفراح.اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن قيم. 18
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 قاصرات اجلنة يف هللا عباد من املخلصي هؤالء وعند: ذكره تعاىل يقول

 ميددن وال غريهم، يردن ال بعولتهن، على أطرافهن قصرن اللوايت النساء وهن الطرف،

 عن أسباط، ثنا: قال أمحد، ثنا: قال احلسي، بن حممد غريهم. حدثنا إىل أبصارهن

ْرِف () َوِعْنَدُُهْ قوله يف السدي، على  وقلوهبن أبصارهن قصرن: قال قَاِِصَاُت الطَّ

 19غريهم. يردن فال أزواجهن،

 ، أزواجهن على وأنفسهن وقلوهبن أبصارهن قصرن)  :جماهد عن منصور وقال

  11السن. يف ترب أي، املماثل فجمع:  األتراب . وأما10غريهم( يردن فال

 وقرنه االنسان سن واحلسن،ومسي الشباب غاية يف هن : ) إسحاق أبو قال

 ، أسناُنن ابستواء االخبار من واملعىن وقت واحد، يف معه األرض تراب مس ألنه ، تربه

الذكور،  خبالف الوطء يطقن ال والئد وال ، حسنهن فات قد فيهن عجائز ليس أهلن

 18اخلدم. وهم الولدان، فيهم فإن

 ما قط، أي حبل البعري هذا طمث ما : يقال . ميسهن مل : أبو عبيدة قال

 وقال ، مشه ما أي : حبل قط طمثه ما مجل هذا : العرب تقول : يونس وقال مسه،

                                                           
 0800 -هـ  1180األوىل ، )مؤسسة الرسالةالطبعة جامع البيان يف أتويل القرآن. أبو جعفر الطربي،حممد بن جرير.19

 .18ص:81م(ج:
 
هـ ، 1108  ،بريوت : مؤسسة الكتب الثقافية ) ).البعث والنشور أبو بكر البيهقي،  أمحد بن احلسي بن علي بن موسى.10

 .188رقم:( م1988
 
 .101ص:. )دار الدعوة(املعجم الوسيط.إبراهيم مصطفى. 11
 
 .181ص:1ج:املراجع السابق، حادي األرواح إىل بالد األفراح.12 
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 لغتان وفيه . الدم هو : الطمث ابلتدمية.، النكاح وهو ، االفتضاض : الطمث : الفراء

 يف والطامث افرتعتها، إذا : اجلارية طمثت : الليث ويطمث. قال يطمث طمث :

 إذاأدميت تطمث، طمثت : للمرأة يقال : اهليثم أبو قال .احلائض هي :لغتهم

 11طامث. فهي ، ما حتيض أول حاضت إذا تطمث فعلت على وطمثت ، ابالفتضاض

 كما منها؛ خيرجن ال خيامهن، يف مقصورات كوُنن: القصر نوعي من والثاين

: تعاىل قوله يف وذلك ،{بـُُيوِتُكنَّ  يف  و قـ ْرن  : }وسلم عليه هللا صلى نبي ه أل زواج تعاىل قال

 صفاهتا من منه خترج ال بيتها يف مقصورة املرأة وكون ،{اخْلِي امِ  يف  م ْقُصور ات   ُحور  }

 :قوله ومنه العرب؛ كالم يف معروف وذلك اجلميلة،

 هلنه سلم فإنين للنساء حربً  كان من

 دعوهتنه عثرت وإذا دعونين عثرن فإذا

 مالحهنه فقصارهن حملفل برزن وإذا

 إال خيرجن ال الاليت بيوهتن يف منهن املقصورات: يعين قصارهن،: فقوله

  :ملقصوراتا. 15ُحوٌر َمْقُصوَراٌت ِِف الِْخَياِم {} :  وصفهن يف تعاىل .كما قال11اندرً 

. اخليام يف حمبوسات: مقاتل قال وكذلك .اخليام يف خذرن : أبوعبيدة قال احملبوسات.

                                                           
 .818ص:1ج:حادي األرواح إىل بالد األفراح. .املراجع  نفس 11
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 ، غريهم اليردن ، على أزواجهن حمبوسات أُنن : املراد يكون أن وهو : آخر معىن وفيه

 غريهم، وال يردن فال أزواجهن على قصرن  :قال من قول معىن وهذا .16اخليام يف وهم

 11الفراء. ذكره ، سواهم من إىل يطمحن

ْرِف }معىن  وهذا اُت الطَّ  وهؤالء ، أبنفسهن قاصرات ، أولئك48{قَاِِصَ

 اخليام يف هن  أي ، حلور صفة : القول هذا على ،ِِف الِْخَياِم{}تعاىل  وقوله ، مقصورات

 ملقصروات. معموال وليس ،

 وصفهن بصفات سبحانه هللا أبن : هذا عن جييبون األول القول وأصحاب

 ال أهلن ذلك من وال يلزم ، الوصف يف أكمل وذلك ، املصوانت املخدرات النساء

 املخدرات النساء من وذويهم نساء امللوك أن كما ، والبساتي الغرف إىل اخليام يفارقن

 ، وحنوه ، وبستانوحنوه وبستان متنزه إىل وغريه سفر خيرجن يف أن ميتنع ال ، املصوانت

البساتي  إىل اخلروج اخلدم مع هلن ويعرض ، البيت يف القصر :هلن الالزم فوصفهن

 19وحنوها.

 بكوُنن وهؤالء ، الطرف بكوُنن قاصرات ااألول، النسوة وصف تقدم وقد

  قصر : الصفة فتلك ، كمال صفتا فإدمها ، لكال النوعي والوصفان ، مقصورات

                                                           
 .186ص1.ج:ملراجع السابق، حادي األرواح إىل بالد األفراحا16
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 التربج عن الرجل قصر الصفة وهذا ، األزواج غري طموحه إىل عن الطرف

، قاال :  أبو عبد هللا احلافظ ، وحممد بن موسىأخربان ، كما 50والظهور للرجال والربوز

ثنا أبو العباس هو األصم ، أنبأ العباس بن الوليد ، أخربين ابن شعيب ، أخربين شيبان ، 

قصر أبصارهن على "، قال :  { مقصورات ِف اخليام} : ثنا منصور ، عن جماهد ، قال 

 .51"أزواجهن ، وقلوهبن ، وأنفسهن على أزواجهن ، فال يردن غريهم يف خيام اللؤلؤ

 األوصاف، كامالت حسان، حور القريبة، حمالهتم يف النعيم، دار أهل وعند

 لغريه، جماوزته وعدم لعفتها زوجها، على طرفها قصرت أُنا إما الطرف، قاصرات

 ألُنا وإما به، إال ترغب وال سواه، اجلنة يف تطلب ال ِبيث وكماله، زوجها وجلمال

 أوجب الذي الفائق، ومجاهلا كماهلا على يدل وذلك عليها، زوجها طرف قصرت

 واحملبة النفس قصر على يدل أيضا، الطرف وقصر عليها، طرفه يقصر أن لزوجها،

 58عليها.

 أنشأانهن احلور العي إنشاء 8ـ8ـ1ـ8

نَْشاًء تعاىل :}  وقال
ِ
َّنَّ آَنَْشأََّْنُهنَّ ا

ِ
 53.{فََجَعلْنَاُهنَّ آَبََْكًرا  •ا

                                                           
 .181ص:1.ج:حادي األرواح إىل بالد األفراح. ملراجع نفس ا50
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 يعين: عبيدة أبو قال فأوجدانهن ؛ خلقا خلقناهن إان: ذكره تعاىل يقول  

 51قبل. ذكرهن   العي الاليت احلور: بذلك

 -ابن عباس وقال .55جديدا" خلقا "خلقناهن :جبري بن وسعيد قتادة قال

  56اآلدميات". نساء :"يريد- عنهما هللا رضي

أن النيب صلى هللا عليه وسلم أتته عجوز من : عنها هللا رضي عائشة عن

فقال نيب هللا صلى هللا  ،اي رسول هللا ادع هللا تعاىل أن يدخلين اجلنة :األنصار فقالت

فذهب نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى مث  .إن اجلنة ال يدخلها عجوز:عليه وسلم 

لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة فقال صلى هللا عليه  :رجع إىل عائشة فقالت عائشة

وذكر مقاتل قوال  .دخلهن اجلنة حوهلن أبكاراوسلم أن ذلك كذلك إن هللا تعاىل إذا أ

 51.آخر وهو اختيار الزجاج إُنن احلور العي اليت ذكرهن قيل انشأهن هللا عز

 كما  .كن   إذ بعد عذارى أبكارا فصريانهن  : يقول(  أ ْبك ارًا ف ج ع ْلن اُهنَّ :) وقوله

، ثنا إبراهيم بن احلسي  أخربان أبو عبد هللا احلافظ ، أنبأ عبد الرمحن بن احلسن القاضي

، ثنا آدم بن أيب إايس ، ثنا شيبان ، عن جابر اجلعفي ، عن يزيد بن مرة ، عن سلمة 

                                                           
 8000 -هـ  1180)مؤسسة الرسالةالطبعة األوىل ، جامع البيان يف أتويل القرآن. أبو جعفر الطربي،حممد بن جرير.51
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َّن آ نشأ َّنهن  } بن يزيد ، قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يف قوله ا 

نشاء  58".يعين البنات األبكار الاليت كن يف الدنيا "قال :  { ا 

، ربيعة بن حممد ثنا: قال جمالد، بن إمساعيل بن عمر حدثنا  موسى عن الكاليب 

 هللا ص لَّى هللا رسول قال: قال مالك، بن أنس عن الرَّقاشي ، يزيد عن الرَّب ِذي ، عبيدة بن

نَْشاًء (:قوله يف ، و س لَّم ع ل ْيهِ 
ِ
َّنَّ آَنَْشأََّْنُهنَّ ا

ِ
نْيا يف  ُكنَّ  الاليت  الع جائِز منهن: "قال ) ا  الدُّ

 59ُرْمًصا". ُعْمشا

 يزيد عن الرَّب ِذي ، عبيدة بن موسى عن داود، بن هللا عبد بن سوار حدثنا

ُهنَّ  ِإانَّ :) قوله يف ، و س لَّم ع ل ْيهِ  هللا ص لَّى النيب   عن مالك، بن أنس عن الرَّقاشي ،  أ ْنش ْأان 

نْيا يف  ُكنَّ  اللَّو ايت  ُهنَّ : "قال(  ِإْنش اءً  قوله إان أنشأانهن إنشاء  ".ُرمْصا ُعمشا ع جائِز الدُّ

وأُنن لسن من  ،قيل هن احلور العي أنشأهن هللا مل تقع عليهن الوالدة ومل يسبقن خبلق

وقيل املراد  .وهو ما جرى عليه أبو عبيدة وغريه ،نسل آدم عليه السالم بل خمرتعات

وإن  ،نساء بين آدم واملعىن أن هللا سبحانه أعادهن بعد املوت إىل حال الشباب والنساء

مل يتقدم هلن ذكر لكنهن قد دخلن يف أصحاب اليمي فتلخص أن نساء الدنيا خيلقهن 

وذلك  ،هللا يف القيامة خلقا جديدا من غري توسط والدة خلقا يناسب البقاء والدوام

                                                           
 م(198هـ ، 1108بريوت،  الثقافية : .) مؤسسة الكتب . البعث والنشورالبيهقي، أمحد بن احلسي58
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ل اخللق وتوفر القوى اجلسمية وانتفاء صفات النقص كما أنه خلق احلور يستلزم كما

 60.العي على ذلك الوجه

 به املراد أن .والظاهر 61والدة عليهن يقع مل ألوليائة عزوجل هللا قيل أنشأهن

 عليه وجوه:  ويدل ، إنشاء اجلنة يف تعاىل هللا أنشأهن

وَن ) : يف الواقعة قوله تعاىل هاآ حد ُ اٌن ُمَخَّلَّ ( ِبأَْكَواٍب 77} يَُطوُف عَلهَْيِْم ِوْْلَ

ُعوَن َعْْنَا َوال يزُنفُوَن )78َوآَََبرِيَق َوََكٍْس ِمْن َمِعنٍي ) ( َوفَاِكهٍَة ِممَّا 71( ال يَُصدَّ

وَن ) ُ ََتُوَن )02يَتََخَّيَّ ا يَش ْ   .({07( َولَْحِم َطَّْيٍ ِممَّ

 مث ، العي احلور من وأزواجهم وطعامهم وفاكهتهم وشراهبم نيتهمآو  سررهم فذكر

 نساء مثل نُنأ : فالظاهر ، ونساءهم وفرشهم وشراهبم وطعامهم امليمنة أصحاب ذكر

 .اجلثة يف خلقن قبلهم من

 

نَْشاءً }قال أيضا يف الوقعة :  سبحانه أنه : الثاين
ِ
َّنَّ آَنَْشأََّْنُهنَّ ا

ِ
 ({35)ا

 يدل ال واحلديث ابملصدر، أتكيده وأتمل االنشاء، اختصاصهن هبذا ظاهره

  العي للحور على مشاركتهن يدل بل ، الوصف هبذا العجائزا املذكورات على اختصاص
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 من مما ذكر عنهن العي انفراد احلور يتوهم فال ، املذكورة الصفات هذه يف

 68الصنفي. على واقع منهن فاالنشاء هبا أحق هن بل ، الصفات

 املفسرون إىل أزواجهن. وذكر املتحببات وهن : عروب مجع {َب عر} تعاىل وقوله

 الغلمات املتعشقات الشكالت املتحببات الغنجات العواشق أهلن : العرب تفسري يف

 61من ألفاظهم. ذلك كل ، املغنوجات

 مثل صبور ، عروب واحدها }عراب{: مثقلة" :صحيحه " يف البخاري وقال

 ، الشكلة :العراق الغنجة، وأهل : املدينة وأهل ، العربة : مكة أهل يسميها وصرب،

 61أزواجهن. إىل املتحببات  :والعرب

 صبور مثل عروب وأحدها مثقلة الواقعة عراب سورة كتاب التفسري يف يف وقال

 العراق :الشكلة. قلت وأهل ، الغنجة : املدينة وأهل ، العربة : مكة أهل وصرب تسميها

 من مايطلب غاية عشرهتا، وهذا وحسن صورهتا حسن بي وتعاىل سبحانه فجمع :

 65هبن. الرجل لذة تكمل وبه النساء،

 كأُنن بيض مكنون 1ـ8ـ1ـ8

 الذي وهو البياض، يف البيض ببطن شبهن: بعضهم فقال القول، هبذا البيض

 :ذلك قال من شيء، ذكر ميسه مل ذلك أن وذلك القشر، داخل
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 بن سعيد عن جعفر، عن أشعث، عن ميان، ابن ثنا: قال كريب، أبو حدثنا

 .البيض بطن كأُنن: قال(  مكنون بيض كأُنن) قوله يف جبري،

 عن أسباط، ثنا: قال املفضل، بن أمحد ثنا: قال احلسني، بن حممد حدثنا

 .األيدي متسه أن قبل يقشر حي البيض: قال(  مكنون بيض كأُنن) السدي

(  مكنون بيض كأُنن) قتادة عن سعيد، ثنا: قال يزيد، ثنا: قال ،بشر حدثنا

 .بياضه يشبهن متسه، ومل األيدي به متر مل

أخربان أبو نصر بن قتادة ، أنبأ النضروي ، ثنا أمحد بن جندة ، ثنا سعيد بن 

منصور ، وحدثنا احلسن بن يزيد األصم ، عن السدي ، يف قوله : كأُنن بيض مكنون  

  66".البيض يف عشه املكنون "، قال : 

 فشبه الصفرة، إىل فهو الطائر، َيضنه الذي ابلبيض شبهن بل: آخرون وقال

 :ذلك قال من كر  .بذلك الصفرة يف بياضهن

 كأُنن) قوله يف زيد، ابن قال: قال وهب، ابن أخربان: قال ،يونس حدثين

 الريش أكنه قد الذي النعام بيض مثل الريش، يكنه الذي البيض: قال(  مكنون بيض

 61املكنون. فذلك يربق، فكأنه الصفرة إىل أبيض فهو الريح، من

 فلوُنا والغبار، الريح من ابلريش تكنها النعامة ببيض شبههن: احلسن قال

 صفرة، مشربة بيضاء املرأة تكون أن النساء ألوان أحسن هذا: ويقال. صفرة يف أبيض

 68النعامة. ببيضة تشبهها والعرب

                                                           

 .181ص:1ج:159.رقم:السابق. البعث والنشوراملراجع 66 
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 املكنون و الياقوت و املرجاناحلور العي كأمثال اللؤلؤ  1ـ8ـ1ـ8

ُّْؤلُِؤ الَْمْكنُوِن{قال هللا تعاىل :    61.} ََكَْمثَاِل الل

 والريح األعي عن املستور البهي، الصايف الرطب األبيض اللؤلؤ كأُنن

 الوجوه، من بوجه فيه عيب ال الذي األلوان، أحسن من لونه يكون الذي والشمس،

 مجيالت األوصاف، كامالت هن بل بوجه، فيهن عيب ال العي، احلور فكذلك

 10النعوت.

 بسبب جزاء هلم كان هذا إن املكنون. اللؤلؤ كأمثال عي حور اجلنة يف وهلم

 ولكن - نعيمهم من نوعا عرفت كما - يتمتعون اجلنة يف أُنم على ، يعملون كانوا ما

 وال ، يكدرهم ما فيها يسمعون ال إُنم:  ال ؟ الدنيا كنعيم أبمل مصحوب نعيم هو هل

 ساملا قوال فيها يسمعون لكنهم ، أمثتم:  هلم يقال وال ، أتنيبا وال ، لغوا فيها يسمعون

 مبا عليكم سالم:  املالئكة هلم وتقول ، سالما:  لبعض بعضهم يقول أبن عيب كل من

 11الدار. عقىب فنعم صربمت

                                                                                                                                                          
 1991 -هـ  1111)دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة الرابعة ، معامل التنزيل. أبو حممد البغوي، احلسي بن مسعود.11

 .10ص:1م(ج:
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:  احلديث ويف.  التغري من وأبعد أصفى ألنه ، ابملكنون اللؤلؤ ووصف 

  70.}صفاؤهن  كصفاء اْلر اذلي ال متسه ال يدي{

ُّْؤلُِؤ الَْمْكنُوِن {  أنه: ويروى. األيدي متسه مل الصدف يف املخزون } ََكَْمثَاِل الل

 وجه يف ضحكت حوراء ثغر ضوء: قالوا هذا؟ وما: قالوا اجلنة، يف نور يسطع

 األسورة ومتجيد ساقيها من اخلالخل تقديس يسمع مشت إذا احلوراء أن ويروى.زوجها

 ذهب من نعالن رجليها ويف حنرها من ليضحك الياقوت عقد وإن ساعديها، من

 تبدو الوجوه مشرقات بيض بنساء ، ويتمتعون11ابلتسبيح يصران لؤلؤ من شراكهما

 11وهبجة. صفاء الآللئ وكأُنن ، النعيم نضرة عليهم

بن حممد املصري احلافظ ،  خربان أبو عبد هللا احلافظ ، ثنا أبو علي احلسنأ

مبكة ، ثنا غيالن بن أمحد بن سليمان ، ثنا عمرو بن سواد السرحي ، ثنا عبد هللا بن 

وهب ، أخربين عمرو بن احلارث ، عن أيب السمح ، عن أيب اهليثم ، عن أيب سعيد 

 "، قال :" كأُنن الياقوت واملرجان  "اخلدري ، عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله :

تنظر إىل وجهها وهي يف خدرها أصفى من املرآة ، وإن أدىن لؤلؤة عليها لتضيء ما بي 

املشرق ، واملغرب ، وأنه يكون عليها سبعون ثواب ينفذها بصره ، حىت يرى مخ ساقها 

 15".من وراء ذلك

                                                           
 -هـ  1188 -بريوت دار الكتب العلمية ،لبنان/ } .تفسري البحر احمليط حممد بن يوسف الشهري أبيب حيان األندلسي.18

 .806ص:8م الطبعة : األوىل{ج: 8001
 
 .11ص:8ج:معامل التنزيل. املراجع السابقة،11
 
 .111ص:81مصر(ج:–)شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احلليب .تفسري املراغيأمحد مصطفى املراغى. 11
 
 .150ص:1ج:188:.رقماملراجع السابق. البعث والنشور11
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أخربان أبو بكر القاضي ، أنبأ أبو سهل بن زايد ، ثنا أبو عوف ، ثنا عتاب بن 

 }،عبد هللا بن املبارك ، أنبأ إمساعيل بن أيب خالد ، عن أيب صاحل ، والسدي  زايد ، ثنا

 16".بياض اللؤلؤ وصفاء الياقوت "، قال : {َك هنن الياقوت واملرجان

 

                                                           
 180ص:1ج:158:.رقموالنشوراملراجع. البعث نفس 11


