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  3الباب 

 الكرمي القرآن ىف العني احلور

 األايت الواردة عن احلور العني 1ـ3
 

 النص األية السورة الرقم

َّجنن ات ََِّّفَّ{15َّ}أنِمي ََّّمنقنام ََِّّفََّّاْلُمت ِقينََِّّإن َّ 15-11 الدخان 1

َّونِإْست نب ْرنق ََُّّسنُدس ََِّّمنَّي نْلبنُسوننَّ{15َّ}ونُعُيون َّ

َِِّبُور ََّّونزنو ْجنناُهمَّكنذنِلكنَّ{15َّ}مُّت نقنابِِلينَّ

َّ{15}ِعي َّ

ي ْرنات ََِّّفيِهن َّ 01-07 الرمحن 2 ءَّفنِبأني َّ{07َّ}ِحسنان ََّّخن َّرنبِ ُكمناَّآَلن

نَّ َِّفََّّم ْقُصورنات ََُّّحور َّ{05َّ}ُتكنذِ َبن

ءَّفنِبأني َّ{05َّ}اْْلِينامَّ اَّآَلن نََّّرنبِ ُكمن َبن {05َّ}ُتكنذِ 

لنُهمََِّّْإنس ََّّينْطِمثْ ُهن ََّّلنَّْ َّفنِبأني َّ{05َّ}جنان ََّّونَلنََّّق نب ْ

ء نََّّرنبِ ُكمناَّآَلن َّ{01}ُتكنذِ َبن

 الطور 3

 

َِِّبُور ََّّونزنو ْجنناُهمَّم ْصُفوفنة ََُّّسُرر ََّّعنلنىَُّمت ِكِئينَّ 27

َّ{57}ِعي َّ

َّونأنْعنناًَب}55ِإن َّلِْلُمت ِقينَّمنفنازًا} 33-31 النبأ 5 اِئقن {55َّ{َّحندن
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َّأنتْ رناًَب} َّ{55ونكنوناِعبن

َّاللُّْؤُلؤََّّكنأنْمثنالَّ{55َّ}ِعي ََّّونُحور َّ 23-22 الواقعة 1

َّ{55}اْلمنْكُنونَّ

 

 

 تفسري األايت املتعلقة عن احلور العني 2ـ3

 سورة الدخان  1ـ2ـ3

نَّ إلُْمتَِّقنَي ِِف َمقَاٍم أَِمنٍي}}
ِ
َّاٍت َوُعُيوٍن}15إ نُدٍس 15{ ِِف َجن { يَلْبَُسوَن ِمن س ُ

تَقَاِبِلنَي} ٍق مُّ تَْْبَ س ْ
ِ
ْجنَاُُه ِِبُوٍر ِعنٍي}{ 15َوإ  {15كََذِِلَ َوَزوَّ

 تفسري األايت

)األايتَّاليومَّذلكَّىفَّاألهوالَّمنَّيرونهَّوماَّالكافرينَّوعيدَّذكرَّأنَّبعد

َّىفَّالتكرميَّضروبَّمنَّالنعيمَّجناتَّىفَّيالقونهَّمباَّاملتقيَّبوعدَّهذاَّأعقبَّ،َّالسابقة(

َّحتو لَّوَلَّموتَّيعقبهََّلَّخالدَّأبدى ََّّالنعيمَّهذاَّأنَّببيانَّمثَّ،َّواملآكلَّوالزوجاتَّامللبس

00َّ.انتقالَّوَل

َّمنهَّ َّتفضال ،َّ َّاجلحيم َّعذاب َّمن َّوحفظهم ،َّ َّالنعيم َّأبلوان َّاملتقي َّاَّلل  أكرم

عليهمَّ،َّوتلكَّهيَّالسعادةَّ،َّوالربحَّالعظيمَّ،َّوالنجاةَّالعظيمةَّ،َّوالفوزَّاألكربَّالذيََّلَّ

َّاْلفنْوُزَّاْلعنِظيمَُّ َُّهون علىَّأنَّالتفضيلَّأعلىَّدرجةََّّمثيلَّلهَّعلىَّاإلطالق.َّودلَّقولهَّ:َّذِلكن

                                                           
ََّّ.551ص:51.ج:تفسريَّاملراغيَّ.املرجعَّالسابق00
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َّ،َّوكونهَّفوزاَّعظيماَّ،َّأيَّإنَّاملنحةَّ منَّالثوابَّاملستحقَّ،َّلوصفهَّأبنهَّفضلَّمنَّاَّلل 

08َّ.اإلهليةَّأفضلَّمنَّاألجرَّواألجرة

إنَّالذينَّاتقواَّهللاَّأبداءَّطاعته،َّواجتنابَّمعاصيهَّفَّموضعَّإقامة،َّآمنيَّفَّ

َّمن َّالدنيا َّمقامات َّف َّمنه َّخياف َّكان َّمما َّاملوضع َّواألنصابَّاَّذلك َّوالعلل ألوصاب

َّيزيد،َّقال:َّثناَّسعيد،َّعنَّقتادة،َّقولهَّ،واألحزان َّثنا َّبشر،َّقال: إ ن إملتقني ِف  }حدثنا

09َّ.إيَّوهللا،َّأميَّمنَّالشيطانَّواألنصابَّواألحزانَّ{مقام أ مني 

ََّلَّآمنونَّفهمَّشرَّكلَّمنَّأنفسهمَّعلىَّفيهَّأيمنونَّ،َّأميَّمقامَّفَّاملتقيَّإن

َّمعَّوهمَّ،َّالرمحنَّالعزيزَّجوارَّفَّوأمناَّسالمةَّوكفاهمَّ،َّحيزنونَّهمَّوَلَّعليهمَّخوف

َّدائماَّفهمَّوحسدَّغلَّمنَّقلوهبمَّفَّماَّاَّلل ََّّنزعَّقدَّ،َّمتسامرونَّمتقابلونَّإخواهنم

َّ.متقابلون

ٍق ُمتَقَاِبِلنَي{ تَْْبَ س ْ
ِ
ْنُدٍس َوإ َّاٍت َوُعُيوٍن يَلْبَُسوَن ِمْن س ُ يلبسون من }َّوقوله } ِِف َجن

َّمنََّّ{س ندس َّرق َّما َّوهو َّسندس، َّمن َّاجلنات َّهذه َّف َّاملتقون َّهؤَلء َّيلبس يقول:

كماَّحدثناَّبشر،َّقال:َّثناَّيزيد،َّقال:َّثناَّ،ََّّالديباجَّوإستربق:َّوهوَّماَّغلظَّمنَّالديباج

س تْبقم}َّسعيد،َّعنَّقتادة،َّعنَّعكرمة،َّفَّقوله اإلستربق:َّالديباجَّ"قال:ََّّ{ن س ندس وإ 

ٍق {انَّوحنوهاََّّوهو:َّرفيعَّاحلرير،َّكالقمصوقيلََّّ.87"الغليظ تَْْبَ س ْ
ِ
وهوَّماَّفيهَّبريقََّّ} َوإ

                                                           
َّ.555ص:51بريوتَّدمشق(ج:َّ-دارَّالفكرَّاملعاص) التفسريَّاملنري.َّالزحيلى،َّوهبةَّبنَّمصطفى.08
َّ

َّ.15ص:55ج:.البيانَّفَّأتويلَّالقرآنجامعَّ.ملرجعَّالسابقا09
َّ

َّ.15ص:55:ججامعَّالبيانَّفَّأتويلَّالقرآن.َّملراجعَّالسابق.اَّنفس87
َّ
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أي:َّعلىَّالسررََّلََّّ} ُمتَقَاِبِلنَي {وملعانَّوذلكَّكالرايش،َّوماَّيلبسَّعلىَّأعايلَّالقماش،َّ

أهنمَّفَّاجلنةَّيقابلَّبعضهمَّبعضاََّبلوجوه،َّوَلََّّوَّ،85جيلسَّأحدَّمنهمَّوظهرهَّإىلَّغريه

85َّ.ينظرَّبعضهمَّفَّقفاَّبعض

َّأعطيناَّهؤَلءَّاملتقيَّفَّاآلخرةَّمنَّالكرامةَّإبدخالناهميقولَّتعاىلَّذكره:َّكماَّ

اجلنات،َّوإلباسناهمَّفيهاَّالسندسَّواإلستربق،َّكذلكَّأكرمناهمَّأبنَّزوجناهمَّأيضاَّفيهاَّ

85ََّّ.حوراَّمنَّالنساء،َّوهنَّالنقياتَّالبياض،َّواحدهتن:َّحوراء

َّعلىَّعبادهَّاملتقيَّاألبرارَّفَّاجلنةَّأنواعَّالنعمَّاحلسيةَّواملع نويةَّ،َّذكرَّيفيضَّاَّلل 

َّواستئناسَّ َّاجللسات َّف َّوالتقابل ،َّ َّواملالبس ،َّ َّاملساكن َّتشمل َّأنواع َّمخسة َّهنا منها

البعضََّبلبعضَّ،َّواألزواجَّ،َّواملآكلَّالدائمة.َّقالَّجماهدَّ:إمناَّمسيتَّاحلورَّحوراَّألهننَّ

85َّ.حيارَّالطرفَّفَّحسنهن َّوبياضهنَّوصفاءَّلوهنن َّ

َّكذلكَّذكرهَّتقدمَّماَّهبمَّوفعلناَّاجلنةَّأدخلناهمَّكماَّأوَّ،َّكذلكَّاألمر

َّاْليامَّفَّمقصوراتَّحورَّ،َّواملرجانَّالياقوتَّكأهننَّ،َّعيناَّحوراَّزوجناهمَّأبنَّأكرمناهم

َّاْلدمَّيدعون!ََّّ؟َّاإلحسانَّإَلَّاإلحسانَّجزاءَّوهلَّ،َّجانَّوَلَّإنسَّقبلهمَّيطمثهنَّلَّ،

                                                           
5999ََّّ-ه 5557َّ.َّ)دارَّطيبةَّللنشرَّوالتوزيعَّالطبعةَّ:َّالثانيةَّتفسريَّالقرآنَّالعظيمإمساعيلَّبنَّعمرَّبنَّكثري.85

َّ.515ص:0م(ج:
َّ

َّ.15ص:55:ججامعَّالبيانَّفَّأتويلَّالقرآن.َّملراجعَّالسابق.ا85
َّ

َّ.15ص:55:ججامعَّالبيانَّفَّأتويلَّالقرآن.َّملراجعَّالسابق.انفس85َّ
َّ

َّ.555ص:51بريوتَّدمشق(ج:َّ-دارَّالفكرَّاملعاص) التفسريَّاملنري.َّملراجعَّالسابق.ا85



33 
 

َّاجلنةَّفَّوهمَّ،َّمكروهَّأوَّأذىَّكلَّمنَّآمنيَّفاكهةَّكلَّمنهمَّويطلبونَّاجلنةَّف

81َّ.أبداَّاملوتَّفيهاَّيذوقونََّلَّ،َّخالدون

يقولَّفَّمعىنَّاحلُور،َّماَّحدثينَّبهَّحممدَّبنَّعمرو،َّقال:َّثناَّأبوََّّجماهدوكانَّ

َّورقاءَّمجيعا،َّعنَّ عاصم،َّقال:َّثناَّعيسىَّوحدثينَّاحلارث،َّقال:َّثناَّاحلسن،َّقال:َّثنا

َّقوله: َّعنَّجماهد، ُوٍر عحنٍي{ ابنَّأيبَّجنيح، َّأنكحناهمَّحورا.}َوَزوَّْجَناُهْم ِبح قال:ََّّقال:

واحلُور:َّالاليتَّحيارَّفيهن َّالطرفََّبد َُّمخَُّّسوقهن َّمنَّوراءَّثياهبن ،َّويرىَّالناظرَّوجههَّفََّّ

َّكاملرآةَّمنَّرقةَّاجللد،َّوصفاءَّاللون.َّوهذاَّالذيَّقالهَّجماهدَّمنَّأنَّاحلورَّ كبدَّإحداهن 

َّإمناَّمعناها:َّأنهَّحيارَّفيهاَّالطرف،َّقولََّلَّمعىنَّلهَّفَّكالمَّالعرب،َّألنَّاحلُورَّإمناَّهو

مجعَّحوراء،َّكاحلمرَّمجعَّمحراء،َّوالسود:َّمجعَّسوداء،َّواحلوراءَّإمناَّهيَّفعالءَّمنَّاحلورَّ

َّالبياضَّمنَّالطعامَّاحلُو ارِي َّ َّوزوجناهمَّبنساءوقيلََّّ.81وهوَّنقاءَّالبياض،َّكماَّقيلَّللنقي 

80َّ.حيارَّالطرفَّفيهمَّجلماهلنَّوحسنهن

َّ

 سورة الرمحن 2ـ2ـ3

إٌت ِحَساٌن} ََبِن}{ 07ِفهِينَّ َخْْيَ ْقُصوَرإٌت ِِف 05فَِبأَي ِ أ ََلء َرب ُُِكَا تُكَذ ِ { ُحوٌر مَّ

ََبِن}05إلِْخَياِم} }05{ فَِبأَي ِ أ ََلء َرب ُُِكَا تَُكذ ِ نٌس قَْبلَهُْم َوََل َجانٌّ
ِ
{ 05{ لَْم يَْطِمْْثُنَّ إ

ََبِن}  {01فَِبأَي ِ أ ََلء َرب ُُِكَا تُكَذ ِ

                                                           
َّ.555ص:5.َّ)دارَّاجليلَّاجلديد(.ج:التفسريَّالواضححممدَّحممود.ََّّ،حجازى83
 

َّ.15ص:55:ججامعَّالبيانَّفَّأتويلَّالقرآن.َّملراجعَّالسابق.ا81
َّ

َّ.551ص:55.ج:التفسريَّالوسيطَّللقرآنَّالكرميحممدَّسيدَّطنطاوى.80َّ
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 تفسري األايت

ثناَّوأخربانَّاحلسيَّقالَّ ثناَّحممدَّبنَّعليَّبنَّاحلسنَّالصوفَّقالَّ:َّحد  :َّحد 

ثناَّمسلمَّبنَّقتيبةَّعنَّ ثناَّسريحَّبنَّيونسَّقالَّ:َّحد  حامدَّبنَّشعيبَّالبخليَّقالَّ:َّحد 

سالمَّبنَّمسكرَّعنَّقتادةَّعنَّعقبةَّبنَّعبدالغ فارَّقالَّ:َّنساءَّأهلَّاجلنةَّأيخذَّبعضهنَّ

لراضياتَّفالَّنسخطَّ،َّأبيديَّبعضَّويتغنيَّأبصواتَّلَّيسمعَّاْلالئقَّمثلهاَّ:َّحننَّا

88ََّّ.وحننَّاملقيماتَّفالَّنظعنَّأبداَّ،َّوحننَّخرياتَّحسانَُّحبيناَّألزواجَّكرام

َّ:َّنساءَّبيضَّ،َّواحلورَّ {َخْْيإٌت ِحسانٌ } مجعَّخريةَّعلىَّمعىنَّذواتَّخري.َُّحور 

َّحمبوساتَّ :َّ َّمنْقُصورات  َّسوادها. َّسواد َّشدة َّمع َّالعي َّبياض َّبياض َّشدة :

اتَّاألخالقَّ،َّحسانَّالوجوه.َّمعناهَّ.89ومستورات روىَّكماَََّّّىفَّتلكَّاجلناتَّنساءَّخري 

َّعليهَّوسلمَّ:ايَّرسولََّّ"َّاحلسنَّعنَّأمهَّعنَّأمَّسلمةَّقالتَّ: َّصل ىَّاَّلل  قلتَّلرسولَّاَّلل 

:َّ َّقال َّ؟ َّحسان َّخريات َّتعاىل َّقوله َّعن َّأخربىن ات األخالق حسان " اَّلل  خرير

:َّىفََّبطنهنَّاْلريَّ،َّوىفَّظاهرهنَّاحلسن.َّوروىَّأنَّاحلورَّيغن يَّالرازي .وقالَّ"الوجوه

اتَّاحلسانَّ،َّخلقنَّألزواجَّكرامأىَّ 97َّ.حننَّاْلري 

ثناَّحممدَّبنَّالفرجَّالصدفَّعنَّعمروَّبنَّهاشمَّعنَّابنََّّابن وهب قالَّ:َّحد 

َّأيبَّكرميةَّعنَّهشامَّابنَّحسانَّعنَّاحلسنَّعنَّأُمهَّعنَّأُمَّسلمةَّقالَّ:َّقلتَّلرسولَّهللا

                                                           
َّ-ه 5555َََّّّ-لبنانََّّ-بريوتََّّ-دارَّإحياءَّالرتاثَّالعريبََّّ).الكشفَّوالبيانَّ.أمحدَّبنَّحممدَّبنَّإبراهيمَّ،الثعليبَّأبوَّإسحاق88
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قالََّّصلىَّهللاََّّ}خْيإت حسان {لهَّسبحانهَّ:أخربينَّعنَّقوََّّ-َّعليهَّوسلمصلىَّهللاَّ-

أنَّاحلورََّّ":عائشة عنََّّاألسودعليهَّوسلمَّ"خرياتَّاألخالقَّحسانَّالوجوه".َّوروىَّ

العيَّإذاَّقلنَّهذهَّاملقالةَّأجابتهن َّاملؤمناتَّمنَّنساءَّالدنياَّ:َّحننَّاملصل ياتَّوماَّصل ينتَّ

َّ،َّوحننَّامل َّ،َّوحننَّاملتصد قاتَّوماَّ،َّوحننَّالصائماتَّوماَّصمنت  توض ئاتَّوماَّتوضأتن 

وقالَّ،َّجريرَّبنَّعبدهللاَّ:َّخمتاراتَّوقالَّ:َّخرياتَّفاضالتَّ.َّاحلسنوقالَََّّّ".تصدقنت َّ

َّبذرَبتَّوَلَّذفراتَّوَلَّجنراتَّوَلَّمتطل عاتَّوَلَّمتشو قاتَّوَلََّّاملفسررون :َّخرياتَّلسنن

95َّ.ؤذينمتسلطاتَّوَلَّطم احاتَّوَلَّطو افاتَّفَّالطرقَّ،َّوَلَّيغرنَّوَلَّي

قيل:َّاملرادَّخرياتَّكثريةَّحسنةَّفَّاجلنة،َّقالهَّقتادة.َّوقيل:َّخرياتَّمجعَّخرية،َّ

َّاْل َّاحلسنة َّالصاحلة َّاملرأة َّالوجهوهي َّاحلسنة َّاْلرياتََّّأنَّ،ُلق َّحنن َّيغني: َّالعي احلور

أخربانَّعبدَّالواحدََّّ} ُحوٌر َمْقُصوَرإٌت ِِف إلِْخَياِم {:َّمثَّقال.95َّاحلسان،َّخلقناَّألزواجَّكرام

املليحي،َّأخربانَّأمحدَّبنَّعبدَّهللاَّالنعيمي،َّحدثناَّحممدَّبنَّإمساعيل،َّحدثناَّحممدَّبنَّ

املثىن،َّأخربانَّعبدَّالعزيزَّبنَّعبدَّالصمد،َّأخربانَّعمرانَّاجلوين،َّعنَّأيبَّبكرَّبنَّعبدَّهللاَّ

من  ن للمؤمن يف اجلنة خليمة"إ}بنَّقيس،َّعنَّأبيهَّأنَّالنيبَّصلىَّهللاَّعليهَّوسلمَّقال:َّ

لؤلؤة واحدة جموفة، عرضها ستون ميال يف كل زاوية منها أهل ما يرون اآلخرين 

َّاْلرياتَّحورَّشديداتَّالبياضَّ،َّوقيلََّّ،95{"يطوف عليهم املؤمن َّالنساء إنَّهؤَلء

َّحمجباتَّ َّخمدرات ،َّ َّالبياض َّصفاء َّمع ،َّ َّاألعي َّواسعات َّأي ،َّ َّحور َّعيوهنن وف
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َّاجمل َّالدر  َّمن َّاملكونة َّاجلنة َّخيام َّف َّالشوارعَّمستورات َّف َّمرتددات َّفلسن ،َّ وفة

ََّّ .95والطرقات ْرِف {وهناكَّقال: ،َّوَلَّشكَّأنَّاليتَّقدَّقنصنرنتََّّ} ِفهِينَّ قَاِِصَإُت إلطَّ

91َّ.نَُّقصرت،َّوإنَّكانَّاجلميعَّخمدراتطرفهاَّبنفسهاَّأفضلَّمم

َّ.مجعَّاْليمَّ،َّقالَّابنَّمسعودَّ:َّلكلَّزوجةَّخيمةَّطوهلاَّستونَّميالَّ}ِف إخليام{

ثناَّمهامَّبنَّحيىيَّعنَّأيبَّعمرانَّاجلوينَّعنَّأيبَّبكرَّبنَّأيبَّموسىَّاألشعريَّ،َّعبدَّ حد 

َّعنَّالنيب ،َّ َّوسلمَّ-أبيه َّطوَّ"َّ:َّقالَّ-صلىَّهللاَّعليه َّواحدة َّدرة َّفَّالسماءَّاْليمة هلا

عنَّهشامَّعنَّحممدََّّوَّ."ستونَّميالَّفَّكلَّزاويةَّمنهاَّأهلَّللمؤمنََّلَّيراهمَّاآلخرون

اتَّاحلسانَّواسعاتَََّّّ}حور مقصورإت ِف إخليام{ عنَّابنَّعباسَّفَّقولهَّ: وهؤَلءَّاْلري 

َّفلسنَّبطو افاتَّىفَّ َّحمبوساتَّىفَّاحلجالَّ، ،َّ َّالسواد َّالبياضَّحول العيونَّمعَّصفاء

قالََّّ.91الطرقاتَّ،َّوالعربَّميدحونَّالنساءَّاملالزماتَّللبيوتَّللدَللةَّعلىَّشدةَّالصيانة

َّأربعةَّآَلفَّمصراعَّمنَّذهب:َّاْليمةَّلؤلؤةَّواحدةَّأربعةَّفراسخَّفَّأربعةَّفراسخَّهل .َّا

مررتَّليلةَّأسريَّيبَّبنهرَّحافتاهَّقبابَّاملرجانَّ:"صلىَّهللاَّعليهَّوسلمََّّقالَّرسولَّهللاوَّ

فقلتَّ:َّايَّجربيلَّمنَّهؤَلءَّ؟َّقالَّ:َّهؤَلءََّّ،فنوديتَّمنهَّ:َّالسالمَّعليكَّايَّرسولَّهللا

َّ :َّ َّفقلن ،َّ َّهلن َّفأذن َّعليك َّيسل من َّأن َّف َّرهبن  َّاستأذن  َّالعي َّاحلور َّمن حننَّجوار
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اْلالداتَّفالَّمنوتَّ،َّوحننَّالناعماتَّفالَّنيئسَّ)َّأبداَّوحننَّالراضياتَّفالَّنسخطَّأبداَّ

َّ.90}حور مقصورإت ِف إخليام{مثَّقرأَّرسولَّهللاَّصلىَّهللاَّعليهَّوسلمَّ،(َّأزواُجَّرجالَّكرام

َّعينانَّفواراتنََّبملاءَّالكثريَّ،ََّّ{؟ فبأ ى أ َلء ربكام تكذَبن } فبأ ى أ َلء }فيهما

فيهماَّفاكهةَّيتفكهَّهباَّ،َّوخاصةَّالنخلَّوالرمانَّ،َّولعلَّختصيصهماََّّ{ربكام تكذَبن ؟ 

َّ.َبلذكرَّلكثرةَّوجودمهاَّفَّاجلزيرةَّالعربية

فيهنَّنساءَّخرياتَّحسانَّفَّاْللقَّواْللقَّ،َّوإذاَّ{ فبأ ى أ َلء ربكام تكذَبن ؟}

َّ؟ َّوالوقوفَّعلىَّمداه  وصفهنََّبحلسنَّربكَّفكيفَّتقفَّمنَّخملوقَّعلىَّبيانَّكنهه

البياضَّ،َّوفَّعيوهننََّّهؤَلءَّالنساءَّحورَّشديدات ربكام أ هيا إلثقالن تكذَبن ؟{}فبأ ى أ َلء 

حورَّ،َّوهنَّمقصوراتَّفَّاْليامَّ،َّحمبوساتَّحمجباتَّ،ََّلَّيتبذلنَّفَّشارعَّأوَّسوقَّ،َّ

وَلَّخيرجنَّلبيعَّأوَّشراءَّ،َّواحلجابَّالذيَّيقصدهَّالشارعَّويصفَّبهَّاحلورَّالعيَّهوَّ

َّوأهننَّمقصوراتَّعلىَّأزواجهنََّلَّجملتمعاَّالبعدَّعنَّالتبذلَّوالولوجَّإىل تَّوالنواديَّ،

ينظرنَّإىلَّرجالَّغريهمَّ،َّوكلناَّبينهَّوبيَّنفسهََّلَّحيبَّإَلَّاملرأةَّاملقصورةَّعليهَّ،َّأماَّاليتَّ

ترتكهَّوتصادقَّغريهَّ،َّوتراقصهَّوتستضيفهَّاألايمَّواللياىلَّ،َّففيَّالواقعَّليستَّهذهَّامرأتهَّ

قوهلمَّاملدنيةَّالكاذبةَّ،َّحىتَّفقدواَّوحدهَّ،َّتلكَّطبيعةَّالرجالَّ،َّأماَّالذينَّطغتَّعلىَّع

رجولتهمَّ،َّوتركواَّنساءهمَّلألصدقاءَّواْلالنَّحتتَّاسمَّاحلريةَّواملدنيةَّفهؤَلءَّقومَّلَّيعدَّ

ونساءَّاجلنةَّحورَّمقصوراتَّفَّاْليامَّأبكارَّلَّميسهنَّقبلَّ،َّللعقلَّوللمنطقَّمعهمَّسبيل

98َّ.أزواجهنَّإنسَّوَلَّجان
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 سورة الطور 3ـ2ـ3

ْجنَاُُه ِِبُوٍر ِعنٍي)ُمتَِّكئنَِي عَََل  ْصُفوفٍَة َوَزوَّ ٍر مَّ  (57ُُسُ

 تفسري األية

ٍر َمْصُفوفٍَة {َّوقوله: ََّّ }ُمتَِّكئنَِي عَََل ُُسُ َّصفوفاأي: َّجعلت موضوعةََّّ،99قد

جيلسونَّعلىَّسررَّمصفوفَّبعضهاَّجبوارَّبعضَّجلسةََّّوَّ،577بعضهاَّإىلَّجنبَّبعض

َّمنَّيتكلفَّلهَّ َّفإنَّمنَّيكونَّعنده ،َّ َّوَلَّتكلفَّلديه ،َّ َّعليه املتكئَّالذيََّلَّكلفة

ََّلَّيتفرغَّلالتكاءَّ،َّفحالهَّحالَّاطمئنانَّورفعََّّ جيلسَّوَلَّيتكىءَّ،َّومنَّيكونَّىفَّمهم 

ََّبل 575َّ.كلفةَّوخلو 

ْجنَاُُهْ ِِبُوٍر ِعنٍي {} مثَّذكرَّماَّيتمتعونَّبهَّمنَّاألزواجَّفقالَّ: وزوجناَّأي:َََّّوَزوَّ

َّاْللفَّ َِّبورَّعيَّمنَّالنساء،َّيقولَّالرجل:َّزوجَّهذا َّاملتقيَّأزواجا الذكورَّمنَّهؤَلء

َّالفرد،َّمبعىن:َّاجعلهماَّزوجا ات،َّوجعلناهمَّقريناتَّصاحلَّ.575الفردَّأوَّالنعلَّالفردَّهبذا

:َّالاليتَّحيارَّفيهنَّالطرفَّ }وإحلور{ ،منَّاحلورَّالعيَّواسعاتَّالعيونَّوزوجاتَّحساان

َّمنَّرقةَّ َّإحداهنَّكاملرآة َّفَّكبد َّوجهه َّويرىَّالناظر َّثياهبن، َّمخَّسوقهنَّمنَّوراء َبد

أنَّاحلورَّإمناَّمعناها:َّأنهَّحيارَّفيهاَّالطرف،ََّّجماهداجللد،َّوصفاءَّاللون.َّوهذاَّالذيَّقالهَّ
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َّكاحلمرَّمجعَّمح َّهوَّمجعَّحوراء، َّإمنا َّألنَّاحلور َّالعرب، راء،َّقولََّلَّمعىنَّلهَّفَّكالم

والسود:َّمجعَّسوداء،َّواحلوراءَّإمناَّهيَّفعالءَّمنَّاحلورَّوهوَّنقاءَّالبياض،َّكماَّقيلَّللنقيَّ

575َّ.:َّأنكحناهمَِّبورَّعيَّ}وزوجناُه{ :جماهدوقالََّّ.575البياضَّمنَّالطعامَّاحلواري

َّ

 سورة الواقعة 5ـ2ـ3

ُّْؤلُِؤ إلَْمْكنُوِن}55َوُحوٌر ِعنٌي} ( َل يَْسَمُعوَن 55يَْعَملُوَن )َجزإًء ِبام اكنُوإ {55{ ََكَْمثَاِل إلل

َلَّ ِقياًل َسالمًا َسالماً )51ِفهيا لَْغوإً َوَل تَأْثامِيً )
ِ
 (52( إ

 ري األايتتفس

َّأصنافَّثالثة َّالقيامة َّأنَّالناسَّيوم َّسابقونََّّ)األايتَّالسابقة(بعدَّأنَّذكر :

أعقبَّذلكَّبذكرَّماَّيتمتعَّبهَّالسابقونَّمنَّالنعيمََّّ،وأصحابَّميمنةَّوأصحابَّمشأمة

ىفَّفرشهمَّوطعامهمَّوشراهبمَّونسائهمَّوأحاديثهمَّاليتَّتدلَّعلىَّصفاءَّالنفسَّ،َّوأدبَّ

571َّ.اْللقَّ،َّومسوَّالعقل

إنَّهذاَّكانَّهلمَّجزاءَّبسببَّماََّّ،َّوهلمَّفَّاجلنةَّحورَّعيَّكأمثالَّاللؤلؤَّاملكنون

ولكنَّهلََّّ-كماَّعرفتَّنوعاَّمنَّنعيمهمَََّّّ-كانواَّيعملونَّ،َّعلىَّأهنمَّفَّاجلنةَّيتمتعونَّ

َّوَلَّ ،َّ َّيكدرهم َّما َّفيها ََّلَّيسمعون َّإهنم ََّلَّ: َّ؟ َّالدنيا َّكنعيم َّمصحوبَّأبل َّنعيم هو

َّساملاَّيسمعونَّفيهاَّلغواَّ،َّوَلَّأتنيباَّ،َّوَلَّيقالَّهلمَّ:َّأمثتمَّ،َّلكنهمَّيسمعونَّفيهاَّقوَل
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منَّكلَّعيبَّأبنَّيقولَّبعضهمَّلبعضَّ:َّسالماَّ،َّوتقولَّهلمَّاملالئكةَّ:َّسالمَّعليكمَّمباَّ

571.صربمتَّفنعمَّعقىبَّالدار
َّ

}حور َّعنَّأُمَّسلمةَّقالتَّ:َّقلتَّ:َّايَّرسولَّهللاَّأخربينَّعنَّقولَّهللاَّعز وجل

عنَّأنسَّقالَّ:َّقالَّرسولَّهللاَّ)ََّّوَّ(َّ.َّ"حورَّبيضَّعيَّضخامَّالعيونَّ)"؟َّقالَّ:عني{

570.)َّخلقَّاحلورَّالعيَّمنَّالزعفرانَّ(صلىَّهللاَّعليهَّوسلمَّ(َّ
 

ُّْؤلُِؤ إلَْمْكنُونِ } أيَّويتمتعونَّبنساءَّبيضَّمشرقاتَّالوجوهََّّ{َوُحوٌر ِعنٌي ََكَْمثاِل إلل

َّوهبجة َّصفاء َّالآللئ َّوكأهنن ،َّ َّالنعيم َّنضرة َّعليهم 578َّتبدو َّصفاءَّ، َّف َّهن يقول:

579ََّّ.للؤلؤَّاملكنونَّالذيَّقدَّصيَّفَّكنكاََّّبياضهنَّوحسنهن،

املخزونَّفَّالصدفَّلَّمتسهَّاأليدي.َّويروى:َّأنهَّيسطعَّنورَّفَّاجلنة،َّقالوا:َّ

وماَّهذا؟َّقالوا:َّضوءَّثغرَّحوراءَّضحكتَّفَّوجهَّزوجها.َّويروىَّأنَّاحلوراءَّإذاَّمشتَّ

َّمنَّساعديها،َّوإنَّعقدَّالياقوتَّ َّومتجيدَّاألسورة يسمعَّتقديسَّاْلالخلَّمنَّساقيها

َّ.557ضحكَّمنَّحنرهاَّوفَّرجليهاَّنعالنَّمنَّذهبَّشراكهماَّمنَّلؤلؤَّيصرانََّبلتسبيحلي

حدثناَّأمحدَّبنَّعبدَّالرمحن،ََّّ:وجاءَّاألثرَّعنَّرسولَّهللاَّصلىَّهللاَّعليهَّوسلم

قال:َّثناَّأمحدَّبنَّالفرجَّالصدفَّالدمياطي،َّعنَّعمروَّبنَّهاشم،َّعنَّابنَّأيبَّكرمية،َّعنَّ

سلمةَّقالت:َّقلتَّايَّرسولَّهللاَّأخربينَّهشامَّبنَّحسان،َّعنَّاحلسن،َّعنَّأمه،َّعنَّأمَّ
                                                           

َّ.190ص:5.َّ)دارَّاجليلَّاجلديد(.ج:التفسريَّالواضح.َّملرجعَّالسابق571
َّ

َّ.571ص:9ج:الكشفَّوالبيان.َّملرجعَّالسابق.ا570
َّ

َّ.550ص:50ج:رجعَّالسابق.تفسريَّاملراغي.امل578
َّ

َّ.570ص:55ج:جامعَّالبيانَّفَّأتويلَّالقرآن.َّملرجعَّالسابق.ا109
 

َّ.55ص:8.ج:التنزيلمعالَّ ملرجعَّالسابق.557



33 
 

قال:َّ"صفاؤهنَّكصفاءَّالدرَّالذيَّفَّاألصدافََّّ) َك مثال إللؤلؤ إملكنون (عنَّقولَّهللا

 555.الذيََّلَّمتسهَّاأليدي"
َّالنعيمَّفقالَّ:َّ أيََّّ)َجزإًء ِبام اكنُوإ يَْعَملُوَن(مثَّذكرَّالسببَّىفَّمتعتهمَّبكلَّهذا

جازاهمَّرهبمَّعلىَّماَّعملواَّ،َّوأاثهبمَّمباَّكسبواَّىفَّالدنياَّ،َّوزك واَّبهَّأنفسهمَّمنَّصاحلَّ

َّقو اميَّ َّلهَّأبداءَّفروضَّدينهمَّعلىَّأمتَّالوجوهَّوأكملهاَّ،َّفهمَّكانوا األعمالَّ،َّونصبوا

َّالل ْيِلَّماَّي نْهجنُعونن.َّونَِبأْلنْسحاِرَّهَََّّّأيلليلَّ،َّصو اميَّللنهارَّ ْمَّينْست نْغِفُرونن.َّكانُواَّقنِلياًلَِّمنن

َّلِلس اِئِلَّوناْلمنْحُرومَّ وبعدَّأنَّوصفَّالنساءَّوصفَّحديثهمَّحينئذَّفقالَّ.َّونِفَّأنْمواهِلِْمَّحنق 

َلَّ ِقياًل َسالمًا َسالماً َّ:
ِ
(َّأيََّلَّيسمعونَّاللغوَّاهلراءَّمنَّ)َل يَْسَمُعوَن ِفهيا لَْغوإً َوَل تَأْثامِيً. إ

منهَّالنفوسَّالراقيةَّ،َّذاتَّاألخالقَّالعاليةَّ،َّولكنَّاحلديثَّ،َّوَلَّهجرَّالقولَّوماَّتتقززَّ

555َّ.يسمعونَّأطيبَّالسالمَّ،َّوسامىَّالكالم

َّ

 النبأ سورة 1ـ2ـ3

نَّ لِلُْمتَِّقنَي َمفَازإً}
ِ
 {55{ َوكََوإِعَب أَتَْرإًَب}55{ َحَدإئَِق َوأَْعنَاًَب}55إ

 تفسري األايت

بعدَّأنَّبيَّحالَّاملكذبيَّ،َّأردفهَّماَّيفوزَّبهَّاملتقونَّمنَّاجلناتَّاليتَّوصفهاَّ

َّاستنهاضَّلعواىلَّاهلممَّ،َّ َّتعاىلَّ،َّوىفَّهذا ووصفَّماَّفيهاَّ،َّوذكرَّأهناَّعطاءَّمنَّاَّلل 
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بدعوهتمَّإىلَّاملثابرةَّعلىَّأعمالَّاْلريَّ،َّوازدايدهمَّمنَّالقرَبتَّوالطاعاتَّ،َّكماَّأنَّفيهاَّ

555َّ.كذبيإبالماَّألنفسَّالضاليَّامل

نَّ لِلُْمتَِّقنَي َمفازإً ، َحدإئَِق َوأَْعناًَب ، َوكَوإِعَب أَتْرإًَب ، َوََكْساً ِدهاقاً 
ِ
أيَّإنَّللذينََّّإ

َّ،َّ َّالنار َّمن َّوجناة ،َّ ََّبملطلوب َّوظفرا َّفوزا َّنواهيه َّواجتناب َّأبوامره ََّبلعمل َّرهبم اتقوا

َبَلستمتاعََّبلبساتيَّذاتَّاألشجارَّواألمثارَّواألعنابَّاللذيذةَّالطعمَّ،َّوَبلنساءَّاحلورَّ

َّفَّ َّاملتساوايت ،َّ َّتتدل  َّول َّتتكسر َّل َّصدورهن َّعلى َّالقائمة َّاألثداء َّذوات الكواعب

555َّ.وبتناولَّالكؤوسَّاملرتعةَّاململوءةََّبْلمرَّغريَّاملسكرةَّالسنَّ،

ن  للمتقني مفازإً{ َّوخافَّعقابهَّفوزاََّبلكرامةَّوالثوابََّّ}إ  أيَّإنَّملنَّاتقىَّحمارمَّاَّلل 

َّىفَّجناتَّالنعيم ،َّ َّالنار .551العظيم َّمن َّفنجوا َّفازوا، َّوقتادة: َّوقالَّجماهد، األظهرَّ،

َّقوُلَّبنَّعباس َّابنَّثور،َّعنَّمعمر،َّعنََّّ.551هاهنا َّابنَّعبدَّاألعلى،َّقال:َّثنا حدثنا

550َّ.قتادة،َّفَّقوله:)َّإنَّللمتقيَّمفازاَّ(َّقال:َّمفازاَّمنَّالنارَّإىلَّاجلنة

َّفوزَََّّّ َّموضع َّاجلنة َّف َّهلم َّوإن ،َّ َّالدنيا َّف َّعملوا َّمبا َّعظيما َّفوزا َّللمتقي إن

َّحدائقَّغناء َّبعضه ،َّ َّوََّّومكانَّجناة وهيَّالبساتيَّمنَّالنخيلََّّ} َحَدإئَِق {قالَّبعده:

َّوقيل:َّأي:َّوحورًاَّكواعب.َّ} َوأَْعنَاًَب َوكََوإِعَب أَتَْرإًَب {ألنهَّ،َّذاتَّهبجةَّورواءَّ،ََّّوغريها
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َّعربَّأتراب. َّأبكار َّوهن  َّثديهنَّ، َّتتدل  َّكواعبَّل َّعلىَّهذهََّّوحورا ََّبلنساء والتمتع

َلَّنعلمَّكنههَّىفَّاآلخرةَّ،َّالشاكلةَّمماَّيتمثلهَّاملرءَّىفَّالدنياَّعلىَّحنوَّمنَّاللذةَّ،َّوإنَّكناَّ

قالَّابنَََّّّ.558وعليناَّأنَّنؤمنَّبهَّ،َّوأنهَّمتتعَّيفوقَّبهَّماَّهوَّمثلهَّمنَّلذاتَّهذهَّاحلياة

أي:َّنواهد،َّيعنونَّأنَّثُُدي هنَّنواهدَّلَّيتدليََّّ} كوإعب {عباسَّوجماهد،َّوغريَّواحد:َّ

َّواحدة َّسن َّف َّأي: َّأتراب، َُّعُرب َّأبكار 559َّألهنن ،َّ،َّ َّوأعناَب َّفواكه َّفيها َّهلم وأن

أتراَبَّ،َّأىَّ:نساءَّحساانَّفَّسنَّواحدةَّفهنَّلداتَّ،َّوالتمتعَّهبذاَّالصنفَّمنَّالنساءَّ

حدثينََّّ.557أملَّالناسَّفَّالدنياَّفكانَّهلمَّفَّاآلخرةَّعلىَّوجهَّونظامََّلَّيعلمهَّإَلَّاَّلل َّ

 {وكوإعب  } :علي،َّقال:َّثناَّأبوَّصاحل،َّقال:َّثينَّمعاوية،َّعنَّعلي،َّعنَّابنَّعباس،َّقوله

555َّ.يقول:َّمستوايتَّ{أترااب  }وقوله:يقول:َّونواهد.َّ

عنَّأيبَّأمامة:َّأنهَّمسعهَّحيدثَّعنَّالنيبَّصلىَّهللاَّعليهَّوسلمَّأنهَّقال:َّ"إنَّ 

ُقُمصَّأهلَّاجلنةَّلتبدوَّمنَّرضوانَّهللا،َّوإنَّالسحابةَّلتمرَّهبمَّفتناديهم:َّايَّأهلَّاجلنة،َّ

 555.ماذاَّتريدونَّأنَّأمطركم؟َّحىتَّإهناَّلتمطرهمَّالكواعبَّاألتراب
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