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 الباب الثاني

  الحور العين  العامة عنالنظرية

اغبورية اؼبعركؼ باغبور العُت، يعٍت صورة فكرية للنساء اعبميلة ذل اعبلد األملس كالبيضاء 

كاغبور العُت أجر من . حىت يفهم فكرة اغبور العُت باألشياء غَت التجريدل. كالنظيف كالعُت اعبميلة

 .األجور من اهلل تعاىل للمومنُت َب اعبنة

كلمة اغبور العُت ليست من اؼبعٌت اللغوم َب اللغة العربية كلكنها للكناية، كأما معناىا 

كمن الذكر للنساء الالتى ال نظَتؽبٌن َب صباؽبٌن . الظاىرة حرفيتو أنو عُت اعبماؿ كاإلقرار للنظرة

  .  كحسنهٌن كإفتناهنا كَب كل األشياء

 اعبسمانية كالركحانية، ك اغبور العُت صورة من صور نعىم ةنعمَب ىذا البحث تتكلم عن اؿ 

اعبنة، ك اؼبرأة َب ـبيلة العرب قبل اإلسالـ فيو تتكلم عن صباؿ اؼبرأة ك ك طهارهتا ك بكارهتا ك 

 .اعبنسانٌية كالشهوانية كتعدد الزكجات

 نعمة الجسمانية والروحانية فى الجنة . أ

قد صور اهلل تعاىل َب القرآف الكرًن النعم اؼبواىب َب اعبنة نعمة جسمانية كركحانية كأعد 

 :  اهلل تعاىل لعباده اؼبؤمنُت اؼبتقُت، كمن ىذه النعم كما قاؿ اهلل تعاىل
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  [24: اغباقة .] 

 كإال .كإحسانا كإنعاما كامتنانا عليهم، تفضال ذلك؛ ؽبم يقاؿ أم قاؿ إبن كثَت َب كتابو 

 كاعلموا كقىاربيوا كىسىدِّدكا اعملوا: "قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الصحيح، َب ثبت فقد

 يػىتػىغىمَّدين أف إال أنا، كال: "قاؿ اهلل؟ رسوؿ يا أنت كال: قالوا". اعبنةى  عمليو يدخلىو لن منكم أحدا أف

 1.كفضل منو برضبة اهلل

كطعاـ أىل اعبنة من الفواكو كاللحـو اؼبتنوعة من كل ما تشتهيو النفوس كخٌصص اهلل تعاىل 

 . 32 كسورة النباء اآلية 68بذكر فواكو اعبنة َب سورة الرضباف اآلية 

    ] ىاتُت كَب  [68:الرضبن 

 النخل ذكر أعيد أجلو من الذم اؼبعٌت َب اختلف  كقد.كرمَّاف كلبل فاكهة اؼبدىامتَُّت اعبنتُت

 من ليسا كالرماف النخل ألف ذلك أعيد: بعضهم فقاؿ الفاكهة، فيهما أف قبل ذكر كقد كالرماف،

 ،[32: النبأ]    ك 2.الفاكهة

يحىوَّط كاألشجار كاألعناب النخل من البساتُت كىي حديقة، صبع: كاغبدائق
 احملدقة اغبيطاف عليها اؼب

 ؽبا يػىقيل مل ؿبدقة، هبا اغبيطاف تكن مل فإف ، حديقة اغبديقة تسمى هبا اغبيطاف إلحداؽ هبا،

                                                           
طيبة،  دار:بَتكت)،"تفسَت إبن كثَت"العظيم  القرآف تفسَتالدمشقي،  القرشي كثَت بن عمر بن إظباعيل الفداء أبو 1

 215.ص. 8اعبلد . (ـ1999-ق1420
دار : بَتكت)،القرآف تأكيل َب البياف جامعالطربم،  جعفر أبو اآلملي غالب بن كثَت بن يزيد بن جرير بن ؿبمد 2

 73. ص23اعبزء .(ـ 2000 - ىػ 1420 الكتاب، 
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 بذكر كاستغٌت أعناب، ككركـى : يعٍت ( كأٍعنابنا)  : كقولو.عليها اشتماؽبا: هبا كإحداقها حديقة،

 3.الكرـك ذكر عن األعناب

كظالؿ أشجار فواقة اعبنة قربت منهم كذيلِّلىت ؽبم إجتناء شبر شجرىا كيف شاءكا، إذا قاموا 

ارتفت بقدرىم كإف قعدكا تدٌلت حىت يناؽبا، كإف إضطجعوا تدٌلت حىت يناؽبا كأنبتت كاألٌكؿ بعد 

 : قطفها، كطعمها أشٌد الٌلٌذة من قبلها أك ىذا كما قاؿ اهلل تعاىل

   
     

 من قريبة اعبنة أشجار ظالؿ أف كاؼبراد أبصارىم خاشعان  كبو عليهم كدانيان  قاؿ األعمش

 كسهل ؼبتناكؽبا شبارىا سخرت أم { تىٍذلًيالن  قيطيوفػيهىا كىذيلٌلىتٍ  } نعيمهم َب زيادة عليهم مظلة األبرار

 الثمر تناكؿ قائمان  اإلنساف كاف إف كسفياف كؾباىد قتادة قاؿ الصعوبة ضد كىو الذؿ من أخذىا

 شوؾ كال بعد عنها اليد يرد ال تذليلها فهذا فكذلك مضطجعان  أك قاعدان  كاف كإف كلفة دكف

 قبلها ما على معطوفة أك قطوفها ؽبم مذللة عليهم ظالؽبا تدنو أم دانية ضمَت من حاؿ كاعبملة

 ىنالك مطلوبة الظل استدامة أف التخالف كنكتة بالرفع دانية قراءة َب اظبية على معطوفة فعلية كىي

 4.اغباجة حسب على القطوؼ تذليل َب كالتجدد

                                                           
 170. ص. 24اعبزء . القرآف تأكيل َب البياف جامعالطربم،  جعفر أبو 3
دار : بَتكت)، اؼبثاف كالسبع العظيم القرآف تفسَت َب اؼبعاين ركحاآللوسي،  اغبسيٍت عبداهلل ابن ؿبمود الدين شهاب4

 273.ص. 16جلد . (ـ1994-ق1414الفكر، 
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 شبرة نزع إذا الرجل إف: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. كَب اغبديث، ركاه الطرباىن

   5.أخرل مكاهنا عادت اعبنة من

 .كأعٌد اهلل تعاىل فيها اللحـو اؼبتنوعة دبا تشتهيو النفوس كاألشربة الطيبة من اؼباء اعبارل

 كطبراعبنة خاىل من العيوب كاآلفات الىت 7 من الشراب الذم يتفضل اهلل على أىل اعبنة اػبمر، 6

فخمر الدنيا تذىب العقوؿ كتصدع الرؤكس كتوجع البطوف كسبرض األبداف  .تٌتصف هبا طبر الدنيا

كأما طبر اعبنة فإهنا خالية من ذلك  .كذبلب األسقاموقد تكوف معيبة َب صنعها أك لوهنا أك غَت ذلك

 : كلو، صبيلة صافية كائقة، كما قاؿ اهلل تعاىل

     
      
         

  [ 47-45: الصافات]       

 يطعم اهلل تعاىل أىل اعبنة األطعمة الطيبة كاألشربة اللذيذة كما يطعم اهلل تعاىل كرباء كأمراء 

أىل الدنيا، نعمة كرضبة ؽبم بطاعتهم َب األيٌاـ اؼباضى كيرزؽ أنواع اػبمر كال ربصى صبالتها كأهنا 

تأخذ من النهر اعبارل، بل إذا شاءكا حضرت أمامهم، كىذه األحواؿ إشارة أف اػبمر َب اعبنة 

كىذا مطابقا بقوؿ . صاُبه كناعمه كال يكوف قذرا كمدكسا كموطوئا بأرجل العاصر كاػبمر َب الدنيا

 :     الشاعر

                                                           
 249. ص. 41اعبزء . ، دباألحاديث جامعالسيوطي،  الدين جالؿ 5
 21: انظر سورة الواقعة 6
 17: ، ك اإلنساف47-45:  ك الصافت18 :انظر سورة الواقعة 7
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   كمشولة من عهد عاد قد غدت   صرعى تداس بأس بأرجل العٌصر       

.النت ؽبم حىت اشثوا فتمكنت      منهم فصاحت فيهم بالثار
8 

قد  أشار اهلل تعاىل ىذا القسم َب اآليات 9 .كأعد اهلل تعاىل كراء ذلك اللباس كالزينة 

أف أىل اعبنة يلبسوف فيها الفاخر من اللباس كيتزينوف فيها بأنوع اغبلي من : اؼبختلفة كما يلى

 قاؿ اهلل 10الذىب كالفٌضة كاللؤلؤ، فمن لباسهم اغبرير كًمن حًلٌيهم أساكر الذىب كالفٌضة كاللؤلؤ،

      ): تعاىل

     

)[ 3: الحاج]،كقاؿ اهلل تعاىل :(  

     

 )[ 21: اإلنسان .] كمالبسهم ذات ألواف كمن ألواف

11.الثياب الىت يلبسوف اػبضر من السندس كاإلستربؽ
أرقى من أم ثياب صنعها اإلنساف،  كلباسهم 

 اهلل صلى اهلل رسوؿ أٌب: قاؿ عنهما اهلل رضيفقد ركل البخارل َب صحيحو عن الرباء بن عازب 

 سلم ك عليو اهلل صلى الو رسوؿ فقاؿ كلينو حسنو من يعجبوف فجعلوا حرير من بثوب سلم ك عليو

 12. (ىذا من أفضل اعبنة ُب معاذ بن سعد ؼبناديل) 
                                                           

8
Abdurrahman Al-Mukaffi, Engkau Bidadari Dunia Akhira,(Jakarta: Darul Falah, 

2006). Hal. 102 
9
 22-21: انظر سورة اإلنساف  

10
 Al-Mukaffi, Engkau Bidadari Dunia Akhira. Hal. 105 

 21، ك اإلنساف اآلية 31انظر سورة الكهف اآلية  11

- ق 1407 كثَت، ابن دار: بَتكت )، اؼبختصر الصحيح اعبامعاعبعفي،  البخارم عبداهلل أبو إظباعيل بن ؿبمد 12
 .1187. ص. 3اعبزء . (ـ1987
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 الى  يػىنػٍعىمي  اعبٍىنَّةى  يىٍدخيلي  مىنٍ  ) كثياب أىل اعبنة كحليهم ال تبلى كال تفٌت ففى صحيح مسلم،

 كىبدـ أىل اعبنة كلداف ينشئهم اهلل ػبدمتهم يكوف َب غاية 13.(شىبىابيو يػىٍفٌتى  كىالى  ثًيىابيوي  تػىبػٍلىى الى  يػىٍبأىسي 

   ): كما قاؿ تعاىل14اعبماؿ كالكماؿ،

  .  

    .[17: الواقعة-

: كىذا من أنواع النعم َب اعبنة الىت أعٌدىا اهلل تعاىل لعباده اؼبتقُت، كما قاؿ اهلل تعاىل[. 18

(     . 

    
    .  

   

  )[ .17:الطور.]    
 ( رىبػ هيمٍ  آتىاىيمٍ  دبىا فىاًكًهُتى ) .كالنكاؿ العذاب من فيو أكلئك ما بضد قاؿ ابن كثَت، كذلك  

 كمساكن كمالبس كمشارب  مآكل من اؼبالذ، أصناؼ من النعيم، من اهلل آتاىم دبا يتفكهوف: أم

 نعمة كتلك النار، عذاب من قباىم كقد: أم ( اعبٍىًحيمً  عىذىابى  رىبػ هيمٍ  كىكىقىاىيمٍ  ) ذلك، كغَت كمراكب

 عىزَّ  اللَّوي  قىاؿى  السركر من فيها اليت 15اعبنة، دخوؿ من إليها أضيف ما مع حدهتا على بذاهتا مستقلة

عىتٍ  أيذيفه  كىالى  رىأىتٍ  عىٍُته  الى  مىا الصَّاغبًًُتى  لًًعبىاًدلى  أىٍعدىٍدتي  كىجىلَّ   بػىٍلوى  ذيٍخرنا بىشىرو  قػىٍلبً  عىلىى خىطىرى  كىالى  ظبًى

                                                           
 دار: بَتكت)، مسلم صحيح اؼبسمى الصحيح اعبامعالنيسابورم،  القشَتم مسلم بن اغبجاج بن مسلم اغبسُت أبو 13

  148. ص. 8اعبزء . (اعبيل، دت
 

  
14

 Al-Mukaffi, Engkau Bidadari Dunia Akhira. 
 431. ص. 7 .اعبزء. العظيم القرآف تفسَت،  كثَت ابن 15
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 ، كالبصر كالقلب األذف لو فبن بشر يعلمو ال ما اغبقيقة على ىو 16.عىلىٍيو اللَّوي  أىٍطلىعىكيمي  مىا

 أال ، اؼبالئكة قلوب على ىبطر أف هبوز أنو أعلم كاهلل يدؿ ، يعلمو ال بأف بشر قلب فتخصيصو

 كقولو . غَتنا يعلمو أف جواز على فدؿ ( تػىٍعلىميوفى  الى  مىا كىىبىٍليقي  : ) بقولو باؼبخاطبة أفردنا إذا أنو ترل

 17.(الرحم قامت اػبلق من اهلل فرغ ؼبا : ) ىريرة أىب حديث َب

. كفوؽ ذلك قد أعٌد اهلل تعاىل فيها بأف ينشأ اهلل تعاىل لعباده بنشأة األخرل خبلق جديد

    : قاؿ اهلل تعاىل 

        
    

   [ 62-61: الواقعة] . كىذه اآلية تدٌؿ أٌف

اهلل تعاىل خلق اؼبؤمنُت َب اعبنة خبلق جديد، كيليق خلقو بنعم اعبنة كبقاؤىا فيها كما أعٌد اهلل تعاىل 

 .   لعباده اؼبؤمنُت

قاؿ الصابوىن، أف اهلل قادر على أف يهلكهم كأف يعيدىم كأف يبعثهم يـو القيامة، كعرفنا 

فهال تتذكركف بأف اهلل قادر على . أف اهلل أف شأكم من العدـ بعد أف مل تكونوا شيئا مذكورا

 :  كابن كثَت يفٌسر عن قاؿ اهلل تعاىل18.إعادتكم كما قدر على خلقكم أكؿ مرة

                                                           
 دار: بَتكت)، مسلم صحيح اؼبسمى الصحيح اعبامعالنيسابورم،  القشَتم مسلم بن اغبجاج بن مسلم اغبسُت أبو 16

 143. ص. 8اعبزء . (اعبيل، دت
: الرياض )،بطاؿ البن البخارل صحيح شرح القرطب،  البكرم بطاؿ بن اؼبلك عبد بن خلف بن علي اغبسن أبو 17

 499. ص. 10اعبزء . (ـ2003 - ىػ1423الرشد،  مكتبة
. ص. 3جلد . (ـ1999-ق1420دار الكتاب اإلسالمية، : جاكرتا)، صفوة التفاسَتؿبمد علي الصابوين،  18

312 
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    الصفات القيامة من يـو خلقكم نغَت ، ام 

 19.كاألحواؿ

كفسر اؼبفٌسركف أف اهلل تعاىل يغَت خلق الناس يـو القيامة خبلق جديد من الصفات 

 كىجىلَّ  عىزَّ  اللَّوي  خىلىقى )كسلم  عليو اهلل صلى اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى  ىيرىيٍػرىةى  عن أيبكاألحواؿ، كما َب اغبديث 

ـى   ًمنى  نػىفىره  كىىيمٍ  النػَّفىرً  أيكلىًئكى  عىلىى فىسىلِّمٍ  اٍذىىبٍ  قىاؿى  خىلىقىوي  فػىلىمَّا ًذرىاعنا ًست وفى  طيوليوي  صيورىتًوً  عىلىى آدى

يبيونىكى  مىا فىاٍستىًمعٍ  جيليوسه  اٍلمىالىًئكىةً  يَّتيكى  فىًإنػَّهىا هبًي يَّةي  ربًى  عىلىٍيكيمٍ  السَّالىـي  فػىقىاؿى  فىذىىىبى  قىاؿى  ذيرِّيًَّتكى  كىربًى

ـى  صيورىةً  عىلىى اعبٍىنَّةى  يىٍدخيلي  مىنٍ  فىكيل   قىاؿى   اللَّوً  كىرىضٍبىةي  فػىزىاديكهي  قىاؿى  اللَّوً  كىرىضٍبىةي  عىلىٍيكى  السَّالىـي  فػىقىاليوا  آدى

هي  يػىنػٍقيصي  اػبٍىٍلقي  يػىزىؿً  فػىلىمٍ  ًذرىاعنا ًست وفى  كىطيوليوي    20.اآلفى  حىىتَّ  بػىٍعدى

 إىل عائد صورتو َب الضمَت أف َب ظاىرة الركاية كىذه تأكيلو كبياف شرحو سبق اغبديث ىذا

 طولو كىى عليها كتوَب األرض َب عليها كاف الىت صورتو على نشأتو أكؿ َب خلق اؼبرادأنو كأف آدـ

 21.تتغَت مل األرض َب صورتو ىي اعبنة َب صورتو ككانت كذريتو أطوارا ينتقل كمل ذراعا ستوف

كبعد نظرنا َب اغبديث كاآليات اؼبذكورة علمنا أف يدخل أىل اعبنة َب شكل كامل 

يعٌت على صورة أبيهم آدـ على ىيئتو َب الطوؿ بسٌتُت ذراعا، كاغبسن كاعبماؿ . كأحسن تقوًن

                                                           
 539.ص. العظيم القرآف تفسَت،  كثَت بنا 19
 149. ص. 8اعبزء . مسلم صحيح اؼبسمى الصحيح اعبامعمسلم،  اغبسُت أبو 20
. ؼ.س: بندكنغ)،  صحيح مسلم بشرح النواكمالنيسابورم، القشَتم مسلم بن اغبجاج بن مسلم اغبسُت أبو 21
 2183. ص. 4اعبزء . (ديفونغورك، دت
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 عليو اهلل صلى اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى  قىاؿى  ىيرىيٍػرىةى  أىىًب  عىنٍ كما َب اغبديث 22 .كالسالمة من النقائص كالعيوب

لىةى  اٍلقىمىرً  صيورىةً  عىلىى اعبٍىنَّةى  يىٍدخيليوفى  زيٍمرىةو  أىكَّؿى  ًإفَّ  :كسلم  كىوٍكىبو  أىشىدِّ  عىلىى يػىليونػىهيمٍ  كىالًَّذينى  اٍلبىٍدرً  لىيػٍ

ٍتىًخطيوفى  كىالى  يػىتػىغىوَّطيوفى  كىالى  يػىبيوليوفى  الى  ًإضىاءىةن  السَّمىاءً  ًَب  ديرِّلٍّى   كىرىٍشحيهيمي  الذَّىىبي  أىٍمشىاطيهيمي  يػىتػٍفيليوفى  كىالى  يبى

ـى  أىبًيًهمٍ  صيورىةً  عىلىى كىاًحدو  رىجيلو  خيليقً  عىلىى أىٍخالىقػيهيمٍ  اٍلًعُتي  اغبٍيوري  كىأىٍزكىاجيهيمي  األىليوَّةي  كىؾبىىاًمريىيمي  اٍلًمٍسكي   آدى

 23.السَّمىاءً  ًَب  ًذرىاعنا ًست وفى 

كاهلل أعلم عن النشأة اآلخرة يـو القيامة كخلق َب أٌم خلق شاء كما ذكر َب القرآف الكرًن، 

(    

     .  

    

) [62-61: الواقعة] يعٌت كنبٌدلكم عما تعلموف من أنفسكم فيما ،

كىذا اإلعالـ أف صفة اػبلق اؼبذكور مطابقا بعظيم نعم اعبنة الىت تناؽبم . التعلموف منها من الصور

   24 .َب جنة النعيم

 جردا اعبنة اعبنة أىل يدخلكمن البياف أف عمر أىل اعبنة ثالثوف أك ثالث كثالثُت سنة  

 سلم ك عليو اهلل صلى النيب أف : جبل بن معاذ عن كما َب اغبديث .بيضا جعادا مكحلُت مردا

                                                           
22

 Mahir Ahmad Ash-Shufi, Surga dan Bidadari. Hal.210 
  146. ص. 8 اعبزء . صحيح مسلممسلم ، اغبسُت أبو 23

24
 Mahir Ahmad Ash-Shufi, Surga dan Bidadari. Hal.211 
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 كعلى خلق 25.سنة كثالثُت ثالث أك ثالثُت أبناء مكحلُت مردا جردا اعبنة اعبنة أىل يدخل قاؿ

 . أبيهم آدـ ستوف ذراعا

قد ثبت اهلل ىذا العمر لعباده اؼبؤمنُت حُت يدخلوف اعبنة، كيبلك الناس َب ىذا العمر قوة 

 26 .اعبسم الكامل َب طرؼ القٌمة من شبابو مع الٌنضض َب العقًل كالفكرً 

أما َب . كمن النقصاف إف كاف العبد كجد النعم اعبسمانية دكف النعم الركحانية كالعكس

كالنعم َب اعبنة من . اعبنة قد ثبت اهلل تعاىل فيها لعباده الصاغبُت النعم اؼبتنٌوعة جسمانية أك ركحانية

 كما َب اغبديث عن. النعم الكبَتة كفوؽ اؼبعتاد الىت ال خطر ؽبا العقل كالقلب كال يدركها اغبواس

 فإف للجنة مشمر ىل أال : ألصحابو يـو ذات سلم ك عليو اهلل صلى النيب قاؿ : قاؿ زيد بن اسامة

 كثَتة كفاكهة مطرد كهنر مشيد كقصر هتتز كروبانة يتألأل نور الكعبة كرب ىي ؽبا خطر ال اعبنة

 27.هبية سليمة عالية دار َب كنضرة حربة َب أبدا مقاـ َب كثَتة كحلل صبيلة حسناء كزكدجة نضيجة

كلو مل يكن من خطر اعبنة كشرفها إال أنو ال يسأؿ بوجو اهلل غَتىا لكفاىا شرفا 

 .  كما َب سنن أيب داكد من ؿبمد حديث سليماف بن معاذ28كفضال،

                                                           
25

. 4اعبزء . (إحياء، دت دار: بَتكت) الًتمذم، سنن الصحيح اعبامعالسلمي،  الًتمذم عيسى أبو عيسى بن ؿبمد 
 682. ص

26
 Mahir Ahmad Ash-Shufi, Surga dan Bidadari. 

اعبزء . (1993الرسالة،  مؤسسة: بَتكت )،حباف ابن صحيحالبست،  التميمي حاًب أبو أضبد بن حباف بن ؿبمد 27
 369. ص. 16

    191.، ص(مكتبة اؼبتنيب، دت: القاىرة)،حادل األركاح إيل بالد الألفراحابن قيم اعبوزية،  28
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اعبنة دار األمن كالسالـ ىي دار الذل أعٌد اهلل تعاىل بقدرتو لعباده اؼبٌتقُت يعيشوف فيها َب 

األخوة كاحملٌبة يتقابلوف على السرير بال عقد كال حسد خايل من البغض كاعبذؿ كاؼبعاص كبعيد من 

ألف اعبنة دار البقاء كدار النعيم الذم . كٌل اؼبستقذرات اؼببعوضات كما فعلوا اؼبخطئات َب الدنيا

كلذلك يبأل فيها بصفات ؿبمودة الىت . عاش فيها اؼبؤمنوف رضبة ؽبم من اهلل تعاىل الرضباف الرحيم

  29 .ربيط َب كل اؼبؤمنُت من الدرجة اؼبرتفع كعكسها

  : كما قاؿ اهلل تعاؿ

    
    

     
       
     
    
    
     

      
    

    
   

   [43-42: األعرؼ]. 

   بٌُت هلل تعاىل ُب آية األخرل، 

      
       

     

                                                           
29
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   [ 48-45: اغبجر]. 

كال خطر العقل فيها لعظم نعمها فال يسأؿ بوجو اهلل تعاىل إال اعبنة كىذا كما ركاه أبو 

ثػىنىا التػٍَّيًمىِّ  ميعىاذو  ٍبنً  سيلىٍيمىافى  داكد َب سننو، عىنٍ   صلى اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى  قىاؿى  جىاًبرو  عىنٍ  اٍلميٍنكىًدرً  اٍبني  حىدَّ

  30.اعبٍىنَّةي  ًإالَّ  اللَّوً  ًبوىٍجوً  ييٍسأىؿي  الى   :كسلم عليو اهلل

النعمة الكثَتة اليت يصٌور اهلل تعاىل َب القرآف الكرًن ال يستطيع أف يبصر بالعُت كال يبس 

إذف، ينبغي لنا أف نعلم أٌف النعمة اليت . باليد ألهنا ما َب الدنيا ال يساكم كيقارف دبا َب اآلخرة

كعدىا اهلل َب اعبنة ترغيبا للمسلمُت لنهضة كنبٌة لألعماؿ الصاغبة كما زالت إيباننا هلل تعاىل كيينًصف 

 .لنا أٌف ما َب الدنيا مؤقت كال مؤبد

  الحور العين صورة من صور نَعم الجنة   . ب

اؼبعاشرة األليفة َب اعبنة بُت رجل مؤمن كأزكاجو اؼبطهرة من حور عُت ليس ؾبردة التعاشر 

 .اعبسادية فقط، بل ىي معاشرة عظيمة كريبة، كفيو ؿببة عاشقة كمودة جامدة دائمة

فااهلل سبحانو كتعاىل خلق اغبور كزادىا حبب كعشق كمودة تعطيها لرجل مؤمن، فلكل 

كجعل اهلل سبحانو كتعاىل لكل كاحد من اغبور . كاحد من الرجاؿ حور متنوعة كحب خاص متميز

كَب قلبها حب كاحد . طبيعة خاصة ال تستوم بينهم، فكل اغبور إمبا تعطي حبها لزكجها ال لغَته

                                                           
 263.  ص2، اعبزء (الكتاب، دت دار: بَتكت)، داكد أيب سننالسجستاين،  األشعث بن سليماف داكد أبو 30
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كمودة منفردة خاصة لزكجها، حىت يبالء َب نظرىا صباؿ زكجها، ليس اعبماؿ إال صبالو كليس اغبب 

 31 .إال حبو

ال تزاؿ رببو كتعطي إليو . لذا ليس شيئ من البغض كالكره َب قلب اغبور، السيما لزكجها

 .ما برضى، كلو كاف َب اعبنة كثَت من اغبور العُت أسر النظر منها

    :قاؿ اهلل تعاىل

        
    
      

        

      [ 55: يس-

58] 

تناؿ ىذه اآلية أف رضبة اهلل كنعمو عظيمة ليس فيها سأـ كال ملل، فكل من يناؿ النعمة َب 

  32 .اعبنة ال يشعر الصعبة كلو أهناء الظفر، ال يشعر اؼبلل كالسأـ، بل النعمة لو يزداد كيزداد

كطبعت اغبب َب قلب اغبور حىت ال تزاؿ تريد أف ليس عندىا إال زكجها، كتريد أف تعاشره 

كلكنها يعرؼ أف زكجها مالك عظيم ذك فبلكة كملك كبَت، كلو . دائما أبدا َب كل كقت كحُت

 . أزكاج كثَتة غَتىا

                                                           
31

 Mahir Ahmad Ash-Shufi, Surga dan Bidadari. Hal.270-271 
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 ليصل الرجل إف فقاؿ اعبنة َب نسائنا إىل نصل ىل اهلل رسوؿ يا : قيل قاؿ ىريرة أيب عن

 .33عذراء مائة إىل اليـو َب

 : فقاؿ ؟ اعبنة أىل يتناكح سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سئل : قاؿ أمامة أيب كعن

 34.دضبا دضبا تنقطع ال كشهوة يبل ال بذكر نعم

ىذا اغبديث يتكلم عن نفسية الناس، حيث تذىب حقيقة اؼبعاشرة بُت الرجل كالنساء إىل فكرهتم 

كأذا كانت أفكارىم متحَتة كأحواؽبم متميلة فااؼبعاشرة . اؼبطمؤنة كذىنهم الصافية ككأحواؽبم اؼبعتدلة

 35 .بينهم فاسدة تقرب التفرقة

لذا تكوف اؼبعاشرة فيو . فاعبنة حفت باالنعمة، تؤدم إىل طمأنينة الفكرة كعدالة األحواؿ

 36 .ك اغباجة إىل اؼبعاشرة فيو قوية متينة. عشقا ؿبتاجا يفتقر إليها كل أىل اعبنة

 بشكل قد صٌور القرآف الكرًن صور اغبور العُت فَتل بوضوح أف إدراؾ اغبور العُت يفهم

اعبسم كلذلك فيصَت اإليباف باغبور العُت على الشكل اعبسم عقيدة يعتقدىا الناس بل العبادة 

إىل أف . لغرض نيل نعم اغبور العُت ك لغرض نعم اعبنة منها نعمة اإلحيائٌي كنفسية اعبنسنٌية معها

                                                           
. 5: اعبزء. (1415 اغبرمُت، دار :القاىرة)، األكسط اؼبعجمالطرباين ،  القاسم أبو أيوب بن أضبد بن سليماف 33

 263.ص
(. 1983 – 1404 كاغبكم،  العلـو مكتبة: دـ)، الكبَت اؼبعجمالطرباين،  القاسم أبو أيوب بن أضبد بن سليماف 34

عن ُب ذكر نكاح أىل اعبنة . 167-164. ص.  حادل األركاح إىل بالد األفراح إلبن قيم اعبوزيةكانظر )160. ص. 8اعبزء 
 .ككطئهم كالتذاذىم بذلك أكماؿ لذة كنزاىة ذلك عن اؼبذم كاؼبٍت كالضعف كأنو ال يوجب غسال

35
 Mahir Ahmad Ash-Shufi, Surga dan Bidadari. Hal.275 

36
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الفهامة كالتفسَت على اغبور العُت يٌتجو إىل شكل جسمها يعٌت األبكار اعبميلة اغبلٌوة تتهٌيض كيؤثٌر 

 .  َب النفس ليس َب ماٌدة التوصٌيات الىت تتضٌمن َب صباؿ اغبور العُت كنعمها

 المرآة فى مخيلة العرب قبل اإلسالم .  ج

َب ىذا البحث تبحث عن ـبيلة العرب قبل اإلسالـ عن  صباؿ اؼبرآة كطهارهتا كبكارهتا ك  

 .اعبنسانية كالشهوانية كتعدد الزكجات

 صباؿ اؼبرأة .1

اليتطٌرؽ إليو الشٌك أف الناس رجال كاف أك إمرأة ال يبكناف أف وبضراف َب ىذه الدنيا بدكف 

كباعبسم أك . العقل يعرؼ صبيع اؼبخلوقات كاألشياء َب ىذه الدنيا بذلك اعبسم. اعبسم أك البدف

  37 .البدف كأعضائو يؤثَّر الناس كيؤثِّر عليو

كتدكر أبداف الناس مثل مركز الدائرة َب العالقة اإلنسانٌية مع األساس َب أنواع القيم 

كبذلك العناصر الطبيعٌيات َب عالقة مساكاة . منها األثر السيكولوجٌى كاإلجتماعٌى كالثقافة. كاآلثار

كأعلن التحقيق الدراسٌي أف الطبيعة أك اعبسم . الناس بشكل كٌلٌية كباػبصوص بُت الرجاؿ كاؼبرأة

عامل من العوامل اؼبهٌمة َب جاذب القلب بُت الرجاؿ كاؼبرأة، كلذلك من الذل يبلك القامة اعباذبة 

   38 .رجاال كاف أك إمرأة هبد أكثر االىتماـ كاحملبوب من غَته
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كأكثر من قـو آدـ هباذبوف كوببوف اؼبرأة بسبب مطهر اعبسمى اػبارجى كيعلم ىذا البياف 

بعد القيم على نصوص اآلداب كاألشعار كالصناعة الفنٌية، كأسند بالتحقيق العصرٌل الذل يذكر أف 

اؼبطهر اعبسمى اػبارجى َب اؼبرأة أجذب كأحٌب على نظرا الرجاؿ من اؼبطهر اعبسمى اػبارجى َب 

الرجاؿ على نظرة اؼبرأة، كأكثر من الرجاؿ ىبتاركف اؼبرأة ؼبطهر جسمها اػبارجى كعلى األقل حُت 

 39 .ينظركف َب أكؿ مرٌة

. كاف النسوة يتربٌجن َب اعباىلية األكىل كيبدين من زينًتهن ما اليقف أمره عند بعولًتهن

ككٌن ىبرجن فيرادىل كىمىثٍػٌتى كزرافات غباجتهٌن يقضينها َب غوطة الصحراء فيلقاىٌن الشٌباف كالرجل 

كىٌن يتهادين َب صباعتهٌن، فال يأىب ىؤالء كال أكلئك أف يتبادلوا أشهى النظرات كمعسوؿ اغبديث 

  40.فبا يسًتيح إليو الذكىر كتطمعن إليو األنثى

فتارة ينظر من ناحية صباؿ كجوىهٌن كاآلخر . كأما نظر الرجاؿ على صباؿ اؼبرأة متخالف

منهم . كأحيانا يهٌتٌم الرجاؿ دبكٌعبهٌن أك ىبتار اؼبرأة لقيم أبدا هننٌ . ينظر من الناحيتُت اؼبذكورين

وببوف اؼبرأة ذا اعبلد اؼبلٌوف األظبر كأحيانا وببوف اؼبرأة ذا اعبلد اؼبلٌوف اغبمرة كأيضا اؼبرأة ذا اعبلد 

  41 .كمن ذلك فوجدنا أف اعبماؿ اعبسمى متنوٌع. اؼبلٌوف بالبياض كغَتىا

                                                           
39

 Ahmad Izzan, Wanita Penyejuk Hati. Hal. 122 
 356. ص. (2001دار اؼبعارؼ، : القاىرة)،حياة ؿبمدؿبمد حسُت ىيكل،  40

41
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كتاب حناف قرقوطى َب كتابة بالعنواف من قضايا اؼبرأة اؼبسلمة بأف يقوؿ اليهودم أف 

   42 .اليوجد النساء َب ىذه الدنيا كنساء أيوب َب صباؽبا كأحسنها

فيما بعد . كانت اؼبرآة العربية القديبة صبيلة ألف دكرىا كاف فعاال، إهبابيا، كانت تعيش

جاء اإلسالـ، دبؤسساتو اؼبختلفة، كقوانينو التيوقراطية كالعواقب الىت اسفرت عنها، جاء كغٌَت 

     43.اؼبفاىيم كالسلوؾ كىكذا شيٌلت حركة اؼبرأة

: فلما جاء اإلسالـ هنها عن التربٌج لغَت زكجها كما قاؿ تعاىل َب سورة األحزاب اآلية

32-33. 

   
      

    
     
   .   

    
    

   
     

     
   

 . 

من ىذه اآليتُت بٌُت أٌف تربٌج إٌما صباال اكً زينةن يؤتى شهوات الذل أىدَّل إىل سٌيئة، هبذا 

التمهيد سهيل على اؼبسلمُت أف يقلعوا عن عادات العرب األكىل، كما أٌف ما قصد إليو شارع 
                                                           

42
Hanan Qarquti, Kisah Sang Wanita: Menyelami Sejarah Kaum Wanita di 

Segala Zaman Hingga Zaman Cahaaya Islam, (Jakarta: Mirqat, 2008). Hal. 25 
43

 13.  ص(.1997دـ، منشورت اعبمل، )أحواؿ اؼبرأة َب اإلسالـ،منصور فهمي،  
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اإلسالـ، من تنظيم اعبماعة على أساس األساس  األسرة طاىرة من أدراف الدخيلة فبا جعل الزنا 

جريبة كربل قد يٌسر لكٌل مسلم أف يقٌدر ما ُب ترب ج األنثى تتبدل بو للذكر من عيب كمعرٌة، ملم 

     31-30 كذلك قولو تعاىل َب سورة النور 44.تكن صلة ما بُت الرجل كاؼبرأة تسمح هبذ التربٌج
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35 

  

 الطهارة ك البكارة .2

فلم . كاف اليوناف أكثر األمم القديبة كلكن اؼبرأة عندىم َب غاية اإلكبطاط كسوء اغباؿ

 فهي من سقط اؼبتاع تباع 45تكن ؽبا َب ؾبتمعهم منزلة أك مقاـ كرًن، كاؼبرأة عندىم قبسة كقبيحة،

    46.كتشًتل َب السوؽ ال منزلة ؽبا كخاصة َب أثينا

فقد كاف الرجل يتزكج بأٌم عدد شاء من النساء، ككانت اإلبنة َب أثينا تكاد تكوف 

متحجبة فال زبتلط بالذكور بل ال ذبتمع بالفتيات إال َب أثناء اإلختفاالت الدينية الرظبية ككانت 

حىت أمواؽبا ال . ؿبركمة من التعليم كمن حٌقها َب اؼبَتاث كما يسٌموف رجسا من عمل الشيطاف

    47.تستطيع التصٌرؼ فيها دكف موافقة الرجل اؼبوكل إليو أمرىا، فأصحت ؿبركمة من كل اغبقوؽ

كاؼبرأة َب اجملتمع اؽبندل نبال الوبسب ؽبا أم حساب ك اكبطت كرامتها إىل أسفل درجة 

، يـو موتو كأف ربرؽ معو َب موقد  حىت حرمت من اغبياة بعد كفاة زكجها فيجب أف سبوت يـو

  48.(أف الوباء كاعبحيم كاؼبوت كالسم كالنار كاألفاعى خَت من اؼبرأة )كاحد، ككتب َب شريعتهم 

                                                           
45

كعندىم اؼبرأة اؼبصدر األكؿ َب الفساد كاؽبالؾ كالقبيح اؼبرأة خادـ الشياطُت كـبلوؽ خبيث كجرًن، كيتعلق النساء  
 .  حبواء غازلت آدـ لتقريب الشجرة اػبلد كسيطة من نبسة الشيطاف

 . مدينة تارىبية َب العامل األغريقي القدًن كىي عاصمة اليوناف اليـو 46

  12-11. ص. (ـ1987-ق1407حرمُت، : الرياض) ،التربج كاإلحتساب عليوعبيد بن عبد العزيز السلمي، 47

 15. ص. التربج كاإلحتساب عليوعبيد بن عبد العزيز السلمي،  48
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كاؼبرأة عند الركماف فلم يكن للمرأة َب أكؿ عهدىم قيمة تذكر فقد كاف التعدد دكف قيد كال 

كرجاؽبم ينظركف إىل اؼبرأة نظر اؼبتعة كالتسرل كال تعد كاؼبرأة َب نظرىم عن كوهنا . شرط معموالبو

  49.نوعا من أدكات الزينة َب اؼبنزيل

كاؼبرأة َب نظرىم رجسا الذبوز أكل اللحـو كال ذبوز أف تضحك فتجب عليها َب صبيع 

 50 .أيامها أف تعبد كزبدـ، كاؼبرأة عندىم ـبلوؽ ليس ؽبا ركح كال ترت حياة اآلخرة

عند اليهودية ؽبا اغبدكد َب البناء اؼبقدسة الىت تطيعها، كَب ناحية األخرل ذبيز اؼبرأة كاؼبرأة 

أف تشًتؾ َب اإلحتفاالت الىت ربتفل َب خارج البناء اؼبقٌدسة كترٌقص الرقصة القدسية، كتتغٌٌت 

كتسٌبب ىذه األحواؿ ػبوفهم عن رجس اؼبرأة، يعٌت رجس اؼبرأة اػبالد يصَت . األغنٌية الغلبة كغَتىا

   51 .عليها أف ربـر َب تقٌرب  األشياء اؼبقٌدسة

كيعامل اليهودم اؼبرأة كاؼبتاع، تباع كتشًتل نفوسهٌن كبكارهتٌن لإلحتياج إىل اؼباؿ كاؼبرأة 

الوالدة عندىم قبس حىت أربعُت يوما من يـو كالدهتا إذا كانت اؼبرأة تلد الذكور، كشبانُت يوما إذا 

  52 .كانت تلد النسوة

. أما نظر النصرانٌية ألبداف النساء ساخر، كربٌَت كجيو الكنيسة أف اؼبسيح يولد من إمرأة

كيقاؿ أف . كثبت َب القرآف السادسة من اؽبجرة، أف من احتضن اؼبرأة فاحتضن الكناسة أك الزبالة

                                                           
 .التربج كاإلحتساب عليوعبيد بن عبد العزيز السلمي،  49
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النساء َب ىذه الدنيا الٌدعارة كالعهارة، كعندىم النساء كحواء من الذل يسٌبب الفسادات 

 53 .كاؽبالكات َب ىذه الدنيا

. كطوؿ التاريخ قبل جاء اإلسالـ، تصيب اؼبرأة األمل كالتعب تباع كتشًتل كاؼبتاع كاغبيواف

      54 .ذبرب للنكاح كما ذبرب للدعر العهر

كَب ذلك الزماف أنزؿ الزكجة . ككاف اليوناف أنزؿ اؼبرأة َب حياة الزكجتُت للوالدة فقط

. للمحبوب ليس من العادة اؼبتداكلة بُت عامة الناس ألنو قد كثرت الدعارة كالعهارة لشبع شهوهتم

نأخذ الدعارة كالعهارة نتنٌعم هبا، كنأخذ احملبوب ؼبساعدة )كما صٌور ديبوسطُت َب أحد كالمو 

 55 .(صٌحة أجسامنا اليومية كنأخذ الزكجة تلد أك الدنا بالصحيح

 ىذا البياف يظهر علينا أف تعٌدد الزكجات كالعالقة اعبنسٌية من عادة عامة الناس قبل كمن

كىذا كما صوره أحد مشًتؽ . اإلسالـ، كَب اعباىلية كاف الرجل يتزكج بأم عدد شاء من النساء

من عادة اعباىلية أف هبيز للرجاؿ أف يتزكج بأم عدد شاء من النساء كيناسب بأحواؿ : فرنسا

       56 .إقتصادىم

كمن ذلك الثقافة يعٌت بالد الٌصُت، اؽبندل، اليوناىن، الركماف، أركبا َب العصور الوسطى 

57.كمنزلة اؼبرأة قبل اإلسالـ َب العربية اعباىلية
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 اعبنسانية كالشهوانية كتعدد الزكجات  .3

كمهما يكن الرأل ُب حضارة العرب قبل اإلسالـ كبداكهتا، كىل كانت القرل من أمثاؿ 

مكة كاؼبدينة ذات حضارة ال تعرفها البادية، أك أهنا كانت أيضا َب أكليات مراتب اغبضارة، فإف 

صالت الرجل كاؼبرأة َب ىذه اعبماعة العربية كلها مل تكن تعدك، بشهادة القرآف كبشهادة القرآف 

صالة الذكورة كاألنوثة، مع تفاكت سبليو مراتب الطوائف . كبشهادة ما بقى من آثار ذلك العهد

    58.كالعشائر ال يبعد عن ىذا الوضع القريب من مراتب اإلنساف األٌكؿ

ككاف الغزؿ بعض . كمل يكن الزنا يومئذ باعبريبة ذات اػبطر كالشأف َب بعض القبائل

كاف للرجل أف . كمل يكن إىل ذلك الوقت لتعداد الزكاج كال للرؽ حدٌّ أك قيد. معركؼ العرب صبيعا

ككاف األمر ُب ذلك . يتزكج ما شاء، كأف يتسرم ما شاء، ككاف ؽبؤالء، كألكلئك أف يلدكا ما شاءكا

كما قد هبر كراءه من أىاجٌى تتبادؿ ال يدرل أحد ما ينجيم . ال خطر لو إال أف يتضح كزبشى معرٌتو

         59.عنها من خصومة كقتاؿ

فإذا كقف . كالعريٌب مولعه بالفراغ الذم يغريو بالغزؿ كيزيد خيالو ُب السَّلم كاغبرب خصبان 

زيد َب السَّلم وبادث ىندا حديث ىونل مل يزد على شهٌى اللفظ تساقطو آللئ الثنايا العذاب، 

رأيت زيدا ىذا حُت اػبصومة كاغبرب يرفع عقَتتو هبند، كقد لقيها أمامة متجٌردة، يقوؿ ُب كبرىا 

                                                           
 356.  ص.حياة ؿبمدؿبمد حسُت ىيكل،  58
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كصدرىا كهندىا كخصرىا كعجيزهتا كما دكف ذلك ما شاءت لو أفانُت اػبصومة، كاىتياج اػبياؿ 

  60.الذل ال يعرؼ ُب اؼبرأة غَت األنثى كغَت ما تفرش من النمارؽ

كفيو التعدد َب التوراة حىت أٌف سليماف تزكج أكثر من ألف مرة، على قوؽبم ككاف مشركعا 

  61.إىل زمن قريب ٍب الغاه علماء اليهود بالتحايل على الشريعة

 .َب العصور الوصطى إىل مستهٌل القرف العشركف، منزلة اؼبرأة ربت أقدـ آبائهٌن كأزكاجهنٌ 

بل اؼبرء ذك الشرؼ كالكـر وبٌق لو أف يتنٌعم بزكجة الفاٌلحُت بأربعة كعشرين ساعة بعد أف 62

  63 .ينكحها

أما َب النصرانٌية اإلتصاؿ اعبنسٌي من اؼبسألة كاؼبرأة عندىا آلة للمضٌل كوبتقر اؼبرأة حىت 

64 .جعلها إستهانة كمنزلتها ربت قٌوة الرجاؿ
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