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الحمد هلل الذى صدقنا وعده وأروثنا األرض نتبوأ مػف الننػة حيػث ن ػا  

 فنعـ أنر العالمميف .
وأصمى وأسمـ عمى سيدنا محمد أفصح مف نطؽ بمغة" الضػاد "   فيػدى 

بو الػببلد والعبػاد   وأزاؿ بػو ال ػرؾ والفسػاد   وسػمـ عميػو وعمػى  -تعالى–اهلل 
 ؛ آلو وصحبو إلى يـو التناد   وبعد ؛؛

فنثػػر الحػػور العػػيف يعػػدد دطػػوة نديػػدة نحػػو أدب نديػػد يصػػور لنػػا عالمػػا 
لـ تره عيوف قط   ولـ تسمع عنو آذاف قط   ولـ يدطر عمى قمػب ب ػر  انديدً 

قػػط ؛ أال وىػػول عػػالـ الننػػة ومػػف فييػػا مػػف الحػػور العػػيف البلتػػى قػػد ع ػػف فػػى 
ة ال غػؿ  فييػا قصور الننة يتنعمف بنعيميا   ويتمذذف ب ػيواتيا فػى بي ػة عاليػ
 وال حقد وال حسد ؛ وال بؤس وال  قا   وال لغو فييا وال تأثيـ .

ذا كاف األدب وليد البي ة التى عاش فييا األديب   كما قػاؿ  ل -تعػالى–وا 
  ًاَواْلَبَمُد الط يُِّب َيْدُرُج َنَباُتُو ِبِإْذِف َربِِّو َوال ِذي َدُبَث اَل َيْدُرُج ِإال  َنِكد ...

(1) . 
فكيؼ بيذا األدب الذى ولد فى تمؾ البي ة الننانية العالية بعنايػة ربانيػة 
غالية ؟ وكيؼ بألفاظو وأسػاليبو التػى درنػت مػف بػيف أفػواه الحػور العػيف مػع 

 رقتيف وحسف نماليف   وكماؿ عقوليف ؟ .

                                           

 مف سورة األعراؼ . 25آية رقـ ( 1)
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وكيؼ بأفكاره ومعانيو السامية التى أصػابت اليػدؼ فػى الػدعوة إلػى اهلل 
حكمػػة العاليػػة   والموعظػػة الحسػػنة   فصػػيرت السػػفية حميمػػا   بال –تعػػالى  –

 عمى إيمانو ؟ اوثبتت المؤمف عمى الحؽ واليقيف ؛ ليزداد إيمانً 
وكيػؼ بصػوره األدبيػػة الحقيقيػة التػػى فاقػت حػد  الديػػاؿ بمراحػؿ ال نيايػػة 

ال مثيؿ لو فى عالـ الفف   والنماؿ   والمتعة   واألدبلؽ  اليا   فحققت إعنازً 
فنمعػػت فػػى وقػػت واحػػد بػػيف نمػػاؿ الظػػاىر   وطيػػارة البػػاطف ؛ حتػػى يتأصػػؿ   

وال يمػوت  -بإذف اهلل  - اىذا النماؿ وتمتد نذوره إلى ماال نياية فبل يفنى أبدً 
 ؟ .

مػف األسػ مة ال يمكػف  اوالحؽ ل إف نثر الحور العيف قد فتح أمامى أبواًبػ
 غمقيا ؛ مما أثار دى تى وتعنبى !

مػف األدبػا  والنقػاد القػدامى  والمحػدثيف  الـ أند أحدً  وفوؽ كؿ ما سبؽ
 قد تحدث عف نثر الحور العيف ؛ مما زاد مف دى تى   وتعنبى !!!

ألدتػػرؽ ىػػذا العػػالـ  –بفضػػؿ ربػػى  – اومػػف ىنػػا ونػػدت نفسػػى منسػػاقً 
النديػػد ؛ باحثػػا عػػف كبلميػػف العػػذب الر ػػيؽ ؛ كا ػػفا عػػف حػػبلوة دصا صػػو 

 الفنية المعنزة.
نثػر الحػور العػيف فػى كتػب المحػدثيف كػالمؤلؤ والمرنػاف فػى  وقد بدا لػى
كثيػر النفػػع بػػو ويحتػػاج إلػػى عبػػارات   -مػػع قمػػة نصوصػػو  -قػاع البحػػار فيػػو 

كثيػػرة ؛ ل ػػرح أفكػػاره اليادفػػة   ومعانيػػو الغزيػػرة السػػامية   وا  ػػاراتو الدفيػػة 
 المطيفة .
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الرقيػػؽ واهلل يعمػـ بمػػا تحممتػو مػػف َنْيػػد وعنػا  فػػى البحػػث عػف كبلميػػف 
فػى كتػب المحػدثيف عمػى حسػب  اعمى لسانيف متناثرً  -  -الذى حكاه النبى 

بالسند مف قصصػيف مػع بعػض  االظروؼ واألحواؿ   وما ذكره المحدثوف مرويً 
 ازىاد السمؼ الصالح الم يود ليـ بالصبلح فى رؤياىـ المنامية التى تعد نػز ً 

حػػػػػديث البدػػػػػارى فػػػػػى  -  -مػػػػػف الػػػػػوحى والنبػػػػػوة كمػػػػػا أدبػػػػػر رسػػػػػوؿ اهلل 
. " مػف النبػوة االرؤيا الصالحة نز  مف ستة وأربعيف نػز ً  " ل ث قاؿػومسمـ حي

(1)  
وقد سرت فى ىذا البحث وفؽ المػني  التكػاممى الػذى يعتمػد فػى تحميمػو 
عمى األدذ مف المناى  األدبية األدرى بمقدار ما يحقؽ ىدؼ موضوع البحػث  

 .ويحقؽ المفيـو السامى لؤلدب بونو عاـ 
وقد التزمت فى ىذا المني  بتدري  اآليات القرآنيػة   واألحاديػث النبويػة 
واألبيات ال ػعرية مػف مصػادرىا المعتمػدة   وذكػرت معػانى المفػرادات الغامضػة 
فى ىامش البحث مع ذكر ترنمة مونزة لؤلعبلـ غير الم ػيورة   كمػا التزمػت 

 بعبلمات الترقيـ فى نميع صفحات البحث .
البحػػث   فيػػى ت ػػتمؿ عمػػىل مقدمػػة فػػى أولػػو   وتمييػػدل أمػا دطػػة ىػػذا 

يبحث فى مفيـو الحور العيف عند عمما  المغة   وقد عقبت عمى ىذا المفيـو 
فيػو باألدلػة القاطعػة   والبػراىيف  افتوسعت فيو   وأدليت برأيػى الدػاص مسػتندً 

 الناصعة .

                                           

  تحقيػؽ د/ عمػى البػواب   ط  3/41النمع بيف الصحيحيف البدارى ومسمـ لمحميػدى ( 1)
 بيروت . –دار ابف حـز  -ىػ 1243الثانية 
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وت ػػتمؿ الدطػػة فػػى مضػػمونيا الػػر يس عمػػى أربعػػة فصػػوؿ بعضػػيا ذا 
 حث متعددة كاآلتىلمبا

 ل أىـ صفات الحور العيف ومقاييس النماؿ النموذنية .الفصل األول
وقد ذكرت ىذا الفصؿ فػى المقػاـ األوؿ ؛ ليسػيؿ إدراؾ وتحميػؿ الفمسػفة 
النماليػػػة لمحػػػور العػػػيف ومػػػدى تفوقيػػػا عمػػػى فمسػػػفة النمػػػاؿ الفنػػػى والدمقػػػى 

ف لمحياة (   باإلضػافة المن ودتيف عند أصحاب نظريتى ) الفف لمفف ( و ) الف
إلى سيولة تحميؿ كبلميف النميؿ الذى تحدثف فيو عف صفاتيف النميمة التػى 

 تنبئ عف بي تيف الرا عة البيية .

 ل نثر الحور العيف ل أىـ موضوعاتو   ومعانيو الفرعية.الفصل الثاًً

ل أىػػـ الدصػػا ص الفنيػػة لنثػػر الحػػور العػػيف   وي ػػمؿ الفصللل الثاللل 
 مبحثيف ىمال
 ل األساليب والمعانى فى نثر الحور العيف .ادلثح  األول             
 ل العاطفة واإليقاع الموسيقى فى نثر الحور العيف.ادلثح  الثاًً     

ل الصورة األدبية وفمسفة النماؿ الفنى والدمقى فى ضػو  الفصل الساتع
 نظريتى ل ) الفف لمفف (   ) والفف لمحياة ( .

عد الفصوؿ السابقة   وبعدىا فيرس المصادر والمرانع ل وتأتى باخلامتح
   وفيرس الموضوعات .

ذا اتسع أدبنا العربى لي مؿ األدػذ مػف كػؿ فػف بطػرؼ   وي ػمؿ النثػر  وا 
العادى والقصص العامية الديالية التى ال أساس ليا مف الواقع   وال أثر يػذكر 
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عربػى ليحتضػف فػى فييػا لممسػة الفنيػة فمػف بػاب أولػى أف يتسػع صػدر أدبنػا ال
وبعض الصالحيف مف أمتو  قمب تدصصو نثر الحور العيف الذى حكاه النبى 

عمػػى لسػػاف الحػػور العػػيف بأسػػموب أدبػػى فنػػى رفيػػع ي ػػتمؿ عمػػى معػػاف سػػامية 
وأغراض ىادفة تتفؽ مع المعنى الحقيقى لؤلدب بمفيومو العاـ   كما تتفؽ مع 

عػف دراسػة الصػورة األدبيػة  األدب اإلسبلمى فػى برنػو السػامى الرفيػع   فضػبًل 
لنماؿ الحور العيف فػى ضػو  نظريتػى ) الفػف لمفػف ( و ) الفػف لمحيػاة ( فيػى 

 . ادراسة نقدية ؛ ليصب ىذا البحث فى بوتقة األدب والنقد معً 
وأ ػػكره عمػػى نميػػع نعمػػو الغزيػػرة الوافيػػة   –تعػػالى  –أحمػػد اهلل  اوأديػػرً 

أليمنػػى الدػػوض فػػى نثػػر الحػػور  عمػػى أف اداًصػػ احمػػدً  –نػػؿ وعػػبل  –وأحمػػده 
العػػيف   ويس ػػر لػػى العثػػور عمػػى كبلميػػف المنثػػور والمكنػػوز فػػى كتػػب السػػنة 
النبوية مع اتسػاعيا ؛ ألنطمػؽ بػو نحػو أدب نديػد ذا دصػا ص فنيػة نديػدة   
أال وىػػو ل أدب الحػػػور العػػػيف الػػػذى يمثػػػؿ لونػػا مػػػف ألػػػواف التنديػػػد فػػػى األدب 

 بالحكمة والموعظة الحسنة . –تعالى  –اإلسبلمى   والدعوة إلى اهلل 
أف ينفعنػػػى والمسػػػمميف بيػػػذا البحػػػث فػػػى الػػػدنيا  –تعػػػالى  –أسػػػأؿ اهلل 

 واآلدرة وأف ينعمو دالصا لونيو الكريـ   فإنو ولى ذلؾ والقادر عميو .
 وآدر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف .
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 متهيلد
 هفهىم احلىز العني

نػؿ وعػبل  –ى القرآف الكريـ كما فػى قولػو ف اورد ذكر الحور العيف كثيرً 
-    ٌَكَأْمثَاِؿ المدْؤُلِؤ اْلَمْكُنوفِ  * َوُحوٌر ِعيف  (1) . 

 * َفِبػػَأيِّ آاَل  َربُِّكَمػػا ُتَكػػذَِّبافِ *  ِفػػيِيف  َدْيػػَراٌت ِحَسػػافٌ  تعػػالىل  –وقولػػو 
 .  (4) ُحوٌر م ْقُصوَراٌت ِفي اْلِدَياـِ 

ورا    والحػورا  فػى المغػة م ػتقة مػف َحػِورْت والحور فى المغة نمع حػ
 . (3)إذا ا تد بياض بياِضيا وسواد سوادىا  االعيف َحَورً 

ونميػػع العيػػوف ت ػػترؾ فػػى بيػػاض بياضػػيا   أمػػا السػػواد الػػذى يتوسػػط 
العيف   ويسمىل ولد العيف   فقد يكػوف أسػود   وىػو الغالػب   وقػد يكػوف ولػد 

كاألدضر واألزرؽ ونحو ذلؾ مما نػرى بػيف  بموف آدر غير األسود االعيف ممونً 
أىػػػؿ الػػػدنيا   بػػػؿ إف مػػػنيـ مػػػف يفضػػػؿ لػػػوف العػػػيف الدضػػػرا  والزرقػػػا  عمػػػى 

 السودا  .
وقد  اع بيف العمما  وصؼ الحورا  ب دة بياض العيف مع  دة سواد 
سػػوادىا كمػػا فػػى التعريػػؼ السػػابؽ   فيػػؿ يعنػػى ذلػػؾ دمػػو الحػػور العػػيف مػػف 

 ؟دضرا  العيوف وزرقا يا 

                                           

 مف سورة الواقعة . 43   44آية رقـ ( 1)

 مف سورة الرحمف . 24ل  22اآليات ( 4)

 لبناف . –بيروت  –  ط المكتبة العممية  122  ص 1المصباح المنير ج( 3)
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نؿ  –قد وصؼ الننة بقولو  –تعالى  –ل إف اهلل  -واهلل أعمـ  –أقوؿ 
 .  (1)...  َوِفيَيا َما َتْ َتِييِو اأْلَنُفُس َوَتَمذد اأْلَْعُيفُ  ل  -وعبل 

فاآليػػة السػػابقة تفيػػد أف فػػى الننػػة كػػؿ مػػا ت ػػتييو األنفػػس   وتتمتػػع 
دؿ عمػػى عمػػـو الػػنعـ   األعػػيف بػػالنظر إليػػو   وقػػد نمػػع األنفػػس واألعػػيف ؛ ليػػ

وتنوعيا فى الننة   فمف تمناىا سودا  العيوف ونػدىا   ومػف تمناىػا دضػرا  
 العيوف وندىا   وغير ذلؾ .

ومػػف ىنػػا أرى أف تعريػػؼ الحػػور بأنػػول "  ػػدة بيػػاض العػػيف مػػع  ػػدة 
سػواد سػوادىا " تعريػػؼ يحتػاج إلػى تعػػديؿ ؛ ألنػو يقصػر الحػػورا  عمػى سػػودا  

غير ذلؾ ؛ ألف اَلحَوَر فى المغة يتعمؽ بالبياض الذى فػى  العيوف فقط   واألمر
 طرفى العيف أو نانبييا .

ػػْورُت الثيػػاب تحػػويرً  ل بي َضػػتيا   واحػػور   ايقػػوؿ صػػاحب المصػػباحل " وح 
 . (4)ال ئل ابيض  وزنا ومعنى " 

ر اهلل العيف إذا بي ض بياَضيا   فتؤلأل ولمع  اوقياسً  عمى ذلؾ تقوؿل حو 
ىى حػورا    وعمػى ىػذا المعنػى فػالحور يتعمػؽ فقػط بالبيػاض الػذى فػى    فإذا

 طرفى العيف .

                                           

 مف سورة الزدرؼ . 21آية ( 1)

 روت .بي –  ط المكتبة العممية  1/122المصباح المنير لمفيومى ( 4)
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ما أقوؿ ما ورد مف كبلـ العػرب مػا يػدؿد عمػى ذلػؾ   يقػوؿ نريػر  ػويؤك
 ل(1)

 إف العيوف التى فى طرفيا َحَور       َقَتْمَننػا ثػـ لػـ يحييف قتبلنا
ىل البياض الذى فػى فقد قصر ال اعرل " الحور " عمى طرفى العيوف أ

 نانبييا   و عرا  العرب مف أدرى الناس بدالالت ألفاظ العربية .
ذا كاف العمما  قد زادوا فى تعريؼ الحورا  مع  ػدة سػواد سػوادىا أو  وا 

رضػى  –) ولدىا ( ؛ لتزىو فتتناسؽ مع بياض طرفييا   وفى حػديث أـ سػممة 
ل "  -تعػالى  –عػف قػوؿ اهلل ى ػوؿ اهلل أدبرنػػقالػتل قمػت ل يػا رسػ –اهلل عنيا 

ل " حػػور بػػيض   عػػيف ضػػداـ العيػػوف " رواه الطبرانػػى   حػػور عػػيف " قػػاؿ 
 . (4)والييثمى فى المنمع 

قد فسػر الحػور بالبيػاض ؛ ليقصػد بػو بيػاض  -  -وىنا يكوف النبى 
 طرفى العيف   أو ليددؿ معو بياض النسد .

لعػػيف كمػػا أ ػػار إلػػى السػػواد الػػذى فػػى وسػػط ا -  -ولػػـ ي ػػر النبػػى 
فيػػو أفصػػح مػػف نطػػؽ  -  -بعػػض العممػػا  وال كػػبلـ بعػػد كػػبلـ رسػػوؿ اهلل 

 بالعربية .

                                           

 –دار الفكػر  –  تحقيؽ/ سمير نػابر   ط الثانيػة  52األغانى ألبى الفرج األصفيانى ( 1)
 القاىرة . –دار المعارؼ  –  ط الثالثة  1/123بيروةت   ديواف نرير 

القػػاىرة   المعنػػـ  -ىػػػ 1212  ط دار الحػػرميف  3/425المعنػػـ األوسػػط لمطبرانػػى ( 4)
   ط الثانية . 3/322الكبير 
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ويبدو أف العمما  قد زادوا فى تعريؼ الحورا  مع  دة سواد سوادىا أو 
) ولػػػدىا (؛ لتزىػػػو فتتناسػػػؽ مػػػع بيػػػاض طرفييػػػا   غيػػػر أنيػػػـ لػػػـ يضػػػعوا فػػػى 

العيف فتزىو بيا وتتناسؽ أيضا مػع  االعتبار األلواف األدرى التى قد تتموف بيا
  دة بياض طرفييا .

ومػػف ىنػػا   فػػالَحَوُر فػػى رأيػػىل ىػػو  ػػدة بيػػاض طرفػػى العػػيف مػػع زىػػا  
لوف وسطيا ) ولػدىا ( أيػا كػاف لونػول أسػود   أـ أدضػر   أـ أزرؽ   أـ غيػر 

 يتناسؽ مع  دة بياض طرفييا . اذلؾ ؛ زىاً  المعً 
ذا كػػاف فػػى زماننػػا ىػػذا تتمػػوف ا لعيػػوف بكثيػػر مػػف األلػػواف بمػػا يسػػمى وا 

ف كانػػت ال  ػػرعية ؛ لضػػررىا ولتغيير دمػػؽ اهلل فييػػا    بالعدسػػات البلصػػقة   وا 
فميس ببعيد عمى اهلل أف يموف عيػوف الحػور العػيف فػى الننػة بػألواف نعرفيػا   
أو ال نعرفيػػػا حسػػػبما ت ػػػتييو األنفػػػس   وتمػػػذ األعػػػيف بطريقػػػة  ػػػرعية ؛ ألف 

  فيغيػر مػف دمػؽ إلػى دمػؽ أحسػف وأنمػؿ  -تعالى  –اهلل الدالؽ والمغير ىو 
 بقدرتو المطمقة .
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 " ِعيػػٌف "
والعػػػيُف فػػػى المغػػػة نمػػػع عينػػػا    والمػػػرأة العينػػػا  ل حسػػػنة العينػػػيف 

 . (1)واسعتيما 
 –والحوُر الِعيف أدص صػفات نسػا  أىػؿ الننػة البل ػى دمقيػف اهلل    

 أىؿ الننة .عمى أحسف صورة   وزوج بيف   باب  –تعالى 
وقد نرى إطبلؽ الحور العيف عمى النسا  فقػط   ويبػدو لػى أف غممػاف 

يددموف ضمف الحور العيف   فيـ حور العيوف   والمغة تنيػز  اأىؿ الننة أيضً 
ذلؾ   فالحور ل نمع أحور الذى مؤنثة حورا  كالعور نمع أعور الذى مؤنثػو 

 عورا    فيو مف باب أفعؿ الذى مؤنثو فعبل  .
  وال عنب فى ذلؾ  فقد  (4)ذا العيفل نمع أعيف الذى مؤنثو عينا  وك

نا  ت بيو الغمماف بما ي بو بو الحو العيف   حيث  بو القػرآف الكػريـ الحػور 
َكَأْمثَػػاِؿ  * َوُحػػوٌر ِعػػيفٌ  تعػػالىل  –العػػيف بػػالمؤلؤ فػػى البيػػاض والممعػػاف فقػػاؿ 

 .  (3) المدْؤُلِؤ اْلَمْكُنوفِ 

                                           

 بيروت . –دار صادر  –ط   األولى  1/22ينظرل لساف العرب البف منظور  (1)

ىػػػػ   1212  ط  1/222ينظػػػرل مدتػػػار الصػػػحاح لمػػػرازى   تحقيػػػؽ/ محمػػػود دػػػاطر ( 4)
 بيروت . –مكتبة لبناف 

 مف سورة الواقعة . 43   44آية ( 3)
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 تعػالى ل  –ى وصػؼ الغممػاف فػى قولػو ػا فػػالت بيو أيضً وقد نا  ىذا 
ـْ ُلْؤُلؤً  ـْ َحِسْبَتُي ـْ ِوْلَداٌف مدَدم ُدوَف ِإَذا َرَأْيَتُي  .  (1) ام نُثورً  اَوَيُطوُؼ َعَمْيِي

نمػػا  ػػاع إطػػبلؽ الحػػور العػػيف عمػػى النسػػا  فقػػط دوف الرنػػاؿ ؛ ألف  وا 
 مف الرناؿ واهلل أعمى وأعمـ .بو  االنماؿ فييف أوقع   وىف أ د اىتمامً 

                                           

 مف سورة اإلنساف . 12آية ( 1)
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 الفصل األول
 أهن صفاخ احلىز العني وهماييس اجلوال الٌوىذجيح
 متكػػامبًل  اتػػدور صػػفات الحػػور العػػيف حػػوؿ النمػػاؿ الػػذى ُيَعػػدد نموذًنػػ

لمنماؿ ب تى أنواعو النسدية   والروحية   والنفسية   والننسية   وغير ذلػؾ 
لمطػا عيف مػف  ا؛ ثواًبػ -تعػالى–دىا اهلل   وال عنب   فيـ زينػة الننػة التػى أعػ

دمقيػف فػى أحسػف صػورة   وأروع  –تعػالى  –عباده المؤمنيف   وقد تولى اهلل 
 تقويـ .

ذا كانػػت الػػنفس تقػػر  وال نكػػاح لمحػػور العػػيف فػػى الننػػة إال بػػزواج   وا 
 الزواج فى الدنيا   وتفرح بو   وتصفؽ لو   فكيؼ تنكره فى اآلدرة ؟

ينكر عمى المسمميف قػوليـ بونػود الحػور العػيف فػى وىذا يرد عمى مف 
 لم يوة . االننة   وأنيا ليست دارً 

أقوؿل إف الننة دار لمثواب   والتمتع بالحور العيف نوع مػف أنػواع ىػذا 
 –إذا عممنػػا أنػػو بػػزواج طػػاىر قػػاؿ  –والسػػيما  –الثػػواب الػػذى ال غبػػار عميػػو 

ْنَناُىـ ِبُحوٍر ِعيفٍ  ل  -تعالى   .  (1) َوَزو 
وقد تعددت مبلمح النمػاؿ الكامػؿ فػى ن ػأة ودمػؽ الحػور العػيف   وقػد 
نا  فى القرآف والسنة وصؼ ىذه المبلمح النمالية الكاممة أثنا  الحديث عػف 

 الحور العيف كما يمىل
 

                                           

 مف سورة الدداف . 22آية ( 1)
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 : مجال الٌشأج أو اخللكأوًل 
ِإن ػا  تعػالىل  –تحدث القػرآف الكػريـ عػف ن ػأة الحػور العػيف فػى قولػو 

 .  (1) َ ْأَناُىف  ِإنَ ا َأن
يقػػػوؿ العبلمػػػة الطبػػػرى فػػػى تفسػػػير ىػػػذه اآليػػػةل إنػػػا دمقنػػػاىف دمقػػػا   

 . (4)فأوندناىف يعنى بذلؾ الحور العيف 
والظاىر أف اإلن ا  ىول االدتراع الذى لـ يسػبؽ بدمػؽ   ويكػوف ذلػؾ 

بالحور البلتى لسف مف نسؿ آدـ   ويحتمؿ أف يريػد إن ػا  اإلعػادة  امدصوصً 
 . (3)  فيكوف ذلؾ لبنات آدـ 

وال مػػانع مػػف النمػػع بػػيف الػػرأييف   فيكػػوف المػػراد دمػػؽ الحػػور العػػيف 
بداعيف مع إعادة دمؽ بنػات آدـ دمقػا نديػدً  بصػفات نديػدة غيػر التػى كػف   اوا 

 عمييا فى عالـ الدنيا .
؛  ... ِإن ػا َأنَ ػْأَناُىف    -تعػالى  –وقد عبر بضمير العظمة فػى قولػو 

فػػى دمقيػػف   وتنمػػيميف   وقػػد أكػػد  –تعػػالى  –ؾ لمداللػػة عمػػى عنايػػة اهلل وذلػػ
  وىػو مػأدوذ مػف نفػس  إن ػاً   تعػالىل  –ذلؾ بالمفعوؿ المطمؽ فػى قولػو 

 الفعؿ أن أ .
                                           

 مف سورة الواقعة . 32آية ( 1)

ىػػػػ   1242  ط األولػػػى  43/115تفسػػػير الطبػػػرى   تحقيػػػؽ/ أحمػػػد محمػػػد  ػػػاكر ج( 4)
 مؤسسة الرسالة .

 -ىػػػػ 1214  ط األولػػػى   ط  5/422تفسػػػير البحػػػر المحػػػيط ألبػػػى حيػػػاف األندلسػػػى ( 3)
 لبناف . –بيروت 
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وتكرار الفعؿ بأدذ المفعوؿ المطمؽ منو يدؿ عمى إتقػاف الفعػؿ   وقوتػو 
غير عادى   وكذا  ا ديدً  ابً أىل ضر  اواالىتماـ بو   تقوؿل ضربت التمميذ ضربً 

 غير عادى   واهلل أعمـ . ابديعً  اأن أىف إن اً  أىل دمقيف دمقا نديدً 
أما عػف المػادة التػى دمػؽ منيػا الحػور العػيف   فقػد ذكػر الطبرانػى فػى 

ل " دمػػؽ  -  -قػػاؿل قػػاؿ رسػػوؿ اهلل  -  -المعنػـ الكبيػػر عػػف أبػػى أمامػة 
 . (1)اهلل الحور العيف مف الزعفراف " 

والزعفرافل صبغ طيب الرا حة   وزعفرت الثوب ل أى صػبغتو بػالزعفراف 
(4) . 

 . (3)وذكر صاحب القاموس أف الزعفراف يكوف فى زىر الرماف 
والزعفػػراف ينمػػع بػػيف زىػػا  المػػوف ونمالػػو   وبػػيف طيػػب را حتػػو   فػػإف 
 قيؿل إف نماؿ الب ر يفوؽ نماؿ الزعفراف   فمػا العمػة فػى دمػؽ الحػور العػيف

 مف الزعفراف ؟
قمػػتل إف طبيعػػة الزعفػػراف كمػػادة ال ينػػاظر بطبيعػػة الب ػػر بعػػد تنسػػيده 
ونفخ الروح فيو   فإف أردت الموازنة فمؾ أف توازف بيف الزعفراف كمػادة  وبػيف 

 –تعػالى-الطيف األسود الذى ىو المادة األولػى لمطبيعػة الب ػرية ؛ ألف اهلل    
                                           

  ط الثانيػػة  5/422المعنػػـ الكبيػػر لمطبرانػػى   تحقيػػؽ / حمػػدى عبػػد المنيػػد السػػمفى ( 1)
 ىػ   الموصؿ .1222

                   2/342  ط دار اليدايػػػػػة   المسػػػػػاف  11/245ينظػػػػػرل تػػػػػاج العػػػػػروس لمزبيػػػػػدى ( 4)
 بيروت . –دار صادر  –ط األولى 

 . 1/1421القاموس المحيط لمفيروزآبادى ( 3)
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دىا   وعقميػا   وحسػف تقويميػا  ونفػخ قد كمؿ ونمؿ الطبيعػة الب ػرية بتنسػي
؛ ممػػا يػػدؿ عمػػى عظػػـ ابييػػا سػػويً  االػػروح فييػػا  فنعػػؿ مػػف الطػػيف األسػػود ب ػػرً 

إذا  –بزىا  لونػو وبيا ػو وطيػب را حتػو  –دمقو  وكماؿ قدرتو فكيؼ بالزعفراف 
 بالعقؿ والتنسيد   والروح ؟ . –تعالى  –كممو اهلل 

فى طبيعة دمؽ الحور  حة أصبًل ومف ىنا كاف بيا  الونو   وطيب الرا 
 العيف .

روى ابف أبى  يبة فى مصنفو عف مناىد قاؿل إنػو ليونػد ريػح المػرأة 
 . (1)مف الحور العيف مف مسيرة دمسيف سنة 

ذا كانػػت الرا حػػة ت ػػـ مػػف مسػػيرة دمسػػيف سػػنة   فكيػػؼ بنفػػاذ ىػػذه  وا 
 الرا حة ؟ 

يناسػػب ثػػواب  انديػػدً  ادمقيػػف دمًقػػ –تعػػالى  –ال عنػػب فقػػد تػػولى اهلل 
ال كور الػذى يعطػى نزيػؿ العطػا  عمػى أقػؿ  –نؿ وعبل  –العابديف لو   فيو 

 عبادة لو .
 
ً
 : مجال العيىى وسثة إطالق لفظ احلىز العني عليهي :اثاًي

يعرؼ نماؿ العيوف مف إطبلؽ لفظ الحور العيف عمييف   فمعنػاه ديػر 
حػور  فقمػت ل إف دليؿ عمى نماؿ عيونيف   وقد أ رت قبػؿ ذلػؾ إلػى معنػى ال

 الحور نمع حورا    والحورا  م تقة مف الَحَور  .

                                           

ية الينديػة   ط الػدار السػمف 13/122ؼ ابف أبى  يبة   تحقيؽ / محمد عوامة ػمصن( 1)
. 
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والَحَوُرل  دة بياض طرفى العيف مػع زىػا  لػوف وسػطيا ) ولػدىا ( أيػا 
يتناسػؽ  اكاف لونو ل أسود   أـ أدضػر   أـ أزرؽ   أـ غيػر ذلػؾ ؛ زىػاً  المًعػ

 مع  دة بياض طرفييا .
 .( 1)ة العينيف واسعتيماوالعيفل نمع عينا   والمرأة العينا ل حسن

ولؾ أف تتديؿ الصورة الكمية لنماؿ عيوف الحور العيف   والمركبة مػف 
يتناسػؽ  اسعة ىذه العيوف مع بياض أطرافيا   وزىا  لوف ولدىا ؛ زىػاً  المًعػ

 مع  دة بياض أطرافيا .
وقػػد مػػدح العػػرب فػػى المػػرأة سػػعة العينػػيف   كمػػا مػػدحوا الَحػػَوَر فييػػا   

 ل (4) يقوؿ ال اعر
 ارت إليػ       ػؾ سقتؾ بالعينيف دمرً ػوحورا  إف نظ

ولمعيوف لغة يفيـ بيا الصػادؽ والكػاذب   والصػحيح والسػقيـ  والممػيح 
والقبػػيح   فقػػوة العيػػوف مػػع  ػػدة بيػػاض أطرافيػػا وزىػػا  لػػوف ولػػدىا يػػدؿ عمػػى 
 صحة النسد   وحيويتو ونمالو   كما يدؿ عمى روعة الروح ودفتيا ودالليا .

قوؿ الفدر الرازىل " وصفيف بالحسػف   وادتػار األحسػف مػف األحسػف ي
  فإف أحسف ما فى صورة اآلدمى ونيو   وأحسف ما فػى الونػو العػيف ؛ وألف 
الُحور والِعيَف يدالف عمى حسف المزاج فى األعضا    ووفرة المادة فى األرواح 

                                           

 مف البحث . 4232ينظرل التمييد   ص ( 1)

  والبيػت مػف  2/22ديواف ب ار بػف بػرد   تقػديـ و ػرح / محمػد الطػاىر بػف عا ػور ( 4)
 منزو  الكامؿ .
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عة العػػيف ؛   أمػػا حسػػف المػػزاج فعبلمتػػو الحػػور   وأمػػا وفػػرة الػػروح ؛ فػػإف سػػ
بة إلييا "   . (1)بسبب كثرة الروح المصو 

ويقػػوؿ العبلمػػة السػػعدى فػػى تفسػػيرهل " وحسػػف العػػيف فػػى األنثػػى مػػف 
 . (4)أعظـ األدلة عمى حسنيا ونماليا " 

عمى نسا  أىؿ الننة لفظل الحور العػيف فػى  –تعالى  –ولذا أطمؽ اهلل 
 التعبير عنيف فى القرآف الكريـ .

ينبغػى اإل ػارة إليػو ؛ وىػو أف َحػَوَر العيػوف لػيس مػف  وىناؾ أمر آدػر
األعضػػا  األنثويػػػة الدالصػػػة التػػى يسػػػتحيى المسػػػاف مػػف كثػػػرة ذكرىػػػا   مثػػػؿل 

؛ بػدليؿ أف  االُفُروج   والنديود ونحو ذلؾ   بؿ إف الرناؿ قد يوصػفوف بػو ايًضػ
 . (3)حور العيوف كما تقدـ  اغمماف أىؿ الننة أيضً 

ذوات الفروج   أو بنواىد الصدور وغير ذلؾ؛ مما ومف ىنا فتسميتيف ب
 عمييف ؟ ايددش الحيا  فكيؼ يكوف عممً 

وال  ؾ أف ىذا يدؿ عمػى إعنػاز القػرآف الكػريـ   وبراعػة نظمػو العػالى  
ودقة ألفاظو ومعانيو الرفيعة ؛ حيػث أطمػؽ لفػظ الحػور العػيف عمػى نسػا  أىػؿ 

عػػة حسػػنيف دوف أف يثيػػر الننػػة وأكثػػر مػػف ذكػػره ؛ ليػػدؿ عمػػى نمػػاليف   ورو 
 الغرا ز أو يددش الحيا  .

                                           

   ط دار إحيا  التراث العربى . 1/2422تفسير الفدر الرازى ( 1)

ىػػػ   1242األولػػى    ط 1/533تفسػػير السػػعدى   تحقيػػؽ / عبػػد الػػرحمف المويحػػؽ ( 4)
 مؤسسة الرسالة .

 مف البحث . 4232ينظرل ص ( 3)
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ً
 : احلىز العني ومجال الثشسج :اثالث

صور القرآف الكريـ ب رة الحور العيف فػى أنمػؿ وأبيػى   وألمػع وأرقػى 
صورة نموذنية تتمناىا كؿ أنثى لنماؿ نسدىا   وقػد نػا ت ىػذه الصػورة فػى 

ـْ  فػى قولػو تعػالىل ت بييات القرآف الكريـ ليف تارة بػالبيض المكنػوف  َوِعْنػَدُى
 .  (1) َكَأن ُيف  َبْيٌض م ْكُنوفٌ  * َقاِصَراُت الط ْرِؼ ِعيفٌ 

    َكػَأن ُيف  َبػْيٌض م ْكُنػوفٌ   –تعػالى  –ذكر ابػف كثيػر أف المػراد بقولػو 
ىػػو ت ػػبيو الحػػور العػػيف ببيػػاض البػػيض حػػيف نػػزع ق ػػرتو   وذكػػر حػػديثا رواه 

قالػت ل يػا رسػوؿ اهلل أدبرنػى عػف  –رضى اهلل عنيػا  –ة الييثمى عف أـ سمم
ل "  -  -قػػاؿ     َكػػَأن ُيف  َبػػْيٌض م ْكُنػػوفٌ  ل  -عػػز ونػػؿ  –معنػػى قػػوؿ اهلل 

رقتيف كرقة النمدة التى رأسيا فى دادؿ البيضة التى تمى الق ر وىى الغرقئ " 
(4) . 

يقػػوؿ امػػرؤ ت ػػبيو المػػرأة بالبيضػػة    –منػػذ قػػديـ  –وقػػد عػػرؼ العػػرب 
 ل (3)القيس 

 وبيضة ددر ال يراـ دباؤىا       تمت عُت مف ليو بيا غير معنؿ

                                           

 سورة الصافات . 22   25آية ( 1)

ىػػ 1231  ط الثانيػة  11   2/12ينظرل تفسير ابف كثير   تحقيػؽ/ حامػدج الطػاىر ( 4)
 . 3/425القاىرة   المعنـ األوسط لمطبرانى  –  دار الفنر 

 –.   ط دار المعػارؼ 13د أبو الفضؿ إبراىيـ   صديواف امرئ القيس   تحقيؽ/ محم( 3)
 مصر   والبيت مف بحرل الطويؿ .
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وأونو ال بو كثيرة بيف المػرأة والبيضػة   فػالمرأة ينػب أف تعامػؿ برفػؽ 
ا  ؛ ػكالبيضػػة ؛ حتػػى ال تنكسػػر   كمػػا ينػػب أف تكػػوف مصػػونة بالعفػػة   والحيػػ

 البياض   والصفا  .عف نامع الرقة   و  حتى  يفسد نماليا   فضبًل 
إلى رقػة ب ػرة الحػور العػيف    -  -وفى حديث أـ سممة أ ار النبى 

 فيى كرقة نمد البيض الذى يقاؿ لول الفرقئ مما يدؿ عمى صفا  أنسادىف .
  -عػف النبػى     -  -وروى البدارى فى صحيحو عف أبى ىريرة 

در والػػذيف عمػػى قػػاؿل " أوؿ زمػػرة تػػددؿ الننػػة عمػػى صػػورة القمػػر ليمػػة البػػ -
آثارىـ كأحسف كوكب درى فى السما  إضا ة   قموبيـ عمى قمب رنػؿ واحػد ال 
تبػػاغض بيػػنيـ وال تحاسػػد   لكػػؿ امػػرئ زونتػػاف مػػف الحػػور العػػيف يػػرى مػػخ 

 . (1)سوقيف مف ورا  العظـ والمحـ " 
قػاؿل " لكػؿ رنػؿ  -  -ف النبػى ػرة عػػى ىريػف أبػد عػد أحمػى مسنػوف

 . (4)ا مف ورا  الحمؿ " ػالحور العيف يرى مخ سوقييممنيـ زوناف مف 

                                           

ىػػ   دار 1244  ط األولػى  2/112النامع الصحيح لمبدارى   تحقيؽ / محمد زىير ( 1)
 طوؽ النناة .

   ط الثانية   مؤسسة الرسالة . 12/322مسند أحمد   تحقيؽ/ األرنؤوط ( 4)
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ل"ا فػى -  -وفى سنف الػدارمى عػف أبػى ىريػرة قػاؿل قػاؿ رسػوؿ اهلل 
 . (1)الننة أحد إال لو زونتاف إنو ليرى مخ ساقيما مف ورا  سبعيف حمة " 

وال تعػػارض بػػيف ىػػذه الروايػػات   فيػػى ت ػػير إلػػى صػػفا  ورقػػة أنسػػاد 
مػخ السػاؽ ليظيػر مػف ورا  العظػـ والمحػـ   بػؿ ويظيػر  الحور العػيف حتػى إف

 . امف ورا  سبعيف حمة فوؽ العظـ والمحـ أيضً 
ويبػػدو أف ىػػذا األمػػر ال يقتصػػر عمػػى صػػفا  ورقػػة أنسػػادىف فقػػط بػػؿ 
ي ير إلػى نورانيػة ىػذه األنسػاد   فيػى تضػئ   لتظيػر مػف ورا  سػبعيف حمػة 

وطػوبى لمػف كػف لػو وتمتػع  فوقيا   فسبحاف مف دمقيف بعنايتػو وأن ػأىف !  
 بزوانيف ! .

ؿ ػولـ يقتصر نماؿ الب رة فى الحور العيف عمى الرقػة والصػفا  فقػط بػ
  َكػَأن ُيف  َبػْيٌض م ْكُنػوفٌ   -تعػالى  –إف ت بيو القرآف ليػف بػالبيض فػى قولػو 

مف المبلمح النمالية األدرى لمب رة   فاآلية الكريمة ت ير إلى  ا؛ يفيد كثيرً  (4)
رطوبة الب رة   ألف النمد الرقيؽ الذى يحيط بالبيضػة مػف الػدادؿ والػذى يقػاؿ 

 ا؛ ليعمػؿ عمػى ترطيػب نسػـ البيضػة ترطيًبػ الول الغرقئ مصػحوب بالمػا  دا ًمػ
طبعيا ؛ ومف ثـ ففػى ت ػبيو الحػور العػيف بػالبيض إ ػارة إلػى رطوبػة ب ػرتيف 

 . وليف أنسادىف بصورة طبعية مستمرة وببل مرطبات صناعية

                                           

  ط األولػػػى  4/233/ فػػػواز أحمػػػد زمرلػػػى   دالػػػد العممػػػى  سػػػنف الػػػدرامى   تحقيػػػؽ( 1)
 لبناف . –بيروت  –ىػ   دار الكتاب العربى 1222

 مف سورة الصافات . 22آية ( 4)
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وال ننسى أف البيضة محاطة بالق رة مف الدػارج   وىػى طبقػة صػوانية 
تعمػؿ عمػى تماسػػؾ نسػـ البيضػة   وحفظيػػا مػف اإلنسػيابية والترىػػؿ  ومػف ثػػـ 
ففػػى ت ػػبيو الحػػور العػػيف بيػػا ايضػػا ؛ إ ػػارة إلػػى تماسػػؾ ب ػػرة الحػػور العػػيف 

لزمػاف بصفة مستمرة   وقوتيا وحفظيا مف التناعيد والترىػؿ دوف أف يضػعؼ ا
 مف  بابيف .

وفػػى وصػػؼ البػػيض بأنػػو مكنػػوف   إ ػػارة إلػػى حفظػػو مػػف الػػدنس فمػػـ 
محفوظػػػة مػػػف  ات ػػػبو غبػػػرة ؛ ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف ب ػػػرة الحػػػور العػػػيف أيًضػػػ

 .البقع والنمش  والياالت السودا  وغير ذلؾ مف األمور التى تدنس نماليا
قػػد ؛ يػػدؿ عمػػى بيػػاض ب ػػرتيف و  اوت ػػبيو الحػػور العػػيف بػػالبيض أيًضػػ

ذكر العبلمة القرطبػى أف بيػاض الحػور العػيف يميػؿ إلػى االصػفرار وىػو أحسػف 
 . (1)ألواف الب رة المحبوبة فى النسا  

 –وتػػارة تػػرى القػػرآف الكػػريـ ي ػػبو الحػػور العػػيف بػػالمؤلؤ كمػػا فػػى قولػػو 
ف فػى   وىو الػدر المدػزو  (4) َكَأْمثَاِؿ المدْؤُلِؤ اْلَمْكُنوفِ *  َوُحوٌر ِعيفٌ  تعالىل 

الصدؼ   ليدؿ عمى حسنيف وصفا  بياضيف كمػا ذكػر العبلمػة الطبػرى وغيػره 
(3) . 

                                           

ىػػ   دار 1243  ط األولػى  12/52ينظرل تفسير القرطبى   تحقيػؽ/ ى ػاـ البدػارى ( 1)
 الرياض . –عالـ الكتب 

 مف سورة الواقعة . 43   44آية ( 4)

  ط مؤسسػة الرسػالة    43/122ينظرل تفسير الطبرى   تحقيؽ/ أحمػد محمػد  ػاكر ( 3)
ىػػػ   دار إحيػػا  1244  ط األولػػى  2/422الك ػػؼ والبيػػاف ألبػػى إسػػحاؽ النيسػػابورى 

 بيروت . –التراث 
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وت ػػبيييف بػػالمؤلؤ يػػدؿ عمػػى بريػػؽ ولمعػػاف بياضػػيف   تقػػوؿ ل ألألت 
 . (1)المرأة بعينيا ل برقتيما 

والبريؽ والممعاف يحدثاف مػف  ػدة اإلضػا ة ؛ ممػا يػدؿ عمػى أنيػف قػد 
 حتى أضا ت أنسادىف .وصمف إلى ذروة الحسف والنماؿ ؛ 

يقوؿ األنبارىل وقوليـل قد تؤلأل ونو فبلف   معناه ل قػد حسػف وأضػا  
 . (4)  فأ بو ب دة إضا تو المؤلؤ 

ذا كانت اإلضا ة منازية فى ونوه أىؿ الدنيا فبل مانع مػف أف تكػوف  وا 
 –تعالى  –حقيقة فى ونوه الحور العيف   فيف فى دار النزا    وقد تولى اهلل 

 يف وتنميميف   واهلل عمى كؿ  ئ قدير .حسن
ومف ىنا فب ػرة الحػور العػيف تتسػـ بالبيػاض البلمػع الم ػوب بالصػفرة 
 –وتارة ترى القرآف الكريـ ي بو الحور العيف بالياقوت والمرنػاف كمػا فػى قولػو 

 .   (3) َكَأن ُيف  اْلَياُقوُت َواْلَمْرَنافُ  ل  -تعالى 
ر   وىػػػو أقسػػػاـ كثيػػػرة وأنػػػوده األحمػػػر واليػػػاقوتل نػػػوىر مػػػف النػػػواى

 . (2)الرمانى   ويقاؿ لول البيرمانى 

                                           

 دار صادر . –  ط األولى  1/122المساف ( 1)

 4/425تحقيػؽ د/ حػاتـ الضػامف الزاىر فى معانى كممات الناس ألبى بكر األنبػارى   ( 4)
 بيروت . –مؤسسة الرسالة  -ىػ 1214  ط 

 مف سورة الرحمف . 25آية ( 3)

   ط دار اليداية . 2/122ينظرل تاج العروس لمزبيدى   ( 2)
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 (1)وذكػػػر صػػػاحب المسػػػاف أف الكبريػػػت مػػػأدوذ مػػػف اليػػػاقوت األحمػػػر 
 .(4)والمرنافل صغار المؤلؤ  وقيؿل ىو نوىر أحمر تمقيو النف فى البحر

 ل (3)وقد نا  ذكره فى قوؿ األدطؿ 
وحؽ والمتنيف والَكَفبلَ كأنمػا الَقْطر َمْرناٌف ُيساِقطُ   و       إذا عبل الر 

 َكػَأن ُيف  اْلَيػاُقوُت َواْلَمْرَنػافُ  ىل ػتعالػ –وذكر ابف كثير فػى تفسػير قولػو 
 أف الحور العيف يكف فى صفا  الياقوت   وبياض المرناف   فنعؿ المرناف  

 بمعنى المؤلؤ .
صػػفيتو لرأيتػو مػػف ثػـ است اأمػا اليػاقوت فإنػػو حنػر لػػو أددمػت فيػو سػػمكً 

 . (2)ورا و 
ذا ك وت نوىر أحمر   والمرنػاف فػى بيػاض ولمعػاف المؤلػؤ   ػاف الياقػوا 
ى أف ب ػرة الحػور العػيف بيضػا  صػافية المعػة وم ػرب بياضػيا فيذا يدؿ عػؤل
 ى االصفرار الذى ىو أحسف ألواف النسا    واهلل أعمـ .ػؿ إلػبالحمرة ؛ لتص

                                           

   ط األولى   دار صادر . 4/22المساف ( 1)

لبنػاف ىػػ   مكتبػة 1212  ط  1/224مدتار الصحاح لمرازى   تحقيؽ/ محمود داطر ( 4)
 . 13/222بيروت   المساف  –

 سوريا . –  والبيت مف بحر البسيط   ط دار الكتاب العربى  22ديواف األدطؿ ص ( 3)

 القاىرة . –دار الفنر  -ىػ 1231  ط الثانية  2/222تفسير ابف كثير ( 2)
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ً
 ألًىثح: احلىز العني ومجال اازاتع

تحػػدث القػػرآف الكػػريـ عػػف نمػػاؿ األنوثػػة فػػى الحػػور العػػيف   فوصػػفيف 
بأنوثة ال مثيؿ ليػا فػى أسػموب مػونز بألفػاظ ال تدػدش الحيػا    فتػراه يتحػدث 
عػػػف المواضػػػع األنثويػػػة الحساسػػػة   ويصػػػفيا بأنمػػػؿ األوصػػػاؼ   ومػػػف ىػػػذه 

وىػػول  المواضػع   موضػع الفػرج الػذى كنػى القػػرآف الكػريـ عنػو بأنمػؿ أوصػافو
  و ػتاف بػيف  اغ ا  البكارة الذى تعتز بو كؿ أنثى   فإذا زاؿ عنيا صارت ثيبً 

 البكر والثيب فى الميو والمتاع .
وال  ؾ أف البكر ىى رغبة كؿ زوج ؛ حتى إف بعض األزواج فى أيامنا 
ىػػذه يمنػػأوف إلػػى عمميػػات الترقيػػع لغ ػػا  البكػػارة بعػػد افتضاضػػو   وذلػػؾ فػػى 

 وانيـ   فيتمتعوف بافتضاضو مرة أدرى .االحتفاؿ بأعياد ز 
            ومػػف ىنػػا وصػػؼ القػػرآف الكػػريـ الحػػور العػػيف ببكػػارة متنػػددة ؛ حتػػى 

 –تعػالى  –قػاؿ  كػامبًل  اال يفقدف  ي ا مػف أنػوثتيف   فيػدـو التمتػع بيػف متاًعػ
 .  (1) اارً َفَنَعْمَناُىف  َأْبكَ  * ِإن ا َأنَ ْأَناُىف  ِإنَ ا  فى وصؼ الحور العيف 
أى ل عػػذارى كممػػا أتػػاىف   اَفَنَعْمَنػػاُىف  َأْبَكػػارً   -تعػػالى–ومعنػػى قولػػو 

 . (4)أزوانيف وندوىف عذارى ببل ونع 
وال  ؾ أف ىذه الصفة ال توند فى نسا  الدنيا ؛ ألف الترقيع ال يتـ إال 
ة بعممية نراحية صعبة   وقػد ال تػننح ىػذه العمميػة   وقػد تػأتى بعواقػب وديمػ

                                           

 مف سورة الواقعة . 32   32آية ( 1)

القػػاىرة   البحػػر المديػػد ألحمػػد  –ديث   ط األولػػى   دار الحػػ 1/212تفسػػير النبللػػيف ( 4)
 ىػ .1243  ط الثانية  2/235بف محمد الميدى بف عنيبة 
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تضػػػر باألنوثػػػة   بدػػػبلؼ بكػػػارة الحػػػور العػػػيف التػػػى تعػػػود إلػػػييف كممػػػا أتػػػاىف 
أزوانيػػف بصػػورة تمقا يػػة   فضػػبل عػػف طيػػارتيف مػػف الحػػيض والنفػػاس وسػػا ر 

 السوا ؿ الفاسدة .
وفى الحديث ما يدؿ عمى بكارة الحور العيف بصػفة تمقا يػة كممػا أتػاىف 

 أزوانيف .
قػػاؿل قػػاؿ  –رضػػى اهلل عنػػو  –روى الطبرانػػى عػػف أبػػى سػػعيد الدػػدرى 

 . (1)" ال " إف أىؿ الننة إذا نامعوا نسا ىـ ُعدَف أبكارً  -  -رسوؿ اهلل 
ِإف  َأْصػَحاَب  تعػالىل  –وقد س ؿ عبد اهلل بف مسعود عف تفسير قولػو 

 .  (4) اْلَنن ِة اْلَيْوـَ ِفي ُ ُغٍؿ َفاِكُيوفَ 
 . (3)فقاؿل  غميـ افتضاض العذارى 

روؼ أف النفس تن غؿ ب ي يفل بفػرح مسػعد   أو بيػـ مقمػؽ  ومف المع
وال سػػعادة أتػػـ فػػى الػػوط  والنكػػاح مػػف افتضػػاض العػػذارى بصػػفة دا مػػة كممػػا 
افتض ت عادت لمتمذذ بيا مرة أدرى   فين غؿ المؤمنوف بالتمذذ بيا بصفة غيػر 

 منقطعة .

                                           

   ط األولى . 1/122المعنـ الصغير لمطبرانى ( 1)

 مف سورة يس . 22آية ( 4)

  حادى األرواح إلى ببلد األفراح البػف القػيـ   تحقيػؽ  42/232ينظرل تفسير الطبرى ( 3)
ىػػ   مكتبػة 1242  ط األولػى  442عة أ/ طو عبد الػر وؼ   صأ/دالد عثماف   مران

 القاىرة . –الصفا 
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عنيػا ومف المواضع األنثوية الحساسة التى تحدث القػرآف الكػريـ أيضػا 
و بأنمػػؿ أوصػػافو   ػفػػى الحػػور العػػيفل موضػػع الثػػدى ؛ حيػػث كنػػى القػػرآف عنػػ

 اَوَكَواِعَب َأْتَراًبػ * اَحَداِ َؽ َوَأْعَنابً *  اِإف  ِلْمُمت ِقيَف َمَفازً  تعالىل  –وذلؾ فى قولو 
 .  (1) اِدَىاقً  اَوَكْأسً  *

  أىػػؿ الننػػة مػػف كنايػػة عػػف نسػػا  اَوَكَواِعػػَب َأْتَراًبػػ تعػػالىل  –فقولػػو 
 الحور العيف .

وقػػد ذكػػر العبلمػػة الطبػػرى فػػى تفسػػيره أف الكواعػػب معناىػػال النواىػػد   
 . (4)فتكوف صفة لنماؿ ثدى الحور العيف 

ع كاعػػػب وىػػى الناىػػد ؛ يقػػاؿل كع بػػػت ػب ل نمػػػىل كواعػػػوؿ القرطبػػػيقػػ
 .  (3) اُنُيودً  دت تنيِّدػ  وني اػب تكعيبً ػ  وكع بت تكعِّ  اة تكعبت ُكُعوبً ػالناري

أف الكاعػب ىػى التػى يكػوف ثػدييا كالكعػب  -  -وذكر الفدػر الػرازى 
فػػى البػػروذ والنتػػو    فقػػاؿل " كواعػػب نمػػع كاعػػب وىػػف النواىػػد البلتػػى تكعػػب 

 . (2)ثدييف   وتفمؾ أىل يكوف الثدى فى النتو  كالكعب     والفمكة ... " 

                                           

 مف سورة النبأ . 32ل  31اآليات ( 1)

 . 42/141ينظرل تفسير الطبرى ( 4)

 الرياض . –ىػ دار عالـ الكتب 1243  ط  12/153تفسير القرطبى ( 3)

 ى .  ط دار إحيا  التراث العرب 1/2222تفسير الفدر الرازى ( 2)



 

  

 

 
                                            د/ ماىر أحمد سيد عمي سقاؿ             والرؤى المنامية لبعض الصالحيف بيف نظريتي )الفف لمفف( و ) الفف لمحياة (  " دراسة تحميمية " المرسميف سيد كبلـ في العيف الحور نثر  

 

4221 

  فقػػاؿل " ... وكواعػػب وزاد األلوسػػى االسػػتدارة فػػى الثػػدى مػػع بػػروذه 
نمػػع كاعػػب   وىػػى المػػرأة التػػى تكع ػػب ثػػدياىا   واسػػتدار مػػع ارتفػػاع يسػػير   

 . (1)ويكوف ذلؾ فى سف البموغ " 
وىذا الوصؼ يدؿ عمى كماؿ األنوثة   وقد ورد ذكره عمى ألسنة  عرا  

 . (4)العرب كقوؿ عمر بف أبى ربيعة 
  دوص كاَعباِت وُمْعصِػرُ  فكاف ِمَنن ى دوف مف كنت أتقى      ثبلث

إلى قوتو وتماسكو   وعدـ تدليػو  اوفى ت بيو الثدى بالكعب إ ارة أيضً 
عف بياضو ونعومتو   وبريقو   ولمعانو   ورقة ب رتو   وغيػر  وترىمو   فضبًل 

 ذلؾ مما تقدـ فى مقاييس نماؿ ب رة الحور العيف .
بػو مػع اسػػتدارتو والثػدى ىػو محػور األنوثػة فػى المػػرأة   ومػف ثػـ فتكعي

وبروذه ونيوده يدؿ عمى ر اقة نسد المرأة مع نماؿ قوامو   وحسػف تقسػيمو 
   كا يدؿ عمى نمو اليرمونات األنثوية فى نسد المرأة .

  فقد ذكر ال ػيخ ال ػربينى أنيػف أتػراب   اأترابً   -تعالى  –أما قولو 
 . (3)فى األدبلؽ ال تباغض فييف وال تحاسد 

                                           

 بيروت . –  ط دار إحيا  التراث العربى  32/15روح المعانى لؤللوسى ( 1)

ـ   اليي ػة المصػرية العامػة لمكتػاب   1225  ط  22ديواف عمر بف أبػى ربيعػة   ص( 4)
 والبيت مف بحر الطويؿ .

 بيروت . – دار الكتب العممية 2/145تفسير السراج المنير ل مس الديف ال ربينى ( 3)
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يف البغػػػدادى أف المػػػراد أمثػػػاال فػػػى الدمػػػؽ   وقيػػػؿل وذكػػػر عػػػبل  الػػػد
 . (1)مستويات فى السف عمى سف واحد بنات ثبلث وثبلثيف 

ف كاف ال مانع مػف النمػع بينيمػا   فيػف عمػى  والثانىل ىو الرانح   وا 
درنػػػة واحػػػدة فػػػى األدػػػبلؽ والسػػػف   وأزوانيػػػف كػػػذلؾ   كمػػػا ذكػػػر العبلمػػػة 

 . (4)البيضاوى 
ثػػػيف يػػػدؿ عمػػػى قمػػػة النضػػػ  النسػػػمى والعقمػػػى وسػػػف الثبلثػػػة والثبل 

والننسػى   وفيػو تكػػوف األنثػى فػى قمػػة أنوثتيػا   وىػو السػػف الثابػت ليػف بػػبل 
 ىـر أو كبر .

وبعػد إ ػػارة القػػرآف الكػػريـ إلػػى المواضػػع األنثويػػة الحس اسػػة فػػى الحػػور 
لػػػى مظػػػاىر نماليػػا   وكمػػػاؿ نضػػػنيا ونيودىػػا تػػػأتى اإل ػػػارة إلػػػى  العػػيف   وا 

عف ىذا النماؿ الدارؽ   واألنوثة المعنزة التػى تنػذب أزواج الحػور اإلفصاح 
 العيف إلييف ؛ فيت متعوا بيف .

وىنػػا يػػػأتى دور الحػػور العػػػيف   فيعػػربف عػػػف أنػػوثتيف ؛ حتػػػى يكتمػػػؿ 
 (3)اَأْتَراًبػ اُعُرًبػ -تعالى  –المتاع بيف   وقد حكى القرآف الكريـ ذلؾ فى قولو 

. 

                                           

ىػػػ   دار 1322  ط  2/12ير الدػػازف لعػػبل  الػػديف البغػػدادى ال ػػيير بالدػػازف تفسػػ( 1)
 بيروت . –الفكر 

 . 1/452ينظرل تفسير البيضاوى ( 4)

 مف سورة الواقعة . 32آية ( 3)
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 . (1)ع اقا ألزوانيف  ايقوؿ الصنعانىل ُعُربً 
ل َغِنَنػاٌت متحببػات إلػى أزوانيػف   يحسػف ايقوؿ العبلمة الطبرىل ُعُرًبػ

 . (4)التبعؿ   وىى نمع   واحدىال عروب 
وعف عكرمةل واحػدىا عروبػة ل وىػى الَغِننػُة ...   وىػىل ال ػِكَمُة بمغػة 

 . (3)أىؿ مكة 
تعرب عػف أنوثتيػا ويمكف أف أقوؿل إف الُعُرَب نمع عروبة ل وىى التى 

أى تتفنف فى إظيار أنوثتيا باألقواؿ   واألفعاؿ   والحركات وغيػر ذلػؾ   فتثيػر 
  يوة زونيا نحوىا   وتستميؿ قمبو إلييا بإغرا يا لو .

وقد عد  العرب ىذه الصفة مف أىـ الصػفات النماليػة لممػرأة   ومػف ثػـ 
 وصؼ ال عرا  بيا محبوباتيـ .

 ل (2)يقوؿ لبيد 
وادِؼ يع ى دونيا البصروفى ال  َحُدوج َعرَوٌب غير فاح ة      ري ا الر 

                                           

ىػػ   مكتبػة الر ػد 1212  ط  4/421تفسير الصػنعانى   تحقيػؽ د/ مصػطفى مسػمـ ( 1)
 الرياض . –

 . 43/142تفسير الطبرى ( 4)

ىػػ  1212  ط األولػى  15/223المباب فى عمػـو الكتػاب ألبػى حفػص عمػر الدم ػقى ( 3)
 لبناف . –بيروت  –ط دار الكتب العممية 

 لبناف . –بيروت  –ػ ط دار صادر  22ديواف لبيد بف ربيعة العامرى   ص( 2)
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وال حػػرج عمػػى المػػرأة إذا تفننػػت فػػى إظيػػار أنوثتيػػا لزونيػػا مػػاداـ ذلػػؾ 
مف الفرا ض المفروضة عمييا   بؿ وليا أنر  اعند دموتو بيا   ولـ تعطِّؿ  ي ً 

 عفاؼ زونيا عف الحراـ إف نوت ذلؾ .
ة مػع نضػنيا يمكنانيػا مػف اإلعػراب واإلفصػاح ونماؿ األنوثة فػى المػرأ

 عنيا بمغة نميمة مغرية .
وىنػػا يػػأتى دور المغػػة فػػى النمػػاؿ واإلثػػارة   واإلغػػرا  ؛ لػػذا قػػرأ حمػػزة 

 . (1)لئلفادة بأف كبلميف عربى  –بتسكيف الرا   –وغيره ل ُعْربا 
وال تعػػارض بػػيف القػػرا تيف   فػػالحور العػػيف يعػػربف عػػف أنػػوثتيف بكػػبلـ 

ى نميؿ يداطػب الغرا ػز   والم ػاعر   واألحاسػيس   كمػا يداطػب العقػوؿ عرب
 واألفياـ .

وىنػػاؾ أمػػر آدػػر لػػو دور ميػػـ فػػى إعػػراب الحػػور العػػيف عػػف أنػػوثتيف  
غػػرا يف ألزوانيػػف   أال وىػػول المبػػاس أو األزيػػا    فالمبػػاس الحسػػف النميػػؿ  وا 

 ياب وأنممو ؟ينمؿ القبيح   فكيؼ بالنميؿ إذا تؤلأل عمى نسده أحسف الث
وتػػرى القػػرآف الكػػريـ فػػى حديثػػو عػػف أزيػػا  الحػػور العػػيف ينمػػع بػػيف 

ِإف  ال ِذيَف آَمُنػوا  تعالىل  –زينتيف بأنمؿ الحمى   وأفدـ الثياب وأروعو ؛ قاؿ 
اِلَحاِت ِإن ا اَل ُنِضيُع َأْنَر َمْف َأْحَسَف َعَمبًل  ـْ َنن ػاُت َعػ * َوَعِمُموا الص  ْدٍف ُأْوَلِ ػَؾ َلُيػ

ـُ اأْلَْنَيػػاُر ُيَحم ػػْوَف ِفيَيػػا ِمػػْف َأَسػػاِوَر ِمػػف َذَىػػٍب َوَيْمَبُسػػوَف ِثَياًبػػ  اَتْنػػِري ِمػػف َتْحػػِتِي

                                           

 . 1/452تفسير البيضاوى ( 1)
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ـَ الث ػػَواُب َوَحُسػػَنْت  اُدْضػػرً  ْسػػَتْبَرٍؽ مدت ِكِ ػػيَف ِفيَيػػا َعَمػػى اأْلََراِ ػػِؾ ِنْعػػ ػػف ُسػػنُدٍس َواِ  مِّ
 .  (1) اُمْرَتَفقً 

؛ إ ػارة إلػى  َحم ْوَف ِفيَيا ِمػْف َأَسػاِوَر ِمػف َذَىػٍب يُ  ل -تعالى  –فقولو 
 . (4)حمى أىمى الننة   والمعنىل يمبسوف فييا مف الحمى أساور مف ذىب 

واألساورل نمع أسورة   واألسورة ل نمع سوار ؛ وىو الػذى يمػبس فػى 
 . (3)الذراع مف ذىب 

  وذكػر ومف ىنػا يتضػح أف األسػاور نمػع النمػع ؛ كنايػة عػف كثرتيػا 
ابف عا ور أف السوارل َحْمى  كمو اسطوانى   فارغ الوسط يمبسػو النسػا  فػى 

 . (2)معاصميف 
وىناؾ أ يا  تعدد مػف أروع الزينػة والحمػى الػذى تتحمػى بػو النسػا  فػى 
الػػدنيا   ومػػع ذلػػؾ لػػـ يػػرد ليػػا ذكػػر فػػى القػػرآف الكػػريـ ضػػمف حمػػى أىػػؿ الننػػة 

أرى أنيػػا تػػددؿ فػػى مضػػموف األسػػورة   كالدػػاتـ   والدبلديػػؿ والسبلسػػؿ ؛ ولػػذا
ر المحمػى  فاألساورل نمع أسورة   واألسورة نمع سوار   والسوارل ىو مػا سػو 

 وأحاط بو ليحميِّو ويزينو . –مف عنؽ أو أصبع   أو ساعد أو ساؽ 

                                           

 مف سورة الكيؼ . 31   32آية ( 1)

 . 15/12تفسير الطبرى ( 4)

  ط األولػػى  2/432ينظػػرل معػػانى القػػرآف لمنحػػاس   تحقيػػؽ/ محمػػد عمػػى الصػػابونى ( 3)
 . 12/322مكة   تفسير القرطبى  –نامعة أـ القرى  -ىػ 1222

 تونس . –ـ   دار سحنوف 1222  ط  42/222تفسير التحرير والتنوير ( 2)
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والسوار عمى ىذا المعنى يددؿ الداتـ   والدمداؿ   والسبلسػؿ الذىبيػة 
 ونحور الحور العيف .فى أعناؽ  االتى تتؤلأل نورً 

وفى اآليات السابقة وصفت األساور بأنيا مػف ذىػب   وفػى آيػة آدػرى 
ـْ  تعػالىل  –وصفت بأنيا مف فضة فػى قولػو  ػٍة َوَسػَقاُى َوُحمدػوا َأَسػاِوَر ِمػف ِفض 

ـْ َ َرابً   .  (1) اَطُيورً  اَربدُي
مػف وقد رد عمى ذلؾ صاحب التحرير والتنوير   فذكر أنيف يحموف مرة 

بػػأف تنعػػؿ متزاونػػة؛ ألف ذلػػؾ  اذىػب   وأدػػرى مػػف فضػػة   أو يحمونيمػػا نميًعػ
 . (4) اأبي  منظرً 

ُيَحم ْوَف ِفيَيا ِمْف َأَسػاِوَر ِمػف ...   -تعالى  –وفى آية أدرى يقوؿ اهلل 
 .  (3)...  اَذَىٍب َوُلْؤُلؤً 

ػػع  ذكػػر بعضػػيـ أف المعنػػىل يحمػػوف فييػػا مػػف أسػػاور مػػف ذىػػب مرص 
 . (2)ؤ بالمؤل

مػف  اويبدو لى أف المعنىل يحموف فييا مف أساور مف ذىب يػتؤلأل نػورً 
  دة بريقو ولمعانو   فيبي  الناظريف إليو .

ـْ وبعد أف أ ار إلى زينة الحمى أ ار إلى زينػة المبػاس فقػاؿل  َوِلَباُسػُي
 .  ِفيَيا َحِريرٌ 

                                           

 مف سورة اإلنساف . 41آية ( 1)

 . 42/222لتنوير ينظرل تفسير التحرير وا( 4)

 مف سورة الح  . 43آية ( 3)

 بيروت . –ىػ   دار الكتب العممية 1243  ط الثانية  2/122تفسير البحر المديد ( 2)
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 . (1) وقد ادتار الحرير لما فيو مف المذة   والميونة   والزينة
ُيَحم ػْوَف ِفيَيػا ِمػْف َأَسػاِوَر  وفى آية الكيؼ فصؿ أنواع الحرير   فقاؿل 

ْسَتْبَرٍؽ مدت ِكِ يَف ِفيَيػا َعَمػى اأْلََراِ ػؾِ  اُدْضرً  اِمف َذَىٍب َوَيْمَبُسوَف ِثَيابً   مِّف ُسنُدٍس َواِ 
 ... (4) . 

  وأف  وقػػد ذكػػر مقاتػػؿ فػػى تفسػػيره أف الحريػػر يكػػوف ممػػا يمػػى النسػػد
 . (3)أعبله السندس   واإلستبرؽ 

ل واحدىا سندسة   وىى ل مػا رؽ مػف الػديباج   واإلسػتبرؽ  والسندس
ل ما غمظ منو   وقيؿل اإلستبرؽ ىػول الػديباج المنسػوج بالػذىب  وىػو فارسػى 

 . (2)معرب 
وىكػػذا اكتممػػت الزينػػة فػػى الحػػور العػػيف ب ػػتى أنػػواع الحمػػى   والحريػػر 

نسادىف ؛ حتى يكتمؿ المتػاع بيػف   ولػؾ أف تتديػؿ الحػور الذى يتؤلأل عمى أ
العيف ببياض أنسادىف   وصفا يف   ورقتيف   ونعومتيف   فكيؼ إذا تؤلألت 
األسػػػاور فػػػى سػػػواعدىف   وسػػػيقانيف الصػػػافية   وتػػػؤلألت السبلسػػػؿ الذىبيػػػة 

                                           

 . 2/122تفسير البحر المديد  (1)

 مف سورة الكيؼ . 31آية ( 4)

ىػػػػػ   ط دار الكتػػػػب 1242  ط األولػػػى  4/352تفسػػػير مقاتػػػػؿ بػػػف سػػػػميماف األزدى ( 3)
 لبناف . –بيروت  – العممية

  تفسير العز بف عبد السبلـ السػممى   تحقيػؽ د/ عبػد  15/12ينظرل تفسير الطبرى ( 2)
 بيروت . –ىػ   دار ابف حـز 1212  ط األولى  1/212اهلل الوىبى 
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والفضػػية فػػى نحػػورىف وأعنػػاقيف البيضػػا  الناعمػػة   أفػػبل يزيػػد ذلػػؾ فػػى نمػػاؿ 
 ف ؟ .أنوثتي

وقػػد روى أبػػو إسػػحاؽ الثعمبػػى ل أف الحػػورا  إذا م ػػت سػػمع تقػػديس 
ف عقػػد اليػػاقوت  الدبلديػػؿ مػػف سػػاقييا   وتمنيػػد األسػػورة مػػف سػػاعدييا   وا 

 . (1)ليضحؾ مف نحرىا   وفى رنمييا نعبلف مف ذىب  راكيما مف لؤلؤ 
وبعد ذلؾ   كيؼ إذا تؤلأل الحرير الناعـ الميف عمى أنسػادىف البيضػا  

 الناعمة ؟
وال يقتصػػػر نمػػػاؿ الحريػػػر فػػػييف عمػػػى لينػػػو   ونعومتػػػو   وبريقػػػو   
ولمعانػػو   بػػؿ قػػد تػػـ تفصػػيمو بطريقػػة منظمػػة ت ػػتيييا األنفػػس   وىػػى تفػػوؽ 
أحدث صيحات الموضة بمراحؿ كثيػرة   فتػراه يضػيؽ فػى مػواطف األنوثػة فػييف 

مػؿ المتػاع بطريقة منسقة فى أحسف تقويـ ؛ ليظيػر أنػوثتيف ألزوانيػف   فيكت
بيػػف   ومػػف ثػػـ يتضػػح دور الحمػػى والمبػػاس فػػى إبػػراز نمػػاؿ أنػػوثتيف   فيبػػدو 

 فييف نماؿ زا د عمى نماليف .
ومػػف دػػبلؿ مػػا سػػبؽ يتضػػح لنػػا أىػػـ المبلمػػح النماليػػة لمحػػور العػػيف 
والتى تنبئ عف براعة نماليف النفسى   والعقمى   والنسدى   نماال نابعا مف 

دمقيف وتنميميف ؛ ليثيب بيف الطػا عيف مػف عبػاده  فى –تعالى  –عناية اهلل 
 الصالحيف .

                                           

                     2/422الك ػػػؼ والبيػػػاف ألبػػػى إسػػػحاؽ الثعمبػػػى   تحقيػػػؽ / محمػػػد بػػػف عا ػػػور ( 1)
 ىػ   بيروت .1244ط األولى 
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لمظاىر النماؿ األنثوية التػى  كامبًل  اوىذه المبلمح النمالية تعد نموذنً 
تبحػػث عنيػػا كػػؿ أنثػػى مذعنػػة بنماليػػا المعنػػز   وكفػػى فػػى ذلػػؾ إدبػػار القػػرآف 

ألف  الكػػريـ والسػػنة النبويػػة عػػف ىػػذه المبلمػػح النماليػػة ؛ ممػػا ينعميػػا صػػالحة
 لفمسفات النماؿ األنثوى . اتكوف مقياسً 

ومف ىنا أقوؿ وال أبالىل إف المبلمح النماليػة لمحػور العػيف التػى نػا  
وصػػفيا فػػى القػػرآف والحػػديث تمثػػؿ أىػػـ المقػػاييس النموذنيػػة لفمسػػفات نمػػاؿ 
المػػرأة التػػى ينػػب أف يقػػؼ النقػػاد واألدبػػا  عنػػدىا   وعمػػى فبلسػػفة النمػػاؿ أف 

؛ ألنيا قد أتت إلينا بوحى معصـو مف الدطأ  ولػـ يناقضػيا  اضً يقفوا عندىا أي
 الواقع فى  ئ .

وفى نياية ىذا الفصؿ أودد أف أب ر المؤمنات مف نسا  أىؿ الدنيا بأف 
رضػى  –نماليف فى الننة سيفوؽ نماؿ الحور العيف   ففػى حػديث أـ سػممة 

ضػؿ أـ الحػور العػيف ل أنسا  الدنيا أف -  -بعد أف سألت النبى  –اهلل عنيا 
؟ قاؿل بؿ نسا  الدنيا أفضؿ مػف الحػور العػيف كفضػؿ الظيػارة عمػى البطانػة   

عػز ونػؿ  –فقالت لول وبـ ذاؾ ؟ قاؿل بصبلتيف   وصػياميف   وعبػادتيف هلل 
ونػػػوىيف النػػػور   وأنسػػػادىف الحريػػػر   بػػػيض  –عػػػز ونػػػؿ  –ألػػػبس اهلل  –

 . (1)لدر   وأم اطيف الذىب األلواف دضر الثياب   صفر الحمى   منامرىف ا

                                           

  ط  43/322  ورواه فػى المعنػـ الكبيػر  3/425رواه الطبرانى فى المعنـ األوسػط ( 1)
 الثانية .
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 الفصل الثاًً
 ًثس احلىز العني و أهن هىضىعاته ، وهعاًيه الفسعيح

إلى الحور العيف مػف  -  -المراد بنثر الحور العيف ل ما نسبو النبى 
 اكػػبلـ منثػػور فػػى أحاديثػػو ال ػػريفة   وكػػذا مػػا نسػػبو المحػػدثوف إلػػييف مروًيػػ

السػػػمؼ الصػػػالح الصػػػادقيف  بالسػػند المتصػػػؿ مػػػف قصصػػػيف مػػػع بعػػػض رنػػػاؿ
المدمصيف فػى رؤيػاىـ المناميػة التػى ىػى نػز  مػف الػوحى   ونػز  مػف النبػوة 

 فى أحاديثو ال ريفة . - -كما أدبر رسوؿ اهلل 

قػػاؿل "لػػـ  -  -ارى ومسػػمـ فػػى صػػحيحييما أف رسػػوؿ اهلل ػروى البدػػ
 (1)بوة " مف الن اتكذب رؤيا المؤمف   ورؤيا المؤمف نز  مف ستة وأربعيف نز ً 

. 

أنػو  -  -وروى العبلمة الطبرى فى تفسيره عف عبػادة بػف الصػامت 
ـُ اْلُبْ ػَرى  * ال ػِذيَف آَمُنػوْا َوَكػاُنوْا َيت ُقػوفَ  عف ىذه اآلية  -  -سأؿ النبى  َلُيػ

ى عػف ػل " لقػد سألتنػ -  -  فقػاؿ رسػوؿ اهلل   ِفي اْلَحياِة الددْنَيا َوِفي اآلِدَرةِ 
 لنى عنو أحد قبمؾ   قاؿل ىى الرؤية الصالحة يراىا  ئ ما سأ

                                           

  تحقيػؽ د/  3/41النمع بيف الصحيحيف البدارى ومسػمـ لمحمػد بػف فتػوح الحميػدى ( 1)
 بيروت . –دار ابف حـز  -ىػ 1243عمى البواب ط الثانية 
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 . (1)الرنؿ الصالح أو ترى لو " 

قػاؿل     "  -  -وفى سنف ابػف مانػة عػف أبػى قتػادة أف رسػوؿ اهلل 
 . (4)الرؤيا مف اهلل " 

ومف ىنا يمكف القوؿل إف رؤيػا المػؤمف ب ػرى مػف اهلل  وىػى نػز  مػف 
الحور العيف ما نػا  مػف حػديثيف مػع بعػض النبوة والوحى ؛ ولذا ألحقت بنثر 

زىػػاد السػػمؼ الصػػالح المدمصػػيف فػػى رؤيػػاىـ المناميػػة الصػػادقة التػػى رواىػػا 
المحدثوف إلينا بالسند المتصؿ فى كتػبيـ المعتمػدة مػا داـ حػديثيف ال يعػارض 

 . انصا  رعيً 
والحؽ إف القػرآف الكػريـ لػـ يحػؾ نثػر العػيف الػذى نػا  عمػى لسػانيف  

أسموبو الرفيع عف صفات نماؿ أىؿ الننة التى مف بينيػا عذوبػة لكنو تحدث ب
 المنطؽ وحسف الكبلـ .

وال  ػػؾ أف النمػػاؿ النسػػدى   والنفسػػى   والعقمػػى   والروحػػى يسػػوؽ 
فػػى نمػػاؿ  انمًيػػ اإلػػى عذوبػػة المنطػػؽ   وحسػػف الكػػبلـ   وقػػد بػػدا ذلػػؾ واضػػحً 

يـ نمػػاؿ لبػػاس الحػػور العػػيف   وعذوبػػة كبلميػػف   فبعػػد أف وصػػؼ القػػرآف الكػػر 

                                           

وطأ مالؾ عػف طريػؽ ى ػاـ بػف عػروة   انظػرل موطػأ مالػؾ  وقد نا  ىذا الحديث فى م( 1)
مصػػػر    –  ط دار إحيػػػا  التػػػراث العربػػػى  4/225تحقيػػػؽ/ محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاقى 

 . 12/142تفسير الطبرى 

 بيروت.  –  تحقيؽ/ محمد فؤاد عبد الباقى   ط دار الفكر  4/1452سنف ابف مانة ( 4)
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َوُىػُدوا ِإَلػى  أىؿ الننة تحدث عف كبلميـ   فوصفو بالطيب والحسػف   فقػاؿل 
 .  (1) الط يِِّب ِمَف اْلَقْوِؿ َوُىُدوا ِإَلى ِصَراِط اْلَحِميدِ 

وكػػبلـ الحػػور العػػيف نػػز  مػػف كػػبلـ أىػػؿ الننػػة فػػى روعتػػو   وعذوبػػة 
ح يداطػػػب الم ػػػاعر منطقػػػو   فيػػػف يعبِّػػػرف عػػػف أنػػػوثتيف بكػػػبلـ عربػػػى فصػػػي

واألحاسيس كما يداطب العقوؿ واألفياـ   ودير دليؿ عمى ذلؾ قرا ة حمزة فى 
وصػػؼ الحػػور العػػيف " عربػػا أترابػػا " بتسػػكيف الػػرا  فػػى " عْربػػا " ؛ لئلفػػادة بػػأف 

 . (4)كبلميف عربى كما ذكر العبلمة البيضاوى 
  وال  ػػػؾ أف العربيػػػة ىػػػى أنمػػػؿ المغػػػات فػػػى التعبيػػػر عػػػف األفكػػػار 

واألحاسيس ؛ لما فييا مف حسف األلفاظ   ونماؿ التراكيب   وبراعػة األسػاليب 
. 

عػػف  ابأسػػموب أدبػػى رفيػػو ؛ معبػػرً  اوقػػد نػػا  نثػػر الحػػور العػػيف مصػػوغً 
معػػاٍف رفيعػػة ذات رسػػا ؿ سػػامية تتفػػؽ مػػع المعنػػى الحقيقػػى لػػؤلدب فػػى برنػػو 

يػع الػذى ال نظيػر لػو لؤلدب السػامى الرف امثاليً  االسامى الرفيع   بؿ تعد نموذنً 
 عند أدبا  الب ر .

وقد ناؿ النثر الفنى حظو األوفػر مػف أدب الحػور العػيف   فونػدت ليػف 
مػػف األحاديػث الفنيػػة العاليػػة التػى رواىػػا المحػػدثوف ليػف   والتػػى تنوعػػت  اكثيػرً 

 موضوعاتيا   ومعانييا الفرعية كما يمىل

                                           

 مف سورة الح  . 42آية ( 1)

 . 1/452فسير البيضاوى ينظرل ت( 4)
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 أذيتهن فً الدًيا .دعاء احلىز العني ألشواجهي ، وحسصهي علً عدم  -1

قػاؿل " إف أدنػى  -  -أف رسػوؿ اهلل  -  -عف أبى سػعيد الدػدرى 
أىػػؿ الننػػة منزلػػة ل رنػػؿ صػػرؼ اهلل ونيػػو عػػف النػػار قبػػؿ الننػػة   ومثػػؿ لػػو 
 نرة ذات ظؿ   فقاؿل أى رب ل قربنى مػف ىػذه ال ػنرة ألكػوف فػى ظميػا ...  

أمثالو   قاؿل ثػـ يػددؿ بيتػو  فإذا انقطعت بو األمانى   قاؿ اهللل ىو لؾ وع رة
فتػػددؿ عميػػو زونتػػاف مػػف الحػػور العػػيف   فيقػػوالفل الحمػػد هلل الػػذى أحيػػاؾ لنػػا 

 . (1)وأحيانا لؾ " 

يفيػػـ مػػف ىػػذا الحػػديث أف ىػػذا الرنػػؿ كػػاف عمػػى  ػػفا حفػػرة مػػف النػػار 
فأنقذه اهلل منيا   وقد يكوف ذلؾ بسبب دعا  الحور العيف لػو   وقػوؿ زونتػاه 

 عيف ل " الحمد هلل الذى أحياؾ لنا " يدؿ عمى ذلؾ .مف الحور ال
وقوليما ) وأحيانا لؾ ( ؛ يدؿ عمى أف حياتيما فػى الننػة تػرتبط بحيػاة 

 -  -زونيما ؛ ألنيما دمقا مف أنمو   ويؤيد ذلؾ مػا رواه أنػس عػف النبػى 
قاؿل " إف الحور العيف ليغنِّيف فى الننة يقمفل  " نحف الحور الحساف ؛ دمقػف 

 . (4)زواج كراـ " أل 

                                           

                  12/312اإلمػػػاـ أحمػػػد   مسػػػند  322/ 4الحػػػديث فػػػىل النمػػػع بػػػيف الصػػػحيحيف ( 1)
   1/122ط مؤسسػػة الرسػػالة   صػػحديح مسػػمـ   تحقيػػؽ/ محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقى 

نامع األصوؿ فى أحاديث الرسوؿ البف األثير النزرى   تحقيػؽ/ عبػد القػادر األرنػؤوط 
 دار البياف . –  ط األولى  12/222

 12/215كنز العماؿ فى سنف األقواؿ واألفعاؿ لممتقى اليندى   تحقيؽ/ بكػرى حيػانى ( 4)
 ىػ   مؤسسة الرسالة .1221  ط الدامسة 



 

  

 

 
                                            د/ ماىر أحمد سيد عمي سقاؿ             والرؤى المنامية لبعض الصالحيف بيف نظريتي )الفف لمفف( و ) الفف لمحياة (  " دراسة تحميمية " المرسميف سيد كبلـ في العيف الحور نثر  

 

4222 

ليتمتػػع األزواج المؤمنػوف بيػػف   ويتمػػتعف  –تعػالى  –فقػد دمقيػػف اهلل 
بالمؤمنيف فى قصور الننػة   ورياضػيا   وبسػاتينيا   ودياميػا المؤلؤيػة ولػوال 

  ولمػا تمػتعف بنعػيـ الننػة معيػـ ؛  -تعالى  –إيماف أزوانيف لما دمقيف اهلل 
بإيمػػاف أزوانيػػف   ويحرصػػف عمػػى عػػدـ ولػػذا تػػرى الحػػور العػػيف يفػػرحف ب ػػدة 

أذيتيـ فى عالـ الدنيا ؛ ويؤيد ذلؾ ما رواه اإلماـ أحمد عف معاذ بف نبػؿ عػف 
قاؿل " ال تؤذى مرأة زونيا فى الدنيا إال قالت زونتو مف الحػور  -  -النبى 

فإنما ىو عندؾ دديػؿ يو ػؾ أف يفارقػؾ إلينػا "  –قاتمؾ اهلل  –العيفل ال تؤذيو 
(1) . 

 لشسح والتحليلا
مػػػف الواضػػػح أف قػػػوؿ الحػػػورا  ل ال تؤذيػػػو ) قاتمػػػؾ اهلل ( أنيػػػا نممػػػة 
إن ػا ية تحمػؿ معنػػى الطمػب والػػدعا    فيػى تطمػػب مػف الزونػػة الفاسػقة التػػى 
تؤذى زونيا المؤمف   أف تكؼ عف أذاه فػى الػدنيا ؛ حتػى يػتمكف مػنف عبػادة 

 ربو فى أمف واطم ناف .
نممػػػة دعا يػػػة   حيػػػث تػػػدعو عمػػػى ىػػػذه  وقػػػوؿ الحػػػورا ل قاتمػػػؾ اهلل !

الزونة الفاسقة التى تنغص حياة زونيا المؤمف   وتحذرىا مف عقاب اهلل ليػا 
 إف لـ تكؼ عف أذاه .

وبعد ذلؾ تقوؿل " فإنما ىو عندؾ دديؿ يو ؾ أف يفارقؾ إلينا "   أىل 
ال تظنى أنؾ قػد ممكػت رقبتػو وأنػو سػيطيؿ المكػث عنػدؾ فػى عػالـ الػدنيا حتػى 

عمػػيف فيػػو مػػا  ػػ ت   وتؤذينػػو كيػػؼ  ػػ ت   فػػاألمر لػػيس كػػذلؾ   فإنمػػا ىػػو تف
                                           

 . 1/222  وسنف ابف مانة  32/212مسند اإلماـ أحمد ( 1)
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ذه الدار الفانية لفترة قصيرة   لين غؿ فييا بعبادة ربو   وقد ػدادؿ عندؾ فى ى
أو كت أف تنتيى   فيفارقؾ ويأتى إلينا فى ىذه الدار الباقيػة بعممػو الصػالح   

نػا بػو فػى القصػور الننانيػة   عميػو   ويمتعػو بنػا ويمتع –تعػالى  –فيثيبو اهلل 
 وغرفيا العالية   ودياميا المؤلؤية .

 احلىز العني وصالج التهجد : -2
 اال يزاؿ الحور العيف يتمنيف ألزوانيف كثرة العبادة وقد بػدا ذلػؾ واضػحً 
 فى الحث عمى صبلة التيند وقياـ الميؿ فى نثرىف كما فى القصتيف اآلتيتيفل

 مع حورا  العيوف (1)أ( قصة مغيث الت غمبى 
روى ابف أبى الدنيا عف محمد بف الحسيف عف أزىر بف مغيػث التغمبػى 
عف أبيو ) وكاف مف القواميف هلل فى سواد الميؿ ( قػاؿل رأيػت فػى منػامى امػرأة 
ال ت ػػبو نسػػا  أىػػؿ الػػدنيا   فقمػػتل مػػف أنػػت ؟ قالػػتل حػػورا  أمػػة اهلل   قػػاؿل 

يدى واميرنػى   قػاؿل قمػتل ومػا قمتل زونينػى نفسػؾ   قالػتل ادطبنػى إلػى سػ
 . (4)ميرؾ ؟ قالتل طوؿ التيند 

 الشسح والتحليل

                                           

يف وكػػاف مػػف ىػػول مغيػػث بػػف ثابػػت التغمبػػى كػػاف مػػف رنػػاؿ السػػمؼ الصػػالح الطػػاىر ( 1)
القواميف فى سواد الميؿ   وكاف ولده أزىر بف مغيث بػف ثابػت مػف المحػدثيف وقػد حػدث 
عف والده مغيث بف ثابت وأ ػار إلػى ذلػؾ ابػف أبػى الػدنيا وابػف مػاكوال   ينظػرل التينػد 

ـ   1225.   تحقيؽ/مصػمح الحػارثى   ط األولػى  1/342وقياـ الميؿ البف أبى الدنيا 
 . 2/425الرياض   إكماؿ الكماؿ البف ماكوال  –مكتبة الر يد 

 . 1/342التيند وقياـ الميؿ البف أبى الدنيا ( 4)
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يتضح مف دبلؿ النص السابؽ أف الحوار القصصى قد دار بػيف مغيػث 
بف ثابت التغمبى وبيف حورا  العيوف ؛ حيػث قػاؿ ليػال مػف أنػت ؟ سػأؿ عنيػا ا

 لما انبير بنماليا   فأنابتو بقوليال حورا  أمة اهلل .
مع نماليا المدىش لـ تنس دالقيا   فأضافت نفسيا إليو وقالػت وىى 

ىػػو ولييػػا   وسػػيدىا وبعػػد  –تعػػالى  –أمػػة اهلل   وىػػذه اإلضػػافة تفيػػد بػػأف اهلل 
إعنابو بيا قػاؿ ليػال زونينػى نفسػؾ   فأر ػدتو إلػى دالقيػا وسػيدىا   وقالػت 

 –تعػالى  – لول ادطبنى إلى سيدى   واميرنى   ولما كانت أمة اهلل   كػاف اهلل
فمػـ تحػت  إلػى  ا ػييدً  –نػؿ وعػبل  –ىو ولى أمرىػا وأمػر زوانيػا   وكفػى بػو 

  يود   وربما أ يد مبل كتو .
 وبعد ذلؾ قاؿ ليال وما ميرؾ ؟ قالتل طوؿ التيند .

ولمػػػا كػػػاف ولػػػى زوانيػػػا ىػػػو اهلل الحػػػى البػػػاقى الػػػذى ال يفنػػػى   فكػػػاف 
الػدار الباقيػة ىػى محػؿ إقامتيػا فػى نماليا باقيا ال يتأثر بكبر أو ىػـر  وكانػت 

نناتيا العالية ؛ لـز أف يكوف ميرىا نفيسا باقيػا ؛ ولػذا فنميػع أمػواؿ الػدنيا ال 
 تفى بميرىا ؛ ألف أمواؿ الدنيا وعرضيا حطاـ زا ؿ ال يدـو .

لدطبتيػا وىػى  اومف ىنا طمبت التعبد بصبلة التيند والتطويؿ فييا ميرً 
بعػد أف  - -  وقػد واظػب عمييػا رسػوؿ اهلل  صبلة المحسنيف مف ىػذه األمػة

ْد ِبِو َناِفَمًة ل َؾ َعَسى َأف َيْبَعَثَؾ َربدَؾ َمَقامً  تعالىل  –نزؿ قولو   اَوِمَف الم ْيِؿ َفَتَين 
 .  (1) ام ْحُمودً 

                                           

 مف سورة اإلسرا  . 22آية ( 1)
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َعَسػى  -تعػالى  –تعالى فى اآلية السابقة يرنو ذاتو فى قولو  –واهلل 
  ورنػا  الػذات لمػذات منػاب فػى حػؽ الب ػر    ام ْحُمػودً  اَمَقاًمػ َأف َيْبَعَثَؾ َربدؾَ 

 فكيؼ بو فى حؽ دالؽ الب ر ؟
فػى  اوصبلة التيند تصمى فى الثمث األدير مف الميؿ   وكما كانت سببً 

إلػػى المقػػاـ المحمػػود الػػذى يعمػػو بػػو عمػػى سػػا ر األنبيػػا   رفعػػة رسػػوؿ اهلل 
ؤمنيف والمؤمنػػػات بػػػيف درنػػػات والمرسػػػميف   فيػػػى أيضػػػا سػػػبب فػػػى رفعػػػة المػػػ

مػػع نعػػيـ الننػػة  –تعػػالى  –األوليػػا  والصػػالحيف   ويثػػاب مصػػمييا برضػػا اهلل 
 االباقى الذى ال يػزوؿ ؛ ومػف ثػـ فقػد طمبتيػا الحػورا  فػى القصػة السػابقة ميػرً 

 ليا .
 ب( قصة أبى سميماف الدارانى مع حورا  العيوف

اىػػا عمػػى لسػػاف أبػػى ذكػػر اإلمػػاـ البييقػػى ىػػذه القصػػة فػػى  ػػعبو   ورو 
؛ حيث قاؿل " بينا أنا ساند إذ ذىب بى النـو فإذا أنػا بيػا  (1)سميماف الدارانى 

قػػد ركضػػتنى برنميػػا وقالػػتل حبيبػػى ! أترقػػد عينػػاؾ والممػػؾ  –يعنػػى الحػػورا   –
يقظاف ينظر إلى المتينديف فى تيندىـ ؟ بؤسا لعيف آثرت لذة نومو عمى لذة 

                                           

ىول عبد الرحمف بف أحمد بف عطية الدارانى نسبة إلى قرية داريػا التابعػة لػببلد ال ػاـ ( 1)
ف أفاضػؿ أىػؿ زمانػو     وكنيتو أبػو سػميماف   كػاف مػف عبػاد أىػؿ ال ػاـ وزىػادىـ ومػ

ىػػ   ينظػرل الثقػات البػف حبػاف   تحقيػؽ/ السػيد  ػرؼ الػديف أحمػد 412وكانت وفاتػو 
الروضػة الريػا فػيمف دفػف بػداريا  –ىػ   دار الفكػر 1322  ط األولى  322   5/322

 –ىػػ   دم ػؽ 1225  ط  1/51البف عماد الديف الدم قى   تحقيػؽ/ عبػده األ ػعث 
 سوريا .
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  فمػا ىػذا  االفػراغ   ولقػى المحبػوف بعضػيـ بعًضػ مناناة العزيز ! قـ فقػد دنػا
 الرقاد حبيبى وقرة عينى ؟ أترقد عيناؾ وأربى لؾ فى الددر منذ كذا وكذا ؟ .

  وقد عرقت اسػتحياً  مػف توبيديػا إيػاى  اقاؿ أبو سميمافل فوثبت فزعً 
ف حبلوة منطقيا لفى سمعى وعقمى "   . (1)وا 

 الشسح والتحليل
ماف الدارانى كاف يصمى صبلة التيند فأطاؿ فى مف الواضح أف أبا سمي

نمػػاؿ ىػػذه الحػػورا   –تعػػالى  –سػػنوده ؛ حتػػى نػػاـ وىػػو سػػاند ؛ ليريػػو اهلل 
ومحافظػػة عمػػى تينػػده   فيقػػوؿل فػػإذا أنػػا بػػالحورا  قػػد ركضػػتنى  افيػػزداد إيماًنػػ

 برنميا وقالتل حبيبى ! .
 . (4)ومعنى ركضتو برنميا أىل ضربتو 

 ـ تقوؿ لو بعد ذلؾ ل حبيبى !وكيؼ تضربو برنميا ث
يبدو أنيا قد ضربتو برنميا ؛ ألنيا تعمـ أنو فى مقاـ يحسد عميػو فيػو 

يبػػاىى بػػو مبل كتػػو  –تعػػالى  –يسػػند بػػيف يػػدى ربػػو فػػى وقػػت السػػحر   واهلل 
 ويفتح لو باب القبوؿ واإلنابة   فكيؼ يناـ عف ىذه النعـ ؟

دبلصػػػيا لػػػو   وضػػػرب  كمػػػا يبػػػدو أف ضػػػربيا كػػػاف مػػػف وحػػػى حبيػػػا وا 
الحبيب ليس كضرب غيره فى الرفؽ   والقبوؿ   فكيؼ بضرب حورا  العيوف ؟ 

                                           

ىػػػ  1243  ط األولػػى  4/153مػػاف لمبييقػػى   تحقيػػؽ د/ عبػػد العمػػى حامػػد  ػػعب اإلي( 1)
 الرياض . –مكتبة الر د 

 . 1/432المصباح المنير ( 4)
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ولذا استيمت حديثيا معو بقوليا " حبيبى ! " أترقد عيناؾ والممػؾ يقظػاف ينظػر 
 إلى المتينديف فى تيندىـ ؟

فبعد أف أيقظتو برنميػا ترفقػت إليػو بحبيػا لػو ؛ ليكػوف فػى نعػيـ حبيػا 
   فقالت لو ل حبيبى ! عوضا عف لذة النـو

ما أحبلىا مف كممة ! فكيؼ بيا إذا نبعت مف فـ حورا  العيوف ؟ فيػى 
تحمؿ فى طياتيا الكثير والكثير   ثـ تنطمؽ بو لتبيف لو ما ىو ألذ مف النػـو   
بؿ ومف حبيا لو   أال وىول سنوده لربو فى تينده ومناناتو لػو   فيػو سػبب 

 حبيا لو   وىو ال يدرى .
أف ترفقػت عميػو بإظيػار حبيػا لػو   لنػأت إلػى القسػوة عميػو مػرة وبعػد 

أدػػرى فوبدتػػػو عمػػى نومػػػو قا مػػػة ل " أترقػػد عينػػػاؾ والممػػػؾ يقظػػاف ينظػػػر إلػػػى 
المتينػػديف فػػى تينػػدىـ ؟ أىل كيػػؼ ترقػػد عينػػاؾ وممػػؾ الممػػوؾ حػػى ال ينػػاـ 
وينظر إلى صبلة المتينديف لػو فػى تينػدىـ ؛ لينػازييـ عمييػا أحسػف النػزا  

 فراف   والرضا   والم ذة والنعيـ .بالغ
واالستفياـ لمتوبيخ بػدليؿ قولػو فػى نيايػة الرؤيػال وقػد عرقػت اسػتحياً  

 مف توبيديا إياى .
لعػػيف آثػػرت لػػذة نومػػو عمػػى لػػذة منانػػاة  (1) اوبعػػد ذلػػؾ تقػػوؿل " بؤًسػػ

  (4)العزيز ! " 

                                           

 بيروت . –  ط المكتبة العممية  1/22البؤسل الضر   المصباح المنير ( 1)

   ط الرياض . 4/153 عب اإليماف ( 4)
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فيى تدعو بالضػر وال ػقا  عمػى العػيف التػى تػؤثر لػذة النػـو عمػى لػذة 
 صبلة التيند  ومناناة الممؾ العزيز فييا   والتضرع إليو بالذكر والدعا .

بالممػؾ الػذى ال ينػاـ  –عػز ونػؿ  –وفى الفقرة السابقة وصفت المػولى 
بؿ ينظر إلى المتينديف فى تيندىـ   كما وصفتو بالعزيز   لتدبػر عػف عظػـ 

مػع حقػارتيـ  –التيند لو والوقوؼ بيف يديو   وعظػـ مناناتػو   فممػوؾ الػدنيا 
 ال يمكنوف أى أحد مف مناناتيـ . –

فمػػع عزتػػو عمػػى األعػػزا  يمكػػف عبػػاده  –نػػؿ وعػػبل  –أمػػا ممػػؾ الممػػوؾ 
الضعفا  مف الوقوؼ بيف يديو   ومناناتػو   والنيػؿ مػف نعمػو وآال ػو الدنيويػة  
ويرفع الضر والببل  عنيـ   ويددر ليـ الثػواب العظػيـ فػى اآلدػرة ؛ ولػذا فيػى 

لقياـ إلى الصبلة   ولقا  الممؾ العزيز   فتقػوؿل " قػـ فقػد دنػا الفػراغ   تأمره با
 . (1)ولقى المحبوف بعضيـ بعضا " 

أىل انيػػض إلػػى صػػبلتؾ فػػى وقػػت السػػحر المبػػارؾ   فقػػد دنػػت الفنػػوة 
عمػػييـ بحبػػو  –تعػػالى  –الكبيػػرة الفارغػػة التػػى بػػيف العبػػاد وربيػػـ   وتنمػػى اهلل 

  وأكػػرميـ بعطايػػاه ؛ ومػػف ثػػـ فيػػى تتسػػا ؿ ورضػػاه   و ػػرفيـ بحسػػف لقا ػػو 
 لقا بًل 

 . (4)" فما ىذا الرقاد حبيبى وقرة عينى ؟ " 
أىل إذا عممت بيذه النعـ الغزيرة التى تفيض عميؾ بسػبب تينػدؾ فػى 

ـَ ىذا النـو ؟  ظبلـ الميؿ   فِم
                                           

 . 4/153المرنع السابؽ ( 1)

 . 4/153ف  عب اإليما (4)
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وتراىػػا تدفػػؼ مػػف حػػدة إنكارىػػا عميػػو   فتمطػػؼ فػػى عبارتيػػا وتدتميػػا 
رة عينػػى !   ليكػػوف ذلػػؾ أدعػػى إلػػى تأثيرىػػا فيػػو   فكأنيػػا بقوليػػال حبيبػػى وقػػ

تقػػػوؿل ياحبيػػػب قمبػػػى   وياسػػػرور عينػػػى ! مػػػا أنكػػػرت عميػػػؾ النػػػـو إال لحبػػػى 
دبلصى لؾ   وعممى بأف الدير كمو فى تيندؾ ومناناتاؾ لممؾ المموؾ.  وا 

-وفػػى نيايػػة حوارىػػا معػػو تػػذكرة بنعمػػة محسوسػػو قػػد اددرىػػا اهلل    
 . (1)" ل" أترقد عيناؾ وأربى لؾ فى الددر منذ كذا وكذا؟لو  فتقوؿ –تعالى

 –أىل ما كاف لعينػؾ أف ترقػد عػف الصػبلة فػى ظػبلـ الميػؿ   واهلل      
منذ سنيف كثيرة قد دمقنى وأدذ يكبرنى ويربينى   وينممنى   ويحمينى  –تعالى 

ؤلؤيػة باألساور والسبلسؿ الفضػية والذىبيػة ؛ لتتمتػع وتتمػذذ بػى فػى الديػاـ الم
 فى الننة .

وقػػد وقػػؼ أبػػو سػػميماف موقػػؼ المحػػب ليػػذه الحػػورا  الصػػامت المتمػػذذ 
بحديثيا المؤثر   فمػـ ينطػؽ بكممػة أثنػا  حوارىػا   وبعػد نيايتػو قػاؿل " فوثبػت 

ف حبلوة منطقيا لفػى سػمعى  افزعً    وقد عرقت استحياً  مف توبيديا إياى   وا 
 . (4)  وعقمى " 

تيػا فػى دعوتػو ومػدى تاثيرىػا فيػو حتػى فػزع وىذه الفقرة تدؿ عمى حكم
إلػػى صػػبلتو بعػػد أف ا ػػتد عرقػػو مػػف  ػػدة توبيديػػا لػػو   ومػػع ذلػػؾ لػػـ يػػنس 
عباراتيا العذبة الرقيقة التػى كانػت تمطػؼ بيػا أسػموب التػوبيخ واإلنكػار  فقػاؿل 

ف حبلوة منطقيا لفى سمعى وعقمى .  وا 
                                           

   ط الرياض . 4/153 المرنع السابؽ( 1)

 . 4/153 عب اإليماف  (4)
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 احلىز العني وشهس الصيام والصائوني -3
لحور العيف حديثيف عػف  ػير الصػياـ   واالسػتعداد لػو؛ لـ يفت أدب ا

 لما فيو مف م قة عمى المؤمنيف فى الدنيا   ودير كثير فى اآلدرة .
 - -روى البييقػػى فػػى  ػػعبو عػػف ابػػف عبػػاس أنػػو سػػمع رسػػوؿ اهلل 

يقػوؿل" إف الننػػة لتدبػػر وتػزيف مػػف الحػػوؿ إلػػى الحػوؿ لػػددوؿ  ػػير رمضػػاف  
رمضػاف ىبػت ريػح مػف تحػت العػرش يقػاؿ ليػال  فإذا كانت أوؿ ليمػة مػف  ػير

المثيرة تصفؽ ورؽ أ نار الننػات وحمػؽ المصػاريع   فيسػمع لػذلؾ طنػيف لػـ 
يسػػمع السػػامعوف أحسػػف منػػو   فتبػػرز الحػػور العػػيف حتػػى ي ػػرفف عمػػى  ػػرؼ 

 الننة   فيناديفل ىؿ مف داطب إلى اهلل فيزونو ؟
 ثـ يقمفل يارضواف الننة ل ما ىذه الميمة ؟
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يف بالتمبية   ثـ يقوؿل ياديرات حساف   ىػذه أوؿ ليمػة مػف  ػير فينب
 . - (1)-رمضاف فتحت أبواب الننة عمى الصا ميف مف أمة محمد 

 الشسح والتحليل
بدأ الحديث ال ريؼ بوصػؼ بي ػة الننػة   وزينتيػا فػى  ػير رمضػاف  

مثمػو   حيث البي ة الموسيقية الياد ة ذات اإليقاع البديع الػذى لػـ تسػمع اآلذاف
والذى يتمثػؿ فػى أنغػاـ الريػاح المثيػرة   وتصػفيؽ ورؽ ال ػنر   وطنػيف حمػؽ 
األبواب ؛ مما أعطى بي ة رومانسػية طبعيػة ىاد ػة تحمػؽ فػى أنوا يػا عواطػؼ 
الحػػب وم ػػاعره وأحاسيسػػو   فتحيػػا حيػػاة رومانسػػية رفيعػػة يتمناىػػا كػػؿ زوج 

 وزونة ببل آالـ وال أسقاـ .
ه البي ػة الرومانسػػية الياد ػػة التػػى تناسػػب وقػد أحػػس الحػػور العػػيف بيػػذ

الع ػػاؽ   فأدػػذف ينػػاديف عمػػى ع ػػاقيف مػػف المػػؤمنيف بعػػد أف صػػعدف عمػػى 
  (4)أعمى منافذ الننةل " ىؿ مف داطب إلى اهلل فيزونو ؟ " 

أىل مػػف أراد دطبػػتيف والػػزواج مػػنيف ؛ ليتمتػػع بيػػف فػػى ىػػذه البي ػػة 
 ليزونو منيف .الممتعة ؛ فميتقرب إلى اهلل بالعمؿ الصالح 

وبعػػد أف أدرؾ الحػػور العػػيف زينػػة الننػػة فػػى ىػػذه الميمػػة ونعيميػػا الزا ػػد 
وبي تيا الموسيقية الياد ة يسألف عف سر تمؾ الميمة المباركػة التػى تزينػت ليػا 

                                           

ىػػ   دار 1212  ط األولػى  3/332 عب اإليماف لمبييقػى   تحقيػؽ / محمػد زغمػوؿ ( 1)
 لبناف . –بيروت  –الكتب العممية 

 . 3/332 عب اإليماف ( 4)
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. ة ؟ " ػذه الميمػػورة الرا عػة   فػيقمفل " يارضػواف الننػةل مػا ىػػذه الصػة بيػالنن
(1)  

إلػػى الننػػة  –عمػػى نبينػػا وعميػػو السػػبلـ  –وفػػى إضػػافة سػػيدنا رضػػواف 
إضافة ت ريؼ وعمؿ ؛ ألنػو موكػؿ ب ػ وف الننػة ؛ ومػف ثػـ ىػف يسػألنو عػف 
سر زينة الننة فى ىذه الميمة   فينيبيف بالتمبية أى يقوؿ ليفل لبي كف ؛ ليدؿ 
عمى حسف منطقو   ونماؿ حديثو معيف   وسعادتو بسػؤاليف   وال عنػب فػى 

 لننة .ذلؾ   فيو رضواف ا
وبعد ذلؾ ينيبيف عمى سؤاليف فيقوؿ ليفل " ياديرات حساف ىذه أوؿ 
 -ليمة مف  ير رمضاف   فتحت أبواب الننة عمػى الصػا ميف مػف أمػة محمػد 

 -  "(4) . 
 –عمػػى نبينػػا وعمػػى السػػبلـ –وتػػرى األدب المتبػػادؿ بػػيف سػػيدنا رضػػواف 

اديرات حسػػاف   وال وبػػيف الحػػور العػػيف   فبعػػد تمبيتػػو ليػػف ينػػادييف بقولػػول يػػ
عنػػػب   فيػػػف ديػػػرات األدػػػبلؽ   حسػػػاف الونػػػوه   وفيػػػو ت ػػػويؽ إلػػػى الننػػػة 

 وحورىا .
وبعد ذلؾ ي ير إلى أف ىػذه الميمػة ىػى أوؿ ليػالى  ػير رمضػاف الػذى 
تفتح فيو أبواب الننة عمى الصا ميف مف األمة اإلسبلمية   فيسمع لحمؽ ىذه 

يؽ ورؽ ال ػػنر الػػذى تثيػػره األبػػواب طنػػيف موسػػيقى بػػديع   فضػػبل عػػف تصػػف

                                           

 . 3/332 عب اإليماف  (1)

 . 3/332المرنع السابؽ ( 4)
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الريػػاح المثيػػرة مػػع زينػػة الننػػة واسػػتعدادىا لمصػػا ميف ؛ ممػػا يػػدؿ عمػػى القيمػػة 
 الرفيعة ل ير الصياـ والتى ك فيا حوار الحور العيف مع رضواف الننة .

ويؤيػػد الحػػديث السػػابؽ مػػا رواه الطبرانػػى فػػى األوسػػط عػػف ابػػف عبػػاس 
لتػزيف مػف السػنة إلػى السػنة ل ػير  ل " إف الننػة -  -قاؿل قاؿ رسػوؿ اهلل 

ف الحور العيف لتتنزيف مف السنة إلػى السػنة ل ػير رمضػاف   فػإذا  رمضاف  وا 
ددػػؿ  ػػير رمضػػاف قالػػت الننػػةل الميػػـ انعػػؿ لنػػا فػػى ىػػذا ال ػػير مػػف عبػػادؾ 
سكنا   وتقوؿ الحور العيفل الميـ انعؿ لنا فى ىػذا ال ػير مػف عبػادؾ أزوانػا  

اف   فمػػـ ي ػػرب فيػػو مسػػكرا   ولػػـ يػػـر فيػػو فمػػف صػػاف نفسػػو فػػى  ػػير رمضػػ
مؤمنا بالبيتاف   ولـ يعمؿ فيو دطي ة زونو اهلل كؿ ليمػة ما ػة حػورا    وبنػى 

 . (1)فى الننة مف ذىب وفضة وياقوت وزبرند ... "  الو قصرً 
وىػػذا الحػػديث يػػدؿ عمػػى أف التػػزيف واالسػػتعداد ليػػذا ال ػػير المبػػارؾ ال 

 الحور العيف كذلؾ يتزيف زينة داصة ؛ استعدادً يكوف مف الننة فقط   بؿ إف ا
 . (4)ليذا ال ير   ويقمفل " الميـ انعؿ لنا فى ىذا ال ير مف عبادؾ أزوانا " 

لػػػى حػػػب اهلل ليػػػـ   في ػػػتقف إلػػػييـ    فيػػػف ينظػػػرف إلػػػى الصػػػا ميف وا 
 ليف . اأف يكونوا أزوانً  –تعالى  –ويطمبف مف اهلل 

 –معنػػـ الصػػغير عػػف عا  ػػة      ويؤكػػد ذلػػؾ مػػا رواه الطبرانػػى فػػى ال
 ال " ما مف عبد يصبح صا مً  -  -قالت ل قاؿ رسوؿ اهلل  –رضى اهلل عنيا 

                                           

دار  -ىػػػػ 1212  ط  2/22المعنػػػـ األولسػػػط لمطبرانػػػى   تحقيػػػؽ/ طػػػارؽ الحسػػػينى ( 1)
 القاىرة . –الحرميف 

 .  2/22المرنع السابؽ ( 4)
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إال فتحت لو أبواب السما    وسػبحت لػو أعضػاؤه   واسػتغفر لػو أىػؿ السػما  
أضػا ت لػو  االدنيا إلى أف توارى بالحناب   فإف صػمى ركعػة أو ركعتػيف تطوًعػ

انو مف الحػور العػيفل الميػـ اقبضػو إلينػا فقػد ا ػتقنا السموات نورا   وقمف أزو 
إلى رؤيتو   فإف ىػو ىمػؿ   أو سػبح   أو كبػر تمقتػو مبل كػة يكتبونيػا إلػى أف 

 . (1)توارى بالحناب " 
فتأمؿ قوؿ أزوانو مف الحور العيفل " الميـ اقبضػو إلينػا   فقػد ا ػتقنا 

 . (4)إلى رؤيتو " 
؛ لنتمتػع بػو   ويتمتػع بنػا فػى نعػيـ والمعنىل الميػـ اقػبض روحػو إلينػا 

 –الننة   فقد حنػت قموبنػا إليػو   وا ػتقنا إلػى رؤيتػو   ومػا ذاؾ إال لحػب اهلل 
لػػػو بعػػػد أف أمسػػػؾ بطنػػػو وفرنػػػو عػػػف الطعػػػاـ وال ػػػراب   والنكػػػاح    –تعػػػالى 

وتحميػػػػده   وتسػػػػبيحو    –تعػػػػالى  –وأدضػػػػع نوارحػػػػو لمركػػػػوع والسػػػػنود هلل 
 ؿ نقص .عف ك –نؿ وعبل  –وتنزييو 

 احلىز العني واجلهاد فً سثيل اهلل -4
 ال  ؾ أف النياد فى سبيؿ اهلل مف أىـ األعماؿ التى توصؿ إلى رضا 

والننة ؛ ولػذا تػرى لمحػور العػيف مواقػؼ ميمػة مػع المناىػديف  –تعالى  –اهلل 
 فى سبيؿ اهلل .

                                           

ىػػ 1222  ط األولػى  4/24المعنـ الصغير لمطبرانػى   تحقيؽ/محمػد  ػكور محمػود ( 1)
 . 2/414بيروت    عب اإليماف لمبييقى  –  المكتب اإلسبلمى 

 . 4/24صغير لمطبرانى المعنـ ال( 4)
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روى عبد الػرز اؽ اليمػانى فػى مصػنفو عػف عبػد اهلل بػف عميػر قػاؿ فػى 
و عف النياد ل " إذا التقى الصفاف أىبطت الحور العيف إلػى سػما  الػدنيا  حديث

ف نكػص احتنػبف عنػو    فإذا رأيػف الرنػؿ يرضػيف مقدمػو قمػفل الميػـ ثبتػو   وا 
فػإف ىػو قتػؿ نزلتػػا إليػو   فمسػحتا التػػراب عػف ونيػو   وقمػػفل الميػـ عف ػر مػػف 

 . (1)عف ره   وترِّب مف تر بو " 

 الشسح والتحليل
التقى المسمموف والم ركوف فى سػاحة القتػاؿ ىبطػت الحػور العػيف  إذا

مف الننة إلى سما  الدنيا ؛ لينظػرف إلػى  ػناعة المػؤمنيف فػى نيػادىـ ضػد 
الم ركيف ؛ حيث يظير ليف المؤمف القػوى مػف الضػعيؼ   فػإذا رأيػف المػؤمف 

ة بػدأ القوى وارتضيف نرأتو وتقدمو فى ساحة القتاؿ   وسعيو إلى اآلدرة والنن
دعػػاؤىف لػػو   فقمػػفل الميػػـ ثبتػػو   أىل الميػػـ ثبتػػو فػػى نرأتػػو وتقدمػػو عمػػى 
ف رنػػع ودػػاؼ مػػف  ف نكػػص احتنػػبف عنػػو ؛ أىل وا  الم ػػركيف وقتمػػو ليػػـ   وا 

 الموت وركف إلى الدنيا   احتنبف عنو   فصار ال ي غميف أمره .
  فإف تقدـ وقتؿ فى سػبيؿ اهلل   نزلتػا إليػو   فمسػحتا التػراب عػف ونيػو

 يريدل زونتاه مف الحور العيف .
وبعػػد ذلػػؾ يػػدعوف عمػػى مػػف قتمػػو   فػػيقمفل " الميػػـ عفػػر مػػف عفػػره   

 . (4)وترب مف تربو " 
                                           

المصنؼ ألبى بكر عبد الرزاؽ بػف ىمػاـ اليمػانى الصػنعانى   تحقيػؽ / حبيػب الػرحمف ( 1)
 بيروت . –ىػ   المكتب اإلسبلمى 1223  ط الثانية  2/425األعظمى 

 . 2/425المصنؼ ألبى بكر عبد الرزاؽ اليمانى ( 4)
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أىل الميػػـ عفػػر مػػف عفػػر ونيػػو بػػالتراب   وتػػرب مػػف تربػػو ؛ لييينػػو 
 ويطرحو عمى األرض .

ومػػف العنيػػب أنيػػف ال يػػؤذييف قتػػؿ المػػؤمف كمػػا يػػؤذييف تعفيػػر ونيػػو 
ألف قتمو فى سبيؿ اهلل فيو دير كبيػر   فيػو سػبب فػى ددولػو الننػة   بالتراب ؛

وتمتعو بالحور العػيف وتمػتعيف بػو ؛ ومػف ثػـ فونػو ىػذا ال ػييد أكػـر مػف أف 
يعفر أو يترب بالتراب   وكػذا نميػع نسػده ؛ ولػذا فيػف يػدعيف عمػى مػف تربػو 

 وعفره .
ده بالتراب فى وبعد ان غاؿ الحور العيف بآالـ ىذا ال ييد   وتعفير نس

ساحة القتاؿ   ودعػا يف عمػى مػف قتمػو   تػراىف ينػتقمف إلػى األىػـ   فيب ػرنو 
 لو مف نعيـ الننة . –تعالى  –بما أعده اهلل 

قاؿل قػاؿ رسػوؿ اهلل  (1)روى ابف منصور فى سننو عف يزيد بف  نرة 
-  - إف ل " ما تقدـ عبد دطوة فى سبيؿ اهلل إال اطمع عميو الحور العيف   ف

تأدر استترف منو   فإف قتػؿ كانػت أوؿ قطػرة تقطػر مػف دمػو كفػارة لدطايػاه   
وتأتيػػو اثنتػػاف مػػف الحػػور العػػيف مػػع كػػؿ واحػػدة سػػبعوف حمػػة ال ينػػاوز بػػيف 

                                           

بػف اف مذح    روى عنو مناىػد ىو الصحابى النميؿ يزيد بف  نرة الرىاوى  امى م( 1)
سػنة  اىػػ   قتػؿ فػى بعػض الغػزوات  ػييدً 32نبر   بعثو معاوية فػى بعثػة الحػ  سػنة 

  ط دار صػادر   األعػبلـ لمزركمػى  2/222ىػ   ينظػرل الطبقػات الكبػرى البػف سػعد 25
5152 . 
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قػد  اأصبعيا تنفضاف عنو التراب   وتقوالفل مرحبا قد آف لػؾ   ويقػوؿ ل مرحًبػ
 . (1)آف لكما " 

قػد آف  ابو ويقمف لول " مرحبً  فبعد أف يمسحف التراب عف نسده يرحبف
 . (4)لؾ " 

بػػؾ فػػى ىػػذه الػػدار الباقيػػة بنناتيػػا العاليػػة   وقطوفيػػا  اوالمعنػػىل مرحًبػػ
الدانيػػة   فقػػد آف لػػؾ أف تأكػػؿ مػػف ثمارىػػا   وتػػنعـ بنعيميػػا   كمػػا آف لػػؾ أف 

 تتمتع وتتمذذ بنا فى قصورىا العالية فوؽ أنيارىا النارية .
  ويطمػ ف قمبػو ليػا يػرد عمييمػا بقولػول "  وبعػد أف يفػرح بيػذه الب ػرى

 . (3)قد آف لكما "  امرحبً 
والمعنىل وقد آف لكما أيضا أف تتمتعف فى قصور ىذه الننة بيف يػدى 

وقواه لكمػا   كمػا نممكمػا لػو    –تعالى  –زوج طاىر تقى نقى   قد نم مو اهلل 
بعضػكـ بػبعض فػى وأليمو حبلوة الكبلـ وعذوبة المنطؽ   كما أليمكما؛ ليتمذذ 

 قصور ىذه الننة العالية   ودياميا المؤلؤية الغالية .

                                           

  ط  4/425سنف سعيد بف منصور الدرسانى النوزنانى   تحقيؽ/ حبيػب األعظمػى ( 1)
 اليند . –الدار السمفية  -ىػ1223ولى األ 

 . 4/425سنف سعيد بف منصور النوزنانى ( 4)

 . 4/425المصدر السابؽ ( 3)
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 احلىز العني وأحادي  الطسب والغٌاء -5
ال  ػػػؾ أف الطػػػرب والغنػػػا  مػػػف األمػػػور التػػػى ت ػػػتيييا الػػػنفس   وقػػػد 

  وال سيما إذا كانت  -تعالى  –حرميا اإلسبلـ فى الدنيا إذا ليت عف ذكر اهلل 
 ش .بكبلـ مكذوب   أو فاح

وقد أبدؿ اهلل المؤمنيف عف ىذا الغنا  الفاحش بغنا  الحػور العػيف فػى 
مػف  –تعػالى  –الننة   ذلؾ الغنا  الػذى لػـ يمػو عػف ذكػر اهلل   وقػد نقػاه اهلل 
 الكذب   والفحش والمنوف   ومف ثـ فمـ يأت إال بدير ومتعة .

ف ػالحور العيػ قاؿل " إف -  -عف النبى  -  -روى أنس بف مالؾ 
 . (1)ف ألزواج كراـ ... " ػاف دمقػور الحسػليغنيف فى الننة يقمفل " نحف الح

 الشسح والتحليل
نا  ذكر غنا  الحور العيف صراحة فى الحديث السابؽ   وغناؤىف ببل 
صدب وال ثرثرة   بؿ يغنيف بصوت نقى يدرج مػف قمػب تقػى  فينمػع بػيف رقػة 

وحسػف األدا    ونمػاؿ المعنػى    القمب   وعذوبة المنطؽ   وحػبلوة المسػاف  
 ومف ثـ فمـ تسمع اآلذاف مثؿ غنا يف .

بسػعة العيػوف مػع  ػدة  –تعػالى  –وال عنب فػى ذلػؾ فقػد حبػاىف اهلل 
بياض أطرافيا مع زىا  لوف ولدىا   كما حبػاىف بنمػاؿ الدمػؽ والدمػؽ   ولػذا 

وبعد ذلؾ عمييف   فيقمف ل نحف الحور الحساف    –تعالى  –يتحدثف بنعـ اهلل 
 ينتقمف إلى مدح أزوانيف   فيقمف " دمقف ألزواج كراـ " .

                                           

   ط مؤسسة الرسالة . 12/215كنز العماؿ فى سف األقواؿ واألفعاؿ ( 1)
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ونمميػػف فػػى أحسػػف صػػورة ؛ ليثيػػب  –تعػػالى  –والمعنػػىل دمقيػػف اهلل 
بيػػف عبػػاده الطػػاىريف الكػػراـ عمػػى مػػا قػػدموا مػػف حسػػف الطاعػػة   والعبػػادة   

 فيـ كراـ الَدمؽ والُدمؽ . -نؿ وعبل  -واإلدبلص هلل الدالؽ المعبود 
ـ الحور العيف ٌحؽ ال كذب فيو   وال مبالغة ؛ ألنيف فى دار الحؽ وكبل

  وقد تغنػيف بحسػنيف ونمػاليف قبػؿ أف يتغنػيف بكرامػة أزوانيػف عنػد ربيػـ ؛ 
ألف ثمػػرة حسػػنيف ونمػػاليف سػػتعود عمػػى أزوانيػػف فيػػـ الممتعػػوف بنمػػاليف 

 وحسنيف .
ويمتػذ بػو  وال  ؾ أف ىذا الكبلـ تطم ف لو النفس   ويرتاح لػو القمػب  

 العقؿ   وتأنس لو األذف   وتطرب لو الروح .
فػػوؽ نماليػػا   والمػػرأة إذا است ػػعرت بنماليػػا وأحسػػت بػػو   زادت نمػػااًل 

فإذا أعربت عػف ىػذا النمػاؿ وتغنػت بػو أمػاـ زونيػا   ىفػت نفسػو ليػا   وزاد 
  وقو إلييا   فيتمتع بيا أي ما متاع .

  -أف النبى   –هلل عنيا رضى ا –وفى حديث الطبرانى عف أـ سممة 
ونػػوىيف النػػور   –عػػز ونػػؿ  –قػػاؿ فػػى وصػػؼ الحػػور العػػيفل " ألػػبس اهلل  -

وأنسادىف الحرير   بيض األلواف   دضػر الثيػاب   صػفر الُحممػىِّ   منػامرىف 
 !  االدر   وأم اطيف الذىب   يقمف ل " نحف الدالدات فبل نموت أبدً 

 ! اأال   ونحف الناعمات فبل نبؤس أبدً 
 ! اأال   ونحف المقيمات فبل نظعف أبدً 
 ! اأال   ونحف الراضيات فبل نسدط أبدً 
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 . (1)طوبى لمف كنا لو وكاف لنا ! " 
عػف نػور ونػوىيف   وبيػاض  –صمى اهلل عميو وسمـ  –بعد أف تحدث 

ونعومة أنسادىف   ونماؿ لباسيف   وحمييف   نقؿ لنا إحساسػيف بنمػاليف؛ 
 . (4)"  انحف الدالدات فبل نموت أبدً حيث يتغنيف بو ويقمف " 

وىذه سمة تميزىف عف نسػا  أىػؿ الػدنيا   فيػف بعػد دمقيػف فػى عػالـ 
الػػدنيا يمػػتف إذا انقضػػت آنػػاليف ؛ لينػػتقمف إلػػى عػػالـ اآلدػػرة   بدػػبلؼ الحػػور 

دمقيف أدػذ فػى تػربيتيف وتنمػيميف  –تعالى  –العيف   فيف منذ أف تولى اهلل 
 موت عمييف .وتحميتيف دوف أف يكتب ال

وىذه ب رى ألزوانيػف ؛ ألف المػوت أعػدى أعػدا  المحبػيف   فكػـ مػف 
محبيف قد فرؽ الموت بينيما   فصار  راب الحب عندىما ممحا أنانا بعد أف 

فراتا   وىذا  أف كؿ حب لغير اهلل   بدبلؼ الحب فى اهلل فيػو دا ػـ  اكاف عذبً 
 االتصاؿ فى الدنيا واآلدرة .
 . (2)! "  اأبدً  (3)" أال   ونحف الناعمات فبل نبؤس وبعد ذلؾ يقمف ل 

وأال ل أداة تنبيو   أىل تنبو أييا المؤمف المحب   فنحف بحؽ ناعمػات 
 –بػأمر اهلل  االونوه   وال عور   واألنساد ؛ نعومػة كاممػة طبعيػة   دا مػة أبػدً 

 فينا دوف أف يمحقيا أى ضرر يذىب بنماليا . –تعالى 
                                           

 القاىرة . –  ط دار الحرميف  3/425المعنـ األوسط لمطبرانى ( 1)

 . 3/425المعنـ األوسط ( 4)

 . 1/22البؤسل الضر   المصباح المنير ( 3)

 . 3/425المعنـ األوسط ( 2)
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 . (1)"  اونحف المقيمات فبل نظعف أبدً  ثـ يقمف ل " أال  
  فػنحف المقيمػات فػى ىػذه الننػاف المتنعمػات بنعيميػا  اأىل تنبو أيًضػ

 أبد اآلبديف دوف أف نترؾ ىذا النعيـ أو يتركنا .
وبعد ذلؾ يتغنيف بقناعتيف   فيقمفل " أال   ونحف الراضيات فبل نسدط 

 . (4)! "  اأبدً 
ذه الػنعـ الكثيػرة التػى أعػدىا اهلل ليػف؟ فإف قيؿل كيؼ ال يرضيف بعػد ىػ

قمتل لعؿ المراد أف كؿ حورا  ترضى بزونيا الذى دمقت مػف أنمػو  فػبل تنظػر 
ف كاف أنمؿ منػو وأرفػع لكثػرة عممػو الصػالح   فتقصػر بصػرىا  اإلى غيره أبدً  وا 

ـْ َيْطِمػْثُيف  ِإنػٌس  تعػالىل  –عمى زونيا   قاؿ  ـْ  ِفػيِيف  َقاِصػَراُت الط ػْرِؼ َلػ َقػْبَمُي
 .  (3) َواَل َناف  

ومف ىنا يسود الطير والعفاؼ   والطمأنينة واألماف واالستقرار فػى دار 
 القرار .

وفى نياية ىذا الحديث ال ػريؼ يتغنػيف بقػوليفل " طػوبى لمػف كنػا لػو  
 . (2)وكاف لنا ! " 

              أىل إذا كنػػػا نعػػػيش ىػػػذه العي ػػػة الناعمػػػة الدا مػػػة بػػػأدبلؽ عظيمػػػة 
  فطاب عيش مف كنا لو مف أزواننا   وكاف لنا   فتمتع بنمالنػا  اال تتغير أبدً 

                                           

 . 3/425المعنـ األوسط  (1)

 . 3/425 المرنع السابؽ( 4)

 مف سورة الرحمف . 22آية ( 3)

 . 3/425المعنـ األوسط ( 2)
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ورقتنا   وحسف أدبلقنا   وتمتعنا بنمالو   وقوتو   وحسف أدبو فى دار النعيـ 
 الننانية التى ال يفنى نعيميا أبدا وال يزوؿ .

 لصص هتفسلح للحىز العني هع أشواجهي -6
صصػػػية النثريػػػة اليسػػػيرة التػػػى تػػػدؿ عمػػػى وردت بعػػػض المقطوعػػػات الق

رسػػاؿ الب ػػرى ليػػـ    اطػػبلع الحػػور العػػيف عمػػى ع ػػاقيف مػػف المػػؤمنيف   وا 
وتػػددميف فػػى  ػػفا  بعضػػيـ وىػػـ فػػى عػػالـ الػػدنيا ؛ ممػػا يػػدؿ عمػػى الوصػػؿ 

 والتواصؿ بيف الحور العيف   وع اقيف   وىاؾ أىـ ىذه المقطوعات .
 حورا  الدميفة المظمـو ل -أ

انى فػى المعنػـ الكبيػر عػف أوس بػف أوس الثقفػى قػاؿل قػاؿ روى الطبر 
عمػػى نبينػػا وعميػػو  -ل " بينػػا أنػػا نػػالس إذ نػػا نى نبريػػؿ  -  -رسػػوؿ اهلل 

فبينػا أنػا نػالس إذ نعمػت  –عػز ونػؿ  –فحممنى فأددمنى ننػة ربػى  –السبلـ 
فػػى يػػدى تفاحػػة فانفمقػػت التفاحػػة بنصػػفيف فدرنػػت منيػػا ناريػػة لػػـ أر ناريػػة 

لػـ يسػمع األولػوف  ا  تسػبح تسػبيحً    وال أنمػؿ منيػا نمػااًل  ايا حسنً أحسف من
واآلدروف بمثمو   فقمتل مف أنت يانارية ؟ قالتل أنا مف الحور العيف دمقنػى 

مف نور عر و   فقمتل لمف أنت ؟ قالػتل لمدميفػة المظمػـو  –عز ونؿ  –اهلل 
 . -  "(1 ) -عثماف بف عفاف 

 الشسح والتحليل

                                           

  ط الثانيػػة  1/412المعنػػـ الكبيػػر لمطبرانػػى   تحقيػػؽ / حمػػدى عبػػد المنيػػد السػػمفى ( 1)
 الموصؿ . ىػ  1222
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الحديث ال ريؼ مف األحاديث الميمة التى أفصحت عػف مػدى ُيعدد ىذا 
حػػػديثيف وحػػػوارىف  -  -أىميػػػة أدب الحػػػور العػػػيف حتػػػى يػػػروى رسػػػوؿ اهلل 

 –بػػوحى مػػف اهلل  –عمػػى نبينػػا وعميػػو السػػبلـ  –بطريػػؽ أمػػيف الػػوحى نبريػػؿ 
 -تعالى ؛ لترسؿ حورا  العيوف ب ػراىا إلػى الدميفػة الرا ػد عثمػاف بػف عفػاف 

 -  ه بأنيا ستكوف زونتو فى الننة بعد ظمـ الناس لو فى الدنيا .فتدبر 
عند رواية ىذا الحػديث لػـ يكػف  -  -ومف العنيب أف سيدنا عثماف 

قد وقع عميو الظمـ إلػى أف تػولى الدبلفػة   وثػار النػاس عميػو ظممػا وعػدوانا   
ميػو وتحمؽ داره الثا روف عميو مف مصر   والكوفة   والبصرة   ثـ اقتحموىػا ع

 . (1)ىػ 32وقتموه سنة 
؛ حيث أدبػر عػف ظمػـ سػيدنا  -  -وىذا يعد مف معنزات رسوؿ اهلل 

قبؿ ظمـ الثا ريف عميو بسنيف كثيرة   كمػا يػدؿ عمػى  -  -عثماف بف عفاف 
الصػػدؽ الػػواقعى ألدب الحػػور العػػيف ؛ حيػػث نػػا ت ىػػذه الواقعػػة ؛ ليست ػػيد 

دميفة المظمـو كما أدبػرت زونتػو ويصير ال الدميفة الرا د عثماف بف عفاف 
 حورا  العيوف .

ليػػذه  اكػػاف ميػػرً  -  -ويبػػدو أف ىػػذا الظمػػـ ال ػػديد الػػذى وقػػع عميػػو 
 الحورا  التى ليست كسا ر نسا  الحور العيف .

عمػى حسػنيا  -  -وال أدؿ عمى ذلؾ مف قصػة دمقيػا   وثنػا  النبػى 
نػا نى نبريػؿ فحممنػػى  ل " بينػا أنػا نػالس إذ -   -ونماليػا   يقػوؿ النبػى 

                                           

دراسات أدبية فى عصر صدر اإلسبلـ والدولة األمويػة لؤلسػتاذ الػدكتور/ عيػد قنػاوى   ( 1)
 أسيوط . –ىػ   مطبعة األمؿ 1232  ط الثانية  22ص
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فبينػػا أنػػا نػػالس إذ نعمػػت فػػى يػػدى تفاحػػة  –عػػز ونػػؿ  –فػػأددمنى ننػػة ربػػى 
فانفمقت التفاحة بنصفيف   فدرنت منيا نارية لـ أر نارية أحسف منيا حسنا 

لـ يسمع األولوف واآلدػروف بمثمػو ...  ا  تسبح تسبيحً    وال أنمؿ منيا نمااًل 
 "(1) . 

ف فمقتػى التفاحػة يػوحى بػأف نماليػا مػروح ودروج ىذه الحورا  مػف بػي
بػػروا ح التفػػاح النميمػػة العطريػػة   ولػػيس ببعيػػد أف يكػػوف لػػوف ب ػػرتيا كمػػوف 
التفػػاح فػػى صػػفا و الم ػػرب بػػالحمرة واالصػػفرار مػػع طيػػب را حتػػو ؛ ولػػذا قػػاؿ 

فػػى حسػػنيا ونماليػػال " لػػـ أر ناريػػة " أحسػػف منيػػا حسػػنا   وال  رسػػوؿ اهلل 
 . (4)تسبح تسبيحا لـ يسمع األولوف واآلدروف بمثمو "    أنمؿ منيا نمااًل 

داللػػة عمػػى عػػدـ غرورىػػا بنماليػػا   فمػػـ  –تعػػالى  –وفػػى تسػػبيحيا هلل 
تنس الذى دمقيا ونم ميا ؛ ليتمتع بيا ىذا الدميفة الصالح الذى سيصبر عمى 

 ببل  ربو .
حػػواره معيػػا فيقػػوؿل " فقمػػتل مػػف  -  -وبعػػد ذلػػؾ يحكػػى رسػػوؿ اهلل 

 يا نارية ؟ أنت
مػف نػور عر ػو   –عػز ونػؿ  –قالتل أنا مف الحور العيف دمقنػى اهلل 

 فقمتل لمف أنت ؟

                                           

   ط الموصؿ . 1/412المعنـ الكبير لمطبرانى   تحقيؽ / حمدى السمفى ( 1)

 . 1/412المصدر السابؽ ( 4)
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 .  -  "(1) -قالت ل لمدميفة المظمـو عثماف بف عفاف 
ومػػف المبلحػػظ أف حػػورا  العيػػوف قػػد أطالػػت فػػى الحػػوار   وبسػػطت فػػى 

يف   لكنيػا فكاف يكفييا أف تقوؿل أنػا مػف الحػور العػ -  -حديثيا مع النبى 
 -ليػا مػف نػور عر ػو دوف أف يسػأليا النبػى  –تعالى  –أ ارت إلى دمؽ اهلل 

 -  عػػف ذلػػؾ ولمػػا قػػاؿ ليػػال لمػػف أنػػت ؟ كػػاف يكفييػػا أف تقػػوؿل لعثمػػاف بػػف
 . -  -عفاف   لكنيا قالتل لمدميفة المظمـو عثماف بف عفاف 

أنمعػيف ويبدو أف ىذه الحورا  تدرى بقيمة الحوار مع أ رؼ دمػؽ اهلل 
  فأطالت فى الحديث معو   كمػا تػدرى بصػحبتو لمدميفػة الرا ػد سػيدنا عثمػاف 

  -  فأرادت أف ترسؿ الب رى إليػو عمػى لسػاف رسػوؿ اهلل  -  -بف عفاف 
 الذى ال ينطؽ عف اليوى . -

إلػى دمقيػا مػف نػور عػرش الػرحمف؛  –فػى بدايػة األمػر  –وقد أ ػارت 
مػػف نمػػاؿ نػػور   انابًعػػ اداًصػػ مميػػا نمػػااًل قػػد ن –تعػػالى  –لتػػدؿ عمػػى أف اهلل 

ففاقت بو بقية أنواع الحور العيف فى نمػاليف وحسػنيف  –نؿ وعبل  –عر ى 
. 

وال يتعارض ذلؾ مع ما ذكرتو آنفا مف دمؽ الحور العػيف مػف الزعفػراف 
ألف دروج حورا  العيوف مف بػيف فمقتػى التفاحػة  (4)  وىو صبغ طيب الرا حة 

 غت فػػى دمقيػا بػروا ح التفػاح النميمػة العطريػة   فضػػبًل يػدؿ عمػى أنيػا قػد صػب

                                           

 .  1/412نى المعنـ الكبير لمطبرا (1)

 مف البحث .  4235 ينظرل ص( 4)



 

  

 

 
                                            د/ ماىر أحمد سيد عمي سقاؿ             والرؤى المنامية لبعض الصالحيف بيف نظريتي )الفف لمفف( و ) الفف لمحياة (  " دراسة تحميمية " المرسميف سيد كبلـ في العيف الحور نثر  

 

4255 

 -نػؿ وعػبل  –تعالى بو مف النماؿ النابع مف نور عر و  –عف ما ميزىا اهلل 
 ليا مف أنمو . ا؛ تكريمً 

وبعد ذلؾ ت ػير إلػى ميػر حسػنيا ونماليػا الدػارؽ الػذى اسػتحقيا بػو 
لدميفػػة مػػف قبػػؿ الدميفػػة الرا ػػد   أال وىػػو الظمػػـ الكبيػػر الػػذى سػػيتعرض لػػو ا

  -؛ ولذا لما قاؿ ليػا النبػى  ارعيتو   والذى سيصبر عميو حتى يموت  ييدً 
 ل " لمف أنت ؟ " . -

 .  -  "(1) -قالت ل لمدميفة المظمـو عثماف بف عفاف 
وىى تممح بظممو الذى سيتعرض لو   وتب ره بحسف ثواب صػبره عمػى 

عنػػو   وأعػػد لػو ىػػذه الحػػورا  قػػد رضػى  –تعػػالى  –ىػذا الظمػػـ   فكفػاه أف اهلل 
 الفا قة النماؿ ؛ ليتمتع بيا فى ننة عالية قطوفيا دانية .

وقػػد تحققػػت إ ػػارتيا بعػػد ذلػػؾ   فػػاقتحـ الثػػا روف عميػػو داره وقتمػػوه ؛ 
 . (4)كما ذكرت قبؿ ذلؾ  امظمومً  اليموت  ييدً 

بإسػػػػا ة رعيتػػػػو  اوىػػػػذا نػػػػزا  كػػػػؿ دميفػػػػة عػػػػادؿ را ػػػػد يمػػػػوت  ػػػػييدً 
عنػػػو   ويدمػػػؽ لػػػو مثػػػؿ  –تعػػػالى  –نو إلييػػػا   فيرضػػػى اهلل إليػػػو بعػػػد إحسػػػا

ىػػػذه الحػػػورا  الفا قػػػة النمػػػاؿ ؛ ليتمتػػػع بيػػػا فػػػى ننػػػة عاليػػػة قطوفيػػػا دانيػػػة  
  -  -فػػػى حػػػؽ سػػػيدنا عثمػػػاف بػػػف عفػػػاف  -  -كمػػػا أدبػػػر رسػػػوؿ اهلل 

 واهلل أعمـ .

                                           

   ط الموصؿ . 1/412المعنـ الكبير   تحقيؽ / حمدى السمفى ( 1)

 مف البحث . 24ينظرل ص ( 4)
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 عبد الواحد بف زيد و فا و عمى يد حورا  العيوف -ب
عػف محمػد بػف الحسػيف عػف حكػيـ بػف نعفػر عػف روى ابف أبى الػدنيا 

قاؿل أصابتنى عمة فى سػاقى   فكنػت  (1)حباف األسود عف عبد الواحد بف زيد 
  فنمسػت  اأتحامؿ عمييا لمصبلة   قاؿل فقمت عمييػا مػف الميػؿ فأنيػدت ونًعػ

ثـ لففت إزارى فى محرابى ووضعت رأسى عميو فبينا أنا كذلؾ إذا ناريػة تفػوؽ 
دطػر بػيف نػوار مزينػات حتػى وقفػت عمػى وىػف دمفيػا   فقالػت الػدمى حسػنا ت

  قػػاؿل فػػأقبمف نحػػوى فػػاحتممننى عػػف األرض  (4)لبعضػػيفل ارفعنػػو وال تيننػػو 
وأنا أنظر إلييف فى منامى ثـ قالت لغيرىف مف النوارى الذيف معيال افر ػنو   

  قػػاؿل ففر ػػف تحتػػى سػػبع ح ػػايا لػػـ أر  (3)وميدنػػو   ووطػػ ف لػػو   ووسػػدنو 
يف فى الدنيا مثبل   ووضعف تحت رأسى مرافؽ حصرا حسانا  ثـ قالػت لبل ػى ل

ال تيننو   قاؿل فنعمػت عمػى تمػؾ الفػرش  احمممنى ل انعمنو عمى الفرش رويدً 
وأنا أنظر إلييا وما تأمر بو مف  أنى   ثـ قالتل احففنو بالريحػاف قػاؿل فػأتى 

ى موضػع عمتػى التػى بياسميف فحفت بو الفرش ثـ قامت إلى فوضعت يدىا عم

                                           

ىول القاضى عبػد الواحػد بػف زيػدكاف مػف عبػاد السػمؼ الصػالح الزاىػديف والػواعظيف   ( 1)
مػة أربعػيف سػنة   روى عػف ولو حكـ رفيعة فى الزىد والورع   صمى الغداة بوضو  العت

مالؾ بف دينار   وروى عنو الفضيؿ بف عيػاض أبػو سػميماف الػدارانى وغيػرىـ   ينظػرل 
ىػػ   1322  ط الثانية  3/422  صفة الصفوة البف النوزى  125   2/122الحمبة 

 بيروت . –دار المعرفة 

 . 4/232الُيننةل العيب والقبح   المصباح المنير ( 4)

الوسادة تحتو   وىى ما يتوسػد بػو مػف القمػاش   وىػى الِمَدػد ة   انظػرل وسدنول ضع ( 3)
 . 4/225المصباح المنير 
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كنػػت أنػػد فػػى سػػاقى فمسػػحت ذلػػؾ المكػػاف بيػػدىا ثػػـ قالػػتل قػػـ  ػػفاؾ اهلل إلػػى 
صػػبلتؾ غيػػر مضػػرور  قػػاؿ فاسػػتيقظت واهلل وكػػأنى أن ػػطت مػػف عقػػاؿ   فمػػا 
ا تكيت تمؾ العمة بعد ليمتى تمؾ وال ذىب حبلوة منطقيا مف قمبػى   قػـ  ػفاؾ 

 . (1)اهلل إلى صبلتؾ غير مضرور " 
ذه النارية ىػى حػورا  العيػوف التػى كانػت تػوقظ عبػد الواحػد يبدو أف ى

ابػػف زيػػد إذانػػاـ عػػف قيػػاـ الميػػؿ ؛ حتػػى أدػػذ عمػػى نفسػػو أف ال ينػػاـ مػػف الميػػؿ 
 . (4)فكانت تراسمو فى أبياتيا ال عرية كما ذكر األصبيانى فى الحمية 

وقػػد تػػأثر ابػػف زيػػد بنمػػاؿ ىػػذه الناريػػة ونصػػا حيا ال ػػديدة   فأنيػػد 
يػاـ الميػؿ ؛ حتػى أصػابتو عمػُة فػى سػاقو   ومػع ذلػؾ لػـ يتػرؾ قيػاـ نفسو فى ق

  فأتبعػو ذلػؾ   فمػؼ إزاره ووضػعو فػى  االميؿ بؿ كاف يتحامؿ عمى سػاقو يسػيرً 
محرابػػو وتوسػػده ونػػاـ   وأتتػػو ىػػذه الناريػػة ومعيػػا نػػواٍر فػػى أبيػػى زينػػتيف ؛ 

أىل ارفعنػو    (3)ليتددمف فى عبلنو   فقالػت لبعضػيفل " ارفعنػو وال تيننػة " 
  وقالػػت لؤلدريػػاتل "  عػػف األرض بطريقػػة معتدلػػة ال ت ػػينو   فرفعنػػو معتػػداًل 

 . (2)افر نو   وميدنو   ووط ف لو   ووسدنو " 
أىل افر ف مف تحتو ؛ استعداد وتوط ة لقدومو وراحتو   ففر ف تحتو 

 سبعا مف الفرش النميمة   ووضعف تحت رأسو الوسا د الحساف .

                                           

 ـ .1225  ط األولى  1/341التيند وقياـ الميؿ البف أبى الدنيا ( 1)

 . 2/125ينظرل حمية األوليا  ( 4)

 ـ .1225  ط األولى  1/341التيند وقياـ الميؿ البف أبى الدنيا ( 3)

 . 1/341يند وقياـ الميؿ البف أبى الدنيا الت (2)
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 .  (1)ال تيننو " ارفعنو ل " انعمنو عمى الفرش رويدً  ثـ قالت لبل ى
 أىل ضعنو عمى ىذه الفرش النميمة فى رفؽ وليف واعتداؿ .

وأمرت بتعطيره وترويحو   فحفت الفػرش بالياسػميف   ثػـ وضػعت يػدىا 
 ال ريفة عمى موضع عمتو التى كانت فى ساقو وقالتل

 . (4)" قـ  فاؾ اهلل إلى صبلتؾ غير مضرور " 
؛ ولػذا -تعػالى  –دعاؤىا حؽ مستناب ؛ ألنيػا تنطػؽ بػوحى مػف اهلل و 

يقوؿ ابف زيدل " فاستيقظت وكأنى أن طت مف عقاؿ   فمػا ا ػتكيت تمػؾ العمػة 
بعد ليمتى تمؾ   وال ذىب حبلوة منطقيا مف قمبى   قػـ  ػفاؾ اهلل إلػى صػبلتؾ 

 . (3)غير مضرور " 
يا بألمػو   وتػددميا فػى وىذا يدؿ عمى حب حورا  العيوف لو   وا ػنغال

  فا و .
 حورا  العيوف وسيؿ العراقى -ج

روى بػػف أبػػى الػػدنيا عػػف أبػػى بكػػر عػػف الحسػػيف بػػف عبػػد الػػرحمف عػػف 
أحمػػد بػػف أبػػى الحػػوارى عػػف أبػػى سػػميماف قػػاؿل " كػػاف  ػػاب بػػالعراؽ سػػعيدا   
ف أكموا فيو صػا ـ  فدرج مع رفيؽ لو إلى مكة   فكاف إف نزلوا فيو يصمى   وا 

                                           

 . 1/341بؽ اسالمرنع ال( 1)

 . 1/341المرنع السابؽ ( 4)

 . 1/341المرنع السابؽ ( 3)
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عميو ذاىبا وآتيا   فمما أراد أف يفارقو قاؿل يا أدػى أدبرنػىل مػا الػذى    فصبر
 ىينؾ لما رأيت ؟

مػػف قصػػور الننػػة   فػػإذا لبنػػة مػػف فضػػة  اقػػاؿل أريػػت فػػى منػػامى قصػػرً 
ولبنػػة مػػف ذىػػب   فممػػا تػػـ البنػػا  إذا  ػػرفة مػػف زبرنػػد   و ػػرفة مػػف يػػاقوت 

ثوب مف فضػة   ينثنػى وبينيما حورا  مف الحور العيف مردية  عرىا   عمييا 
 معيا كمما تثنت .

نددت إليو فى  –واهلل  –فقالتل يا سيؿ   ند إلى اهلل فى طمبى   فقد 
 . (1)طمبؾ   فيذا االنتياد الذى كنت تراه فى طمبيا " 

 الشسح والتحليل
يبدو أف ال اب العراقى السعيد ىول سيؿ العراقػى الػذى حاورتػو حػورا  

صة   وىو بطؿ ىذه القصػة   وقػد سػار مػع رفيقػو العيوف باسمو فى نياية الق
إلى مكة   فرأى رفيقو منو العنب العناب   فمـ يػأنس بػو فػى كػبلـ إال قمػيبل   
فإف نزلوا فيػو يصػمى   كمػا لػـ يػأنس بػو فػى طعػاـ أو  ػراب  فػإف أكمػوا فيػو 

 صا ـ .
يابو   فمما ىـ  لمفارقتو قاؿ لو رفيقول يا  وقد اصطبر عميو فى ذىابو وا 

 أدى فى اهلل ! ما الذى حركؾ إلى كثرة الصبلة والصياـ بيذه الصورة ؟
مػػف  اقػػد أراه فػػى منامػػو قصػػرً  –تعػػالى  –فقػػاؿ سػػيؿ لرفيقػػول إف اهلل 

قصػػور الننػػة لبناتػػو مػػف ذىػػب وفضػػة   ونوافػػذه مػػف يػػاقوت   وزبرنػػد   وقػػد 

                                           

 . 132   1/135المنامات البف أبى الدنيا   تحقيؽ/ عبد القادر عطا ( 1)



 

  

 

 
                                            د/ ماىر أحمد سيد عمي سقاؿ             والرؤى المنامية لبعض الصالحيف بيف نظريتي )الفف لمفف( و ) الفف لمحياة (  " دراسة تحميمية " المرسميف سيد كبلـ في العيف الحور نثر  

 

4223 

 برذت لو مف بيف نوافػذ ىػذا القصػر حػورا  العيػوف يتػدلى  ػعرىا عمػى نسػدىا
 فى نعومة ونماؿ .

مػف فضػة   ينثنػى معيػا  اوقد أقبمت عميو ىذه الحورا  وىى ترتدى ثوبً 
 كمما تثنت .

يقػوؿ  –تعػالى  –مػف الفضػة   واهلل  افإف قيػؿل كيػؼ كانػت ترتػدى ثوًبػ
ـْ ِفيَيا  اُيَحم ْوَف ِفيَيا ِمْف َأَساِوَر ِمف َذَىٍب َوُلْؤُلؤً  فى لباس أىؿ الننة ل  َوِلَباُسُي

 .  (1) ِريرٌ حَ 
ينػػة ػوب مػػػذا الثػػػاف ىػػػقمػػتل ربمػػا كػػ ػػع بالفضػػة ؛ لمزِّ ف الحريػػر المرص 

و مف الفضػة   وقػد أرادت حػورا  ػوالنماؿ وربما كاف ىذا الثوب فى بداية ن أت
فأتتػػو مرتديػػة ىػػذا    ىػالعيػػوف أف تبػػرذ نمػػاؿ أنوثتيػػا لمحبوبيػػا سػػيؿ العراقػػ

ى ذلػؾ مػف إقباليػا ػقصػيا   وال أدؿ عمػالثياب الفضى البلمع الػذى يتػراقص بترا
 ة  عرىا يتدلى عمى نسدىا كما ذكر راوى القصة .ػعمييا مردي

                                           

 مف سورة الح  . 43آية ( 1)
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كمػػػا أف ثوبيػػػا الفضػػػى البلمػػػع ينثنػػػى معيػػػا كممػػػا تثنػػػت ؛ ممػػػا يػػػوحى 
بتراقصو معيا   ودضوعو لرغبتيا فى نميع حركاتيا   وىى صورة ترفييية لػـ 

 ترىا عيوف قط فى عالـ الدنيا .
يحكػى سػيؿ العراقػى لرفيقػو حػوار ىػذه الحػورا  معػو فيقػوؿل  وبعد ذلؾ

تل " يا سيؿ   ند إلى اهلل فى طمبى   فقد ) واهلل ( نددت إليو فػى طمبػؾ ػفقال
 "(1)  

ا باسمو يدؿ عمى معرفتيا بو   وان ػغاليا بحبػو وحالػو مػع ربػو ػونداؤى
 بكثرة صػبلتو   ؛ ولذا فيى تأمره بالند واالنتياد فى طمبيا   وال يكوف ذلؾ إال

ىػػػو دالقيػػػا   وولػػػى  –تعػػػالى  –وصػػػيامو   وحسػػػف عبادتػػػو لربػػػو ؛ ألف اهلل 
زوانيا ممف يستحقيا مف المؤمنيف فى الننة   فإف أراد دطبتيا فميطمييا مػف 

 بحسف عبادتو و كر نعما و . –تعالى  –اهلل 
أنيػػا  –تعػػالى  –وبعػػد ذلػػؾ تعػػرب عػػف حبيػػا لسػػيؿ   فتقسػػـ لػػو بػػاهلل 

 نتيدت إلى اهلل فى طمبو .ندت وا
وانتيادىػػا إلػػى اهلل فػػى طمبػػو   بكثػػرة دعا يػػا لػػو   ليحسػػف اهلل حالػػو 
وينعمو مف المؤمنيف الصالحيف   كما يسبدو لى ) واهلل أعمـ ( أنيػا دعػت اهلل 

بػػأف يراىػػا سػػيؿ فػػى منامػػو ويتػػأثر بنماليػػا وحسػػف حوارىػػا فتكػػوف  –تعػػالى  –
 –تعػػالى  –ربػػو   وقػػد اسػػتناب اهلل سػػببا فػػى صػػبلح حالػػو وحسػػف طاعتػػو ل

لدعا يا   فننحت فى أدا  رسالتيا اليادفة إلى محبوبيا سيؿ الذى ترؾ المغػو 
  والميػػػو   والطعػػػاـ وال ػػػراب إال مػػػا يكفػػػى لحياتػػػو   وان ػػػغؿ بكثػػػرة الصػػػبلة 

                                           

 . 1/132المنامات البف أبى الدنيا ( 1)
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والصػػياـ   وحسػػف العبػػادة هلل رب العػػالميف ؛ طمبػػا ليػػذه الحػػورا  التػػى افتػػتف 
تيا   وحسف كبلميا ؛ ولذا فيو يقوؿ لرفيقػو فػى نيايػة القصػة بنماليا   وأنوث

 ل فيذا االنتياد الذى كنت تراه فى طمبيا .
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 الفصل الثال 
 أهن اخلصائص الفٌيح لٌثس احلىز العني

امتاز نثر الحػور العػيف بكثيػر مػف السػمات والدصػا ص الفنيػة التػى ال 
عػالميف   ىمػال عػالـ توند فى غيػره   وال عنػب فػى ذلػؾ فيػو نثػر يػربط بػيف 

الػػدنيا   وعػػالـ اآلدػػرة   وقػػد ادتػػار مػػف عػػالـ الػػدنيا رناليػػا األتقيػػا  المػػؤمنيف 
الػػذيف تنمػػى اهلل عمػػييـ بمحبتػػو ورضػػوانو   وادتػػار مػػف عػػالـ اآلدػػرة نسػػا ىا 

دمقيػػف فػػى أنمػػؿ صػػورة  –تعػػالى  –النمػػيبلت الحػػور العػػيف البل ػػى تػػولى اهلل 
ده المػػؤمنيف فػػى روضػػات وقصػػور الننػػاف وأحسػػف تقػػويـ ؛ ليتمتػػع بيػػف عبػػا

 العالية .

بمثابػػة النافػػذة التػػى ينظػػر  –بونػػو عػػاـ  –وقػػد كػػاف أدب الحػػور العػػيف 
منيػػا ىػػؤال  الحػػور إلػػى أزوانيػػف المػػؤمنيف   ويتفقػػدف أحػػواؿ عبػػادتيـ لػػربيـ 
ويدعونيـ إلى الزىد فى دار الفنا    والتعمؽ بدار القرار   ويعربف عف  وقيف 

 ينتيدوا فى عبادتيـ لربيـ . ليـ ؛ حتى

ونثػػر الحػػور العػػيف أدب نػػابع مػػف نفػػوس تمتعػػت بظػػبلؿ الننػػة وثمارىػػا 
 وقصورىا ونعيميا   كما تمتعت بحب ربيا وتماـ معرفتو .

وقػػد طبػػع نثػػر الحػػور العػػيف بطػػابع الحػػؽ   والصػػدؽ الفنػػى والدمقػػى ؛ 
 روعية الوحى ألنيف فى دار الحؽ فبل ينطقف إال بحؽ   واكتسب ىذا األدب م
وكػذا  –تعػالى  –؛ ألف كبلـ الحور العيف ورؤياىف ال يكػوف إال بػوحى مػف اهلل 

؛  -تعػالى -عف كبلميف ال يكوف إال بوحى مف اهلل   -  -إدبار رسوؿ اهلل 
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 ِإْف ُىَو ِإال  َوْحػٌي ُيػوَحىوأفعالول  -  -قاؿ فى كبلـ النبى –نؿ وعبل  –ألنو 
 (1) . 

يػأتى فػى مرتبػة عاليػة مػف  امعنػزً  الحور العػيف يعػد نثػرً ومف ىنا فنثر ا
الفصاحة والببلغة   وقػد كثػرت فيػو االقتباسػات مػف القػرآف الكػريـ   وا ػتبيت 
فيػػو الموضػػوعات فػػى كثيػػر مػػف المعػػانى والدصػػا ص الفنيػػة كمػػا سػػيأتى فػػى 

 المباحث اآلتيةل

                                           

 سورة الننـ . 2رقـ آية ( 1)
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 ادلثح  األول
 األسالية وادلعاًً فً ًثس احلىز العني

أف األسموب ىو المادة التى تتكوف منيا المغات بنميع أنناسيا ال  ؾ 
األدبية   والمفػظ ىػو وحػدة بنػا  األسػموب   ومػف ثػـ فتحميػؿ األسػموب يقتضػى 
ف  ػ ت أقػوؿل إف مقػػاييس  تحميػؿ األلفػاظ التػى يتكػوف منيػػا أثنػا  تحميمػو   وا 

أللفػػاظ لصػػحة األسػػموب   فدقػػة ا امقاييًسػػ اصػػحة األلفػػاظ وفصػػاحتيا تعػػد أيًضػػ
تقتضى دقة األسموب   ووضوح األلفاظ تقتضى وضوح األسػموب   وكػذا نزالػة 

 األلفاظ تقتضى نزالة األسموب .
 . (1)واألسموب فى المغة بمعنىل الطريؽ والفف 

وقد عرفو ابف دمدوف فقاؿ عف المعنى الداللى لؤلسػموب ل " إنػو عبػارة 
 .(4)لذى يفرغ فيو "عف المنواؿ الذى ينس  فيو التراكيب أو القالب ا

وقاؿ عنو الدكتور/ أحمد بدوىل األسػموب ل ىػو الطريقػة الداصػة التػى 
يصوغ فييا الكاتب أفكػاره   ويبػيف بيػا عػف مػا ينػوؿ فػى نفسػو مػف العواطػؼ 

 . (3)واالنفعاالت 

                                           

 . 1/452المصباح المنير ( 1)

نر اتػو لمػدكتور/ صػبلح فضػؿ   ص( 4) ىػػ 1222  ط األولػى  53عمـ األسموب مباد و وا 
 بيروت . –من ورات دار اآلفاؽ  -

  ط دار نيضػة  221أسس النقد األدبػى عػد العػرب لمػدكتور/ أحمػد أحمػد بػدوى   ص( 3)
 القاىرة . –الفنالة  –مصر 
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وىػػذه الطريقػػة تتضػػمف األلفػػاظ ودالاللتيػػا مفػػردة كمػػا تتضػػمف األلفػػاظ 
 التى تؤدى إلى نمؿ مستقيمة مفيدة .ودالالتيا منتمعة فى تراكيبيا 

ذا كػػاف نثػػر الحػػور العػػيف نابًعػػ مػػف كػػبلـ سػػيد المرسػػميف بب ػػرى مػػف  اوا 
فػػى أحاديثػػو ال ػػريفة عمػػى لسػػاف الحػػور العػػيف   أو برؤيػػا  - -رسػػوؿ اهلل 

   -  -منامية لبعض الصالحيف وىػى نػز  مػف النبػوة كمػا أدبػر رسػوؿ اهلل 
ب ىذا النثر بسمات فنية معنزة تميؽ بنثػر الحػور فبلبد وأف تتميز ألفاظ وأسالي

 العيف .
والمفظ واألسػموب يمثػؿ  ػكؿ العمػؿ األدبػى الػذى البػد لػو مػف مضػموف 
يدؿ عميو   وىذا المضموف ىو المعنى   ومف ثـ تأتى أىميػة المعنػى بالنسػبة 

 لمفظ واألسموب   فبل دير فى المفظ إف لـ يدؿ عمى معنى .
لعموى المعنى مف المفظ بمثابة الروح مف النسػد وقد نعؿ ابف طباطبا ا
 . (1)فالمفظ كالنسد وروحو معناه 

والنسػػد الػػذى ال روح فيػػو كالييكػػؿ أو التمثػػاؿ الػػذى ال حيػػاة فيػػو وال 
ن ػاط لػو   وكػػذا األلفػاظ واألسػػاليب التػى ال معػػانى ليػا   فيػػى كالتماثيػؿ التػػى 

حس وال عقؿ   فبل تنمػب  يرى ليا  كؿ   وال يسمع منيا صوت   وال يرى ليا
   وال تك ؼ ضرًّا . انفعً 

                                           

   142نظرل عيار ال عر البف طباطبػا العمػوى   تحقيػؽ أ/ عبػاس عبػد السػتار   صي( 1)
 لبناف . –بيروت  -ىػ 1224ط األولى 
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ومف ىنا فالمعنى ىو الػذى يك ػؼ عػف حسػف األلفػاظ واألسػاليب   أو 
قبحيػػا ؛ ومػػف ثػػـ فػػبل يمكػػف الفصػػؿ بػػيف المفػػظ واألسػػموب   والمعنػػى ؛ لتمػػاـ 

 االرتباط بينيـ .
وقػػد ذكػػرت أف نثػػر الحػػور العػػيف نػػابع مػػف كػػبلـ سػػيد المرسػػميف ورؤيػػا 

لصػالحيف ؛ ولػذا فبلبػد وأف يتسػـ بالسػمات النموذنيػة التػى تميػؽ بػو   بعض ا
وقد بدت ىذه السػمات النموذنيػة فػى ألفاظػو السمسػة المينػة السػيمة الواضػحة 
المعػػانى ؛ حتػػى ال تكػػاد تنػػد كممػػة تحتػػاج إلػػى الرنػػوع لمقػػاموس لمك ػػؼ عػػف 

 معناىا .
موب وسبلسػػػة األلفػػػاظ وسػػػيولتيا   ووضػػػوحيا تػػػؤدى إلػػػى رقػػػة األسػػػ

فػى نثػرىف ؛ كمػا فػى حػديث  اوسبلستو   ووضػح معنػاه   وقػد بػدا ذلػؾ واضػحً 
اإلمػػاـ أحمػػد الػػذى ذكػػر فيػػو دعػػا  حػػورا  العيػػوف عمػػى مػػف تػػؤذى زونيػػا مػػف 

فإنما ىو عندؾ دديػؿ  –قاتمؾ اهلل  –نسا  أىؿ الدنيا   فتقوؿل " ... ال تؤذيو 
 . (1)يو ؾ أف يفارقؾ إلينا " 

وب ولينو وسبلستو مع فدامتو ووضوح معناه فى ترى رقة األسم اوأيضً 
حوار الحور العيف مع رضواف دازف الننة ؛ حيث يقمفل " ىؿ مف داطػب إلػى 

 اهلل فيزونو ؟ 
 ثـ يقمفل يارضواف الننةل ما ىذه الميمة ؟

                                           

 . 3/332 عب اإليماف لمبييقى ( 1)



 

  

 

 
                                            د/ ماىر أحمد سيد عمي سقاؿ             والرؤى المنامية لبعض الصالحيف بيف نظريتي )الفف لمفف( و ) الفف لمحياة (  " دراسة تحميمية " المرسميف سيد كبلـ في العيف الحور نثر  

 

4221 

فيقػػوؿ ليػػفل يػػاديرات حسػػاف ىػػذه أوؿ ليمػػة مػػف  ػػير رمضػػاف فتحػػت 
 .  - (1) -أبواب الننة عمى الصا ميف مف أمة محمد 

كما ترى ىذه الرقة مع السبلسة والفدامة والنزالة المعنزة فػى أحاديػث 
غنػػػػا  الحػػػػور العػػػػيف  -  -الطػػػػرب والغنػػػػا  والتػػػػى حكػػػػى فييػػػػا رسػػػػوؿ اهلل 

قاؿل قاؿ  - -ألزوانيف فى الننة   كما فى حديث الترمذى عف اإلماـ عمى 
يػػرفعف باصػػوات لػػـ  ل " إف فػػى الننػػة لمنتعػػا لمحػػور العػػيف -  -رسػػوؿ اهلل 

يسمع الدبل ؽ مثميا   قاؿل يقمفل " نحف الدالدات فبل نبيد   ونحػف الناعمػات 
 . (4)فبل نبؤس   ونحف الراضيات فبل نسدط   طوبى لمف كاف لنا وكنا لو " 

فاأللفػػاظل ال تؤذيػػو   قاتمػػؾ اهلل   دديػػؿ   داطػػب   رضػػواف   الننػػة   
ميػػا ألفػػاظ سػػيمة رقيقػػة لينػػة   واضػػحة الدالػػدات   الناعمػػات   الراضػػيات ؛ ك

 المعانى   وىى فى قمة النزالة والفصاحة فى تراكيبيا وأساليبيا المعنزة.
وقػػد دمػػت ىػػذه األلفػػاظ واألسػػاليب مػػف السػػوقية واالبتػػذاؿ ؛ ومػػف ثػػـ 
يمكننى أف أقػوؿل إف أسػموب نثػر الحػور العػيف أسػموب مسػتقيـ ألنػو كالصػراط 

عػف اإلعنػاز  اوال عوًنػ احتو   فبل تند فيو ميبًل المستقيـ فى دقة إعنازه وفص
 العالى   والفصاحة الفنية المعنزة .

وآية ذلؾ أنؾ ترى األلفاظ واألساليب فى قمة الدقة المعنزة فى دالالتيا 
عمى معانييػا كمػا فػى دعػا  حػورا  العيػوف عمػى مػف تػؤذى زونيػا مػف نسػا  

                                           

 . 32/212مسند اإلماـ أحمد ( 1)

   222  ص 2ىذه الرواية نا ت فى سػنف الترمػذى   تحقيػؽ/ أحمػد محمػد  ػاكر ج( 4)
 لبناف . –بيروت  –ث العربى ط دار إحيا  الترا
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فإنمػا ىػو عنػدؾ دديػؿ يو ػؾ أف  أىؿ الػدنيا وقوليػال " ال تؤذيػو ) قاتمػؾ اهلل (
 . (1)يفارقؾ إلينا " 

وقوليال )قاتمػؾ اهلل(ل نممػة دعا يػة   لكنيػا تفيػد الدبػر   فيػى إعػبلف 
بحرب اهلل ليػا   وىػف فػى دار الحػؽ التػى ال لغػو فييػا وال كػذب فػبل يػنطقف إال 

 بحؽ   ونطقيف باهلل رب العالميف ؛ ومف ثـ فدعاؤىف يفيد الدبر .
دديؿ " ل يػوحى بغربػة زونيػا فػى عػالـ الػدنيا   وأنػو يعػيش وقوليال " 

فػػى دار ليسػػت داره   وأىػػؿ ليسػػوا أىمػػو   فصػػار بػػيف أىمػػو كالقريػػب الػػدادؿ 
عمييـ وليس منيـ   وكالكممة األننبيػة التػى اسػتعمميا العػرب فػى لغػتيـ حتػى 

 صارت دديمة عمييا   وىـ يعمموف أنيا ليست مف لغتيـ .
يؽ يوحى بأف الدار الحقيقية ليذا الزوج المؤمف ىػى وىذا األسموب الدق

اآلدػػرة   فيػػى دار قػػراره واطم نانػػو يتػػنعـ بننانيػػا الرفيعػػة   ويتنمػػذذ بحورىػػا 
 الحساف فى قصورىا ال اىقة .

وقوؿ الحورا  ) يو ؾ أف يفارقؾ إلينػا ( يػوحى بقػرب وفاتػو   وانتقالػو 
لينػػا " بػػالنمع يػػوحى بػػأف ىػػذا مػػف عػػالـ الػػدنيا إلػػى عػػالـ اآلدػػرة   وقوليػػال " إ

الرنؿ سيكوف لو مػف الحػور العػيف غيرىػا ؛ ليتمتػع بيػف ويتمػتعف بػو فػى دار 
 القرار .

ودقػػة األلفػػاظ واألسػػاليب تػػدؿ عمػػى دقػػة المعػػانى   وال عنػػب فػػى ذلػػؾ؛ 
مف المفظ والمعنى يعدد صورة لآلدر   فػالمفظ صػورة المعنػى   والمعنػى  ألف كبًل 

 صورة المفظ .

                                           

 . 32/212مسند اإلماـ أحمد ( 1)



 

  

 

 
                                            د/ ماىر أحمد سيد عمي سقاؿ             والرؤى المنامية لبعض الصالحيف بيف نظريتي )الفف لمفف( و ) الفف لمحياة (  " دراسة تحميمية " المرسميف سيد كبلـ في العيف الحور نثر  

 

4223 

يؿل إف كوف المفظ صورة لممعنى أمػر ال غبػار عميػو ؛ ألنػو  ػكؿ فإف ق
 المعنى فكيؼ يكوف المعنى صورة المفظ ؟

قمتل إف المعنى يعد صورة عقميػة أو ذىنيػة تكونػت فػى العقػؿ ثػـ عبػر 
 عنيا بالمفظ الذى يدؿ عمييا ؛ ومف ثـ فالمعنى أيضا صورة المفظ .

انىل " المعػػانىل ىػػى يقػػوؿ األسػػتاذ / منػػدى توفيػػؽ فػػى تعريػػؼ المعػػ
الصػػورة الذىنيػػة مػػف حيػػث أنػػو وضػػع بإزا يػػا األلفػػاظ   والصػػور الحاصػػمة فػػى 

 . (1)العقؿ " 
ومف ىنا فالمعانى أسبؽ فى ونودىا العقمى قبؿ التعبير عنيػا باأللفػاظ 
واألساليب ودقة األلفاظ واألساليب تقػاس بمناسػبة المعػانى ليػا   وقػد بمػغ نثػر 

از فى ذلػؾ   فتػرى ألفاظػو وأسػاليبو دقيقػة فػى دالالتيػا  الحور العيف حد اإلعن
مػف  افيى فى مكانيا أفصح مػف غيرىػا ؛ ألنيػا تحمػؿ فػى باطنيػا العميػؽ كثيػرً 

المعػػػانى واألفكػػػار ؛ ومػػػف ثػػػـ فيػػػى ألفػػػاظ موحيػػػة تػػػوحى بكثيػػػر مػػػف المعػػػانى 
الفياضة المتنددة التى تيطػؿ بالنديػد كممػا فكػر العقػؿ فػى دالالتيػا   كمػا فػى 

 لحديث السابؽ .ا
ومػػف ىنػػا يتضػػح أف نثػػر الحػػور العػػيف قػػد امتػػازت معانيػػو بالسػػيولة 

وح   والدقة   وحسف مبل متيا لؤللفاظ واألسػاليب   كمػا امتػازت معانيػو ػوالوض

                                           

  ط  321تأليؼ أ/ مندى توفيػؽ   ص –مفيـو اإلبداع الفنى فى النقد العربى القديـ ( 1)
 ـ   اليي ة المصرية العامة لمكتاب .1223
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بالسمو والرفعة   والصدؽ الفنى والدمقى كما سيتضح ذلػؾ أثنػا  الحػديث عػف 
 . (1) نثر الحور العيف وفمسفة النماؿ الفنى والدمقى

وممػػا يػػدؿ عمػػى صػػدؽ ىػػذه المعػػانى أنػػؾ تراىػػا ال تدػػالؼ أدب القػػرآف 
  ففى قصػة أبػى سػميماف الػدارانى مػع حػورا   االكريـ   بؿ ويؤكد بعضيا بعضً 

ف  العيػػوف يقػػوؿ أبػػو سػػميمافل " ... وقػػد عرقػػت اسػػتحياً  مػػف توبيديػػا إيػػاى وا 
 . (4)حبلوة منطقيا لفى سمعى وعقمى " 

  -الواحد بف زيد عمى يد حورا  العيػوف يقػوؿ وفى قصة  فا  عبد 
" ... وكأنى أن طت مف عقاؿ   فما ا تكيت تمؾ العمة بعد ليمتػى تمػؾ   وال  -

 . (3)ذىب حبلوة منطقيا مف قمبى ... " 
 فػى صػفة كػبلـ أىػؿ الننػة  –ى ػتعال –وقد نا  ىذا المعنى فى قولو 

 .  (2) ُىُدوا ِإَلى ِصَراِط اْلَحِميدِ َوُىُدوا ِإَلى الط يِِّب ِمَف اْلَقْوِؿ وَ 

                                           

 مف البحث . 112ينظر ص ( 1)

 . 4/153 عب اإليماف لمبييقى ( 4)

 . 1/341البف أبى الدنيا  التيند وقياـ الميؿ( 3)

 مف سورة الح  . 42آية ( 2)
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   (1)"  اوفػػى قػػوؿ الحػػور العػػيفل " أال ونحػػف الناعمػػات فػػبل نبػػؤس أبػػدً 
 .  (4) ُوُنوٌه َيْوَمِ ٍذ ن اِعَمةٌ  تعالىل  –قريب مف قولو 

 . (3)"  اوقوليفل " أال ونحف الراضيات فبل نسدط أبدً 
 .  (2)ا راضية لسعيي تعالى  –قريب فى المعنى مف قولو 

وكنت أظف أف ىذا مف باب االقتباس   لكػف االقتبػاس يكػوف مػف الغيػر 
  ونثر الحور العيف ينبع مف سما  الػوحى اإلليػى التػى نبػع منيػا أدب القػرآف 
الكريـ   مع االحتفاظ بمكانة القػرآف الكػريـ التػى ال تضػاىى   فيػو فػى الطبقػة 

قػػد تػػولى حفظػػو عمػػى مػػر  –تعػػالى  –األولػػى مػػف الكمػػاؿ واإلعنػػاز ؛ ألف اهلل 
 الدىور واألزماف فبل يعتريو دطأ وال لحف وال  ؾ وال تحريؼ .

وأكثر ىذه المعانى المتكررة بػيف أدب القػرآف الكػريـ ونثػر الحػور العػيف 
ف كػاف  قد نا ت فى بياف صػفات نمػاليف  ؛ ممػا يػدؿ عمػى وحػدة المنبػع   وا 

 بدبلؼ الحديث النبوى . مف كبلميف االقرآف الكريـ لـ يذكر  ي ً 
عمػػػى عػػػرش الفصػػػاحة  –مػػػع تكرارىػػػا  –وقػػػد تربعػػػت ىػػػذه المعػػػانى 

ذى قيمت فيو ػواإلعناز الفنى ؛ ألنيا قد نا ت مناسبة تماـ المناسبة لممقاـ ال
. 

                                           

 . 3/425المعنـ األوسط لمطبرانى ( 1)

 مف سورة الغا ية . 5آية رقـ ( 4)

 . 3/425المعنـ األوسط لمطبرانى ( 3)

 مف سورة الغا ية . 2آية رقـ ( 2)
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وقد انفرد نثر الحور العيف ببعض المعانى واألفكار المبتكرة   فكفاه أنو 
ورقػػة نسػػا  ىػػذا العػػالـ مػػف الحػػور ادتػػرؽ العػػالـ اآلدػػر   وتحػػدث عػػف نمػػاؿ 

العيف   بؿ وك ؼ عف ما يدور فى قموبيف مف  وؽ إلى أزوانيف الصالحيف 
مػػف أىػػؿ الػػدنيا   ومػػف ثػػـ فقػػد ربػػط نثػػر الحػػور العػػيف بػػيف عػػالـ الػػدنيا وعػػالـ 

 . امحكمً  ا رعيً  ااآلدرة ربطً 
مف عناصػر الفػف القصصػى فػى نثػرىف مثػؿل األ ػداص  اوقد ترى كثيرً 

داث   والحوار   والزماف   والمكاف ؛ مما يدؿ عمى طبعو بطػابع األسػموب واألح
القصصى اليسير ؛ لتتـ الموعظة بو لبطػؿ القصػة كممػا ذكػر نفسػو بأحػداثيا   

 وكذا لتعـ الموعظة لكؿ مف تحكى لو ىذه القصص السامية .
ومػف رنػػاؿ  -  -وأبطػاؿ ىػذه القصػص مػف أنػؿ صػحابة رسػوؿ اهلل 

-الم يود ليـ بالتقوى والورع مثؿل سيدنا عثمػاف بػف عفػاف  السالؼ الصالح
 - . وأبى سميماف الدارانى   وعبد الواحد بف زيد وغيرىـ 

وبػيف حػورا  العيػوف    -  -وقد تدور عنمة الحػوار بػيف رسػوؿ اهلل 
أحداث ىذا الحوار فى سنتو المطيرة عمى سبيؿ  - -ثـ يحكى لنا رسوؿ اهلل 

ومف كاف عمى  اكمتو مف المؤمنيف كما فى قصػة حػورا   الب رى لبطؿ القصة
 الدميفة المظمـو .

مػػا تػػدور عنمػػة الحػػوار بػػيف حػػورا  العيػػوف ومحبوبيػػا بطريقػػة  اوكثيػػرً 
مبا رة كما فى قصة حورا  أبى سميماف الدارانى   وقصة حورا  سيؿ العراقػى 

ال تكػاد   وترى حػورا  العيػوف تسػيطر عمػى الحػوار أكثػر مػف محبوبيػا ؛ حتػى 
إال النزر اليسير ؛ ألف المقاـ يقتضى ذلؾ فقػد أطمعيػا اهلل  اتند لمحبوبيا كبلمً 

عمى الننة ونعيميا   ومػا أعػده لعبػاده الصػالحيف ؛ ومػف ثػـ فيػى  –تعالى  –
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تقػػػؼ لمحبوبيػػػا موقػػػؼ الناصػػػح األمػػػيف   ويقػػػؼ محبوبيػػػا موقػػػؼ المنػػػدىش 
متػأثر بيػا بكػؿ صػمت ووقػار بنماليا وعذوبة منطقيا   والمستمع لنصا حيا ال

. 
فى قصة سيؿ العراقى الذى يحكى لرفيقو عف عمة  اوقد بدا ذلؾ واضحً 

زىده عف الطعاـ وال راب   وأحاديث المغو والسمر   فيقوؿل " أريت فى منػامى 
مف قصور الننة   فإذا لبنة مف فضة   ولبنة مف ذىب   فمما تـ البنػا   اقصرً 

يػػاقوت   وبينيمػػا حػػورا  مػػف الحػػور العػػيف  إذا  ػػرفة مػػف زبرنػػد و ػػرفة مػػف
 مردية  عرىا عمييا ثوب مف فضة   ينثنى معيا كمما تثنت .

فقالتل يا سيؿ   ند إلى اهلل فى طمبى   فقد ) واهلل ( نػددت إليػو فػى 
 . (1)طمبؾ " 

وقد وقػؼ سػيؿ العراقػى مػف ىػذه الحػورا  موقػؼ المحػب الصػامت فمػـ 
كبلميػا أصػدؽ تطبيػؽ   فعزفػت نفسػو عػف  ينطؽ فى حواره معيا   لكنػو طبػؽ

 –تعػػالى  –الطعػػاـ وال ػػراب   والميػػو والسػػمر   وان ػػغؿ بالصػػبلة والصػػياـ هلل 
 حتى لقى ربو .

وقد تدور عنمة الحوار بيف الحور العػيف   وبػيف سػيدنا رضػواف دػازف 
كمػػا فػػى حػػديث البييقػػى الػػذى أدبػػر فيػػو  –عمػػى نبينػػا وعميػػو السػػبلـ  –الننػػة 
بأف الحور العيف فى أوؿ ليالى رمضاف يبرزف عمى  رؼ الننة  -  -النبى 

   فيناديفل
                                           

ولػػى   ط األ  132   1/135المنامػػات البػػف أبػػى الػػدنيا   تحقيػػؽ/ عبػػد القػػادر عطػػا ( 1)
 لبناف . –بيروت  -ىػ1213
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 ىؿ مف داطب إلى اهلل فيزونو ؟
 ثـ يتونيف بالحوار إلى دازف الننة   فيقمفل

 يارضواف الننة ل ما ىذه الميمة ؟
 فينبيف بالتمبية ) يعنى يقوؿ ليفل لبيكف (

رمضػاف   فتحػت  ثـ يقػوؿل يػاديرات حسػاف   ىػذه أوؿ ليمػة مػف  ػير
 .  - (1) -أبواب الننة عمى الصا ميف مف أمة محمد 

وتػػرى أدب الحػػوار فػػى إضػػافة دػػازف الننػػة إلػػى الننػػة   وقػػوليف لػػول 
يارضػػواف الننػػة   فيػػى إضػػافة ت ػػريؼ   كمػػا أف الننػػة دار لمػػف رضػػى اهلل 

 . اعنيـ ورضوا عنو   ومف ثـ فبل عنب فى أف يكوف دازنيا رضوانً 
 اوينيػػب ىػػذا الممػػؾ الكػػريـ عمػػى حػػديثيف بأطيػػب الكػػبلـ وأحسػػنو معمًنػػ

إيػػاىف بػػأدص وأنمػػؿ صػػفاتيف   فيقػػوؿ ليػػفل يػػاديرات  اطاعتػػو ليػػف   واصػػفً 
حساف ؛ مما يدؿ عمى نماؿ الننة   وحسف أدبلؽ أىميػا   وحػبلوة األحاديػث 

 ِإال  ِقػػيبًل  * ااَل َتْأِثيًمػػوَ  ااَل َيْسػػَمُعوَف ِفيَيػػا َلْغػػوً  تعػػالىل  –فييػػا   فكمػػا قػػاؿ اهلل 
 .  (4) اَسبَلمً  اَسبَلمً 

وال  ػػؾ أف نػػدا  الممػػؾ بإضػػافتو إلػػى الننػػة التػػى ىػػو دازنيػػا   ونػػدا  
مػف المعػانى المبتكػرة باإلضػافة إلػى  االحور العيف بأدص صػفاتيف يحمػؿ كثيػرً 

 الصور األدبية الحقيقية فى نثرىف والتى ستأتى بعد ذلؾ .

                                           

 بيروت . –  ط األولى  3/332 عب اإلماف لمبييقى ( 1)

 مف سورة الواقعة . 42   42آية رقـ ( 4)
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رومانسػية حقيقيػة معنػزة ال مثيػؿ ليػا فػى عػالـ الػدنيا   وترى فى نثرىف
ف كػػاف األصػػؿ فػػى الرومانسػػية أف ال توصػػؼ بالحقيقػػة ؛ ألنيػػا تقػػـو عمػػى  وا 

 . (1)اليروب مف الواقع والننوح إلى الدياؿ ؛ لنمب السعادة والمتعة 
ال ديػػاؿ فييػػا   فكػػؿ مػػا يدطػػر بػػالنفس  اونثػػر الحػػور العػػيف يصػػور دارً 

اـ عينيػػا   ومػػف ثػػـ فأقػػؿ مراتػػب الحقيقػػة فييػػا   فػػاؽ الديػػاؿ تػػراه حقيقػػة أمػػ
مػف كتػاب األدب الرومانسػى يحرصػوف عمػى  ال تػرى كثيػرً  بمراحؿ كثيرة   فمػثبًل 

نطاقيا مطبقيف ذلؾ فى قصصيـ التى يمثمونيا تطبيقً  عمميػا  اتحريؾ الطبيعة وا 
 عمى سبيؿ الدياؿ .

حقيقػة   ففػى حػديث وقد نا  ذلؾ فػى نثػر الحػور العػيف عمػى سػبيؿ ال
ل " إف الننػػة لتدبػػر وتػػزيف مػػف الحػػوؿ إلػػى  -  -ابػػف عبػػاس يقػػوؿ النبػػى 

الحوؿ لددوؿ  ير رمضاف   فإذا كانت أوؿ ليمة مف  ير رمضاف ىبػت ريػح 
مػػػف تحػػػت العػػػرش يقػػػاؿ ليػػػال المثيػػػرة تصػػػفؽ ورؽ أ ػػػنار الننػػػات   وحمػػػؽ 

و   فتبرز الحػور المصاريع   فيسمع لذلؾ طنيف لـ يسمع السامعوف أحسف من
العػػيف حتػػى ي ػػرفف عمػػى  ػػرؼ الننػػة   فينػػاديف ل ىػػؿ مػػف داطػػب إلػػى اهلل 

 . (4)فيزونو ؟ " 

                                           

   42ينظرل فى النقد األدبى الحديث مذاىب وقضايا لمدكتور/ عبد الحميػد ىػبلؿ   ص( 1)
 ىػ   مطبعة األمانة .1224ط 

دار  -ىػػػ 1212  ط األولػػى  3/332مػػد زغمػػوؿ  ػػعب اإليمػػاف لمبييقػػى تحقيػػؽ/ مح( 4)
 بيروت . –الكتب العممية 
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فانظر إلى أنغاـ الرياح المثيرة   وتصػفيؽ ورؽ ال ػنر   وطنػيف حمػؽ 
األبػػواب مػػف أنػػؿ قػػدـو  ػػير رمضػػاف   فكميػػا تدمػػؽ أنػػواً  رومانسػػية طبعيػػة 

 القمب   وتقوى فييا العوطؼ .ىاد ة ترتاح ليا النفس   ويينأ بيا 
ومػػف الحقػػا ؽ التػػى فاقػػت حػػد الديػػاؿ بمراحػػؿ كثيػػرة مػػا نػػا  فػػى قصػػة 

فقػػاؿل " بينػػا أنػػا نػػالس إذ  -  -حػػورا  الدميفػػة المظمػػـو التػػى حكاىػػا النبػػى 
فبينا أنػا نػالس إذ  –عز ونؿ  –نا نى نبريؿ   فحممنى   فأددمنى ننة ربى 

فاحة بنصفيف   فدرنت منيػا ناريػة لػـ أر نعمت فى يدى تفاحة   فانفمقت الت
 . (1)نارية أحسف منيا حسنا وال أنمؿ منيا نماال 

فدروج حورا  العيوف مف بيف فمقتى التفاحة أمر دارؽ لمعادة   فكيؼ 
 حنـ ىذه التفاحة التى تدرج الحوا  مف بيف فمقتييا ؟

ؿ وكيػؼ بنمػاؿ ىػذه الحػورا  التػى تتولػد مػف بػيف فمقتػى التفاحػة بنمػا
  كميا ورا حتيا العطرية ؟

وىذه الصورة الرومانسية الرا عػة تكػوف فػى الننػة عمػى سػبيؿ الحقيقػة 
  وال عنػب فػػى ذلػؾ ففػى الننػة مػا ال عػػيف رأت   وال  كمػا أدبػر رسػوؿ اهلل 

 أذف سمعت   وال دطر عمى قمب ب ر .
وىػػذا األسػػموب الرومانسػػى يفيػػد بػػأف ىػػذه الحػػورا  قػػد تنممػػت بنمػػاؿ 

فاحة التى تولدت منيػا فػى بياضػيا الم ػرب بػالحمرة واالصػفرار   كمػا  كؿ الت
 يوحى بنماؿ ثغرىا المروح برا حة التفاح العطرية .

                                           

 . 1/412المعنـ الكبير لمطبرانى ( 1)
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وأسػػػػموب أدب الحػػػػور العػػػػيف أسػػػػموب مطبػػػػوع ال منػػػػاؿ فيػػػػو لمصػػػػنعة 
والزدػػػارؼ المفظيػػػة المتكمفػػػة   إال مػػػا نػػػا  منيػػػا بػػػبل تكمػػػؼ   وىػػػو محفػػػوؼ 

 فى كؿ أحوالو . بالنزالة والوضوح   والفصاحة
وقػػػد تنػػػوع أسػػػموب أدب الحػػػور العػػػيف بػػػيف الدبػػػر واإلن ػػػا    فمػػػف 

عػز  -األسموب الدبرى قوؿ حورا  العيػوفل " أنػا مػف الحػور العػيف دمقنػى اهلل
 . (1)مف نور عر و "  –ونؿ 

عف غنا  الحػور العػيف ؛  -  -ومف األسموب الدبرى ما حكاه النبى 
نبيػػد   ونحػػف الناعمػػات فػػبل نبػػؤس   ونحػػف  حيػػث يقمػػفل " نحػػف الدالػػدات فػػبل

 . (4)الراضيات فبل نسدط ... " 
وأدبارىف صادقة ال تحتمؿ الكذب عند مف آمػف بيػا ؛ ألنيػا قػد نػا ت 

  أو برؤيػػا بعػػض الصػػالحيف  -  -بػػوحى مػػف النبػػوة عمػػى لسػػاف رسػػوؿ اهلل
 حى .مف النبوة والو  االتى رواىا المحدثوف بالسند الصحيح والتى تعد نز ً 

 اأما األسموب اإلن ا ى فقد ىيمف عمى نثر الحور العيف ؛ ألنو يعد أدًبػ
والنيػى عػف  –تعػالى  –ييدؼ إلى األمر بحسف العبادة والتقرب إلػى اهلل  اىادفً 

 معصيتو   والثبات عمى طاعتو ؛ مما يتفؽ مع معنى اإلن ا .
يعتمػد  وقد تعددت صور األسموب اإلن ا ى فى نثر الحور العيف   فتارة

عمػػى االسػػتفياـ كمػػا فػػى قػػوؿ حػػورا  العيػػوف لمحبوبيػػا ل " ... أترقػػد عينػػاؾ 

                                           

 . 1/412المعنـ الكبير لمطبرانى ( 1)

 بيروت . –  ط دار إحيا  التراث العربى  2/222سنف الترمذى ( 4)



 

  

 

 
                                            د/ ماىر أحمد سيد عمي سقاؿ             والرؤى المنامية لبعض الصالحيف بيف نظريتي )الفف لمفف( و ) الفف لمحياة (  " دراسة تحميمية " المرسميف سيد كبلـ في العيف الحور نثر  

 

4214 

والممؾ يقظاف ينظر إلى المتينػديف فػى تينػدىـ ؟ ... أترقػد عينػاؾ وأنػا أربػى 
 . (1)لؾ فى الددر منذ كذا وكذا ؟ " 

وقد درج ىذا االستفياـ مف معناه الحقيقى إلى معنػى التػوبيخ واإلنكػار 
عمى الندا  واألمر كما فى قوؿ الحػورا  لسػيؿ العراقػىل " يػا سػيؿ وتارة يعتمد 

 . (4)  ند إلى اهلل فى طمبى   فقد ) واهلل ( نددت إليو فى طمبؾ " 
وقد كثر األمر فى قوؿ الحورا  ألدواتيا فى قصة  فا  عبد الواحد بف 

 . (3)زيد ل " افر نو   وميدنو   ووط ف لو   ووسدنو " 
نيى والدعا  كما فى قوؿ الحورا  لمػف تػؤذى زونيػا وقد يعتمد عمى ال

 . (2)المؤمف مف نسا  أىؿ الدنيا ل " ال تؤذيو قاتمؾ اهلل ... " 
تعػالى  –فيى تنياىا عف أذيتو أوال   وبعد ذلؾ تدعو عمييػا بقتػاؿ اهلل 

ليػػا إف لػػـ تكػػؼ عػػف أذيتػػو   ودعػػا  الحػػور العػػيف إن ػػا  فػػى لفظػػو   وفػػى  –
بأمره ؛ ألنيف ال يػنطقف إال بإليػاـ  –تعالى  –فى عمـ اهلل  معناه إدبار عف ما

 مف اهلل نؿ فى عبله .
وقد تنوع أسػموب نثػر الحػور العػيف بػيف اإلينػاز واإلطنػاب عمػى حسػب 
ف سػػيطر أسػػموب اإلينػػاز عمػػى الغالبيػػة العظمػػى مػػف  المقػػاـ الػػذى يقتضػػيو   وا 

                                           

 -ىػػػ 1243ى   ط األولػػ 4/153 ػػعب اإليمػػاف   تحقيػػؽ د/ عبػػد العمػػى عبػػد الحميػػد ( 1)
 الرياض . –مكتبة الر د 

 . 132   1/135المنامات البف أبى الدنيا ( 4)

 . 1/341التيند وقياـ الميؿ ( 3)

 . 32/212مسند اإلماـ أحمد ( 2)
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تحمؿ اإل ارات العميقة نثرىف   فأكثر نثرىف قد نا  فى عبارات يسيرة ؛ لكنيا 
   والمعانى الكثيرة فى  رحيا وتحميميا .

وترى أسموب اإليناز واضحا فى ترحيػب الحػور العػيف بمحبػوبيف الػذى 
قػػد آف لػػؾ " كمػػا نػػا  فػػى سػػنف ابػػف  اقتػػؿ فػػى سػػبيؿ اهلل   فػػيقمف لػػول " مرحًبػػ

 . (1)منصور 
ة فػى  ػرح فيى عبارة يسيرة فى أسموبيا   لكنيا تحتاج إلى ألفػاظ كثيػر 

معانييا وأفكارىا   فالمعنىل منيؤؾ عندنا عمى الرحب والسعة   فقد آف لؾ أف 
تتمتع بنا عمى أرض الننة الفسيحة   وقصػورىا المريحػة فػى سػدر مدضػود   
وطمػػح منضػػود وظػػؿ ممػػدود   ومػػا  مسػػكوب   وفاكيػػة كثيػػرة ال مقطوعػػة وال 

 ممنوعة   وفرش مرفوعة .
معنى مف قوؿ الحور العيفل " طوبى لمػف كػاف وىذه العبارة قريبة فى ال

 . (4)لنا وكنا لو " 
وىػػى عبػػارة مػػونزة أيضػػا لكنيػػا تحػػوى الكثيػػر مػػف المعػػانى   والمعنػػىل 
طابت حياة مف كاف لنا فتزوج بنا وتزوننا بو   فتمتع بنا وتمتعنػا بػو   فع ػنا 

حسػد وال  حياة طيبة ىنية ال نصب فيػو   وال تعػب   وال غػؿ فييػا  وال حقػد وال
 اف وال مرض وال موت وال فنا  فى دار الدمود والمقاـ .ػظمـ وال طغي

                                           

 . 425  ص 4سنف سعيد بف منصور الدرسانى   تحقيؽ أ/ حبيب األعظمى   ج( 1)

 . 3/425المعنـ األوسط لمطبرانى ( 4)
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وأسػػموب ىػػذه الحػػورا  قريػػب فػػى المعنػػى أسػػموب الػػنظـ العػػالى ألدب 
ال ػِذيَف آَمُنػوْا  فػى صػفة أىػؿ الننػة ل  –تعالى  –القرآف الكريـ   كما فى قولو 

ـْ َوُحْسفُ  اِلَحاِت ُطوَبى َلُي  .  (1) َمآبٍ  َوَعِمُموْا الص 
ىػذه مػع االحتفػاظ بمكانػػة الػنظـ العػالى ألدب القػػرآف الكػريـ   فيػو فػػى 

 الطبقة األولى مف اإلعناز والفصاحة ؛ ألنو ال لحف فيو وال  ؾ .
ومف أساليب اإليناز أيضا دعػا  الحػور العػيف لمحبػوبيف الػذى أصػبح 

لػى رؤيتػو ... " كمػا   فيقمف فى حقول " الميـ اقبضو إلينا فقػد ا ػتقنا إ اصا مً 
 . (4)نا  فى حديث الطبرانى 

والمعنػػىل الميػػـ اقػػبض روحػػو مػػف عػػالـ الػػدنيا ؛ ليػػأتى إلينػػا فػػى عػػالـ 
اآلدرة ليعيش معنا   ويتمتع بنا   ونتمتع برؤيتو معنا   فقد ا تقنا إلى رؤيتػو 

. 
وقػػد يػػأتى أسػػموب اإلطنػػاب فػػى النانػػب النثػػرى عنػػد الحػػور العػػيف عمػػى 

 -لمقاـ يقتضيو   كما فى حوار حورا  الدميفة المظمـو مع النبى  ونو القمة ؛
 -  فممػػا قػػاؿ ليػػا النبػػى  -  -  ل " مػػف أنػػت يػػا ناريػػة ؟ قالػػتل أنػػا مػػف

ت ػمف نور عر و   فقاؿ ليال لمػف أنػ –عز ونؿ  –الحور العيف   دمقنى اهلل 
 .  -  "(3) -؟ قالتل لمدميفة المظمـو عثماف بف عفاف 

                                           

 سورة الرعد .مف  42آية ( 1)

 . 4/24المعنـ الصغير لمطبرانى ( 4)

 . 1/412المعنـ الكبير لمطبرانى ( 3)
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ييػػا فػػى أوؿ األمػػر أف تقػػوؿل أنػػا حػػورا    لكنيػػا أطالػػت فػػى فكػػاف يكف
فقالتل أنا مف الحور العيف   ولـ يسأليا رسػوؿ اهلل  -  -الحديث مع النبى 

-  -  ليا   ومع ذلؾ قالت لول دمقنػى اهلل  –تعالى  –عف كيفية دمؽ اهلل– 
 مف نور عر و . –عز ونؿ 

يكفييا أف تقوؿل لعثمػاف بػف وبعد ذلؾ   لما قاؿ ليا ل لمف أنت ؟ كاف 
 . -  -عفاف   لكنيا قالتل لمدميفة المظمـو عثماف بف عفاف 

والمقاـ يقتضى البسط   واإلطالػة ؛ ألنيػا تتحػاور مػع أ ػرؼ دمػؽ اهلل 
   -صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ  –أنمعػػيف   ومػػف ثػػـ فيػػى تسػػتأنس بػػالحوار معػػو 

كانػت  -  -رسػوؿ اهلل  عمى أف كؿ كممة قالتيػا دوف أف يسػأليا عنيػا فضبًل 
 إلرساؿ الب رى إلى الدميفة الرا د عثماف بف عفاف .

مػف نػور عر ػو دوف  –عػز ونػؿ  –فتقوؿ حورا  العيػوفل دمقنػى اهلل 
إلػػى أف نماليػػا قػػد فػػاؽ  ا؛ لت يرأيًضػػ -  -أف يسػػأليا عػػف ذلػػؾ رسػػوؿ اهلل 

بدبلؼ ىػذه نماؿ أقرانيا مف سا ر الحور العيف   فإنيف دمقف مف الزعفراف   
بالنمػاؿ الفػا ؽ   فأمػدىا بنػور نمػاؿ نػور  –تعالى  –الحورا  التى تونيا اهلل 

 عر و   وتمؾ إذف ب رى سارة لقمب محبوبيا الذى دمقت مف أنمو .
مف سر نماليا الفا ؽ سأليا عف مػف دمقػت  -  -ولما تعنب النبى 

 مف أنمو   فقاؿ ليال لمف أنت ؟
بػػدأت باإل ػػارة إلػػى ظممػػو ؛ لتبػػيف أنػػو لػػف فقالػػتل لمدميفػػة المظمػػـو ؛ ف

يناليا ويتمتع بحسنيا ونماليػا إال بظمػـ الرعيػة لػو ؛ حتػى يصػبرعمييـ   وىػذا 
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مػػا تحقػػؽ بعػػد ذلػػؾ حينمػػا تػػولى سػػيدنا عثمػػاف الدبلفػػة وثػػارت عميػػو الرعيػػة 
 . (1)واقتحموا عميو منزلو وقتموه ظمما وعدوانا كما تقدـ 

يوف بتوليػو لمدبلفػة وظمػـ الرعيػة لػو  ثػـ ومف ىنا فقد تنبأت حورا  الع
  ودتمػت بالتب ػير برضػا اهلل  -  -ذكرت اسمو   فقالتل عثماف بف عفػاف 

 عنو الذى ىو أمنية كؿ مؤمف . –تعالى  –
 -وىكذا ناسب مقاـ اإلطناب لحػوار حػورا  الدميفػة المظمػـو مػع النبػى 

 -  ًعميػو ؛ لتثبػت بػذلؾ  مف الب ر والمحف   والصبر ا  فحمؿ فى باطنو كثير
  فيناليػػا ويتمتػػع بنماليػػا  -  -محبوبيػػا الدميفػػة الرا ػػد عثمػػاف بػػف عفػػاف 

عػػف إدراؾ حػػورا  العيػػوف  عمػػى صػػبره   فضػػبًل  –تعػػالى –الفػػا ؽ ثوابػػا مػػف اهلل 
 واالست ناس بو واهلل أعمـ . -  -ب رؼ الحديث مع النبى 

                                           

 مف البحث . 4252ينظرل ص ( 1)
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 ادلثح  الثاًً
 س احلىز العنيالعاطفح واإليماع ادلىسيمً فً ًث

عمػى عالمنػا ؛ ألنػو يصػور  اغريًبػ اال  ؾ أف نثر الحور العيف ُيعػد نثػرً 
 م اعر ىؤال  الحور العيف تناه أزوانيف المؤمنيف أصدؽ تصوير.

والعاطفة مف حيث الطبيعة تعنىل الغرا ز الطبيعيػة فػى اإلنسػاف   ومػف 
ديب فينا نحف القرا  الناحية النقدية تعنىل الم اعر واألحاسيس التى يثيرىا األ

(1) . 
ذا كانت العاطفة بيذا المعنػى   فيػؿ يمكػف تطبيقيػا عمػى نثػر الحػور  وا 
العيف ؟ لقػد أثػر نثػر الحػور العػيف فػى محبػوبييف   فغيػر أحػواليـ إلػى أحسػف 
األحواؿ فداوموا عمى قرا ة القرآف والصياـ   وصبلة التيند والقياـ   كما  ػكؿ 

بيؿ اهلل بكؿ  ناعة واستبسػاؿ ؛ راغبػيف فػى ثػواب منيـ فرسانا يقاتموف فى س
 اهلل والننة   والتمتع فييا بالديرات الحساف مف الحور العيف .

  وأظف أنو سيؤثر فى نفس كؿ مؤمف  اقويً  اوقد أثر فى ىذا النثر تأثيرً 
يقرأه ؛ مما يدؿ عمى تػدفؽ العواطػؼ واألحاسػيس فػى أدب الحػور العػيف تػدفقا 

ى ذلؾ   فكمما زاد نماؿ المرأة وحبيػا لزونيػا   كممػا تػدفقت قويا   وال عنب ف
عاطفتيػػا نحػػوه   فعبػػرت عػػف ذلػػؾ فػػى أدبيػػا   فكيػػؼ بنمػػاؿ الحػػور العػػيف   

 وحسنيف   ورقتيف ؟

                                           

  ط  122ينظػػرل فػػى أصػػوؿ النقػػد األدبػػى وقضػػاياه لمػػدكتور/ زىػػراف محمػػد نبػػر   ص( 1)
 ىػ .1225
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وقػػد عبػػر القػػرآف الكػػريـ عػػف عاطفػػة الحػػور العػػيف تنػػاه أزوانيػػف فػػى 
 .  (1)أترابا  اعربً  تعالى  –قولو 

التػى تعػرب وتفصػح عػف أنوثتيػا لزونيػا  والعربل نمػع عروبػة   وىػى
 بأسموب عربى را ع مبيف ؛ حتى تميؿ قمبو إلييا .

فصاح حورا  العيوف عػف عاطفتيػا وم ػاعر حبيػا لزونيػا مػف تمػاـ  وا 
إفصػػاحيا عػػف أنوثتيػػا   وقػػد نػػا  فػػى نثػػرىف مػػا يػػدؿ عمػػى حػػبيف ألزوانيػػف 

 و وقيف إلى رؤياىـ .
 المحبوبيف الػذى يصػبح صػا مً  ففى حديث الطبرانى يدعو الحور العيف

عمى صبلة النافمة   فيقمفل " الميـ اقبضو إلينا فقد ا ػتقنا إلػى رؤيتػو  اػحريصً 
 "(4) . 

وروى العبلمة البغوى عف ابف زيد قػاؿل تقػوؿ الحػورا  لزونيػا ل وعػزة 
أحسػػػف منػػػؾ   فالحمػػد هلل الػػػذى نعمػػػؾ زونػػػى  اربػػى مػػػا أرى فػػػى الننػػة  ػػػي ً 

 . (3)ونعمنى زونتؾ " 

                                           

 مف سورة الواقعة . 32آية ( 1)

ىػػ   المكتػب 1222  ط األولػى  4/24محمد  كور المعنـ الصغير لمطبرانى تحقيؽ/ ( 4)
 بيروت . –اإلسبلمى 

معػالـ التنزيػػؿ لمحيػػى السػػنة أبػػو محمػػد الحسػػيف بػػف مسػػعود البغػػوى   تحقيػػؽ/ محمػػد ( 3)
 دار طيبة . -ىػ 1212  ط الرابعة  2/223عبد اهلل النمر 



 

  

 

 
                                            د/ ماىر أحمد سيد عمي سقاؿ             والرؤى المنامية لبعض الصالحيف بيف نظريتي )الفف لمفف( و ) الفف لمحياة (  " دراسة تحميمية " المرسميف سيد كبلـ في العيف الحور نثر  

 

4212 

ويؤكد ىذا النص ما رواه مسمـ وأحمد فى مسنده عف طريؽ أبى سػعيد 
قد أدبر بأف الحػورا  تػددؿ عمػى زونيػا فػى بيتػو  قاؿ بأف النبى  الددرى 

 . (1)مف الننة فتقوؿل الحمد هلل الذى أحياؾ لنا   وأحيانا لؾ " 
وفى قصة حورا  أبى سميماف الدارانى تصرح الحورا  بحبيػا لػو فتقػوؿ 

 . (4)ل " ما ىذا الرقاد حبيبى وقرة عينى ؟ " لو
وىكػػذا سػػيطرت عاطفػػة الحػػب وال ػػوؽ إلػػى المحبػػوب عمػػى نثػػر الحػػور 
ف كاف ليذه العاطفة مقاييس مثالية معنزة ؛ الرتباطيف بعػالـ الننػة  العيف   وا 
ونعيميػػا   وأىميػػا المػػؤمنيف الصػػالحيف قبػػؿ أف ينتقمػػوا إلػػييف ؛ وال عنػػب فػػى 

العاطفة قد تنممت مف قموب تربعت عمى عػرش الطيػر والنقػا  ذلؾ ؛ ألف ىذه 
  ونفػػوس تنممػػػت بأفػػػانيف الحسػػف والبيػػػا  ؛ فتمتعػػػت وارتاحػػت لػػػدار الدمػػػود 

بطيػػارة العاطفػػة فػػى نميػػع قصصػػو  اوالبقػػا  ؛ ومػػف ثػػـ فقػػد تميػػز نثػػرىف أيًضػػ
وموضوعاتو   فالفناف الذى يحرص عمى النماؿ الحسى قد ينزلػؽ دوف طيػارة 

 . (3)ولذا نادى النقاد بتطيير العواطؼ  عاطفتو
وعاطفة نثر الحور العيف تعدد فى قمة الرفعة والسمو   والطيػارة والنبػؿ 
؛ لطيارة قمػوب قا ميػو   وسػبلمة نفوسػيف مػع طيػارة البي ػة الننانيػة الدصػبة 

 التى نمت وتربت فييا ىذه العواطؼ السامية .
                                           

ألثيػػر   نػػامع األصػػوؿ البػػف ا 12/312  مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد  1/122صػػحيح مسػػمـ ( 1)
12/222 . 

 . 4/153 عب اإليماف لمبييقى ( 4)

ينظػػػرل النقػػػد األدبػػػى ومدارسػػػو الحديثػػػو السػػػتانمى ىػػػايمفل ترنمػػػةل إحسػػػاف عبػػػاس ( 3)
 لبناف . –بيروت  –ـ   دار الثقافة 1222  ط  4/122
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ة أدبيػػة كاممػػة تتسػػـ ولػػيس  ػػرطا فػػى قػػوة العاطفػػة أف تدضػػع لتنربػػ
بوحػػدة العاطفػػة   والعقػػؿ   والفكػػر   والمغػػة ؛ لتصػػورىا معانػػاة صػػاحبيا فػػى 

 . (1)نتانو األدبى كما ذكر الدكتور/  وقى ضيؼ 
وأرى أف نثر الحور العيف عبػارة عػف قصػص ومقطوعػات نثريػة قصػيرة 
دبلصػيف  تصور مدى إغراؽ الحور العػيف فػى حػبيف ألزوانيػف المػؤمنيف   وا 

ـ   وقد نا ت عمػى سػبيؿ الب ػرى ليػؤال  المػؤمنيف ؛ حتػى يسػتقيموا عمػى لي
 طاعة ربيـ ماداموا فى ىذه الدنيا .

وأظػػف أف ىػػذه المقطوعػػات القصصػػية القصػػيرة ال ت ػػكؿ تنربػػة كاممػػة 
ال تدضع لتنربة أصػبل ؛  –ى ػى رأيػف –بالمعنى األدبى الذى درسناه   بؿ ىى 

ة الواقعيػة ومػدى تأثيرىػا فػى المتمقػى   تدضػع ألف التنربة األدبيػة مػف الناحيػ
لػو الننػاح  –تعػالى  –لمنناح والف ؿ   بدبلؼ نثر الحور العيف فقد كتػب اهلل 

فى نميع قصصو ومقطوعاتو النثريػة بفضػؿ الػوحى اإلليػى الػذى عصػمو مػف 
 الدطأ والف ؿ .

ومػػف عنا ػػب نثػػر الحػػور العػػيف أنػػؾ تػػرى العاطفػػة فػػى نميػػع قصصػػو 
لنثرية تتسػـ بالصػدؽ الدمقػى والفنػى فػى وقػت واحػد   فمػثبلل فػى ومقطوعاتو ا

 غنا  الحور العيف وقوليفل
 ! ا" نحف الدالدات فبل نموت أبدً 

 ! اأال   ونحف الناعمات فبل نبؤس أبدً 
                                           

دار  –  بنصػػػرؼ . ط الثامنػػػة  124فػػػى النقػػػد األدبػػػى لمػػػدكتور/  ػػػوقى ضػػػيؼ   ص( 1)
 المعارؼ.
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 ! اأال   ونحف المقيمات فبل نظعف أبدً 
 ! اأال   ونحف الراضيات فبل نسدط أبدً 
 . (1)طوبى لمف كنا لو   وكاف لنا ! " 

ترى عاطفة الفرح والسعادة قد سيطرت عمييف فى المقطوعة السابقة   
مػف السػعادة  –تعػالى  –فتحػدثف عػف أسػباب ىػذا الفػرح المكنػوف فػى نعػـ اهلل 

ىػذه الم ػاعر السػعيدة  اوال يػزوؿ   وسػيعيش معيػف أيًضػ اوالفرح ال يفنى أبػدً 
يدوا فى طاعة ربيػـ ؛ الدا مة أزوانيف المؤمنوف   وتمؾ إ ارة ليـ ؛ لكى ينت

ليستمتعوا مع الحور العيف فى ىذه البي ػة الننانيػة التػى ال تعػرؼ سػوى الفػرح 
 والسعادة   فطاب عيش مف كاف زونا لمحور العيف فييا وكف  أزوانا لو .

وىكذا عبر الحور العيف عف أحاسيسػيف السػعيدة الدالػدة بعبػارات تعػد 
  وسعادتيف الدالدة ال يمكف أف يصؿ فى قمة الصدؽ الفنى ؛ فنماليف الدا ـ 

إلى مثميا أحػد فػى عػالـ الػدنيا ؛ ألنيػا دار الفنػا  ؛ ممػا  ػوؽ المػؤمنيف إلػى 
 رؤيتيف   والتمتع بنماليف .

 اومػػع ىػػذا الصػػدؽ الفنػػى النميػػؿ تػػرى صػػدقا دمقيػػا سػػاميا يوافػػؽ تماًمػػ
اعتػززف بيػا لممنطؽ والواقع ببل دياؿ   أو مبالغة   فنميع النعـ الدالدة التػى 

  وتحػػدثف عنيػػا فػػى الحػػديث السػػابؽ نعػػـ حقيقيػػة ال مبالغػػة فييػػا   وكفػػى فػػى 
الصػػادؽ  –صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ  –عنيػػا   وىػػو  -  -ذلػػؾ إدبػػار النبػػى 

المصػػدوؽ الػػذى ال ينطػػؽ عػػف اليػػوى   بػػؿ ىػػو وحػػى يػػوحى إليػػو   والمنطػػؽ 

                                           

 القاىرة . –  ط دار الحرميف  3/425نـ األوسط لمطبرانى المع( 1)



 

  

 

 
                                            د/ ماىر أحمد سيد عمي سقاؿ             والرؤى المنامية لبعض الصالحيف بيف نظريتي )الفف لمفف( و ) الفف لمحياة (  " دراسة تحميمية " المرسميف سيد كبلـ في العيف الحور نثر  

 

4244 

 –وقػد دمقيػف اهلل  والواقع يؤيػد ذلػؾ ؛ ألنيػف يع ػف فػى دار الدمػود والبقػا   
ونمميػػػف أحسػػػػف تنميػػػؿ ليثيػػػػب بالمتػػػاع معيػػػػف عبػػػاده المػػػػؤمنيف  –تعػػػالى 

 الصالحيف ؛ حتى ال يستوى المحسنوف بالمسي يف .
عمػػى صػػدؽ العاطفػػة وسػػموىا    اوالصػػدؽ الفنػػى والدمقػػى يعمػػبلف مًعػػ

وتوىنيػػا وقصػػر القصػػص والمقطوعػػات النثريػػة ديػػر دليػػؿ عمػػى قػػوة العاطفػػة 
نيػػا عبػػارة عػػف ب ػػر نبويػػة معنػػزة   ودطػػرات مناميػػة فػػى قمػػة وتوىنيػػا ؛ أل 

 الروعة الفنية التى ال مناؿ فييا لئلطناب الممقوت   والتكمؼ المصنوع .
ففى قصة حورا  سيؿ العراقى تقوى وت تد عاطفة الحب والدوؼ عمى 

ؿ   ند إلى اهلل فى طمبػى   فقػد ) واهلل ػالمحبوب   فتقوؿ لو الحورا ل " يا سي
 . (1)ددت إليو فى طمبؾ " ( ن

ديػػر دليػػؿ عمػػى صػػدؽ وقػػوة عاطفػػة الحػػب  –تعػػالى  –وقسػػميا بػػاهلل 
والدػػوؼ عمػػى محبوبيػػا   فقػػد انتيػػدت وألحػػت فػػى دعا يػػا لربيػػا حتػػى يراىػػا؛ 
وتكوف سببا فى ىدايتػو ؛ ممػا يػدؿ عمػى صػدؽ وقػوة حبيػا لمحبوبيػا   فػأثرت 

ف طاعتو وعبادتو لربو نؿ وعبل وانتيد فى طمبيا بحس اعنيبً  افى ىدايتو تأثيرً 
. 

وقػػد تتػػردد العاطفػػة بػػيف القػػوة وال ػػدة   والردػػا  والمػػيف بطريقػػة دقيقػػة 
محكمة ؛ حتى تصيب ىدفيا بنناح باىر   ومف ثـ يتػردد أسػموب الحػوار فييػا 
أيضا بيف ال دة والميف   كما فى قصة حورا  أبى سميماف الدارانى التى حكاىا 

و   والتػػى يقػػوؿ فييػػا أبػػو سػػميماف الػػدارانى " بينػػا أنػػا اإلمػػاـ البييقػػى فػػى  ػػعب
                                           

 . 1/132المنامات البف أبى الدنيا ( 1)
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 (1)قػػد ركضػػتنى  –يعنػػى الحػػورا   –نػػالس إذ ذىػػب بػػى النػػـو   فػػإذا أنػػا بيػػا 
 برنميا وقالتل حبيبى ! .

 أترقد عيناؾ والممؾ يقظاف ينظر إلى المتينديف فى تيندىـ ؟
 لعيف آثرت لذة نومو عمى لذة مناناة العزيز ! ابؤسً 

 ا الفراغ   ولقى المحبوف بعضيـ بعضا قـ فقد دن
 فما ىذا الرقاد حبيبى وقرة عينى ؟

 أترقد عيناؾ وأربى لؾ فى الددر منذ كذا وكذ ؟
  وقد عرقت اسػتحياً  مػف توبيديػا إيػاى  اقاؿ أبو سميمافل فوثبت فزعً 

ف حبلوة منطقيا لفى سمعى وعقمى "   . (4)وا 
ل دة ورعػو   وكثػرة قيامػو مف الواضح أف ىذه الحورا  تع ؽ الدارانى 

وتينػػده بالميػػؿ   فممػػا نػػاـ عػػف تينػػده احترقػػت عاطفتيػػا مػػف الحػػزف عميػػو   
 فضربتو برنميا ؛ لتوقظو   فكانت بداية قسوتيا عميو .

وبعد ذلؾ النت عاطفتيا   فترفقت بو فى الحوار   وأفصحت عػف حبيػا 
 لو ؛ حتى ال يغضب مف ضربيا لو   فقالت لول حبيبى !

ت أنو يناـ عف لقا  ممؾ الممػوؾ   فعظػـ ىػذا األمػر فػى عينيػا  ثـ ذكر 
 وة عميو مرة أدرى وقالت لو لػفا تدت عاطفتيا مرة أدرى   فمنأت إلى القس

                                           

 . 1/432ركضتنىل ضربتنى   المصباح المنير ( 1)

 . 4/153 عب اإليماف لمبييقى ( 4)
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 أترقد عيناؾ والممؾ يقظاف ينظر إلى المتينديف فى تيندىـ ؟
وىو استفياـ توبيدى ؛ لتوبيدو عمى نومػو عػف لقػا  ممػؾ الممػوؾ فػى 

فى التوبيخ   فتدعو بالبؤس وال قا  عمى كؿ عػيف تػؤثر لػذة  صبلتو   وتزداد
 النـو عمى لذة الصبلة   ومناناة اهلل العزيز فييا .

وبعد ىذه ال دة تميف عاطفتيا؛فتمطؼ لو القوؿ   وتأمره بالنيوض إلى 
إلى السما   –عز ونؿ  –تينده فى الثمث األدير مف الميؿ حيث ينزؿ المولى 

 و المؤمنيف إليو ويمتقى بيـ فى صبلتيـ وتيندىـ لو .الدنيا ويقرب أحباب
  فتنكر عميو رقػاده بطريػؽ االسػتفياـ اإلنكػارى  ثـ ت تد عاطفتيا قميبًل 

 الذى يعد أقؿ حدة مف االستفياـ التوبيدى   فتقوؿل
 فما ىذا الرقاد حبيبى وقرة عينى ؟

 وتمطؼ ىذا اإلنكار بقوليال حبيبى وقرة عينى !
 –طؼ إنكارىػا عميػو بإرسػاؿ الب ػرى لػو   وىػىل أف اهلل وفى النياية تم

قد دمقيا وأدذ يربييا وينمميا منذ كذا وكذا مف السنيف ؛ ليزونيا لو  –تعالى 
 فى الننة ويتمتع بيا .

وىكذا تدرنت حورا  العيػوف فػى حوارىػا مػع محبوبيػا مػف الضػرب إلػى 
عنػدىا بػيف التػوى    التوبيخ   ثـ إلػى اإلنكػار ؛ ممػا يػدؿ عمػى تػردد العاطفػة 

وال ػػدة   والمػػيف والرقػػة بطريقػػة نموذنيػػة محكمػػة ؛ حيػػث كانػػت تتبػػع قسػػوتيا 
عميو بكبلميا الحمو المطيؼ الػذى ينسػيو ألػـ القسػوة ؛ حتػى أدت ميمتيػا بكػؿ 
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ميارة ونناح   فقاـ محبوبيا إلى تينػده وقػد عػرؽ اسػتحياً  مػف توبيديػا لػو 
ف حبلوة منطقيا لفى سمعو وعقمو   . وا 

وال  ػػؾ أف ىػػذا األسػػموب الحػػوارى المعنػػز لفػػى قمػػة اإلعنػػاز الفنػػى 
 والدمقى إعنازا يميؽ بنماؿ الحور العيف ورقتيف   وحسف أدبيفل

أمػػا بالنسػػبة لئليقػػاع الموسػػيقى   فقػػد عرفػػو الػػدكتور/ محمػػد منػػدور 
بقولػػػول " اإليقػػػاع الموسػػػيقىل ىػػػو تػػػردد ظػػػاىرة معينػػػة عمػػػى مسػػػافات زمنيػػػة 

 . (1)متقابمة دادؿ الوحدة الوسيقية "  متساوية   أو
ويبػػدو أنػػو يقصػػد بيػػذا التعريػػؼ البحػػور العروضػػية التػػى نػػا  عمػػى 
منواليػػا ال ػػعر القػػديـ   واقتػػدى بػػو أكثػػر ال ػػعرا  المحػػدثيف مػػع التػػزاـ وحػػدة 

 القافية فى نميع أبيات القصيدة .
ال لػػػ و وأرى أف دا ػػػرة اإليقػػػاع الموسػػػيقى أوسػػػع مػػػف ىػػػذا التعريػػػؼ   وا 

اع الموسػػيقى   وال ػف اإليقػػػاقتصػػر عمػػى وحػػدة الػػوزف والقافيػػة   لدػػبل النثػػر مػػ
دبلؼ فػى أف النثػر الفنػى قػد تتػردد فػى بعػض ألفاظػو وعباراتػو بعػض مظػاىر 

 اإليقاع الموسيقى .
يقػوؿ الػدكتور/ إبػراىيـ أنػػيسل " ونثػر الكػبلـ قػد ي ػػتمؿ عمػى نػوع مػػف 

أثنا  الدطاب   كما قد نراىػا فػى  الموسيقى   نراىا فى صعود الصوت وىبوطو
 . (4)صورة قواؼ تنتيى بيا فقرات ما يسمى بالسنع " 

                                           

 ـ   نيضة مصر .1222  ط  32األدب وفنونو لمدكتور/ محمد مندور   ص( 1)

مكتبػة  –ـ   ط السادسػة 1255  ط 12/ إبراىيـ أنػيس   صموسيقى ال عر لمدكتور( 4)
 األننمو المصرية .
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وقد ذكر الدكتور/  وقى ضيؼ أف وحدة الوزف والقافية ال تمثػؿ سػوى 
الموسػػػيقى الظػػػاىرة أو الدارنيػػػة   وذكػػػر أف ورا  ىػػػذه الموسػػػيقى الدارنيػػػة 

ة   وتسػمىل بالموسػيقى موسيقى دفية تنبع مف ادتيار الكممات القوية الموحي
 . (1)الدادمية 

وقد ا تمؿ نثر الحور العيف عمى بعض ألواف الموسيقى الدارنية التى 
تظيػػر واضػػحة فػػى غنػػا يف المسػػنوع فػػى نثػػرىف بإليػػاـ ربػػانى ال تكمػػؼ فيػػو   

 حيث يقمفل
 ! ا" نحف الدالدات فبل نموت أبدً 

 ! اأال   ونحف الناعمات فبل نبؤس أبدً 
 ! امقيمات فبل نظعف أبدً أال   ونحف ال

 ! اأال   ونحف الراضيات فبل نسدط أبدً 
 . (4)طوبى لمف كنا لو   وكاف لنا ! " 

فيذه المقطوعة النثرية الرا عة تتكوف مف فقرات تكاد تكوف متقاربو فى 
 الوزف   باإلضافة إلى السنع الواضح فى نياية كؿ فقرة مف ىذه الفقرات .

مف المعانى التى أردنيا بأسموب أدبى بػديع  وتراىف قد طابقف بيف كثير
ة والبؤس   واإلقامة والظعف   والرضػا ػ  فطابقف بيفل الدمود والموت   والنعوم

                                           

 322ينظرل اإلطار الموسيى لم عر مبلمحو وقضاياه لمدكتور/ عبد العزيز نبػوى   ص( 1)
 القاىرة . –الصدر ) سيسكو (  –ـ 1225  ط 

 . 3/425المعنـ األوسط لمطبرانى ( 4)
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والسػػدط   وطريػػؽ الطبػػاؽ يؤكػػد المعنػػى المػػراد ؛ ألنػػو ينمػػع فػػى داللتػػو بػػيف 
اإلثبات ونفى الضد الذى يعد بمثابة نفػى النفػى   ومػف ثػـ فيػو تأكيػد لئلثبػات 

 وؿ .األ 
مف ألواف البديع فى غنػا يف السػابؽ مػا يسػمى بالموازنػة "  اوترى أيضً 

 . (1)والموازنةل ىى أف تكوف األلفاظ متعادلة األوزاف   متوالية األنزا  " 
وتبػػدو الموازنػػة فػػى غنػػا يف بػػيفل الدالػػدات والناعمػػات   والراضػػيات  

 سيقى البديع .فكميف عمى وزف الفاعبلت ؛ مما نمؿ غنا ىف باإليقاع المو 
وقػػد نػػا ت ألػػواف البػػديع ىػػذه بصػػورة طبعيػػة ال صػػنعة فييػػا وال تكمػػؼ 
فأحػػػدثت مػػػا يسػػػمى بالموسػػػيقى الدارنيػػػة الرا عػػػة التػػػى فاقػػػت فػػػى إيقاعاتيػػػا 
موسيقى الوزف والقافية النابعة مػف ال ػعر العمػودى   وال عنػب فػى ذلػؾ فقػد 

السػنع عػف القافيػة   أغنت الموازنة بيف الكممات عف الػوزف العروضػى  وأغنػى
عف تكرار بعض الكممات فى أوؿ الفقرات وآدرىا مما نعؿ النص يفػيض  فضبًل 

 س .ػباإليقاعات الموسيقية الرا عة التى ترتاح ليا األذف وتأنس بيا النف
ويبقى بعد ذلؾ لساف الحور العيف العربػى الفصػيح   وحػبلوة نطقيػف   

ليػة ؛ حتػى قيػؿل لػـ تسػمع الدبل ػؽ ودوره فى أدا  ىذا الغنػا  ببراعػة فنيػة عا
 بمثؿ غنا يف .

أمػػا بالنسػػبة لمموسػػيقى الدادميػػة فػػتكمف فػػى دقػػة األلفػػاظ ذات الوقػػع 
الموسيقى الذى يتناسب مع معانى ىذه األلفاظ   فمف ذلؾ قوؿ حورا  العيػوف 

                                           

ـ   ط 1252  ط  1/153نى عبػػػد النميػػػؿ موسػػػيقى ال ػػػعر العربػػػى لمػػػدكتور/ حسػػػ( 1)
 اليي ة المصرية العامة لمكتاب .
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فى الدعا  عمى مف تؤذى زونيا المؤمف فى الدنيال " ال تؤذيو قاتمؾ اهلل فإنما 
 . (1)دديؿ يو ؾ أف يفارقؾ  إلينا "  ىو عندؾ

فكممة " دديؿ " بدا يا الفدمة ذات الوقع الموسيقى القوى   ومدرنيػا 
الحمقى توحى وتصور ىي ة ىذا الرنؿ القوى اإليمػاف الػذى يعػيش غريبػا عمػى 
باب ىذه الدنيا   فمـ يتمكف حبيا مػف قمبػو ولـ يعطيػا أى اىتمػاـ   فيػو فييػا 

فػػى الحمػػؽ والػػذى ال يسػػتطيع النفػػاذ إلػػى قمػػب اإلنسػػاف كحػػرؼ الدػػا  المعمػػؽ 
وباطنو   وكذا المؤمف الذى يعيش فػى ىػذه الػدنيا كأنػو غريػب أو عػابر سػبيؿ 

مػع الحػور العػيف ؛ ولػذا  امدمػدً  اينتظر لقا  اآلدرة والننة ؛ ليعيش فييػا دالػدً 
 قالت الحورا  فى حقو ل يو ؾ أف يفارقؾ إلينا .

لتى نبعت منيا الموسيقى الدادمية التى كاف ليػا ومف األلفاظ الموحية ا
دور فى ت كيؿ المعنى أيضا قوؿ حػورا  العيػوف ألبػى سػميماف الػدارانىل أترقػد 

 عيناؾ والممؾ يقظاف ينظر إلى المتينديف فى تيندىـ ؟
 أترقد عيناؾ وأربى لؾ فى الددر منذ كذا وكذا ؟

  (4)!  بؤسا لعيف آثرت لذة النـو عمى لذة مناناة العزيز
فتكرارىػػا كممػػة أترقػػد ... ؟ بحروفيػػا الصػػمبة ال ػػديدة وال سػػيما القػػاؼ 
والػػداؿ وماليمػػا مػػف وقػػع موسػػيقى يػػوحى بقسػػوة العػػيف التػػى تفضػػؿ لػػذة النػػـو 

وال ينػاـ ؛ ولػذا  اعمى لذة لقا  ومناناة ممؾ المموؾ الذى ال يغفؿ عف دمقو أبدً 

                                           

 . 32/212مسند اإلماـ أحمد ( 1)

 . 4/153 عب اإليماف لمبييقى ( 4)
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وحى بقسوة العيش وصػبلبتو فقد دعت عمى ىذه العيف القاسية بالبؤس الذى ي
. 

وىكذا وظؼ الحور العيف الموسيقى الدادميػة لؤللفػاظ الموحيػة لت ػترؾ 
مع الموسيقى الدارنية فى إثرا  المعنى المراد   وت كيمو عمى حسب مقتضػى 

 الحاؿ والمقاـ .
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 الفصل الساتع
 الصىزج األدتيح وفلسفح اجلوال الفىن واخللمً 

 "   " والفف لمحياة " فى ضو  نظريتى " الفف لمفف
ت ترؾ نميػع الدصػا ص الفنيػة وتتحػد فيمػا بينيػا ؛ لتكػوف مػا يسػمى 
بالصػػورة األدبيػػة التػػى يرنوىػػا األديػػب لعممػػو األدبػػى   والتػػى تػػنـ عػػف عبقريتػػو 
ومدى تأثره بذلؾ النتاج األدبى   وبراعتو فى تموينو وت كيمو ليظير فى عيوف 

 القرا  بصورة واضحة مرضية .
رؼ الػػػدكتور/ محمػػػد نايػػػؿ الصػػػورة األدبيػػػة فقػػػاؿل " يػػػراد بيػػػذا وقػػػد عػػػ

الصورةل تمػؾ الظػبلؿ واأللػواف التػى تدمعيػا عمػى الصػياغة األفكػار والم ػاعر  
   امػؤثرً  اأدبًيػ اوىى الطريؽ الذى يسػمكو األديػب لعػرض أفكػاره وأغراضػو عرًضػ
ثػارة   ىػذه الصػورة التػى يمونيػا الديػاؿ وينمو  ىػا مػف دػبلؿ فيو طرافة ومتعة وا 

الم اعر   ويعمػو بيػا عػف أصػميا الحقيقػى الػواقعى   ىػى التػى يسػمييا النقػد 
 . (1)الحديثل " الصورة األدبية " 

مػػػف  امصػػدره البل ػػػعور ؛ ألنػػو أبمػػػغ تػػأثيرً  اوالصػػورة األدبيػػػة تعػػد رمػػػزً 
 . (4)الحقيقة الواقعة   فيو ماثؿ فى الدرافات واألساطير كما ذكر النقاد 

                                           

 ة الرسالة .ػ  ط مطبع 22اتناىات وآرا  فى النقد الحديث لمدكتور/ محمد نايؿ   ص( 1)

 –ـ 1223  ط  22إسػماعيؿ   صينظرل التفسير النفسى لؤلدب لمدكتور/ عز الػديف ( 4)
 دار المعارؼ .
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الصػػورة األدبيػػة فػػى عػرؼ النقػػاد بيػػذا المعنػػى   فيػػؿ يمكػػف فػإذا كانػػت 
 تطبيقيا عمى نثر الحور العيف ؟

            فػػػى الحقيقػػػة إف الصػػػورة األدبيػػػة لكػػػبلـ الحػػػور العػػػيف ونثػػػرىف الفنػػػى 
ال يمكػػف تناىميػػا   وىػػى ال تػػنقص مػػف القيمػػة الفنيػػة لكبلميػػف المعنػػز   فقػػد 

يػػب   ورسػػمت لنػػا نمػػاليف الدػػارؽ أطمػػت بنػػا عمػػى عػػالـ الحػػور العػػيف العن
دبلصيف ليـ فػى لوحػات فنيػة را عػة  وعبلقاتيف الغرامية بأزوانيف المؤمنيف وا 

 وكأننا بينيف ؛ مما نذب قموبنا وأرواحنا إلى ىذا العالـ العنيب .
ذا كنػػػت ال أسػػػتطيع تناىػػػؿ الصػػػورة األدبيػػػة ألدبيػػػف غيػػػر أنػػػى بكػػػؿ  وا 

رة األدبية فػى أدب الحػور العػيف ليسػت طمأنينة   وثبات   ويقيف أرى أف الصو 
 كالصورة األدبية التى تعارؼ عمييا النقاد وطبقوىا فى آدابيـ .

عمػػى الديػػاؿ  افالصػػورة األدبيػػة التػػى عرفناىػػا عنػػد النقػػاد تعتمػػد أساًسػػ
بأنواعو الثبلثة وىىل الت بيو   واالستعارة   والكناية   أما الصورة األدبيػة فػى 

عمى الحقيقة المنػردة التػى ال منػاؿ فييػا  اتعتمد أساسً أدب الحور العيف فيى 
 لم ؾ أو الدياؿ أو المبالغة .

ف   ت أقوؿ وال أبالىل إف الصػورة ألدبيػة ألدب الحػور العػيف صػورة  وا 
حقيقية قد فاقت حد الدياؿ فى نماليا الفنى   وبراعتيػا الفنيػة   وال غػرو فػى 

ديػػب فػػى نتانػػو األدبػػى  أمػػا ذلػػؾ   فالديػػاؿ قػػد يدطػػر بػػالنفس فيعبػػر عنػػو األ
عمػى  االصورة األدبية لنماؿ الحور العيف وحديثيف الرا ػع فمػـ تكػف لتدطػر أبػدً 

قمب أحد مف أدبا  أىؿ الدنيا ؛ ألنيا نابعة مػف الننػة التػى حػوت لمػا ال عػيف 
 رأت   وال أذف سمعت   وال دطر عمى قمب ب ر .



 

  

 

 
                                            د/ ماىر أحمد سيد عمي سقاؿ             والرؤى المنامية لبعض الصالحيف بيف نظريتي )الفف لمفف( و ) الفف لمحياة (  " دراسة تحميمية " المرسميف سيد كبلـ في العيف الحور نثر  

 

4234 

  وال يكػػوف ىػػذا وقػػد تػػرى الصػػورة األدبيػػة مصػػوغة فػػى ثػػوب الت ػػبيو 
 الت بيو مف باب الت بيو الديالى أو المنازى   بؿ ىو ت بيو حقيقى واقعى .

د نػا  ػوال عنب فى أف يطمػؽ الت ػبيو ويػراد بػو الحقيقػة الواقعيػة   فقػ
 فػى قصػة عػرش بمقػيسل  –تعػالى  –ذلؾ فى القػرآف الكػريـ   كمػا فػى قولػو 

 .  (1)...  ُىوَ  ِقيَؿ َأَىَكَذا َعْرُ ِؾ َقاَلْت َكَأن وُ 
               تػؾ قالػػػػػع ذلػػػػػة ومػػػػػفػػػػبل  ػػػػؾ أنيػػػػا قػػػػد رأت عر ػػػػيا رؤيػػػػة حقيقيػػػػ

 " كأنو ىو ... " .
فإف قيؿ ل لـ اسػتعممت كػأف التػى لمت ػبيو وأرادت الحقيقػة ؟ قمػتل لمػا 
فاقػت الحقيقػػة حػػد الديػاؿ   وأثػػارت فػػى الػػنفس العنػب العنػػاب اسػػتعممت كػػأف 

 لى الحقيقة التى درقت قوانيف العادة وأثارت لمعنب !التى لمت بيو ؛ إ ارة إ
وىكػػػذا مػػػا نػػػا  مػػػف الت ػػػبيو ؛ لبيػػػاف صػػػفة الحػػػور العػػػيف   ووصػػػؼ 

  فبيػاض أنسػاد   (4) َكَأن ُيف  َبْيٌض م ْكُنػوفٌ  تعالى  –نماليف   كما فى قولو 
الحػػور العػػيف يفػػوؽ بيػػاض البػػيض فػػى الحقيقػػة والواقػػع   وكػػذا رقػػة ب ػػرتيف 

متيا   ومف ثـ فالت بيو حقيقى واقعى ؛ لتصوير األمر الغيبػى وىػو نمػاؿ ونعو 
ظيػػاره فػػى أروع صػػورة تعرفيػػا الػػنفس وىػػىل صػػورة بيػػاض  الحػػور العػػيف   وا 
البػػيض النقػػى الصػػافى المحػػاط بق ػػرة نمديػػة رقيقػػة يحػػيط بيػػا سػػا ؿ يقػػاؿ ليػػا 

انية مػف الغرقئ لمحفاظ عمى ليف البيضة ونعومتيا   كما ىو محػاط بق ػرة صػو 
الدارج ؛ لمحفػاظ عمػى تماسػؾ البيضػة وعػدـ ترىميػا   ولمػنفس أف تنطمػؽ مػف 

                                           

 مف سورة النمؿ . 24آية رقـ ( 1)

 مف سورة الصافات . 22آية ( 4)
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ىذه الصورة الحقيقية التى تعرفيا ؛ ولتتعرؼ عمى نمػاؿ الحػور العػيف   ورقػة 
 –تعػالى  –ب رتيف   ونعومتيا   وصفا  بياضيا وستعرؼ بعػد ذلػؾ بػأمر اهلل 

 ية بمراحؿ كثيرة .أف نماؿ الحور العيف قد فاؽ ىذه الصورة الحقيق
وقػػد تحػػدث النقػػاد فػػى العصػػر الحػػديث عػػف مػػا يسػػمى بالديػػاؿ العممػػى 
نطاقػو عمػى سػػبيؿ الديػاؿ العممػى ومثمػػوا  الػذى اىتمػوا فيػو بتحريػػؾ النمػاد   وا 

 منو أفبلما داصة وسموىا بأفبلـ الدياؿ العممى .
وقد وندت فى نثر الحور العيف ما يفػوؽ الديػاؿ العممػى   ففػى حػديث 

يقػوؿل " إف الننػة لتدبػر  -  -ييقى عف ابف عباس أنو سمع رسوؿ اهلل الب
وتزيف مف الحوؿ إلى الحػوؿ لػددوؿ  ػير رمضػاف   فػإذا كانػت أوؿ ليمػة مػف 
 ير رمضاف ىبت ريح مف تحت العرش يقاؿ ليال المثيرة تصفؽ ورؽ أ نار 
الننػػات   وحمػػؽ المصػػاريع   فيسػػمع لػػذلؾ طنػػيف لػػـ يسػػمع السػػامعوف أحسػػف 

 . (1)منو ... " 
بقػػدـو  ػػير رمضػػاف   وكػػذا حمػػؽ  افػػأوراؽ أ ػػنار الننػػة تصػػفؽ فرًحػػ

أبوابيا بأصوات نميمة حسنة لـ تسمع األذاف مثميا بصػورة حقيقيػة واقعيػة قػد 
 فاقت لمدياؿ العممى .

وفػػى حػػديث الطبرانػػى الػػذى روى قصػػة حػػورا  الدميفػػة المظمػػـو يقػػوؿ 
 –نى نبريؿ  فحممنى فأددمنى ننػة ربػى ل" بينا أنا نالس إذ نا  - -النبى 

فبينا أنا نالس إذ نعمت فى يدى تفاحة فانفمقػت التفاحػة بنصػفيف  –عز ونؿ 

                                           

ىػػػ   دار الكتػػب 1212  ط  3/332 ػػعب اإليمػػاف لمبييقػػى تحقيػػؽ / محمػػد زغمػػوؿ ( 1)
 بيروت . –العممية 
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  وال أنمػؿ منيػا نمػاال    افدرنت منيا نارية لـ أر نارية أحسػف منيػا حسػنً 
  فػأى تفاحػة ىػذه  (1)لػـ يسػمع األولػوف واآلدػروف بمثمػو ... "  اتسبع تسبيحً 

وف فى يد النبى بنفسيا ؟ وأى تفاحة ىػذه التػى تنفمػؽ نصػفيف التى تتحرؾ لتك
 مف تمقا  نفسيا ؟

وأى تفاحة ىذه التى التى تتسع ؛ لتدرج مف وسطيا نارية مف الحػور 
 أنمؿ منيا ؟ -  -العيف لـ ير النبى 

ال  ػػؾ أف ىػػذه الصػػور األدبيػػة تعػػد حقػػا ؽ عمميػػة قػػد فاقػػت لمديػػاؿ 
لننػػة مػػاال عػػيف رأت وال أذف سػػمعت   وال العممػػى   وال عنػػب فػػى ذلػػؾ ففػػى ا

 دطر عمى قمب ب ر .
وحديث الطبرانى السابؽ يبيف مػدى ا ػتراؾ عنصػر الحركػة فػى ت ػكيؿ 

 -  -الصورة األدبية لنثر الحور العيف ؛ حيث تتحرؾ التفاحػة لينػدىا النبػى 
بيف يديو   ثـ تتحرؾ لتنفمؽ نصػفيف   ثػـ تتحػرؾ لتدػرج الحػورا  مػف وسػطيا 

 الذى دمقيا فى أنمؿ صورة وأروع تقويـ . –تعالى  –ؽ فتسبح هلل وتنط
فػى حػديث يزيػد بػف  ػنرة الػذى قػاؿ فيػو  اوترى عنصػر الحركػة واضػحً 

ل " ما تقدـ عبد دطوة فى سبيؿ اهلل إال اطمع عميو الحور العػيف  -  -النبى 
نتػاف ...   فإذا قتػؿ كانػت أوؿ قطػرة تقطػر مػف دمػو كفػارة لدطايػاه   وتأتيػو اث

مف الحػور العػيف مػع كػؿ واحػدة سػبعوف حمػة ال ينػاوز بػيف اصػبعيا تنفضػاف 
 . (4)عنو التراب   وتقوالفل مرحبا قد آف لؾ 

                                           

 . 1/412المعنـ الكبير لمطبرانى   تحقيؽ/ حمدى السمفى ( 1)

 . 4/425يد بف منصور سنف سع( 4)
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" تنفضػاف عنػو التػراب " فيػى حركػة  -  -فالحركة واضحة فى قولػو 
 فعمية بأيدييف النميمة الناعمة .

قػد  امرحًبػفى قوؿ الحور العػيفل "  اوبعد ذلؾ ترى عنصر الحنـ واضحً 
آف لؾ "   فالرحب بمعنىل السعة   وال عنب فى ترحيبيف ؛ ألنيف يسػكف فػى 

 ننة عرضيا السموات واألرض أعدت لممتقيف .
وىػػذه الصػػورة تحكػػى نطػػؽ الحػػور العػػيف وقػػوليف لمحبػػوبيفل        " 

 تمثؿ عنصر الصوت فى نثرىف . اقد آف لؾ "   ومف ثـ فيى أيضً  امرحبً 
صػػوت أيضػػا فػػى ت ػػكيؿ الصػػورة األدبيػػة فػػى نثػػر وقػػد سػػاىـ عنصػػر ال

وغنػا يف الػذى سػبقت اإل ػارة إليػو  –تعػالى  –ور العيف فى تسػبيحيف هلل ػالح
(1) . 

أمػػا عنصػػر الرا حػػة فقػػد سػػاىـ أيضػػا فػػى ت ػػكيؿ الصػػورة األدبيػػة لنثػػر 
 –فى قصة عبد الواحػد بػف زيػد الػذى  ػفاه اهلل  االحور العيف   وقد بدا واضحً 

 ى يد حورا  العيوف .عم –تعالى 
يقػػوؿ عبػػد الواحػػد بػػف زيػػدل " أصػػابتنى عمػػة فػػى سػػاقى فكنػػت أتحامػػؿ 
عمييا لمصبلة ...   فبينا أنػا كػذلؾ إذا بناريػة تفػوؽ الػدمى حسػنا تدطػر بػيف 
نوار مزينات حتى وقفت عمى وىف دمفيا   فقالت لبعضيفل ارفعنو وال تيننة 

 ...   ثـ قالت لغيرىف مف النوارىل

                                           

 مف البحث .  4222   4223 ينظرل ص( 1)
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  وميدنػػػو   ووطػػػ ف لػػػو   ووسػػػدنو   ... ثػػػـ قالػػػتل احففنػػػو افر ػػػنو 
بالريحاف   قاؿل فأتى بياسميف فحفت بو الفرش   ثـ قامت إلى  فوضعت يدىا 
عمى موضع عمتى التى كنػت أنػد فػى سػاقى   فمسػحت ذلػؾ المكػاف بيػدىا ثػـ 
قالتل قـ  فاؾ اهلل إلى صبلتؾ غير مضرور ...   فما ا تكيت تمؾ العمة بعد 

 . (1)تى تمؾ   وال ذىب حبلوة منطقيا مف قمبى ... " ليم
فقوليػػال احففنػػو بالريحػػاف   يػػدؿ عمػػى مػػا حفػػت بػػو الصػػورة األدبيػػة 
بروا ح الريحاف والياسػميف الننانيػة التػى ال نظيػر ليػا فػى عػالـ الػدنيا ؛ نػزاً  

ػػػا ِإف َكػػػاَف ِمػػػفَ    -تعػػػالى  –لممقػػػربيف مػػػف عبػػػاد اهلل المدمصػػػيف   قػػػاؿ   َفَأم 
ِبيفَ   .  (4) َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌف َوَنن ُة َنِعيـٍ  * اْلُمَقر 

أمػػا عنصػػر المػػوف فقػػد تنمػػى واضػػحا فػػى رسػػـ الصػػورة األدبيػػة لنمػػاؿ 
أنمؿ األلواف فى بيػاف صػفاتيف   -  -الحور العيف   حيث ادتار ليف النبى 

واف ػلػفيقوؿ فييفل " ألبس اهلل ونوىيف النور   وأنسادىف الحريػر   بػيض األ 
 . (3)اب   صفر الحمى منامرىف الدر   وأم اطيف الذىب " ػر الثيػ  دض

فقد  ػكؿ أنسػادىف بػالموف األبػيض النقػى   وثيػابيف بػالموف األدضػر 
الزىػى الػذى يناسػب ال ػباب والقػػوة بزىا ػو ونضػرتو   وحمػييف بػالموف األصػػفر 

 البيى الذى يناسب بياضيف ورقة أنسادىف .

                                           

 . 1/341التيند وقياـ الميؿ البف أبى الدنيا ( 1)

 مف سورة الواقعة . 52   55آية ( 4)

 . 3/425المعنـ األوسط لمطبرانى ( 3)
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رة الكمية لنماؿ أنسادىف البيضا  الناعمة والحمى ولؾ أف تتديؿ الصو 
األصػػفر بأسػػورتو وسبلسػػمو ودبلدمػػو وىػػو يممػػع ويػػتؤلأل بزىا ػػو وصػػفرتو فػػى 
أيدييف وأرنميف وأعناقيف   والثياب الدضرا  الحريرة البلمعة وىى تتؤلأل فػوؽ 

 أنسادىف البيضا  الناعمة فيا لنماليف   وحسف الحديث معيف !!
ألدبيػػة لنثػػر الحػػور العػػيف   وتصػػوير نمػػاليف   تػػدور وتػػرى الصػػورة ا

نمػاليف الدػارؽ  -  -حوؿ فكرة الػدواـ والدمػود   فبعػد أف صػور لنػا النبػى 
فػػى لوحػػات فنيػػة را عػػة بأسػػموبو األدبػػى الرفيػػع   أ ػػار إلػػى عذوبػػة مػػنطقيف   

 ! ايقمفل نحف الدالدات فبل نموت أبدً  -  -وحسف غنا يف   فقاؿ 
 ! الناعمات فبل نبؤس أبدً أال   ونحف ا

 ! اأال   ونحف المقميات فبل نظعف أبدً 
 ! اأال   ونحف الراضيات فبل نسدط أبدً 

 . (1)طوبى لمف كنا لو وكاف لنا ! " 
ليف الدواـ والدمود عمى حيػويتيف و ػبابيف    –تعالى  –فقد كتب اهلل 

الننػة بػبل ونماؿ أنسادىف ونعومة ب رتيف   كما كتػب ليػف دواـ اإلقامػة فػى 
 دروج منيا .

  فيػػا لسػػعادتيف وحسػػف  اوأيضػػا كتػػب ليػػف دواـ الرضػػا بػػبل سػػدط أبػػدً 
عميػو ؛ ألف السػدط  –تعػالى –متاعيف ! فأسػعد السػعدا  مػف رضػى بػنعـ اهلل 

                                           

 . 3/425المعنـ األوسط لمطبرانى ( 1)
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ش مف تزوج بيف فكف لو وكػاف ليػف ػيفسد السعادة بالنعـ   ومف ثـ فطاب عي
. 

ور العػيف صػورة طبعيػة ومف ىنا يتضػح أف الصػورة األدبيػة لنمػاؿ الحػ
حقيقيػػة نموذنيػػة ال نظيػػر ليػػا فػػى عػػالـ الػػدنيا ؛ ألنيػػا نابعػػة مػػف وحػػى البي ػػة 
الننانية الساحرة التى حوت لما ال عيف رأت   وال أذف سمعت   وال دطػر عمػى 
قمػػب ب ػػر   وال عنػػب فػػى ذلػػؾ   فالديػػداف والح ػػرات التػػى تعػػيش بػػيف النبػػات 

 –ؼ بػػالحور العػػيف البل ػػى دمقيػػف اهلل األدضػػر تتنمػػؿ ب ػػكمو البيػػى   فكيػػ
مف زىر الزعفػراف الػوردى ونمػؿ روا حيػف بالمسػؾ األذفػر فػى طبيعػة  –تعالى 

 دمقيف ؛ فضبل عف حيويتيف ونماؿ أرواحيف ؟
وىذه الصورة األدبية النموذنية لنماؿ الحور العيف قػد صػورت النمػاؿ 

واألدبلؽ وىذا ىو الفرؽ دوف اإلدبلؿ بنانب الحيا   امعنزً  اوالتمتع بو تصويرً 
 ف " ونظرية " الفف لمفف " .ػور العيػفى فمسفة النماؿ بيف " أدب الح

ونظرية ) الفف لمفف ( كما ذكر أستاذنا الدكتور/ دفػانى قػد ن ػأت فػى 
ـ   عمى أساس أنو مف حؽ األدب أف يصػبح غايػة فػى 1522فرنسا بعد عاـ 

ف الم ػػاعر الداصػػة  ومػػف ثػػـ ذاتػػو   وفنػػا لمفػػف   ال منػػرد وسػػيمة لمتعبيػػر عػػ
 . (1)فنظرية ) الفف لمفف ( ال صمة ليا بالمسألة األدبلقية 

والحؽ إف ىذه النظرية كػاف ليػا مػا ي ػابييا فػى تراثنػا ال ػعرى القػديـ  
 ففى  عر امرئ القيس   وعمر بف أبى ربيعة   وأبى نواس ما يدؿ عمى ذلؾ .

                                           

مدكتور/ محمد عبػد المػنعـ دفػانى   ينظرل دراسات فى النقد العربى الحديث ومذاىبو ل( 1)
   ط دار الطباعة المحمدية. 122ل  122ص
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ف كانػػت مونػػودة فػػى تراثنػػا ال  ػػعرى القػػديـ   إال أنيػػا وىػػذه النظريػػة وا 
مف ألواف التيتؾ والفنػور   فمػـ ترتػد لبػاس الم ػروعية   حتػى  اكانت تعد لونً 

إف ال ػػعرا  المتنػػاىريف بالفسػػؽ أنفسػػيـ كػػانوا يعممػػوف بمدالفػػاتيـ لمتقاليػػد 
 عف تقاليد ال رع اإلسبلمى الحنيؼ . واألعراؼ العربية األصيمة فضبًل 

 ل (1)يقوؿ عمر بف أبى ربيعة 
 ولوال أف تعنفنى قريػش        مقاؿ الناصح األدنى ال فيؽ

 لقمت إذا التقينا قبمينػى        ولػو كنا عمى ظير الطريؽ  
فيو يعمـ أف تقاليد قريش لػف يسػتطيع أف يتحمػؿ منيػا ويتحػرر ليتمتػع 

 بالنماؿ فى حرية وانطبلؽ .
النظرية  ومف ىنا أرى أف أستاذنا الدكتور/ دفانى قد عد أف ن أة ىذه

ـ عمى أساس أنيا قد ارتػدت لبػاس الم ػروعية 1522كاف فى فرنسا بعد عاـ 
 فى ذلؾ الوقت وكاف ليا مؤيدوىا .

وقد عد مؤيدوا ىذه النظرية أف الفػف غايػة فػى نفسػو   وأف قيمتػو فػى 
دادمو   والوقوع عميو كاف لممتعػة بػو   وىػدؼ المفػتف ىػو النمػاؿ   وكػؿ مػف 

                                           

ـ   اليي ػة المصػرية 1225  بحر ل الػوافر   ط  135ديواف عمر بف أبى ربيعة   ص( 1)
 العامة لمكتاب .
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ليس بمفتف   وينب أف يمتػع العمػؿ الفنػى األحاسػيس ييدؼ إلى غير النماؿ 
 . (1)وحدىا   وليس لو أف ييتـ بإمتاع الروح 

ومف ىنا اىتـ أصحاب ىذه النظريػة بفمسػفة النمػاؿ الفنػى والتمتػع بػو  
فسػػاروا يميثػػوف ورا  ىػػذا النمػػاؿ و ػػيواتو ونزواتػػو أينمػػا ونػػد أو كػػاف   بػػأى 

بػرازه طريقة كانت دوف تفريؽ بيف حبلؿ أو حر  اـ   فتفننوا فى تصوير النماؿ وا 
 فى صورة ت تيييا النفس وتتمتع بيا بكؿ طبلقة وحرية .

وفى  عر امرئ القيس وعمر بف أبى ربيعة غزؿ حسػى كا ػؼ يصػور 
يعػؼ المسػاف عػف ذكػره   بػؿ وقػد يصػوراف أنثػى  افاح ً  امواطف األنوثة تصويرً 

 ببل رادع ديف أو حيا  .بعينيا   وي نعاف بيا   فيصوراف عبلقتيما بيا 
أمػػا أبػػو نػػواس فمػػـ يكتػػؼ بػػالغزؿ األنثػػوى   بػػؿ انطمػػؽ ليصػػور نمػػاؿ 

  أفصح فيو عػف عبلقاتػو المنحرفػة بيػـ   ومػدى  اكا فً  احسيً  االغمماف تصويرً 
مػػف ألػػواف ال ػػذوذ الػػذى تنفػػر منػػو الػػنفس  امتعتػػو بنمػػاليـ ؛ ممػػا يعػػد لوًنػػ

 اإلنسانية.
فػف لمفػف ( فػى تصػوير النمػاؿ والمتعػة وىكذا سار أصػحاب نظريػة ) ال

متحرريف مف القيود واألعراؼ ؛ حتى يصموا إلى درنة ال مثيػؿ ليػا مػف المتعػة 
 والنماؿ .

                                           

ينظػػػرل المػػػذاىب النقديػػػة بػػػيف النظريػػػة والتطبيػػػؽ تػػػأليؼ د/ محمػػػد السػػػعدى فرىػػػود   ( 1)
 القاىرة . –ػ   دار الطباعة المحمدية ى1324  ط  122   22ص
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لمنمػػاؿ النقػػى  ارا ًعػػ اوالحػػؽ أننػػى ونػػدت فػػى نثػػر الحػػور العػػيف تصػػويرً 
والمتعػػة الم ػػروعة بطريقػػة مثاليػػة ال تػػوازف بالفمسػػفة النماليػػة عنػػد أصػػحاب 

 ف لمفف ( .نظرية ) الف
نمػاؿ ىػذه  -  -ففى قصة حورا  الدميفػة المظمػـو صػور لنػا النبػى 

 الحورا   وحسف حوارىا معو بطريقة مثالية را عة ال تددش الحيا  .
ل " بينػػػا أنػػػا نػػػالس إذ نػػػا نى نبريػػػؿ فحممنػػػى  -  -يقػػػوؿ النبػػػى 

احػة فأددمنى ننة ربى  فبينا أنا نالس إذ نعمت فى يدى تفاحة   فانفمقت التف
بنصفيف   فدرنت منيا نارية لـ أر نارية أحسف منيػا حسػنا وال أنمػؿ منيػا 

  فقمت ليال مف أنت يا ناريػة ؟ فقالػتل أنػا مػف الحػور العػيف   دمقنػى  نمااًل 
 . (1)مف نور عر و ... "  –عز ونؿ  –اهلل 

فيذه الحورا  لـ تترب فى ظممة البطف   والػرحـ   والم ػيمة ومػا يتبػع 
  فاسدة   ولـ تتدمؽ مف نطفة مذرة ؛ لتصبح بعد ذلؾ نيفة قػذرة  ذلؾ مف دما

. 
وقد أعربت ىذه الحورا  عف سر نماليا وطبيعة دمقيػا   فقالػتل " أنػا 

 مف نور عر و " . –عز ونؿ  –مف الحور العيف دمقنى اهلل 
فقػػد وصػػفت نفسػػيا بسػػعة العينػػيف مػػع  ػػدة بيػػاض بياضػػيما   وزىػػا  

عػيف تػدؿ عمػى صػحة النسػد ونمالػو   كمػا أفصػػحت لػوف ولػدىما   ومبلحػة ال
 عف سر ىذا النماؿ الذى يكمف فى طبيعة دمقيا مف نور عرش الرحمف .

                                           

 . 1/412المعنـ الكبير لمطبرانى ( 1)
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ومف المعروؼ أف النور ىو سر النماؿ   كما أف الظبلـ ىو سر القبح 
مػف النمػاؿ والبيػا     فمف أىػدى اهلل إليػو ذرة مػف النػور   كسػت ونيػو حمػبًل 

مػف نػور عر ػو ؟ فيػا لحسػنيا ونماليػا !    –تعػالى  –فكيؼ بمف دمقيػا اهلل 
حيث قاؿل لـ أر أحسف منيا حسػنا  وال أنمػؿ منيػا  -  -وصدؽ رسوؿ اهلل 

 . نمااًل 
وقػػد ذكػػرت قبػػؿ ذلػػؾ أف الديػػداف والح ػػرات التػػى تعػػيش بػػيف النبػػات 

ورا  التى ولػدت مػف بػيف فمقتػى التفاحػة ػتتنمؿ ب كمو ولونو   فكيؼ بيذه الح
 ؟

اد اهلل ليا أف تتنمؿ ب كؿ التفاح األصفر النميؿ   وكأنو أبػيض وقد أر 
ليػػا أف  –نػػؿ وعػػبل  –م ػػرب بػػالحمرة   وىػػو أنمػػؿ ألػػواف النسػػا  ؛ كمػػا أراد 

تتروح بروا ح التفاح النميمة العطرية   ومػف ثػـ فمػـ تتبػوؿ  ولػـ تتغػوط وكػاف 
وا ح التفػاح ر حيا المسؾ ؛ ألنيا دمقت مف نور بيى   ونمؿ اهلل را حتيػا بػر 

كػػؿ الينػػا  لزونيػػا  االنميمػػة العطريػػة   فكيػػؼ بنماليػػا والمتعػػة بيػػا ؟ فينيً ػػ
 . -  -الدميفة المظمـو عثماف بف عفاف 

ؿ إلى أصحاب نظرية ) الفف لمفف ( ػوال  ؾ أف مثؿ ىذا النماؿ لـ يص
 ؛ حتى يعبروا عنو .

ف كما رآىا وروى لنا ابف أبى الدنيا قصة سيؿ العراقى مع حورا  العيو
سيؿ فقاؿل " أريت فى منامى قصرا مف قصػور الننػة   فػإذا لبنػة مػف فضػة   
ولبنػة مػػف ذىػػب   فممػػا تػـ البنػػا  إذا  ػػرفو مػػف زبرنػد   و ػػرفة مػػف يػػاقوت   
وبينيما حورا  مف الحور العيف مردية  عرىا   عمييا ثوب مف فضػة   ينثنػى 
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فػػى طمبػػى   فقػػد ) واهلل (  معيػػا كممػػا تثنػػت   فقالػػتل يػػا سػػيؿ   نػػد إلػػى اهلل
 . (1)نددت إليو فى طمبؾ " 

فقػػد انتيػػدت ىػػذه الحػػورا  لتطمػػب مػػف ربيػػا ؛ لتظيػػر لمحبوبيػػا بيػػذا 
الحاؿ المعنز ؛ حتى تكوف سببا فى ىدايتػو   فبػرزت لػو مػف بػيف نوافػذ قصػر 
 ػػاىؽ نميػػؿ   و ػػعرىا يتػػدلى عمػػى نسػػدىا فػػى نعومػػة ورقػػة ونمػػاؿ   وىػػى 

يتراقص بتراقصيا   ويدضع لرغبتيا فى نميع حركاتيا  امعً ترتدى ثوبا فضيا ال
وسكناتيا   وىى صورة نمالية ممتعة لػـ تصػؿ إلييػا عقػوؿ أصػحاب نظريػة ) 

 الفف لمفف ( ولـ ترىا عيونيـ .
وفى إقباليا عميو بيذه الصورة النماليػة الممتعػة قػد نعمتػو ينتيػد فػى 

 الذى كنت تراه فى طمبيا . عبادتو لربو ؛ ولذا قاؿ لصاحبول فيذا االنتياد
نماليػة ممتعػة ال  اوفى وصؼ القرآف الكػريـ لنمػاؿ الحػور العػيف صػورً 

ِإن ػػا َأنَ ػػْأَناُىف     -تعػػالى –نظيػػر ليػػا فػػى نسػػا  أىػػؿ الػػدنيا   كمػػا فػػى قولػػو 
 .  (4) اَأْتَرابً  اُعُربً  * اَفَنَعْمَناُىف  َأْبَكارً  * ِإنَ ا 

بيػاف مػا فييػا مػف نمػاؿ األنوثػة التػى ال وقد سػبؽ  ػرح ىػذه اآليػات و 
تعػالى  –  وكفى فى ذلؾ أنيف كمما افتضت بكارتيف أعادىا اهلل   (3)نظير ليا 

لمتمذذ بيػا مػرة أدػرى كمػا كانػت أوؿ مػرة بطريقػة تمقا يػة   وأى نمػاؿ أمتػع  –
 مف ذلؾ ؟

                                           

 . 1/132المنامات البف أبى الدنيا ( 1)

 مف سورة الواقعة . 32ل  32اآليات رقـ ( 4)

 مف البحث . 4222   4223ينظر ص ( 3)
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"  ال " إف أىؿ الننة إذا نامعوا نسا ىـ عدف أبكارً  -  -وؿ النبى ػيق
(1) . 

وقد ند فى ىذا العصر ما يسمى بعمميػات الترقيػع لمبكػارة فػى االحتفػاؿ 
كالبكػػارة  البكػػارة ال ػػباب الطبيعيػػة   لكنيػػا ليسػػت أبػػدً  ابأعيػػاد الػػزواج   التماًسػػ

عػػف مػػا يصػػحب عمميػػات الترقيػػع مػػف عواقػػب وديمػػة وآالـ  الطبيعيػػة   فضػػبًل 
 مفزعة .

  والدنػػؿ   لكػػف الحػػور وعػػادة البكػػر أف تغطػػى أنوثتيػػا بنانػػب الحيػػا
بحسػػف التبعػػؿ   فيفصػػحف عػػف  –تعػػالى  –العػيف مػػع بكػػارتيف قػػد نمميػػف اهلل 

نماؿ أنوثتيف باألقواؿ   واألفعاؿ   والحركات   والسكنات   فتميؿ إلييف قمػوب 
 أزوانيف .

تعالى  –صور لنا القرآف الكريـ نماؿ ثدى الحور العيف فى قولو  اوأيضً 
ابً َوَكَواِعَب َأْتَرا  (4) . 

يقوؿ الفدر الرازىل " كواعب ل نمع كاعب   وىف النواىد البل ى تكعب 
 . (3)ثدييف وتفمؾ   أىل يكوف الثدى فى النتو  كالكعب والفمكة " 

ويقػػوؿ العبلمػػة األلوسػػى فػػى تفسػػيرهل " وكواعػػب ل نمػػع كاعػػب وىػػى 
سف البموغ  المرأة التى تكعب ثدياىا واستدار مع ارتفاع يسير   ويكوف ذلؾ فى

 "(1) . 
                                           

   ط األولى . 1/122المعنـ الصغير لمطبرانى ( 1)

 بأ .مف سورة الن 33آية رقـ ( 4)

 . 1/2222تفسير الفدر الرازى  (3)
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عػػف  والكعػػب يػػوحى بقػػوة الثػػدى وتماسػػكو وعػػدـ تدليػػو وترىمػػو   فضػػبًل 
بياضو ونعومتو ورقة ب رتو  وىو محور األنوثة ومف ثـ فتكعيبو مع استدارتو 

 ونيوده يدؿ عمى ر اقة النسد ونمو اليرمونات األنثوية فيو.
مػؽ منيػا نثػر ال  ؾ أف ىذه الفمسفة النمالية تعد فمسفة نموذنيػة انط

الحػور العػيف ؛ ليعبػر عػػف نمػاليف فػى أتػـ صػػورة   وأصػدؽ تعبيػر   وىييػػات 
مػف نمػاؿ الحػور  ايمثػؿ  ػي ً  ىييات أف تند مػف نظريػة ) الفػف لمفػف ( نمػااًل 

 العيف   ورقتيف   وحسف التمتع بيف .
فإف قيؿل إف النقاد قد نقدوا نظرية ) الفف لمفػف ( فػى تصػوير المػواطف 

مع ونود  ئ مف ذلؾ فػى نثػر الحػور العػيف  اكا فً  اة تصويرً ػحساساألنثوية ال
. 

               قمػػػتل إف الحػػػديث عػػػف نمػػػاؿ الحػػػور العػػػيف قػػػد نػػػا  بأسػػػموب أدبػػػى معنػػػز 
  (4)  اَوَكَواِعػَب َأْتَراًبػ تعػالى  –ال يددش الحيا    فمثبلل الػذى يقػرأ قػوؿ اهلل 

والتعمػػؽ فػػى كػػبلـ المفسػػريف   بدػػبلؼ ال يػػدرى بمػػراد اهلل منيػػا إال بعػػد البحػػث 
أصحاب نظرية ) الفف لمفف (   فقد يعبروف بألفاظ سوقية كا ػفة تثيػر الغرا ػز 

 وال يوات مف أوؿ وىمة .

ىػػذا باإلضػػافة إلػػى أف أدب الحػػور العػػيف أدب ىػػادؼ يػػدعو إلػػى ن ػػر 
الفضيمة بيف الناس ؛ ألف المؤمف إذا حدثتػو نفسػو بنمػاؿ ال يحػؿ لػو   ذكرىػا 

                                                                                                           

 . 32/15روح المعانى لؤللوسى ( 1)

 مف سورة النبأ . 33آية   ( 4)
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نماؿ الحور العيف   والتمتع بيف فى الننة ؛ حتى يرنع إلى ر ػده   و ػتاف ب
 بيف نماؿ الحور العيف   ونماؿ نميبلت أىؿ الدنيا .

  -روى البدارى فى صػحيحو   والترمػذى فػى سػننو أف رسػوؿ اهلل   
قاؿل " لغدوة فى سبيؿ اهلل أو روحة دير مف الدنيا وما فييا   ولقػاب قػوس  -

موضع قيده يعنى سوطو مػف الننػة ديػر مػف الػدنيا ومػا فييػا   ولػو أحدكـ أو 
اطمعػػػت امػػػرأة مػػػف نسػػػا  أىػػػؿ الننػػػة إلػػػى األرض لمػػػؤلت مػػػا بينيمػػػا ريحػػػا   

 . (1)وألضا ت ما بينيما   ولنصيفيا عمى رأسيا دير مف الدنيا وما فييا " 

ال  ؾ أف تصوير نماليف يدعو إلى المنافسػة فػى فعػؿ الديػرات وتػرؾ 
يحمػؿ فػى  رات أما أصحاب نظريػة ) الفػف لمفػف (   فيػـ يصػوروف نمػااًل المنك

باطنو كؿ القبح والدمامػة ؛ ألنيػـ ال يتقيػدوف فيػو ب ػرا ع المنتمػع وتقاليػده ؛ 
                 -فػػى ظػػاىره  -حتػػى يصػػموا إلػػى قمػػة النمػػاؿ والمتعػػة   ومػػع ذلػػؾ فنمػػاليـ 

عػف  ور العيف والمتعة بو   فضػبًل مف النماؿ الذى صوره نثر الح اال يمثؿ  ي ً 
باطف ذلػؾ النمػاؿ المتحػرر الػذى يفػوح بالقػذارة والرذالػة ؛ ألنػو قػد يػؤدى إلػى 
 فساد المنتمع   وادتبلط األنساب   وا  اعة الفتف والقتؿ بيف أفراد المنتمع .

ف ىنا قامت نظرية ) الفف لمحياة ( عمى أنقاض نظرية ) الفف لمفف ػوم
دكتور/ دفػػانى ل " مػػذىب " الفػػف لمحيػػاة "   أو " المػػذىب ( يقػػوؿ أسػػتاذنا الػػ

الواقعى " ل ىو الذى يرى أف األدب مصػدره النماعػة وروح ال ػعب  فيػو ثمػرة 
إحساسيا ونتينة تفكيرىا   ومف ثـ ينب أف يكػوف مونيػا لدػدمتيا   والسػمو 

                                           

ط دار إحيػا   2/151  سنف الترمػذى   تحقيػؽ/ أحمػد  ػاكر  2/12صحيح البدارى ( 1)
 بيروت . –التراث العربى 
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بيػػا   وليػػذا حػػاوؿ بعػػض النقػػاد أف يربطػػوا بػػيف األدب   واألدػػبلؽ والمثػػؿ   
األدب عندىـ البد أف يكوف عندىـ أدبػا ىادفػا يػدعو إلػى تغميػب عامػؿ الديػر ف

 . (1)والثقة باإلنساف وقدرتو " 
ويمكػػف تمدػػيص الفػػرؽ بػػيف النظػػريتيف فػػى أف نظريػػة ) الفػػف لمفػػف ( 
تنظػر إلػػى الفػػف كمتعػة عاديػػة أو غيػػر عاديػػة   وتمنػد التنربػػة لػػذاتيا وكيفيػػة 

ال صػػمة ليػػا بالمسػػألة الدمقيػػة   وارتباطيػػا تناوليػػا   ومػػف ثػػـ فيػػذه النظريػػة 
باألدب   بدبلؼ نظرية ) الفػف لمحيػاة ( التػى تمنػد التنربػة لثمرتيػا   ونفعيػا 

 . (4)وتونيييا لممنتمع 
ف   ت أقوؿل إف نظرية " الفػف لمحيػاة " لػـ تكتػؼ بػالنظرة السػطحية  وا 

فػػى أعمػػاؽ  لمنمػػاؿ أو النمػػاؿ الظػػاىرى   بػػؿ تنػػاوزت ىػػذه النظػػرة إلػػى النفػػاذ
النماؿ والتعمؽ فى نذوره وأصالتو وعراقتو؛لينمع بػيف حػبلوة ال ػكؿ  وحسػف 

 األدبلؽ؛ ومف ثـ يدعو إلى إصبلح المنتمع وحب الحياة .
ىذا بدبلؼ النماؿ الظاىرى الزا ؼ الذى قدسػتو نظريػة ) الفػف لمفػف ( 

 دوف أف تنظر إلى عواقبو الوديمة التى تؤدى إلى فساد المنتمع .
يظف البعض أف النماؿ النابع مػف نظريػة " الفػف لمفػف " أمتػع مػف  وقد

النماؿ النابع مف نظرية ) الفػف لمحيػاة ( ؛ لتحػرره مػف قيػود العػرؼ وال ػرع   

                                           

لمػػنعـ دفػػػانى   دراسػػات فػػى النقػػد العربػػػى الحػػديث ومذاىبػػو لمػػدكتور/ محمػػػد عبػػد ا( 1)
 .122ص

  22ينظرل دراسات فى النقػد األدبػى الحػديث لؤلسػتاذ الػدكتور/ عمػى محمػد طمػب   ص( 4)
 أسيوط . –ـ   مطبعة مدتار 1222ط سنة 
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ف كاف ذلؾ فى ظػاىره   إال أنػو يحمػؿ فػى باطنػو را حػة الدبػث والقػذارة   لكنو وا 
 وىؿ يتذوؽ نماؿ الدبيث إال أىؿ الدبث ؟

أف نثػػر الحػػور العػػيف قػػد صػػور نمػػاليف الدػػارؽ  وقػػد ذكػػرت قبػػؿ ذلػػؾ
يفػػوؽ بمراحػػؿ كثيػػرة لمنمػػاؿ الظػػاىر المن ػػود عنػػد  اومػػدى التمتػػع بػػو تصػػويرً 

أصحاب نظرية " الفف لمفف " مع تحررىا مػف كػؿ  ػئ سػوى النمػاؿ والمتعػة   
 فما موقؼ نثر الحور العيف مف نظرية " الفف لمحياة " ؟

 -فمػع تفوقػو  -لعيف العنب العناب فى الحقيقة رأيت فى نثر الحور ا
ال نظيػػػر لػػػو فػػػى تصػػػوير النمػػػاؿ  اعمػػػى أصػػػحاب نظريػػػة " الفػػػف لمفػػػف " تفوًقػػػ

الظػػاىرى أراه ايضػػا يراعػػى مسػػألة األدػػبلؽ مراعػػاة ال نظيػػر ليػػا عنػػد أصػػحاب 
 نظرية " الفف لمحياة " .

 تعػالى  –وقد صور القرآف الكريـ نماؿ أدبلؽ الحور العيف فى قولػو 
ـْ َواَل َنػػاف   ِفػػيِيف   ـْ َيْطِمػػْثُيف  ِإنػػٌس َقػػْبَمُي   يقػػوؿ العبلمػػة   (1) َقاِصػػَراُت الط ػػْرِؼ َلػػ

البغػػوىل ) فػػييف قاصػػرات الطػػرؼ ( غاضػػات األعػػيف   قصػػرف طػػرفيف عمػػى 
أزوانيف ال ينظرف إلى غيرىـ   وال يردف غيرىـ   قاؿ ابف زيدل تقوؿ لزونيال 

أحسػف منػؾ   فالحمػد هلل الػذى نعمػؾ زونػى  اوعزة ربى ما أرى فى الننة  ػي ً 
 . (4)ونعمنى زونتؾ " 

                                           

 مف سورة الرحمف . 22آية رقـ ( 1)

معػالـ التنزيػػؿ لمحيػػى السػػنة أبػػو محمػػد الحسػػيف بػػف مسػػعود البغػػوى   تحقيػػؽ/ محمػػد ( 4)
 دار طيبة . -ىػ 1212  ط الرابعة  2/223عبد اهلل النمر 
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وىذا يدؿ عمى أف العبلقة بيف المؤمنيف والحور العيف فى الننة عبلقػة 
نػؿ  –زواج  رعى   وليو ىول اهلل أحكـ الحػاكميف   وميػره ىػول التقػرب إليػو 

ف أ ػػيد عميػػ –وعػػبل  و بتوحيػػده وحسػػف عبادتػػو   وىػػو ال يحتػػاج إلػػى  ػػيود وا 
مبل كتو المقربيف ؛ ألف وليو أحكـ الحػاكميف الػذى ال يعػزب عنػو مثػاؿ ذرة فػى 

 األرض وال فى السما  وال أصغر مف ذلؾ وال أكبر إال فى كتاب مبيف .
تعػالى  ليػا  –وكؿ حورا  مف الحور العيف تعرؼ زونيا الذى قدره اهلل 

  الدميفػة معرفة  دصية باسمو وصفتو   فػبل تتمنػى غيػره   وفػى قصػة حػورا
ل لمػف أنػت ياناريػة ؟  -  -المظمـو ما يدؿ عمى ذلؾ ؛ حيث يسػأليا النبػى 
 .  - (1) -فتقوؿل أنا لمدميفة المظمـو عثماف بف عفاف 

قاؿل " إف الحػور  -  -عف النبى  -  -وفى حديث أنس بف مالؾ 
 . (4)العيف ليغنيف فى الننة يقمفل " نحف الحور الحساف دمقف ألزواج كراـ"

فػػى دمقيػػف    –تعػػالى  –فيػػف حسػػاف الدمػػؽ والُدمػػؽ   وقػػد نمػػؿ اهلل 
ليثيػػػب بيػػػف عبػػػاده الطػػػاىريف الكػػػراـ   ومػػػف ثػػػـ فالعبلقػػػة بيػػػف عبلقػػػة نسػػػا  

 رات برناٍؿ طاىريف ؛ لينمعف بيف نماؿ الظاىر وحبلوة الباطف وأصالتو .ػطاى
حيػا ؛ نمػاليف والمتعػة بيػف بتػاج العفػة وال –تعػالى  –وىكذا توج اهلل 

حتى إف المػؤمف إذا تمتػع بزوناتػو مػف الحػور العػيف ال يػرى بعضػيف بعضػا   
قػاؿل " إف  -  -ففى الصحيحيف مف حديث أبػى موسػى األ ػعرى عػف النبػى 

                                           

 . 1/412المعنـ الكبير لمطبرانى ( 1)

 . 12/215كنز العماؿ فى سنف األقواؿ واألفعاؿ ( 4)
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لممػػؤمف فػػى الننػػة لديمػػة مػػف لؤلػػؤة واحػػدة منوفػػة طوليػػا سػػتوف مػػيبل   فييػػا 
 " . اأىموف يطوؼ عمييـ المؤمف فبل يرى بعضيـ بعضً 

 .(1)لفظ ليمال فى كؿ زاوية منيا أىؿ لممؤمف ال يراىـ اآلدروف " وفى    
وذكر ابف القيـ أف ىذه  الديـ غير الغرؼ والقصور   بؿ ىى دياـ فى 

تعالى  –البساتيف   وعمى  واطئ األنيار   وذكر ابف عباس فى تفسير قولو  
-  ُِحوٌر م ْقُصوَراٌت ِفي اْلِدَيػاـ  (4)  ـ لؤلػؤة منوفػة طوليػا   قػاؿل الديمػة درة

فرسخ وعرضيا فرسخ   وليا ألؼ باب مف ذىػب حوليػا سػرادؽ دوره دمسػوف 
 –عػز ونػؿ–فرسدا يػددؿ عمػييـ مػف كػؿ بػاب منيػا ممػؾ بيديػة مػف عنػد اهلل 

   .(3) َوالَمبَلِ َكُة َيْدُدُموَف َعَمْيِيـ مِّف ُكؿِّ َبابٍ  وذلؾ قولو
مػف ألػواف  انيار الننة تعد لوًنػوىذه الدياـ المؤلؤية التى عمى  واطئ أ

مف ألواف الرومانسية الحقيقية التى ال دياؿ فييػا  االترفيو العالى   كما تعد لونً 
  وال مبالغػػة   فيػػى تفػػوؽ بمراحػػؿ كثيػػرة لم ػػالييات المسػػتحدثة عمػػى  ػػواطئ 

 البحار فى ىذه األياـ   فيا لممتعة والنماؿ !
ذا كانت نظريػة ) الفػف لمحيػاة ( قػد دعػ ت إلػى حيػاة مثاليػة فػى عػالـ وا 

الدنيا فنثر الحور العيف لـ يقتصر فضمو عمى ن ر الفضػيمة والمتعػة األدرويػة 
  بؿ بدأ بن ر الفضيمة فى عالـ الدنيا وتنظػيـ حيػاة المنتمػع فييػا  فدمػؽ لنػا 

                                           

  ط الثانيػة  1/121النمع بيف الصحيحيف البدارى ومسمـ لمحمد بف فتػوح الحميػدى ( 1)
 بيروت . –دار ابف حـز  -ىػ 1244

 مف .مف سورة الرح 24آية رقـ ( 4)

 مف سورة الرعد . 43  اآلية رقـ  421ينظرل حادى األرواح   ص( 3)
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وزىادا فى الدنيا فكانوا حسنة مف حسنات اهلل بيف دمػؽ اهلل   وال عنػب  اعبادً 
بالحكمػة والموعظػة الحسػنة وحسػف  –تعػالى  –العػيف إلػى اهلل فقد دعا الحور 

 انمػػاليف الدػػارؽ   فأصػػبف اليػػدؼ مػػف أوؿ وىمػػة وأثػػرف فػػى محبػػوبييف تػػأثيرً 
 . اعنيبً 

ففى قصة أبى سميماف الدارانى مػع حػورا  العيػوف لمػا نػاـ فػى صػبلتو 
 ركضتو برنميا وقالت لول حبيبى !

 لمتينديف فى تيندىـ ؟أترقد عيناؾ والممؾ يقظاف ينظر إلى ا
 أترقد عيناؾ وأربى لؾ فى الددر منذ كذا وكذا ؟

  وقػػػد عرقػػػت  اوفػػػى نيايػػػة القصػػػة يقػػػوؿ أبػػػو سػػػميمافل فوثبػػػت فزًعػػػ
ف حبلوة منطقيا لفى سمعى وعقمى   . (1)استحياً  مف توبيديا إياى   وا 

وترى العنب العناب فػى قصػة عبػد الواحػد بػف زيػد مػع حػورا  العيػوف 
سببا فى  فا  عمتو   وفى نياية ىذه القصة يقوؿ عبد الواحػد بػف التى كانت 

زيدل فاستيقظت ) واهلل ( وكأنى أن طت مف عقاؿ   فما ا تكيت تمؾ العمة بعد 
ليمتى تمؾ   وال ذىب حبلوة منطقيا مف قمبى   قـ  فاؾ اهلل إلى صػبلتؾ غيػر 

 . (4)مضرور 

                                           

 . 4/153ينظرل القصة فى ل  عب اإليماف لمبييقى ( 1)

 . 1/341ينظرل القصة فى كتابل التيند وقياـ الميؿ ( 4)
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ؼ عػػف الطعػػاـ وفػػى قصػػة سػػيؿ العراقػػى مػػع حػػورا  العيػػوف تػػراه يعػػز 
؛ مػف أنػؿ  -تعػالى  –وال راب والميو والسمر   وين غؿ بالصػبلة والصػياـ هلل 

 . (1)أف يستمتع بحورا  العيوف فى الننة 
  حيػػث  اىادًفػػ اومػػف ىنػػا أرى أف نثػػر الحػػور العػػيف يعػػد أدبػػا إسػػبلميً 

ييدؼ إلى المنافسة فى فعؿ الديرات وترؾ المنكػرات   وتنميػة الحػس النمػالى 
فػى نمػاؿ الحػور العػيف ورقػتيف وحسػف كبلميػف    اؾ النماؿ الدالد ممثبًل إلدر 

بالحكمػػة والموعظػػة  –تعػػالى  –مػػف ألػػواف الػػدعوة إلػػى اهلل  اعنيًبػػ اويمثػػؿ لوًنػػ
الحسنة   فمو أثره الواضح فى ىداية مف أراد اهلل بو الدير فى الدنيا واآلدػرة ؛ 

عمػى لسػاف أىػؿ الننػة ؛  – تعػالى –ألنو كبلـ نابع مػف الننػة بػوحى مػف اهلل 
 ليوصؿ إلى نعيـ الننة .

   كػامبًل  انموذنًيػ اوىكذا صور نثر الحور العيف لمنماؿ والمتعػة تصػويرً 
النمػػاؿ  –فك ػػؼ عػػف نمػػاؿ حسػػى يفػػوؽ فػػى متعتػػو بمراحػػؿ ال نيايػػة ليػػا 

المن ػػػود عنػػػد أصػػػحاب نظريػػػة " الفػػػف لمفػػػف " مػػػع تحررىػػػا مػػػف قيػػػود ال ػػػرع 
 واإلنسانية .

ىػػذا النمػػاؿ الحسػػى الظػػاىر بنمػػاؿ بػػاطنى يكمػػف فػػى عفػػة  وقػػد تػػوج
وطيارة الحور العيف وحسف أدبلقيف مع طيارة أزوانيف مف المػؤمنيف   وىػذا 
النماؿ الباطنى يفوؽ فى حسنو وأصالتو بمراحػؿ ال نيايػة ليػا لمنمػاؿ الدمقػى 
المن ود عند أصحاب نظرية " الفف لمحياة"   كما ك ؼ ىذا النماؿ عػف دبػث 

ريػػة" الفػػف لمفػػف " ومػػدى قػػذارة باطنيػػا ؛ ألنيػػا تػػدعو إلػػى الرذيمػػة وفسػػاد نظ
 المنتمع .

                                           

 . 132   1/135ينظر القصة فى كتاب ل المنامات البف أبى الدنيا ( 1)
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 ولست أبالغ فى  ئ إف قمت ل إف نثر الحور العيف قد صور لنا نمػااًل 
ال نياية لو وال مثيؿ لو   ودير دليػؿ عمػى ذلػؾ مػا رواه الطبرانػى  اوباطنً  اظاىرً 

 فى غنا  الحور العيف ؛ حيث يقمفل
 ! االدات فبل نموت أبدً " نحف الد

 ! اأال   ونحف الناعمات فبل نبؤس أبدً 
 ! اأال   ونحف المقيمات فبل نظعف ابدً 
 ! اأال   ونحف الراضيات فبل نسدط أبدً 
 . (1)طوبى لمف كنا لو   وكاف لنا ! " 

قػػامتيف فػػى الننػػة دا مػػة بػػبل مػػوت أبػػدً  إلػػى مػػا ال نيايػػة    افحيػػاتيف وا 
بػبل د ػونة أو  ػقا  إلػى مػاال نيايػة   اف دا مػة أبػدً ونماليف ونعومة أنسػادى

بػبل سػدط إلػى مػاال  اورضاىف بعي يف وقوة ونماؿ وطيارة أزوانيػف دا ػـ أبػدً 
بيف   فكتبيف لػو  –تعالى  –نياية لو   فطاب عيش واستمتاع مف زونو اهلل 

   وكتبو ليف .

                                           

 . 3/425ى المعنـ األوسط لمطبران( 1)
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 اخلامتلح
لبقػا    وقػػبح الػػدنيا لمدمػػود وا االحمػد هلل الػػذى نمػؿ اآلدػػرة ونعميػا دارً 

لمغػػػرور والفنػػػا    وأصػػػمى وأسػػػمـ عمػػػى سػػػراج العممػػػا    ومنػػػد  اونعميػػػا دارً 
ماـ المرسميف واألنبيا    سيدنػ ا محمػد وعمػى آلػو وصػحبو أنمعػيف ػاألوليا   وا 

 ؛؛؛ وبعد ؛؛؛
وتوفيقو دراسة نثر الحور العػيف   وتحميػؿ  –تعالى  –فقد تـ بحمد اهلل 

بيػػػاف دصا صػػػو الفنيػػػة مػػػع دراسػػػتو مػػػف الناحيػػػة قصصػػػو   وموضػػػوعاتو   و 
النقدية فى ضو  نظريتى ) الفف لمفف (   ) والفف لمحياة (   وقػد تمدػض ىػذا 

 البحث عف كثير مف الثمار والنتا   النافعة التى مف أىميال
فػػتح ىػػذا البحػػث الطريػػؽ نحػػو أدب نديػػد لػػـ تعرفػػو أقػػبلـ األدبػػا     -1

ل أدب الحػػور العػػيف الػػذى ادتػػرؽ والنقػػاد حتػػى عصػػرنا ىػػذا   أال وىػػو
عػػالـ الحػػور العػػيف   فصػػػورىف أدؽ تصػػوير فػػى قصػػورىف الننانيػػػة 

 العالية .
عقبػػت فػػى ىػػذا البحػػث عمػػى مػػا ذكػػره عممػػا  المغػػة فػػى مفيػػـو الحػػور  -4

العيف   فتوسعت فى ىذا المفيـو بما يتناسب مع نمػاؿ الحػور العػيف  
ة فػػػػى  ػػػػئ   وحػػػػبلوة ألػػػػواف عيػػػػونيف دوف أف أنػػػػاقض قواعػػػػد المغػػػػ

واسػػتدلمت عمػػى ذلػػؾ ب ػػواىد مػػف الحػػديث النبػػوى ال ػػريؼ   وال ػػعر 
 العربى األصيؿ .

أ ار ىذا البحث إلى أىـ المقاييس النموذنية لنماؿ األنثى مف دبلؿ  -3
صفات نماؿ الحور العيف ؛ ومف ثػـ يكػوف ىػذا البحػث قػد أىػدى إلػى 
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يػػث وضػػع النقػاد وفبلسػػفة عمػػـ النمػاؿ ىديػػة ال نظيػػر ليػا عنػػدىـ ؛ ح
ا نابعػة مػف صػفات ػنموذنية لنماؿ المرأة ال دطأ فييا ؛ ألنيػ امقاييسً 

 نماؿ الحور العيف التى أ ار إلييا القرآف الكريـ   والحديث النبوى .

ك ؼ ىذا البحث عف منثور كبلـ الحػور العػيف العػذب الر ػيؽ النػابع  -2
انيػة مف أفواىيف النميمة الرقيقة بمغة عربية فصيحة مف بيف بي ة نن

ليػػذه البي ػػة العاليػػة التػػى ال  اعاليػػة ؛ ليكػػوف ىػػذا الكػػبلـ الرفيػػع عنواًنػػ
 مثيؿ ليا .

مػػف القصػػص الغراميػػة  اأضػػاؼ ىػػذا البحػػث إلػػى عػػالـ الع ػػاؽ كثيػػرً  -2
اليادفػػػة   والتػػػى ال نظيػػػر ليػػػا فػػػى اآلداب العربيػػػة واألننبيػػػة ؛ حيػػػث 

وعػالـ ربطت ىذه القصص بيف عالميف متناقضيف ىمال عػالـ الػدنيا   
اآلدػػػػرة   فالعا ػػػػقةل حػػػػورا  العيػػػػوف   تعػػػػيش فػػػػى عػػػػالـ اآلدػػػػرة   
ومحبوبيػػػا يعػػػيش فػػػى عػػػالـ الػػػدنيا   وىػػػى تنظػػػر حالػػػو وتحثػػػو عمػػػى 

تعػالى  –االستمرار فى عبادتو   وحسف طاعتو لربو ؛ حتى ينعػؿ اهلل 
ليا   فيزونو منيا ؛ ليستمتع بيا   وتستمتع  امف ىذه العبادة ميرً  –

لننة العاليػة فػوؽ أنيارىػا الناريػة بػبل ىػـ وال نصػب   بو فى قصور ا
 وال تعب .

نثػػر الحػػور العػػيف مػػف الف ػػؿ   وميػػزه بالننػػاح  –تعػػالى  –عصػػـ اهلل  -2
صابة اليدؼ مف أوؿ وىمة ؛ لما أودع اهلل  فييف مػف  –نؿ وعبل  –وا 

نماؿ دارؽ   وحكمة معنزة   فما مف قصة إال وتنتيػى بصػبلح حػاؿ 
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مانو بمنرد رؤيتو لحورا  العيوف دوف مرا  منو أو المحبوب وزيادة إي
 نداؿ .

يعد ىذا البحػث إضػافة حقيقيػة إلػى األدب اإلسػبلمى الػذى دمػت كتبػو  -2
مف نثر الحور العيف ؛ مما يدؿ عمى غيابو عػف أعػيف  اومؤلفاتو تمامً 

األدبا  والنقاد مع عمػو قيمتػو   وعمػـو فا دتػو   وغرضػو ل المنافسػة 
تػػرؾ المنكػػرات   وتنميػػة الحػػس النمػػالى ؛ إلدراؾ فػػى فعػػؿ الديػػرات و 

فػػى  لعبػػاده الطػػا عيف ممػػثبًل  –تعػػالى  –النمػػاؿ الدالػػد الػػذى أعػػده اهلل 
 نماؿ الحور العيف ورقتيف   وحسف كبلميف .

مػف ألػواف تنديػد الدطػاب الػدينى   والػدعوة  الونً  ايعد ىذا البحث أيضً  -5
عظػػة الحسػػنة   ال سػػيما بالحكمػػة العاليػػة   والمو  –تعػػالى  –إلػػى اهلل 

ونحػػػػف نعػػػػيش فػػػػى عػػػػالـ يميػػػػث  ػػػػبابو ورا   ػػػػيواتيـ ونػػػػزواتيـ   
ويقدسػػوف النمػػاؿ الحسػػى أيمػػا تقػػديس   فػػإذا قػػرأوا عػػف عػػالـ الحػػور 
العيف   وعمموا بمدى نمػاليف الدػارؽ   واسػتعدادىف لمحػب الصػادؽ  
والغػػراـ النبيػػؿ   ومتعػػة المػػؤمنيف بيػػف فػػى الننػػة   أعػػادوا النظػػر فػػى 

 –تعػػالى  –حيػػاتيـ مػػرات ومػػرات   وتمنػػوا االسػػتقامة عمػػى مػػني  اهلل 
 فى كؿ  ئ .

لمحػور العػيف  ارغب ىذا البحث فى كثير مف أعماؿ البر التى تعػد ميػرً  -2
فػػػى الننػػػة مثػػػؿل صػػػبلة التينػػػد والقيػػػاـ   وكثػػػرة الصػػػياـ   والػػػذكر   

 والتسبيح   وقرا ة القرآف   وكظـ الغيظ   والصبر عمى المكاره .



 

  

 

 
                                            د/ ماىر أحمد سيد عمي سقاؿ             والرؤى المنامية لبعض الصالحيف بيف نظريتي )الفف لمفف( و ) الفف لمحياة (  " دراسة تحميمية " المرسميف سيد كبلـ في العيف الحور نثر  

 

4222 

ك ػػؼ ىػػذا البحػػث عػػف نمػػاؿ غنػػا  الحػػور العػػيف   ورقػػة ألفػػاظيف  -12
وحسف أسموبيف مع نزالتو وفصاحتو   وسمو معانيو وأفكاره الصادقة 
القوية التى تريح النفس   والقمب   والعقؿ ؛ ألنيا تب ر بنعيـ دا ـ ال 
ينتيػػى   ومتعػػة دالػػدة ال مػػوت فييػػا وال حقػػد وال  ػػقا    وال غػػؿ وال 

فى دقتػو ومبل متػو لمعانيػو  ا    وقد نا  األسموب معنزً حسد وال عنا
. 

تحدث ىذا البحث عف مدى إعراب الحور العيف عف حػبيف ألزوانيػف  -11
فك ػؼ عػف عاطفػة نموذنيػة نمعػػت بػيف الصػدؽ الفنػى والدمقػى فػػى 
وقت واحد ولـ تدضع لتنربػة أدبيػة سػابقة   وقػد تػرددت بػيف القػوة   

 الرفيعة فى ىداية المحبوبيف . وال دة   والميف عمى حسب حكمتيف

ك ؼ ىذا البحث عف إيقاع موسػيقى را ػع فػى نثػر الحػور العػيف نػت   -14
عنػو موسػيقى دادميػػة ل تمثمػت فػػى ادتيػار األلفػػاظ واألسػاليب الدقيقػػة 
الموحية  وأدرى دارنية ل تمثمت فى الموازنة التػى فاقػت وزف ال ػعر 

ى فػػاؽ قافيػػة العمػػودى   كمػػا تمثمػػت فػػى السػػنع غيػػر المتكمػػؼ الػػذ
 ا  فضبًل ػفػى أحاديػث الطػرب والغنػ اال عر العمودى   والذى بدا واضحً 

عػػف نمػػاؿ المعػػانى واألفكػػار التػػى ذابػػت فػػى األسػػاليب ؛ لتبعػػث عمػػى 
إيقاع موسيقى يحث عمىل الحب والتفاؤؿ   وحسف العبادة مع األنػس 

 والمتعة   و كر صاحب النعـ .

نديػدة لػـ تعتمػد)ألوؿ مػرة( عػف صػور أدبيػة  اك ؼ ىػذا البحػث أيًضػ -13
نمػا اعتمػدت عمػى  عمى الدياؿ كما ىو معتػاد عنػد النقػاد واألدبػا    وا 
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الحقيقػة الواقعيػػة المنػػردة التػػى ال منػاؿ فييػػا لمديػػاؿ والمبالغػػة   وقػػد 
 فاقت الدياؿ فى روعتيا ونماليا بمراحؿ ال نياية ليا .

قػف فيمػا مػا أوغؿ الحور العيف فى بعض صورىف األدبية الحقيقية  فف -12
 يسمى بالدياؿ العممى الذى أدىش النقاد فى العصرالحديث .

ك ػػؼ ىػػذا البحػػث عػػف نمػػاؿ معنػػز   ومتعػػة دالػػدة تفػػوؽ المتعػػة  -12
المن ودة عند أصحاب نظريػة ) الفػف لمفػف ( بمراحػؿ ال نيايػة ليػا    

ؼ؛ ػوأ ار إلى قصور ىذه النظرية   ومدى دنا ة نماليا الحسى الزا ػ
عد ال رع الحنيؼ   وتقاليد الفطرة النقيػة ؛ ممػا أودى لتحررىا مف قوا

 بيا إلى فساد المنتمع   وىبلكو .

صور ىذا البحث عفة الحور العيف وطيارة أدبلقيف بطريقة نموذنيػة  -12
تفػػوؽ النمػػاؿ الدمقػػى المن ػػود عنػػد أصػػحاب نظريػػة ) الفػػف لمحيػػاة ( 

متعػة ونمػاؿ ؛ لينمع نثر الحور العيف بيف  ابمراحؿ ال نياية ليا أيضً 
الظػػاىر   والبػػاطف   فيعمػػؿ عمػػى إصػػبلح المنتمػػع فػػى الػػدنيا ؛ لنيػػؿ 

 المتاع األبدى فى اآلدرة .

وفى دتاـ ىذا البحث أوصػى نقػاد أدب المػرأة   وفبلسػفة عمػـ النمػاؿ  -12
بدراسػة نثػر الحػور العػيف لمدػروج منػو بمقػاييس نموذنيػة لمنمػاؿ قػد 

كمػػػا أوصػػػى الػػػدعاة  مػػػف الػػػنقص الب ػػػرى   –تعػػػالى  –عصػػػميا اهلل 
بتػػػذكير المسػػػمميف باألحاديػػػث والقصػػػص التػػػى صػػػورت نمػػػاؿ الحػػػور 
العيف  وحوارىف مع أزوانيف   وغنا ىف ليػـ فػى الننػة ؛ حتػى يزىػد 

 النميع فى دار الغرور   ويعمموا لدار الثواب   والسرور .
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صػبلح مقػررات األدب  اوأديرً  -15 أوصػى أدبػا  ونقػاد ىػذا العصػر بترقيػع وا 
  وتزيينيػػا بنصػػوص مػػف نثػػر الحػػور العػػيف ؛ ليػػؤدى األدب  اإلسػػبلمى

اإلسبلمى ميمتو السػامية فػى تربيػة وتيػذيب أدػبلؽ المسػمميف   كمػا 
أوصى إدوانى مف الباحثيف والباحثات باالطبلع عمى نثر الحور العػيف 
  وفحص وتحميؿ دصا صػو الفنيػة النديػدة التػى درقػت لقواعػد النقػد 

عمييا مثؿل الصورة األدبية التى اعتمدت عمى الفنى التى أنمع النقاد 
الحقيقػػة الواقعيػػة المنػػردة   ولػػـ تعتمػػد عمػػى الديػػاؿ كمػػا ىػػو معػػروؼ 

 عند النقاد .

لونيػػو  اأف ينعػػؿ ىػػذا العمػػؿ دالًصػػ –تعػػالى  –ىػػذا وأرنػػو مػػف اهلل 
الكػػريـ وأف يغفػػر لػػى مػػػا كػػاف فيػػو مػػػف زالت   وأف ينفعنػػى بػػو   والمسػػػمميف 

ينعمػو فػى ميػزاف حسػناتى   وحسػنات مػف أ ػاد بػو وقومػو؛  والمسممات   وأف
 بو الباحثيف والباحثات . –تعالى  –لينفع اهلل 

وحسػػبى أننػػى ب ػػر أصػػيب وأدطػػئ   فػػأتوب   وكػػؿ ابػػف آدـ دطػػا    
 وآدر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف .

 .وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أنمعيف
 ىػ1232ذى الحنة عاـ  تـ بحمد اهلل فى غرة
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 الفهلازس الفٌيلح
 : أهن هصادز ًثس احلىز العني .أولً 

              التينػػػد وقيػػػاـ الميػػػؿ البػػػف أبػػػى الػػػدنيا   تحقيػػػؽ/ مصػػػمح الحػػػارتى    -1
 الرياض . –ـ   مكتبة الر يد 1225ط األولى 

        نػػامع األصػػوؿ فػػى أحاديػػث الرسػػوؿ البػػف األثيػػر النػػزرى   تحقيػػؽ/  -4
 دار البياف . –القادر األرنؤوط   ط األولى  عبد

النمػػع بػػيف الصػػحيحيف البدػػارى ومسػػمـ لمحمػػد بػػف فتػػوح الحميػػدى    -3
بيػروت  –دار ابف حـز  2ىػ 1243تحقيؽ د/ عمى البواب   ط الثانية 

. 

دار  -ىػػػػ 1222حميػػػة األوليػػػا  ألبػػػى نعػػػيـ األصػػػبيانى   ط الرابعػػػة  -2
 بيروت . –الكتاب العربى 

 –نػػة   تحقيػػؽ/ محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقى   ط دار الفكػػر سػػنف ابػػف ما -2
 بيروت .

سػػنف الترمػػذى   تحقيػػؽ / أحمػػد محمػػد  ػػاكر   ط دار إحيػػا  التػػراث  -2
 لبناف . –بيروت  –العربى 

سػػػػنف سػػػػعيد بػػػػف منصػػػػور الدرسػػػػانى النوزنػػػػانى   تحقيػػػػؽ/ حبيػػػػب  -2
 اليند . –الدار السمفية  -ىػ 1223األعظمى   ط األولى 
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مبييقػػػى   تحقيػػػؽ د/ عبػػػد العمػػػى حامػػػد   ط األولػػػى  ػػػعب اإليمػػػاف ل -5
بيػروت  –الرياض   ط دار الكتػب العمميػة  –مكتبة الر د  -ىػ 1243

 لبناف . –

 بدوف طبعة . –صحيح مسمـ   تحقيؽ/ محمد فؤاد عبد الباقى  -2

كنز العمػاؿ فػى سػنف األقػواؿ واألفعػاؿ لممتقػى الينػدى   تحقيػؽ / بكػر  -12
 مؤسسة الرسالة. -ىػ 1221حيانى   ط الدامسة 

مؤسسػة الرسػالة  –مسند أحمد   تحقيؽ/  عيب األرنؤوط   ط الثانيػة  -11
. 

المصػػنؼ ألبػػى بكػػر عبػػد الػػرزاؽ الصػػنعانى   تحقيػػؽ/ حبيػػب الػػرحمف  -14
 بيروت . –المكتب اإلسبلمى  -ىػ 1223األعظمى   ط الثانية 

تحقيػؽ / محمػد عبػد اهلل  –معالـ التنزيؿ ألبػى محمػد الحسػيف البغػوى  -13
 دار طيبة . -ىػ 1212نمر   ط الرابعة ال

 القاىرة . -ىػ 1212المعنـ األوسط لمطبرانى   ط دار الحرميف   ط  -12

المعنػػػػـ الصػػػػغير لمطبرانػػػػى   تحقيػػػػؽ / محمػػػػود  ػػػػكور   ط المكتػػػػب  -12
 ط األولى . –بيروت  –اإلسبلمى 

              المعنػػػـ الكبيػػػر لمطبرانػػػى   تحقيػػػؽ/ حمػػػدى عبػػػد المنيػػػد السػػػمفى    -12
 ىػ   الموصؿ   ط الثانية .1222ط 

المنامػػػات البػػػف أبػػػى الػػػدنيا   تحقيػػػؽ/ عبػػػد القػػػادر عطػػػا   ط األولػػػى  -12
 لبناف . –بيروت  -ىػ 1213
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ً
 : أهن ادلصادز وادلساجع العاهح الىت تغري هٌها الثح  .اثاًي

 ـ   دار نيضة مصر. 1222مندور   ط األدب وفنونو لمدكتور/ محمد  -15

لعػرب   تػأليؼ د/ أحمػد أحمػد بػدوى   ط دار أسس النقد األدبػى عنػد ا -12
 القاىرة . –الفنالة  –نيضة مصر 

اإلطار الموسيقى لم عر مبلمحػو وقضػاياه لمػدكتور/ عبػد العزيػز نبػوى   -42
 القاىرة . –ـ   الصدر ) سيسكو ( 1225ط 

 بدوف طبعة . –األعبلـ   تأليؼل دير الديف الزركمى  -41

/ سػػمير نػػابر   ط الثانيػػة   األغػػانى ألبػػى الفػػرج األصػػفيانى   تحقيػػؽ -44
 لبناف . –بيروت  –دار الفكر 

 بدوف طبعة . –إكماؿ الكماؿ البف ماكوال  -43

البحػػر المديػػد ألبػػى العبػػاس أحمػػد بػػف محمػػد بػػف الميػػدى بػػف عنيبػػة  -42
 –بيػروت  –دار الكتػب العمميػة  -ىػػ 1243الفارسى   ط الثانيػة   ط 

 لبناف .

 تاج العروس لمزبيدى   ط دار اليداية. -42

تناىػػػات وآرا  فػػػى النقػػػد الحػػػديث لمػػػدكتور/ محمػػػد نايػػػؿ   ط مطبعػػػة ا -42
 الرسالة.

 -ىػػػ 1244تفسػػير البحػػر المحػػيط ألبػػى حيػػاف األندلسػػى   ط األولػػى  -42
 لبناف . –بيروت 
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ىػػ   دار 1231تفسير ابػف كثيػر   تحقيػؽ/ حامػد الطػاىر   ط الثانيػة  -45
 القاىرة . –الفنر 

 بدوف طبعة. –تفسير البيضاوى  -42

 تونس . –ـ   دار سحنوف 1222تحرير والتنوير   ط تفسير ال -32

 القاىرة. –دار الحديث  –تفسير النبلليف   ط األولى  -31

ىػػ 1322تفسير الدازف لعبل  الػديف البغػدادى الم ػيور بالدػازف  ط  -34
 بيروت . –دار الفكر  -

 –تفسير السراج المنير ل مس الديف ال ربينى   ط دار الكتب العممية  -33
 .لبناف  –بيروت 

ىػػ 1242تفسير السعدى   تحقيؽ / عبد الرحمف المويحؽ   ط األولى  -32
   مؤسسة الرسالة .

ىػػ   مكتبػػة 1212تفسػير الصػنعانى   تحقيػؽ د/ مصػػطفى مسػمـ   ط  -32
 الرياض . –الر د 

ىػػػ   1242تفسػػير الطبػػرى   تحقيػػؽ/ أحمػػد محمػػد  ػػاكر   ط األولػػى  -32
 مؤسسة الرسالة .

            ى   تحقيػػؽ د/ عبػػد اهلل الػػوىبى   تفسػػير العػػز بػػف عبػػد السػػبلـ السػػمم -32
 بيروت . –دار ابف حـز  -ىػ 1212ط األولى 

 تفسير الفدر الرازى   ط دار إحيا  التراث العربى . -35



 

  

 

 
                                            د/ ماىر أحمد سيد عمي سقاؿ             والرؤى المنامية لبعض الصالحيف بيف نظريتي )الفف لمفف( و ) الفف لمحياة (  " دراسة تحميمية " المرسميف سيد كبلـ في العيف الحور نثر  

 

4222 

     ىػػػػ   1243تفسػػػير القرطبػػػى   تحقيػػػؽ/ ى ػػػاـ البدػػػارى   ط األولػػػى  -32
 الرياض . –ط دار عالـ الكتب 

ىػػػ   دار الكتػػب 1242ولػػى تفسػػير مقاتػػؿ بػػف سػػميماف األزدى   ط األ  -22
 لبناف . –بيروت  –العممية 

 –ـ 1223التفسير النفسى لؤلدب تػأليؼ د/ عػز الػديف إسػماعيؿ   ط  -21
 دار المعارؼ .

 -ىػػ 1322الثقات البف حباف   تحقيؽ/ السيد  رؼ الػديف أحمػد   ط -24
 بيروت . –دار الفكر 

النػػػػامع الصػػػػحيح لمبدػػػػارى   تحقيػػػػؽ/ محمػػػػد زىيػػػػر   ط األولػػػػى    -23
 دار طوؽ النناة . -ىػ 1244ط

حادى األرواح إلى بػبلد األفػراح البػف القػيـ   تحقيػؽ أ/ دالػد عثمػاف    -22
 –مكتبػػة الصػػفا  -ىػػػ 1242مرانعػػة أ/ طػػو عبػػد الػػر وؼ   ط األولػػى 

 القاىرة .

دراسػػػات أدبيػػػة فػػػى عصػػػر صػػػدر اإلسػػػبلـ والدولػػػة األمويػػػة   تػػػأليؼ/  -22
 –مطبعػة األمػؿ  -ىػػ 1232األستاذ الدكتور/ عيد قنػاوى   ط الثانيػة 

 أسيوط .

دراسات فى النقد العربى الحديث ومذاىبو لؤلستاذ الػدكتور/ عمػى طمػب  -22
 أسيوط  . –مطبعة مدتار  –ـ 1222  ط 
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دراسات فى النقد العربى الحديث ومذاىبو   تأليؼ الدكتور/ محمد عبد  -22
 المنعـ دفانى   ط دار الطباعة المحمدية .

 سوريا . –كتاب العربى ط دار ال –ديواف األدطؿ  -25

ديػػػواف امػػػرئ القػػػيس   تحقيػػػؽ/ محمػػػد أبػػػو الفضػػػؿ إبػػػراىيـ   ط دار  -22
 مصر . –المعارؼ 

بػدوف  –ديواف ب ار بف برد   تقديـ و رح/ محمد الطاىر بف عا ػور  -22
 طبعة .

 القاىرة . –دار المعارؼ  –ط الثالثة  –ديواف نرير  -21

صػػرية العامػػة اليي ػػة الم –ـ 1225ديػػواف عمػػر بػػف أبػػى ربيعػػة   ط  -24
 لمكتاب .

 لبناف . –بيروت  –ديواف لبيد بف ربيعة العامرى   ط دار صادر  -23

 بيروت . –روح المعانى لؤللوسى  ط دار إحيا  التراث العربى  -22

يا فػيمف دفػف بػداريا البػف عمػاد الػديف الدم ػقى   تحقيػؽ/  -22 الروضة الر 
 سوريا . –دم ؽ  -ىػ 1225عبده األ عث   ط 

كممػات النػػاس ألبػػى بكػر األنبػػارى   تحقيػػؽ د/ حػػاتـ  الزاىػر فػػى معػػانى -22
 بيروت . –مؤسسة الرسالة  -ىػ 1214الضامف   ط 

سنف الدارمى   تحقيؽ / فواز أحمػد زمرلػى   دالػد العممػى   ط األولػى  -22
 لبناف .–بيروت  –دار الكتاب العربى  -ىػ 1222
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 –دار المعرفػػة  -ىػػػ 1322صػػفة الصػػفوة البػػف النػػوزى   ط الثانيػػة  -25
 بيروت .

 بيروت . –الطبقات الكبرى البف سعد   ط دار صادر  -22

نرا اتػػػو لمػػػدكتور/ صػػػبلح فضػػػؿ   ط األولػػػى  -22 عمػػػـ األسػػػموب مباد ػػػو وا 
 بيروت . –من ورات دار اآلفاؽ  -ىػ 1222

              عيػػار ال ػػعر البػػف طباطبػػا العمػػوى   تحقيػػؽ أ/ عبػػاس عبػػد السػػتار    -21
 .لبناف  –بيروت  -ىػ 1224ط األولى 

                فػػػػى أصػػػػوؿ النقػػػػد األدبػػػػى وقضػػػػاياه لمػػػػدكتور/ زىػػػػراف محمػػػػد نبػػػػر    -24
 ىػ .1225ط 

فى النقد األدبى الحديث مذاىب وقضػايا لمػدكتور/ عبػد الحميػد ىػبلؿ    -23
 مطبعة األمانة . -ىػ 1224ط 

 دار المعارؼ. –فى النقد األدبى لمدكتور/ وقى ضيؼ   ط الثامنة  -22

 بدوف طبعة . –ف يعقوب الفيروزآبادى القاموس المحيط لمحمد ب -22

دار  -ىػػ 1244الك ؼ والبياف ألبػى إسػحاؽ النيسػابورى   ط األولػى  -22
 بيروت . –إحيا  التراث العربى 

المبػػػاب فػػػى عمػػػـو الكتػػػاب ألبػػػى حفػػػص عمػػػر الدم ػػػقى   ط األولػػػى  -22
 لبناف . –بيروت  –دار الكتب العممية  -ىػ 1212

 بيروت . –دار صادر  – لساف العرب البف منظور   ط األولى -25
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مكتبة  -ىػ 1212مدتار الصحاح لمرازى   تحقيؽ/ محمود داطر   ط  -22
 بيروت . –لبناف 

المػػذاىب النقديػػة بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽ   تػػأليؼ د/ محمػػد السػػعدى  -22
 القاىرة . –دار الطباعة المحمدية  -ىػ 1324فرىود   ط 

المكتبػة العمميػة  المصباح المنير ألحمد بف محمد المقرى الفيػومى   ط -21
 لبناف . –بيروت  –

مصػػنؼ ابػػف أبػػى  ػػيبة   تحقيػػؽ/ محمػػد عوامػػة   ط الػػدار السػػمفية  -24
 اليندية .

معانى القرآف لمنحاس   تحقيؽ/ محمد عمى الصػابوى   ط األولػى   ط  -23
 مكة . –ىػ  نامعة أـ القرى 1222

ؽ مفيـو اإلبداع الفنى فى النقد العربػى القػديـ   تػأليؼ أ/ منػدى توفيػ -22
 اليي ة المصرية العامة لمكتاب . –ـ 1223  ط 

ـ   1252موسػػيقى ال ػػعر العربػػى لمػػدكتور/ حسػػنى عبػػد النميػػؿ   ط  -22
 اليي ة المصرية العامة لمكتاب .

ـ   مكتبة 1255موسيقى ال عر لمدكتور/ إبراىيـ أنيس   ط السادسة  -22
 األننمو المصرية .
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دار إحيػػا  التػػراث  موطػػأ مالػػؾ   تحقيػػؽ/ محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقى   ط -22
 مصر . –العربى 

النقػػػد األدبػػػى ومدارسػػػو الحديثػػػة السػػػتانمى ىػػػايمف   ترنمػػػة/ إحسػػػاف  -25
 لبناف . –بيروت  –ـ   دار الثقافة 1222عباس   ط


