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ÉΟ ó¡Î0 «! $# Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm §�9$# 

ß‰ ôϑptø:$# ¬! íΝ≈ n=y™ uρ 4’ n?tã ÍνÏŠ$t6Ïã šÏ%©!$# #’ s∀ sÜ ô¹$# 3   

وإعادة اخللق مباهية جديدة يف اآلخرة ، مسألة ليست متوقّفةً على عاملي اإلنـس  .. 
 ـ   فكلُّ.. واجلن ا حاولنـا  ما يعاد خلقه يف اآلخرة يكون مباهية جديدة ، ولـذلك مهم

  يئـة ه خملوقة من نعيم ، ال نستطيع ذلك ، ألنالوقوف على حقيقة ما أُخفي ألهل اجلن
  ..ختتلف عما نعلم يف احلياة الدنيا 

) Ÿξsù ãΝ n=÷è s? Ó§øÿ tΡ !$̈Β u’ Å∀ ÷zé& Μ çλm;  ÏiΒ Íο§� è% &ã ôã r& L !# t“y_ $ yϑÎ/ (#θ çΡ%x. tβθ è=yϑ÷ètƒ (  ] السجدة
 :١٧ [  

هو ماٌء آسن ، ولنب الدنيا يتغير طعمـه ،  ) مقارنة مع ماء اآلخرة ( لدنيا فماء ا.. 
  ..وكلُّ ما هو موجود يف اآلخرة خيتلف عنه يف الدنيا .. بينما لنب اآلخرة ال يتغير طعمه 

) ã≅ sW ¨Β Ïπ̈Ψ pgø:$# ÉL©9 $# y‰ Ïã ãρ tβθà) −Gßϑø9$# ( !$ pκ�Ïù Ö�≈ pκ÷Ξ r& ÏiΒ >!$ ¨Β Î� ö� xî 9Å™# u Ö�≈ pκ÷Ξ r&uρ ÏiΒ &t©9 óΟ ©9 

÷� ¨� tótG tƒ …çµ ßϑ÷èsÛ Ö�≈ pκ÷Ξ r&uρ ôÏiΒ 9�÷Η s~ ;ο©%©! tÎ/ Ì�≈ ¤±=Ïj9 Ö�≈ pκ÷Ξ r&uρ ôÏiΒ 9≅ |¡tã ’ y∀ |Á•Β ( (   ] ١٥  : حممد [   
حيسبونه مما رزِقُوا من قبل ، ألنه متشـابه  ، ولذلك حينما يرزق أهل اجلنة من رزقٍ 

  ..تلف يف املاهية والطعم خملكنه و ..يف الشكل 
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) Î� Åe³o0 uρ šÏ%©!$# (#θãΨ tΒ# u (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ¨βr& öΝ çλm; ;M≈ ¨Ψ y_ “Ì� øg rB ÏΒ $ yγÏF øtrB 

ã�≈ yγ÷Ρ F{$# ( $yϑ¯=à2 (#θè%Î— â‘ $ pκ ÷] ÏΒ ÏΒ ;οt� yϑrO $]%ø— Íh‘   (#θä9$ s% # x‹≈yδ “Ï%©!$# $ oΨ ø%Î— â‘ ÏΒ ã≅ö6 s% ( (#θè? é&uρ Ïµ Î/ 

$ YγÎ7≈ t±tFãΒ ( (   ] ٢٥: البقرة [   

واالختالف بني نواميس الدنيا ونواميس االخرة يطال حىت مفهـوم الزوجيـة ،   .. 
فلقاء الزوجية املعروف يف احلياة الدنيا ، خيتلف عنه يف احلياة اآلخرة بـني أهـل اجلنـة    

  ..وأزواجهم 
جبسد   –بعد النفخة الثانية  – فالنفس البشرية املوجودة يف عامل الربزخ ، ستزوج.. 

# (: اآلخرة لَق هلا يف يخ sŒÎ) uρ â¨θàÿ ‘Ζ9$# ôM y_Íiρ ã— (  ] ته له ما وهذا اجلسد،  ] ٧: التكويرهي
وفق معيارٍ له تعلّقه بنتيجة العمل اليت خرج ا  املختلفة عن جسد الدنيا ، فهو خملوق

  ..اإلنسان من حياته الدنيا 

ظهرت آلدم عليـه   –مباهيتها الدنيوية  –أنَّ األعضاء اجلنسية  كُنا قد رأينا كيف.. 
فجسـد آدم  .. السالم وزوجه نتيجة اخلطيئة وبعد معصية اهللا تعاىل يف جنـة االختبـار   

وجسد زوجه قبل تلك اخلطيئة مل تظهر فيهما السوءة ، وبالتايل فاملاهيـة اجلنسـية آلدم   
فالسوءةُ الظاهرة .. ا هي عليه اآلن بالنسبة للبشر وزوجه قبل اهلبوط اجلسدي ختتلف عم

لإلنسان يف حياته الدنيا ، ليست كذلك يف اآلخرة ، وبالتايل فلقاء الزوجية بني أهل اجلنة 
  .. وأزواجهم ليس باآللية اليت حتدث يف الدنيا 

 ..عنـه يف   بل إنّ التمايز بني األنوثة والذكورة الذي نعلمه يف احلياة الدنيا ، خيتلف
ومفهوم الطمث الوارد يف القرآن الكرمي بالنسبة للحور يف اآلخـرة ، لـيس   .. اآلخرة 

  ..كمفهوم اللقاء اجلنسي يف احلياة الدنيا 
) tÏ↔Å3−GãΒ 4’ n? tã ¤\ã�èù $pκ ß] Í←!$ sÜ t/ ô ÏΒ 5−u� ö9tGó™ Î) 4  o_y_ uρ È÷tF̈Ζ yf ø9$# 5β# yŠ ∩∈⊆∪ Äd“r' Î6sù ÏIω# u 

$ yϑä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩∈∈∪ £Íκ� Ïù ßN≡ u� ÅÇ≈ s% Å∃ö� ©Ü9$# óΟ s9 £åκ ÷Z ÏϑôÜtƒ Ó§Ρ Î) óΟ ßγn=ö6 s% Ÿω uρ Aβ !%ỳ ∩∈∉∪ Äd“r' Î6sù 
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Ï Iω# u $ yϑä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3è? ∩∈∠∪ £æη¯Ρ r(x. ßNθè%$u‹ ø9$# ãβ%ỳ ö� yϑø9 $# uρ ∩∈∇∪ Äd“ r'Î6 sù ÏIω# u $yϑä3 În/u‘ Èβ$t/Éj‹ s3è? 

∩∈∪ ö≅ yδ â !# t“y_ Ç≈ |¡ ômM} $# �ω Î) ß≈ |¡ ômM}    ] ٦٠ – ٥٤: الرمحن [   ) #$

) Äd“r' Î6sù Ï Iω# u $yϑä3 În/u‘ Èβ$t/Éj‹ s3è? ∩∠⊇∪ Ö‘θãm ÔN≡u‘θÝÁø) ¨Β ’ Îû ÏΘ$u‹ Ïƒø:$# ∩∠⊄∪ Äd“ r'Î6 sù ÏIω# u 

$ yϑä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3è? ∩∠⊂∪ óΟ s9 £ åκ÷Z ÏϑôÜ tƒ Ó§Ρ Î) öΝ ßγn=ö6 s% Ÿω uρ Aβ!% ỳ (    ] ٧٤ – ٧١: الرمحن  [  
وبالتايل فأهل اجلنة الذين يزوجهم اهللا تعاىل حبورٍ يف اجلنة ، هم املؤمنـون مـن   . .

فالسياق القرآينّ احمليط بعبارة تزويج أهل اجلنة بتلك احلور ، ليس .. ذكور الدنيا وإناثها 
  ..خاصاً بالذكور من أهل اجلنة دون اإلناث 

) ¨βÎ) tÉ) −FãΚø9 $# ’Îû BΘ$s) tΒ &ÏΒr& ∩∈⊇∪ ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ 5χθã‹ ãã uρ ∩∈⊄∪ tβθÝ¡t6 ù=tƒ ÏΒ < ß̈‰Ζß™ 

5−u� ö9tGó™ Î) uρ šÎ=Î7≈ s) tG•Β ∩∈⊂∪ y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 Ν ßγ≈ oΨô_ ¨ρ y— uρ A‘θçt¿2 &Ïã ∩∈⊆∪ tβθãã ô‰ tƒ $yγŠÏù Èe≅ ä3Î/ 

>π yγÅ3≈ sù šÏΖÏΒ# u ∩∈∈∪ Ÿω šχθè%ρä‹ tƒ $yγŠÏù šVöθ yϑø9 $# �ωÎ) sπ s?öθ yϑø9 $# 4’ n<ρW{$# ( óΟßγ9 s%uρ uρ z># x‹ tã 

ÉΟŠÅs pgø:$# (   ] ٥٦ – ٥١: الدخان  [  

) ¨β Î) tÉ) −Gßϑø9$# ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ 5ΟŠÏè tΡ uρ ∩⊇∠∪ tÎγÅ3≈sù !$ yϑÎ/ öΝ ßγ9 s?# u ÷Λ àι š/ u‘ óΟ ßγ9 s%uρ uρ öΝ åκ›5 u‘ z>#x‹ tã 

ÉΟŠÅs pgø:$# ∩⊇∇∪ (#θè=ä. (#θç/ u� õ°$# uρ $ O↔ÿ‹ ÏΖ yδ $ yϑÎ/ óΟ çFΖ ä. tβθè=yϑ÷è s? ∩⊇∪ tÏ↔Å3−GãΒ 4’ n? tã 9‘ç� ß  7π sùθàÿ óÁ̈Β ( 
Ο ßγ≈ uΖ ô_ ¨ρ y— uρ A‘θçt¿2 &Ïã (   ] ٢٠ – ١٧: الطور [   

) Äd“r' Î6sù Ï Iω# u $yϑä3 În/u‘ Èβ$t/Éj‹ s3è? ∩∠⊇∪ Ö‘θãm ÔN≡u‘θÝÁø) ¨Β ’ Îû ÏΘ$u‹ Ïƒø:$# ∩∠⊄∪ Äd“ r'Î6 sù ÏIω# u 

$ yϑä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3è? ∩∠⊂∪ óΟ s9 £ åκ÷Z ÏϑôÜ tƒ Ó§Ρ Î) öΝ ßγn=ö6 s% Ÿω uρ Aβ!% ỳ (   ] ٧٤ – ٧١: الرمحن  [  

) tβθà) Î7≈¡¡9 $# uρ tβθà) Î7≈¡¡9 $# ∩⊇⊃∪ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& tβθç/ §� s) ßϑø9$# ∩⊇⊇∪ ’Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ ÉΟŠÏè̈Ζ9 $# ∩⊇⊄∪ ×' ©# èO zÏiΒ 

t,Î! ¨ρF{$# ∩⊇⊂∪ ×≅‹Î=s% uρ z ÏiΒ tÌ� ÅzFψ $# ∩⊇⊆∪ 4’ n?tã 9‘ç�ß  7πtΡθàÊöθ ¨Β ∩⊇∈∪ tÏ↔Å3−G•Β $ pκ ö� n=tæ šÎ=Î7≈s) tGãΒ 
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∩⊇∉∪ ß∃θäÜ tƒ öΝÍκ ö� n=tã ×β≡t$ø!Íρ tβρà$©# sƒ’Χ ∩⊇∠∪ 5>#uθ ø. r'Î/ t,ƒÍ‘$t/ r&uρ <¨ ù(x. uρ ÏiΒ &Ïè ¨Β ∩⊇∇∪ �ω 
tβθãã £‰ |Áãƒ $ pκ ÷] tã Ÿωuρ tβθèùÍ”∴ãƒ ∩⊇∪ 7πyγ Å3≈ sù uρ $£ϑÏiΒ šχρç� ¨� y‚tG tƒ ∩⊄⊃∪ ÉΟ øtm:uρ 9� ö� sÛ $£ϑÏiΒ tβθåκ tJô± o„ 

∩⊄⊇∪ î‘θãm uρ ×Ïã ∩⊄⊄∪ È≅≈ sVøΒr( x. Çυä9 ÷σ�=9 $# ÈβθãΖ õ3yϑø9 $# ∩⊄⊂∪ L!# t“y_ $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊄⊆∪ Ÿω 
tβθãè yϑó¡o„ $ pκ�Ïù #Yθ øó s9 Ÿωuρ $ ¸ϑ‹ÏO ù' s? ∩⊄∈∪ �ω Î) WξŠÏ% $ Vϑ≈ n=y™ $Vϑ≈ n= y™ (   ] ٢٦ – ١٠: الواقعة [   

Ο (إننا نرى أنّ السياق القرآين احمليط بالعبارات القرآنية ..  ßγ≈ uΖ ô_ ¨ρ y— uρ A‘θ çt ¿2 & Ïã (  ،

) Ö‘θ ãm ÔN≡ u‘θ ÝÁ ø) ¨Β ’ Îû ÏΘ$ u‹ Ïƒ ø: $# (  ،) î‘θ ãm uρ × Ïã (  ، اً بالرجال دون النساءليس خاص ،
فمرتبة املتقني والسابقني يف اجلنة يدخلها الرجال املتقون والنساء ، وبالتايل فكلّ العبارات 

  ..اتب اجلنة ذكوراً كانوا أم إناثاً احمليطة بعبارات التزويج باحلور ، تتعلّق بأصحاب مر
على غرار إناث  –ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه بأنّ احلور العني ليست إناثاً .. 

كما  يزوجها اهللا تعاىل لذكور اجلنة حصراً دون اإلناث الداخالت يف اجلنة ، –الدنيا 
، ) وزوجناهم حوراً عيناً :  ( مل يقل  مما يؤكّد ذلك أنّ اهللا تعاىل يتوهم الكثريون ،

$ (: بصيغة مشاة لقوله تعاىل  £ϑn=sù 4 |Ós% Ó‰÷ƒ y— $ pκ÷] ÏiΒ # \� sÛuρ $ yγ s3≈ oΨ ô_ ¨ρy— (   ]٣٧ : األحزاب [ 

$ (: حيث يقول اهللا تعاىل  ، yγ s3≈ oΨ ô_ ¨ρy— (  ومل يقل ، ) : ا يف فالزواج . ...) .زوجناك
وبالتايل ال يتعلّق بباء الواسطة  ..ليس زواجاً باآلخر  ذكورة واألنوثةالدنيا كلقاء بني ال

   ..والوسيلة 

Ο ( :بينما يف النصني القرآنيني يف سوريت الدخان والطور يقول تعـاىل   ßγ≈ uΖ ô_ ¨ρ y— uρ 

A‘θ çt ¿2 & Ïã (   ، ة بواسطة احلور العـنيتزويج الذكور واإلناث الداخلني إىل اجلن أي يتم ،
  ..هي واسطة زواج أهل اجلنة ذكوراً كانوا أم إناثاً  –إذاً  –العني  فاحلور

أما مسألة إسقاط حيثيـات اللقـاء بـني    .. هكذا يبين لنا اُهللا تعاىل يف كتابه الكرمي .. 
األزواج يف احلياة الدنيا على لقاء األزواج يف اجلنة ، وأنّ احلور يف اآلخـرة هـن فقـط    
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ن يدخول اجلنة دون النساء ، وأنّ لقاء هؤالء الرجال معهن يف اجلنة للرجال األتقياء الذي
كلُّ ذلك هو تصور بشري حمكوم بتصورات دنيوية ال .. كلقاء الزوجية يف احلياة الدنيا 

دليل عليها يف كتاب اهللا تعاىل ، بل تناقض دالالت كتاب اهللا تعاىل  اخلاصـة يف هـذا   
  .. الشأن 

اجلنة من نعيم ولذّة ولقاء بني األزواج ، له ماهيته املختلفةُ عن نعـيم  فكلُّ ما يف .. 
وحنن يف احلياة الـدنيا ،  .. الدنيا وملذّاا ، كون ناموس اآلخرة خمتلفاً عن ناموس الدنيا 

وضمن تصوراتنا احملكومة بنواميسها ، ال ميكننا الوقوف على حقيقة نعيم اجلنة وملذّاا ، 
  ..ماهية لقاء الزوجية فيها بني األزواج وعلى حقيقة 

 ) Ÿξ sù ãΝn=÷è s? Ó§øÿ tΡ !$ ¨Β u’ Å∀ ÷zé& Μ çλm; ÏiΒ Íο§� è% &ã ôã r& L !# t“y_ $ yϑÎ/ (#θ çΡ%x. tβθè= yϑ÷ètƒ (  ] السجدة
 :١٧ [  

عما هي عليه يف الـدنيا ،   –من حيث املاهية  –إذاً كلُّ نواميس اآلخرة ختتلف .. 
 طبيعي اُهللا تعاىل تلك الداروهذا أمر وجِدخيتلف عن  اآلخرة ، فاهلدف الذي من أجله ي ،

  ..اهلدف الذي من أجله أوجد اُهللا تعاىل الدار الدنيا 
  
  

  
 


