
1 

، وقرن في بیوتكن 33تفسیر اآلیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، وقرن في بیوتكن 33تفسیر اآلیة  -سورة األحزاب  - 08الدرس : 

1991 -11-15  

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد، الصادق الوعد األمین، اللھم ال علم لنا إال  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  تذكیر وتقریر لُحكم القدوة الخاص:

ألحزاب، اآلیات التي فُِسَّرت في الدرس الماضي أیھا األخوة األكارم، مع الدرس الثامن من سورة ا 

محورھا أن كل إنساٍن جعلھ هللا في مكاٍن عليِّ ؛ إن في أسرتھ، أو في عملھ، أو في دعوتھ، لھ أجٌر 

مضاعف إذا أحسن، ولھ عقاٌب مضاعف إذا أساء، ویمكن أن نقول: إن القدوة لھ عند هللا حساٌب خاص، 

اقتدى بھ، وإذا أساء فعلیھ وزره، ووزر من تبعھ إلى یوم القیامة، لھذا فإذا أحسن فلھ أجره، وأجر من 

   قال علیھ الصالة والسالم:

(( من سن في اإلسالم سنة حسنة فلھ أجرھا وأجر من عمل بھا من بعده من غیر أن ینقص من 

أن  أجورھم شيء، ومن سن في اإلسالم سنة سیئة فعلیھ وزرھا ووزر من عمل بھا من بعده من غیر

   ینقص من أوزارھم شيء ))

  [ مسلم عن جابر ]

<< إني قد وسیدنا عمر رضي هللا عنھ وأرضاه، كان إذا أراد إنفاذ أمٍر جمع أھلھ وخاصَّتھ، وقال:  

أمرت الناس بكذا ونھیتھم عن كذا، والناس طیر إن رأوكم وقعتم وقعوا ـ الناس یقِلّدونكم، أنتم 

، أنتم أھلي و بون إليَّ خاصَّتي، أنتم الحاشیة، أنتم َعِلیَّة القوم ـ والناس كالطیر إن رأوكم وقعتم المقرَّ

  وقعوا، وایم هللا ال أوتین بواحٍد وقع فیما نھیت الناس عنھ إال ضاعفت لھ العقوبة لمكانھ مني >>.

أسأت قال كُتَّاب السیرة: فصارت القرابة من عمر مصیبة، أي مصیبةٌ كبیرة أن تلوذَ بعمر، ألنك إذا  

  فلك العقاب مضاعف، ھذا محور الدرس الماضي..
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، وقرن في بیوتكن 33تفسیر اآلیة    

 ّ ْحكُنَّ َسَراًحا ﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ قُْل ِألَْزَواِجَك إِْن ُكْنتُنَّ تُِرْدَن اْلَحیَاةَ الدُّْنیَا َوِزینَتََھا فَتَعَالَْیَن أَُمتِ ْعكُنَّ َوأَُسِرّ

َ 28َجِمیًال ( َ أََعدَّ ِلْلُمْحِسنَاِت ِمْنكُنَّ أَْجًرا َعِظیًما ) َوإِْن ُكْنتُنَّ تُِرْدَن �َّ َوَرُسولَھُ َوالدَّاَر اْآلَِخَرةَ فَِإنَّ �َّ

ِّ َمْن یَأِْت ِمْنكُنَّ بِفَاِحَشٍة (29(    ) ﴾30) یَا نَِساَء النَّبِي

  ( سورة األحزاب )

  َظِم مقام النبي..أي إذا طلبتُّن منھ طلباٍت دنیویَّة، سّماھا هللا عزَّ وجل فاحشة لعِ  

  ) ﴾30﴿ َمْن یَأِْت ِمْنكُنَّ بِفَاِحَشٍة ُمبَیِّنٍَة یَُضاَعْف لََھا اْلعَذَاُب (

  ھذا عقاب القدوة.. 

ِ یَِسیًرا ( ِ َوَرُسوِلِھ َوتَْعَمْل َصاِلًحا نُْؤتَِھا أَْجَرَھا َمرَّ 30﴿ َوَكاَن َذِلَك َعلَى �َّ تَْیِن ) َوَمْن یَْقنُْت ِمْنكُنَّ ِ�َّ

  )﴾31َوأَْعتَْدنَا لََھا ِرْزقًا َكِریًما(

    ثمَّ یقول هللا عزَّ وجل: 

ِّ لَْستُنَّ َكأََحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن اتَّقَْیتُنَّ فََال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع الَّذِ  ي فِي قَْلبِِھ َمَرٌض َوقُْلَن ﴿ یَا نَِساَء النَّبِي

  )﴾32قَْوًال َمْعُروفًا(

  ھذه اآلیات التي فُِسَّرت في الدرس الماضي. 

     أما آیات الیوم تبدأ بقولھ تعالى: 

   ) ﴾33﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ (

  وقفات متأنیة ھادفة عند اآلیة:

والحقیقة أنھ البدَّ من وقفٍة متأنیة عند ھذه اآلیة، ألنھا أصٌل في وظیفة المرأة، قبل أن نبدأ بشرح ھذه  

   .اآلیة.

  دور المرأة بین تیھ الفلسفة الوضعیة ونور اإلسالم: – 1

أیھا األخوة األكارم، للمرأة دوٌر خطیٌر في الحیاة، ولدور المرأة فلسفةٌ خاصَّةٌ في أي فكٍر، أو أّي نظاٍم،  

هللا، فأّي مبدأ، أّي أو أّي اتجاه، ولكن المسلم یستقي عقیدتھ من كتاب هللا، ویستقي منھجھ من كتاب 

مذھب وضعي، أّي فكٍر وضعي، أّي نظاٍم وضعي، لھ أن یُفَْلِسَف دور المرأة ما یشاء، ولكن البطولة، أو 

ل علیھ ھو النظام اإللھي، نظام خالق الكون، أنت بإمكانك أن تكتُب مبادئ، وتقول: المرأة  لكن الُمعَوَّ

     شيء جمیل. یجب أن تعمل كذا وكذا وَكذا، ھذا كالمك، وھو

   ﴿ َذِلَك قَْولُُھْم بِأَْفَواِھِھْم ﴾

  ) 30( سورة التوبة: من اآلیة 
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ھذه كلمة تقولھا بفمك، لكن یا ترى ھل ھي مطابقةٌ للواقع ؟ ھل ھي مؤدیَّةٌ إلى نتائج عملیَّة إیجابیَّة، أم  

رة ؟ أّي إنسان بإمكانھ أن یقبع في غرفٍة، وأن یكتب مبادئ، ویق ول لك: أنا أرى أن تكون المرأة ھي مدِمّ

في الموقع الفالني، أو الموقع الفالني، وأن تفعل كذا، وأن تخرج كذا، وأن تعمل كذا، ھذا شيٌء یمكن أن 

یقولھ كل إنسان، ولكن ھذا الكالم یبقى كالم بشر، إن أصاب في جھٍة یسیرة أخطأ في جھاٍت كثیرة، وإن 

ر  ل علیھ في موضوعٍ خطیر دغدغ عواطف فئٍة من الناس فقد فجَّ مشاعر فئاٍت كثیرة، ولكن المعوَّ

كموضوع المرأة ھو خالق الكون الذي خلقھا، خالق الكون الذي أنزل ھذا القرآن الذي ال یأتیھ الباطل 

ل علیھ، لذلك من خالل ھذه اآلیة سوف یتَّضح ُحكم اإلسالم في  من بین یدیھ وال من خلفھ ھو المعوَّ

قَى من كتاب هللا، ویُستقى من تفسیر كتاب هللا، أي من سنَّة رسول هللا، ألن السنَّة في المرأة، الذي یُْستَ 

  حقیقتھا تبییٌن من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلَّم لما أُنِزل إلینا.

  الفالح في تطبیق تعلیمات الخالق: – 2

في إشكاٍل في استعمالھا، ال ترجع  إذا اشتریَت آلةً غالیة الثمن، عظیمة الفائدة، معقَّدة التركیب، ووقعت 

إلى جارك الَخبَّاز، مع أن الخبَّاز یقوم بدور خطیر في المجتمع، یقِدّم لنا الُخبز لكن ال شأن لھ بھذه اآللة، 

ال ترجع إلى صدیقك المعِلّم، مع أن المعِلّم یقوم بأمر خطیر في حیاتنا، ولكن تقول لھ: أنت ال تعرف، ال 

ً طائالً، ال شأن لك بھذا، ھذه ا ة، والتي دفعت ثمنھا مبلغا آللة المعقَّدة التي تعِلّق على عملھا فوائد َجمَّ

ترجع في أمر تشغیلھا، وأمر إصالحھا، وأمر مالبسات عملھا إال إلى صانعھا، ھكذا تفعل أنت، بل إن 

ـ جارك مثالً ـ ال  اآللة المعقَّدة التي تحرص على أداء وظیفتھا، لو جاءك إنسان یحمل دكتوراه بالفلسفة

تلقي لھ باالً على ِعَظِم اختصاصھ، تقول لھ ببساطة: ھذا لیس من اختصاصك، أنت ال تعرف، ھذه آلة 

ثمنھا ثالثون ملیونا، لھا شركة صانعة، ولھا مھندسون، ولھا نشرات، وال أستطیع أن أَُمدَّ یدي إلى 

   أجزائھا إال بمعرفة الخبراء.

  البشري:المرأة نصف المجتمع  – 3

فلذلك ھذه المرأة التي لھا دوٌر خطیٌر خطیر في المجتمع البشري، أوالً: من حیث الحجم نصف البشر  

الً للنصف األول، ال تقوم حیاة  من النساء، نصف المجتمع، وثانیاً: لیس نصفاً فقط عددیَّاً، بل نصفاً مكِمّ

     محبَّبةٌ للرجال ھكذا قال هللا عزَّ وجل: النصف األول إال بالتعاون مع النصف الثاني، وطبیعة المرأة

    ﴿ ُزیَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّھَواِت ِمْن النَِّساِء ﴾

  ) 14( سورة آل عمران: من اآلیة 

ویقول علماء النفس: إن أقوى دافعٍ في الجنس البشري، وإن أعمق دافعٍ في الجنس البشري ھو الدافع  

عددناه بعد دافع الطعام والشراب، إذاً ِصْنٌف من البشر یشغل نصف العدد، ولھ دوٌر خطیر الجنسي، إذا 
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تھ، ال من زیٍد أو عُبَْید، ال من فالن أو ِعالن بل ؛  ف إلى حقیقتھ، وإلى وظیفتھ، وإلى مھمَّ ینبغي أن نتعرَّ

  من خالق األكوان.

ً عن ا  ل علیھ لیس أن تقرأ كتابا ةً ثانیة: المعوَّ لمرأة للعالم الفالني، والفیلسوف الفالني، والمفكَّر مرَّ

الفالني، ولیس أن تقرأ مبادئ وضعھا بنو البشر تدغدغ بھا عواطف بعض البشر، ال، لكن العبرة أن 

  تعرف موقف اإلسالم، وھو دین هللا عزَّ وجل، المستقى من كتاب هللا من المرأة، ھذه مقِدّمة.

وة التي أودعھا هللا في الرجال متعِلّقَةً بالنساء، فیمكن أن أطرح علیكم لكن قبل كل شيء، ما دامت الشھ 

  المثل التالي، والمثل یوِضّح، وهللا سبحانھ وتعالى في القرآن الكریم ضرب أمثلةً كثیرة:

  شھوة المرأة كالوقود السائل: – 4

ر في السیارة ـ الوقود  ةٌ انفجاریَّة، ھل یمكن ـ ھذا سائل أو " البنزین " ھذا السائل الذي یتفجَّ دع فیھ قوَّ

أن تضع الماء مكانھ فتسیر المركبة ؟ ال، فأنت ترید سائالً فیھ قوة انفجار، إذا أعطیتھ النار انفجر، 

ة االحتراق الشدید، وبالتالي قوة االنفجار،  واشتعل، وشكَّل ضغطاً، إذاً: ھذا السائل الذي أُودَعْت فیھ قوَّ

ـ إذا وِضَع في مستودعاتھ المحكمة، وسال في األنابیب الُمحكمة، ووصل إلى ھذا السائل ـ دقِّق معي 

مكان االحتراق الذي أُِعدَّ لھ، وجاءتھ الشرارة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب اشتعل، وما دام 

ةً دافعة، وھذه القوة ُرتِّبَت على شكل متسلسل، بحیث ینشأ عن  مكان االشتعال محصوراً، وشكَّل قوَّ

ة، أنت تركب ھذه المركبة، وإلى  َمت على شكل متسلسل قوة دوران مستمرَّ اندفاع المكابس التي ُصِمّ

جانبك زوجتك، وفي المقعد الخلفي أوالدك، وفي الصندوق حاجاتك وطعامك وشرابك، وتركب ھذه 

جمل األوقات، فقوة المركبة بقوة االنفجار وقوة االحتراق، فإذا ھي تنقلك إلى أمكنٍة جمیلة تمضي بھا أ

رة ؟ إنھا قوة نافعة.   االنفجار نافعةٌ أم مدِمّ

م هللا ـ إن صحَّ التعبیر ـ وحینما خلق هللا، وحینما فطر هللا حبَّ النساء في الرجال، وجعل   وحینما صمَّ

ذه طبیعة المرأة ؛ بقوامھا، وشكلھا، وطبیعتھا، وأنوثتھا محبَّبةً للرجال، كان أصل التصمیم أن تكون ھ

ةً دافعةً إلى هللا، لذلك بالشھوات نرقى إلى هللا، نرقى إلى هللا صابرین تارةً، ونرقى إلى هللا  الشھوة قوَّ

   شاكرین تارةً أخرى، بالشھوات التي أودعھا هللا فینا نرقى إلى رِبّ األرض والسماوات.

ا: – 5 مت لتكون أُم�   المرأة صِمّ

َمت لتك  َمت المرأة ُصِمّ اً تربي أوالدھا، ولیس في حیاة األوالد شيٌء یفوق عظمة األم، حینما ُصِمّ ون أمَّ

في حیاتھم طبعاً، قلب األم ال یوصف، ھي إنساٌن تعیش لغیرھا، إنھا األم، تعیش ألوالدھا ؛ تشقى 

مت لتكون  مت المرأة ُصِمّ لیسعدوا، تجوع لیشبعوا، تخاف لیطمئنوا، تموت لیحیوا، ھي األم، حینما ُصِمّ

ً بخدمتھا لزوجھا  أماً، أو لتكون زوجةً تمأل قلب زوجھا سعادةً، تمأل البیت جماالً، وِرقَّةً، وتألُّقا

     وألوالدھا.
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  ماذا لو سار الوقوُد السائل في غیر مساره الصحیح ؟ – 6

ولكن ھذا الوقود السائل لو صببناه على المركبة في غیر المكان الصحیح، وجئنا بعود ثقاب وأشعلناه  

كةٌ نافعةٌ إذا وِضعَت في مكانھا الصحیح، ما ذا یحدث ؟ تحترق المركبة، وتقتل من فیھا، إذاً ھي قوةٌ محِرّ

رةٌ إذا وِضعَت  ةٌ مدِمّ وسارت في مسارھا الصحیح، وانفجرت في مكانھا الصحیح، وبالمقابل فھي قوَّ

كت في غیر الطریق الصحیح، وانفجرت في غیر ا لمكان الصحیح، ھذا خارج مكانھا الصحیح، وتحرَّ

     ملخَّص الدرس..

   ) ﴾33﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ (

  َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ 

  

  المرأة نقطة ضعف الرجل: – 1

إذا خرجت المرأة سافرةً، فاتنةً، تعرض ما أودع هللا فیھا من مفاتن لترضي زوجھا أصالً، وتكون  

جمیعاً، اشتعلت الفتن واستعرت، وضاع المجتمع، وانحرف مسعدةً لھ، إذا أظھرت ھذه المفاتن للناس 

َر المجتمع، فلذلك موضوع المرأة موضوعٌ خطیٌر خطیر، إذاً المأخذ األشد  الشباب، وتحسَّر الرجال، وُدِمّ

على دین اإلنسان، أو المأخذ األكبر أھمیَّةً على دین اإلنسان موضوع المرأة، یكفي أن یطلق اإلنسان 

م هللا علیھ، أین صالتھ ؟ صار الطریق إلى هللا غیر سالك، یكفي أن یستمتع بامرأةٍ ال بصره فیما حرَّ 

   تَِحلُّ لھ ؛ إن بالنظر، أو بالكالم، أو بما شاكل ذلك، صار الطریق إلى هللا غیر سالك.

  المرأة إما قوة نافعة أو قوة مدمرة: – 2

أھمیَّةً كبیرةً ِجداً جداً ِجداً على موضوع المرأة، وعلى دورھا في فلذلك أیھا األخوة... یجب أن نعِلّق  

الحیاة، وعلى وظیفتھا الخطیرة التي ُخِلقَت لھا، فكما أن الوقود السائل وھو غالي الثمن اآلن، والسیما 

غیر  ھذه األیَّام، وقوٌد نافٌع یعطیك حركة نافعة، ففي الوقت نفسھ ھو مادَّةٌ خطرة، لو ُوضعَت في مكان

محكم وجاءتھا شرارة ربَّما أحرقت بناًء، وربَّما أطاحت بآالف األرواح، والمرأة كذلك إما أنھا قوةٌ نافعةٌ 

رة.      للمجتمع ؛ وإما أنھا قوةٌ مدِمّ

  موقف اإلسالم من المرأة:

   

  المرأة مساویة للرجل تكلیفًا وتشریفًا:

موقف اإلسالم من المرأة ؟ إن المرأة مساویةٌ للرجل اآلن إلى اآلیات، وقبل أن نصل إلى اآلیات، فما  

فةٌ عند هللا كالرجل، وال أدلَّ  ً من حیث التكلیف، ومن حیث التشریف، ھي مكلَّفَةٌ كالرجل، ومشرَّ تماما
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 ، على ذلك من أن هللا أمرھا بالصالة كما أمر الرجال، وأمرھا بالصوم، وأمرھا بالزكاة، وأمرھا بالَحجِّ

    فاق، وأمرھا بطلب العلم، وكلَّفھا بكل ما كلَّف الرجل..وأمرھا باإلن

  األدلة على مساواة المرأة للرجل في التشریف والتكریم:

   

  اآلیة األولى:

  ﴿ فَاْستََجاَب لَُھْم َربُُّھْم أَنِّي ال أُِضیُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنكُْم ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى بَْعُضكُْم ِمْن بَْعٍض ﴾

  ) 195ل عمران: من اآلیة ( سورة آ

  اآلیة الثانیة:

  ﴿ َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنثَى َوھَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحیِیَنَّھُ َحیَاةً َطیِّبَةً ﴾

  ) 97( سورة النحل: من اآلیة 

  المرأة الصالحة أفضل من ألف رجل عاص:

ً للرجل من حیث   التكلیف، ولكن إذا وضعت امرأةٌ مؤمنةٌ مطیعةٌ � ورسولھ المرأة مساویةٌ تماما

وزوجھا، في كفَّة، ووِضَع مئة ألف رجٍل عاٍص � عزَّ وجل في كفَّة، ھذه المرأة ھي عند هللا وعند 

  الناس أرجح من كل ھؤالء الرجال.

وكانت رحمةً مھداةً وهللا إّن كل امرأة صالحة وھبت حیاتھا لزوجھا وأوالدھا، وكانت قدوةً لبناتھا،  

  ألسرتھا، تفضل عند هللا مائة ألف أْلف رجٍل تائِھ شارٍد ضاٍل ُمِضل.

  إذاً ففي التكلیف المرأة مساویةٌ للرجل تماماً. 

   والمرأة مساویةٌ للرجل تماماً في التشریف.. 

اِدقَاِت ﴿ إِنَّ اْلُمْسِلِمیَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوالْ  اِدقِیَن َوالصَّ قَانِتِیَن َواْلقَانِتَاِت َوالصَّ

ابَِراِت َواْلَخاِشِعیَن َواْلَخاِشعَاِت َواْلُمتََصِدّقِیَن َواْلُمتََصِدّقَاِت َوالصَّائِِمیَن َوالصَّ  ابِِریَن َوالصَّ ائَِماِت َوالصَّ

 َ ُ لَُھْم َمغْ َواْلَحافِِظیَن فُُروَجُھْم َواْلَحافَِظاِت َوالذَّاِكِریَن �َّ    ﴾)35(یًماِفَرةً َوأَْجًرا َعظِ  َكثِیًرا َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ �َّ

فةٌ تماماً كالرجل، ومساویةٌ لھ في   مةٌ تماماً كالرجل، ومشرَّ ال أعتقد أن یكون أي شك في أن المرأة مكرَّ

  التكالیف كِلّھا.

  ھكذا كانت المرأة في العصور الوسطى:

ً عدا بعض التكالیف من حیث الحیض والنِفاس، لھا تكالیف خاصَّة، أما المرأة في العصور   طبعا

الوسطى كانت تُباع مع أثاث المنزل، یرثھا االبن البكر مع إرث أبیھ، نعم كانت تورث، والحدیث عن 

ر صفاءنا بھذه تََخلُّف المرأة في العصور الوسطى لدى غیر المسلمین حدیٌث یطول، وال نحبُّ أن نعكِّ 
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األحادیث، على كٍل كانت المرأة في العصور الوسطى تُعامل كالبھائم، وتُباع وتُشترى، وتنتقل باإلرث 

مھا، ورفع شأنھا، وأعطاھا حقَّھا، فما لھؤالء القوم ال یكادون  من إنسان إلى إنسان، بینما اإلسالم كرَّ

    یفقھون حدیثاً ؟!

  َولَْیَس الذََّكُر َكاألُْنثَى

     قال تعالى: 

   ﴿ َولَْیَس الذََّكُر َكاألُْنثَى ﴾

  ) 36( سورة آل عمران: من اآلیة 

ھذا شيٌء ثاٍن، فمثالً للتوضیح: آلة تراكس ـ مجرفة ـ بقوة مئتي حصان، تقوم بعمل جبَّار، وسیارة  

بالتراكس فأنت  سیاحیَّة لطیفة ھذه لھا وظیفة، وھذا التراكس لھ وظیفة، إذا أردت أن تذھب إلى نزھة

إنسان أحمق، وإذا أردت أن تھدم بناء بسیارة سیاحیَّة فأنت أیضاً أحمق، ھذه لھا قیمتھا، وھذا لھ قیمتھ، 

ھذه لھا دورھا، وھذا لھ دوره، ھذه لھا إمكاناتھا، وھذا لھ إمكاناتھ، فكل شيء لھ مكانة، اآللتان جیِّدتان 

ا قلت: ھذه كھذه في كل شيء، ھذا منتھى الحمق والغباء، جداً نافعتان جداً، لكن لكل آلٍة وظیفة، إذ

فللرجل دوٌر ال تستطیع المرأة أن تقوم بھ، وللمرأة دوٌر ال یستطیع الرجل أن یقوم بھ، من ھنا قال 

  تعالى:

  ﴿ َولَْیَس الذََّكُر َكاألُْنثَى ﴾

  ) 36( سورة آل عمران: من اآلیة 

  الفروق الدقیقة بین الرجل والمرأة:

ما كنَّا في الجامعة، كان عندنا كتاب ألَّفھ رجل فرنسي، وھو عاِلم كبیر، وھذا الكتاب لدقَّتھ ولشھرتھ حین 

س في معظم جامعات العالَم، فیھ فصٌل خطیر ال أزال أذكره، الفروق الدقیقة جداً بین الذكور  أصبح یَُدرَّ

مھا تصمیماً واإلناث، إذا قرأت ھذا الفصل الطویل یقشعرُّ جلدك، تشعر أن الخ الق حینما َخلََق األنثى صمَّ

خاصاً لتكون زوجةً ؛ مشاعرھا، طریقة تفكیرھا، طریقة انفعالھا، طریقة تعاملھا مع اآلخرین، قدراتھا 

قة في الذاكرة، في حفظھا، وھي دون الرجل في المحاكمة العقلیَّة، رقَّة مشاعرھا  الخاصَّة، ذاكرتھا، متفِوّ

جال في ھذا الدرس في اإلفاضة في الفروق الدقیقة التي أثبتھا العلماء ـ علماء مع قوة أعصابھا، فال م

النفس ـ في الفرق بین الذكر واألنثى، لكن ھذه الفروق إذا قرأتھا كلَّھا، وفھمتھا كلَّھا، وحفظتھا كلَّھا، 

   وضغطتھا بكلمٍة واحدة، ھي قول هللا عزَّ وجل:

   ﴿ َولَْیَس الذََّكُر َكاألُْنثَى ﴾

  ) 36( سورة آل عمران: من اآلیة 
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الرجل لھ دور والمرأة لھا دور ـ ھذه لیست طرفة ولكن حقیقة ـ سمعت أن في مصر قبل عشرةِ أعوام  

أو أكثر أثیر ھذا الموضوع على المستوى العام، فعُِقدت ندوات، وكُتِبَت مقاالت، وأُِلّفَت نشرات، وأُلقیت 

جٍ كبیر، وحضر ھذه الندوة ُمفَِكّرون، محاضرات، إلى أن استقرَّ األمر ب ندوةٍ كبیرةٍ جداً ُعِقدت في مدرَّ

ومصلحون، وعلماء، وعلماء دین، وتحاوروا، وتناقشوا في شأن المرأة ومساواتھا بالرجل، وكان بین 

الحضور رجل ذكي جاء ببضعة فئران، ووضعھا في كیس، وأطلقھا في أثناء المحاضرة، وظھر الفرق 

  لرجال والنساء..الدقیق بین ا

  ﴿ َولَْیَس الذََّكُر َكاألُْنثَى ﴾

  ) 36( سورة آل عمران: من اآلیة 

  بال كالم، فھذه أبلغ من كل المحاضرات. 

  ﴿ َولَْیَس الذََّكُر َكاألُْنثَى ﴾

  دور المرأة من خالل السُّنة النبویة المطھرة:

القرآن، وقرأت السنة النبویَّة المطھَّرة، تشعر أن المرأة لھا دور عندنا شيٌء آخر، ھو أنك إذا قرأت  

   خطیر، وھي أن تكون زوجةً بادئ ذي بَْدء، لذلك:

  الحدیث األول:

َجنَّةَ ي الْ (( إَِذا َصلَِّت اْلَمْرأَةُ َخْمَسَھا، َوَصاَمْت َشْھَرَھا، َوَحِفَظْت فَْرَجَھا، َوأََطاَعْت َزْوَجَھا قِیَل لََھا: اْدُخلِ 

ِّ أَْبَواِب اْلَجنَِّة ِشئِْت ))   ِمْن أَي

  [من مسند أحمد عن عبد الرحمن بن عوف ]

  الحدیث الثاني:

  (( لَْو كُْنُت آِمًرا أََحًدا أَْن یَْسُجَد ألََحٍد ألََمْرُت اْلَمْرأَةَ أَْن تَْسُجَد ِلَزْوِجَھا ))

  [من مسند أحمد عن عبد الرحمن بن عوف ]

    نبي علیھ الصالة والسالم..ھذا توجیھ ال 

  الحدیث الثالث:

  (( أیما امرأة قعدت على بیت أوالدھا فھي معي في الجنة ))

  [ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ]

ات،    أي أنھا الزمت بیتھا، واعتنت بأوالدھا وبزوجھا، رعایةً، وتوجیھاً، وتربیةً، وأداء مھمَّ

  (( فھي معي في الجنَّة ))

    األحادیث أن النبي علیھ الصالة والسالم قال:ومن أدق  
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  الحدیث الرابع:

(( أول من یمسك بِحلَق الجنَّة أنا ـ أي أول إنسان یمسك حلقة باب الجنَّة لیدخل ھو رسول هللا صلى 

هللا علیھ وسلَّم ـ أول من یمسك بحلق الجنَّة أنا فإذا امرأةٌ تنازعني ترید أن تدخل الجنَّة قبلي ـ غیر 

معقول، من ھذه المرأة ـ قلت: یا جبریل من ھذه المرأة ؟ قال: یا رسول هللا ھي امرأةٌ مات زوجھا 

  وترك لھا أوالداً فأبت أن تتزوج من أجلھم ))

(( أنا أول من یفتح باب الجنة، إال أنھ تأتي امرأة تبادرني، فأقول لھا: ما لك ؟ ومن أنت ؟ فتقول: أنا 

  ))امرأة قعدت على أیتام لي 

  [ مجمع الزوائد: عن أبي ھریرة ]

امرأةٌ في ریعان الشباب، توفي زوجھا، وترك لھا خمسة أوالد، وقعت في صراع ؛ إما أن تتزوج،  

وھذا من حِقّھا لتنال حظَّ نفسھا من الحیاة، وإما أن تقف نفسھا على تربیة ھؤالء األوالد الخمسة، فإذا 

   ة قبل رسول هللا..آثرت تربیة أوالدھا الخمسة، تدخل الجنَّ 

(( أول من یمسك بحلق الجنَّة أنا، فإذا امرأةٌ تنازعني ترید أن تدخل الجنَّة قبلي، قلت: من ھذه یا 

   جبریل ؟ قال: ھي امرأةٌ مات زوجھا، وترك لھا أوالداً، فأبت الزواج من أجلھم ))
  الحدیث الخامس:

الصالة والسالم، قالت: یا رسول هللا ذھب الرجال بكل شيء، وحینما جاءت امرأة إلى النبي علیھ  

الجھاد لھم، واالستشھاد لھم، والجنَّة لھم، ماذا بقي لنا نحن ؟ أجاب النبي إجابةً شافیة، وإلیكم الحدیث 

   الشریف، قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلَّم:

تبعل إحداكن لزوجھا وطلبھا مرضاتھ  (( انصرفي أیتھا المرأة وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن

    واتباعھا موافقتھ یعدل ذلك كلھ ـ یعدل الجھاد في سبیل هللا ـ ))

  [أخرجھ ابن عساكر وأخرجھ البیھقى فى شعب اإلیمان عن أسماء بنت یزید األنصاریة]

دقیقة، نظیفة،  إذا خرج الرجل من البیت لیعمل، إذا كان مطمئنَّ البال ؛ بیتھ فیھ زوجة عاقلة، حانیة، 

تُتِْقُن عملھا، تربي أوالدھا، ھو مطمئن في عملھ، وأنا أؤِكّد لكم أن إنتاج ھذا الرجل سیتضاعف ؛ إن في 

المعمل، أو في التجارة، أو في الزراعة، أو في القیادة، أو في أي مكان، إذا خرجت من البیت، وبالك 

م أوالدك، تربیھم، ترعى شؤون بیتھا، یضاعف مطمئٌن من جھة زوجتك ؛ عفیفةٌ، حصینةٌ، فقیھةٌ، تعِلّ 

شت على أوالدك، وضاع أوالدك، وكانت عنصر فساٍد  إنتاجك في العمل، وإذا خرجت إلى العمل تشوَّ

    في العمل أحیاناً وفي أغلب األحیان، فلذلك:

جھاد في (( اعلمي أیھا المرأة، وأعلمي َمن دونك من النساء أن حسن تبعُّل المرأة زوجھا یعدل ال

  سبیل هللا ))
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ولكن لو عرف النساء دورھنَّ الخطیر، وأجرھنَّ الكبیر لما رأیت امرأةً تعصي زوجھا، ولما رأیت  

     امرأةً تحاول أن تُنافس الرجل.

  األمومة ھو الدافع األول في المرأة:

ت الرجل في العمل خسرت حینما كنا في الجامعة، قال لنا أستاذٌ جلیل في علم النَْفس: المرأة حینما نافس 

  شیئین، ماذا خسرت ؟ شیئین، خسرت السباق، وخسرت أنوثتھا.

أردت من ھذا الكالم أن أصل إلى أن المرأة إذا عزفت عن الزواج، وكلَّما جاء خاطٌب رفضتھ،  

وأرادت أن تعمل كالرجال، حتى في أقدس األعمال، حتى في أشرف األعمال، حتى في الدعوة إلى هللا، 

تُركت، وعزفت عما ُخِلقَت لھ، وأرادت أن تنافس الرجال حتى في أشرف األعمال، فقد سلكت طریق إذا 

  الرھبانیَّة، وال رھبانیَّة في اإلسالم.

أما إذا جمعت بین العملین الشریفین فال مانع، ألن دافع األمومة یُعدُّ أقوى دافعٍ في الجنس البشري،  

ناً یجعلونھ بحاجة إلى ثالثة دوافع في وقٍت واحد، یجوع ثالثة أیام، معنى أقوى دافع أي أن اإلنسان أحیا

یُْحَرم من حاجاتھ األساسیَّة كِلّھا دفعةً واحدة، ثم یوضع أمام حاجاتھ كِلّھا، فإلى أي شيٍء یتَّجھ أوالً ؟ 

ومة ھي الشيء األول الذي یتجھ إلیھ ھو الحاجة األولى لدى اإلنسان، علماء النفس یرون أن حاجة األم

  الحاجة األولى في الجنس البشري.

فلو امرأةٌ قرأت الفلسفة، وتعلَّمت، وارتقت في مناصب رفیعة، وفاتھا قطار الزواج، ُربَّما بعد حیٍن من  

مكانھا، وال تحمل كل الشھادات التي  الزمن إذا رأت امرأةً تحمل ولیدھا ذابت نفسھا ذوبانا لتكون

د المرأة عن العلم، ال، فلیس ھذا قصدي، ولكن دافع األمومة ھو األقوى تحملھا، لیس معنى ھذا أن تبتع

ما من فتاةٍ على وجھ األرض إذا كانت عاقلةً، وقد تلقَّت التوجیھ الصحیح، إال وتتمنَّى أن تكون في 

المكان الصحیح ؛ أماً ألوالد، أو زوجةً لرجل أخالقي یمأل حیاتھا ُشْغالً، أما التي تعزف عن الزواج، 

وكلَّما جاءھا خاطٌب تردُّه لتنافس الرجال حتى في أقدس األعمال، فقد خالفت منھج هللا، وخالفت سُنَّة 

     رسولھ، واتجھت نحو الرھبانیَّة، وأقول لكم: وال رھبانیَّة في اإلسالم.

  حوار ھادئ حول قولھ تعالى: َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ 

    أما معنى قولھ تعالى: 

   ) ﴾33﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ (
  ـ وھٌم مدفوع وشبھة مرفوعة: 1

  قد یقول قائل: یا أخي ھذه اآلیة لیست للنساء عامة، بل ھذه لنساء النبي، وهللا معك حق، والدلیل: 
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ِّ َمْن یَأِْت ِمْنكُنَّ بِفَاِحَشٍة ُمبَیِّنٍَة یَُضاَعْف لََھا اْلعََذا ِ یَِسیًرا ﴿ یَا نَِساَء النَّبِي ُب ِضْعفَْیِن َوَكاَن ذَِلَك َعلَى �َّ

تَْیِن َوأَْعتَْدنَا لََھا ِرْزقً 30( ِ َوَرُسوِلِھ َوتَْعَمْل َصاِلًحا نُْؤتَِھا أَْجَرَھا َمرَّ ) یَا 31ا َكِریًما () َوَمْن یَْقنُْت ِمْنكُنَّ ِ�َّ

ِّ لَْستُنَّ َكأََحٍد ِمَن النَِّساِء إِ  ِن اتَّقَْیتُنَّ فََال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِِھ َمَرٌض َوقُْلَن قَْوًال نَِساَء النَّبِي

    ) ﴾33) َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ (32َمْعُروفًا (
  ِمن باٍب أولى: – 2

ھة إلى نساء النبي فقط، نقول لك: ھناك قاعدة  أصولیَّة، ھذه  فقد یأتي من یقول: یا أخي ھذه اآلیة موجَّ

القاعدة األصولیَّة َعبَّر عنھا العلماء بكلمة من باب أولى، أي إذا نھانا هللا عن أن نقول: أٍف ألمھاتنا 

وآلبائنا فضربھما من باب أولى، إذا كانت كلمة أف قد نھانا هللا عن قولھا، وهللا عن الضرب ما نھانا بل 

جب أن یوَضع في مشفى المجانین، إذا كانت كلمة أف قد نھانا فقط عن كلمة أف، ھذا حمق، ھذا إنسان ی

نُھینا عنھا فالضرب من باب أولى، وإذا قیل المرأةٍ في أعلى مستوى من اإلیمان، وأعلى مستوى من 

    العفاف والتقى والورع:

  ) ﴾33﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ (

ة النساء من باب أو  ھاً إلى عامَّ ق: یا طالب ادرس، فألن یكون ھذا األمر موجَّ لى، إذا قلت للطالب المتفِوّ

ھَ إلى نساء  ھاً للطالب الُكسالى من باب أولى، فمن یقول: إن ھذا األمر قد ُوِجّ فألن یكون ھذا األمر موجَّ

النبي فقط، نقول: إذا وّجھ األمر إلى نساء النبي وھنَّ في أكمل حال، وھن نساء النبي، وھن العفیفات 

ھ األمر بالتبعیَّة إلى نساء الُمحصنات الطاھر ات التائبات العابدات السائحات، فمن باب أولى أن یوجَّ

    المؤمنین.

  معنى اآلیة: – 3

   

  المعنى األول:

  ومعنى: 

  ) ﴾33﴿ َوقَْرَن (

 ..    قرَن فعل أمر، ماضیھ َوقََر، مضارعة یَِقُر، وقر یقر بمعنى ثَقَُل واستقرَّ

   ) ﴾33﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ (
  األصل بقاُء المرأة في بیتھا: – 4

فاألصل في المرأة أن تكون في بیتھا، ھذا ھو األصل، وال تعني اآلیة أنھا ممنوعةٌ من الخروج، لكن  

  تخرج للضرورة..
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َعاُء َوأَبُ     ) ﴾23ونَا َشْیٌخ َكبِیٌر(﴿ قَاَل َما َخْطبُكَُما قَالَتَا ال نَْسِقي َحتَّى یُْصِدَر الِرّ

  ( سورة القصص )

ً قاعدة أصولیَّة، األصل في المرأة أن تكون في بیتھا،   ھذه الضرورة، والضرورة تقدَّر بقدرھا، أیضا

ةٌ..   األصل، أي ھي مستقرَّ

  ) ﴾33﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ (

ةٌ في البیت، بیتھا مملكتھا، بیتھا قَلعتھا، بیتھا غ     رفة العملیات بالنسبة إلیھا، بیتھا عرشھا..مستقرَّ

  ) ﴾33﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ (

     األصل أن تكون في البیت، ھذا معنى: 

  ) ﴾33﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ (

     كأن ھناك إیماءة لطیفة إلى أن األصل أن تكوني في البیت. 

  ا وعلمیا:األصل وجود كل إنسان في مكانھ المناسب اجتماعی

مثالً: موظَّف تأتیھ الساعة التاسعة والربع، وهللا غیر موجود، خیر إن شاء هللا، تجئ في الیوم الثاني في  

وهللا لم یأت بعد، وفي العاشرة إال ربعاً، وهللا ما جاء، وفي الیوم الثالث تجئ إلیھ الساعة الحادیة عشرة، 

الیوم الرابع یوم یجئ إلیھ الساعة الثانیة عشرة، اآلن ذھب، تجئ إلیھ الساعة الثامنة، وهللا لم یأت بعد، 

ھذا لیس موظَّفاً، یمكن أن یغیب في األسبوع یوماً، ساعة، ألمر ضروري، أّما أال تجده إطالقاً في الدوام 

ظَّف أنھ وراء طاولتھ باألساس، ھذا األصل، واألصل في الطبیب فھذا لیس موظفاً،ـ ألن األصل في المو

ة لم تجده، والثانیة كذلك، ھذا غیر معقول،  أنھ في عیادتھ، قال لك: من الخامسة إلى السابعة، أول مرَّ

األصل في الطبیب أنھ في عیادتھ، واألصل في المحامي أنھ في مكتبھ، واألصل في التاجر في متجره، 

عامل في معملھ، واألصل في الفالح في حقلھ، واألصل في المرأة في بیتھا، ھذا األصل، واألصل في ال

ھا، وتظھر أنوثتھا، وتظھر براعتھا،  ھذا مكانھا الطبیعي، ھذا حقل عملھا، ھذه مملكتھا، بھذا یظھر عزُّ

     ویظھر دورھا الخطیر، لذلك النبي الكریم قال: تتمة الحدیث:

الحة أنك إذا نظرت ـ قد سمعت منكم إلیھا، وقد سمعت سرتھ، الحقیقة ال (( من صفات المرأة الص

تك ))   توجد كلمة إلیھا، فالروایة لیست فیھا إلیھا، فھناك روایة ـ سرَّ

معنى ھذا إذا نظرت إلیھا وإلى غرفة النوم، وإلى غرفة المطبخ، وإلى لباس أطفالھا، قد تَُسرُّ منھا ال إذا  

لى كل شيٍء في البیت، فعندما اغفل النبي الكریم في روایة ثانیة كلمة إلیھا، فقد نظرت إلیھا فقط ؛ بل إ

وسَّع معنى النظر، إذا نظرت إلى البیت، إلى ترتیبھ، إلى نظافتھ، إلى ثیاب أوالدھا، إلى ھیئة أوالدھا 

تك ـ ھذا األصل، فلذلك قال ربنا عزَّ وجل:      وإلى نظافتھم ـ وإذا نظرت سرَّ



13 

، وقرن في بیوتكن 33تفسیر اآلیة    

   ِرُجوُھنَّ ِمْن بُیُوتِِھنَّ َوال یَْخُرْجَن ﴾﴿ ال تُخْ 

  ) 1( سورة الطالق: من اآلیة 

  بیت الزوج للمرأة بنص القرآن: ال تُْخِرُجوھُنَّ ِمْن بُیُوتِِھنَّ َوال یَْخُرْجنَ 

ل في السجالت   ھناك استنباطٌ رائع من ھذه اآلیة، أن البیت الذي دفع الزوج ثمنھ عداً ونقداً، وسُِجّ

رسمیَّة باسمھ، ھو في القرآن لھا، غریب، دافع الثمن الزوج، وفي السجالت العقاریَّة للزوج، ولو ال

ً لكن باسم الزوج، وھذا البیت في القرآن للزوجة، بمعنى أن البیت یثبُّت ذاتھا،  ً عقاریا استصدرت بیانا

    ویُؤِكّد شخصیَّتھا..

  ) ﴾33﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ (

  عنى األول.ھذا الم   

  المعنى الثاني:

  وھناك معنى آخر یستنبط: أنھا مستقلَّةٌ بھ، ولو لم تكن مستقلَّة بھ لما نُِسَب إلیھا فقط.. 

  المعنى الثالث:

أنَّ أّي زوجٍ أخرج زوجتھ من بیتھا أو من بیتھ على حِدّ زعمھ، أصغر مشكلٍة، والزوجة عند أھلھا  

قد تنتھي بالطالق، وأكبر مشكلٍة إذا بقیت الزوجة في بیت زوجھا،  تتفاقم، وتتفاقم حتى تنتھي بالطالق،

  تتالشى وتتالشى حتى تنتھي بالوفاق، فلذلك ھذا قانون..

  ﴿ ال تُْخِرُجوُھنَّ ِمْن بُیُوتِِھنَّ َوال یَْخُرْجَن ﴾

  ) 1( سورة الطالق: من اآلیة 

  یا معشر األزواج إیاكم أن تُخرجوا زوجاتكم من البیوت !!!

ھذه نصیحتي لكل األزواج والزوجات: إیَّاك أیھا الزوج أن تخرجھا من بیتك ؛ مھما كنت غضوباً،  

ومھما بلغ بك الغضب، وإیاِك أیتھا الزوجة أن تذھبي إلى بیت أھلك لتغیظي زوجِك، فإن أصغر مشكلٍة 

ة فإن أكبر مشكلٍة وأنِت عند أھلِك تتنامى، وتتعاظم حتى تنتھي إلى الطالق، وإن بقیت في بیت الزوجی

   تتصاغر، وتتالشى حتى تنتھي إلى الوفاق، وھذا توجیھٌ إلھي.

ِ قِیًال (     ) ﴾122﴿ َوَمْن أَْصَدُق ِمَن �َّ

  ( سورة النساء)

النبي علیھ الصالة والسالم حینما جاءتھ السیدة صفیَّة رضي هللا عنھا وأرضاھا، أتتھ بالطعام إلى  

أن نفعلھ مع النساء، فخرج معھا إلى البیت، والقصَّة كانت موضوع درس األحد  المسجد، علَّمنا ما ینبغي
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ا مرَّ أنصاریان ورأیا النبي علیھ الصالة والسالم مع إحدى زوجاتھ، استحیا وأسرعا، فقال  السابق، فلمَّ

  علیھ الصالة والسالم:

، قَاال: سُ  ِ ! قَاَل: إِنَّ الشَّْیَطاَن یَْجِري ِمَن (( َعلَى ِرْسِلكَُما، إِنََّھا َصِفیَّةُ بِْنُت ُحیَيٍّ ِ یَا َرُسوَل �َّ ْبَحاَن �َّ

ا ))   اِإلْنَساِن َمْجَرى الدَِّم، فََخِشیُت أَْن یَْقِذَف فِي قُلُوبِكَُما َشْیئًا، أَْو قَاَل: َشر�

  [ سنن أبي داود عن صفیة ]

قال لك: أنا مللت من ھذا المكان یا أخي، ھذا  إذاً: األصل في المرأة أنھا في البیت، فھذا الطیار إذا 

المكان ضیِّق، وأنا ضاقت نفسي، أرید أن أجلس مع الركَّاب، أرید أن أتحادث معھم، أنت عندك ثالثمائة 

راكب أمانة في رقبتك، وھذا مكانك الطبیعي، مكانك الطبیعي وراء مقود الطائرة حیث األجھزة 

أن تأتي إلینا ؟ ھذه التي تقول: البیت تضیق بھ، البیت تضیق نفسھا بھ،  والعدَّادات، فما ھذا الذي تقولھ:

   فھذا ھو المكان الطبیعي للمرأة.

  ال بد للمرأة من إشعاع ومصدر علمي:

لكن إما أن تكون المرأةُ جاھلة فترى القعود في بیٍت شيء یجنِّن، أو أنھا البدَّ من أن تكون عالمة، تقرأ  

، تقرأ السیرة، وتعِلّم أوالدھا، وتكون مصدر إشعاع ألوالدھا، أما الجھل مع االنحباس القرآن، تقرأ السنَّة

فھو شيٌء ال یحتمل، إذاً البدَّ من أن تعِلّمھا أمر دینھا، البدَّ من تَُحِفّظھا القرآن، والبد من أن تعِلّمھا سنَّة 

الت، البدَّ من أن تعِلّمھا أصول التربیة النبي العدنان، البدَّ من أن تطلعھا على تاریخ الصحابیَّات الجلی

  والتعلیم، البدَّ من أن تُِلمَّ بمبادئ أساسیَّة في الحیاة.

حینما یكون لإلنسان مصدر علمي، أو منھل علمي، أو مورد علمي، واستمتاع علمي، تعیش المرأة  

ن الكریم، تفھم آیات عندئٍذ حیاة أُخرى، تصبح زوجةً ورفیقة، فالزوج عندما یجد زوجتھ حافظة للقرآ

األحكام، تفھم األحادیث، یتناقش معھا، انتقلت في نظرِه من زوجة لھا وظیفة معیَّنة إلى صدیقة أیضاً، 

   وإلى زمیلة، وإلى رفیقة، وإلى ما شاكل ذلك.

  صوٌر من عظماء النساء عبر التاریخ اإلسالمي:

لتي تتحدَّث عن نساء بلغن مستوى رفیعاً جداً أیھا األخوة األكارم، التاریخ اإلسالمي طافٌح بالقصص ا 

   من العظمة.

  الصورة األولى:

امرأةٌ أنصاریَّة توفي في معركة أُُحد أبوھا وأخوھا وزوجھا وابنھا ـ ال أعتقد بالملیون حالة تجد حالة  

قُتِل، فخرجت مشابھة ـ أبوھا وأخوھا وزوجھا وابنھا، وقد نُِمَي إلیھا أن النبي علیھ الصالة والسالم قد 

من بیتھا تسأل عن رسول هللا، علمت أن أباھا قد قُتل، وأن ابنھا قد قتل، وأن أخاھا قد قُتِْل، وأن زوجھا 
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ا رأتھ بعینھا،  قد قُتِل، وتقول ھذه المرأة الُمْلتَاعة: ما فعل رسول هللا ؟ ولم تطمئن حتَّى رأتھ بعینھا، فلمَّ

لل ـ أي حقیرة ـ ما دمت سلیماً، وما دمت معافًى، فأیة مصیبٍة قالت: یا رسول هللا كل مصیبٍة بعدك ج

    ھي حقیرةٌ أمام مصیبتك، ھذه امرأة !! نعم ھذه امرأة، حقاً. ارتقى بھا اإلسالم واإلیمان.

  الصورة الثانیة:

نساٌء صحابیات قبل أن یخرج أزواجھنَّ إلى العمل یقلن لھ: یا فالن، اتِق هللا فینا، نصبر على الجوع،  

     وال نصبر على الحرام.

  الصورة الثالثة:

لما خطب القاضي شریح امرأة من أسرةٍ صالحة، ودخل علیھا لیلة الزفاف وجد كماالً وصالحاً، فقام  

ا سلَّمت من صالتي ـ ھكذا یقول ـ وجدت وصلَّى ركعتین شكراً � على  نعمة الزوجة الصالحة، فلمَّ

ا دنوت منھا قالت لي: على رسلك ـ انتظر  زوجتي تصلي بصالتي، وتسِلّم بسالمي، وتشكر شكري، فلمَّ

ل بالك ـ على رسلك یا أبا أمیَّة، ثمَّ قامت فخطبت، وقالت:   وطِوّ

یبة ال أعرف ما تحبُّ وما تكره، فقل لي ما تحبُّ حتى آتیھ، وما أما بعُد ؛ یا أبا أمیَّة، إنني امرأةٌ غر 

تكره حتى أجتنبھ، ویا أبا أمیَّة، لقد كان لك من نساء قومك من ھي كفء لك، وكان لي من رجال قومي 

، وامتثل قولھ تعالى:      من ھو كفء لي، ولكن كنت لك زوجةً على كتاب هللا وسنَّة رسولھ، فاتِق هللا فيَّ

   إْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح بِِإْحَساٍن ﴾﴿ فَ 

  )229( سورة البقرة: من اآلیة 

  ثمَّ قعدت، قال: فألجأتني إلى أن أخطب، ولیس اآلن وقت خطبة، فوقفت وقلت: 

ةً علیِك،   أما بعُد ؛ فقد قلت كالماً إن تصدقي فیھ، وتثبتي علیھ یكن لِك ذخراً وأجراً، وإن تدعیھ یكن حجَّ

  أُحبُّ كذا وكذا، وأكره كذا وكذا، وما وجدِت من حسنٍة فانشریھا، وما وجدِت من سیئٍة فاستریھا.

والنبي علیھ الصالة والسالم كان یثني على المرأة المؤمنة یصفھا بأنَّھا ستِّیرة، والمرأة الفاسقة الفاجرة  

  لصالة والسالم:التي ال یحبُّھا رسول هللا ھي التي تذكر مساوئ زوجھا، قال علیھ ا

  (( إني أكره المرأة ـ یكرھھا النبي ـ تخرج من بیتھا تشتكي على زوجھا ))

  [ورد في األثر]

تقول المرأة الیوم: زوجي ُجن وكّسر، ھكذا تتكلَّم علیھ في بیت أھلھا: ھذا جن، وفعل كذا، ھذه امرأةٌ ال  

  وئ زوجھا ـ قالت:یحبُّھا رسول هللا، التي تشتكي على زوجھا، أو التي تنشر مسا

ً مع انقطاعٍ بین الحیِن والحین، لئال یملّونا ـ وفي   كیف نزور أھلي وأھلك ؟ قال ُشریح: نزورھم غبَّا

   الحدیث الشریف:
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، وقرن في بیوتكن 33تفسیر اآلیة    

   (( زر ِغبَّاً تزدد حبَّاً ))

  [الطبراني عن عبد هللا بن عمرو]

لھنَّ بدخوِل بیتك، ومن تكره ؟ قال: بنو فالن قوٌم صالحون، قالت: فمن من الجیران تحبَّ أن أسمح  

وبنو فالن قوٌم غیر ذلك، قال: ومضى عليَّ عاٌم جئت إلى البیت فإذا أم زوجتي عندنا ـ حماتھ غابتھ سنة 

بُت بھا أجمل ترحیب، قالت لي: كیف وجدت زوجتك یا أبا أمیَّة ؟ قلت: وهللا ھي خیر  ا دخلت رحَّ ـ فلمَّ

قالت: یا أبا أمیَّة ما أوتي الرجال شراً من المرأة المدلَّلة فوق الحدود، فأِدّب ما شئت أن تؤِدّب زوجة، 

  وھِذّب ما شئت أن تھِذّب، ثم التفتت إلى ابنتھا تأمرھا بحسن السمع والطاعة.

في الكفَّة الثانیة  المرأة المؤمنة بطلة، كما قلت قبل قلیل: وهللا لو ُوِضعَت امرأةٌ مؤمنةٌ في كفَّة، ووِضعَ  

   مائة ألف رجل، ترجح علیھم جمیعاً، ألن المرأة مساویةٌ للرجل في التكلیف وفي التشریف تماماً..

  ) ﴾33﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ (

األصل أن تقبع في بیتھا، وإذا خرجت فللضرورة، والضرورة تقدَّر بقدرھا، والنبي علیھ الصالة  

ْرَن المقابر، فأن تزور المرأة المقابر عمل یُرضى في الدین للموعظة والعبرة، والسالم رأى نساًء یَزُ 

     فقال علیھ الصالة والسالم:

   (( فَاْرِجْعَن َمأُْزوَراٍت َغْیَر َمأُْجوَراٍت ))

  [ من سنن ابن ماجة عن علي ]

  ما دام ھناك فتنة، وثیابھا غیر فضفاضة، وكالمھا بصوت عاٍل، ما دام ھناك فتنة، 

  (( فَاْرِجْعَن َمأُْزوَراٍت َغْیَر َمأُْجوَراٍت ))

  صالة المرأة في بیتھا خیر من صالتھا في دارھا:

    أیھا األخوة األكارم، األصل كما قال النبي الكریم: 

    تھا في دارھا ))(( صالة المرأة في بیتھا خیر من صال

  [ أبو داود عن ابن مسعود]

ما الفرق بین الدار والبیت ؟ الدار لھا فناء، أما البیت فھي غرفة مسقوفة، فإذا صلَّت في فناء الدار، أو  

    صلَّت في غرفة مسقوفة فأیھما أفضل بالنسبة لھا ؟ قال:

رأة في قعر بیتھا خیٌر من صالتھا في (( صالة المرأة في بیتھا خیر من صالتھا في دارھا، وصالة الم

  بیتھا ))
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، وقرن في بیوتكن 33تفسیر اآلیة    

َھا فِي (( َصالةُ اْلَمْرأَِة فِي بَْیتَِھا أَْفَضُل ِمْن َصالتَِھا فِي ُحْجَرتَِھا، َوَصالتَُھا فِي َمْخَدِعَھا أَْفَضُل ِمْن َصالتِ 

  بَْیتَِھا ))

[ ِ   [ سنن أبي داود َعْن َعْبِد �َّ

داخلیَّة، فإذا صلَّت في غرفٍة داخلَّیة فھذا خیر، ولما سُئلت السیدة  ھناك غرفة على الطریق وغرفة 

فاطمة رضي هللا عنھا: ما خیر ما تفعلھ المرأة ؟ قالت: أالّ تَرى وأالّ تُرى، یعني أال ترى الرجال وال 

   یراھا الرجال.

َ َخبِیٌر بَِما ﴿ قُْل ِلْلُمْؤِمنِیَن یَغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِھْم َویَْحفَُظوا فُُروَجھُ  ْم َذِلَك أَْزَكى لَُھْم إِنَّ �َّ

   )َوقُْل ِلْلُمْؤِمنَاِت یَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِھنَّ َویَْحفَْظَن فُُروَجُھنَّ ﴾30یَْصنَعُوَن(

  ( سورة النور)

ل علیھ أن تعرف ماذا یرید هللا عزَّ وجل ؛ من زواجك، ومن بیتك، ومن   ھذه توجیھات الخالق، الُمعَوَّ

  أسرتك.

  في الدرس القادم إن شاء هللا تعالى إن أحیانا إلى ذلك الوقت..

  ) ﴾33﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ (

   ھذا درس الیوم.. 

َج اْلَجاِھِلیَّ  ْجَن تَبَرُّ ُ ﴿ َوَال تَبَرَّ َ َوَرُسولَھُ إِنََّما یُِریُد �َّ َكاةَ َوأَِطْعَن �َّ ِة اْألُولَى َوأَقِْمَن الصََّالةَ َوآَتِیَن الزَّ

ْجَس أَْھَل اْلبَْیِت َویَُطِھَّركُْم تَْطِھیًرا (   ) ﴾33ِلیُْذِھَب َعْنكُُم الِرّ

   

 


