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، صفات المرأة الصالحة 5تفسیر اآلیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، صفات المرأة الصالحة 5تفسیر اآلیة  -سورة التحریم  - 2الدرس : 

1997 -12-07  

  الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین: 

  اللھم.. ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم.

  اآلیة الخامسة من سورة التحریم وھي قولھ تعالى:

ابَِداٍت َسائَِحاٍت ﴿َعَسى َربُّھُ إِْن َطلَّقَكُنَّ أَْن یُْبِدلَھُ أَْزَواجاً َخْیراً ِمْنكُنَّ ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمنَاٍت قَانِتَاٍت تَائِبَاٍت عَ 

  )﴾5ثَیِّبَاٍت َوأَْبَكاراً (

  أوالً:

  ریمة وھي قولھ تعالى:ھذه اآلیات تشیر إلیھا آیة ك 

  ﴿وإن تتولوا یستبدل قوما غیركم ثم ال یكونوا أمثالكم ﴾

  ) 38( سورة محمد: 

  ﴿ یمنون علیك أن أسلموا قل ال تمنوا علي إسالمكم بل هللا یمن علیكم أن ھداكم لإلیمان ﴾

  ) 17( سورة الحجرات: 

  ك، ثم ال یكون ھذا مثلك، ھي قاعدة.لمجرد أن تتأفف، أو أن تستعلي، یستبدل هللا إنسان آخر بك غیر 

فاإلنسان یجب أن یشعر إن هللا سبحان وتعالى متفضل علیھ بھذا الدین، متفضل علیھ بھذه الطاعة،  

متفضل علیھ بھذا الھدى، أما إذا منى على هللا أنھ مسلم، أو أنھ مؤمن، عندئذ یستبدل هللا إنسان غیره ثم 

  ال یكون مثلھ.

    الة والسالم ورضوان هللا علیھم أجمعین.نساء النبي علیھ الص

﴾   ﴿َعَسى َربُّھُ إِْن َطلَّقَكُنَّ أَْن یُْبِدلَھُ أَْزَواجاً َخْیراً ِمْنكُنَّ

    اآلن، صفات المرأة الصالحة، في آیة تقول: 

    ﴿ ذلك أدنى أن یعرفن فال یؤذین ﴾

  ) 59( سورة األحزاب: 
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ا مسلمة حجابھا، أدنى شيء، كما لو رأیت طالباً یرتدي بدلة یعني أدنى شيء یشیر في المرأة إلى أنھ 

الفتوة، تقول ھذا طالب، قد یكون مطرود من كل المدارس، قد یكون نال األصفار كلھا في كل المواد، 

    لكن یرتدي ھذه البدلة، إذاً ھو طالب، فالمرأة التي تتحجب ال یكفي حجابھا، لیعبر عن تدینھا، قال:

  ﴿ُمْسِلَماٍت﴾

والمسلمة ھي التي خضعت ألمر هللا، هللا عز وجل لھ منھج أمٌر ونھٌي فالمسلم الذي انصاع ألمر هللا،  

انصاعت جوارحھ ألوامر هللا، أما المؤمن ھو الذي أقبل على هللا، صدق كتابھ وأقبل علیھ اإلیمان 

إلیمان طابعھ تصدیق وإقبال، والكفر إعراض ومعصیة، تكذیب وإعراض فاإلسالم طابعھ عملي، وا

     نفسي، اإلسالم طاعة واإلیمان إقبال، اتصال با�.

  ﴿ َعَسى َربُّھُ إِْن َطلَّقَكُنَّ أَْن یُْبِدلَھُ أَْزَواجاً َخْیراً ِمْنكُنَّ ُمْسِلَماٍت﴾

والحرام، ھذه المرأة منصاعة ألمر هللا، إذاً ھي مسلمة، طبعاً نشأ یعني في أمر هللا ونھیھ، في الحالل  

اآلن مفھوم جدید لإلسالم، أن إنسان مكتوب بالھویة مسلم، یعني ولدان في بیئة مسلمة ولدان ببالد 

مسلمین، ولیس فیھ من اإلسالم شيء، ھذا تقیم جدید، إذا ما في شيء من اإلسالم إطالقاً لیس مسلماً، أما 

ھوم المعاصر كل من ولد من أبویین مسلمین فھو مسلم، وقد یكون ملحداً، أما اإلسالم في القرآن، بالمف

     یعني االنصیاع ألمر هللا عز وجل.

  ﴿َعَسى َربُّھُ إِْن َطلَّقَكُنَّ أَْن یُْبِدلَھُ أَْزَواجاً َخْیراً ِمْنكُنَّ ُمْسِلَماٍت﴾

ألعضاء ألمر هللا ونیھھ فغض البصر من اإلسالم، النطق اإلسالم انصیاع ظاھري، انصیاع الجوارح وا 

بالحق من اإلسالم الصدق من اإلسالم ، األمانة من اإلسالم، حفظ الفرج من اإلسالم تحریر الدخل من 

المال الحرام من اإلسالم، النظر في ملكوت السماوات و األرض من اإلسالم، قل انظروا، في أمر ألنھ، 

یقتضي الوجوب، فالذي انصاع ألمر هللا ھو عند هللا مسلم، أما الذي أقبل علیھ، فأي أمراً في القرآن 

وأتصل بھ، وسعد بقربھ، ھذا مؤمن فاإلیمان طابعھ نفسي، واإلسالم طابعھ مادي، اإلسالم انصیاع 

     الجوارح واألعضاء، واإلیمان إقبال القلب على هللا.

   كُنَّ ُمْسِلَماٍت﴾﴿ أَْن یُْبِدلَھُ أَْزَواجاً َخْیراً ِمنْ 

  ﴿ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمنَاٍت قَانِتَاٍت﴾

القنوت ھو الطاعة المستمرة، یعني في أشخاص لھم فورات یعني قد یسیر في طریق اإلیمان أسبوع  

أسبوعین شھر ثم یعود إلى ما كان علیھ، لیس ھذا ھو القنوت، القنوت الخضوع المستمر �، ھي قضیة 

ً یذھب إلى بیت هللا مصیر، ھو عاھد هللا ع لى أال یعصیھ إطالقاً، ھي قضیة مصیر، واإلنسان أحیانا

ً لنبیك،  ً بكتابك وتصدیقا الحرام ویقبل الحجر األسود، ویقول لھ عھداً یا ربي على طاعتك، اللھم إیمانا

   وعھداً على طاعتك، وهللا عز وجل قال:
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    ن ﴾﴿ وما وجدنا ألكثرھم من عھد وإن وجدنا أكثرھم لفاسقی

  ) 102( سورة األعراف: 

فاإلنسان إذا عاھد هللا عز وجل ینبغي أن یكون عند عھده، أخ كریم مقیم ببلد غربي یعمل طبیب،  

متفوق جداً في جراحة العظام أمض ستة وعشرین سنة في ھذا البلد الغربي، وھو من أعلى مستوى في 

ال لي أجریت عملیة تركیب مفصل، شعرت الجراحة، ولھ ثروة طائلة ولھ مكانة حمیدة، ولھ ولھ، ق

بتعب قلیل، أجرى عملیة ثانیة المرأة تبدیل مفصل شعر بتعب أشد، أجرى الثالثة شعر بتعب شدید ذھب 

إلى البیت شعر أن مركبتھ تمیل نحو الیمین، ظن أن في مركبتھ خلالً، وصل إلى البیت، سألتھ زوجتھ ما 

لى وجھك، نظر إلى وجھھ فإذا ھو متورم، فعلم أنھا خثره لك، قال مالي، لیس بي شيء قالت أنظر إ

بالدماغ، جلط بالدماغ، أستدع أحد أقاربھ طبیب قلب فعرف أنھا خثره بالدماغ، قال لي أخذوني إلى 

المستشفى، في المستشفى ساءت حالتي، شلت یدي ورجلي، وذھب صوتي، قال لي وهللا أصابني من 

وأنا في قمة نجاحي، وأنا في قمة عطائي، وأنا بھذه الحالة الراقیة،  األلم ما ال یوصف، شعرت باإلحباط

مكانة، وعلم وثروة، وكل شيء، قال لي أصابني ألم ال یوصف، ضیق، ھكذا حالتي أصبحت، طریح 

الفراش، على كرسي، قال لي في اللیل ھكذا قال لي، نظرت إلى النافذة فإذا في السماء القمر، قال أقسم 

ق، وكأنني أرى هللا، ألم یقل النبي الكریم، اعبدوا هللا كأنك تراه، قال كأنني أرى هللا، با� وھو صاد

ناجیتھ، قلت یا رب، إن أردت أن ابقى ھكذا، فأمتني، وإن أردت أن أعیش فداوني، عالجني، وبكى، 

منتصف  الذي أذكره من قصتھ، أن ما من خلیة في جسمھ، إال ناجت ربھا، قال لي بعد ساعة أو ساعتین

اللیل، قمت من فراشي، كأنني شفیت أمسك الدرابزین بالمستشفى فاندفعت ممرضة وقالت لھ مجنون یا 

دكتور أنت، أنت مشلول، قال لھا ما بي شيء، أقسم با� من ھذا التاریخ إلى اآلن ھو في أتم الصحة، 

ة عبادك، عاھد هللا، إذا أما عاھد هللا، قال لھ وهللا یا رب لن أعصیك حتى الموت، وسأكون في خدم

واحد منا عاھد هللا عھد موثق، هللا عز وجل لن یضیعھ، یعني مرض خطیر، قد یجعل اإلنسان مشلول 

قعید الفراش، على كرسي طوال حیاتھ، یتنھى دوره المھني، یصبح عاجز، عبئ على الناس، في ساعة 

ً وإلى اآل ن، أما اآلن یسعى جھده إلى خدمة إخالص، صدق، وتوجھ وعھد، قال لي وهللا شفیت تماما

الخلق إكراماً � عز وجل على ھذا العھد، لو كل واحد منا عاھد هللا عز وجل أال یعصیھ، أال یأكل ماالً 

   حرام، أال یسئ لخلقھ یعني ھذا الشيء یبعث بالنفس التفاؤل.

  ﴿ قَانِتَاٍت﴾

. ما عاد لھ عالقة مع هللا عز وجل، ھي یعني طاعة دائمة، مو طاعة نوبیة، تحت الفرش یا كریم نفق. 

مشھوره عند العوام یذكر هللا والفرش فوق رأسھ والبضاعة كاسدة، فإذا نفقت، ینسى هللا عز وجل، كل 
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إنسان عند الشدة یسأل هللا لكن بطولتك أن تسألھ وأنت صحیح، وأنت معافى، وأنت غني، وأنت قوي 

    وأنت في أوجھ نجاحك، وأنت في أوجھ عطائك.

  ﴿ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمنَاٍت قَانِتَاٍت تَائِبَاٍت﴾

التوبة النصوح، التوبة التي ال تجرح بمعصیة، یعني عقد العزم للمستقبل واصلح الماضي، وأقلع من 

     توه، الحاضر إقالع عن الذنب، والمستقبل عزیمة والماضي ندم وتوبة وإصالح.

  ﴿ تَائِبَاٍت َعابَِداٍت﴾

خاضعات ألمر هللا، مع المحبة، ال یسمى عابداً من أطاع هللا ولم یحبھ، كم أنھ تحب وال تطعھ ھذا  

     مستحیل.

  ذاك في المقال شــــــــــنیع  تعصي هللا وأنت تظھر حبھ

   إن المحب لمن یحب یطیع لو كان حبك صادقاً ألطعتھ 

  ابَِداٍت َسائَِحاٍت﴾﴿ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمنَاٍت قَانِتَاٍت تَائِبَاٍت عَ 

  سیاحة یعني ؟ قال العلماء: 

  مھاجرات، یعني تركن بلدھن إلى هللا ورسولھ

إنما األعمال بالنیات وإنما لكل أمري ما نوى، فمن كانت ھجرتھ إلى هللا ورسولھ، فھجرتھ إلى هللا 

    ینكحھا، فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ.ورسولھ ومن كانت ھجرتھ إلى دنیا یصیبھا، أو امرأة 

  ﴿ َسائَِحاٍت﴾

     یعني مھاجرات كما قال بعض العلماء. 

  )﴾5﴿ ثَیِّبَاٍت َوأَْبَكاراً (

     فھذا ، ھي صفات المرأة المؤمنة. 

  )﴾5﴿ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمنَاٍت قَانِتَاٍت تَائِبَاٍت َعابَِداٍت َسائَِحاٍت ثَیِّبَاٍت َوأَْبَكاراً (

إلنسان ال یسعد بزوجتھ إال إذا كانت ھكذا، واألزواج مقصرون كثیراً في توجیھ زوجاتھم إلى هللا، بل وا 

إنك لن تسعد بزوجتك إال إذا عرفت هللا، ألنھا إذا عرفت هللا عز وجل عرفت حقك علیھا، إن عرفت هللا 

     عز وجل:ربت أوالدھا، إن عرفت هللا عز وجل قامت بحقك الذي علیھا، ثم یقول هللا 

َكةٌ ِغَالٌظ ِشَداٌد َال ﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا قُوا أَْنفَُسكُْم َوأَْھِلیكُْم نَاراً َوقُوُدَھا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْیَھا َمَالئِ 

َ َما أََمَرھُْم َویَْفعَلُوَن َما یُْؤَمُروَن (   )﴾6یَْعُصوَن �َّ

  ھذه إلى الدرس القادم إن شاء هللا تعالى.
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بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد  

األمین، اللھم أعطنا وال تحرمنا، وأكرمن وال تھنا وآثرنا وال تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى 

  وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم.. هللا على سیدنا محمد النبي األمي

   

 


