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 الباب الرابع

 السّيئة املرأة حتليل شخصيات

 رمرأة الزيزيالشخصية السّيئة ال . أ

ضلراف اليت ارتكبتها امرأة قصة اال ٕٗ-ٖٕتشرح القصة ادلوجودة يف سورة يوسف اآلايت 

نطق ىي زليخة. ذكرت قصة زليخة ثالث مرات يف القرآن الكرًن سورة يوسف ابستخدام  ، والعزيز

عدم  مرتُت. كما ورد ذكره عدة مرات ابستخدام الضمائر و "العزيز "المرأتو" مرة واحدة، و "امرأة

 ٕٔيف اآلية  1.ٔ٘و  ٖٓو  ٕٔرد يف سورة يوسف اآلايت ، كما و استخدام امسها احلقيقي مباشرة

. اشًتى يوسف قاددا أن سف اشًتاه ادللُك مصر "العزيز"، معروف ابسم قفطَتن النيب يو يوضح أ

مع  ليخة. وليخة أو زَ بعضها يذكر زُ  يعطيها لزوجتو. يذكر يف بعض كتب التفسَت اسم زوجتو ريل و

 2.ذلك، ال ديكن زلاسبة التاريخ الذي يذكر ىذه األمساء
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ا ذلم يف تقدًن اخلدمات أو بيعو بسعر أغلى أو يتم ديكن أن يكون مفيدً  اشًتى العزيز يوسفَ 

وجو العزيز زليخة  لكن ليس لديهم أطفال. و مجعو كطفل ابلتبٍت. ألهنم متزوجون منذ فًتة طويلة و

، بعد فًتة طويلة .ملبس إىل غرفة االسًتاحة شراب و ابالىتمام بكل ما حيتاجو يوسف من طعام و

ديكن إنكار أن مظهر يوسف  ال ، ونشأ يوسف يوًما بعد يومريُت حىت عاش يوسف يف منزل ادلص

، وقع قلبها يف يوسف . يف كل مرة رأت زليخة مجاليريد احلصول عليها و زليخة يغريها اجلميل جعل

يتطور حتماً. كيف يضيع ىذا احلب ألن  كان الشعور ابحلب ينمو و و. كان قلبها ينبض بسرعة وحبّ 

، بينما تعرف زليخة أن يوسف ديكن أن تلتقي كل يوم مرات عديدةل. يوسف عاش معها يف نفس ادلنز 

 .ال عالقة زلرم معو ليس ابنها و

رية. لكن يوسف  مغ و ع يوسف، فأغراىا إبغراءات مضللةإلخضا  تزليخة قد خطط تكان

ابتعد  جلأ يوسف إىل هللا و 3مل يتأثر ابلنساء اللوايت أغويو. و أقوى من اجلبال، ، وكان قواًي كاحلديد

. مل يكن ابستطاعة يوسف أن دييل قلبو إىل األعمال غَت ادلشروعة أو ينحرف اآايهت و اعن دعواهت
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ال جيوز لو أن خيون سيده يف بيتو بفعل الشر لزوجتو. ألن مثل ىذه األشياء  بنفسو إىل الفجور. و

 .لن يزدىر الظادلون تشمل األفعال الظادلة و

عاًما يف  ٕ٘يد قطب قدر أن يوسف كان يبلغ من العمر و يوضح يف تفسَت ادلصباح أن س

أوضح سيد قطب أن سن األربعُت ىو  عاًما. و ٓٗذلك الوقت بينما كانت زليخة تبلغ من العمر 

قال ابن إسحاق  4اخلداع. القدرة على اخلربة و الشجاعة و العمر الذي يبلغ فيو اإلنسان سن النضج و

من شجاعة زليخة يف  ىذا زاد مل يستطع إرضاء زليخة داخلًيا. و ، وكامالً ن زوج زليخة مل يكن رجاًل  إ

  5.فعل ادلمنوعات

أداء  .شهوة و عقل العقل. عادة ما يكون لكل فردٍ  خلق هللا اإلنسان متسلحا ابلشهوة و

األحيان لكن يف بعض  الشهوة مقيد ابلعقل الذي ديتلكو اإلنسان حىت ال ينتهك القواعد القائمة. و

،  اليت تنص يف إحدى اآلايت على أن ىذه احلالة قد سبر هبا زليخة أيًضا ، وهتزم الشهوة عقل اإلنسان
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 كما يف القصة ىذه األية:

لٍ َوقَاَل ِنْسَوٌة ِف اْلَمِدزَنِة ارْمَرَأُت اْلَزيِزِي تُ َراِوُد فَ َتاَها َعْن نَ ْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحبًّا ِإَّنا لَنَ َراهَ  ََ ََ رُمِبنٍي  ا ِف 
(0ٓ) 

، يشَت أيًضا إىل افة إىل اإلشارة إىل سياق الزوجةيف ىذه اآلية ابإلض امرأةدل اآلية على تنقيح ت

اليت تعٍت  "رَاَوَد"ىذا يظهر من اجلملة التالية اليت تستخدم كلمة  لديها شهوة أيًضا. و سياق ادلرأة اليت

أنو حصل على الرغم من ، إغرائو رغباتو و، دبعٌت أن زليخة حاولت إخضاع يوسف إلشباع مهتًما

، ال يزال متحمًسا لالىتمام جبمالو، كان قلبو لكن ألنو رأى وسامة يوسف ، وابلفعل على منزلة الزوجة

 فعل ادلمنوعات.التغلب على قلب يوسف ليتم دعوتو للقيام  تحاول و

، فقد يف موقعوغزو يوسف، بقي يوسف  بغض النظر عن مدى دعوبة زلاولة زليخة إقناع و

لكن زليخة ركضت  اندفع ضلو الباب، عارضو. تلقى يوسف تعليمات من هللا أن يهرب و رفض ذلك و

، فجأة كان سيده ىناك تسحبو. قبل أن يركض إىل الباب أيًضا خلفو حىت سبسك مالبس يوسف و

 مرة أخرى. و زليخة يوسف تخدعت. يثَت االهتاما لَتاه دبالبس شلزقة. ىذا الوضع يثَت الشكوك و



٘ٗ 
 

، لقد حاول إغرائي شرفك وال يستطيع أن يعتٍت أبسرتكزليخة: "يوسف ال يستطيع أن يعتٍت ب تقال

أفعاذلا الفاضحة ابالفًتاء على يوسف. لقد  بتقدًن نفسي لو". حاولت زليخة التسًت على رغباهتا و

  .أبلغت زوجها كاذاًب بقوذلا إن يوسف ىو من أغوىها وأغراىا

احلقيقة لن زبتفي مهما كان  فإن للحقيقة دائًما طريقتها اخلادة يف إظهار نفسها. ،و مع ذلك

ديكن رؤية . ظلوم كما فعلت زليخة أمام زوجهاادل الناس يتحايلون عليها بوضع أنفسهم يف دف

ىذا يدل  ، ووضح كيف سبزق رداء يوسف من اخللفاليت ت ٕٛحقيقة براءة يوسف من شرح اآلية 

زليخة  ىي اليت أغرت يوسف ابلتصرف بشكل غَت مباشر وراء زوجها. مث نصحها العزيزُ على أن زليخة 

استغلت طفلها ابلتبٍت إلشباع  ثقة زوجها و ، فقد خانتذّكرىا أبن خداعها كان عظيماً  حبكمة و

 .شهوهتا

، ىذا ىو االسم مكائد زليخة ىو ما جعلت الكاتبة يضعو يف فئة السّيئة، امرأة مغرية دىاء و

أوضح ابن كثَت أن هللا روى قصة أو  الصحيح لزليخة. أدبحت ىذه الشخصية ادلغرية مركز االىتمام. و
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ة العزيز انتشرت بُت سكان مدينة مصر حىت أدبحت موضوع حديث ادلرأة امرأ حادثة بُت يوسف و

ور خطأ كبَت سلوكها ادلغري ادلته ، معتربين أن حب زليخة العميق ليوسف وادلصرية. لقد أىانوا زليخة

ابعتبار أن زليخة كانت زوجة ادللك احملًتمة. إنو شكل من أشكال اخلطيئة كما ورد يف هناية اآلية أن 

  6.أفعال زليخة ىي شكل من أشكال اخلطأ أو تظهر األفعال اليت ربتوي على قيمة العصيان

قادرًا على التحكم  دازداد حب زليخة ليوسف إىل درجة أدبح فيها ادلرء رلنوًًن لدرجة أنو مل يع

آخر. كان حبو يف ذلك الوقت قد جعلو  التمييز بُت شيء و ، أو مل يعد قادًرا على التفكَت ويف نفسو

، جيب على ادلرء أن يدرك ادلخاطر اليت تشكلها ذباوز احلدود أدم. عند شلارسة احلب أعمى و

، حىت ًن القيم ادلقدسة يف العقلقدالطبيعية. ديكن احلصول على ىذا الوعي من خالل اجلهد ادلبذول لت

 .ال ينجرف حببو الذي يتجاوز احلدود

 ديكن ألحد أن مظهره اجلميل ابإلضافة إىل مجال مستواه الذي ال مجال وجو يوسف و

أخَتًا اقًتح زليخة إبعاد  ، ذبعل زليخة ال تزال تتوقع حبو. لكن يوسف كان يرفض دائما. ويضاىيو
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وضع ادللك يوسف يف  . واهتدأ الشائعات عنه وجهو مرة أخرى و رىال ت يوسف عن القصر حىت

لكن ألن زليخة كان حياول بشكل  ، ووسف ليس ألنو ارتكب خطأ أو جرديةالسجن. لكنو سجن ي

 .تعسفي التسًت على خطأه من خالل ربط اخلطأ ابلسجُت

رفض اخلروج ، أراد يوسف اخلروج على الفور، لكنو د عدة سنوات يف السجن كسجُت بريءبع

اليت  االفًتاءات ادلوجهة ضده و ىي االهتامات و ، وأن يتم توضيح حادثة زليخة أوالً  من السجن قبل

، وكان الذنب الذي ُوضع يوسف اخلروج من السجن كقديس نقي مت تفسَتىا على أهنا كاذبة. أراد

 .اخلداع هبدف التسًت على ذنب زليخة عليو ىو االفًتاء و

عايشوه.  مجع ادللك اجلميع دبن فيهم زليخة. أخربوا أمام ادللك ما رأوه و ، وفية يوسمنقبلت أُ 

مل يكن سلطًئا يف  طاىر و و ،سالة عن يوسف نفسو أبنو رجل أمُت، و مطيع لودااي هللالقد نقلوا ر 

نصحت  بُت زليخة. كما اعًتفت زليخة أبهنا كانت مذنبة إبغواء يوسف و األحداث اليت وقعت بينو و

اعًتاف زليخة ىذا ىو اجلواب على  يوسف. كانت شهادة الشعب اليت مجعها ادللك و ها حببسزوج
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 عدم اليقُت القانوين الذي ابتلي بو يوسف. أُعلن أن يوسف خايل من السجن وخاٍل من كل افًتاء و

 .اهتامات

موجوًدا  عد زليخةمن قصة حياة يوسف. مل ت هناية  اعلى أفعاذل تزليخة أبنو ندم تكان اعًتاف

إطالق سراح يوسف من السجن. مث ماذا حدث لزليخة بعد االعًتاف؟ ماذا  يف الفًتات الالحقة بعد

عن زوجها؟ مل يشرح القرآن مصَت الزوجُت بعد انفصاذلما عن يوسف ألن يوسف مل يعد يعيش يف 

 .منزذلما. أدبح اعًتاف زليخة هناية ظهوره يف قصة يوسف يف القرآن

 بلقيسلشخصية السّيئة ال . ب

ربديداً يف  دون ذكر امسو مباشرة و صة بلقيس مرة واحدة فقط ابستخدام "امرأة"يذكر القرآن ق

احليواًنت.  اجلن و ذبمعا يتبعو البشر و عقد سليمان تبدأ ىذه القصة من قصة النيب. ٖٕسورة النمل 

ن ىناك من مل يكونوا ، مث اكتشف أو ادلتواجدةا وثيًقا جلميع قوات، أوىل النيب سليمان اىتمامً يف االجتماع

تطع تقدًن سبب مقبول. سيعاقب ىود إذا مل يس اذلدىد. كان النيب سليمان غاضًبا و حاضرين، و ىو

 للنيب سليمان، كما يف ىذه األية: مهمٍّ  د خبربٍ مث جاء اذلدى
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 (30َشْيٍء َوََلَا َعْرٌش َعِظيٌم )ِإّّنِ َوَجْدُت ارْمَرَأًة ََتِْلُكُهْم َوُأوتَِيْت رِمْن ُكلِّ 

 الذي عقده النيب سليمان. عرف اذلدىد دىد غَت حاضر يف االجتماعاذلمت طرح سبب جعل 

ىم  ، بينما يف بلدان أخرى كان الرجال فقطليمان. جاء اخلرب من سبأ بقيادة امرأةخرباً مل يعرفو النيب س

 يف قاموسة "وجد" تستمر بكلم و التوكيد تشَت إىلاليت  "إين" بكلمة ٖٕالقادة. تبدأ تلك اآلية 

ىذه اآلية أن ، بل يشهد أيًضا أبم عينيو. توضح لكن ليس فقط جيده و ،الوجدةغريب القرآن أن معٌت 

  اذلدىد قد رأى ابلفعل وجود ادلملكة.

ليمان الذي دين النيب س معتقدات و أفعال أىل سبأ و بُت دين و دىد قد قارناذليظهر أن 

بوا الفواحش، خالفا للدين ارتك شعبها الشمس كإلو و قد عبدت ادللكة و ، ويعتقد أنو الدين احلق

آراءه من السيئات اليت حرم هللا  جعل الشيطان أفكاره و و .قد صلح الشيطان يف خداعو ، والصحيح

ن قبل. مل يعد دين الرسل م يتبعون تعاليم و اقومه عد بلقيس ومل ت ، ومجياًل  عليها شيًئا حسًنا و

الشمس اليت عملتها بلقيس ىي  ، والشمس و غروهبايسجد هلل إال للشمس اليت تكون عند شروق 

 .السبب يف ذلك
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  .ألن إدياهنا سلالف للدين احلنيف ا الكاتبة يف فئة ادلرأة السّيئةتضعه

َماَواِت َو  ْبَء ِفْ السا  (32اأَلْرِض زَ ْزَلُم رَما ُُتُْفْوَن َو رَما تُ ْزِلنُ ْوَن )َأالا َزْسُجُدْوا لِِلِّ الاِذي ُُيْرُِج اْلَْ

ما خيفى سواء على شكل قطرات مطر من السماء أو على "اخلبء" يف تلك األية ىو  معٌت 

األرض. ادلصطلح عبارة عن مجلة رلازية عن شيء سلفي  شكل نبااتت على األرض أو أسرار السماء و

فإن ، ادلصباحكما يف تفسَت   حبسب الطباطبإي و 7كون الواسع.وراء ستار الغيب ادلوجود يف ىذا ال

تعٍت إخراج ادلستور الذي خيرج من العدم حبيث يصبح ىناك دبعٌت آخر ظاىر. يبدو األمر كما  اخلبء

عندما يتم إنشاؤه يبدو كما لو أنو قد مت إزالتو من  لو أن شيًئا غَت موجود سلتبًئا خلف كومة من العدم و

، بل دفء يعبدون الشمس دلا ذلا من أشعة ًنفعة و قومها تنص ىذه الفقرة على أن بلقيس و 8الكومة.

الشمس ال  ، رغم أن الشمس ىي من خلق هللا. ورئيسي حلياة ادلخلوقات على األرضإهنا السبب ال

ي يستحق هللا الذ حقيقي، إن بكل ما ىو سلفي و عليم هللا ال تعرف شيئاً إطالقًا و معٌت ذلا إطالقًا و

 .العبادة
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ألنو مل يرد تفصياًل يف رواية إديان بلقيس ال ديكن للكاتبة أن تشرحها أكثر، ، فإن مع ذلك و

عن وحدانية هللا  حول حديث النيب سليمان مع بلقيسابدلثل فإن رواية القرآن اليت تدور فقط  القرآن. و

إىل  اقومه دعا النيب سليمان بلقيس و .سابقةترك اآلذلة ال دعوة النيب سليمان إليو لعبادة هللا وحده و و

وايت الرسالة ثالثة أشياء. ، ذبمع زلتاذلدىد إىل شللكة بلقيس. ابختصارعبادة هللا عرب رسالة بعث هبا 

حيرم عليهم اتباع شهواهتم  حالتو الرمحن الرحيم. اثنياً، قدرتو و وحدتو و ، أنو حيتوي على عزدية هللا وأوالً 

ىكذا خلصت الرسالة   طاعة. و األمر ابجمليء إىل النيب سليمان خضوًعا و وجوب اتباع احلق. اثلثًا، و

 9.العاملَ  كل ما يتعلق ابلدين و

لالستماع إىل آرائهم  ابلقيس مجيع مسؤويل شللكته ت، مجعتلك الرسالةبعد التقاط الرسالة يف 

، مت ازباذ ذباه دعوة النيب سليمان. أخَتًا زباذهمناقشة ادلوقف الذي جيب ا بشأن زلتوايت الرسالة و

أيت مع آخرين إىل شللكة النيب سليمان. كما أخرب أن الدولة ت بلقيس رسالة رد تفيد أبنو ستقرار. كتب

بلًدا ما سيدمرونو  أيًضا أن ادللوك حًقا عندما يدخلون تكتب قوية. و اليت قادىا كانت دولة كبَتة و

                                                           
 .ٖ٘ٔ(، ٜٙٗٔ)مصر: شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البايب احلليب،  ٔ، ط.ٜٔجزء تفسَت ادلراغي أمحد مصطفى ادلراغي، ٜ
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بلقيس رسولو بتسليم  تبعد االنتهاء من كتابة الرسالة أمر  نو النبالء زلتقرون. وجيعلون سكا ابلتأكيد و

بعد أن قرأ  الرسالة إىل النيب سليمان. ودل الرسل أخَتًا إىل شللكة النيب سليمان ابلعديد من اذلدااي. و

شلا   خَتٌ إن ما أعطاىن هللا ا، قل ذل"ارجعوا إىل ملكتكبلقيس:  لو قال لرس ،النيب سليمان الرسالة

 ."هبديتك فخور لكنكِ  هللا إايك، أعطاكِ 

مث  .شللكتو جدا لسماعو عن موقف النيب سليمان فضويل دلعرفة النيب سليمان و مندىشبلقيس 

بلقيس دبعرفة  تلزايرة شللكة النيب سليمان. بعد أن كان يف شللكة النيب سليمان تفاجأ اجيشه تأعد

أخَتاً  اإلذالل للنيب سليمان. و  وشعر ابخلجل ألنو شعر ابلتكرُب ، فقد عظمة النيب سليمان ادلملكة و

ت بلقيس أيًضا ، عرب يف نقاش طويل ، بعد وهباء شللكة النيب سليمان بعد عدة مرات شهد عظمة و و

ْت منذ ذلك الوقت ، ألزم تخلى عن العادة القددية يف عبادة الشمس. وت عبد هللا وست ، وعن إدياهنا

هللا القدير الذي عنده كل شيء يف السماء  ىو عبادة ، ويًضا ابعتناق دين النيب سليمانا أهبلقيس قوم

 األرض. و
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  رمرأة لو الرمرأة نو  و الشخصية السّيئة ج. ال

يذكر يف أول اآلية  و .ٓٔاألية  خالدة يف القرآن سورة التحرًن قصة امرأة نوح و امرأة لوط

، حكاية رائعة درس جلميع البشر ، والكفار على وجو اخلصوصاًل خياطب العاشرة أن هللا قد جعل مث

، طلو  رحو عن حكاية حالة امرأة نوح و امرأةَت يف شأوضح ابن كث حىت تتمكن من تعلم درس. و

قا. ادلثال األول ادلذكور ىو امرأة نوح ، فليس ضماًن ذلما إطالُت اختلطتا ابلصاحلُت و عاشتا معواللت

، لكن ىذا مل تقواًي من هللا كافرة مع أهنا زوجة نيب. كان النيب نوح رسواًل مطيًعا ولة. كانت  ادللقب واى

، لكنو يف احلقيقة خلفو  جتو شخًصا مطيًعا أيًضا. أظهر واىلة إديانو أمام النيب نوحيضمن أن تكون زو 

 تفسَت قد ورد يف لكن يف اخلفاء. و لة دعوة زوجها مباشرة ومل تعارض واى رسولو. و كفر ابهلل و

لة غالًبا ما تنشر واى ،ن زوجها رلنون. ابإلضافة إىل ذلكنوح نشرت اخلرب على الناس أ الطربي أن امرأة

 10.ودفو أبنو من أىل النار أسرار زوجها. ودفو القرآن ابخلائن و

، جيب على الزوجة ن قومو آمنوا. يف مثل ىذا ادلوقف، لكن قلة قليلة معاًما ٜٓ٘بشر نوح دلدة 
                                                           

)ت.ت:  ٔ، ط.ٖٕجزء جامع البيان يف أتويل القرآن دمحم بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب العملي، أبو جعفر الطربي، ٓٔ
 .ٜٚٗ(، ٕٓٓٓمؤسسة الرسالة، 
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لة خانو ابلفعل. ىذه اى، لكن و ندما يكون ربت ضغوط سلتلفة من قوموتقويتو ع عم زوجها وأن تد

ة تندرج يف فئة ادلرأة السّيئة اليت تدقق فيها لن أو العقيدة ىي اليت ذبعل من واىاخليانة يف أمور الدي

 كنو مساع الوعظ و، يف مجيع األوقات ديالرسول ابلقرب من النيب و . إنو زلظوظ جًدا دلن يعيشالكاتبة

لكنو  الرسول و من خسارة لشخص قريب من النيب ولكن  دعوتو حىت يكون دائًما قريًبا من هللا. و

  .امرأة لوط نوح و تجاىل مطالبو كما حدث المرأةي

ن أن زوجها كان نبًيا. يف ، كانت أيًضا زوجة ظلت كافرة على الرغم ملوط ادلسماة واعلة امرأة

ها. يف وقت من لة كثَتًا ما كانت تعلن قدوم الضيوف إىل بيت زوجواع الرواية أن، ورد يف الواقع

 أخرب ادلالك أيًضا أن هللا سينزل عذاابً  و مالئكة للحضور إىل منزل النيب لوط، أرسل هللا األوقات

ما . كو شيئًا غَت الئق لضيوفويقلق إذا فعل قوم قلقا على ضيفو. كان النيب لوط  11عظيًما على قومو.

 قال هللا تعاىل يف سورة ىود:

ََاَق ِِبِْم َذْرًعا َوقَاَل َهَذا زَ ْوٌم َعِصيٌب ) ا َجاَءْت ُرُسُلَنا ُلوطًا ِسيَء ِِبِْم َو  (77َوَلما
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ابستثناء أفراد آل بيت  ، ودلت ادلالئكة إىل بيت النيب لوط، مل يكن يعلم بو أحد من قوموعندما 

أخربت أىلها أنو يوجد يف منزذلا بعض الرجال  امرأة لوط من ادلنزل و. أخرجت ، دبن فيهم زوجتولوط

ة إذا كان الليل، مث إبشعال ًنر، وإن  الوسيمُت الذين كانوا يرافقون زوجها. والوعظ ابخلرب يكون إبشار 

12.ابلتدخُتكان هناراً 
13مث ىرع قومو إىل بيت النيب لوط للقاء الضيف. 

 

، دلن حيافظ الزوج على أسراره إذا مل يشعر ابألمان كل زوج لديو أسرار أيضا  كل بيت فيو أسرار و

 يف إخفاء أسراره لزوجتو؟ لذلك جيب أن تكون الزوجة شخًصا ديكنو احلفاظ على األسرار عن كثب و

من ذلك قامت بنشر لة بداًل ربت أي ظرف من الظروف. لكن واع عدم الكشف عنها ألي شخص و

 ا أبال زبرب أحداً بودول ضيوفها.رغم أن زوجها أمرى، السر يف منزذلا

. ادلرأة لديها نزعة  تمي إىل مجاعة ىلكوا بسبب عصياهنا لزوجهالة تنقد أوضح القرآن أن واع و

، كل امرأة أن زبرب زوجها بسر ذلك  ، لذلك ال جيب علىبُت زوجها إخبار ما حدث بينها و كبَتة يف

ذلذا كانت واعلة من  ىذه خيانة. و و يعٍت أهنا كشفت سرهألن ذلك يسبب مشاكل لزوجها، كما 
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افع الرغبة يف دخول الزوجة تطيع زوجها بد .قصدت الكاتبة بسبب خيانتها لزوجها ادلرأة السّيئة اليت

ىذا ىو أسوأ مسكن.  ، والعصيان ىو مكان عودهتا إىل النار واجلنة، فكيف تطيعو من حيث ادلعصية

نم بكل تعاليمو. لقد ربدث هللا عن أعمال الفسق اليت تدفع اجلناة إىل إن هللا حذر من وجود جه

يًضا أن اجلحيم زلاط ابلفعل أبعمال اإلغواء. لذلك من كان قادرًا على كبح مجاح روحو أ اجلحيم. يقال

 .السرور من هللا عن الفاحشة ينال النصر و

، االلتزامات اليت ىي حقوق الزوجُتالزوجة  ، إذا فهم الزوج وسوف يسَت الزواج على ما يرام

محايتهم من  أطفاذلم جيًدا و فعليهما تنفيذ ىذه االلتزامات جيًدا. األزواج ملزمون إبعالة زوجاهتم و

عذاب جهنم. بينما جيب على الزوجة طاعة زوجها يف األمور ذات السمعة الطيبة حبسب قدرهتا. إذا 

لكن إذا  ، وعتها بعد طاعة هللا، فإهنا تصل إىل جنتوجها قدر استطاقامت الزوجة بواجبها ذباه زو 

 .ادلذكور أعاله امرأة لوط نوح و موطنها الذي ستعود إليو كقصة امرأة، فاجلحيم ىي عصت زوجها

 

 



ٙٙ 
 

 رمرأة أ ي َلبالشخصية السّيئة ال . د

ديكن ة أيب ذلب ادلشهورة أبم مجيل. ىي امرأ ، ويف سورة اللهب قيل عن امرأة تعارض دعوة النيب

 :العثور على قصة ادلرأة يف اآلية الرابعة

 (4َوارْمَرَأتُُه ََحااَلَة اْْلََطِب )

قصتها بسرد ، تتصرف أم مجيل دبثل ىذا السلوك السيئ لدرجة أن القرآن يقدم يف ىذه القصة

 . كلمة "محالة احلطب" ىي ساعدةاآلية الرابعة أن أم مجيل شخص شريريف  سليب يف دورة لوم ذلا.

عة أوامره و االبتعاد عن طا ادلعصية لرسالة الرسول الذي يدعو إىل عبادة هللا و جها على الكفر وزو 

لة احلطب ىي أهنا ربب ادلشي لنشر القذف )التحريض(. إن نواىيو. بينما أم مجيل، حسب التاريخ، محا

 ئة اليت كاتبة دقيقة. ىو ما جيعل أم مجيل امرأة سيّ ادلعارضة لدعوة رسول هللا ىذا النوع من الرفض و
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شلا يدل على ل اسم فعفوق  مبالغة اختار القرآن شكل كلمة 14محالة" ىي ديغة مبالغة." كلمة

يوضح يف  أن زوجة أيب ذلب كانت ربمل حطًبا يف كثَت من األحيان )غالًبا ما تنشر ًنر القذف(. و

كم كان أبو ذلب . أبو ذلب يف كفرهىذه اآلية أن أم مجيل سًتافق أبو ذلب يف اجلحيم ألهنا كانت ترافق 

لكن زوجتو أيضا أحرقت وادلفارقة أن الزوجة نفسها كانت  معذاب ألنو مل يكن ىو نفسو الذي احًتق و

حاملة حطب إلشعال ًنر جهنم اليت أحرقت زوجها. كما بدت أم مجيل متواضعة للغاية ألنو يف ذلك 

  15.ع ابألدلاس أو زخارف تصور اجملدالوقت كان ىناك حبل حول رقبتها بداًل من عقد مرد

 ، ودرس جلميع النساء يف احلقيقة لو معٌت عميق و احلطب يف سورة اللهب ودف ادلرأة اليت ربمل

ًما جنًبا إىل جنب يف أمور اخلَت، وأن يبنوا أسرة الزوجات دائ خادة الزوجات. جيب أن يقف األزواج و

الشَّْلح ليتجمعوا الحًقا يف اجلنة يف سعادة. لكن أم مجيل  أن يطبعوا جياًل من الشَّرَح و ، ومطيعة

أن  ، وحصًنا لزوجها من إغراءات الشهوة أال تكون ، وال ربذر زوجها عند إرتكابو معصيةاختارت أ

، يدين القرآن ىذا النوع من من خالل قصة أم مجيل حامل احلطب تتصرف أبًننية فقط يف الدنيوية.
                                                           

جامع أكثر أو أكثر دلا أظهره إسم فاعل. انظر الغاليٍت،  ادلبالغة ىي شكل من أشكال الكلمة اليت تدل على معاين الصيغةٗٔ
 .ٚٚٔ(، ٕٗٔٓالسالم، )القاىرة: دار  الدروس العربية
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تعطي قصة أم مجيل أيًضا درًسا للجميع أنو بغض النظر عن مدى حب الزوج النساء. يف ىذه اآلية ، 

ليس األعمال الصاحلة ابلتأكيد يف اآلخرة فسيكون   الزوجة إذا مل يكن احلب قائًما على اإلديان و و

اليت تنوي إحضار احلطب لزوجها. كما يذكر القرآن  داء يلوم كل منهما اآلخر مثل أم مجيلكالمها أع

يل كانت ترتدي ألياف شجرة ادلسد حول عنقها. إن لبس عقد مسعد ىذا ىو رمز الذل مثل أن أم مج

 .العبد ووًما على عادتو يف التباىي دائًما بنسبو وثروتو وكذلك حبو إلبراز الثروة بعد رقبتو


