
 ملخص البحث

عصيان امرأة لوط عليو السالم عن الدعوة يف تفسري ادلصباح حملمد قريش  1041041041 ,رشيدة موليانا
 اخلاص، كلية أصول الدين و العلومالبحث العلمي، شعبة علوم القرآن والتفسري ادلشروع  ،شهاب"

 , وادلشرف الثاينادلاجستري الدييناألستاذ الدكتور عبد اهلل كرمي  ادلشرف األول .4411 اإلنسانية،
 .الديينادلاجستري  الدكتور ذكري نروانا

من تسمى بأم وزوجة وبنت، وادلرأة خلقها اهلل تعاىل ذلا أدوار مهمة سواء كانت يف  ةعائلاليف كان   
األسرة أو يف اجملتمع، ويف حياتنا األسرية، وكون ادلرأة زوجة لزوجها وأما ألوالدىا وبنتا لوالديها، تدل على أمهية 

 ااجاىلية حيث ذللت وأىينت، م دورىا يف اإلسالم، وىي حمفوظة وحمرتمة ومرتبتها عالية، خبالف ما كانت يف
جاء اإلسالم وأعطى ذلا مكانة عالية، وذلا أمهية كبرية ال سيما يف كوهنا زوجة، ألن العالقة الزوجية ىي جزء من 
أجزاء حياة اإلنسان، ويف القرآن الكرمي ىناك كثري من القصص حتكي لنا العالقة بني الزوجني، دما ديكننا االعتبار 

نا من ال يفهم وال يدري حقيقة العالقة الزوجية على وجو مطلوب، وكثري من ا، ويف نظري، كثري منها دلستقبلنم
النساء من ال تدري ماذا عليها من الواجبات وماذا ذلا من احلقوق اليت قد بينها الكتاب والسنة، ألن منهن من 

، ويف ىذا البحث تتبعت أحد آثر نفسها على ادلعاملة بادلعروف مع زوجها وإعطاء حقوقو على وجو حسن 
ىا عتب تها واعلة، لكي تقصص الزوجية ادلذكورة يف القرآن، وىي قصة نيب اهلل لوط عليو الصالة والسالم مع زوج

 نساؤنا اليوم دما قد فعلتو واعلة يف خمالفة زوجها الذي ترتب منها عذاب اهلل تعاىل وجعلها من الغابرين ادلتخلفني.

ادلنهج ادلوضوعي والتقريب التارخيي واالجتماعي،  تمسائلو وبيان معلوماتو سلك وىذا البحث يف ترتيب
ومن حيث ادلصادر وادلراجع فأنو مأخوذ من القرآن أو السنة وكذا ادلصادر وادلراجع ادلتنوعة الكثرية دما يتعلق 

صياهنا عن الدعوة وما بقضايا ادلرأة، وكتب التاريخ ذات صلة حبكايات نيب اهلل لوط وزوجتو اليت تدل على ع
 يرتتب عليو من حصوذلا العذاب وغريه، وأما مصدره األساسي ىو تفسري ادلصباح للدكتور قريش شهاب.

ذلك النيب وبسلوك ذلك ادلنهج السابق ذكره، وجدت ادلسائل ادلهمة حيوجنا االلتفات إليها عن قصة 
، والعبة من من اهلل لسوء معاشرهتا وعصياهنا زوجها نيب كرمي، ومع ذلك أصاهبا العذاب ىلةوزوجتو، منها: أن وا

ذلك، أن عذاب اهلل ينزل ويصيب على من عصى وخالف ما يشرع من اهلل، وإن كان العاصي أو ادلخالف حتت 
 نيب، كما ذكر ذلك يف تفسري ادلصباح. ةرجل كرمي أو شريف، أو زوج

ما وجدت شيئا دما يتعلق خبيانة الزوجة، كزناىا أو غريه دما يدل على اخليانة  ةتبكاويف ىذا البحث أنا  
لة من ادلخالفة، أهنا ال تعرتف بنبوة ورسالة ىشهاب يف تفسريه، أن ما فعلتو وا الزوجية، وذكر الدكتور قريش

قيقة أن شخصية امرأة زوجها لوط عليو الصالة والسالم، وكذلك أهنا تساعد قوم لوط يف فعل الفاحشة، ويف احل



لوط أهنا ذات عاطفة عالية ورحيمة مع اآلخرين، ولكن ما فعلتها دما جيعلها من الغابرين وادلعذبني والعاصني 
 دلخالفة زوجها وأمر اهلل تعاىل.

 


