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 الباب الرابع
 الخاتمة

 النتائج . أ
اهلل لوط عليو السالم وزوجتو  بعد البحث عن قضية الزوجية اليت قصها القرآن عن قصة نيب

سواء كانت يف اجلاىلية أو لة، وقد مرت بنا يف األبواب السابقة عما تتعلق  حبياة النساء الصاحلات، عوا

 بعد رليء اإلسالم، وذلك لكرب دورىا ومهماهتا يف داخل األسرة أو يف اجملتمع عامة.

  كما تلي:وننطلق مما قد بينناه سابقا، نستخلص منها النقاط  

 صورة عصيان امرأة لوط عليو السالم يف تفسري ادلصباح حملمد قريش شهاب: 

عن رليئ ضيوف لوط عليو السالم، يعين ادلالئكة يف صورة  إخبارىا لقوم لوط عليو السالم .1

 .الرجال

 بال تلتفت.  ألن قبلها يأمر لوط عليو السالم وراءىا لتنظر القوم.  و التفاهتا .2

 وعاقبة عصياهنا

على زوجها يسبب اللعنة والعذاب  عصياهنا إنوعاقبة عصياهنا يعذب اهلل ذلا ومن الغابرين.   .1

إذا كانت الزوجة غري ، تطيع زوجها كما قد بينو الكتاب والسنة النبويةمل من اهلل تعاىل، وذلك ألن ادلرأة 

من بني العقوبة اليت تُعطى  .ويف اآلخرة دنياادلكافآت على شكل عقاب يف ال الشرعية لزوج اهلل ستعطي
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بينما العقاب يف اآلخرة جيب  . ستغل  يياتو والناس يف اجلوار سيكرىونووالباطلة اليت تململيف العامل ادل

  .ال شيء ميكن أن يساعد يف تفادي عقوبتو رغم أنو حتت محاية النبالء .أن يتم تعذيبو من اهلل

 التوصيات ب.

البايثة قوم تطيع زوجها ، تال  ىتال لوط عليو السالم نيب اهلل بعد إجراء حبث على قصة زوجة

 :يينها بالتوصية وتقدمي االقًتايات كاستمرار للدراسات ادلتعلقة باألمور ادلذكورة أعاله

ومن ادلتوقع أن تتوصل الدراسة إىل نظرة ثاقبة حلياة الزوجني ، ألنو يف القرآن العديد من  .1

لنساء القصص عن يياة الزوج والزوجة ، والقصص عن النساء يف القرآن تنقسم إىل قصتني من ا

يول عصيان زوجة النيب لوط ضد دعواه ، البايثة ، يف ىذه الدراسة ، أثار احلكيمات والنساء الشريرات

 .دور ادلرأة يف األسرة واجملتمعجنبا إىل جنب مع 

  .دراسة وعربة للعام حتقيق قصص ادلرأة يف القرآن البايث التايلوبالتايل تقًتح البايثة ينبغي   .2

ها بزويها العاصي اخلارج عن طاعة حبثو يف يياة الزوجة وعالقت سيبحث أن يكونوادلرجو ممن  .3

 اهلل.

 


