الباب الثالث
كتاب ابن كثري و تفسريه عن آايت شخصيات املرأة السيّئة
أ .ابن كثري و تفسريه

و امسو الكامل اإلمام احلافظ و احملدث و ادلأريخ إمام الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثَت
بن ضوء بن درع القريشي الشافعي .ولد يف قرية رلدل شرقي البصرة ،قرية أمو ،ولد عام ٓٓ ٚىـ /
ٖٓٓٔ م أو أقل 1.منذ سن السابعة (و ىناك رأي يذكر ثالث سنوات) ابن كثَت يتيم .و منذ ذلك
احلُت ترىب على يد أخيو كمال الدين عبد الوىاب يف دمشق .من ىنا بدأ ابن كثَت رحلتو العلمية بلقاء
العديد من كبار العلماء يف ذلك الوقت ،و منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية ،و كذلك هباء الدين القامسي
بن عساكر (ت ٖٕ ،)ٚو إسحاق بن حيِت العميدي (ت .د  2.)ٕٚٛكما درس ابن كثَت العديد من
العلوم اإلسالمية األخرى ،ابإلضافة إىل رلال التفسَت ،كما أتقن ابن كثَت يف رلال احلدي و الفقو و

ٔابن كثَت ،تفسَت القرآن العظيم جزء ٔ ،ط( ٕ.ت.ت :دار الطيبة للنشر و التوزع.ٕٔ ،)ٜٜٜٔ ،
2

Nur Faiz Maswan, Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Menara Kudus, 2002), 35.

ٕٖ

ٖٖ

التاريخ .يتضح ىذا من خالل العديد من أعمالو ادلتعلقة هبا .لذلك فمن ادلعقول جداً أن يلقب بلقب
ادلفسر ،احملدث  ،الفقيو ،و ادلأريخ.

3

مؤلفات ابن كثَت يف رلال احلدي  4:جامع ادلسانيد و السنن ،عادلة التنبيو لعلوم احلدي ،
الكتب الستة ،التكملة يف معاريف السقات و الضعفاء و اجملاحل ،ادلختصر ،من مقدمة لعلوم
احلدي البن صالح (ت ٕٙٗ.هٕٔٗٙ/م) ،الباع احلثي .
مؤلفاتو يف رلال التاريخ 5:قصص األنبياء ،البداية و النهاية ،الفصول يف سَتة الرسول ،طبقات
الشافعية ،مناقب اإلمام الشافعي .بدأت مسَتة ابن كثَت الفكرية يف الصعود بعد أن شغل العديد من
ادلناصب ادلهمة وف ًقا خلربتو .على سبيل ادلثال يف رلال احلدي

 ،يف عام  ٚٗٛىـ  ٖٔٗٛ /م ،حل

ابن كثَت زلل أستاذه دمحم بن دمحم الذىيب (ٗ ٖٔٗٛ-ٕٔٛم) يف تربة أم صاحل (مؤسسة تربوية) ،و يف
عام  ٚ٘ٙىـٖٔ٘٘/م عُت رئيساً لدار احلدي

األشرفية بعد وفاة القاضي تقي الدين السبكي
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Rosihon Anwar, Melacak Unsur-Unsur Israiliyat dalam Tafsir ath-Thabari dan Tafsir Ibnu
Katsir (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 70.
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ٖٗ

(ٖ ٚ٘ٙ-ٙٛىـ  ٖٔ٘٘-ٕٔٛٗ /م)ٍ .ب يف عام  ٚٙٛىـٖٔٙٙ /م عيّنو احلاكم منكلي بوغا مديراً
عاما ،تويف ابن كثَت و ُدفن ّتانب ابن
للجامع األموي بدمشق .يف عام ٗ ٚٚعن عمر يناىز ًٗ ٚ
تيمية (معلمو) 6.فيما يتعلق ابسم التفسَت الذي كتبو ابن كثَت ،ال توجد بياانت تؤكد أصل ادلؤلف .و
ذلك ألن ابن كثَت مل يذكر يف كتاب التفسَت و غَته اسم أو عنوان كتاب التفسَت ،بينما مساه يف
األعمال األخرى .لكن مؤرخي تفسَت القرآن مثل دمحم حسُت الذىيب و دمحم علي الصابوين ،يسمون
ىذا التفسَت البن كثَت ابسم تفسَت القرآن العظيم 7.تفسَت القرآن العظيم الًتتيب ادلنهجي لآلايت و
السور يف مصحف القرآن و الذي يشار إليو عادةً بًتتيب مصحفي .ابلتفصيل ،زلتوى و ترتيب
التفسَت ،الذي يتكون من أربعة رللدات ،ىو كما يلي:
اجمللد األول حيتوي على تفسَت سورة الفاٖتة إيل سورة النسآء
اجمللد الثاين حيتوي على تفسَت سورة ادلائدة إيل سورة النحل
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Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Studi Kitab Tafsir
... 133-134.
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Thameem Ushama, Metodologi Tafsir Al-Qur’an Kajian Kritis, Objektif, dan Komprehensif
terj. Hasan Basri dan Arnoeni (Jakarta: Penerbit Riora Citra, 2000), 75.

ٖ٘

اجمللد الثال حيتوي على تفسَت سورة اإلسرآء إيل سورة يس
اجمللد الرابع حيتوي على تفسَت سورة الصآفّات إيل سورة الناس

ابن كثَت يف تفسَت القرآن على ديكن تصنيف الطريقة اليت اتبعها التحليلي .و طبق ابن كثَت ىذه
الطريقة أبسلوب أو خطوات التفسَت اليت اعتربىا األفضل (أحسن الطرق التفسَت) .و اخلطوات يف
تفسَته عامة ثالث:
أوالً ،ذكر اآلية اليت يفسرىا ٍ ،ب فسرىا بلغة بسيطة و سلتصرة .و إن أمكن يشرح اآلية آبية أخرى
ٍب يقارهنا حىت يتضح ادلعٌت و النية .اثنيا ،تقدمي أحادي
وغالبًا ما يشرح ما بُت األحادي

أو رواايت سلتلفة أو مرتبطة ابآلية ادلفسرة.

أو الرواايت اليت ديكن ابحلجة و ما ال ديكن ،دون إغفال أقوال

الصحابة و التابعُت عليها و علماء السلف .اثلثاً ،إبداء اآلراء ادلختلفة للمفسرين أو العلماء السابقُت.
أحياان
أحياان حي ّدد أقوى رأي من أقوال العلماء الذين يستشهد هبم أو يبدي رأيو و ً
و ىو يف ىذه احلالة ً

ٖٙ

ال يكون لو رأي 8.فسر ابن كثَت آايت القرآن سورة الفاٖتة إىل سورة الناس وفق ادلخطوطات العثمانية،
و ذلك بعدم إغفال مظهر أسباب النُزول اآلايت مناسبة اآلايت النظر يف العالقة بُت آايت القرع
9

بعضها ببعض.

كتاب التفسَت البن كثَت ،ديكن تصنيف كتاب التفسَت بنمط و إتاه التفسَت ابدلأثور أو ابلرواية،
انتشارا يف ىذا
ألنو يف ىذا التفسَت يسود استخدام الرواية أو احلدي  .و ديكن القول أن األكثر
ً
أساسا على احلدي أو الرواية 10.اخلرباء يف التفسَت
التفسَت ىو النهج التارخيي ادلعياري الذي يعتمد ً
عموما أن ىذا التفسَت البن كثَت ىو اثين أكرب كتاب من كتاب التفسَت
و العلوم القران يقول ً
ابدلأثور بعد التفسَت الطربي .و مع ذلك ،و ْتسب صبحي الصاحل ،فإن كتاب التفسَت البن كثَت لو
ميزة خاصة عند مقارنتو بتفسَت الطربي يف بعض اجلوانب ،مثل دقة سلسلتو و بساطة تعبَته و
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62.
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ٖٚ

وضوحو األفكار.

11

و امتياز ابن كثَت يكمن يف أنو كثَتاً ما يذكران برواايت اإلسرائيليّات ادلرفوضة

ادلوجودة يف تفسَت ابدلأثور.

12

ب .تفسري ابن كثري عن آايت املرأة السيّئة
أيضا وظيفة القرآن بشكل عام ،و ىي ٗتزين
مثل زلتوى القرآن ككل ،تؤدي آايت القصة ً
التعليمات ذات الصلة يف كل وقت .لكشف رسالة هللا ادلسجلة يف آايت القصة ،ىناك حاجة إىل
منهجية خاصة للتفسَت ادلؤىل و ادلوضوعي حىت ال يكون ىناك سوء فهم للمعٌت .حىت اآلن مل تصل
دراسة آايت القصة إال إىل مناقشة وجودية ،سواء كانت بياانت اترخيية أم ال ،و سواء حدثت القصص
أم ال .يف الواقع ،و بغض النظر عن كل ذلك ،فإن ما جيب تذكره ىو دور القصة نفسها ،كإحدى

Hamim Ilyas, Studi Kitab Tafsir (Yogyakarta: Teras, 2004), 147-140.
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ٖٛ

طرق القرآن يف شرح تعاليمو ،إما عن اإلديان أو معرفة هللا و الكون.

13

إن مناقشة قصة ادلرأة يف القرآن ىي دائما حقيقية و مثَتة لالىتمام ،ألنو لن يكون ىناك هناية
للقضااي .يف مجيع أحناء احلضارة اإلنسانية ،تلعب النساء فقط أدو ًارا اجتماعية و اقتصادية و سياسية
دائما هتميش ادلرأة .و ابدلقابل الدور ادلنزيل
اتفهة مقارنة ابلرجال .من الناحية اذليكلية و الوظيفية ،يتم ً
للمرأة دور أكرب كزوجة وربة منزل ،و السؤال ىو إىل مىت تستمر ىذه احلالة؟ يف الواقع ،اجلهود حىت
14

االخًتاقات اجلديدة لتغيَتىا لطادلا حاربت من قبل العديد من الدوائر ،و خاصة النسوايت.

لقد ورد ذكر قصة ادلرأة يف القرآن مباشرة أو غَت مباشرة .القرآن ابلتحديد أنواع النساء حسب
أيضا النساء
أفعاذلن .القرآن يشَت إىل النساء اللواٌب يوصفن ابلنساء ادلثاليات و من انحية أخرى يصف ً
السيئات .و ىكذا  ،ورد ذكر النساء يف القرآن يف عالقتهن اإلجيابية و السلبية .الدراسة آايت قرآنية
ىذه تصف النساء السيئاتٍ ،ب تشَت الكاتبة إىل تفسَت ابن كثَت يف شرح اآلايت .و من اآلايت ادلرأة
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Maria Ulfah Anshor, Jurnal Perempuan dan Spiritualis (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan,
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ٖٜ

السيّئة اليت ْتثتها الكاتبة ما يلي:
ٔ .املرأة السيّئة يف سورة يوسف اآلايت ٖٕٕٗ-
تبدأ قصة ادلرأة ،امرأة العزيز ،15يف سورة يوسف من اآلية احلادية و العشرين كما يلي:
ِ ِ
و قَ َ ِ
ص َر ِِل ْم َرأَتِِو أَ ْك ِرِم ْي َمثْ َواهُ( .........يوسف)ٕٔ :
ال الّذ ْي ا ْشتَ َراهُ م ْن م ْ
َ
و يف تلك اآلية كلمة " ِِل ْم َرأَتِِو" و ىي امرأة العزيز ،يف تفسَت اجلاللُت أن امسها زليخةٍ 16.ب يف
اآلايت ٖٕ ٕٗ-يناقش السيئات اليت فعلتها زليخة ليوسف .كما قال هللا تعاىل يف سورة يوسف.
ال معا َذ َِّ
ِِ
ِ
ِ
َح َس َن
اب َوقَالَ ْ
ت لَ َ
ت َى ْي َ
اَّلل إِنَّوُ َرِّّب أ ْ
ك قَ َ َ َ
َوَر َاو َدتْوُ الَِِّت ُى َو ِيف بَ ْيت َها َع ْن نَ ْفسو َوغَلَّ َقت ْاْلَبْ َو َ
َّت بِ ِو وى َّم ِِبا لَوَِل أَ ْن رأَى ب رىا َن ربِ ِو َك َذلِ َ ِ
ِ
ِ
ف
ص ِر َ
ك لنَ ْ
َ ُ ْ َ َّ
اي إِنَّوُ َِل يُ ْفل ُح الظَّال ُمو َن (ٖٕ) َولََق ْد ََه ْ َ َ َ ْ
َمثْ َو َ
شاء إِنَّوُ ِمن ِعب ِ
اد ََن الْم ْخلَ ِ
ني (ٕٗ)
َع ْنوُ ُّ
صَ
ْ َ
ُ
وء َوالْ َف ْح َ َ
الس َ
يف اآلية ٖٕ يشرح ابن كثَت يف كتابو أن هللا خيربان عن امرأة العزيز اليت حاولت إغواء يوسف.
٘ٔالعزيز ىو ادللك مصر الذي اشًتى يوسف
ٔٙجالل الدين دمحم بن أمحد احمللّي و جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،تفسَت جاللُت (القاىرة :دار احلدي ،
ت.تو).ٖٓٙ ،

ٓٗ

رجال
جيدا ،لكنو وقع يف حب يوسف ألن يوسف نشأ ليكون ً
أمرىا زوجها أن تعاجل يوسف و ٗتدمو ً
وسيما و موثوقًا ،فلم تستطع ادلقاومة فدفعها إىل ٕتميل نفسها من أجل يوسفٍ ،ب أغلقت أبواب منزذلا
ً
قائال" :أعوذ
ك " .و رفض يوسف دعوة امرأة العزيز ً
ت لَ َ
ٍب دعت يوسف ليقًتب منها قائلةَ " :ى ْي َ
جيدا و خدمٍت بلطف ،لذلك ليس من الالئق أن أرد لطفو إبىانة
ابهلل .يف الواقع ،لقد عاملٍت سيدي ً
شرف زوجتو ،إِنَّوُ اال يـُ ْفلِ ُح الظَّالِ ُمو ان".

17

ٍب اآلية ٕٗ  ،يف ىذه اآلية ال تظهر أن يوسف كانت لديو شهوات سيئة المرأة العزيز ،و لكن
اإلغراء كان عظيماً لدرجة أنو إذا مل يقوى ابإلديان ابهلل ،فإنو ابلتأكيد يقع يف معصية .وأما العلماء يف
ىم" يعٍت مهسة القلب ،و يف ىذه اآلية أيضاً نقل البغوي حديثاً قدسي
معٌت ىذه اآلية أن معٌت مجلة " ّ
رواه أبو ىريرة ،أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال" :قال هللا تعاىل :إن قصد عبدي أن حيسن احلسن فدون لو أجر
احلسنات .فإن فعل ذلك سجل لو حسناتو عشر مرات .و إن نوى فعل السيئ مل يفعلو ٍب سجل
احلسن .ألنو ح ًقا تركو خائ ًفا مٍت ،و إذا فعل ذلك ،فقم بتسجيل عمل شرير واحد".

ٔٚابن كثَت ،تفسَت القرآن العظيم جزء ٕ .ط( ٕ.ت.ت :دار الطيبة للنشر و التوزع.ٖٜٚ ،)ٜٜٜٔ ،

ٔٗ

أية من هللا اليت رآىا يوسف ،يف حدي ابن عباس فقد ذكر أن يوسف رأى صورة النيب يعقوب
(والده) يعض سبابتو ،فقال العويف ودمحم بن إسحاق أن يوسف رأى ظل سيده أمامو يف ذلك الوقت ،و
أما ابن جرير فقد روى عن دمحم القرضي أن يوسف عند النظر يف ذلك الوقت رأى الكتابة "ال تقربوا
الزان ألهنا رجس" .و ىذه األقوال ىي غَت مدعوم أبية طروحات مقنعة .لذلك جيب فهم احلقيقة كما
قاذلا هللا سبحانو و تعاىلَ " :ك َذلِ َ ِ
شاء إِنَّوُ ِمن ِعب ِ
اد ََن الْم ْخلَ ِ
ني
ص ِر َ
ف َع ْنوُ ُّ
ك لنَ ْ
صَ
ْ َ
ُ
وء َوالْ َف ْح َ َ
الس َ
(يوسف")ٕٗ:

18

من الشرح السابق مل يوضح ابن كثَت اسم امرأة العزيز  ،و لكن يف التفسَت اجلاللُت ذكر امسها
زليخة ،و ىذا االسم كما ذكره العلماء ،كل ما يف األمر أن ىناك بعض العلماء ال يتفقون مع اسم
زليخة ألن مصدر اترخيو حسب قولو غَت واضح و يفضل "امرأة العزيز".
شرح هللا عن فتنة امرأة العزيز فطلبت من يوسف أن يفعل شيئاً ال يليق ْتالتها و موقعها .كانت
امرأة العزيز مجيلة ،ولديها الكثَت من الثروة و ادلكانة وكانت ال تزال صغَتة .قال ابن إسحاق" :ىي بنت
ٔٛابن كثَت ،تفسَت القرآن العظيم جزء ٗ .ط.ٖٛٓ ... ٕ.

ٕٗ

أخت راين بن الوليد ملك مصر".

19

اهتمت يوسف أو افًتائْتو على أن
مل يكن الفعل السيئ الذي ارتكبتو امرأة العزيز إغراءً فقط ،بل
ْ
ت بسجن يوسف .يف
ت زليخة عن نفسها وأمر ْ
يوسف ىو الذي دعاىا الرتكاب الفعل الشنيع .دافع ْ
اآلايت التالية نوضح كيف كانت حالة يوسف أثناء وجوده يف السجن و كذلك حالة امرأة العزيز يف
القصر .بعد سنوات عديدة كان يوسف يف السجن ،ذات يوم حلم ادللك "العزيز" كما يف األية ٖٗ:
و قَ َ ِ
ك إِِّّن أَرى س ْبع ب َقر ٍ
ات( ..........يوسف)ٖٗ :
َ
ال ال َْمل ُ ْ َ َ َ َ َ
أوضح ابن كثَت أن احللم العزيز كان قدر هللا الذي كان سبب إطالق سراح يوسف من السجن
يف حالة شرف و احًتام.
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بعد أحداث عديدة يف القصر ،اعًتفت امرأة العزيز ٓتطئها و قالت إن

أبدا .كما ورد يف ىذا ادلقطع األية:
يوسف كان
شخصا موثوقًا و مل يكذب ً
ً
َت الْع ِزي ِز الْئٰن حصحص ا ْْل ُّق أ َََنْ راو ْدتُوُ َعن نَ ْف ِس ِو و إِنَّوُ لَ ِمن َّ ِ ِ
ني (ٔ٘)
......قَالَ ْ
الصادق ْ َ
ْ
ت ْام َرأ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
َ
ََ
َ
Umar Mujtahid, Kisah Para Nabi (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 380.

ٕٓابن كثَت ،تفسَت القرآن العظيم جزء ٗ ،ط.ٖٜٕ ... ٕ.

19

ٖٗ

ٕ .املرأة السيّئة يف سورة النمل اآلايت ٖٕٕٗ-
ت ِم ْن ُك ِّل
ت ْام َرأَ ًة َتَْلِ ُك ُه ْم َوأُوتِيَ ْ
إِِّّن َو َج ْد ُ
ون َِّ
س ِمن ُد ِ
يَ ْس ُج ُدو َن لِ َّ
اَّلل َوَزيَّ َن ََلُ ُم
لش ْم ِ ْ
يَ ْهتَ ُدو َن (ٕٗ)

ٍ
ش َع ِظي ٌم (ٖٕ) َو َج ْدتُ َها َوقَ ْوَم َها
َش ْيء َوََلَا َع ْر ٌ
َّ
السبِ ِ
يل فَ ُه ْم َِل
ص َّد ُى ْم َع ِن َّ
الش ْيطَا ُن أَ ْع َما ََلُ ْم فَ َ

يف اآلية ٖٕ يوضح أن اذلدىد التقى ابمرأة حكمت يف بلد ىي سبأ .قال ابن كثَت أن سبأ يف
القرآن تسمى ببلدة طيبة و رب غفور .و قد ذكر يف تفسَته أن ادلرأة مسيت بلقيس بنت شراحيل.

21

القرآن بلقيس مرة واحدة فقط و مل يُذكر امسها بوضوح ،ابستخدام نطق امرأة ابلناكرة (عام).

لقد وىب بلقيس كل شيء ،أي كل كنوز العامل اليت حيتاجها ملك قوي .كما أن ذلا عرش كبَت،
و مقر العرش مزين ابلذىب و أنواع سلتلفة من األحجار الكردية والآللئ .يقول ادلؤرخون إن عرش
بلقيس كان يف قصر كبَت جدا ،قوي و طويل و مهيب .يوجد داخل القصر ٓ ٖٙانفذة على اجلانب
الشرقي و يوجد على اجلانب الغريب نفس عدد النوافذً .ب بناء مبٌت القصر ْتي يدخل ضوء الشمس
كل يوم من النافذة ،و كذلك عندما يكون على وشك الغروبٍ .ب سجدت بلقيس و قومها للشمس
ٕٔابن كثَت ،تفسَت القرآن العظيم جزء  ،ٙط.ٔٛٙ ... ٕ.

ٗٗ

كل صباح و مساء .كما يف اآلية ٕٗ الذي خيرب اذلدىد .يعبدون الشمس ألن الشيطان جعلهم يبدون
مجيلُت ،و أبعدىم عن الصراط ادلستقيم ،حىت ال يهتدون.
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مل يصدق النيب سليمان األخبار اليت أتت هبا ىدىد .و الختبار احلقيقة اليت نقلتها اذلدىد،
كتب النيب سليمان رسالة إىل بلقيس وردت زلتوايهتا كما ورد يف اآلايت ٖٓ :ٖٔ-إِنَّوُ ِم ْن ُسلَْي َما َن َو
الر ْْح ِن َّ ِ
إِنَّو بِس ِم ِ
ِ
ني (ٖٔ)
هللا َّ
الرح ْي ِم (ٖٓ) أَِلَّ تَ ْعلُ ْوا َعلَ َّي َو أْتُ ْوِّنْ ُم ْسل ِم ْ َ
ُ ْ

فسر ابن كثَت عن آيتُت سابق ،أن بلقيس و قومها علموا أن الرسالة جاءت من النيب سليمان و
ّ
كان لديهم مل تتلق مثل ىذه الرسالة مطل ًقا ابستخدام أسلوب لغوي عايل و سلتصر و مكثف و لكنو
بليغ ألن معناه ًب التقاطو ببضع مجل فقط و لكن بشكل مجيلٍ .ب أمرت زلتوايت الرسالة بلقيس و
قومها ٔتقابلة النيب سليمان ،و االستسالم و توحيد هللا.

ٕٕابن كثَت ،تفسَت القرآن العظيم جزء  ،ٙط.ٔٛٚ ... ٕ.
ٖٕابن كثَت ،تفسَت القرآن العظيم جزء  ،ٙط.ٜٔٛ ... ٕ.
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٘ٗ

بعد أن طلب رأي ادلسؤولُت ادللكيُت أو قرارىم بشأن زلتوايت الرسالة ،قررت بلقيس أن ٘تيل
إىل السالم إبرسال ىدية قيمة إىل النيب سليمان .لكن النيب سليمان مل ينظر إطالقاً إىل اذلدية اليت أتوا
هبا و مل يلتفت إليها أو حىت ابتعد عنها .عندما علمت بلقيس أن النيب سليمان رفض اذلدية اليت
عاداي .لذلك ال يوجد طريق آخر سوى
أرسلوىا ،اقتنعت بلقيس أبن سليمان نيب و ليس مل ًكا ً
االستسالم و اتباع تعاليموٍ .ب استعدت بلقيس للمجيء إىل شللكة النيب سليمان نفسها لالستسالم
واإلديان بتعاليم النيب سليمان .بعد دخوذلا ومعرفة حالة قصر النيب سليمان ،اهنارت كل العظمة و القوة
اليت اهنارت بلقيس أمام النيب سليمان ألنو اتضح أن القصر كان يفتخر بو ،و السلطة اليت يتمتع هبا ،و
الثروة اليت كان أيمل فيها ،مل تكن القوة ادلخيفة شيئًا مقارنة ٔتا أعطاه هللا للنيب سليمان .لذلك أعلنت
بلقيس ٓتضوع كامل ،أنو مؤمن ابهلل.
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ت
كما ىو مذكور يف ىذه اآلية...." :قَالَ ْ
ب إِِّّن ظَلَ ْم ُ
ت َر ِّ

ِِ
ِ
ني (ٗٗ)" (النمل)ٗٗ :
َسلَ ْم ُ
ب ال َْعالَ ِم ْ َ
ت َم َع ُسلَْي َما َن َّّلل َر ِّ
نَ ْفسي َو أ ْ

ظلما ،أي عبادة إلو غَت هللا ،يعٍت
و أوضح ابن كثَت أن ىذه اآلية اعًتاف ابرتكاب بلقيس ً
Ainul Millah, Potret Wanita yang Diabadikan dalam Al-Qur’an (Solo: Tinta Medina, 2018),
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ٗٙ

ت اتباع داينة سليمان لعبادة هللا وحده،
عبادة الشمسٍ .ب
سلمت نفسها مع سليمانٔ ،تعٌت أنو أراد ْ
ْ
اإللو الذي خلق كل شيء و حدد مستوى كل منهم بدقة قدر اإلمكان.
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ٖ .املرأة السيّئة يف سورة التحرمي اْلية ٓٔ
وح وامرأ َ ٍ
اد ََن ص ِ
ت َعب َدي ِن ِمن ِعب ِ
َِّ ِ
اْلَْ ِ
ب َّ
ني
ين َك َف ُروا ْام َرأ َ
َ
َ
ض َر َ
َت لُوط َكانَتَا ََتْ َ ْ ْ ْ َ
اَّللُ َمثَ ًًل للذ َ
َت نُ ٍ َ ْ َ
ِ ِ
اَّلل َشي ئًا وِقيل ا ْد ُخ ًَل النَّار مع َّ ِ ِ
ِ
ني (ٓٔ)
فَ َخانَتَ ُ
الداخل َ
َ ََ
اَهَا فَ لَ ْم يُغْنيَا َع ْن ُه َما م َن َّ ْ َ َ
َِّ ِ
ب َّ
ين َك َف ُروا" ،أي يف ارتباطهم ابدلسلمُت ،و
شرح ابن كثَت أن هللا يقولَ ":
ض َر َ
اَّللُ َمثَ ًًل للذ َ
ابلعكس ،أنو ال ينفعهم شيئًا ،و ال يقدر عليهم أن يدافعوا عنهم أمام هللا ،إذا مل يتغلغل اإلديان يف
وح وامرأ َ ٍ
ت َعب َدي ِن ِمن ِعب ِ
اد ََن
قلوهبمٍ .ب يذكر هللا ادلثل ابلكلمات التاليةْ " :ام َرأ َ
َت لُوط َكانَتَا ََتْ َ ْ ْ ْ َ
َت نُ ٍ َ ْ َ
صِ
اْلَْ ِ
اَهَا".
ني فَ َخانَتَ ُ
َ
و اسم امرأة نوح واىلة و اسم امرأة لوط واعلة.
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إن اخليانة اليت ارتكبها واىلة و واعلة من

حي اإلديان ال تؤمن بزوجها و ال تربر الرسولية لكليهما .فكل ذلك ال ينفع للزوجتُت وال ينقذمها من
ٕ٘ابن كثَت ،تفسَت القرآن العظيم جزء  ،ٙط.ٜٔٚ ... ٕ.
ٕٙجالل الدين دمحم بن أمحد احمللي و جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،تفسَت جاللُت .ٖٚ٘ ...

ٗٚ

األمور اليت ينبغي اجتناهبا.
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ليس معٌت خيانة الزوجتُت أن كلتامها الزان ،بل خيانة يف أمور الدين و

اإلديان ،ألن يف الواقع مجيع زوجات النيب معصوم من األعمال السيّئة (الزان) ،معتربين شرف األنبياء
الذين أصبحوا أزواجهن .كانت خيانة امرأة نوح ىي إخبار (قومو) أن نوح رلنون .يف حُت أن اخليانة
اليت ارتكبتها امرأة لوط ىي إخبار قومو عن الضيوف الذكور الذين أتوا على النيب لوط.
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ٗ .املرأة السيّئة يف سورة اللهب اْلية ٗ
يف سورة اللهاب ُرِويت عن امرأة أيب ذلب كمثال للمرأة السيئة اليت جيب أن تتجنبها النساء
"و ْامارأاتُوُ" الذي ضمَت ُ"ە" يعٍت أبو
ككل .مل يذكر القرآن امسها بوضوح و لكن القرآن ذكرىا ابلنطق ا
ذلب .كما ورد يف سورة اللهابَ :و ْام َرأَتُوُ َْحَّالَةَ ا ْْلَطَ ِ
ب ( ٗ).
ورد يف شرح ابن كثَت أن امرأة أيب ذلب كانت من نساء قريش احملًتمات و قائدات النساء ،و
ىي أم مجيل ،و امسها احلقيقي أروى بنت حرب بن أمية ،أخت أيب سفيان .ساعدت أم مجيل زوجها
ٕٚابن كثَت ،تفسَت القرآن العظيم جزء  ،ٛط.ٔٚٔ ... ٕ.
ٕٛابن كثَت ،تفسَت القرآن العظيم جزء  ،ٛط.ٔٚٔ ... ٕ.

ٗٛ

يف كفره و إنكار احلقوق اليت قدمها النيب دمحم ﷺ  .و ذلذا فإهنا يف يوم القيامة خادمة تعاقب زوجها يف
النار.
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تبعا ذلذا الشرح ،قال وىبة الزحيلي أن أم مجيل جلبت األشواك و نشرهتا ليال على الطريق

ٖتب أن تشكو من الغنم بُت الناس ،و من يشتكي من الغنم بُت الناس
الذي مر بو الرسول ﷺ ،و ّ
يسمون محالة احلطب يعٍت يشعل انر العداء بينهم و ينتشر الشر ،و ىذا قول مجهور العلماء .قال أبو
حيان" :الظاىر أن أم مجيل جلبت ح ًقا عصا شائكة إليذاء رسول هللا ﷺ من خالل نشرىا يف الطريق
الذي مر بو رسول هللا ﷺ و أصحابو.
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خاصا ألم مجيل ابسم محالة احلطب .ادلفسرون يقسمون معٌت محالة احلطب
يعطي القرآن لقبًا ً
إىل قسمُت :أوال ،حامل خشب شائك و انتشر على الطريق اليت كان الرسول ﷺ يسَت عليها .اثنيا،
ادلشتكُت و االفًتاء و اخلراف .أم مجيل حقا تكره رسول هللا ﷺ و دعوتو .و حاول أن يشوه الدعوة
ٖتب أن تشتكي من خراف أي
النبوية بقولو إن ما نقلو الرسول ليس صحيحاً و حنو ذلك .يف الواقعّ ،
شخص يتشاجر و يكره بعضها البعض .حصلت أم مجيل على ىذا اللقب بسبب شخصيتها اليت ال
ٕٜابن كثَت ،تفسَت القرآن العظيم جزء  ،ٛط.٘ٔ٘ ... ٕ.
30

Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, jilid 15, terj.Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Depok: Gema
Insani, 2013), 715.

ٜٗ

تفعل ذلك من حُت آلخر .حىت أهنا مل تستطع النوم قبل أن تنثر األشواك يف الشوارع اليت مر هبا الرسول
ﷺ  .ىكذا طبيعتها كشاكى شاة .ستكون األمر سعيدة و مفرحة عندما يتشاجر األشخاص الذين
تقاضيهم األغنام و يكرىون بعضهم البعض.
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ِ ْيف ِج ْي ِد َىا َح ْب ٌل ِّم ْن َّم َس ٍد (٘) يف تفسَت ابن كثَت معٌت األية انر جهنم .قال ساعد بن ادلسيب إن أم
مجيل كان ذلا عقد قدديا ،فقالت أم مجيل" :إنٍت أصرف ىذه القالدة على حساب أعداء دمحم ﷺ"ٍ .ب
يعاقبها هللا ْتبل من انر جهنم معلق على عنقها .يفسر بعض العلماء أن حول رقبتها سيُلف حبل من
انر يرفعها إىل شفيت جهنم ٍب يُلقى بو يف قاع اجلحيمٍ .ب نفس الشيء يفعل ذلا إىل األبد .و يقول
العلماء إن ىذه سورة اللهاب معجزة و دليل واضح على النبوة .ألنو يف احلقيقة منذ نزول اآلايت ٖ٘-
أن أاب ذلب و امرأتو كاان ابئسُت و ال يريدان تصديق .يف الواقع ،كان ىذا ىو احلال خالل حياهتم ،مل
جسداي و عقليًا .و ىذا أقوى دليل على صدق نبوة النيب دمحم ﷺ.
يؤمن كالمها
ً
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ٕٖابن كثَت ،تفسَت القرآن العظيم جزء  ،ٛط.٘ٔٚ ... ٕ.

31

