فتح القدير ببيان آيات التخيري
حماضرة للنساء كانت يف دار احلديث بداج ردها
اهلل تعاىل

ألبي حممد عبداحلميد الزعكري
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إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن
سيئات أعاملنا من هيده اهلل فهو املهتد ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله
إال اهلل وحده ريب ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريا
( َيا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َح َّق ُت َقاتِ ِه َوال ََتُو ُت َّن إِ َّال َو َأ ْنت ُْم ُم ْسلِ ُمو َن)
سو ِ
ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمنْ َها َز ْو َج َها
َّاس ا َّت ُقوا َر َّبك ُُم ا َّلذي َخ َل َقك ُْم م ْن َن ْف ٍ َ
( َيا َأ ه َهيا الن ُ
َو َب َّث ِمنْ ُه َام ِر َجاالً كَثِري ًا َونِ َسا ًء َوا َّت ُقوا اهللََّ ا َّل ِذي ت ََسا َء ُلو َن بِ ِه َو ْاْلَ ْر َحا َم إِ َّن اهللََّ
ك َ
َان َع َل ْيك ُْم َر ِقيب ًا)
( َيا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َو ُقو ُلوا َق ْوالً َس ِديد ًاُ ،ي ْصلِ ْح َلك ُْم َأ ْع َام َلك ُْم َو َي ْغ ِف ْر
َلك ُْم ُذنُو َبك ُْم َو َم ْن ُيطِ ِع اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َف َاز َف ْوز ًا َعظِي ًام} أما بعد:
فإن خري احلديث كتاب اهلل وخري اهلدى هدى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ورش اْلمور حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار
يقول اهلل سبحانه وتعاىل َ {:يا َأهيا النَّبِي ُقل أْلَ ْز َو ِ
اج َك إِن كُنتُ َّن ت ُِر ْد َن ْ
احلَيَا َة
ه
هَ
احا ََجِ ًيال (َ )22وإِن كُن ُت َّن ت ُِر ْد َن
الده ْن َيا َو ِزينَ َت َها َف َت َعا َل ْ َ
َس ً
َس ْح ُك َّن َ َ
ْي ُأ َم أت ْع ُك َّن َو ُأ َ أ
اهللََّ ورسو َله والدَّ ار ْاْل ِخر َة َفإِ َّن اهللََّ َأعَدَّ ل ِ ْلمح ِسن ِ
َات ِمن ُك َّن َأ ْج ًرا َعظِ ًيام (َ )22يا
ُ ْ
َ
ََ ُ ُ َ َ
ت ِمن ُكن بِ َف ِ
نِساء النَّبِي من ي ْأ ِ
اب ِض ْع َف ْ ِ
ْي ۚ َوك َ
َان
اح َش ٍة هم َبيأن ٍَة ُي َضا َع ْ
ف َهلَا ا ْل َع َذ ُ
َّ
َ َ أ َ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
احلا ن ْهت ِ َهتا
ََٰذل َك َع َىل اهللَِّ َيس ًريا (َ ۞)03و َمن َي ْقن ُْت من ُك َّن هللَِّ َو َر ُسوله َو َت ْع َم ْل َص ً
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َأ ْج َر َها َم َّرت ْ ِ
َْي َو َأ ْعتَدْ نَا َهلَا ِر ْز ًقا ك َِر ًيام (َ )03يا نِ َسا َء النَّبِ أي َل ْستُ َّن َك َأ َح ٍد أم َن
النأس ِ
اء ۚ إِ ِن ا َّت َق ْي ُت َّن َف َال ََت َْض ْع َن بِا ْل َق ْو ِل َف َي ْط َم َع ا َّل ِذي ِيف َق ْلبِ ِه َم َرض َو ُق ْل َن َق ْو ًال
َ
معرو ًفا ( )02و َقر َن ِيف بيوتِ ُكن و َال تََبجن تََبج ْ ِ ِ ِ
وىل ۚ َو َأ ِق ْم َن
َّ َ َ َّ ْ َ َ ه َ
ُُ
اْلَاهل َّية ْاْلُ َ َٰ
َ ْ
َّ ْ ُ

ِ
ِ ِ
الر ْج َس
ْي َّ
الص َال َة َوآتِ َ
الزكَا َة َو َأط ْع َن اهللََّ َو َر ُسو َل ُه ۚ إِن ََّام ُي ِريدُ اهللَُّ ل ُي ْذه َ
َّ
ب َعنك ُُم أ
ت وي َطهركُم َت ْط ِهريا ( )00وا ْذكُر َن ما يت َْىل ِيف بيوتِ ُكن ِمن آي ِ
ِ
ات اهللَِّ
َّ ْ َ
َ ْ َ ُ َٰ ُ ُ
َأ ْه َل ا ْل َبيْ َ ُ أ َ ْ
ً
ْي واملُْسلِام ِ
ِِ
ِ
و ِْ ِ
ْي
ت َواملُْ ْت ِمن ِ َ
َ
احلك َْمة ۚ إِ َّن اهللََّ كَا َن َلطي ًفا َخبِ ًريا ( )03إِ َّن املُْ ْسلم َ َ ْ َ
ِ ِ
َات والص ِ
ِ ِ
واملُْ ْت ِمن ِ
الصابِ ِري َن
اد ِق َ
َات َوا ْل َقانِتِ َ
الصاد َقات َو َّ
ْي َو َّ
ْي َوا ْل َقانت َ َّ
َ
ِ
اشع ِ
ْي و ْ ِ
ات و ْ ِ ِ
ِ
ْي
الصائِ ِم َ
ات َواملُْت ََصدأ ِق َ
ْي َواملُْت ََصدأ َقات َو َّ
اْلَ َ
اْلَاشع َ َ
الصابِ َر َ
َو َّ
الذاكِر ِ
ِ
ات و َّ ِ
ْي ُفروجهم و ْ ِ ِ
تو ْ ِ ِ
ِ ِ
ات
احلَاف َظ َ
احلَافظ َ ُ َ ُ ْ َ
الصائ َام َ
َو َّ
الذاك ِري َن اهللََّ كَث ًريا َو َّ َ
َأعَدَّ اهللَُّ َهلُم َّم ْغ ِف َر ًة َو َأ ْج ًرا َعظِ ًيام (َ )03و َما كَا َن ملُ ِ ْت ِم ٍن َو َال ُم ْت ِمن ٍَة إِ َذا َق ََض اهللَُّ
ورسو ُله َأمرا َأن يكُو َن َهلم ْ ِ
اْل َ َري ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم ۚ َو َمن َي ْع ِ
ص اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ
َ
ُُ
َ َ ُ ُ ًْ

َض َّل َض َال ًال همبِينًا})(03
هذ آيات بينات وادلة واضحات وحكم وعَبات ذكرها اهلل عز وجل لنا فيام
جرى بْي نبي اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم وبْي أمهات املتمنْي الطاهرات
املطهرات فإهن ّن ملا أحلحن وضيقن عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم
يف النفقة أمره اهلل تعاىل بتخيريهن وكانت أول من ُخريت عائشة ريض اهلل عنها
فعن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه قال دخل أبو بكر يستأذن عىل رسول اهلل
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صىل اهلل عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه مل يتذن ْلحد منهم قال فأذن
ْليب بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي صىل اهلل عليه وسلم
جالسا حوله نساؤه واَجا ساكتا قال فقال ْلقولن شيئا أضحك النبي صىل اهلل
عليه وسلم فقال يا رسول اهلل لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها
فوجأت عنقها فضحك رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وقال هن حويل كام
ترى يسألنني النفقة فقام أبو بكر إىل عائشة جيأ عنقها فقام عمر إىل حفصة جيأ
عنقها كالمها يقول تسألن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ما ليس عنده فقلن
واهلل ال نسأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده ثم اعتزهلن
شهرا أو تسعا وعرشين ثم نزلت عليه هذه اْلية يا أهيا النبي قل ْلزواجك
حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيام قال فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إين أريد
أن أعرض عليك أمرا أحب أن ال تعجيل فيه حتى تستشريي أبويك قالت وما
هو يا رسول اهلل فتال عليها اْلية قالت أفيك يا رسول اهلل أستشري أبوي بل
أختار اهلل ورسوله والدار اْلخرة وأسألك أن ال َتَب امرأة من نسائك بالذي
قلت قال ال تسألني امرأة منهن إال أخَبهتا إن اهلل مل يبعثني معنتا وال متعنتا
ولكن بعثني معلام ميرسا .
فإهنن ملا أخرتن اهلل عز وجل ورسوله والدار اْلخرة برشهن اهلل تعاىل باْلري
العظيم والرزق الكريم واحلياة السعيدة ،وهدده ّن اهلل عز وجل وه ّن
املصونات فإهن ّن طيبات مطيبات أن من أتت بفاحشة مبينة واضحة جلية ان اهلل
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عز وجل سيضاعف هلا العذاب ضعفْي وهذه اْليات فيها دروس للنساء
املتمنات :

ومنها :أن املرأة ينبغي أن تقدم مامن شانه رفع درجاهتا ورفع منزلتها عند اهلل
سبحانه وتعاىل واحلذر كل احلذر من الفواحش الن رضرها عظيم سواء كانت
الزنَا ۚ إِ َّنه كَا َن َف ِ
اح َش ًة َو َسا َء َسبِ ًيال} أو كان غري ذلك
فاحشة الزنا { َو َال َت ْق َر ُبوا أ
ُ
من الفواحش املستقبحة املحرمة يف كتاب ربنا ويف سنة نبينا صىل اهلل عليه وعىل
آله وسلم

فإن املسلمْي قد تسلط عليهم اْلهل يف كثري من البلدان فاليعرفون
احلالل من احلرام فربام رأيت املرأة َتيش كاشفة بوجهها رافعة لثياهبا سافرة يف
ذهاهبا وإياهبا والسبب يف ذلك اْلهل باهلل سبحانه وتعاىل وقد يقع من اهلل عز
وجل جتاوز عىل مثل هذه النسوة بسبب اْلهل وبسبب البعد عىل العلم لكن
املتعلمة قد حيلقها من اْلثم يف نفس املعصية اعظم ممايلحق تلك املرأة املذنبة
اْلاهلة ْلن من علم قد أقيمت عليها احلجة وثبتت املحجة تسمع يف ليلها

3
وهنارها ويف بيتها وخارجة النصائح تلو النصائح والتوجيهات تلو التوجيهات
وهلذا يقول اهلل عز وجل { َلس ُتن َك َأح ٍد من النأس ِ
اء}ويقول {:من ي ْأ ِ
ت ِمن ُك َّن
َ َ
ْ َّ َ أ َ َ
بِ َف ِ
اب ِض ْع َف ْ ِ
ْي َوكَا َن ََٰذل ِ َك َع َىل اهللَِّ َي ِس ًريا ۚ}{ َو َما
اح َش ٍة هم َبيأن ٍَة ُي َضا َع ْ
ف َهلَا ا ْل َع َذ ُ
ج َزه ِمن ََش ٍء ِيف السامو ِ
ِ
ات َو َال ِيف ْاْلَ ْر ِ
ك َ
ض ۚ إِ َّن ُه كَا َن َعلِ ًيام َق ِد ًيرا )
َّ َ َ
َان اهللَُّ ل ُي ْع ِ ُ
ْ

{ومن ي ْقن ُْت ِمن ُكن هللَِّ ورسول ِ ِه و َتعم ْل ص ِ
احلًا ن ْهت ِ َهتا َأ ْج َر َها
َ َْ َ
َ َ َ
َّ َ َ ُ
ٍ
َم َّرت ْ ِ
ٍ
وذكر
صالة وصيا ٍم وقيا ٍم
َْي َو َأ ْعتَدْ نَا َهلَا ِر ْز ًقا ك َِر ًيام} فتقبل عىل الطاعة من
ٍ
ٍ
وطاعة لزوجها وتربية ْلبناءها وإكرام جرياهنا وحفظ لساهنا إىل غري ذلك
وبر
من الطاعات وتستمر عىل ذلك فإن القنوت دوام الطاعة واإلستمرار عليها
تقنت هلل وتالزم العمل الصالح فإن اهلل عز وجل سيتتيها أجرا عظيام كام أن
العذاب يضاعف عىل زوجات النبي صىل اهلل عليه وسلم إن أملمن بشئ فإن اهلل
عز وجل قد ضاعف هلن اْلجور.
وهكذا طالبات العلم ومن يسمعن املواعظ فيستقمن عليها ويالزمن اْلعامل
الصاحلة يرجى هلن اْلري ويرجى هلن اْلجر عىل طلب العلم واْلجر عىل طاعة
اهلل واْلجر عىل املتابعة للنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم واْلجر عىل العفة
واْلجر عىل القول احلسن واْلجر عىل اإلحسان إىل االقارب واْلريان
واْلرحام واْلجر عىل تربية اْلبناء والبنات وهكذا كم من اْلجور التي تلحق
املرء الصالح القانت املنيب.
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فقال{:يا نِساء النَّبِي َلستُن َك َأح ٍد من النأس ِ
اء ۚ إِ ِن ا َّت َقيْ ُت َّن َف َال
َ َ َ أ ْ َّ َ أ َ َ
وف)
ََت َْض ْع َن بِا ْل َق ْو ِل َف َي ْط َم َع ا َّل ِذي ِيف َق ْلبِ ِه َم َرض َو ُق ْل َن َق ْو ًال َّم ْع ُر ً
فقوله ( :إِ ِن ا َّت َق ْيتُ َّن) حث عىل التقوى وهي املراقبة هلل عز وجل وهي العمل
بالكتاب والسنة عىل نور من اهلل والبعد عن املعايص والسيئات عىل نور من اهلل
وسمي املتقي هبذا االسم ْلنه يتقي عذاب اهلل وسخطه سبحانه وتعاىل فاملرأة
إذا أرادت أن تكون مالزمة هلذا الطريق طريق التقوى فلتعمل بام من شأنه أن
يكون زيادة للتقوى وزيادة الَب واإلحسان واْلري والصالح.
أي تتاميل يف قوهلا أو يف
مشيها أو يف إجابتها فإن اْلضوع يف القول متداة إىل افتتاهنا وإفتتان غريها هبا
وطمع أصحاب القلوب املريضة هبا .قال تعاىلَ ( :ف َي ْط َم َع ا َّل ِذي ِيف َق ْلبِ ِه َم َرض
َو ُق ْل َن َق ْو ًال َّم ْع ُرو ًفا} لكن عليها أن تقول القول الطيب والقول الذي الخضوع
فيه والَتايل والفتنة ويف هذا بيان أنه الحيرم كالم النساء مع الرجال مطلق ًا فقد
حتتاج ان تتكلم مع من ليس بمحرم ولكن الذي حيرم هو اْلضوع بالقول
ممايتدي إىل فتنتها وإىل فتنة غريها هبا .
قال
تعاىلَ {:و َق ْر َن ِيف ُب ُيوتِ ُك َّن } والقرار السكون وعدم اْلروج لغري حاجة وسميت
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احلياة اْلخرى بحياة القرار الهنا الحتول عنها فكذلك املرأة عليها أن تقر يف
البيت وَتكث يف البيت والَترج إىل حلاجة وإذ خرجت الَترج متعطرة
والمتامئلة وال متَبجة والشئ من ذلك فإن ذلك ليس من سامت املسلمْي فقد
جاء يف الصحيح عن أيب سعيد اْلدري عن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -قال
 ( :كانت امرأة من بني إَسائيل قصرية َتيش مع امرأتْي طويلتْي  ،فاَتذت
رجلْي من خشب  ،وخاَت ًا من ذهب مغلق مطبق  ،ثم حشته مسك ًا  -وهو
فمرت بْي املرأتْي فلم يعرفوها  ،فقالت بيدها هكذا -
أطيب الطيب ّ ، -
ونفض شعبة يده  ) -رواه مسلم وهلذا قال النبي صىل اهلل عليه وسلم( :إذا
ِ
ِ ِ
حيها فهي زانية ) عن أيب موسى
فمرت عىل القو ِم ليجدوا ر َ
استعطرت املرأ ُة َّ
اْلشعري ريض اهلل عنه وهو يف الصحيح املسند.
فهذا فعل الزواين وليس بفعل احلرائر املصونات والنبي صىل اهلل عليه وسلم
ِ
ب تِ ْل َك
كام ثبت عن زينب الثقفية قال  ( :إِ َذا َش ِهدَ ْ
ت إِ ْحدَ ا ُك َّن ا ْلع َشا َء َف َال َت َطيَّ ْ
ت إِ ْحدَ ا ُك َّن املَْ ْس ِجدَ َفال ََت َ َّس طِي ًبا ) روامها
ال َّل ْي َل َة )  .ويف رواية  ( :إِ َذا َش ِهدَ ْ
مسلم يف صحيحه .
فاملرأة مأمورة بالقرار يف البيت وعدم اْلروج وإن خرجت َترج حلاجة مع
اْلداب الرشعية من غض البرص وكف اْلذى وأخذ جانب الطريق والسرت يف
اللباس وعدم التطيب.
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ومنها عدم التَبج ْلنه فعل اْلاهلية ففيه النهي عن التشبه بالكفار قال تعاىل:
اْل ِ
اهلِ َّي ِة ْاْلُ َ
وىل } فالتَبج من شان أهل اْلاهلية من شأن
ََب َج ْ َ
ََب ْج َن ت َ ه
( َو َال ت َ َّ
الكفار الذين الخيافون اهلل واليعملون بسنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل
تقر يف الييت وإذا خرجت من
وعىل آله وسلم أما املسلمة شأهنا عظيم ينبغي أن ّ
البيت أن تالزم مامن شأنه السرت هلا والبعد عن فتنتها وفتنة غريها.
قال تعاىلَ ( :و َأ ِق ْم َن
الص َال َة} مع القرار يف البيت ومع عدم اْلضوع بالقول ومع اصالح الظاهر
َّ
والباطن ينبغي هلا أن تكون متقربة إىل اهلل عز وجل بالصالة الركن العظيم
الصالة التي من تركها فقد كفر (وبْي الرجل وبْي الرشك والكفر ترك الصالة)
وأن تصيل كام صىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم فتتعلم كيف تصيل
وكيف تذكر رهبا وكيف تدعوه وحتسن الوضوء واْلشوع والركوع وتكون
طاهرة الثوب والبدن واملكان وتفعل مامن شأنه أن تصيل كام صىل النبي صىل
اهلل عليه وعىل آله وسلم (صلوا كام رأيتموين اصيل ).
وينبغي هلا أن تتقرب إىل اهلل بأنواع القربات يف هذا الباب من صالة الضحى
والنوافل القبلية والبعدية ومن قيام الليل ومن صالة االستخارة ومن غري ذلك
ففي يف هذا أجر عظيم.
 :قال تعاىل:
الزكَا َة } فإن بلغ ماهلا النصاب تتدي الزكاة املفروضة فإن مل يكن هلا
ْي َّ
{ َوآتِ َ
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مال نصاب تتصدق مما ال إفساد فيه من مال زوجها فعن عائشة ريض اهلل عنها
ت املَر َأ ُة ِمن بي ِ
قالت  :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ( :إِ َذا َأن َف َق ِ
ت َز ِ
وج َها
َْ
ِ
ِ ٍ
ب َ ،و َهلَا بِ َام َأن َف َقت َ ،ول ِ َ
لخا ِز ِن
َغ َري ُمفسدَ ة  ،كَا َن َهلَا َأ ْج ُر َها َ ،و َل ُه مث ُل ُه بِ َام اكت ََس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِمن ُأ ُج ِ
ور ِهم َشيئًا) متفق عليه  .تتصدق ولو
م ُثل َذل َك  ،من َغ ِري َأن َينتَق َ
باملرق قال النبي صىل اهلل عليه وسلم ْليب ذر  (:يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر
ماءها وتعاهد جريانك) أخرجه مسلم وتتيت اْلريان االقرب فاْلقرب فإن مل
جتد ماتتصدق به فاتقوا اهلل ولو بشق َترة فإن مل جتد فالكلمة الطيبة صدقة
حتسن إىل أخواهتا املسلامت بالكلمة الطيبة من غري جرح ملشاعرهن ومن كالم
يف أعراضهن ومن غري اذية للمسلمْي كام يف احلديث( :كف نفسك عن الرش
فهو لك صدقة) ففي حديث أيب ذر ريض اهلل عنه قال قلت :يا رسول اهلل أي
اْلعامل أفضل قال اإليامن باهلل واْلهاد يف سبيله قال قلت أي الرقاب أفضل
قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قال قلت فإن مل أفعل قال تعْي صانعا أو
تصنع ْلخرق قال قلت يا رسول اهلل أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال
تكف رشك عن الناس فإهنا صدقة منك عىل نفسك.

وأعظم ما ُيطاع اهلل تعاىل به التوحيد الذي هو حق اهلل عىل العبيد فاهلل تعاىل هو
الذي خلقها ورزقها وانعم عليها وكساها وهداها وأواها قال تعاىلَ { :وإِن
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وها ۚ إِ َّن اهللََّ َل َغ ُفور َّر ِحيم ) فالطاعات ليست للرجال
َت ُعده وا نِ ْع َم َة اهللَِّ َال ُ ْ
حت ُص َ
فقط بل هي مطلوبة من الرجال والنساء قال تعاىلَ { :و َما َخ َل ْق ُت ِْ
اْل َّن َو ْ ِ
نس
اإل َ
إِ َّال لِيعبدُ ِ
ون} لكن قد جتد التقصري عند النساء أكثر فجاءت هذه اْليات
َُْ
البينات الواضحات اْلليالت يف حث النساء عىل طاعة اهلل عز وجل
وإخالص العمل له واملراقبة له يف الرس والعلن { ا َّل ِذي َي َر َ
ْي َت ُقو ُم ()232
اك ِح َ
ِ
ِ ِ
ِ
يم}.
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
الساجدي َن ( )232إِ َّن ُه ُه َو َّ
َو َت َق هل َب َك ِيف َّ
ولتحقيق هذا الباب جيب البعد عام يناقضه من الرشكيات فإن النساء يقع منهم
التعلق باحلروز والتامئم وربام الذهاب إىل السحرة واملشعوذين أكثر من
الرجال.
ويدخل يف ذلك طاعة النبي صىل اهلل عليه وسلم ومتابعته يف ماليس من
خصائص الرجال فيجب أن تطيعه يف ما أمر وتنتهي عن ماهنى عنه وزجر
وتصدقه فيام أخَب.
ويدخل فيها طاعة الزوج يف طاعة اهلل عزوجل وطاعة رسوله صىل اهلل عليه
وسلم فإن حقه عظيم عىل ما هو مبْي يف موطنه.
ومن ذلك االهتامم برتبية اْلبناء عىل دين اهلل عز وجل فإن ذلك من اْلمانة.
 :فقد بْي اهلل عز وجل أن طاعة اهلل
ورسوله صىل اهلل عليه وسلم مع إقامة الصالة وإيتاء الزكاة ومع القرار يف
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البيت ومالزمة أسباب العفة من ترك التَبج واْلضوع يف القول فإنه مما يذهب
ِ ِ
الر ْج َس َأ ْه َل
الرجس وهو الرش واْلبث قال تعاىل{ :إِن ََّام ُي ِريدُ اهللَُّ ل ُي ْذه َ
ب َعنك ُُم أ
ا ْلبي ِ
ت َو ُي َط أه َرك ُْم َت ْط ِه ًريا } فهذه العبادات اْلليالت ليست حمصورة عىل
َْ
زوجات النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم وإنام هي عبادات جليالت يشرتك
معهن غريهن فيها والذي نستفيده من اْلية أن املراة التي تريد أن جتتنب الرجز
وان تطهر نفسها وقلبها أن حتافظ عىل ماذكره اهلل عز وجل يف هذه اْليات
البينات الواضحات اْلليالت.

قال اهلل عز وجل{ :وا ْذكُر َن ما يت َْىل ِيف بيوتِ ُكن ِمن آي ِ
ات اهللَِّ
َّ ْ َ
َ ْ َ ُ َٰ ُ ُ

و ِْ
احلك َْم ِة ۚ} أي اذكرن القرآن واذكرن السنة واعملن بالقرآن والسنة فاحلكمة
َ
هي السنة والعمل بالقرأن والسنة الصحيحة هو غاية الفالح وسبب السعادة
يف الدارين وسبب لصالح الظاهر والباطن.
ثم قال تعاىل{ :إِ َّن اهللََّ ك َ
َان َلطِي ًفا َخبِ ًريا} فمع علم اهلل عز وجل ببواطننا
وظواهرنا وإَسافنا يف أمرنا وبتقصرينا لكنه سبحانه وتعاىل لطيف بعباده
فيعاملهم باللطف واللطيف هو الذي يسوق عبده إىل اْلري ،ويعصمه من
الرش ،بطرق خفية ال يشعر هبا ،ويسوق إليه من الرزق ،ما ال يدريه ،ويريه من
اْلسباب ،التي تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقا [له] ( )3إىل أعىل
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الدرجات ،وأرفع املنازل ومن لطفه أنه يتجاوز عنهم وواهلل لو يتاخذنا اهلل عز
وجل بام نعمل وما تعمل نساؤنا مابقينا فإننا نتعاطى ذنوب كثرية نسأل اهلل
السالمة ونفرط يف شأن عظيم لكن اهلل تعاىل لطيف بعباده مع علمه هبم فاْلبري
بمعنى العلم وهو املطلع عىل بواطن اْلمور فاهلل عز وجل مع اطالعه عىل
بواطن اْلمور فمن باب أوىل ظواهرها إال أنه لطيف بعباده رحيم هبم سبحانه
وتعاىل.
ثم قال بعد ذلك مبين ًا اْلجر
ْي
العظيم للرجال والنساء ممن حيافظ عىل ماذكره اهلل عز وجل {:إِ َّن املُْ ْسلِ ِم َ
اد َق ِ
ْي والص ِ
ِِ
ِ ِ
ْي واملُْ ْت ِمن ِ
ِِ
ِ ِ
ات
َات َوا ْل َقانِتِ َ
الصادق َ َ َّ
ْي َوا ْل َقانتَات َو َّ
َواملُْ ْسل َامت َواملُْ ْتمن َ َ
ْي واملُْتَصدأ َق ِ
ِ
ْي و ْ ِ ِ
ات و ْ ِ ِ
ِ
ات
اْلَاش َعات َواملُْت ََصدأ ق َ َ َ
اْلَاشع َ َ
الصابِ َر َ
الصابِ ِري َن َو َّ
َو َّ
احلافِ َظ ِ
ْي والصائِام ِ
ِِ
ت َو ْ
ات َو َّ
الذاكِ ِري َن اهللََّ كَثِ ًريا
احلَافِظِ َ
ْي ُف ُر َ
َو َّ
وج ُه ْم َو ْ َ
الصائم َ َ َّ َ
الذاكِر ِ
ات َأعَدَّ اهللَُّ َهلُم َّم ْغ ِف َر ًة َو َأ ْج ًرا َعظِ ًيام } قال السعدي رمحه اهلل تعاىل يف
َو َّ َ
تفسريه :ملا ذكر تعاىل ثواب زوجات الرسول صىل اهلل عليه وسلم ،وعقاهبن
[لو قدر عدم االمتثال] وأنه ليس مثلهن أحد من النساء ،ذكر بقية النساء
غريهن.
ْي
وملا كان حكمهن والرجال واحدً ا ،جعل احلكم مشرتكًا ،فقال{ :إِ َّن املُْ ْسلِ ِم َ
واملُْسلِام ِ
ْي
ت} وهذا يف الرشائع الظاهرة ،إذا كانوا قائمْي هباَ { .واملُْ ْت ِمن ِ َ
َ ْ َ
واملُْ ْت ِمن ِ
َات} وهذا يف اْلمور الباطنة ،من عقائد القلب وأعامله.
َ
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َات والص ِ
ِ ِ
ْي} يف مقاهلم
اد ِق َ
{ َوا ْل َقانِتِ َ
ْي} أي :املطيعْي هلل ولرسوله { َوا ْل َقانت َ َّ
ات} {والصابِ ِرين} عىل الشدائد واملصائب {والصابِر ِ
اد َق ِ
وفعاهلم {والص ِ
ات
َ
َ َّ
َ َّ
َ َّ َ
اْل ِ
خصوصا يف صلواهتم،
خصوصا يف عباداهتم،
ْي} يف َجيع أحواهلم،
اش ِع َ
ً
ً
َو ْ َ
ِ
اشع ِ
{و ْ ِ
ْي
الصائِ ِم َ
ْي} ً
ات} { َواملُْت ََصدأ ِق َ
فرضا ونفال { َواملُْت ََصدأ َقات َو َّ
اْلَ َ
َ
ِ ِ
وج ُه ْم} عن الزنا
احلافِظِ َ
ْي ُف ُر َ
َو َّ
الصائ َامت} شمل ذلك ،الفرض والنفلَ { .و ْ َ
احلافِ َظ ِ
ات} { َو َّ
الذاكِ ِري َن اهللََّ [كَثِ ًريا} أي ]:يف أكثر اْلوقات،
ومقدماتهَ { ،و ْ َ
خصوصا أوقات اْلوراد املقيدة ،كالصباح واملساء ،وأدبار الصلوات
ً
الذاكِر ِ
ات} { َأعَدَّ اهللَُّ َهل ُ ْم} أي :هلتالء املوصوفْي بتلك الصفات
املكتوبات { َو َّ َ
اْلميلة ،واملناقب اْلليلة ،التي هي ،ما بْي اعتقادات ،وأعامل قلوب ،وأعامل
جوارح ،وأقوال لسان ،ونفع متعد وقارص ،وما بْي أفعال اْلري ،وترك الرش،
الذي من قام هبن ،فقد قام بالدين كله ،ظاهره وباطنه ،باإلسالم واإليامن
واإلحسان فجازاهم عىل عملهم " بِاملَْ ْغ ِف َر ِة " لذنوهبمْ ،لن احلسنات يذهبن
السيئاتَ { .و َأ ْج ًرا َعظِ ًيام} ال يقدر قدره ،إال الذي أعطاه ،مما ال عْي رأت ،وال
أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب برش ،نسأل اهلل أن جيعلنا منهم .انتهى
فكل هذه االصناف موعوة باْلجر العظيم من اهلل سبحانه وتعاىل سواء كانوا
رجاال او نسا ًء فعىل املسلم ان يستسلم هلل بالتوحيد وينقاد له بالطاعة ويَبء من
الرشك وأهله وعليه ان يراقب اهلل عز وجل يف أعامله القلبية فيتمن باهلل
ومالئكته وكتبه ورسوله واليوم اْلخر وبالقدر خريه ورشه.
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وعليه أن حيافظ عىل الصالة الصيام والقيام ويالزم الطاعات ليكون قانت ًا هلل
عز وجل خمبت ًا ومنيب ًا إليه وعليه أن أن يصدق احلديث ان يصدق يف قوله
ِ
بكل ما ِ
ث أ
إثام أن حيدأ َ
سم َع) صححه
ويصدق يف قوله ومنقوله (وكفى باملرء ً
االلباين يف صحيح ايب داود من حديث ايب هريرة ريض اهلل عنه.
هلل بن مسعود ريض اهلل عنه َق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه
و َع ْن َع ْب ِد ا َِّ
ِ
َب َ ْهي ِدي إِ َىل ْ
اْلَن َِّة ،
الصدْ ِق َفإِ َّن أ
َو َس َّل َم َ (:ع َل ْيك ُْم بِ أ
َب َوإِ َّن ا ْل ِ َّ
الصدْ َق َ ْهيدي إِ َىل ا ْل ِ أ
َب ِعنْدَ اهللَِّ ِصدأ ي ًقا َ .وإِ َّياك ُْم
الصدْ َق َحتَّى ُي ْكت َ
الر ُج ُل َي ْصدُ ُق َو َيت ََح َّرى أ
َو َما َي َز ُال َّ
ِ
ِ
ور َهي ِدي إِ َىل الن ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َّار َ ،و َما َي َز ُال
َوا ْلكَذ َب َفإ َّن ا ْلكَذ َب َ ْهيدي إ َىل ا ْل ُف ُجور َوإ َّن ا ْل ُف ُج َ ْ
ِ
ِ
َب ِعنْدَ اهللَِّ َك َّذا ًبا ) متفق عليه فعىل
الر ُج ُل َيكْذ ُب َو َيت ََح َّرى ا ْلكَذ َب َحتَّى ُي ْكت َ
َّ
الرجال والنساء أن يالزموا الصدق يف القول والصدق يف العمل فكام أن
هنالك صدق يف القول فهناك صدق يف العمل وصدق يف القلب فصدق القلب
اإلخالص واليقبل اهلل عز وجل من العبد عمال إال بإجتامع الصدقْي صدق
القلب وصدق املتابعة الظاهر والباطن .
ثم أيض ًا حث عىل الصَب عىل أقدار اهلل الكونية وعىل رشائع اهلل وعن نواهي اهلل
الصابِ ُرو َن َأ ْج َر ُهم بِ َغ ْ ِري ِح َس ٍ
اب}
فإن االنسان الحياة له إال بالصَب {إِن ََّام ُي َو ََّّف َّ
ثم أيضا يكون خاشع ًا هلل عز وجل لعبادته مراقب ًا له خاشي ًا إىل غري ذلك ثم
يصوم كام صام النبي صىل اهلل عليه وسلم ويصَب ويذكر اهلل كثري ًا وحيفظ فرجه
(احفظ عورتك إال من زوجتك أو ماملكت يمينك) كذلك النساء حتفظ
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عورهتا وحتفظ نفسها وحتافظ كرامتها وعفتها فإن اهلل عز وجل أعزنا باإلسالم
وأعزنا باالستقامة فمن ابتغى العزة يف غري اإلسالم أذله اهلل ثم قال اهلل عز
وجل يف كتابه من اْليات { َو َما ك َ
َان ملُ ِ ْت ِم ٍن َو َال ُم ْت ِمن ٍَة إِ َذا َق ََض اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْم ًرا
َأن يكُو َن َهلم ْ ِ
اْل َ َري ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم ۗ َو َمن َي ْع ِ
ص اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َض َّل َض َال ًال
َ
ُُ
همبِينًا) وقد جاء يف هذه االية سبب نزول وهي قصة جليبيب
ويف اْلية إشارة إىل املحافظة غىل ماتقدم بيانه فاملتمن واملتمنة ليس له اْلرية
يقول أخذ بكذا واترك كذا ال نحن عبيد هلل والعبد ينبغي أن يكون عىل مراد
سيده ال جياوز مراد سيده وإال كان عاقا وكان آبق ًا واستحق البعد بقدر عقوقه
هذ ملخص عىل ماتضمنته هذه اْليات البينات وإال لو استطردنا يف رشحها
لطال املقام لكننا نشكوا إىل اهلل عز وجل من قلة العمل وكثرة االعراض وقلة
الطاعات وكثرة املعايص وقلة اإلنابة وكثرة البعد فاهلل اهلل يف طاعة اهلل واهلل اهلل
فيام يقربنا إىل اهلل عزوجل وواهلل لو اهلل ما اهتدينا وال تصدقنا وال صلينا فينبغي
لنا أن نشكر اهلل عىل ماأنعم { َل ِئن َش َك ْرت ُْم َْلَ ِزيدَ َّنك ُْم ۗ َو َل ِئن َك َف ْرت ُْم إِ َّن َع َذ ِايب
َل َش ِديد }فمن أعظم مايشكر اهلل عز وجل به املحافظة عىل الطاعات الرجال
والنساء َجيع ًا يف لباسهم يف كالمهم يف حركاهتم يف سكناهتم ،املرأة مع زوجها
مع جارهتا مع زميلها مع أختها حفظ اللسان حفظ الفرج حفظ كذلك اْلسم
من عدم خروج زينتها إىل غري ذلك مما أوجب اهلل وممايكرر دائام يف مثل هذه
الدروس نسال اهلل عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد واحلمد هلل رب العاملْي

