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تصدير
احلمد هلل حمداً تقتضيه نعمه وآالؤه  ،والصلوات والطيبات والتسليمات على
النبي املختار  ،محمد ،وآله وصحبه أجمعني  .أما بعد :
جاء في أهداف تأسيس مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني ترسيخ مفهوم
احلوار وسلوكياته في املجتمع من خالل عدة برامج منها :اللقاءات  ،والندوات،
والتدريب ،والدراسات والبحوث.
ومن هنا ُعني املركز بنشر كثير من املطبوعات التي تنسجم مع رسالته  ،وحتقق
أهدافه .
و سلسلة رسائل في احلوار هي واحدة من املشروعات الفكرية التي أطلقها املركز ،
لتستهدف شرائح املجتمع كافة ،ولذا روعي فيها سهولة العبارة ،ووضوح املعنى .
وملا ينطوي عليه هذا املشروع من أبعاد ثقافية وفكرية نبيلة تلقى هذه الرسائل
ال إيجابي ًا من لدن الباحثني ،حسب تنوع تخصصاتهم ،األمر الذي يدفع
تفاع ً
املركز إلى مزيد من االهتمام مبثل هذه املطبوعات ،ويضاعف ـ في الوقت نفسه ـ
مسؤولياته جتاه املجتمع  ،في ظل دعم الدولة جلهود املركز ونشاطاته..
وهذا الكتاب الذي نضعه بني يدي القارئ هو أحد ثمار هذه السلسلة والذي
يحمل عنوان( :احلوار مع املرأة في ضوء قصص األنبياء في القرآن الكرمي ..مناذج
مختارة) .
فللكاتب منا جزيل الدعاء والثناء ،وللقارئ الكرمي وافر الود والتقدير
واهلل من وراء القصد..
هيئة التحرير
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املقدمة
هلل ،نحمدُ ُه ،ونستعي ُن ُه ،ونستغف ُر ُه ،ونعو ُذ باهلل ِم ْن شرو ِر ِ
َّإن ا َحل ْمدَ ِ
أنفسنا ومن
سيئات أعما ِلناَ ،من َي ْه ِد ِه ُ
ادي َل ُه ،وأشهدُ أن
اهلل فال ُم ِض َّل َل ُه ،و َم ْن ُي ْض ِل ْل َفال َه َ
ْ
ال إله إال اهلل ،وحدَ ُه ال َش َ
محمدا عبدُ ُه و َر ُسولُ ُه ،صلى اهلل عليه
ريك َل ُه ،و َأشهدُ َّأن
ً
وعلى آله وأصحابه ،ومن اهتدى بهديه ،واقتفى أثره إلى يوم الدِّ ين  .أما بعد :
فقد أكرم اهلل تعالى األمة اإلسالمية بأن جعلها خامتة األمم ،وأرسل رسوله الكرمي
سيد املرسلني وخامت األنبياء نبينا محمدصلى اهلل عليه وسلم ،وأنزل عليها خير
الكتب وخامتها ليبني مجتمع ًا كرمي ًا صاحل ًا لكل زمان ومكان ،وكان من أعظم
األسس التي تساعد على أهلية املجتمع لهذه اخليرية الكرمية توفير الكرامة ألفراد
ونساء.
املجتمع رجا ًال
ً
من أجل هذا اعتنى القرآن الكرمي عناية كرمية باملرأة ،وحفظ لها حقوقها املالية
والعلمية واالجتماعية ،وأقر لها بحق الكرامة اإلنسانية ،وبنى فيها القدرة على
اتخاذ القرار الصائب والتعبير عنه بكل حرية ،خصوص ًا أن تاريخ املرأة في اجلاهلية
كان ركام ًا من املعاملة القاسية والقتل واإلهانة.
من أجل هذا جاء التطبيق الفعلي لهذه املفاهيم من خالل واقع السيرة النبوية
املطهرة التي كانت مثا ًال رائداً في تكرمي املرأة بوصفها إنسان ًا له مقوماته احلضارية
في املعاملة األسرية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية ،سواء أكانت عضواً في
أسرتها ،أم كانت عضواً في مجال عملها التنموي االجتماعي املتعدد املجاالت.
ونظراً للدورة التنموية احلديثة وسرعة املتغيرات العصرية ومع غياب بعض املفاهيم
القرآنية الكرمية عن مجريات الواقع في املجتمع املسلم عامة ،واملجتمع السعودي
خاصة ،كان لتغييب ثقافة احلوار عن تربية املرأة الدور الكبير في انتقاص حقوق
املرأة ،وتعطيل قدراتها ومهاراتها التنموية ،وأحيان ًا بسبب قصور بعض أنواع
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التربية االجتماعية التي تسهم في كبت املهارات اللفظية ،ومهاجمة احلوار لدى
املرأة.
من أجل هذا كان ال بد من التركيز على بناء مفهوم احلوار مع املرأة سواء أكانت
في مجتمع الرجال أم في مجتمع النساء ،لعالج كثير من السلبيات الناشئة عن
عدم نشر ثقافة احلوار في املجتمع ،وذلك بالرجوع إلى النبع الصافي من القرآن
الكرمي والسنة املطهرة في توضيح مفهوم احلوار مع املرأة ،واآلثار اإليجابية املترتبة
على التعامل باحلوار ،على الفرد واملجتمع.
أهمية البحث وأسباب اختيار املوضوع:
تكمن أهمية البحث في االلتفات إلى التدبر األمثل لكتاب اهلل املجيد النبع
الصافي الذي فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا ،ففيه احلكمة اخلالدة واألسلوب
األمثل لبناء املجتمع الصحيح.
وميكن أن أجمل أهمية املوضوع مبا يأتي :
ولم أطرافه؛ ليكون
• •حتقيق التدبر في موضوع احلوار في القرآن الكرميُّ ،
أمنوذج ًا مهم ًا لكيفية احلوار الصحيح بني البشر ،ورفع مكانة املرأة بوصفها
عضواً متميزاً له أهليته الكاملة في ثنايا احلوار القرآني الكرمي.
• •تشجيع أسلوب احلوار مع املرأة في املجتمع ،سواء أكانت أم ًا أم زوجة أم
بنت ًا وغير ذلك كما وردت في قصص القرآن الكرمي.
• •معاجلة بعض جوانب القصور في األسرة واملجتمع بعدم السماح باحلوار
مع املرأة ونبذ احلوار معها ،وذلك بالرجوع إلى التدبر ملا في كتاب اهلل من
القصص النبوية والتوجيهات األخالقية.
• •حتقيق املكانة الالئقة باملرأة التي أكرمها اهلل جل جالله في كتابه ،وأنزل فيها
آياته؛ بتنمية أسلوب احلوار في معامالت املرأة مع أفراد املجتمع؛ لعالج
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األخطاء املنتشرة بسبب إقصاء املرأة عن احلوار.
• •تأصيل ثقافة احلوار مع املرأة؛ ملواجهة التحديات الكبيرة التي تزعم
بانتقاص حقوق املرأة في املجتمعات ،إما باجلري وراء دعاوي املنظمات
املدنية ،وإما بالتحرر من األحكام الشرعية بسبب سوء الفهم ألحكام املرأة
في الشريعة الربانية احلكيمة.
من أجل هذا عندما بادر مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني بالدعوة إلى الكتابة
في رسائل احلوار  ،استخرت اهلل الكرمي في الكتابة في هذا املوضوع الذي لم يسبق
ألحد الكتابة فيه – حسب علمي ِّ
واطالعي– فشجعني على الكتابة فيه من
أهل العلم والفضل ،فاستعنت باهلل -ع َّز َّ
وجل -على اختيار هذا املوضوع املهم،
والكتابة فيه.
وأسميته « :احلوار مع املرأة في ضوء قصص األنبياء في القرآن الكريـم».
منهــج البحــث:
سيكون املنهج في البحث املنهج الوصفي التحليلي ،بذكر آيات من قصص
األنبياء في القرآن الكرمي  ،خصوص ًا تلك التي وردت فيها مناذج صاحلة من احلوار
مع املرأة ،سواء أكان بطريق مباشر أم غير مباشر ،واستنباط بعض الفوائد اجلليلة
واآلثار اجلميلة لترسيخ أسلوب احلوار في األسرة واملجتمع.
وقد اتبعت في بحثي ما يأتي:
• •ذكر اآليات القرآنية املرادة في موضوع البحث وتقسيمها بحسب السياق
الزمني لقصص األنبياء .
• •االستشهاد باألحاديث الواردة في موضوع اآليات القرآنية ،فأحسن طريقة
في التفسير تفسير القرآن مبا جاء عن النبي صلى اهلل عليه وسلم ،مع
تخريج احلديث من الصحيحني (البخاري ومسلم) أو ًال أو من أحدهما،
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أو من السنن واألسانيد  ،مع اإلحالة في الهامش إلى من أخرجه بذكر
الكتاب والباب ورقم احلديث.
ال ذكرت
• •عزو األقوال إلى قائليها من املفسرين والعلماء  ،فإن كانت نق ً
اسم املؤلف أو ًال ،ثم الكتاب واجلزء والصفحة ،وإن تصرفت فيه بشيء
من االختصار أو التقدمي والتأخير نبهت في احلاشية على ذلك بقولي:
(بتصرف) ،وإن أفدت الفكرة من كالم أحد العلماء والباحثني ذكرت في
احلاشية :انظر.
• •استنباط الفوائد اجلليلة من اآليات القرآنية ،وبيان آثارها على الفرد
واملجتمع بأسلوب بسيط ومالئم جلميع فئات املجتمع.
• •التركيز على لغة احلوار القرآني وإعجازه البياني دون احلاجة إلى البحث عن
املعاني املأخوذة من اإلسرائيليات التي توسع في ذكرها كثير من املفسرين
رحمهم اهلل.
• •اإليجاز في التعليق على كثير من املسائل املهمة والتلميح إليها في آيات
من القرآن الكرمي ،خصوص ًا فيما يتعلق بآثار احلوار مع املرأة اإليجابية على
املجتمع ،واآلثار السلبية عند إقصاء احلوار مع املرأة من املجتمع.
خطــة البحــث:
وسيكون البحث في عدة نقاط أبرزها:
أو ًال  :املقدمة وتتضمن:
• •أهمية املوضوع وأسباب اختياره.
• •منهج البحث.
• •خطة البحث.
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ثم التمهيد :وفيه ما يأتي :
• •معنى احلوار في القرآن الكرمي.
• •أنواع احلوار مع املرأة في القرآن الكرمي.
• •أهمية احلوار مع املرأة في القرآن الكرمي.
أو ًال :احلوار مع زوجة إبراهيم عليه السالم.
ثانياً :احلوار مع املرأة في قصة موسى عليه السالم.
ثالثاً :احلوار مع ملكة سبأ في قصة سليمان عليه السالم.
رابعاً :احلوار مع املرأة في قصة آل عمران.
خامساً :احلوار مع مرمي عليها السالم.
اخلامتة :وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته.
قائمة بأهم مراجع البحث .
وفي اخلتام أزجي جزيل الشكر والتقدير ملبادرة مركز امللك عبدالعزيز للحوار
الوطني الذي أسهم إسهام ًا فعا ًال في تشجيع البحث ،وموافقتهم على فكرة احلوار
مع املرأة في القرآن الكرمي ومعاجلتها مبا ينفع البالد والعباد ،سائلة اهلل الكرمي أن
يوفقني إلى ما فيه اخلير والسداد ،وأن يجعل لي من أمري رشداً.
د .هدى بنت دليجان الدليجان
أستاذ مشارك في التفسير وعلوم القرآن
قسم الدراسات اإلسالمية– كلية اآلداب
جامعة امللك فيصل باألحساء
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التمهيد
دعا القرآن الكرمي إلى احلوار من خالل بيان رسالة األنبياء السابقني مع أقوامهم ،
وتبلورت هذه الدعوة من خالل اهتمام القرآن الكرمي بدعوة نبينا محمدصلى اهلل
عليه وسلم إلى احلوار في جميع املجاالت ،ومع أتباعه املؤمنني بدعوته .
أو ًال  :معنى احلوار:
أ– ا ِحل َوا ُر في القرآن الكرمي :
مأخـــوذ مــــن مـــادة (ح و ر) التــــي تـــدل عـــلى الرجـــوع ،قـــال تــعالى ِ « :إنَّــــ ُه
ــن َي ُحــو َر» (االنشقاق ،)14:واحلور :هو الرجوع عن الشيء وإلى
َظ َّ
ـــن َأ ْن َل ْ
الشيء ،واحلوار :هو مراجعة الكالم ،واحملاورة :املجاوبة ،والتحاور :التجاوب(((،
ومنه قول اهلل تعالى َ « :ف َق َ
ال ِل َص ِ
اح ِب ِه َو ُه َو ُي َحا ِو ُر ُه َأنَا َأ ْك َث ُر ِم ْن َك َما ًال َو َأ َع ُّز
َن َفراً»(الكهف.)34:
وقال الراغب «:احلوار :املرا َّدة في الكالم ،ومنه التحاور(((» ،قال تعالى َ « :واهللُ
يع َب ِصي ٌر » (املجادلة.((()1:
َي ْس َم ُع تحَ َ ا ُو َر ُك َما إ َِّن اهلل ََس ِم ٌ
ب– ا ِحل َوار في االصطالح :
احلوار لفظ عام يشمل صوراً عدة منها :املناظرة ،واملجادلة ،والكالم ،وميكن
تعريف احلوار بأنه  :محادثة بني شخصني أو فريقني ،حول موضوع محدد ،هدفها
الوصول إلى احلقيقة ،بعيداً عن اخلصومة والتعصب ،بطريق يعتمد على العلم
والعقل ،مع استعداد كال الطرفني لقبول احلقيقة ،ولو ظهرت على يد الطرف
اآلخر(((.
وقد يكون احلوار مرادف ًا للجدل ،كما في اآلية السابقة َ َ« :قدْ س ِم َع ُ
اهلل َق ْو َل الَّ ِتي
َ
تجُ َ ِادلُ َك ِفي َز ْو ِج َها َوت َْش َت ِكي ِإ َلى ا ِ
يع َب ِصي ٌر »
هلل واهلل ُ َي ْس َم ُع تحَ َ ا ُو َر ُك َما إ َِّن اهلل ََس ِم ٌ
ُ
حينئذ
يتحول احلوار إلى َلدَ دٍ في اخلصومة ،فهو
(املجادلة ،)1:وقد يفترقان حني
ٍ
( )1انظر  :ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ( ،)325–324/2و ابن منظور ،ل�سان العرب (.)384–383/3
( )2الأ�صفهاين ،الراغب ،املفردات يف غريب القر�آن� ،ص. 142
( )3وردت كلمة احلوار يف القر�آن الكرمي ثالث مرات؛ يف �سورة الكهف �آية  ،34و�سورة املجادلة �آية  ،1و�سورة االن�شقاق �آية .14
( )4انظر  :جري�شة ،الدكتور علي� ،آداب احلوار واملناظرة�،ص. 64
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يسمى جدا ًال ال ِح َو ًارا ،وقد يكون ا ِحل َوا ُر مرادف ًا للمناظرة ،إال أن املناظرة أدل في
النظر والتفكر ،كما أن احلوار أدل في الكالم ومراجعته((( ،وهو املقصود هنا؛ أي
مراجعة الكالم وتداوله بني طرفني ،دون أن يكون بينهما ما يدل بالضرورة على
اخلصومة.
ثانياً :أنواع احلوار مع املرأة في قصص القرآن الكرمي:
ذكر القرآن الكرمي مناذج من احلوار مع املرأة ألهمية بالغة وحكمة عميقة ،تستمر
مع بقاء البشر على األرض إلى قيام الساعة ،ولم ِ
يأت في ذكر تلك النماذج لفظ
احلوار نصاً ،وإمنا هي املداولة بني طرفني.
فيتنوع احلوار مع املرأة في القرآن الكرمي بأنه يأتي حواراً لطيفاً ،وبشارة جميلة،
ووعداً حسناً ،وأمراً جليالً ،وعالج ًا شافي ًا وحكم ًة بالغةً ،فتتنوع أساليب احلوار
مع تنوع األحداث والوقائع التي يريد القرآن الكرمي منها صياغة املجتمع اإلسالمي
الكرمي الذي يحترم أفراده ،ذكوراً وإناثاً ،ويربيهم على حسن احلوار بني بعضهم؛
ليؤسس قاعدة راسخة للتعامل األمثل في األسرة وفي املجتمع باستخدام لغة احلوار
الراقية والهادفة.
وتنقسم هذه احملاورات بحسب ورودها في القرآن الكرمي إلى عدة أقسام:
• •حوار املالئكة مع املرأة :ومتثله قصة سارة زوجة إبراهيم –عليه السالم–،
وقصة مرمي ـ عليها السالم ـ وغيرها.
• •حوار بني املرأة والبشر ،مثل :قصة أخت موسى –عليه السالم– مع أعوان
فرعون ،وحوار ملكة سبأ مع قومها وغيرها((( .وسيأتي تفصيل ذلك في
ثنايا البحث إن شاء اهلل.

( )1انظر  :القا�سم( ،د)خالد ،احلوار مع �أهل الكتاب �ص.108
( )2انظر  :الزين ،حممد ب�سام ر�شدي ،املعجم املفهر�س ملعاين القر�آن العظيم  ،لفظ حوار ،)377–347 /1(،وقد ف�صل فيه م�ؤلفه
بني� :أنواع احلوار الإن�ساين والدعوي وحوار اهلل مع الإن�سان ،وحوار املالئكة مع الإن�سان  ،وغري ذلك ،و�شكله ال�سري والعلني،
و�ضرورته يف الدنيا والآخرة ،وقواعده  ،وغري ذلك ،ففيه تف�صيل مفيد ومهم.
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ثالث ًا  :أهمية احلوار مع املرأة في قصص األنبياء في القرآن الكرمي:
تتجلى أهمية احلوار مع املرأة باهتمام القرآن الكرمي بذكرها في مواضع شريفة؛
ليبني أهمية احلوار مع املرأة وآثاره الطيبة في بناء الشخصية املسلمة للمرأة واألسرة
واملجتمع ،ويظهر ذلك فيما يأتي:
1 .1يعد اختيار أسلوب القصص القرآني لتعزيز قيم احلوار مع املرأة أسلوب ًا رائع ًا
في بناء األخالق  ،وتهذيب النفوس  ،وإصالح املجتمعات ،وذلك ملا
فيها من املواعظ والدروس ِ
والعبر ،وجاءت سنة النبي صلى اهلل عليه وسلم
تطبيق ًا مثالي ًا ملا جاء في القرآن الكرمي من قصص نبوية وأحكام ربانية،
فكان من األجدر متابعتها والعمل بها في ترسيخ احلوار بوصفها قيمة عليا
في املجتمع اإلسالمي.
2 .2متثل الدعوة إلى احلوار عامة دعوة تطبيقية في املجتمع اإلسالمي كما
جاءت في القرآن الكرمي ،قال تعالىُ { :ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْل ِك َت ِ
اب َت َعا َل ْوا ِإ َلى َك ِل َمةٍ
َس َواءٍ َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ْم َأ َّال ن َْع ُبدَ ِإ َّال اهلل َ َوال ن ُْشر َِك ِب ِه َش ْيئ ًا َوال َي َّت ِخ َذ َب ْع ُض َنا َب ْعض ًا
هلل َف ِإ ْن َت َولَّ ْوا َف ُقولُوا ْاش َهدُ وا ِب َأنَّا ُم ْس ِل ُم َ
ون ا ِ
َأ ْر َباب ًا ِم ْن ُد ِ
ون} [آل عمران.]64:
3 .3يتميز احلوار القرآني الرفيع بأنه دعوة حقيقية إلى الفكر احلضاري املتكامل،
الذي ال يكتفي بالتنظير واملماحكة اللفظية ،بل يتعدى ذلك إلى اتخاذ
إجراءات مهمة لترسيخ هذه الدعوة القرآنية بذكر القصص والنماذج
الواقعية لنجاح احلوار مع املرأة في قصص األنبياء الكرام.
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 4 .4فسح القرآن الكرمي املجال لذكر حوارات املرأة الكرمية؛ للداللة على مكانتها
وكرامتها عند اهلل -ع َّز َّ
وجل -أو ًال ،ولترسيخ قيمة احلوار في املعامالت بني
أفراد اجلنس البشري.
5 .5معاجلة القرآن الكرمي وضع املرأة في املجتمع املسلم املعاصر بالتركيز على
احلوار في قصص األنبياء ،بسبب انحراف بعض الناس عن االلتفات إلى
مفاهيم احلوار مع املرأة خاصة؛ إما إلى دعوى حتررية مزعومة ،وإما إلى
إقصاء للمرأة عن واقع احلياة ومجريات األحداث.
ومن هنا نبدأ باحلديث عن احلوار مع املرأة في قصص األنبياء في القرآن الكرمي
مرتبة حسب السياق الزمني لألنبياء الكرام فيما يأتي :
أوالً :احلوار مع زوجة إبراهيم عليه السالم
جاء ذكر قصة احلوار الذي دار بني املالئكة الكرام وزوجة إبراهيم ـ عليهم السالم ـ
في موضعني وهما :املوضع األول:في سورة هود قال تعالى َ { :و َل َقدْ َجا َء ْت ُر ُس ُل َنا
يم بِا ْل ُب ْش َرى َقالُو ْا َسال ًما َق َ
ال َسال ٌم َف َما َلب َ
ِث َأن َجا َء ب ِِع ْج ٍل َح ِن ٍيذ َ ،ف َل َّما َر َأى
ِإ ْب َر ِاه َ
َأ ْي ِد َي ُه ْم َال ت َِص ُل ِإ َل ْي ِه ن َِك َر ُه ْم َو َأ ْو َج َس ِم ْن ُه ْم ِخي َف ًة َقالُو ْا َال ت ََخ ْف ِإنَّا ُأ ْر ِس ْل َنا ِإ َلى َق ْو ِم
اق َو ِمن َو َراء إ ِْس َح َ
وط َ ،وا ْم َر َأ ُت ُه َقا ِئ َم ٌة َف َض ِح َك ْت َف َب َّش ْرن ََاها ِب ِإ ْس َح َ
وب،
لُ ٍ
اق َي ْع ُق َ
يب َ ،قالُو ْا
َقا َل ْت َيا َو ْي َل َتى َأ َأ ِلدُ َو َأ َن ْا َع ُجو ٌز َو َه َذا َب ْع ِلي َش ْي ًخا إ َِّن َه َذا َل َش ْي ٌء َع ِج ٌ
هلل َر ْح َم ُت ا ِ
ني ِم ْن َأ ْم ِر ا ِ
هلل َو َب َر َكا ُت ُه َع َل ْي ُك ْم َأ ْه َل ا ْل َب ْي ِت ِإ َّن ُه َح ِميدٌ َّم ِجيدٌ َ ،ف َل َّما
َأت َْع َج ِب َ
يم َأ َّوا ٌه
يم ال َّر ْو ُع َو َجا َء ْت ُه ا ْل ُب ْش َرى ُي َج ِادلُ َنا ِفي َق ْو ِم لُ ٍ
وط ،إ َِّن ِإ ْب َر ِاه َ
َذ َه َب َع ْن ِإ ْب َر ِاه َ
يم لحَ َ ِل ٌ
يب} (هود.)75–69:
ُّم ِن ٌ
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واملوضع الثاني :في سورة الذاريات قال تعالى َ { :ه ْل َأت َ
َاك َح ِد ُ
يم
يث َض ْي ِف ِإ ْب َر ِاه َ
ال َسال ٌم َق ْو ٌم ُم َ
ني  ،إ ِْذ َد َخ ُلوا َع َل ْي ِه َف َقالُوا َسالم ًا َق َ
نك ُر َ
ون َ ،ف َر َاغ ِإ َلى َأ ْه ِل ِه َف َجا َء
المْ ُ ْك َر ِم َ
ب ِِع ْج ٍل َس ِمنيٍ َ ،ف َق َّر َب ُه ِإ َل ْيهِ ْم َق َ
ال َأال َت ْأ ُك ُل َ
ونَ ،ف َأ ْو َج َس ِم ْن ُه ْم ِخي َف ًة َقالُوا ال ت ََخ ْف
يم،
ُالم َع ِل ٍيم َ ،ف َأ ْق َب َل ْت ا ْم َر َأ ُت ُه ِفي َص َّرةٍ َف َص َّك ْت َو ْج َه َها َو َقا َل ْت َع ُجو ٌز َع ِق ٌ
َو َب َّش ُرو ُه ِبغ ٍ
َقالُوا َك َذ ِل َك َق َ
يم} (الذاريات.)30–24 :
يم ا ْل َع ِل ُ
ال َر ُّب ِك ِإ َّن ُه ُه َو الحْ َ ِك ُ
وهذا احلوار العظيم هو من أرقى أساليب احلوار ،فورود احلوار في موضعني ال يعني
اختالفهما وتباينهما ،بل هو على العكس من ذلك يساعد على تضافر املعاني
بعضها مع بعضها اآلخر ،وال تتكامل الرؤية أو القصة إال بضم الكلمات بعضها
إلى بعض؛ ليتضافرا في تأدية احلالة الفكرية والوجدانية للموقف(((.
فهو حوار مالئكي مع نبي اهلل إبراهيم–عليه السالم– وزوجته البارة سارة ،وهم
يحملون بشارة عظيمة إلبراهيم وزوجه–عليهم السالم– ،وسياق اآليات يدل
على أن املالئكة الكرام كانوا يحملون البشرى املباركة ،قال تعالى َ { :و َل َقدْ َجا َء ْت
يم بِا ْل ُب ْش َرى} ،واختلف العلماء على قولني في معنى البشارة:
ُر ُس ُل َنا ِإ ْب َر ِاه َ
• •املعنى األول :تبشره بإسحاق.
• •املعنى الثاني :بهالك قوم لوط.
وسياق اآليات في سورة الذاريات يبني أن املعنى املختار هو البشارة بالولد إسحاق،
وفي سورة هود يتبني أن تبليغ البشارة بالولد كان لزوجة إبراهيم ـ عليهم السالم
ـ بدالئل قوله تعالىَ { :وا ْم َر َأ ُت ُه َقا ِئ َم ٌة َف َض ِح َك ْت َف َب َّش ْرن ََاها ِب ِإ ْس َحقَ } ،قال اإلمام
الرازي :وما ذاك إال أنها فرحت بزوال ذلك اخلوف عن إبراهيم –عليه السالم–
وط }.
حيث قالت املالئكة { :ال ت ََخ ْف ِإنَّا ُأ ْر ِس ْل َنا ِإ َلى َق ْو ِم لُ ٍ

( )1انظر :الدوغان ،د .حممد بن �أحمد  ،حكاية القول يف القر�آن الكرمي ،جملة امل�شقر :النادي الأدبي بالأح�ساء ،العدد الثاين–ربيع
الأول1430/هـ� ،ص.65–62
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فسياق اآليات الكرمية في املوضعني يبني أن احلوار بني املالئكة وزوجة إبراهيم –
عليهم السالم – بسبب البشارة بالولد الذي جــــاءت بـه املالئكة الكرام إلبراهيـــم
وزوجــــه –عليهم السالم– ،وهذا يحمل داللة عظيمة على كرامة تلك املرأة
العظيمة ومكانتها لدى ربها جل جالله ،فاحلوار مع نبي اهلل إبراهيم –عليه
السالم– له وظائف عدة من التبليغ لدين اهلل ،ودعوة قومه إلى التوحيد ،وغير
ذلك من أعمال النبوة ومهماتهم.
لكـــــن املالئكـــــة الكــــرام حــــاورت سارة زوجـــــة إبراهــــيم –عليهم السالم–
بتلك البشارة اجلميلة بوصفها زوج ًة مصونة كرمية ،فوظيفة األسرة هي حتقيق
السكن بني الزوجني ،والرحمة واملودة وإجناب األبناء(((.
قال تعالى َ { :و ِم ْن آ َيا ِت ِه َأ ْن َخ َلقَ َل ُك ْم ِم ْن َأن ُف ِس ُك ْم َأ ْز َواج ًا ِل َت ْس ُك ُنوا ِإ َل ْي َها َو َج َع َل
ات ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
ون} (الروم.)21:
َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َِّن ِفي َذ ِل َك آل َي ٍ
فكان في تلك البشارة الكرمية حتقيق لهذه الوظيفة؛ لذا قال تعالىَ { :ف َب َّش ْرن ََاها}،
وزاد في حتقيق تلك األمومة العجيبة ببشارتها بأنها ستكون أم ًا ُث َّم جد ًة { َف َب َّش ْرن ََاها
وب} ،أي :بولد لها ،يكون له ولد ،وعقب ،ونسل،
ِب ِإ ْس َحقَ َو ِم ْن َو َرا ِء إ ِْس َحقَ َي ْع ُق َ
فإن يعقوب ولد إسحاق(((.
فانطلقت املرأة الكرمية على سجيتها مع أولئك الضيوف الغرباء عند سماع البشارة
لتتعجب من قولهم ،مع النظر أنها لم تكذبهم أو تسخر منهم ،وإمنا علمت بعقلها
الراجح وطول لبثها في بيت النبوة أن اهلل سيستجيب دعاءهم بحصول الولد.
ومع سريان تلك الطبيعة األنثوية بكل بساطة وهدوء مع أولئك الضيوف الغرباء،

( )1انظر :القو�سي ،د .مفرح بن �سليمان ،حقوق الإن�سان يف جمال الأ�سرة من منظور �إ�سالمي�،ص. 43
( )2ابن كثري� ،أبو الفداء �إ�سماعيل بن عمر ،تف�سري القر�آن العظيم. )334/4(،
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إال أن سارة زوجة إبراهيم ـ عليهم السالم ـ استطاعت أن تبني موضع التعجب
لديها بكلمات قالئل وأدلة ناصعة على غرابة هذه البشارة مع تصديقها الكامل
بها .فاستجمعت قواها العقلية في تصديق هذا اخلبر السار ،وذكرت سبب
تعجبها بقولهاَ { :قا َل ْت َيا َو ْي َل َتا َأ َأ ِلدُ َو َأنَا َع ُجو ٌز َو َه َذا َب ْع ِلي َش ْيخ ًا إ َِّن َه َذا َل َش ْي ٌء
يم }.
َع ِج ٌ
يب} ،وأوضحت في آية سورة الذاريات سبب ًا آخر َ { :و َقا َل ْت َع ُجو ٌز َع ِق ٌ
فهذه ثالثة أسباب عقلية تزيد املرء عجب ًا من حتقق البشارة الكرمية املنتظرة:
1 .1إنها عجوز كبيرة في السن .
2 .2إنها عقيمة لم تلد في يوم من األيام.
 3 .3إن زوجها شيخٌ كبي ٌر.
فهذه األسباب أحدها مينع من إجناب الولد ،فكيف إذا حصلت مجتمعة ،وفي
هذا داللة على قوة احلجة الالزم توافرها في أثناء احلوار؛ ألن املقدمات الصحيحة
تؤدي إلى نتائج صحيحة((( ،فهي لم تتعجب عبث ًا أو إنكاراً أو تكذيب ًا بقدرة اهلل،
حاشاها من ذلك ،لكنها رأت بحكمتها أن هذه األسباب املانعة كيف ميكن إزالتها،
فاستغلت زمن احلوار القصير بينها وبني املالئكة ملداولة الرأي ونفي التعجب.
ني ِم ْن َأ ْم ِر ا ِ
هلل} «أي :قالت املالئكة لها:
فرد عليها املالئكة الكرامَ { :قالُوا َأت َْع َج ِب َ
أ َّال تعجبي من أمر اهلل؛ فإنه إذا أراد شيئ ًا أن يقول له كن فيكون ،فال تعجبي من
هذا ،وإن كنت عجوزاً كبيرة عقيماً ،وبعلك وهو (زوجها اخلليل إبراهيم عليه
السالم) وإن كان شيخ ًا كبيراً»(((.
من أجل هذا ختم هذا املوقف احلواري بدعاء كرمي من املالئكة الكرام ،يتردد
ٍّ
صداه إلى قيام الساعة مع ِّ
كل
ني
مصل هلل متوجه إليه ،قال تعـــــالىَ { :قالُوا َأت َْع َج ِب َ
( )1انظر :ال�صقهان ،عبداهلل بن عمر ،وال�شويعر،حممد بن عبداهلل ،قواعد ومبادئ احلوار الفعال� ،ص. 27
( )2ابن كثري ،تف�سري القر�آن العظيم. )334/4(،
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هلل َر ْح َم ُة ا ِ
ِم ْن َأ ْم ِر ا ِ
هلل َو َب َر َكا ُت ُه َع َل ْي ُك ْم َأ ْه َل ا ْل َب ْي ِت ِإ َّن ُه َح ِميدٌ َم ِجيدٌ } ،وقد ثبت في
الصحيحني عن كعب بن عجرة – رضي اهلل عنه – قيل يا رسول اهلل :أما السالم
عليك ،فقد عرفناه ،فكيف الصالة عليك؟ قال :قولوا ( :اللهم ِّ
صل على محمد
وعلى آل محمد ،كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ،اللهم بارك على
محمد وعلى آل محمد ،كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) (((.
قال ابن حجر ـ رحمه اهلل ـ في توجيه احلديث«:قال أبو العالية :صالة اهلل ثناؤه عليه
عند املالئكة ،وصالة املالئكة الدعاء ،وقال ابن عباس :يصلون ،أي :يبركون،
أي :يدعون له بالبركة ،...،أما قوله( :كما صليت على آل إبراهيم ،أي:
تقدمت منك الصالة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ،فنسأل منك الصالة على
محمد وعلى آل محمد بطريق األولى؛ ألن الذي يثبت للفاضل يثبت لألفضل
بطريق األولى»(((.
فصلواته وسالمه وبركاته على آل إبراهيم ،ومنهم تلك املرأة احملاورة الرائعة سارة،
التي استطاعت بإميانها الكبير وموفور عقلها الراجح أن حتاور املالئكة الكرام
لترسم للمرأة الصاحلة في كل زمان ومكان خطوات احلوار الناجح ،بااللتزام بعدة
أمور نستنبط منها:
• •التصديق بأمر اهلل ومعجزاته البينة باالستسالم والتسليم لها ،ولو كان فيه
ما ال يتفق مع ما قام بالعقل الصحيح أو بالعادة املستدمية؛ ذلك ألن املعجزة
أمر خارق للعادة يؤتى به لألنبياء الكرام للتحدي.

(� )1أخرجه البخاري ،كتاب التف�سري ،باب (�)33سورة الأحزاب ،ح( ،)4797وم�سلم ،كتاب ال�صالة ،باب ()17ال�صالة على النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم بعد الت�شهد،ح( ، )406وقد ثبتت روايات �أخرى ب�صيغ مت�شابهة.
( )2الع�سقالين� ،أحمد علي بن حجر ،فتح الباري �شرح �صحيح البخاري( )533/8(،بت�صرف).
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• •التقدمي باحلجج الناصعة والبراهني الساطعة لنجاح احلوار ،حتى ال يكون
كالم ًا فضفاض ًا خالي ًا من األدلة ،فيسقط احلوار واحملاور.
• •أن تعتاد املرأة على احلوار الهادئ بامتالك السمات الشخصية والنفسية
واألخالقية ملبادئ احلوار وقواعده وآدابه.
أما موقف ذلك النبي الكرمي خليل اهلل إبراهيم –عليه السالم– َ {:ف َل َّما َذ َه َب َع ْن
يم ال َّر ْو ُع َو َجا َء ْت ُه ا ْل ُب ْش َرى} ،فكان موقف الرجل املؤمن والزوج البار الذي
ِإ ْب َر ِاه َ
ميتلك آلية احلوار ،ويعرف مقومات احلوار الناجح ،فترك زوجته املصونة تعبر عن
رأيها ،وتتعجب من قول املالئكة لها ،فلم يصادر رأيها ،ولم يقاطع كالمها ،وإمنا
ترك لها إبداء حجتها؛ ألن احلمل سيقوم بها ،وتلك البشارة الكرمية ستتهيئ في
بطنها ،وذلك الولد العليم سيغرف من حنان والدته ونبوة أبيه ليكون نبي ًا مخلصاً،
فترك املجال رحب ًا للحوار بني ضيوفه الكرام من املالئكة الطاهرين وزوجته الكرمية؛
لتستقبل البشارة بنفسها ،وتتهيأ لوضعها اجلديد ،فسلم ألمر ربه ،واستسلم
للبشرى الكرمية التي جاءته ،يحملها وفد الرحمن من املالئكة الكرام ،وهذا من
أعظم اآلداب في ترسيخ ثقافة احلوار.
فمن األجدر باملجتمع اإلسالمي الذي يؤمن بإبراهيم –عليه السالم – الذي قال
ين آ َم ُنوا َو ُ
اهلل
تعالى فيه{ :إ َِّن َأ ْو َلى ال َّن ِ
ين ا َّت َب ُعو ُه َو َه َذا ال َّنب ُِّي َوالَّ ِذ َ
يم َل َّل ِذ َ
اس ِب ِإ ْب َر ِاه َ
َو ِل ُّي المْ ُؤْ ِم ِننيَ} ( آل عمران)68:؛ أن يفسح مجاالت احلوار للمرأة في املجتمع
املسلم ،مما يعود بآثاره الطيبة على األسرة واملجتمع بتفعيل دور املرأة واإلفادة من
نظرتها التفصيلية إلى األمور ،مع التأكيد على ضرورة رعاية االحترام املتبادل بني
طرفي احلوار ،مهما بلغ االختالف في وجهات النظر ،والعناية بالتدرج وحسن
التفاوض ليحقق آداب احلوار الكرمي(((.
( )1انظر :املغام�سي ،خالد بن حممد ،احلوار �آدابه وتطبيقاته يف الرتبية الإ�سالمية� ،ص 136وما بعدها .
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ثاني ًا  :احلوار مع املرأة في قصة موسى عليه السالم
تعددت مناذج احلوار مع املرأة في قصة نبي اهلل وكليمه موسى – عليه السالم–
ومع كثرة ورود قصة موسى في القرآن الكريــم ،وتنـاولها للجوانب الكثـيرة
والعظيمة في حياة موسى –عليه السالم– ،جند صورة املرأة الصاحلة التي متتلك
مقومات احلوار الناجح ،أنها صورة بارزة حتتاج إلى تدبر وتأمل؛ ذلك ألن حوارات
املرأة في قصة موسى –عليه السالم– أدت إلى أثر كبير في حياة موسى -عليه
السالم -منذ والدته وحضانته وتربيته وزواجه ،فهذه الشخصيات األنثوية املؤمنة
الرائعة استطاعت ـ بفضل اهلل ـ أن تسهم في التأثير على مجريات قصة موسى ـ
عليه السالم ـ كما ذكرها القرآن الكرمي ،وهذا يدل داللة بالغة على مكانة املرأة
الصاحلة في جناح الدعوة النبوية ،ومن خالل القراءة املتأنية لقصة موسى ـ عليه
السالم ـ في سورة القصص يتبني ذكر تلك النماذج الكرمية من احلوار مع املرأة ،و
نبدأ بالتفصيل فيما يأتي :
 1ـ احلوار مع أم موسى عليه السالم :
وسى َأ ْن َأ ْر ِض ِعي ِه َف ِإ َذا ِخ ْف ِت َع َل ْي ِه َف َأ ْل ِقي ِه ِفي ا ْل َي ِّم َوال
قال تعالى َ { :و َأ ْو َح ْي َنا ِإ َلى ُأ ِّم ُم َ
ت ََخا ِفي َوال تحَ ْ َز ِني ِإنَّا َر ُّادو ُه ِإ َل ْي ِك َو َج ِاع ُلو ُه ِم َن المْ ُ ْر َس ِلنيَ} (القصص.)7:
كان من قدر اهلل عز وجل احلكيم أن يولد موسى –عليه السالم– في زمن فرعون
الطاغية ،الذي كان يقتل األوالد ،ويكسر شوكة بني إسرائيل ،الذين كانوا
مستضعفني في مملكته الظاملة ،فأراد اهلل ـ ع َّز َّ
مين على أولئك الشعب
وجل ـ أن َّ
من بني إسرائيل ،فيرفع شأنهم ،ويقيم العدل بينهم بنبي من قومهم ،قال تعالى:
ين ْاس ُت ْض ِع ُفوا ِفي ا َأل ْر ِض َونجَ ْ َع َل ُه ْم َأ ِئ َّم ًة َونجَ ْ َع َل ُه ُم ا ْل َوا ِر ِثنيَ،
{ َو ُنرِيدُ َأ ْن نمَ ُ َّن َع َلى الَّ ِذ َ
ان َو ُج ُنو َد ُه َما ِم ْن ُه ْم َّما َكانُوا َي ْح َذ ُر َ
َونمُ َ ِّك َن َل ُه ْم ِفي ا َأل ْر ِض َو ُنر َِي ِف ْر َع ْو َن َو َها َم َ
ون}
(القصص.)6–5:
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فأراد اهلل أمراً حكيماً ،وإذا أراد اهلل شيئ ًا هيأ له أسبابه ،وسهل طرقه؛ لذا ملا ُولد
ال طبيعي ًا كبقية أطفال بني إسرائيل في عهد فرعون الظالم،
موسى بوصفه طف ً
كانت النتيجة احلتمية الطبيعية له في ذلك الزمان هي القتل ،فأراد اهلل له احلياة
بأسباب عظيمة منها:
تعظيم منزلة تلك األم الطاهرة التي تخاف على ولدها  ،فرفع منزلتها بوحي من
وسى}،واختلف العلماء في هذا الوحي الكرمي الذي لم
اهللَ { :و َأ ْو َح ْي َنا ِإ َلى ُأ ِّم ُم َ
يتنزل على امرأة َق ُّط ،فقيل في معناه « :هذا الوحي إلى أم موسى قالت فرقة :كان
قو ًال في منامها ،وقال قتادة :كان إلهاماً ،وقالت فرقة :كان مبلك متثل لها ،وأجمع
ك ُّلهم على أنها لم تكن نبية ،وإمنا إرسال امللك لها على نحو تكليم امللك لألبرص
واألقرع واألعمى في احلديث املشهور ،وغير ذلك مما روي من تكليم املالئك ِة
الناس من غير نبوة»(((.
َ
ويظهر لي أن هذا القول األخير هو أقرب األقوال؛ ذلك ألن هذا األمر الذي فعلته
أم موسى لم يكن أمراً عادي ًا ميكن لتلك املرأة أن تنفذه بسبب رؤيا في منام ،أو
يصح
خاطر في القلب قذفه اهلل ،وليست من األنبياء ،فتكون رؤياها حقاً ،ولم ْ
لها الوحي قبل هذا فيكون ما قذف في قلبها حقاً ،فال يعقل هذا الفعل منها ،ما
لم يكن يقينها بأن هذا األمر والنهي والبشارة إمنا هو وحي صادق من اهلل بوساطة
أحد رسله الكرام ،واهلل أعلم(((.
فوحي اهلل إلى أم موسى أ ًّيا كان نوعه ،فهو منزلة رفيعة ومقام عظيم تلقته تلك
األم احلانية بالقبول والتسليم ،فنفذت ما أوحي به إليها مع صعوبته على نفسها،
ففي ظاهره هالك وليدها ،ولكنه الوحي الرباني الذي ربط على قلبها فنفذت ذلك
( )1ابن عطية ،القا�ضي �أبو حممد عبداحلق الأندل�سي ،املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز.)570/6(،
( )2اختار كثري من املف�سرين معنى الوحي :القذف والإلهام ،وجتاوز بع�ض املف�سرين معنى الوحي بالن�سبة �إلى �أم مو�سى ،ومن خالل
الت�أمل للن�صو�ص ال�شرعية مل �أجد مانع ًا مينع من �أن يكون الوحي لأم مو�سى بو�ساطة ر�سول �أخربها بهذا الوحي ،ف�صدقته،
وقامت به وهي متيقنة ب�أنه لي�س من خواطرها �أو �إلهاماتها ،و�إمنا هو الوحي ال�صادق من اهلل ،واهلل �أعلم.
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األمر الكرميَ {:أ ْن َأ ْر ِض ِعي ِه َف ِإ َذا ِخ ْف ِت َع َل ْي ِه َف َأ ْل ِقي ِه ِفي ا ْل َي ِّم َوال ت ََخا ِفي َوال تحَ ْ َز ِني ِإنَّا
َر ُّادو ُه ِإ َل ْي ِك َو َج ِاع ُلو ُه ِم ْن المْ ُ ْر َس ِلنيَ} ،قال اإلمام الطبري«:إن اهلل تعالى ذكره أمر أم
موسى أن ترضعه ،فإذا خفت عليه من عدو اهلل فرعون وجنده أن تلقيه في اليم،
وجائز أن تكون خافتهم عليه بعد أشهر من والدتها إياه ،وأي ذلك كان ،فقد
فعلت ما أوحى اهلل إليها فيه»(((.
وقد أمرها اهلل جل جالله قبل أن تلقيه في اليم أن ترضعهَ {:أ ْن َأ ْر ِض ِعي ِه} وفي ذلك
فائدة جليلة وهي مكانة الرضاعة في بناء العالقة احلميمية بني األم ورضيعها،
وفائدة ذلك اللنب املمزوج باحلب واحلنان ،والذي يجري في عروق تلك األم،
ليمتصه ذلك الرضيع حب ًا وشفق ًة وبراً وإحساناً ،ليكون ذلك الرضاع أعظم رابطة
بشرية على مدى الدهور واأليام ،وسبب ًا جازم ًا لتحقيق البشارة بعودة الرضيع إلى
أمه كما سيأتي إن شاء اهلل.
فلله د ُّر تلك األم املكلومة بوليدها التي جاءها الوحي مبا هو أشق عليها من القتل
بني ناظريها ،لكن األمر الرباني اقترن بالنهي عن اخلوف واحلزنَ {،وال ت ََخا ِفي َوال
ني }.
تحَ ْ َز ِني} ،وتضمن بشارتني عظيمتنيِ {:إنَّا َر ُّادو ُه ِإ َل ْي ِك َو َج ِاع ُلو ُه ِم ْن المْ ُ ْر َس ِل َ
«وهذا من أعظم البشائر اجلليلة ،وتقدمي هذه البشارة ألم موسى؛ ليطمئن قلبها،
ويسكن روعها ،فكأنها خافت عليه ،وفعلت ما أمرت به ،فألقته في اليم»(((.
ومع أنه أمر رباني إال أنه في سياق هذا األمر ُع ِّلل بعدد من العلل ،وهو األمر بعدم
اخلوف واحلزن والوعد باإلرجاع.
فهذا الوحي الرباني ألم موسى ـ عليه السالم ـ يتضمن شعاراً عظيم ًا مبكانة األمومة
احلنونة عند اهلل عز وجل .
وقد استسلمت تلك املرأة املؤمنة لوحي ربها بكل خضوع وخشوع ،دون إبداء
األسباب أو مداولة الرأي ،وهذه طبيعة الوحي اإللهي له حكمة عظيمة تخفى
( )1الع�سقالين� ،أحمد علي بن حجر ،فتح الباري �شرح �صحيح البخاري( )533/8(،بت�صرف).
( )2ال�سعدي ،تي�سري الكرمي الرحمن�،ص. 561
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عن املوحى إليه ،وكأني بتلك املرأة الصاحلة حتاور نفسها في هذا األمر ،فتجد
الطمأنينة والسكينة فيما تضمنه ذلك الوحي من األمر والنهي واقترانه بتلك
البشارة اجلميلة؛ مما جعل تلك املرأة رابطة اجلأش ،هادئة النفس وهي تضع وليدها
الرضيع في تابوت مغلق ليجري في النهر كما يجري الزبدُ .
وهذا هو الواجب في التعامل مع األوامر الربانية ،فيجب على املرأة املسلمة أن
تخضع ألمر ربها ووحيه ،وأن تسارع لالستجابة الكرمية لهذه األوامر ،سواء
أعلمت احلكمة أم لم تعلم .
امرئ أ َّيا كان أن يناقش في أسباب هذا
فالوحي الرباني أمر ونهي ،فال يليق بأي ٍ
األمر ،أو في حكمة هذا احلكم ،فعليه االستسالم والتسليم واالنقياد إلى هذا
األمر والنهي ،كما انقادت تلك األم الصاحلة إلى أمر ربها ووحيه.
 2ـ احلوار مع حاضنة موسى ـ عليه السالم ـ( :امرأة فرعون رضي اهلل
عنها).
كان من ِن َع ِم اهلل العظيمة على موسى  -عليه السالم  -وهو طفل رضيع في
صندوق محكم اإلغالق أن يجري به النهر كما أمره اهلل إلى بيت عدوه وعدو
بني إسرائيل وعدو اهلل؛ فرعون ،قال تعالىَ { :فا ْل َت َق َط ُه ُآل ِف ْر َع ْو َن ِل َي ُك َ
ون َل ُه ْم َعدُ ّواً
َو َح َزن ًا إ َِّن ِف ْر َع ْو َن َو َها َم َ
ني } (القصص.)8:
ان َو ُج ُنو َد ُه َما َكانُوا َخ ِاط ِئ َ
قال اإلمام الطبري :اختلفوا في { ُآل ِف ْر َع ْو َن } من هم في هذا املوضع؟ على
ثالثة أقوال« :قال بعضهم :جواري امرأة فرعون ،وقال آخرون :عني به ابنة
فرعون ،وقال آخرونُ :عني به أعوان فرعون ،ثم قال :وال قول في ذلك عندنا
أولى بالصواب»(((.
ثم جاءت احلكمة البليغة واإلميان الساطع على لسان امرأة فرعون املؤمنة الصاحلة
التي امتدحها النبي صلى اهلل عليه وسلم بحسن عقلها وكمالها بني النساء ،عن
( )1الطربي ،جامع البيان. )40/20(،
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أبي موسى – رضي اهلل عنه – قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ك ُم َل
َ
عمران،
من الرجال كثي ٌر ،ولم يكمل من النساء إال آسية امرأة فرعون ،ومرمي بنت
وإن فضل عائش َة على النساء كفضل الثريد على سائ ِر الطعا ِم)(((.
فامرأة فرعون هي«:آسية بنت مزاحم قيل :إنها من بني إسرائيل ،وإنها عم ُة
عم فرعون»(((.
موسى ،وقيل  :إنها من العماليق ،وقيل  :ابن ُة ِّ
وما رجاحة عقلها وكمالها إال مبا جاء في القرآن الكرمي من قولها في طلب حضانة
موسى -عليه السالم -قال تعالىَ { :و َقا َل ِت ا ْم َر َأ ُة ِف ْر َع ْو َن ُق َّر ُة َعينْ ٍ ِلّي َو َل َك ال ت َْق ُت ُلو ُه
َع َسى َأ ْن َين َف َع َنا َأ ْو َن َّت ِخ َذ ُه َو َلداً َو ُه ْم ال َي ْش ُع ُر َ
ون}(القصص.)9:
فاخلطاب القرآني فيه التفات من منظر األعوان واجلواري وهم يحملون التابوت،
وفيه ذلك الرضيع الصغير ،وبني أمر فرعون بالذباحني لقتل ذلك الغالم ،ففي ذلك
املنظر الرهيب واملوقف الصعب كانت تلك املرأة الكاملة بني خيارين صعبني:
فطرة اهلل التي خلق عليها تلك األنثى احلنونة ،وبني إرضاء ذلك الزوج الطاغية
اجلبار ،فانطلقت تلك املرأة الصاحلة على سجيتها ،لتعلق ذلك املوقف الصعب
بأمر جازم في سياق لطيف ُ {:ق َّر ُة َعينْ ٍ ِلي َو َل َك ال ت َْق ُت ُلو ُه} ،ثم ساقت حجة عاطفية
{ع َسى َأ ْن َين َف َع َنا َأ ْو َن َّت ِخ َذ ُه َو َلداً }.
تدغدغ تلك النفس الشريرة َ :
فذلك احلوار اللطيف من امرأة فرعون لزوجها وأعوانه في ذلك املوقف الصعب،
وحجتها اللطيفة ،وعاطفتها املمزوجة باإلحسان إلى ذلك الطفل الصغير في قالب
{ع َسى َأ ْن َين َفع َنا َأ ْو َن َّت ِخ َذ ُه َو َلداً}.
من التودد إلى زوجهاَ :
وكذا اختيار التوقيت املناسب لذلك احلوار ،وهو من لوازم جناح احلوار ،فلم تؤجل
تلك املرأة العاقلة احلكيمة احلوار في شأن الغالم ،فينتهي أمر الغالم سريع ًا قبل
كالمها ،ولم تتلكأ في طلبها بكلمات غير واضحة ،بل هو الطلب الهادئ احلكيم
املفعم باحلب واحلنان« ،فيدل الكالم على أن الذين انتشلوه جعلوه بني أيدي
(� )1أخرجهالبخاري،كتاب�أحاديثالأنبياء،باب()32قولاهللتعالىَ }:و َ�ض َر َب ُ
اهلل َم َث ًال ِل َّلذِينَ � َآم ُنواا ِْم َر�أَ َة ِف ْر َع ْونَ {،..ح(.)3411
( )2الع�سقالين ،فتح الباري.)446/6(،
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فرعون وامرأته ،ف ّرقت له امرأة فرعون ،وصرفت فرعون عن قتله ،بعد أن َه َّم به؛
ألنه علم أن الطفل ليس من أبناء القبط بلون جلوته ومالمح وجهه ،وعلم أنه لم
حم َل ُه النيل من مكان بعيد لظهوره أنه لم يطل مكث تابوته في املاء ،وال
يكن َ
اضطرابه بكثرة التنقل ،فعلم أن وقعه في التابوت لقصد إجنائه من الذبح ،وكان
ذلك وقت انتشاله من املاء وإخراجه من التابوت ،وكانت امرأة فرعون امرأة ملهمة
للخير ،وقدر اهلل جناة موسى بسببها»(((.
فمما يدل على كمالها؛ حوارها الرائع مع زوجها القائم على الرضيع بالقتل،
فكانت البداية في احلوار معه اختيار كلمة تثير مشاعر الطمأنينة والسرور:
{ َو َقا َل ِت ا ْم َر َأ ُة ِف ْر َع ْو َن ُق َّر ُة َعينْ ٍ لِّي َو َل َك}
وأخرج ابن جرير الطبري بسنده عن محمد بن قيس قال « :قالت امرأة فرعون:
{ ُق َّر ُة َعينْ ٍ ِلي َو َل َك ال ت َْق ُت ُلو ُه َع َسى َأ ْن َين َف َع َنا َأ ْو َن َّت ِخ َذ ُه َو َلداً} قال فرعون  :قرة عني
لك أ َّما لي  ،فال،.. ،و قال عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما  :لو أنه قال :وهو
لي قرة عني إذن آلمن به ،ولكنه أبى»(((.
ثم ينقطع ذلك احلوار بقناعة فرعون اجلبار بترك موسى لتلك املرأة الصاحلة قرة عني
لها في الدنيا واآلخرة.
وفي ذلك داللة على أن احلوار الناجح من مقوماته اخلطاب العاطفي الذي يستثير
املشاعر امليتة ،ويحرك النفوس اجلامدة فتهب في شرايينها احلياة ،فإن لم يكن
ذلك ،فالتفاوض يكون دائم ًا ملصلحة احملاور فقد قدمت تلك املرأة الصاحلة في
قولهاُ { :ق َّر ُة َعينْ ٍ ِلي َو َل َك} وهي منفعة مشتركة وقريبة من كل نفس رحيمة،
مع علمها بطغيانه وجبروته وشدة بطشه ،ثم تقريب إليه بحاجتهما إلى النفع :
{ع َسى َأ ْن َين َف َع َنا َأ ْو َن َّت ِخ َذ ُه َو َلداً} مع رؤيتها أفعاله الظاملة بقتل األبناء ،وظلمه
َ
وجبروته بدعوى ا ُأللوهية الباطلة ،فكم كانت متلك تلك املرأة الكاملة من احلكمة
( )1ابن عا�شور ،حممد الطاهر ،تف�سري التحرير والتنوير. )77/20(،
( )2الطربي ،جامع البيان يف ت�أويل �آي القر�آن()41/20(،بت�صرف).
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واإللهام وحسن احلوار.
وفي ذكر هذا النموذج احلواري من امرأة فرعون مع زوجها الطاغية وحصولها على
مبتغاها بحجتها اللطيفة وحوارها الناجح ليرسخ القرآن الكرمي لقاعدة منهجية
في تثقيف املجتمع ،وبيان دور املرأة في تعزيز األمن االجتماعي باحلوار العاطفي
الوجداني للحصول على مبتغيات النفس مع احترام اآلخرين وتلبية املنفعة لهم.
« فقدر اهلل تعالى أنه نفع امرأة فرعون التي قالت تلك املقالة ،فإنه ملَّا صار قرة عني
لها ،وأحبته حب ًا شديداً ،فلم يزل لها مبنزلة الولد الشفيق ،حتى كبر ،ونبأه اهلل
وأرسله ،بادرت إلى اإلسالم واإلميان به ،رضي اهلل عنها وأرضاها»(((.
فموقف امرأة فرعون – رضي اهلل عنها – جتلت فيه احلكمة الربانية من االستسالم
للغيب »،فمن األهداف املهمة للحوار اإلفادة بأصول العلم الصحيحة ،وقيم
األخالق العليا ،فالعقل مهما بلغ من الذكاء فله قدراته احملدودة ،التي ال تستوعب
كل ما في الكون ،ولكنه يدرك آثارها عن طريق االستسالم والتسليم لغيب
اهلل»(((.
وفي ذلك ميتدح اهلل  -جل جالله  -امرأة فرعون  -رضي اهلل عنها  -في دعائها
رب العاملني بعد إميانها مبوسى  -عليه السالم  -ورسالته احلقة من عند
ومناجاتها َّ
ال للذين آمنوا إلى قيام الساعة في إميانها
رب العاملني ،فاستحقت أن تكون مث ً
وأدبها ومهارتها في احلوار ،قال تعالىَ { :و َضر َب ُ
ين آ َم ُنوا ِا ْم َر َأ َة ِف ْر َع ْو َن
اهلل َم َث ً
ال ِل َّل ِذ َ
َ
إ ِْذ َقا َل ْت َر ِّب ا ْب ِن ِلي ِع ْندَ َك َب ْيت ًا ِفي الجْ َ َّن ِة َونجَ ِّ ِني ِم ْن ِف ْر َع ْو َن َو َع َم ِل ِه َونجَ ِّ ِني ِم ْن ا ْل َق ْو ِم
َّ
ني } (التحرمي.)11:
الظالمِ ِ َ
فحق لها كمال العقل األنثوي بأن اختارت جوار الكرمي رب العاملني قبل جنات
رب العاملني.
( )1ال�سعدي ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان� ،ص.562
( )2الطريقي�( ،أ.د ).عبداهلل بن �إبراهيم ،الإ�سالم وحوار احل�ضارات ،قراءة احلا�ضر وا�ست�شراف امل�ستقبل� ،ص(63بت�صرف) .
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 3ـ احلوار مع أخت موسى عليه السالم .
يذكر القرآن الكرمي في متام قصة موسى الرضيع وهو صغير بعد التقاط آل فرعون
له ،ومكوثه في بيت فرعون ،ليعود الكتاب املجيد إلى ذكر تلك األم املكلومة
بفقد وليدها ،فيصوره القرآن الكرمي في أسلوب بياني رائع ،قال تعالىَ { :و َأ ْص َب َح
وسى َفارِغ ًا إ ِْن َكا َد ْت َل ُت ْب ِدي ِب ِه َل ْوال َأ ْن َر َب ْط َنا َع َلى َق ْلب َِها ِل َت ُك َ
ون ِم ْن
ُفؤَ ا ُد ُأ ِّم ُم َ
ني َ ،و َقا َل ْت ُألخْ ِت ِه ُق ِّصي ِه َف َب ُص َر ْت ِب ِه َع ْن ُج ُن ٍب َو ُه ْم ال َي ْش ُع ُر َ
ون َ ،و َح َّر ْم َنا
المْ ُؤْ ِم ِن َ
َع َل ْي ِه المْ َ َر ِ
اض َع ِم ْن َق ْب ُل َف َقا َل ْت َه ْل َأ ُد ُّل ُك ْم َع َلى َأ ْه ِل َب ْي ٍت َي ْك ُف ُلو َن ُه َل ُك ْم َو ُه ْم َل ُه
َاص ُح َ
ون َ ،ف َر َد ْدنَا ُه ِإ َلى ُأ ِّم ِه َك ْي َت َق َّر َع ْي ُن َها َوال تحَ ْ َز َن َو ِل َت ْع َل َم َأ َّن َو ْعدَ ا ِ
ن ِ
هلل َحقٌّ َو َل ِك َّن
َأ ْك َث َر ُه ْم ال َي ْع َل ُم َ
ون} (القصص.)13–10 :
ففي هذه اآليات تكتمل صورة األسرة الكرمية؛ فاألم قد أصبحت صباح ًا مختلفاً،
فقلبها ال يلوي على شيء ،فهو فارغ إال من ذكر وليدها املفقود ،فال يواري جسد
رضيعها إال ذلك التابوت ،وأخت صابرة على ألواء ألم الفقدان واحلنني إلى أخ
صغير ،ورضيع ال يعلم من الدنيا إال رشفة من ثدي حنون شفيق ،فطلبت األم من
تلك األخت أن تقص آثار ذلك التابوت السابح في النيل لعل تابوت ذلك الرضيع
ينجلي عن خبر عظيم.
فقامت تلك األخت املباركة بتتبع آثار ذلك التابوت ،وعلمت أنه قد وصل إلى
قصر فرعون اجلبار ،ويأتي اخلبر كالصاعقة ،كيف ينجو وقد وقع في براثن ذلك
الظالم العنيد ،لكن األمر اإللهي طمأن قلب األم ،وساند قلب تلك األخت برباطة
جأش عجيبةَ { :ف َب ُص َر ْت ِب ِه َع ْن ُج ُن ٍب َو ُه ْم ال َي ْش ُع ُر َ
ون }.
فهـــذه مقدمـــة باهرة قـــــامت بها تلك األخـــت األمينـــة مبـــرورها على الرضيـــع
بكل حــــذرَ {:و َح َّر ْم َنا َع َل ْي ِه المْ َ َر ِ
اض َع ِم ْن َق ْب ُل َف َقا َل ْت َه ْل َأ ُد ُّل ُك ْم َع َلى َأ ْه ِل َب ْي ٍت
َاص ُح َ
َي ْك ُف ُلو َن ُه َل ُك ْم َو ُه ْم َل ُه ن ِ
ون } (القصص.)12:
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فجمعت في هذه اآلية أصول املناظرة بني أخت موسى وأعوان فرعون ،وقد
استعملت احلوار بأسلوب االستفهام وأثره في نفس املخاطب ،خصوص ًا إذا كان
املخاطب من ِع ْلية القوم كأعوان فرعون ،فاستفادت من تلك املقدمة العظيمة في
جناة موسى – عليه السالم– ،وهو حترمي إرضاعه من غير أمه الكرمية ،فاستعملت
َاص ُح َ
أسلوب تقريب دعواها باالستفهام وبيان علة دعواها َ { :و ُه ْم َل ُه ن ِ
ون}،
وتضمنت نتيجة املناظرة الرائعة؛ وهي اإلفحام لهؤالء اخلصوم القتلة ،واإللزام لهم
باملشي معها ،لقبول دعوتها(((.
{ َف َب ُص َر ْت ِب ِه َع ْن ُج ُن ٍب َو ُه ْم ال َي ْش ُع ُر َ
ون } ،أي :آل فرعون حني التقطوه ال يشعرون،
بأن أخته تراقب أحواله ،وذلك من حذق أخته في كيفية مراقبته(((.
ثم تكلمت بكلمات قالئل في حوار من طرف واحد ،فكان فيه حتقيق البشرى
األولى ،قال تعالىَ { :ف َقا َل ْت َه ْل َأ ُد ُّل ُك ْم َع َلى َأ ْه ِل َب ْي ٍت َي ْك ُف ُلو َن ُه َل ُك ْم َو ُه ْم َل ُه
َاص ُح َ
ن ِ
ون }.
فكأن تلك الثلة من القائمني على قصر فرعون وبني أيديهم ذلك الرضيع الصارخ
قد توالت أسئلتهم ودهشتهم وعجبهم من حوار تلك الفتاة الواثقة.
« ففي قوله تبارك وتعالى َ { :و َح َّر ْم َنا َع َل ْي ِه المْ َ َر ِ
اض َع } يقتضي أن اهلل تعالى خصه
باالمتناع عن ثدي النساء مبا يشذ به عن عرف األطفال ،وهو حترمي تبغيض،
{ َي ْك ُف ُلو َن ُه} معناه :يحسنون تربيته وإرضاعه ،وعلم القوم أن مكلمتهم من
بني إسرائيل ،وكان ذلك عرف بني إسرائيل أن يكونوا مراضع وخدماًَ {،و ُه ْم
َاص ُح َ
َل ُه ن ِ
ون} يحتمل أن الضمير يعود على الطفل ،فقالوا لها :إنك قد عرفتيه
فأخبرينا من هو؟ فقالت :ما أردت إال أنهم ناصحون للملك ،فتخلصت منهم
بهذا التأويل ،وقال القاضي أبو محمد – رحمه اهلل –  :ويحتمل أن يعود الضمير
على الطفل ،ولكن يكون النصح له بسبب امللك ،وحرص ًا على التزلف إليه
( )1انظر :جري�شة ،د .علي� ،آداب احلوار واملناظرة� ،ص.75–74
( )2ابن عا�شور ،التحرير والتنوير. )83/20(،
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والقرب منه ،وفي الكالم هنا حذف يقتضيه الظاهر ،وهو أنها حملتهم إلى أم
موسى وكلموها في ذلك ،فدرت عليه وقبلها ،وحظيت بذلك ،وأحسن إليها،
وإلى أهل بيتها ،وقرت عينها ،أيُ :سرت بذلك»(((.
َاص ُح َ
وفي مقولة األخت َ { :ه ْل َأ ُد ُّل ُك ْم َع َلى َأ ْه ِل َب ْي ٍت َي ْك ُف ُلو َن ُه َل ُك ْم َو ُه ْم َل ُه ن ِ
ون}
فيه تصوير رائع لذلك املوقف الذي اجتمع فيه آل فرعون يبحثون عن مرضعة
فقط لهذا الرضيع الصغير ،فتأتي تلك األخت على غير موعد ،فتخبرهم مبفاجأة
{ه ْل َأ ُد ُّل ُك ْم َع َلى َأ ْه ِل َب ْي ٍت َي ْك ُف ُلو َن ُه َل ُك ْم}،وكذا في
سارة للجميع فقالتَ :
سورة طهَ { :ف َت ُق ُ
ول َه ْل َأ ُد ُّل ُك ْم َع َلى َم ْن َي ْك ُف ُل ُه }؛ وفي ذلك فائدة عظيمة وهي:
«إنها عرضت سعيها في ذلك بطريق االستفهام املستعمل في العرض؛ تلطف ًا مع
آل فرعون ،وإبعاداً للظنة عن نفسها ،ومعنىَ { :ي ْك ُف ُلو َن ُه } :يتعهدون بحفظه
وإرضاعه ،فيدل هذا على أن عادتهم في اإلرضاع أن يسلم الطفل الرضيع إلى املرأة
التي ترضعه ،يكون عندها كما كانت عادة العرب؛ ألن النساء احلرائر لم يكن
يرضني بترك بيوتهن ،واالنتقال إلى بيوت آل األطفال الرضعاء ،كما جاء في خبر
إرضاع نبينا محمدصلى اهلل عليه وسلم عند حليمة السعدية» (((.
فذلك احلوار العقالني الرائع من تلك األخت العظيمة كان سبب ًا لنجاة موسى
وعودته إلى أمه تصديق ًا لوعد اهلل ،قال تعالى َ { :ف َر َد ْدنَا ُه ِإ َلى ُأ ِّم ِه َك ْي َت َق َّر َع ْي ُن َها
هلل َحقٌّ َو َل ِك َّن َأ ْك َث َر ُه ْم ال َي ْع َل ُم َ
َوال تحَ ْ َز َن َو ِل َت ْع َل َم َأ َّن َو ْعدَ ا ِ
ون} ( القصص.)13:
« فإن أفضل اخلطابات التي توجه إلى اإلنسان هي التي تخاطب عقله ووجدانه،
وهذا األمر موجود في احلوار القرآني ،فهو يخاطب العقل والوجدان ،فتجد فيه
الفائدة العقلية واملتعة الوجدانية مع ًا  ،وعلى مستوى واحد»(((.
( )1ابن عطية ،املحرر الوجيز.)576/6(،
( )2ابن عا�شور ،التحرير والتنوير( )84/20(،بت�صرف) .
( )3ح�سن ،عثمان ،منهج اجلدل واملناظرة ،)378/1(،نق ًال عن  :املغام�سي ،احلوار �آدابه وتطبيقاته�،ص. 83
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واملتأمل لقصة موسى – عليه السالم – يرى أن القرآن الكرمي جعل موسى قرة عني
المرأتني :األولى :أمه احلنونة التي قامت بذلك الفعل العجيب تصديق ًا لوحي
ربها ،واستسالم ًا لوعده احلق ،فهو قرة عينها.
والثانية :حاضنته التي جابهت أعتى طاغية في األرض ،فكان حقيق ًا أن يكون
قرة عني لها ،قال تعالى َ { :و َأ ْل َق ْي ُت َع َل ْي َك َم َح َّب ًة ِم ِّني َو ِل ُت ْص َن َع َع َلى َع ْي ِني }
(طه.)39:
فهذا احلوار األسري املتميز من تلك األخت الكرمية في احلفاظ على سر ذلك
الطفل الرضيع يشي بقوة احلوار في مواجهة األحداث الكبيرة ،واألسس التي يقوم
عليها احلوار ،لكي يأتي بثماره ،ويحقق أهدافه ،فكان حلسن استعمال األسلوب
املناسب في هذا املوضع ،واختيار األلفاظ اجلامعة ،داللة أكيدة على جناح مقصد
احلوار في قصة موسى–عليه السالم–،وكأننا بتلك األم الصابرة تقر عينها بعودة
طفلها الصغير بقدرة اهلل  -ع َّز َّ
وجل  -ومحاط ًا بكرامة من حاضنته الكرمية امرأة
فرعون.
 –4احلوار مع زوجة موسى عليه السالم.
اس َي ْس ُق َ
ون َو َو َجدَ ِم ْن ُدو ِنهِ ُم
قال تعالى َ {:ولمَ َّا َو َر َد َما َء َمدْ َي َن َو َجدَ َع َل ْي ِه ُأ َّم ًة ِم َن ال َّن ِ
ا ْم َرأ َتينْ ِ ت َُذو َد ِان َق َ
ال َما َخ ْط ُب ُك َما َقا َل َتا ال ن َْس ِقي َح َّتى ُي ْص ِد َر ال ِّر َعا ُء َو َأ ُبونَا َش ْيخٌ
َكبِي ٌر} (القصص.)24:
يتحدث القرآن الكرمي عن موقف غريب وجديد في ثنايـــا رحلة موسى ـ عليه
السالم ـ للخروج من مصر والهروب من فرعون الظالم الذي أراد قتله بعد أن صار
شاب ًا يافعاً.
فحديـــث القرآن الكريـــم عن امرأتــــني صادفهما موسى –عليه السالم– في
رحلته املباركة ،وهنا تظهر شجاعة موسى –عليه السالم– وشهامته في احلوار
مع تلك املرأتني الغريبتني بكل هدوء وأناة َ {:ق َ
ال َما َخ ْط ُب ُك َما} ،فهو رأى أمراً
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غريب ًا يثير التساؤل من عزلة تلك املرأتني عن سقي املاء مع حاجتهما إليه وقربهما
منه ،ليأتيه اجلواب اجلميل والسبب الكرمي َ { :قا َل َتا ال ن َْس ِقي َح َّتى ُي ْص ِد َر ال ِّر َعا ُء
َو َأ ُبونَا َش ْيخٌ َكبِي ٌر } ،في حوار رائع مع رجل غريب ،لكن تأتي الكلمات مسجاة
بنور احلياء واالعتذار الهادئ « ،فأجابتا بأنهما كرهتا أن تسقيا في حني اكتظاظ
املكان بالرعاء ،أي :أنهما تستمران على عدم السقي كما اقتضى التعبير باملضارع
راع ،واإلصدار :اإلرجاع عن السقي ،أي:
إلى أن ينصرف الرعاء ،والرعاء :جمع ٍ
حتى يسقي الرعاء ويصدروا مواشيهم ،فال يبقى الزحام ،وصدهما عن املزاحمة
عادتهما ؛ ألنهما كانتا ذواتي مروءة وتربية زكية ،وكان قولهما َ { :و َأ ُبونَا َش ْيخٌ
ال يستقي
َكبِي ٌر} اعتذاراً عن حضورهما للسقي مع الرجال؛ لعدم وجدانهما رج ً
لهما؛ ألن الرجل الوحيد لهما هو أبوهما ،وهو شيخ كبير ،ال يستطيع ورود املاء
لضعفه عن املزاحمة»(((.
ثم ينتقل القرآن الكرمي ليكمل ذلك احلوار اللطيف قال تعالىَ {:ف َجا َء ْت ُه
إ ِْحدَ ا ُه َما تمَ ْ ِشي َع َلى ْاس ِت ْح َياءٍ َقا َل ْت إ َِّن َأبِي َيدْ ُع َ
وك ِل َي ْج ِز َي َك َأ ْج َر َما َس َق ْي َت َل َنا}
(القصص.)25:
وفي هذا املوضع من احلوار يثير اإلمام الرازي – رحمه اهلل – تساؤ ًال لطيف ًا وهو:
« كيف ساغ ملوسى – عليه السالم – أن يعمل بقول امرأة أو ميشي معها وهي
أجنبية  ،فإن ذلك يورث التهمة العظيمة ؟ ثم أجاب :إن العمل بقول امرأة
جائز ،فكما نعمل بقول الواحد حراً كان أو عبداً ،ذكراً كان أو أنثى في األخبار،
وما كانت إال مخبرة عن أبيها ،وأما املشي مع املرأة ،فال بأس به مع االحتياط
والتورع»(((.
فقوله تعالى { :تمَ ْ ِشي َع َلى ْاس ِت ْح َياءٍ } يحمل داللة عظيمة على احلياء الذي بلغ
بتلك املرأة الطاهرة فكأمنا أصبح احلياء أرض ًا لها متشي عليه ،وهذا هو األجدر
( )1ابن عا�شور ،التحرير والتنوير()100/20(،بت�صرف) .
( )2الرازي ،التف�سري الكبري()206/24(،بت�صرف)..
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باملرأة الصاحلة لتعرف بتقواها وعفتها ،قال تعالىَ { :يا َأ ُّي َها ال َّنب ُِّي ُق ْل َأل ْز َو ِاج َك
ني َع َل ْيهِ َّن ِم ْن َجالبِيبِهِ َّن َذ ِل َك َأ ْدنَى َأ ْن ُي ْع َر ْف َن َفال ُيؤْ َذ ْي َن
ني ُيدْ ِن َ
َو َب َنا ِت َك َو ِن َسا ِء المْ ُؤْ ِم ِن َ
ان ُ
َو َك َ
اهلل َغ ُفوراً َر ِحيم ًا } (األحزاب.)59:
فاهلل ما أجمل تلك اخلطوات الرزينة من تلك الفتاة الطاهرة التي اختمرت باحلياء،
فنالت منه السكينة والوقار في مشيتها ،واحلكمة في منطوقها .
فلينظر القارئ الكرمي إلى منظومة احلياء وكمال صفاتها ،ومن اتصف بها فقد
استكمل خلقه ،والن جانبه ،وحلت السكينة في أقواله وأعماله ،وحتلت مشيته
بالوقار والرزانة ،حتى يعرف به ويذكر عنه{ :تمَ ْ ِشي َع َلى ْاس ِت ْح َياءٍ } ،فوصف اهلل
الكرمي مشية تلك الفتاة باحلياء الكامل داللة على وصفها باحلكمة والسكينة في
منطوقها وأعمالها.
من أجل هذا امتدحت عائشة – رضي اهلل عنها – في مجلس النبي صلى اهلل عليه
مينعهن احليا ُء
وسلم نساء األنصار فقالتِ ( :نعم النسا ُء نسا ُء األنصار ،لم يكن
َّ
يتفقه َن في الدين )(((.
أن
ْ
ثم يستمر السياق القرآني في عرض ذلك احلوار العظيم الذي نالت املرأة احلكيمة منه
ص َق َ
ال ال ت ََخ ْف نجَ َ ْو َت ِم ْن
ص َع َل ْي ِه ا ْل َق َص َ
اجلانب األكبر ،قال تعالىَ { :ف َل َّما َجا َء ُه َو َق َّ
ا ْل َق ْو ِم َّ
ني}
الظالمِ ِ َ
ني َ ،قا َل ْت إ ِْحدَ ا ُه َما َيا َأ َب ِت ْاس َت ْأ ِج ْر ُه إ َِّن َخ ْي َر َم ِن ْاس َت ْأ َج ْر َت ا ْل َقوِ ُّي ا َأل ِم ُ
(القصص.)26–25:
فلم تتلكأ تلك الفتاة املؤمنة الطاهرة احليية في عرض كرمي على أبيها بأن يستأجره،
واإلجارة عقد منفعة بني طرفني ،فأرادت أن تنتفع من هذا الشاب ليتحمل عنهما
بعض الواجبات الثقيلة عليهما ،واختارته ملا يتصف به من القوة واألمانة.
قال اإلمام الطبري ـ رحمه اهلل ـ في تفسير ذلك احلوار العظيم وتوضيح جوانبه:
«عن ابن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ قالَ {:قا َل ْت إ ِْحدَ ا ُه َما َيا َأ َب ِت ْاس َت ْأ ِج ْر ُه إ َِّن َخ ْي َر
(� )1أخرجه م�سلم ،كتاب احلي�ض ،باب (ا�ستحباب ا�ستعمال املغت�سلة من احلي�ض فر�صة من م�سك يف مو�ضع الدم)،ح ()332
خمت�صر ًا.
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ني } قال :فأحفظته الغيرة أن قال :وما يدريك ما قوته
َم ِن ْاس َت ْأ َج ْر َت ا ْل َقوِ ُّي ا َأل ِم ُ
ال ُّ
قط أقوى في
وأمانته؟ قالت :أما قوته :فما رأيت منه حني سقى لنا ،لم أر رج ً
ذلك السقي منه ،أما أمانته :فإنه نظر حني أقبلت عليه وشخصت له ،فلما علم
أني امرأة ص َّوب رأسه فلم يرفعه ،ولم ينظر إلي حني بلغته رسالتك ،ثم قال :
امشي خلفي ،وانعتي لي الطريق ،ولم يفعل ذلك إال وهو أمني ،فسري عن أبيها،
وصدقها ،وظن به الذي قالت»(((.
فالتربية اإلميانية لتلك املرأة جعلت منها محاورة بارعة في إصدار احلجج العقلية
والدالئل النفسية ؛ مما جعل من نتائج حوارها األول مع موسى –عليه السالم– أن
قــام بالسقي لهما مباشرة دون تردد أو خوف ،وهو شريد طريد –عليه السالم–،
ثم حوارها في املرة الثانية مع موسى  -عليه السالم  -وهي تدعوه إلى أبيها
يجللها احلياء والرزانة والسكينة واحلكمة الكاملة ،فأجاب طلبها ،واستجاب
لدعوتها ،وحضر عند أبيها دون خوف أو تردد ،ثم هي في املرة الثالثة حتاور أباها
فتى في مثل صفات موسى –
بحجة كاشفة ،وصراحة ناصعة بحاجة بيتهم إلى ً
عليه السالم– واختارت خير صفتني ملن يعمل ،وهما :القوة واألمانة ،فأي حكمة
أهداها املولى إلى تلك املرأة لتحاور حواراً رائع ًا كان من نتائجه الكرمية ارتباطها
بذلك الفتى زوج ًا كرمياً ،وليسري كالمها حكمة بالغة إلى قيام الساعة في علم
الشريعة وعلم اإلدارة واالقتصاد و العلوم االجتماعية(((.
«وفيه جواز عرض الرجل موالته على من يتزوجها رغبة في صالحه ،وجعل ملوسى
اختيار إحداهما ،وإمنا اختار موسى تلك الفتاة دون أختها؛ ألنه عرفها ،فاختار
تلك املرأة احليية الكرمية ،ملا عرف من أخالقها باستحيائها وكالمها ،فكان ذلك
ترجيح ًا لها عنده»(((.
( )1الطربي ،جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن.)75/20( ،

( )2انظر :احل�سني،د .عبداللطيف بن �إبراهيم ،الأمانة يف الإ�سالم و�آثارها يف املجتمع� ،ص. 57
( )3ابن عا�شور ،التحرير والتنوير()106/20(،بت�صرف) .
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من أجل هذا كان حلوارها اجلميل وإبانتها حليائها وخلقها الدليل الناصع على
كمال إميانها ،وحسن تربيتها ،فاستحقت بذلك أن تنال ذلك الشرف العظيم،
فتزف زوج ًا مصونة إلى ذلك الفتى القوي األمني ،الذي سيكون نبي بني إسرائيل،
وكليم الرحمن العليم.
فلما قضى موسى مهر تلك الفتــاة الكرمية ،بانقضاء خـير األجلني مع أبيها ،رجع
موسى إلى قومه ،وفي طريق السفر الطويل من مدين إلى مصر يحلو احلوار ،فكيف
وسى ا َأل َج َل َو َسا َر
إذا كان الطريق شاق ًا ومظلم ًا وبارداً ،قال تعالى َ { :ف َل َّما َق َضى ُم َ
ال َأل ْه ِل ِه ا ْم ُكثُوا ِإنِّي آن َْس ُت نَاراً َل َع ِّلي آ ِت ُ
الطو ِر نَاراً َق َ
ِب َأ ْه ِل ِه آن ََس ِم ْن َجا ِن ِب ُّ
يك ْم ِم ْن َها
ب َِخ َب ٍر َأ ْو َج ْذ َوةٍ ِم َن ال َّنا ِر َل َع َّل ُك ْم ت َْص َط ُلون} (القصـــص.)29:
فــلو لم تكن تلك املرأة الكرمية عاقلة ومؤهلة الستقبال حوار موسى ـ عليه السالم
ملا أخبرها موسى بحاجتهم إلى تلك النار املضطرمة في جانب الوادي بذلك
األسلوب البياني الرائع.
وفي هذا املوقف فائدة عظيمة عن دور احلوار في بث املؤانسة بني الزوجني،
وتلطيف املشاعر في أثناء الشدائد ببث الهدوء والسكينة في نفس الزوجني مما
يشعر باحملبة ،والقدرة على الثبات والتحمل والصبر يقوي الرابطة الزوجية ،ويعمق
في نفسيهما االحترام واحلب باملعاشرة باملعروف(((.
لتحصل املفاجأة العظمى واملعجزة الكبرى بتكليم رب العاملني ملوسى  -عليه
السالم  ، -وتكليفه بحمل الرسالة والنبوة لبني إسرائيل.
وفي ذلك درس عظيم للنساء على مرور األزمان وتغير األماكن واألحوال ،بأن املرأة
احملاورة مؤهلة للفوز والنجاح ،مع االحتفاظ بالعفاف األصيل؛ لئال يفهم بعض
الناس أن من لوازم احلوار التبرج واخلناعة وخلع احلياء ،فهذه الصورة من احلوار
تبرز منوذج العفاف من جانبي احلوار لدى موسى – عليه السالم – وهو شاب
( )1انظر� :أبو غدة (�أ.د)ح�سن بن عبدالغني ،الإ�سالم وبناء املجتمع�،ص. 45
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غريب طريد ،وابنة الرجل الصالح التي تربت على الصالح واحلياء ،ليجلل تلك
الصورة الكرمية ذلك الشيخ الصالح بعقد النكاح بني الشابني العفيفني في أجمل
صورة بشرية لألسرة العفيفة الطاهرة.
أما املرأة احلكيمة إذا امتلكت أدوات احلوار الصحيحة من حسن التعبير ،وقوة
احلجة ،والثقة بالنفس؛ فهذا من لوازم جناح األسرة واملجتمع.
فهذه اآليات الكرمية تبني أن بناء األسرة على أساس احلوار يعود على األسرة
واملجتمع باخلير الكثير واالستقرار والنماء ،وأولى باملرأة الصاحلة أن تتخذ احلوار
منهج ًا في جميع مجاالت احلياة؛ في احلياة الزوجية ،وفي التربية ،وفي كشف
احلقائق العملية ،وفي املؤانسة والتودد ،ملا وهب اهلل املرأة من مهارات جميلة
تتمثل في احلس األنثوي املرهف ،واملشاعر الفياضة ،والطالقة التعبيرية ،والقدرة
احلدسية ،وحب التفصيل ملا أجمل من الكالم ،فإذا سخرت املرأة احلوار منهج ًا
فيما يخدم حاجياتها ويحقق مصاحلها سيؤول باخلير الكثير على الفرد واألسرة
واملجتمع.
وبهذا تكتمل في قصة موسى –عليه السالم– جوانب احلوار األسري الناجح من
حوار األم احلنون الشغوفة برضيعها ،وحوار احلاضنة الكرمية صاحبة القلب الكبير
والعقل الوفير ،فال يحسن التربية إال من اتصفت بالعقل والسداد ،وتلك األخت
الوفية التي حفظت سر أخيها على صغر سنها ،وقامت باملهمة العظمى والبشارة
املثلى باإلخبار عمن يكون له أهل بيت يكفلونه وينصحون له ،وتلك املرأة احليية
الكرمية التي خاضت حوارات متعددة لتحظى بزوج كرمي ونبي عظيم.
فأي قارئ لتلك اآليات القرآنية الكرمية يدرك مدى اهتمام القرآن الكرمي باحلوار
في األسرة ،وأهمية احلوار في بناء األسرة واستقرارها وجناحها في الدنيا واآلخرة.
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ثالثاً :احلوار مع ملكة سبأ في قصة سليمان عليه السالم
يعرض القرآن الكرمي صورة جديدة من مناذج احلوار الناجح ،في صورة نادرة
وهي صورة امللكة العظيمة التي تربعت على عرش البالد ،فحكمت العباد
بالقسط واحلق ،لكن مهما بلغ اإلنسان من عقل وذكاء ،لن يهتدي إلى احلق
إال بالبينات التي يرسلها اهلل مع رسله ،وينزلها في كتبه ،من أجل هذا لم
تتمكن تلك امللكة الذكية من معرفة دين اهلل الواحد احلق ،فمع بلوغها احلكمة
والعدل في امللك ،إال أنها لم تدرك عبادة اهلل وتوحيده ،وإفراده بالعبودية احلقة،
ملا حصل لها من موروثات بيئية فاسدة تعاظمت على مر األزمان ،فسجدت
ون ا ِ
هي وقومها للشمس ،قال تعالىَ { :و َصدَّ َها َما َكان َْت ت َْع ُبدُ ِم ْن ُد ِ
هلل ِإن ََّها َكان َْت
ِين} (النمل.)43:
ِم ْن َق ْو ٍم َكا ِفر َ
وقد عرض القرآن الكرمي التمهيد لقصة بلقيس ،وحوارها الناجح مع قومها ،بحوار
عجيب وإعجاز عظيم وهو حوار الهدهد مع سليمان عليه السالم.
الط ْي َر َف َق َ
قال تعالىَ { :و َت َف َّقدَ َّ
ال َما ِل َي ال َأ َرى ا ْل ُهدْ ُهدَ َأ ْم َك َ
ألع ِّذ َب َّن ُه
ان ِم ْن ا ْل َغا ِئ ِبنيََ ،
َع َذاب ًا َش ِديداً َأ ْو َأل ْذ َب َح َّن ُه َأ ْو َل َي َأ ِت َي ِِّني ب ُِس ْل َط ٍان ُم ِبنيٍ َ ،ف َم َك َث َغ ْي َر َب ِع ٍيد َف َق َ
طت
ال َأ َح ُ
دت ا ْم َر َأ ًة تمَ ْ ِل ُك ُه ْم َو ُأو ِت َي ْت ِم ْن
بمِ َا َل ْم تحُ ِ ْط ِب ِه َو ِج ْئ ُت َك ِم ْن َس َب ٍإ ِب َن َب ٍإ َي ِقنيٍ ِ ،إنِّي َو َج ُّ
يم}(النمل.)23–20:
ُك ِّل َش ْيءٍ َو َل َها َع ْر ٌش َع ِظ ٌ
ثم التفت القرآن الكرمي إلى حوار امللكة مع قومها فيما حصل لهم من أمر مهم،
قال تعالىَ { :قا َل ْت َيا َأ ُّي َها املَ ُ
اب َك ِر ٌمي } (النمل)29:
أل ِإنِّي ُأ ْل ِق َي ِإ َل َّي ِك َت ٌ
عن وهب بن منبه قال « :كتب يعني سليمان بن داود مع الهدهد :بسم اهلل
الرحمن الرحيم ،من سليمان بن داود إلى بلقيس بنت ذي سرح وقومها ،أما بعد:
علي وأتوني مسلمني ،قال :فأخذ الهدهد الكتاب برجله ،فانطلق به
فال تعلوا َّ
حتى أتاها ،... ،فوقع عليها في مكانها الذي هي فيه ،فأخذته»(((.
( )1ابن كثري ،تف�سري القر�آن العظيم. )186/6(،
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وفي وصفها للكتاب بالكرمي داللة على أدبها وحسن معرفتها بكتب امللوك
ومقامات الناس العظمى ،وهذه البداية للحوار مع قومها يؤنس بأهمية هذا
الكتاب ،وضرورة االجتماع لتحديد املوقف منه ،فاختصرت ذلك احلوار في تلك
اللفتة العجيبة من القرآن الكرمي لدعوتها قومها واجتماعهم لتداول هذا األمر
املهم ،قال تعالى َ { :قا َل ْت َيا َأ ُّي َها املَ ُ
اب َك ِر ٌمي }
أل ِإنِّي ُأ ْل ِق َي ِإ َل َّي ِك َت ٌ
وقد هداها عقلها الكرمي إلى اتخاذ الشورى منهج ًا في ملكها ،وقاعدة راسخة
لألخذ بزمام اململكة من كل فتنة ،وهكذا في هذه احلالة العجيـبة من مضمون
كتاب سليمان – عليه السالم – ،قال تعالى ِ { :إ َّن ُه ِم ْن ُس َل ْي َم َ
ان َو ِإ َّن ُه ب ِْس ِم ا ِ
هلل
يم َ ،أ َّال ت َْع ُلوا َع َل َّي َو ْأتُو ِني ُم ْس ِل ِمنيَ} (النمل ،)30:انتهت من
ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِ
قراءة الكتاب ،والتفتت إلى قومها في حوار صريح وهادئ ينبئ عن رزانة عقل
نت َق ِاط َع ًة َأ ْمراً َح َّتى ت َْش َهدُ ِ
ون}
واستقرار ملك ،قال تعالى َ { :أ ْف ُتو ِني ِفي َأ ْمرِي َما ُك ُ
(النمل.)31:
«فالفتوى هي اجلواب في احلادثة ،اشتقت على طريق االستعارة من الفتي في
السن ،أي :أجيبوني في األمر الفتي ،وقصدت باالنقطاع إليهم ،واستطالع رأيهم
تطييب قلوبهم »(((.
فابتدأت أو ًال بقراءة مضمون الكتاب الكرمي ،ومن عادة األنبياء –عليهم السالم–
الكتابة باجلمل؛ لبيان املقصود دون التطويل واإلسهاب .فقرأته على قومها ،ثم
انتظرت منهم الرد واإلجابة ،وهذه هي لغة احلوار العقلي املنطقي ،فكأمنا تأخروا
في إجابتها  ،فبينت لهم أنها لن تتصرف في أي أمر حتى يشهدوا له بالصحة
نت َق ِاط َع ًة َأ ْمراً} تأييدها مبدأ احلوار واملشاورة ،وإنها
والسالمة ،وفي قولها َ { :ما ُك ُ
ستنتظر جوابهم مهما طال بهم احلوار ،فأتاها اجلواب حازم ًا َ { :قالُوا ن َْح ُن ُأ ْولُوا ُق َّوةٍ
َو ُأولُوا َب ْأ ٍس َش ِد ٍيد َوا َأل ْم ُر ِإ َل ْي ِك َف ُ
ِين}(النمل.)33:
انظرِي َما َذا َت ْأ ُمر َ
«فاملراد :قوة األجسام وقوة اآلالت ،واملراد بالبأس النجدة والثبات في احلرب،
( )1املرجع ال�سابق .
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وحاصل اجلواب :إن القوم ذكروا أمرين :أحدهما :إظهار القوة الذاتية والعرضية،
ليظهروا أنها إن أرادتهم للدفاع واحلرب وجدتهم بحيث تريد ،واآلخر قولهم:
{ َوا َأل ْم ُر ِإ َل ْي ِك َف ُ
ِين } وفي ذلك إظهار الطاعة إن أرادت السلم ،وال
انظرِي َما َذا َت ْأ ُمر َ
ميكن ذكر جواب أحسن من هذا ،واهلل أعلم»(((.
فانطلقت تلك امللكة العاقلة في بيان اختيارها املوافق للعقل الراجح واملنطق
السليم ،والذي وافقها عليه الشارع احلكيم ،قال تعالى  { :إ َِّن المْ ُ ُل َ
وك ِإ َذا َد َخ ُلوا
وها َو َج َع ُلوا َأ ِع َّز َة َأ ْه ِل َها َأ ِذلَّ ًة َو َك َذ ِل َك َي ْف َع ُل َ
ون} (النمل.)34:
َق ْر َي ًة َأ ْف َسدُ َ
ال إلى احلرب والقتال ،فاعترضت
« رأت امللكة بلقيس في كالم وزرائها ورجالها مي ً
على طريقتهم في معاجلة هذا األمر ،فخطأت رأيهم فيه ،ومالت إلى الصلح فإن فيه
خيراً ،وإن على اإلنسان احلكيم أن يواجه هذه األمور باحلكمة والفطنة ،ففي ذلك
خير وأمان ،وقالت لهم :إن امللوك إذا فتحوا قرية ودخلوها بالقوة والقهر ،نشروا
فيها اخلراب ،وأبادوا حرثها وزرعها وحضارتها ،وجعلوا أشرافها وأعزتها أذلة،
وحتكموا في رقاب الناس ،ومتادوا في الظلم واالستبداد ،ذلك شأنهم ومنهجهم
على مر األيام»(((.
فهذه املرأة امللكة كانت عارفة بأدبيات احلرب ،وملمة بأفعال امللوك في القرى،
وصاغت ذلك في أسلوب حواري عقالني ،متكنت به من اختيار الرأي السديد،
الذي هداها اهلل تعالى إليه ،فكان فيه جناتها وجناة قومها في الدنيا واآلخرة.
من أجل هذا يشير القرآن الكرمي إلى دور املرأة في تعزيز األمن الفكري والسياسي،
واإلسهام في احملافظة على ثوابت املجتمع وقيمه ومكتسباته احلضارية ،وهذا
لألسف لم يتطرق إليه باحثو الشؤون السياسية واالجتماعية واالقتصادية
والنفسية ،وذلك بالنظر إلى ما وهب اهلل تعالى املرأة من ملكات ومواهب ومهارات
عظيمة قادرة على بناء مجتمع صالح وتقوميه.
( )1الرازي ،التف�سري الكبري. )167/24(،
( )2الها�شمي ،عبداملنعم ،ق�ص�ص الن�ساء يف القر�آن� ،ص.138
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من أجل هذا انتقلت تلك امللكة العظيمة مباشرة إلى الفعل ،الذي يناسب
رأيها وحكمتها ،وهذا من طبائع املرأة ا ِجلبلية وهي حتمل أعباء الرأي باملضي في
الفعل((( ،قال تعالى:
{ َو ِإنِّي ُم ْر ِس َل ٌة ِإ َل ْيهِ ْم ب َِه ِد َّيةٍ َف َن ِاظ َر ٌة مِ َب َي ْر ِج ُع المْ ُ ْر َس ُل َ
ون} (النمل.)35:
وأرادت تلك املرأة احلصيفة اختبار امللك سليمان ونظرته إلى الدنيا ،واختارت
هدية مناسبة للملوك ،فهل تخدعه الهدية ،وتتبدل فكرته عن احلرب؟ واختارت
ال عنها.
مجموعة من عقالء قومها ليكونوا رس ً
وفي حوارها تبرز خاصية التحري والتثبت ،والتي يتمكن بها احملاور الناجح من
الظفر مبقصوده ،فلم تأخذها العجلة والفخر برؤية عدة قومها من اجلنود واآلالت
في عدم احتساب النتائج اخلطيرة ألي رأي ،قد يكون غير مدروس.
فقوله تعالى َ { :و ِإنِّي ُم ْر ِس َل ٌة ِإ َل ْيهِ ْم ب َِه ِد َّيةٍ }«يعني إلى سليمان وقومه ،أصانعه بها
على ملكي ،وأختبره بها ،أملك هو أم نبي؟ فإن كان ملك ًا قبل الهدية ورجع،
وإن كان نبي ًا لم يقبل املال عوض ًا عن الدعوة إلى اإلسالم ،فلن يرضى هذا امللك
منا إال أن نتبعه في دينه ،وهو قولهَ { :ف َن ِاظ َر ٌة مِ َب َي ْر ِج ُع المْ ُ ْر َس ُل َ
ون} وذلك أن بلقيس
كانت امرأة لبيبة عاقلة قد ساست األمور ،وجربتها»(((.
من أجل هذا يتبني أن من أساسيات احلوار الناجح األناة والتأني في إصدار األحكام،
وعدم نبذ حجج اآلخرين وأدلتهم ،واملوازنة في الكالم بني اإليجابيات والسلبيات،
وكان في إرسال الهدية في ثنايا التحاور ،سواء بالكلمة الطيبة ،أو بالهدية العينية
حكمة عظيمة في التودد ونشر احملبة واإلخاء ،وفي ذلك رسالة بليغة للسالم دون
احلاجة إلى احلروب والتطاحن ،وهذا ما قامت به تلك امللكة احلكيمة ،التي فاقت
في عقلها وحكمتها جموع الرجال الذين اعتادوا على لباس احلرب ،وإعداد آالته
ملواجهة النبي الكرمي وجنوده من اجلن واإلنس والطير وجموع املخلوقات ،دون أن
( )1انظر :العقاد ،عبا�س حممود ،املر�أة يف القر�آن الكرمي� ،ص 35وما بعدها.
( )2اخلازن ،عالء الدين علي بن حممد بن �إبراهيم البغدادي ،لباب الت�أويل يف معاين التنزيل. )542/3(،
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يستخبروا اخلبر ويداولوا احلوار بحكمة وأناة ،فأظهروا استعدادهم خلوض احلروب
دون احلوار ،مع أن الهدف من احلوار هو الوصول إلى احلق املبني.
فهل أتـــت الهدية مبقصود املرأة العظيمة؟ قال تعالى عن موقف سليمان –عليه
ال َأتمُ ِدُّ و َن ِني بمِ ٍَال َفما آتَا ِني ُ
ان َق َ
السالم– من هدية بلقيس َ { :ف َل َّما َجا َء ُس َل ْي َم َ
اهلل
َ
َخ ْي ٌر ممِ َّا آت ُ
َاك ْم َب ْل َأ ْن ُت ْم ب َِه ِد َّي ِت ُك ْم ت َْف َر ُح َ
ون  ،ا ْر ِج ْع ِإ َل ْيهِ ْم َف َل َن ْأ ِت َي َّن ُه ْم ب ُِج ُنودٍ ال ِق َب َل
َل ُه ْم ب َِها َو َل ُن ْخر َِج َّن ُه ْم ِم ْن َها َأ ِذلَّ ًة َو ُه ْم َص ِاغ ُر َ
ون}.
فموقف سليمان –عليه السالم– النبي الكرمي استنكر إرسال هدية من مال عظيم،
فهل هي مراوغة ماكرة من تلك املرأة ليترك سليمان ـ عليه السالم ـ أولئك القوم
على كفرهم باهلل ،وهذا ال يليق مبقام النبوة العظيم.
قال ابن كثير ـ رحمه اهلل ـ«:والظاهر أن سليمان ـ عليه السالم ـ لم ينظر إلى ما
جاؤوا به بالكلية ،وال اعتنى به ،بل أعرض عنه ،وقال منكراً عليهمَ { :أتمُ ِدُّ و َن ِني
بمِ ٍَال} أي  :أتصانعونني مبال ،ألترككم على شرككم وملككم َ { :ف َما آتَا ِني اهلل
َخ ْي ٌر ممِ َّا آت ُ
َاك ْم} أي :الذي أعطـــاني اهلل مـــن امللك واملـــال واجلنــــود خير مما أنتم
فيه َ {:ب ْل َأ ْن ُت ْم ب َِه ِد َّي ِت ُك ْم ت َْف َر ُح َ
ون} أي  :أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف،
وأما أنا فال أقبل منكم إال اإلسالم والسيف»(((.
وفي هذا املوقف حتقق حدس تلك امللكة العظيمة عندما قالتَ { :ف َن ِاظ َر ٌة مِ َب َي ْر ِج ُع
المْ ُ ْر َس ُل َ
ون}؛ وذلك ألن اإلنظار داللة على مزيد من العقل واألناة قبل استعجال
األمور ،فلما عاد إليها رسل قومها ،أدركت بثاقب نظرتها وحسن عقلها ،أن
االستكبار ال ينفع مع هذا امللك العظيم ،فاختارت االستسالم واالنقياد مع قومها
لسليمان ـ عليه السالم ـ لتدخل في دينه وملكه طائعني مسلمني.
وحدثت مفاجأة عجيبة عند مقدم تلك امللكة العظيمة خاضعة طائعة في قصر
سليمان ـ عليه السالم ـ قال تعالىَ { :ق َ
ال ن َِّك ُروا َل َها َع ْر َش َها ن ُ
َنظ ْر َأت َْه َت ِدي َأ ْم ت َُك ُ
ون
( )1ابن كثري ،تف�سري القر�آن العظيم.)191/6(،
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ون َ ،ف َل َّما َجا َء ْت ِق َ
ين ال َي ْهتَدُ َ
يل َأ َه َك َذا َع ْر ُش ِك َقا َل ْت َك َأ َّن ُه ُه َو َو ُأو ِتي َنا ا ْل ِع ْل َم
ِم َن الَّ ِذ َ
ِم ْن َق ْب ِل َها َو ُك َّنا ُم ْس ِل ِمنيَ}(النمل.)42:
{ َف َل َّما َجا َء ْت ِق َ
يل َأ َه َك َذا َع ْر ُش ِك} «أي :عرض عليها عرشها ،وقد غير ونكر،
وزيد فيه ونقص منه ،فكان فيها ثبات وعقل ،ولها لب ودهاء وحزم ،فلم تقدم
على أنه هو لبعد مسافته عنها ،وال أنه غيره ،ملا رأته من آثاره وصفاته ،وإن
غير وبدل ونكرَ { :قا َل ْت َك َأ َّن ُه ُه َو} ،أي  :يشبهه ويقاربه ،وهذا غاية في الذكاء
واحلزم»(((.
ففي هذه احملاورة بني تلك امللكة املسلوبة وذلك امللك النبي العظيم تخفيف
ملصابها ،وتسلية عما ألم بها من خضوع وذلة ،فأراد سليمان – عليه السالم – أن
يختبر قوة ذكائها ،ودقة مالحظتها بنقل عرشها إلى قصره ،فلما سألها عنه :
{ ِق َ
يل َأ َه َك َذا َع ْر ُش ِك} ،فأتاه الرد اجلميل ،والذي بينب عن ذكائها في استعمال
أدوات احلوار العقلية َ { :قا َل ْت َك َأ َّن ُه ُه َو } فلم تستيقن فذكرته على سبيل التشبيه.
قال اإلمام اخلازن ـ رحمه اهلل ـ « قيل :إنها عرفته ،ولكن شبهت عليهم كما شبهوا
عليها ،وقيل :إنها كانت حكيمة لم تقل :نعم ،خوف ًا من الكذب ،وال قالت :ال،
خوف ًا من التكذيب أيضاً ،فقالت  :كأنه هو ،فعرف سليمان كمال عقلها بحيث
لم تقر ،ولم تنكر»(((.
قال تعالى ِ { :ق َ
الص ْر َح َف َل َّما َر َأ ْت ُه َح ِس َب ْت ُه لجُ َّ ًة َو َك َش َف ْت َعن َسا َق ْي َها
يل َل َها ْادخُ ِلي َّ
َق َ
ال ِإ َّن ُه َص ْر ٌح ممُّ َ َّر ٌد ِّمن َق َوارِي َر َقا َل ْت َر ِّب ِإنِّي َظ َل ْم ُت ن َْف ِسي َو َأ ْس َل ْم ُت َم َع ُس َل ْي َم َ
ان
ِ
ني } (النمل.)44:
هلل َر ِّب ا ْل َعالمَ ِ َ
«الصرح هو :القصر ُّ
وكل بناء مرتفع ،..،والغرض أن سليمان – عليه السالم –
اتخذ قصراً عظيم ًا منيف ًا من زجاج لهذه امللكة ،ليريها عظمة سلطانه ومتكنه،
فلما رأت ما آتاه اهلل تعالى ،وجاللة ما هو فيه ،وتبصرت في أمره ،انقادت ألمر
( )1ابن كثري ،تف�سري القر�آن العظيم. )194/6(،
( )2اخلازن ،لباب الت�أويل يف معاين التنزيل. )348/3(،
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اهلل ،وعرفت أنه نبي كرمي ،وملك عظيم ،فأسلمت هلل عز وجل ،وقالت َ { :ر ِّب ِإنِّي
َظ َل ْم ُت ن َْف ِسي} ،أي :مبا سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها للشمس من
دون اهللَ { ،و َأ ْس َل ْم ُت َم َع ُس َل ْي َم َ
ان لهلِ ِ َر ِّب ا ْل َعالمَ ِنيَ} ،أي :متابعة لدين سليمان في
عبادته هلل وحده ال شريك له ،الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً »(((.
فهذه النتيجة الرائعة من اإلتيان ببلقيس وقومها وإسالمهم ونبذهم الشرك ،وعبادة
الشمس من دون اهلل ،إمنا كان بفضل من اهلل بإرسال سليمان – عليه السالم –
لتبليغ دعوة اهلل ،ثم بفضل تلك املرأة امللكة العاقلة التي استطاعت باحلوار أن
تنجو بقومها من ذل الشرك واإلفساد والذلة والصغار ،ويتبني من ذكر القرآن
الكرمي حلوار بلقيس مع قومها املدح والثناء على تلك الصورة الفريدة ألهمية
الشورى في استقرار امللك ،والقدرة على التأثير على اآلخرين باستعمال احلوار
الذكي ،وتسخير أدوات العقل الراجح في خدمة أهداف احلوار ،فقد حصلت
االستجابة اجلماعية من أولئك القوم األشداء ليس بسبب الضعف املادي أو قلة
العدد ،بل االنقياد إلى قوة عقل تلك امللكة ونصاعة حجتها ،فلم يرد أحد منهم
حكمها ،وال رأيها بالذهاب مستسلمني ،ليدخلوا في دين سليمان وملكه فكان
في ذلك اخلير الكثير لهم.
ويتبني من حوار بلقيس مع سليمان ـ عليه السالم ـ أهمية بناء قيمة احلرية في نفس
املرأة ،وقد ظهر باستعمال بلقيس أدوات احلوار املادية واملعنوية ،التي ترسم صورة
املرأة العاقلة اللبيبة ،إذا سددت بهدي من نور اهلل ،و َأثارة من عقل نافذ ،وشعاع
من بصيرة وحكمة ،لينفذ نور حكمتها في كل ما تتخذه من قرارات.

( )1ابن كثري ،تف�سري القر�آن العظيم( )197/6(،بت�صرف).
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لذا تتضح أهمية مشاركة املرأة املسلمة العاقلة احلكيمة في مناشط احلوار في
املجتمع ،لتداول ما يهمه من األمور ،وتقرير ما يناسبها من علوم وأدوات لتسهم
إسهام ًا صحيح ًا في ازدهار املجتمع وتقدمه(((.
فالسبيل الوحيد لتنال املرأة احلرية احلقيقية هي في اتِّباع أحكام الشريعة اإلسالمية،
التي تبني في املرأة الشخصية املستقلة ،وحتفز فيها تنمية املواطنة املتميزة.
من أجل هذا فقد كلفها اهلل تعالى بتكاليف خاصة مناسبة ألنوثتها حفاظ ًا على
فطرتها ،وجعل احلرية احلقيقية في تطبيق العبودية احلقة هلل وحده «،فاإلسالم لم
يحجر على املرأة ،ولم مينعها من ممارسة حقوقها التي شرعها اهلل سبحانه وتعالى،
ضمن حدود األنظمة التي فرضها اهلل على املجتمع لسالمة أفراده ،أما إذا جتاوزت
املرأة أو الرجل هذه احلدود ،فهناك نظام رباني متكامل من احلدود والعقوبات
التأديبية للحد من هذه التجاوزات.
إن احلرية التي تطالب بها املرأة حقيق ًة هي أن تعامل في املجتمع على أنها ُمك ّرم ٌة،
َ
ُ
الرجل ،وأال َ
الرجل حقو َقها التي منحها
يهض َمها
ك َّرمها اهلل تعالى كما َك َّرم
الشرع» (((.
ُ

( )1انظر :احلمودي ،د.فهد بن عبدالرحمن ،م�شورة الن�ساء يف ال�سنة ،بحث علمي حمكم من�شور :جملة العلوم ال�شرعية :جامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،العدد احلادي ع�شر– ربيع الآخر1430/هـ�،ص.97–53
( )2العبدالكرمي(،د) ف�ؤاد عبدالكرمي ،العدوان على املر�أة يف امل�ؤمترات الدولية�،ص(37بت�صرف).
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أفرد القرآن الكرمي سورة كاملة باسم آل عمران ،ثالث سورة في ترتيب املصحف
العثماني ،وثاني أطول سورة في القرآن الكرمي  ،وسميت بقصة آل عمران ،تلك
القصة التي مهدت للمعجزة العظمى واآليـــة الكبرى ،وهي والدة املسيح – عليه
السالم – من غير أب نبي ًا ورسوالً.
وابتدأت قصة آل عمران ،وهو أبو مرمي – عليها السالم – في السورة بقوله تعالى:
َ
يم َو َآل ِع ْم َر َان َع َلى ا ْل َعالمَ ِنيَُ ،ذ ِّر َّي ًة َب ْع ُض َها ِم ْن
{إ َِّن اهلل ْ
اص َط َفى آ َد َم َونُوح ًا َو َآل ِإ ْب َر ِاه َ
َبعض َو ُ
يم} (آل عمران.)34–33:
اهلل َس ِم ٌ
ْ ٍ
يع َع ِل ٌ
«لقد ذكر السياق آدم ونوح ًا فردين  ،وذكر آل إبراهيم وآل عمران أسرتني ،إشارة إلى آدم
ونوح بشخصه ،هما اللذان وقع عليهما االصطفاء  ،فأما إبراهيم وعمران،
بشخصهٍ ،
فقدكاناالصطفاءلهماولذريتهماكذلك،فذكرآلعمرانتخصيص ًالهذاالفرعالكرمي
من آل إبراهيم ،وملناسبة عظيمة هي ذكر قصة مرمي عليها السالم ،وقصة عيسى
عليه السالم»(((.
قال تعالى {:إ ِْذ َقا َل ِت ا ْم َر َأ ُت ِع ْم َر َان َر ِّب ِإنِّي ن ََذ ْر ُت َل َك َما ِفي َب ْط ِني ُم َح َّرراً َف َت َق َّب ْل
يم } (آل عمران ،)35:وهذا احلوار الذي ناجت به
الس ِم ُ
ِم ِّني ِإن ََّك َأن َْت َّ
يع ا ْل َع ِل ُ
تلك املرأة الصاحلة ربها ،وهي حتمل بني جنبيها عطية املولى جل وعال ،فتضرعت
إلى ربها أن يقبل منها هذه الهبة التي وهبتها خلدمة بيت املقدس.
قال اإلمام القرطبي – رحمه اهلل –«:قيل  :إن سبب قول امرأة عمران هذا أنها
كبيرة ال تلد ،وكانوا أهل بيت من اهلل مبكان ،وأنها كانت حتت شجرة فبصرت
بطائر يزق فرخاً ،فتحركت نفسها لذلك ،ودعت ربها أن يهب لها ولداً ،ونذرت
إن ولدت أن جتعل ولدها محرراً ،أي :عتيق ًا خالص ًا هلل تعالى ،خادم ًا للكنيسة،
( )1قطب� ،سيد ،يف ظالل القر�آن()391/1(،بت�صرف).
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حبيس ًا عليها ،مفرغ ًا لعبادة اهلل وحده ،وكان ذلك جائزاً في شريعتهم ،وكان على
أوالدهم أن يطيعوهم»(((.
من أجل هذا كان في تتمة ذلك احلوار اخلاشع واملناجاة اللطيفة بني امرأة عمران وربها
عالج لطيف لعادة بشرية عرفت في بعض الشعوب والقبائل منذ القدم بكراهية
األنثى ،فجاء القرآن الكرمي بعالجها عالج ًا لطيف ًا بأسلوب حواري يستخلص تلك
الشائبة الفاسدة من قلوب املؤمنني بربهم ،قال تعالى َ { :ف َل َّما َو َض َع ْت َها َقا َل ْت َر ِّب
ِإنِّي َو َضع ُت َها ُأ ْنثَى َو ُ
اهلل َأ ْع َل ُم بمِ َا َو َض َع ْت َو َل ْي َس َّ
الذ َك ُر َكا ُأل ْنثَى َو ِإنِّي َس َّم ْي ُت َها َم ْريمَ َ
ْ
َو ِإنِّي ُأ ِع ُ
يذ َها ب َِك َو ُذ ِّر َّي َت َها ِم َن َّ
يم } (آل عمران.)36:
الش ْي َط ِان ال َّر ِج ِ
وهذا احلوار من املرأة الصاحلة زوجة عمران لربها بهذا األسلوب ،فيه مثال للمناجاة
القريبة التي ال تكلف فيها وال تعقيد ،وهو مثال للحوار في من يشعر أنه يحدث
قريب ًا سميع ًا ودوداً وقادراً على كل شيء ،وهذا هو حال العباد املقربني من ربهم
في حال مناجاتهم لرب العاملني.
ثم قالت َ { :و َل ْي َس َّ
عما قدمته من النذر
الذ َك ُر َكا ُأل ْنثَى }« :وإنها قالت اعتذاراً َّ
احملرر خلدمة الكنيسة ،وذلك ألن الذكر أقوى على اخلدمة وأقوم بها ،وأن األنثى
ال تصلح في بعض األحوال لدخول القدس والقيام بخدمة الكنيسة؛ ملا يعتريها
من احليض والنفاس»(((.
وذكر بعض املفسرين في قوله تعالى َ { :و ُ
اهلل َأ ْع َل ُم بمِ َا َو َض َع ْت} أي «:مبكانة األنثى
التي وضعتها ،وأنها خير من كثير من الذكور ،ففيه دفع ملا يوهمه قولها من خسة
املولودة وانحطاطها عن مرتبة الذكور ،وقد بينَّ ذلك بقوله َ { :و َل ْي َس َّ
الذ َك ُر } الذي
طلبت أو متنيت َ :
{كا ُأل ْنثَى} التي وضعت ،بل هذه األنثى خير مما كانت ترجو
من الذكر»(((.
( )1القرطبي� ،أبو عبداهلل حممد بن �أحمد الأن�صاري ،اجلامع لأحكام القر�آن. )68/4(،
( )2الطربي ،مرجع �سابق (بت�صرف) .
( )1حممد ر�شيد ر�ضا ،تف�سري القر�آن احلكيم امل�شهور ب (تف�سري املنار).)289/3(،
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وال غرابة في هذا التأويل الشافي؛ وذلك ألن تلك املرأة احلكيمة العابدة أدركت
بإخالصها وخضوعها لربها قيمة العبادة في نفوس األبناء ،سواء أكان ذكراً أم
أنثى ،والتسليم املطلق بحسن اختيار اهلل لها بأن يكون مولودها أنثى داللة على
صالحه ،فأرادت أن تهب ذلك اجلنني النابض ولو كان أنثى؛ لتكون موالة لربها،
عابدة له ،قائمة على خدمته ،وفي ذلك قطع لقول أي قائل بتفضيل الذكور على
اإلناث ،فأردفت ذلك بقولها الكرمي ودعائها القريب ،قال تعالى َ { :و ِإنِّي َس َّم ْي ُت َها
َم ْريمَ َ َو ِإنِّي ُأ ِع ُ
يذ َها ب َِك َو ُذ ِّر َّي َت َها ِم َن َّ
يم } (آل عمران.)36:
الش ْي َط ِان ال َّر ِج ِ
فهذا احلوار يشي مبدى حب اهلل واإلخالص له في قلب تلك املرأة ،وحرصها
الشديد على االلتزام بأمر ربها ،والرضا بالعمل لدينه ،في تلك احلال الصعبة
واملوقف املؤلم في حلظات الوالدة العسيرة؛ لذا اختارت أن تُعيذ وليدتها وذريتها
من الشيطان الرجيم.
وفي ذكر َ { :و ُذ ِّر َّي َت َها} ،أي :ذرية مرمي داللة على حسن استشراف املستقبل عند
تلك املرأة الصاحلة احلكيمة؛ ألن املقصود بالتعوذ :اللجوء واالعتصام .
عن أبي هريرة – رضي اهلل عنه – قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمُّ :
(كل
ُ
الشيطان يوم ولدته أم ُّه إال مر َمي وابنها)(((.
بني آدم ميس ُه
ثم جاءت النتيجة الباهرة لذلك احلوار اخلاشع بني امرأة عمران وربها ،في قوله
ول َح َس ٍن َو َأ ْن َب َت َها َن َبات ًا َح َسناً} (آل عمران.)37:
تعالىَ { :ف َت َق َّب َل َها َر ُّب َها ِب َق ُب ٍ
«أي :تقبل مرمي من أمها ،ورضي أن تكون محررة ،لالنقطاع لعبادته وخدمة
بيته ،وهو أبلغ من َق َبلها ،وزاده مبالغة وتأكيداً وصفه باحلسن ،كأنه قال :فتقبلها
ربها أبلغ قبول حسن َ {:و َأ ْن َب َت َها َن َبات ًا َح َسناً} ،أي  :ر َّباها ومناها في خيره ورزقه
وعنايته وتوفيقه تربية حسنة شاملة للروح واجلسد ،كما تُربى الشجر ُة في األرض
َاب َمرْيمَ َ �إِ ْذ ان َت َب َذتْ مِ نْ �أَهْ ِلهَا َم َكان ًا
(� )2أخرجه البخاري  ،كتاب �أحاديث الأنبياء ،باب( )44قول اهلل تعالى َ }:و ْاذ ُك ْر فيِ ا ْلكِ ت ِ
َ�ش ْر ِق ّي ًا{،ح( ،)3431وم�سلم  ،كتاب الف�ضائل ،باب ف�ضائل عي�سى – عليه ال�سالم –،ح( ،)2367واللفظ له.
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الصاحلة ،حتى تنمو ،وتثمر الثمرة الصاحلة ،ال يفسد طبيعتها شيء ،ولعله ع َّبر
عن التربية باإلنبات؛ لبيان أن التربية فطرية ال شائبة فيها»(((.
وفي هذه احملاورة اجلليلة درس ِ
وعبرة لقطع عادة اجلاهلية املقيتة في وأد البنات،
ورد على الزاعمني أن في القرآن الكرمي تقرير تفضيل الذكور على اإلناث ،فقد
بارك اهلل تعالى قول تلك األم الصاحلة بقبول تلك األنثى الكرمية مرمي –عليها
السالم– ،واختارها بأن تكون حاملة املعجزة احلق إلى يوم الدين بوالدة عيسى –
عليه السالم – من دون أب.
فالنفوس الصحيحة مفطورة على حب الولد ،واخلوف عليه ،والعناية به حتى يصبح
ال على فساد
عضواً نافع ًا في املجتمع ،وقد يكون ضرب األبناء وإهانتهم وحتقيرهم دلي ً
الفطرة النقية ،وأظن أن اخللل األكبر هو في ضعف الوازع الديني ،وحتقيق مراقبة اهلل
ع َّز َّ
وجل ،فقد وهب اهلل بعض اآلباء النعمة اجلليلة ،واملنحة اجلسيمة من الولد
الصالح ،الذي يكون له عون ًا على العمل الصالح في الدنيا واآلخرة(((.
وبناء على ما يحدث في هذا العصر من بعض الصور املشينة للعنف األسري ،وذلك يدل
ً
داللة قوية على بعد بعض الناس عن معني القرآن احلكيم  ،والتدبر في قصصه ومواعظه،
واإلفادة من أسلوبه البياني في محاربة عادات اجلاهلية النكراء :كالعنف األسري،
و تفضيل الذكور على اإلناث ،وذلك ال يعالج معاجلة جذرية إال باحلرص على
تنشئة األجيال عبر فتح نوافذ احلوار معهم في األسرة واملدرسة واملجتمع ،والذي
يترتب عليه – بإذن اهلل– احللول الفاضلة واحملاسن الباهرة.

( )1حممد ر�شيد ر�ضا ،تف�سري املنار.)292/3(،
( )2انظر :ال�شيباين ،مناحي بن نايف ،العنف الأ�سري�،ص 63–60وما بعدها .
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خامس ًا  :احلوار مع مرمي عليها السالم

في تتمة قصة امرأة عمران في ذلك احلوار القرآني البديع جاء ذكر كفالة زكريا
ـ عليه السالم ـ النبي األمني ،مرمي ـ عليها السالم ـ اخلادمة لبيت املقدس ،قال
اب َو َجدَ ِع ْندَ َها ِرزْق ًا َق َ
ال َيا
تعالىَ {:و َك َّف َل َها ز ََك ِر َّيا ُك َّل َما َد َخ َل َع َل ْي َها ز ََك ِر َّيا المْحِ ْ َر َ
هلل إ َِّن َ
َم ْريمَ ُ َأنَّى َل ِك َه َذا َقا َل ْت ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد ا ِ
اب} (آل
اهلل َي ْرز ُُق َم ْن َي َشا ُء ِب َغ ْي ِر ِح َس ٍ
عمران.)37:
فالنفوس الطيبة املؤمنة يجود عليها الرحمن الكرمي من فيوض العطاء وبركات
األرض والسماء ،فتلك الفتاة العابدة املنقطعة في محرابها لذكر اهلل وتسبيحه
وتقديسه أفاض عليها املولى من أنواع الرزق الوفير مع أن كفيلها نبي رحيم ،
ومع ذلك حصل له العجب من ذلك الرزق العجيب ،فتعددت املواقف احلوارية
في قصة مرمي –عليها السالم– وذلك من أعظم الرزق ملا فيه من احلكمة البالغة،
وكان من أبرزها ما يأتي:

املوقف األول :احلوار بني زكريا ومرمي عليهما السالم:

في هذا املوضع يلتفت القرآن الكرمي إلى تلك احملاورة اجلميلة بني الكفيل ومكفولته
تلك البنية الكرمية ،ويورده في أجمل قالب من تصوير املوضع واملكان واخلشوع
ودقائق احلوار.
اب َو َجدَ ِع ْندَ َها ِرزْق ًا َق َ
ال َيا َم ْريمَ ُ َأنَّى َل ِك
قال تعالىُ { :ك َّل َما َد َخ َل َع َل ْي َها ز ََك ِر َّيا المْحِ ْ َر َ
هلل إ َِّن َ
َه َذا َقا َل ْت ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد ا ِ
اب } ،فما أجمله من
اهلل َي ْرز ُُق َم ْن َي َشا ُء ِب َغ ْي ِر ِح َس ٍ
سؤال للداللة على العناية وحسن الرعاية من ذلك الكفيل األمني ،وما أزهاه من
جواب ،يجلله اإلميان باهلل ،والقناعة بأن اهلل هو الرزاق ذو القوة املتني.
«أي :أنها كملت أحوالها ،وصلحت أقوالها وأفعالها ،ومنا فيها كمالها ،وهذا من
منة اهلل على العبد ،أن يحصل له الرزق بال كد وال تعب وال عناء ،إمنا هو كرامة
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اب } وهو محل العبادة ،وفيه إشارة إلى كثرة صالتها
أكرمها اهلل به ،وذكر  { :المْحِ ْ َر َ
ومالزمتها حملرابها ،فلما رأى زكريا ما وهبه اهلل تعالى من النعم ملرمي ـ عليها السالم
ـ من البر ولطف اهلل بها توجه إلى ربه بحصول ما عجز عنه من طول العمر وعقم
الزوجة ،فقال تعالىُ { :ه َنا ِل َك َد َعا ز ََك ِر َّيا َر َّب ُه َق َ
ال َر ِّب َه ْب ِلي ِم ْن لَّدُ َ
نك ُذ ِّر َّي ًة َط ِّي َب ًة
يع الدُّ َعا ِء} (آل عمران.(((.)38:
ِإن ََّك َس ِم ُ
فجواب تلك البنية العابدة وتقريرها  { :إ َِّن َ
اب } فيه
اهلل َي ْرز ُُق َم ْن َي َشا ُء ِب َغ ْي ِر ِح َس ٍ
تهييج للمشاعر اإلميانية ،والتوجيه بحسن التضرع واالبتهال إلى سميع الدعاء،
فقال َ { :ر ِّب َه ْب ِلي ِم ْن َلدُ ن َْك ُذ ِّر َّي ًة َط ِّي َب ًة } ،وهذا من بركات مرمي بنت عمران
–عليها السالم– على زكريا وابنه ليكون له عقب من أنبياء بني إسرائيل الكرام.
فهذا املوقف أشار إلى ثقة الكفيل مبكفولته مرمي العابدة ،فظاهر صالحها ينبئ عن
عظم إميانها ،فلهج بالدعاء الكرمي مع يقينه بصدق تلك املرأة وقوة إميانها.
وفي هذا احلوار الكرمي داللة على فضل كفالة اليتيم ،حيث ورد في بعض الروايات
أن مرمي ولدت يتيمة من غير أب ،فتبرع زكريا بكفالتها بعد قرع األسهم على
كفالتها بني أهل قومها .
فكان في هذا احلوار اللطيف بني زكريا –عليه السالم– كفيل مرمي –عليه السالم–
ومكفولته-عليها السالم، -لتصويره وهو يبذل جهده في رعايته الفتاة اليتيمة
العابدة ،وتهيئة ما فيه كمال صالحها وحسن نباتها ،فقوله تعالىُ { :ك َّل َما َد َخ َل
اب} يدل على تكرار دخوله عليها في محرابها ،وهي خاشعة
َع َل ْي َها ز ََك ِر َّيا المْحِ ْ َر َ
مطمئنة حولها النعم الوفيرة ،واحلكم الغزيرة ،مما هاج في نفسه التضرع هلل أن
يهب له ولداً صاحل ًا مثل تلك املباركة مرمي ،فكان له ما أراد ،في خامتة رائعة لذلك
املوقف احلواري ،وليكون حقيقة اجلزاء من جنس العمل  ،فلما كان العمل عظيم ًا
( )1ال�سعدي ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان� ،ص.106
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والكفالة جميلة كان العطاء مباركاً ،قال تعالى َ { :ف َنا َد ْت ُه المْ َال ِئ َك ُة َو ُه َو َقا ِئ ٌم ُي َص ِّلي
اب َأ َّن َ
اهلل ُي َب ِّش ُر َك ِب َي ْح َيى ُم َصدِّ ق ًا ب َِك ِل َمةٍ ِم َن ا ِ
ِفي المْحِ ْ َر ِ
هلل َو َس ِّيداً َو َح ُصوراً َو َن ِب ّي ًا ِم َن
الصالحِ ِ نيَ} (آل عمران  ،)39 :فنعم الوظيفة كفالة اليتيمة ،ونعم احلوار الذي
َّ
كان من نتائجه التضرع ،واالبتهال هلل تعالى ،واالنقطاع له في احملراب ،حتى وهبه
ولداً مبارك ًا ونبي ًا من الصاحلني«،فحاجتنا املاسة إلى احلوار أفراداً وأسر ًة ومؤسس ًة
ومجتمع ًا وحضار ًة وأم ًة لكسب رضا اهلل تعالى ومحبته وصحبة نبيه محمدصلى
اهلل عليه وسلم»(((.
وفي هذا احلوار درس عظيم ،وتأكيد جميل على كرامة زكريا نبي اهلل – عليه
السالم – وعمله العظيم بكفالته مرمي اليتيمة العابدة ،وترسيخ القرآن الكرمي
فضيلة اإلحسان إلى اليتيم في أمة محمدصلى اهلل عليه وسلم وتأكيد خيرية
كفالة البنات واإلحسان إليهن  ،والعمل على تعليمهن ورعايتهن بكل جميل
من قول أو فعل ،ويترتب على هذا اإلحسان إلى البنات ،خاصة اليتيمات خير
الدنيا واآلخرة.

املوقف الثاني :حوار املالئكة مع مرمي عليها السالم:

ملَّا كانت أسرة آل عمران من خير الناس الذين اصطفاهم اهلل َّ
جل جالله  ،ولم
ِ
يأت ذكر هذه األسرة املباركة إال عند قصة والدة مرمي –عليها السالم– ،كانت
هي السبب في اصطفاء تلك األسرة وبركتها على العاملني ،فكان من حق تلك
املولودة املوهوبة االصطفاء واالختيار ،قال تعالىَ { :وإ ِْذ َقا َل ِت المْ َال ِئ َك ُة َيا َم ْريمَ ُ إ َِّن
َ
اص َط َف ِ
اص َط َف ِ
ني َ ،يا َم ْريمَ ُ ا ْق ُن ِتي ِل َر ِّب ِك َو ْاس ُج ِدي
اك َع َلى ِن َسا ِء ا ْل َعالمَ ِ َ
اك َو َط َّه َر ِك َو ْ
اهلل ْ
َوا ْر َك ِعي َم َع ال َّر ِاك ِعنيَ} ( آل عمران.)43–42:
( )1انظر :الديب� ،إبراهيم ،املحاور املحرتف�،ص.19
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« هذا إخبـار من اهلل تعالى مبا خاطبـت به املالئكة مرمي –عليها السالم– عن أمر
اهلل لهم بذلك إن اهلل قد اصطفاها ،أي :اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها
وطهرها من األكدار والوسواس ،واصطفاها ثاني ًا مرة بعد مرة جلاللتها على نساء
العاملني»(((.
فإخبار املالئكة مرمي –عليها السالم– باالصطفاء واالختيار والتطهير ،كانت
مقدمة الستقبال األوامر الربانية لها بالقنوت والسجود والركوع ،وهذا من ِنعم
اهلل اجلليلة على مرمي – عليها السالم– ألن هذه املالزمة للعبادة دعت إلى كمالها
واصطفائها على نساء العاملني ،لتكون أم ًا للمسيح – عليه السالم – كلمة اهلل
وروحه من غير أب.
عن علي بن أبي طالب – رضي اهلل عنه – قال :سمعت رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم يقول( :خير نسائها مرمي بنت عمران ،وخير نسائها خديجة بنت
خويلد)(((.
وفي رواية عن أبي هريرة – رضي اهلل عنه – يحدث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ( :خير نساء ركنب اإلبل نساء قريش ،أحناه على ولد في صغره ،وأرعاه
على زوج في ذات يده ،ولم تركب مرمي بنت عمران بعيراً ُّ
قط )(((.
وفي هذا احلديث درس ألفضلية املرأة املسلمة القائمة باحلنو على ولدها الصغير،
ورعـــــايـــة حـــال زوجهــا الفقيـر ،وتدبيرها للمعاش ،قال اإلمام ابن حجـــر ـ
رحمه اهلل ـ «:هذا تفضيل لنساء قريش على نساء العرب؛ ألنهم أصحاب اإلبل
غالباً»((( ،وهذا يدل على أثر العبادة ،وتدبر معاني القرآن الكرمي والقيام به ،وآثار
حسن تدبره على النفس والسلوك.
( )1ابن كثري ،تف�سري القر�آن العظيم.)39/2(،
(� )2أخرجه البخاري ،كتاب �أحاديث الأنبياء ،باب(} )45و�إذ قالت املالئكة يامرمي،{..ح( ،)3432و�صحيح م�سلم.)2430(،
(� )3أخرجه البخاري ،كتاب �أحاديث الأنبياء ،باب()46قوله تعالى [�آل عمران]48–45:ح( ،)3433وم�سلم ،ح( )200واللفظ له.
( )4الع�سقالين ،فتح الباري.)473/6(،
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من أجل هذا كانت تلك األوامر الربانية ملرمي –عليها السالم– بالعبادة اخلالصة
بالقنوت والركوع والسجود تهيئة ومقدمة للمعجزة العظمى ،قال تعالى { :إ ِْذ
َ
يسى ا ْب ُن َم ْريمَ َ َو ِجيه ًا
َقا َل ِت المْ َال ِئ َك ُة َيا َم ْريمَ ُ إ َِّن اهلل ُي َب ِّش ُر ِك ب َِك ِل َمةٍ ِم ْن ُه ْاس ُم ُه المْ َ ِس ُ
يح ِع َ
ِفي الدُّ ْن َيا َو ِ
اآلخ َر ِة َو ِم َن المْ ُ َق َّر ِبنيَ} ( آل عمران.)45 :
وجاء في سورة مرمي تفصيل أكثر لذلك احلوار ،قال تعالىَ {:و ْاذ ُك ْر ِفي ا ْل ِك َت ِ
اب
َم ْريمَ َ إ ِِذ ان َت َب َذ ْت ِم ْن َأ ْه ِل َها َم َكان ًا َش ْر ِق ّي ًا َ ،فات ََّخ َذ ْت ِم ْن ُدو ِنهِ ْم ِح َجاب ًا َف َأ ْر َس ْل َنا ِإ َل ْي َها
نت ت َِق ّي ًا َ ،ق َ
ال
وح َنا َف َت َمث ََّل َل َها َب َشراً َسوِ ّي ًا َ ،قا َل ْت ِإنِّي َأ ُعو ُذ بِال َّر ْح َم ِن ِم ْن َك إ ِْن ُك َ
ُر َ
ِإنمَّ َا َأنَا َر ُس ُ
ول َر ِّب ِك َأل َه َب َل ِك ُغالم ًا ز َِك ّي ًا َ ،قا َل ْت َأنَّى َي ُك ُ
ون ِلي ُغال ٌم َو َل ْم يمَ َْس ْس ِني
ال َك َذ ِل ِك َق َ
َب َش ٌر َو َل ْم َأ ُك َب ِغ ّي ًا َ ،ق َ
اس َو َر ْح َم ًة
ال َر ُّب ِك ُه َو َع َل َّي َهينِّ ٌ َو ِل َن ْج َع َل ُه آ َي ًة ِلل َّن ِ
ِم َّنا َو َك َ
ان َأ ْمراً َم ْق ِض ّياً}(مرمي.)21–16:
فيا اهلل ما أعظم ذلك احلوار بني روح القدس جبريل –عليه السالم – وتلك الفتاة
العذراء القانتة في مكان قصي ،ليبشرها بغالم زكي في خلوة من الناس ،فتنطلق
تلك الفتاة في حوار رائع يدل على حياء الفتاة وكمال إميانها وجالل عقلها ،فلم
تطلب آية بينة على حصول املعجزة ،ولم تصرخ وتنادي املأل من حولها ،لينقذوها
مما تسمع ،وإمنا قالت بإميان واثق وحجة قاطعةَ { :قا َل ْت َأنَّى َي ُك ُ
ون ِلي ُغال ٌم َو َل ْم
يمَ َْس ْس ِني َب َش ٌر َو َل ْم َأ ُك َب ِغ ّياً}.
قال اإلمام القرطبي –رحمه اهلل– «:وقد خص اهلل مرمي مبا لم يؤته أحداً من النساء؛
وذلك أن روح القدس ك َّلمها ،وظهر لها ،ونفخ في درعها ،ودنا منها للنفخة،
فليس هذا ألحد من النساء ،وصدقت بكلمات ربها ،ولم تسأل آية عندما بشرت
سماها اهلل تعالى في تنزيله
كما سأل زكريا – عليه السالم – عن اآلية ،ولذلك َّ
صديقة فقال َ { :و ُأ ُّم ُه ِصدِّ ي َق ٌة } (املائدة ،)75:وقال َ { :و َصدَّ َق ْت ب َِك ِل َم ِ
ات َر ِّب َها
َو ُك ُت ِب ِه َو َكان َْت ِم َن ا ْل َقا ِن ِتنيَ} (التحرمي ،)12:فشهد لها بالصديقية ،وشهد لها
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بالتصديق لكلمات البشرى ،وشهد لها بالقنوت ،وبشرت مرمي بالغالم فلحظت
{ك َذ ِل ِك َق َ
أنها بكر ،ولم ميسسها بشر ،فقيل لهاَ :
ال َر ُّب ِك } فاقتصرت على ذلك،
وصدقت بكلمات ربها وكتبه  ،ولم تسأل آية ممن يعلم كنه األمر ،ومن المرأة في
جميع نساء العاملني من بنات آدم ما لها من هذه املناقب»(((.
فهذه الصديقة كان حوارها صادق ًا للوصول إلى السالمة واألمن ،فطمأنها رسول
ربها ،ونفخ فيها نفخة دعتها إلى االستسالم للمضي في حملها ،فأخفاه اهلل عن
العيون ،فلم يعلم به أحد ،حتى جاء املشهد األخير لوالدة ذلك الغالم املعجزة.

املوقف الثالث :حوار املولود عيسى –عليه السالم– مع أمه في حلظة
والدته:

اض ِإ َلى ِج ْذ ِع ال َّن ْخ َل ِة
قال تعالى َ { :ف َح َم َل ْت ُه َفان َت َب َذ ْت ِب ِه َم َكان ًا َق ِص ّي ًا َ ،ف َأ َجا َء َها المْ َ َخ ُ
نت ن َْسي ًا َم ْن ِس ّي ًا َ ،ف َنا َد َاها ِم ْن تحَ ْ ِت َها َأ َّال تحَ ْ َز ِني َقدْ
َقا َل ْت َيا َل ْي َت ِني ِم ُّت َق ْب َل َه َذا َو ُك ُ
َج َع َل َر ُّب ِك تحَ ْ َت ِك َس ِر ّي ًا َ ،و ُه ِّزي ِإ َل ْي ِك ب ِِج ْذ ِع ال َّن ْخ َل ِة ت َُسا ِق ْط َع َل ْي ِك ُر َطب ًا َج ِن ّي ًا ،
َف ُك ِلي َو ْاش َربِي َو َق ِّري َع ْين ًا َف ِإ َّما َت َر ْي َن ِم َن ا ْل َب َش ِر َأ َحداً َف ُقو ِلي ِإنِّي ن ََذ ْر ُت ِلل َّر ْح َم ِن
َص ْوم ًا َف َل ْن ُأ َك ِّل َم ا ْل َي ْو َم إ ِ
ِنس ّياً} (مرمي.)26–22:
لتبدأ صورة مثيرة من احلوار اللطيف بني األم العذراء املفجوعة في نفسها،
التي حتملت من اآلالم النفسية واحلسية ،مما جعلها تتمنى املوت قبل هذا اليوم
العصيب ،لكن يأتيها صوت من ذلك الوليد املعجزة الذي حاورها وناداها من
حتتها بنداء جميل وصوت حنون .
وهذه صورة احلوار بني األم ووليدها الذي استغرق في بطنها تسعة أشهر ،يأكل من
غذائها ،ويتنفس من أنفاسها ،ويحتمي برحمها ،ليخرج في تلك الساعة معجزة
عظمى شفيق ًا حنون ًا على تلك األم ،التي حتملت هذا العبء الكبير واملعاناة ،التي
( )1القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن.)85/4(،
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ال يطيقها بشر حسي ًا ونفسياً ،لكن هذا هو اإلميان احلقيقي واآلثار العظيمة التي
تتركها العبادة على نفوس اخلاشعني الصديقني.
وفي هذا املوقف داللة عظيمة على أهمية احلوار بني املرأة ووليدها الصغير وهو في
بطنها أو بعد والدته  ،وأهمية هذا احلوار في بناء املشاعر النفسية السعيدة بني
األم ووليدها ،وكلما تقدمت األيام بعمر اجلنني الوليد كان للحوار أهمية كبرى
وفائدة عظمى على األم والوليد الصغير.

املوقف الرابع :حوار مرمي –عليها السالم– مع قومها:

قال تعالىَ { :ف َأت َْت ِب ِه َق ْو َم َها تحَ ْ ِم ُل ُه َقالُوا َيا َم ْريمَ ُ َل َقدْ ِجئ ِ
ْت َش ْيئ ًا َف ِر ّي ًا َ ،يا ُأخْ َت
ون َما َك َ
َها ُر َ
ان َأ ُب ِ
وك ا ْم َر َأ َس ْوءٍ َو َما َكان َْت ُأ ُّم ِك َب ِغ ّي ًا َ ،ف َأ َشا َر ْت ِإ َل ْي ِه َقالُوا َك ْي َف ن َُك ِّل ُم
َم ْن َك َ
ان ِفي المْ َ ْه ِد َص ِب ّياً} (مرمي.)29–27:
فقوم مرمي –عليها السالم– قد أنعم اهلل تعالى عليهم بنشأة هذه األسرة املباركة
بينهم ،وكان ملوقفهم مع مرمي –عليها السالم– داللة على التحضر والتعامل
احلسن الذي بلغه املجتمع مع الصاحلني من أبنائه ،ويتمثل ذلك في موقفني:
األول :االقتراع لكفالة مرمي – عليها السالم – وهي مولودة غضة محررة للعبادة،
ُوحي ِه ِإ َل ْي َك َو َما ُك ْن َت َلدَ ْيهِ ْم إ ِْذ ُي ْل ُق َ
قال تعالى َ { :ذ ِل َك ِم ْن أ ْن َبا ِء ا ْل َغ ْي ِب ن ِ
ون َأ ْقال َم ُه ْم
َأ ُّي ُه ْم َي ْك ُف ُل َم ْريمَ َ َو َما ُك ْن َت َلدَ ْيهِ ْم إ ِْذ َي ْخ َت ِص ُم َ
ون } (آل عمران.)44:
فاستعمل أسلوب القرعة برمي األقالم التي يكتبون بها التوراة ،فقرعهم زكريا
فكفلها ،وما اهتمامهم مبرمي –عليها السالم– وحسن رعايتها واالقتراع على
كفالتها إال داللة على رقي املجتمع ،وحسن نظرته إلى املولودة األنثى رغبة في
صالحها والقيام على رعايتها ،حتى تكبر رغبة في األجر واملثوبة((( ،وفي إخبار
النبي صلى اهلل عليه وسلم بهذه احلادثة مع خفائها وكتمانها من النصارى واليهود
( )1انظر :ابن كثري ،تف�سري القر�آن العظيم.)42/2(،
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إال داللة على صدقه وحسن رعايته للبنات في رسالته اخلامتة الصاحلة للبشرية
جمعاء إلى قيام الساعة.
عن عائشة أم املؤمنني زوج النبي صلى اهلل عليه وسلم قالت ( :جاءتني امرأة
ومعها ابنتان لها فسألتني  ،فلم جتد عندي مترة واحدة ،فأعطيتها إياها ،فأخذتها
فقسمتها بني ابنتيها ،ولم تأكل منها شيئاً ،ثم قامت وخرجت وابنتاها ،فدخل
علي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،فحدثته حديثها ،فقال النبي صلى اهلل عليه
َّ
كن له ستراً من النار) (((.
إليهن َّ
وسلم  :من ابتلي من البنات بشيء فأحسن َّ
الثاني :استعمال أحد أساليب احلوار احلسن وهو أسلوب تقدمي القدوة احلسنة،
وهذا ال يصلح إال ملن عرف عنه الصالح والتقى ،فوقع في خطأ ما ،فكان ذلك في
ون َما َك َ
نداء قومها ملرمي – عليهــا السالم – قال تعالى َ { :يا ُأخْ َت َها ُر َ
ان َأ ُب ِ
وك ا ْم َر َأ
َس ْوءٍ َو َما َكان َْت ُأ ُّم ِك َب ِغ ّي ًا } (مرمي.)28:
لذا كان من كالم عيسى –عليه السالم – في املهد توجيهه لوالدته بالصمت ،قـال
تعـالى َ { :ف ُقو ِلي ِإنِّي ن ََذ ْر ُت ِلل َّر ْح َم ِن َص ْوم ًا َف َل ْن ُأ َك ِّل َم ا ْل َي ْو َم إ ِ
ِنس ّي ًا } (مرمي،)29:
قال اإلمـام السعـدي «:فإن إتيان املرأة بولد ،من دون زوج ،ودعواها أنه من غير
أحد ،من أكبر الدعاوي ،التي لو أقيم عليها عدة من الشهود ،لم تصدق بذلك،
فجعلت بينة هذا اخلارق للعادة ،أمراً من جنسه ،وهو كالم عيسى في حال
صغره»(((.
من أجل هذه املعجزة العظيمة وهي اإلتيان بولد من غير أب و ال زوج والتصديق
بها ،كان من املواقف الصعبة التي يختبر فيها قوة املجتمع ووثاقة روابطه
االجتماعية ،فكان في موقف إتيان مرمي بوليد صغير بني يديها ولداً لها اختبار
صعب لها ؛ لذلك القوم ،الذين أحسنوا إليها بكفالتها لزكريا النبي الصالح،
(� )1أخرجه م�سلم ،باب( )46الإح�سان �إلى البنات ،ح(.)2629
( )2ال�سعدي ،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان�،ص.441
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ون َما َك َ
فقالوا لها َ { :يا ُأخْ َت َها ُر َ
ان َأ ُب ِ
وك ا ْم َر َأ َس ْوءٍ َو َما َكان َْت ُأ ُّم ِك َب ِغ ّي ًا } فهو
داللة على التثبت والتحري واالستدالل بصالح اآلباء على صالح األبناء »،فاحلوار
يفيد في تنمية الثقة بالنفس لدى اإلنسان ،فبعض الناس يحتاج إلى احلوار مع
اآلخرين لتنمية ثقته في نفسه ،فعن طريق احلوار ميكن الثناء عليه ،وبيان مواطن
القوة في شخصيته»(((.
وفي هذا املوقف يعكس قدرة املجتمع على التمسك باإلحسان إلى اآلخرين
وتنمية الثقة في األفراد ،بعكس أولئك الذين يرمون احملصنات املؤمنات الغافالت
من دون وجه حق ،لذا توعدهم القرآن الكرمي بعقوبة مضاعفة ،قال تعالى :
ين َي ْر ُم َ
ون المْحُ ْ َص َن ِ
ني َج ْلدَ ًة َوال
اج ِلدُ و ُه ْم َث َما ِن َ
{ َوالَّ ِذ َ
ات ُث َّم َل ْم َي ْأتُوا ِب َأ ْر َب َع ِة ُش َهدَ ا َء َف ْ
اس ُق َ
ت َْق َب ُلوا َل ُه ْم َش َها َد ًة َأ َبداً َو ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم ا ْل َف ِ
ون} (النور ،)4:وذلك درءاً للمفاسد
العظيمة املترتبة على الريبة والشك ،وقلب األمور دون دليل أو برهان أو شاهد
من إميان.
ومن الدروس ِ
والعبر املهمة اهتمام املجتمع باحلوار قيمة وممارسة ،فهو الوسيلة
الوحيدة الكتشاف احلقائق بعيداً عن الضرب والتعذيب والقتل واإلهانة ،وهكذا
يتضح أن املجتمع الذي يسوده احلوار احلسن ،والذي ميتثل ألوامر اهلل في رعاية
البنات رعاية صاحلة كرمية ،يكافئه اهلل الكرمي مبعجزة عظيمة حتى ال يبقى قول
ملتقول جاهل  ،وال كذبة ألفاك أثيم ،فتكلم ذلك الوليد في املهد ،ليدلل على
براءة أمه ونبوته وبركته إلى آخر الزمان.

( )1املغام�سي ،احلوار �آدابه وتطبيقاته� ،ص.242
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من أجل هذا ملَّا تكلم الناس في زوجة النبي صلى اهلل عليه وسلم أم املؤمنني عائشة
ـ رضي اهلل عنها ـ في قصة اإلفك العظيم ،وخاضوا في عرض رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ،أنزل اهلل آيات بينات تتلى إلى قيام الساعة ،لتأديب من يخوض في
أعراض املؤمنني الصادقني.
ين َجا ُءوا بِا ِإل ْف ِك ُع ْص َب ٌة ِم ْن ُك ْم ال تحَ ْ َس ُبو ُه َش ّراً َل ُك ْم َب ْل ُه َو
قال تعالى { :إ َِّن الَّ ِذ َ
اب
َخ ْي ٌر َل ُك ْم ِل ُك ِّل ا ْمر ٍِئ ِم ْن ُهم َّما ْاك َت َس َب ِم َن ا ِإل ْث ِم َوالَّ ِذي َت َولَّى ِك ْب َر ُه ِم ْن ُه ْم َل ُه َع َذ ٌ
يمَ ،ل ْوال إ ِْذ َس ِم ْع ُت ُمو ُه َظ َّن المْ ُؤْ ِم ُن َ
ات ِب َأن ُف ِسهِ ْم َخ ْيراً َو َقالُوا َه َذا ِإ ْف ٌك
ون َوالمْ ُؤْ ِم َن ُ
َع ِظ ٌ
ني}(النور.)12–11:
ُم ِب ٌ
وتتوالى الدروس والعبر من قصص القرآن الكرمي في معاجلة ما يصدر في املجتمعات
البشرية من أخطاء أخالقية أو سلوكيات عدوانية ضد املرأة ،بترسيخ أسلوب احلوار
احلسن مع مناذج من النساء  ،باستخدام األساليب العقلية والعاطفية والوجدانية،
ليتمكن املجتمع من املضي في مسيرة البناء والنماء ،واإلفادة من أعظم املوارد
البشرية طاقة وعدة وعدداً وهي املرأة.
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اخلامتة

بعد أن تدبرت في آيات من كتاب اهلل الكرمي في مناذج من احلوار مع املرأة في
معان جميلة وحكم جليلة في خامتة
القرآن الكرمي ،جمعت ما توصلت إليه من ٍ
أوجزها فيما يأتي:
1 .1التفات القرآن الكرمي إلى قضية احلوار مع املرأة ألهميته في بناء املجتمع
املسلم ،ودعوة إليه ليكون أسلوب التعامل األمثل في املجتمع املسلم.
2 .2ذكر هذه احلوارات النموذجية في قالب القصص القرآنية وبأسلوبها البياني
املعجز يحمل دالالت عظيمة على ضرورة دراسة هذه القصص واستنباط
الدروس والعبر منها في كل مجاالت احلياة.
3 .3جمع القرآن الكرمي في مناذج احلوار مع املرأة بني وظائف منوعة للمرأة بني
الزوجة واألم واألخت وامللكة والفتاة العابدة ،للتأكيد على ضرورة تعلم
أساليب احلوار ،وفن التفاوض ،واستخدام الدالالت العقلية واملنطقية،
ورسم إستراتيجية احملاور الناجح بالنسبة إلى الرجل واملرأة .
4 .4تنوع احلوار مع املرأة في القصص القرآني بني قضايا عقدية ،وموضوعات
اجتماعية ،ومحاسن أخالقية للتوجيه مبكانة املرأة في املجتمع.
5 .5معاجلة احلوار مع املرأة في القرآن الكرمي لتفادي كثير من األخطاء االجتماعية
التي يقع فيها الناس في هذا العصر ،مثل :العنف األسري ،وعدم مشاورة
النساء ،وحرمانها من ميراثها الشرعي ،وحقوقها الربانية ،وتقليص حرياتها
بسبب اخلوف من اخلطأ.
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6 .6تعزيز األمن الفكري واالجتماعي واالقتصادي والسياسي عن طريق احلوار
مع املرأة ،واإلفادة من الطبيعة األنثوية واملواهب الربانية التي وهبها املرأة في
أصل خلقتها الكرمية ،وتهذيب القرآن الكرمي لها بالتشريعات احلكيمة
واألخالقيات الكرمية.
7 .7تفضيل أسلوب احلوار مع املرأة في القرآن الكرمي على غيره من أساليب
البيان القرآنية ،داللة على جمال هذا األسلوب وأهميته للمجتمع املسلم،
ملعاجلة االنحراف العقدي واالجتماعي والنفسي لدى كثير من الناس.
وفي اخلتام :أوصي بضرورة دراسة موضوعات احلوار في القرآن الكرمي لتكون
ال وهادي ًا ومرشداً لفتح نوافذ احلوار في مجاالت املجتمع بأكمله.
دلي ً
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ..والصالة والسالم على احلبيب األمني
نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعني.
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•البغوي ،أبو محمد احلسني بن مسعود ،تفسير البغوي (معالم التنزيل)،
حققه :محمد عبداهلل النمر ،عثمان جمعة ضميرية ،سليمان مسلم
احلرش ،الطبعة الرابعة– الرياض :دار طيبة1417 ،هـ1997/م.
•بكار ،د .عبدالكرمي بن محمد ،بناء األجيال ،الطبعة األولى ،مجلة البيان:
لندن1423 ،هـ 2002/م.
•جريشة ،املستشار الدكتور علي ،آداب احلوار واملناظرة ،الطبعة األولى ،دار
الوفاء :املنصورة1410،هـ1989/م.
•جميلة ،مرمي(،مارجريت ماركوس) ،حتذير إلى املرأة املسلمة اليوم وغداً،
ترجمة وتعريب :طارق السيد خاطر ،املختار اإلسالمي للطبع والنشر
والتوزيع :القاهرة.
•احلاكم ،أبو عبداهلل محمد بن عبداهلل النيسابوري ،املستدرك على
الصحيحني ،حتقيق :أبو عبداهلل عبد السالم بن محمد بن عمر علوش،
الطبعة األولى – دار املعرفة  :بيروت 1418 ،هـ1998/م .
•احلسني ،د .عبداللطيف بن إبراهيم ،األمانة في اإلسالم وآثارها في
املجتمع ،الطبعة األولى ،دار ابن اجلوزي :الدمام1426،هـ.
•اخلولي ،البهي ،اإلسالم واملرأة املعاصرة ،الطبعة الرابعة ،دار القلم:
الكويت1403 ،هـ –1983م.
•الداوود ،عبداهلل بن محمد ،هل يكذب التاريخ (،مناقشات تاريخية
وعقلية للقضايا املطروحة بشأن املرأة)،الطبعة الثانية1428 ،هـ2007 /م.
•الديب ،إبراهيم ،احملاور احملترف(آداب ومهارات) الطبعة األولى ،أم القرى،
1426هـ 2005 /م.
•الرازي ،محمد بن عمر الشافعي ،التفسير الكبير ،الطبعة األولى ،دار
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الكتب العلمية :بيروت 1411 ،هـ1990/م.
•الزنيدي ،د .عبدالرحمن بن زيد ،ثقافة املسلمة بناء وأداء ،الطبعة األولى،
دار الفضيلة للنشر والتوزيع :الرياض1420 ،هـ1999/م.
•الزين ،محمد بسام رشدي ،املعجم املفهرس ملعاني القرآن العظيم ،الطبعة
الثانية ،دار الفكر :دمشق1417،هـ1996/م.
•السعدي ،عبدالرحمن بن ناصر ،تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم
املنان –الطبعة األولى– عنيزة  :مركز صالح بن صالح الثقافي1407 ،هـ .
•أبو سليمان ،الدكتور عبداحلميد أحمد ،ضرب املرأة وسيلة حلل اخلالفات
الزوجية ،الطبعة الثانية ،دار الفكر :دمشق1425 ،هـ2004/م.
•أبو شقة  ،عبداحلليم محمد ،حترير املرأة في عصر الرسالة ،الطبعة السادسة،
دار القلم للنشر والتوزيع :الكويت1422 ،هـ2002/م.
•الشنقيطي ،محمد األمني بن محمد املختار اجلكني ،أضواء البيان في
توضيح القرآن بالقرآن  ،وتتمته لتلميذه :عطية محمد سالم ،الطبعة
األولى– دار إحياء التراث العربي :بيروت1417 ،هـ 1996/م .
•الشوكاني ،محمد بن علي ،فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية
من علم التفسير ،حتقيق :د .عبدالرحمن عميرة – ،الطبعة الثانية – دار
اخلاني :الرياض – دار الوفاء :املنصورة1418 ،هـ 1997 /م.
•الشيباني ،مناحي بن نايف ،العنف األسري(دراسة حتليلية ملعاجلة صحيفة
الرياض جلرائم العنف)،الطبعة األولى ،مؤسسة اليمامة الصحفية:
الرياض1429،هـ2009/م.
•الصقهان ،عبداهلل بن عمر ،والشويعر ،محمد بن عبداهلل ،قواعد ومبادئ
احلوار الفعال ،الطبعة األولى ،مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني:
الرياض1426 ،هـ2005/م.
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•الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن،
ضبط وتعليق  :محمود محمد شاكر –الطبعة األولى– بيروت :دار إحياء
التراث العربي1421،هـ2001/م.
•الطريقي ،أ.د .عبداهلل بن إبراهيم ،اإلسالم وحوار احلضارات– قراءة
احلاضر واستشراف املستقبل – الطبعة األولى ،جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية :الرياض1429،هـ2008/م.
•عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي وابنه ،مجموع الفتاوى لشيخ
اإلسالم ابن تيمية احلراني ،مكة املكرمة :مكتبة النهضة احلديثة،
1404هـ..
•العبدالكرمي(،د) فؤاد بن عبدالكرمي ،العدوان على املرأة في املؤمترات
الدولية ،الطبعة األولى ،مجلة البيان1426،هـ–2005م.
•العسقالني ،أحمد بن علي بن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري،
تصحيح وحتقيق  :الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز ،طبعة  :دار الفكر .
•ابن عطية ،أبو محمد عبداحلق األندلسي ،احملرر الوجيز  ،حتقيق:
مجموعة من احملققني  ،الطبعة األولى ،الدوحة  :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية–.بدون تاريخ النشر.
•العقاد ،عباس محمود ،املرأة في القرآن ،املكتبة العصرية :صيدا– بيروت.
•عمارة(،د)محمد ،اإلسالم وحقوق اإلنسان (ضرورات ال حقوق)،
الطبعة األولى ،دار الشروق :القاهرة1409،هـ–1989م.
•عمارة ،التحرير اإلسالمي للمرأة (الرد على شبهات الغالة) ،الطبعة
الثانية ،دار الشروق :القاهرة1423،هـ2003/م.
•ابن فارس ،أبو احلسني أحمد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة،
وضع حواشيه :إبراهيم شمس الدين ،الطبعة األولى– دار الكتب العلمية:
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بيروت1420،هـ1999/م.
•القرطبي ،أبو عبداهلل محمد بن أحمد األنصاري ،اجلامع ألحكام
القرآن ،حتقيق :عبدالرزاق املهدي ،الطبعة األولى ،بيروت :دار الكتاب
العربي1418،هـ1997/م .
•القوسي ،مفرح بن سليمان ،حقوق اإلنسان في مجال األسرة من منظور
إسالمي ،الطبعة األولى ،عمادة البحث العلمي جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية :الرياض1429،هـ2008/م.
•ابن قيم اجلوزية ،شمس الدين محمد بن أبي بكر ،زاد املعاد في هدي
خير العباد  ،حقق نصوصه وعلق عليه  :شعيب األرناؤوط وعبد القادر
األرناؤوط –الطبعة الثالثة– مؤسسة الرسالة ومكتبة املنار اإلسالمية،
1402هـ.
•بدائع التفسير اجلامع لتفسير ابن قيم اجلوزية ،جمعه و َد َر َس أحاديثه:
يسري السيد محمد– الطبعة األولى– الدمام  :دار ابن اجلوزي 1414 ،
هـ1993/م.
•ابن كثير  ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي ،تفسير القرآن
العظيم ،بيروت  :دار املعرفة للطباعة والنشر 1388 ،هـ .
•املجذوب ،محمد ،تأمالت في املرأة واملجتمع ،الطبعة الرابعة ،مؤسسة
الرسالة :بيروت1403،هـ1983/م.
•مجموعة من الباحثني ،موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول
الكرمي ،إشراف :د .صالح بن عبداهلل بن حميد ،وعبد الرحمن بن ملوح
– الطبعة الثانية– دار الوسيلة :جدة 1419 ،هـ1999/م.
•محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير.
•محمد رشيد رضا ،تفسير القرآن احلكيم املعروف بتفسير املنار ،الطبعة

احلوار مع املرأة في ضوء قصص األنبياء في القرآن الكرمي

•
•
•
•
•

•

69

الثانية ،بيروت  :دار املعرفة – بدون تاريخ النشر .
•محمد ،صالح عبدالغني ،احلقوق العامة للمرأة ،الطبعة األولى ،مكتبة
الدار العربية للكتاب :القاهرة1418،هـ1998 /م.
•املدغري( ،د) عبدالكبير العلوي ،املرأة بني أحكام الفقه والدعوة إلى
التغيير ،الطبعة األولى ،مطبعة فضالة :املغرب1999 ،م.
•مرسي( ،أ.د) محمد عبدالعليم ،اإلسالم ومكانة املرأة ،الطبعة األولى،
مكتبة العبيكان :الرياض1418،هـ1997 /م.
•املغامسي ،خالد بن محمد ،احلوار آدابه وتطبيقاته في التربية اإلسالمية،
الطبعة الثانية ،مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني :الرياض1426،هـ.
•ابن منظور ،لسان العرب ،تنسيق وتعليق  :علي شيري – الطبعة
الثانية– بيروت :دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي،
1412هـ1992/م .
•موسوعة الكتب الستة  ،إشراف :الشيخ صالح آل الشيخ – الطبعة األولى–
دار السالم :الرياض1420 ،هـ2000/م.

املجالت والدوريات :

• •احلمودي ،د .فهد بن عبدالرحمن ،مشورة النساء في السنة ،بحث علمي
محكم منشور :مجلة العلوم الشرعية :جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية ،العدد احلادي عشر– ربيع اآلخر1430/هـ
• •الدوغان ،د .محمد بن أحمد ،حكاية القول في القرآن الكريـــم ،املشقر:
مجلة ثقافية فصلية ،النادي األدبي باألحســـاء ،العدد الثاني ،ربيع
األول1430،هـ /مارس2009/م ،ص65 –62
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قواعد الن�شر يف ال�سل�سلة
1.1أن يكون الكتاب معني ًا بإشاعة ثقافة احلوار ،محقق ًا ألهداف املركز
وتطلعاته.
2.2أن يتسم باجلدة واألصالة.
3.3أن يتبع املؤلف أسس املناهج العلمية توثيق ًا وصياغة.
4.4تخضع جميع البحوث املقدمة لهيئة حترير السلسلة للتدقيق واملراجعة.
5.5أال يكون قد سبق نشره في مكان آخر.
6.6أن يكون الكتاب ذا صلة بالواقع واألحداث املعاصرة.
7.7يتراوح الكتاب من  5000إلى  7000كلمة.
8.8يقدم املؤلف ثالث نسخ مطبوعة من كتابه ونسخة إليكترونية على
قرص( ،)CDوملخص وجيز في حدود ثالث صفحات.
9.9إرفاق سيرة ذاتية للمؤلف.
1010يتم إحالة البحث إلى فاحصني إلجازة البحث قبل نشره.
1111مينح املؤلف مكافأة مالية  ،إذا أجيز للنشر مع (  )100نسخة من
كتابه.
1212املكاتبات توجه إلى أمني هيئة حترير سلسلة رسائل في احلوار،
عبر البريد اإلليكتروني )rs@kacnd.org (:
فاكس + 966 11 2665778 :هاتف+ 966 11 2665777 :
ص.ب ، 89866 :الرياض11692 :

