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، وال تبرجن تبرج الجاھلیة األولى 33تفسیر اآلیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، وال تبرجن تبرج الجاھلیة األولى 33تفسیر اآلیة  -سورة األحزاب  - 09الدرس : 

1991 -11-22  

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد، الصادق الوعد األمین، اللھم ال علم لنا إال ما 

أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً علمتنا، إنك 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ن سورة األحزاب، في الدرس الماضي وصلنا إلى قولھ تعالى:أیھا األخوة األكارم، مع الدرس التاسع م

  ) ﴾33﴿ َوقَْرَن (

  ( سورة األحزاب )

  طبعاً:

  ﴿ َوقَْرَن ﴾

  معطوفة على قولھ تعالى:

ِّ لَْستُنَّ َكأََحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن اتَّقَْیتُنَّ فََال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع الَّذِ  ي فِي قَْلبِِھ َمَرٌض َوقُْلَن ﴿ یَا نَِساَء النَّبِي

َكاةَ 32قَْوًال َمْعُروفًا ( َج اْلَجاِھِلیَِّة اْألُولَى َوأَقِْمَن الصََّالةَ َوآَتِیَن الزَّ ْجَن تَبَرُّ ) َوقَْرَن فِي بُیُوتُِكنَّ َوَال تَبَرَّ

ُ ِلیُْذِھَب َعْنكُُم ا َ َوَرسُولَھُ إِنََّما یُِریُد �َّ ْجَس أَْھَل اْلبَْیِت َویَُطِھَّرُكْم تَْطِھیًرا (َوأَِطْعَن �َّ   ) ﴾33لِرّ

  مستویات الرجل والمرأة:

  

  مساواة المرأة مع الرجل في التكلیف والتشریف: – 1

في الدرس الماضي بَیَّْنُت لكم بشكٍل ُمفَصَّل أن المرأة مساویةٌ للرجل في شیئین ؛ في التكلیف وفي 

  التشریف.

  جل خصائص:للمرأة خصائص وللر – 2

  وفي الوقت نفسھ، المرأة لھا خصائص، والرجل لھ خصائص، ھذا مستنبط من قولھ تعالى:

  ﴿ َولَْیَس الذََّكُر َكاألُْنثَى ﴾

  " ) 36(سورة آل عمران: من آیة " 
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  للمرأة وظیفة وللرجل وظیفة: – 3

ى حینما خلق الذكر للمرأة وظیفة، وللرجل وظیفة، فكان محور الدرس الماضي أن هللا سبحانھ وتعال

  واألنثى، وضع للذكر واألنثى منھجاً.

  من لوازم المرأة القرار في البیت: – 4

  من لوازم منھج األنثى أن یَْقَرْرَن في بیوتھن.

  معنى وأحكام: َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ 

  معنى:

  ) ﴾33﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ (
  معنى قَْرن لغةً: – 1

، ماضیھ َوقََر بمعنى ثقل واستقر.   فعل أمر مضارع یَِقرُّ

  معنى قَْرن شرعا: – 2

  األصل في مكان استقرار المرأة بیتھا،

  (( وأیُّما امرأٍة قعدت على بیت أوالدھا فھي معي في الجنة ))

  [ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ]

  من نتائج قرار المرأة في البیت: – 3

ریر ابنھا بیمناھا تھزُّ العالم بیسراھا، ألنھ كلما كانت اللبنة األولى، وھي األسرة ؛ والمرأة التي تھز س

صحیةً، متوازنةً، منتظمةً، مستقیمةً كان اإلنتاج خارج البیت ُمضاعفاً، فنجاح الرجل في عملھ، أساسھ 

  نجاحھ في بیتھ، إنتاج الرجل أساسھ راحة قلبھ من طرف بیتھ.

حانھ وتعالى اإلناث، أو نساء النبي خاصة، والنساء عامة أن یقررن في بیوتھن، لذلك حینما أمر هللا سب

فألن البیت ھو مكان تربیة األوالد، ھو مكان العنایة باللبنة األولى أال وھي األسرة، وھذا تم شرحھ في 

  الدرس الماضي.

  ولیس معنى:

  ) ﴾33﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ (
  بیت للحاجة والضرورة:جواز خروج المرأة من ال – 4

ً من البیت، أي من رحم أمھا إلى الدنیا، ومن بیت أبیھا إلى دار زوجھا.   أالّ تخرج المرأة إطالقا

  ، فھذه مقولةٌ فیھا ُمبالغة، لیس معنى قولھ تعالى:" تخرج من دار زوجھا إلى القبر " أّما َمن قال:

  ) ﴾33﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ (
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عةٌ أن تخرج من البیت إطالقاً، ھناك ضروراٌت أباحھا الشرع، وھناك خروج من البیت أّن المرأة ممنو

  أجازه الشرع، والضرورة تقدَّر بقدرھا، وال أدلَّ على ذلك من قول ابنتي سیدنا شعیب:

َعاُء َوأَبُونَا َشْیٌخ َكبِیٌر(   ) ﴾23﴿ قَالَتَا ال نَْسِقي َحتَّى یُْصِدَر الِرّ

  ( سورة القصص )

  أن ھناك ضرورة، على كٍل ھذا تم شرحھ في الدرس الماضي:أي 

  ) ﴾33﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ (

  البیت ھو المكان الطبیعي الفطري للمرأة:

للموظف، وكما أن العیادة ھي كما أن مكان العمل ھو مكان العامل، وكما أن الدائرة ھي المكان الطبیعي 

المكان الطبیعي للطبیب، وكما أن المكتب ھو المكان الطبیعي للمحامي، وكما أن الَمتَْجر ھو المكان 

الطبیعي للتاجر، وكما أن الحقل ھو المكان الطبیعي للُمزارع، كذلك البیت، الخلیة األولى، اللبنة األولى 

َزُق الرجُل امرأة صالحةً تحفظھ إذا غاب عنھا، تطیعھ إذا أمرھا، ھو المكان الطبیعي للمرأة، وحینما یُرْ 

  تسره إذا نظر إلیھا فقد حاز الخیر الكثیر، ھذا تم في الدرس الماضي.

لكن حینما تخرج المرأة من بیتھا لتزور أباھا أو لتزور أمھا، أو حینما تخرج من بیتھا لضرورة ؛ كأن 

خرجت من بیتھا لتشتري بعض حاجاتھا، ولیس لھا أٌخ یقضي یكون قد توفي زوجھا وأوالدھا صغار، ف

لھا ھذه الحاجة، وال ابٌن في سٍن مَؤھَّلھ أن یقضي لھا ھذه الحاجة، حینما تخرج المرأة لواجٍب، أو 

ه الشرع، وسمح بھ.   لمباحٍ، أو لمندوٍب شرعي، فھي عندئٍذ تخرج من بیتھا لسبٍب أقرَّ

  واآلن إذا خرجت:

َج اْلَجاِھِلیَِّة اْألُولَى (﴿ َوَال تَبَرَّ    ) ﴾33ْجَن تَبَرُّ

َج الَجاِھلَيِ◌ّ◌ِة األُولَى ْجَن تَبَرُّ   من ضوابط خروج المرأة: َوالَ تَبَرَّ

األصل أن تستقري في البیت، أیتھا المرأة المسلمة، األصل بیتِك، بیت زوجِك، بیت أوالدِك، األصل أن 

وینفعون الناس ِمن بعُد، ھذا ھو األصل، فإذا خرجِت من البیت تربي أوالدِك تربیةً صالحة ینتفعون بھا 

  لضرورةٍ أو لسبٍب أقر بھ الشرع فإیَّاك أن تتبرجي، ھذا محور الدرس الیوم.

  معنى التبرج لغةً: – 1

ما معنى بََرَج في اللغة ؟ معنى بََرَج في الُمْعَجم ظھر وارتفع، والبُْرج أعلى مكان في البناء، البرج أعلى 

  كان وأظھر مكان في البناء، والبروج، بروج السماء التي تحدث عنھا القرآن فقال تعالى:م
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  ) ﴾1﴿ َوالسََّماِء ذَاِت اْلبُُروجِ(

  ( سورة البروج )

ھي بُرج الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، واألسد، والسنبلة، والمیزان، والعقرب، والقوس، 

دورتھا حول الشمس تمرُّ باثني عشر بُْرَجاً، في كل فصٍل تمر والجدي، والدلو، والحوت، واألرض في 

  بثالثة بروج، فحینما قال هللا عزَّ وجل:

  ) ﴾1﴿ َوالسََّماِء ذَاِت اْلبُُروجِ(

  أي ھذه المجموعات الظاھرة المتأِلّقة، البَیِّنَة، التي یراھا ُسكَّان األرض وھم في دورتھم حول الشمس.

وارتفع، والبُْرج أعلى مكاٍن في البناء، والبروج مجموعاٌت من النجوم عظیمة إذاً: بََرَج بمعنى ظھر 

تُرى في كل فصٍل في أثناء دورة األرض حول الشمس، ھذه بََرَج، ھذه صیغة فَعََل، فھي بمعنى ارتفع 

َع الكأس ُجرْ  َج، فعلى وزن تَفَعََّل، وزن تَفَعََّل یفید التكرار مثل، تََجرَّ َعةً بعد جرعة، تجرع وظھر، أما تَبَرَّ

  الكأس أي شرب الكأس على ُجُرَعات.

  معنى التبرج شرًعا: – 2

  فمعنى قولھ تعالى:

ْجَن (   ) ﴾33﴿ َوَال تَبَرَّ

ً من  بالمعنى الدقیق: وال تُْظِھْرُن مفاتنكن، أي أن هللا سبحانھ وتعالى أكرم المرأة فأسبغ علیھا شیئا

ھذا الجمال حینما أسبغھ هللا علیھا جعلھ سبباً لسعادة زوجھا بھا، الجمال، بعض الجمال، أو أكثر الجمال، 

جعل ھذا الجمال لیْسُكُن زوجھا إلیھا، فإذا استخدم ھذا الجمال لغیر ما خلق لھ، لغیر زوجھا، لألجانب، 

لمن في الطریق فقد أضلت المسعى، فا� سبحانھ وتعالى أراد أن تكون ھذه المرأة شیئاً مصوناً، بعیداً 

عن وحول الطریق، بعیداً عّما تقع علیھ العیون، فحینما سمح لھا أن تخرج لعلٍة شرعیٍة، لسبٍب شرعيٍ، 

لعذٍر شرعيٍ، لضرورةٍ شرعیٍة، حینما سمح لھا أن تخرج، أمرھا أو نھاھا عن أن تتبرج، والتبرج 

  إظھار ما یجب إخفاؤه عن األجانب، إظھار ما یجب إخفاؤه في الطریق.

ج في البیت، وإذا خرجت یجب إخفاؤه   في الطریق ؛ ولكن یجب التبرُّ

َج الَجاِھلَيِ◌ّ◌ِة األُولَى ﴾ ْجَن تَبَرُّ   ﴿ َوالَ تَبَرَّ

" یا أم المؤمنین، ما تقولین في عثرت على نٍص رائعٍ للسیدة عائشة رضي هللا عنھا، قیل لھا: 

ي خاتم الذھب، وفي رقاق الِخَضاب وفي الصباغ، وفي التمائم، وفي القرطین، وفي الخلخال، وف

  ؟ ".الثیاب
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مرة ثانیة.. یا أم المؤمنین، ما تقولین في الخضاب وفي الصباغ، وفي التمائم، وفي القرطین، وفي 

تُكُنَّ قصة امرأٍة واحدٍة، أحل  الخلخال، وخاتم الذھب، ورقاق الثیاب ؟ فقالت: << یا معشر النساء قِصَّ

  لمن ال یحلُّ لَكُن >>.هللا لَكُنَّ الزینة غیر متبرجاٍت 

ج في البیت:   وجوب التبرُّ

إذاً: یجب على المرأة أن تتزین لزوجھا، ویجب علیھا في الوقت نفسھ أن تُخفي ھذه الزینة عن غیر 

زوجھا، فإذا فھمت المرأة المسلمة أن النھي عن التبرج یعني نھیاً عن التبرج مطلقاً فھذا فھٌم أعرج، إنھا 

ا لتحفظھ من أن یَْخِطَف بصره، أمرھا الشرع أن تتزین لزوجھا لتكون سكناً لھ أمرت أن تتزین لزوجھ

كما أراد هللا عزَّ وجل، أمرھا الشرع أن تتزین لزوجھا لتُعینیھ على طاعة هللا عزَّ وجل، أمرھا الشرع 

  أن تتزین لزوجھا لئال تحدثھ نفسھ الضعیفة أن ینظر إلى غیرھا.

  ت لعلٍة شرعیٍة، لضرورةٍ شرعیة، لعذٍر شرعيٍ:لكن إذا خرجت المرأة من البی

ْجَن﴾   ﴿ َوالَ تَبَرَّ

  أي أیتھا النساء المؤمنات ال تظھرن ما منح هللا لُكنَّ من جماٍل لغیر أزواجكُن.

  من معاني التبرج:

 نعود إلى اآلیة، بعضھم قال: ال تُظھرن ما یُْستَْدَعى بھ شھوة الرجل، أْي أّن أّي شيٍء أظھرنھ استدعى

م، ھذا مقیاس دقیق، دعونا من التفاصیل، ودعونا من الِخالفیات، أي شيٍء  بھ شھوة الرجل فھذا محرَّ

  یلفت نظر الرجال ممنوعٌ أن تظھره المرأة.

  ﴿ َوال یُْبِدیَن ِزینَتَُھنَّ إِال َما َظَھَر ِمْنَھا ﴾

  ) 31( سورة النور: من اآلیة 

ظھر عن غیر قصٍد منھا، كأن تكون طویلة القامة، ماذا تفعل بطولھا ؟ كأن تكون ممتلئة الجسم، كأن 

ترتدي ثوباً أسود اللون، ھذا اللون أي لوٍن إذا اختارتھ بعنایٍة قد یكون لوناً دقیقاً، ماذا تفعل بطولھا أو 

  ھره..بامتالء جسمھا، أو بلون معطفھا ؟ ھذا الذي لیس بإمكانھا أالّ تظ

  ﴿ َوال یُْبِدیَن ِزینَتَُھنَّ إِال َما َظَھَر ِمْنَھا ﴾

ولم یقل هللا عزَّ وجل: إال ما أظھرن منھا، إال ما َظَھَر عن غیر قصٍد، وعن غیر إرادةٍ، وعن غیر 

  مشیئٍة، إذاً: أي شيٍء یلفت النظر إلیھا ممنوعٌ أن تظھره، وقد یكون أجمل ما في المرأة وجھھا، إذاً:

   یُْبِدیَن ِزینَتَُھنَّ إِال َما َظَھَر ِمْنَھا ﴾﴿ َوال

  ) 31( سورة النور: من اآلیة 
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بإمكانھا أن تظھره أو أال تظھره، بإمكانھا أن ترخي علیھ حجاباً، بإمكانھا أن تضرب بخمارھا من 

ٍت <<كن محرمارأسھا على صدرھا مروراً بوجھھا، بإمكانھا كما قالت السیدة عائشة رضي هللا عنھا: 

مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فكان الركبان إذا مّروا بنا أو حاذونا أسدلت إحدانا جلبابھا على 

  ، بھذه العبارة.وجھا >>

  على كٍل سأریكم من خالل ما ورد في التفاسیر كیف كانت المرأة في الجاھلیة تتبرج.

ج في الجاھلیة:   صورة التبرُّ

  

  الفروع: – 1

، أن تمشي بین الرجال نوعٌ من أنواع كانت المرأة تخرج تمشي بین الرجال " " قال اإلمام مجاھد:

ج، ألم یقل هللا عزَّ وجل في قصة سیدنا شعیب:   التبرُّ

َعاُء َوأَبُونَا َشْیٌخ َكبِیٌر(    ) ﴾ 23﴿ قَاَل َما َخْطبُكَُما قَالَتَا ال نَْسِقي َحتَّى یُْصِدَر الِرّ

  ( سورة القصص )

ج، ھذا ما قالھ اإلمام مجاھد.أي أّن مزاحمة ا   لرجال، وأن تسیر المرأة بین الرجال ھذا من التبرُّ

  الصورة الثانیة: – 2

  ، لذلك:" كانت لُھنَّ ِمْشیَةَ تكسٍر وتَغَنُّج " وقال قتادة:

  ﴿ َوال یَْضِرْبَن بِأَْرُجِلِھنَّ ِلیُْعلََم َما یُْخِفیَن ِمْن ِزینَتِِھنَّ ﴾

  )31ة (سورة النور: من اآلی

  ھناك جمال الحركة، وھناك جمال الصوت، وھناك جمال اللون، وھناك جمال القَوام.

  ) ﴾32﴿ فََال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِِھ َمَرٌض َوقُْلَن قَْوًال َمْعُروفًا (

  تتحرك حركةٌ تلفت النظر.. المرأة منھیةٌ عن أن تتكسََّر في صوتھا كي تلف النظر إلیھا، ومنھیةٌ عن أن

  ﴿ َوال یَْضِرْبَن بِأَْرُجِلِھنَّ ِلیُْعلََم َما یُْخِفیَن ِمْن ِزینَتِِھنَّ ﴾

  )31(سورة النور: من اآلیة 

  ومنھیةٌ عن أن تخضھ بالقول..

  ) ﴾32﴿ فََال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِِھ َمَرٌض َوقُْلَن قَْوًال َمْعُروفًا (
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  فالَ تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِِھ َمَرضٌ 

ما  ومنھیةٌ أیضاً أن تظھر من أعضائھا، ومن خطوط جسمھا، ومن مالمحھا، ومن شكلھا، ومن لونھا،

یلفت النظر إلیھا، كالم واضح كالشمس، من قوامھا، ومن خطوط جسمھا، ومن حجم أعضائھا، ومن 

لَْونَِھا، ومن شكلھا، ومن مالمح وجھھا، ما یلفت النظر إلیھا، فالتبرج إظھار ما یجب إخفاؤه، إظھار كل 

  زینٍة طبیعیٍة منحھا هللا للمرأة أو غیر طبیعیة.

لقي الخمار على رأسھا وال تشده، فتظھر قالئدھا وقرطھا، ویظھر قرُطھا " كانت تُ وقال ابن حیان: 

  وعنقھا، ھذا التبرج الذي كان في الجاھلیة األولى ".

  " ربما أظھرت عنقھا وذوائب شعرھا، وأقرطة أذنیھا ". وقال ابن كثیر:

  الجاھلیة األولى والجاھلیة الثانیة:

برج الجاھلیة األولى، وسبحان هللا ! لحكمٍة أرادھا هللا عزَّ ھذا الوصف الذي ورد في كتب التفاسیر عن ت

وصف ھذه الجاھلیة بأنھا جاھلیةٌ أولى، ومن وصف الجاھلیة بأنھا أولى یستنبط أن ھناك جاھلیٍة ثانیة، 

  ربما كانت أشد من األولى، نساٌء كما قال النبي علیھ الصالة والسالم:

  (( كاسیات عاریات ))

إما ألن الثوب شفاف یشفُّ عما تحتھ، أو ألنھ ضیق یصف حجم أعضائھا، فھن كاسیات لكنھن عاریات، 

  مائالٌت ممیالت، فالعنوھن ألنھن ملعونات..

َجاِل، یَْنِزلُوَن َعلَى أَْبَواِب اْلمَ  تِي ِرَجاٌل یَْرَكبُوَن َعلَى السُُّروجِ َكأَْشبَاِه الِرّ ْسِجِد (( َسیَكُوُن فِي آِخِر أُمَّ

ٌت، لَْو َكانَْت نَِساُؤھُْم َكاِسیَاٌت َعاِریَاٌت، َعلَى ُرُءوِسِھْم َكأَْسنَِمِة اْلبُْخِت اْلِعَجاِف، اْلعَنُوھُنَّ فَِإنَُّھنَّ َمْلعُونَا

ةٌ ِمَن األَُمِم لََخَدْمَن نَِساُؤكُْم نَِساَءھُْم، َكَما یَْخِدْمنَكُْم نَِساُء األَُممِ    قَْبلَكُْم )) َوَراَءكُْم أُمَّ

ِ ْبَن َعْمٍرو]   [مسند أحمد عن َعْبَد �َّ

  إذاً:

ْجَن (   ) ﴾33﴿ َوَال تَبَرَّ

، ھذا الجمال یجب أن یظھر للزوج، وأن یختفي عمن  ال تظھرن الفتنة أو الجمال الذي أودعھ هللا فیكُنَّ

كل جمالھا لألجانب، وكل سواه، أما إذا فسقت المرأة، وفجرت قُلبَت اآلیة، فكل جمالھا في الطریق، و

أنوثتھا ولطفھا، وِرقَّتھا لغیر زوجھا، وكل ما یستوحُش منھ لزوجھا، ھذا من الخروج عن منھج هللا عزَّ 

  وجل.

َج اْلَجاِھِلیَِّة اْألُولَى ( ْجَن تَبَرُّ   ) ﴾33﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ َوَال تَبَرَّ
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ولكشف األعضاء جماالً، لكن اإلنسان كلما ارتقى یعجب بعضھم قال: إن للحشمة جماالً، وإن للتبذُّل 

بجمال الحشمة ال بجمال التبذُّل، كلما ارتقى ذوق اإلنسان یعجبھ في المرأة حیاؤھا وحشمتھا، ھكذا ورد 

  في القرآن الكریم حینما قال هللا عزَّ وجل:

َعا )فََسقَى لَُھَما ثُمَّ تََولَّى إِلَى الِظِّلّ 23ُء َوأَبُونَا َشْیٌخ َكبِیٌر(﴿ قَاَل َما َخْطبُكَُما قَالَتَا ال نَْسِقي َحتَّى یُْصِدَر الِرّ

)فََجاَءتْھُ إِْحَداھَُما تَْمِشي َعلَى اْستِْحیَاٍء قَالَْت إِنَّ أَبِي 24فَقَاَل َرِبّ إِنِّي ِلَما أَنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْیٍر فَِقیٌر(

  ْیَت لَنَا ﴾یَْدعُوَك ِلیَْجِزیََك أَْجَر َما َسقَ 

  (سورة القصص )

ما الذي لفت نظرھا في سیدنا موسى ؟ قوتھ، وأمانتھ، عفتھ، فما نظر إلیھا، بل أطرق في األرض، فلما 

أراد أن یذھب إلى بیت أبیھا قال: سیري خلفي، ودلیني على الطریق، وما الذي أعجبھ فیھا ؟ حیاؤھا، 

جوه النساء ـ وقحةً تُِحدُّ النظر إلیك ـ وتُرفُع النخوة من و ومن عالمات قیام الساعة أنھُ ینزع الحیاء من

رؤوس الرجال، وتُنزع الرحمة من قلوب األمراء ـ ال حیاء في وجوه النساء، وال نخوة في رؤوس 

  الرجال، وال رحمة في قلوب األمراء.

  إیاكم والدیاثة !!!

  وقد قال علیھ الصالة والسالم:

من ھو الدیوث یا رسول هللا ؟ قال: الذي یرضى الفاحشة في أھلھ، وال (( الدیوث ال یدخل الجنة، قیل: 

  یغار على عرضھ ))

، َوالدَّیُّوُث الَِّذي یُِقرُّ فِي أَ  ُ َعلَْیِھُم اْلَجنَّةَ: ُمْدِمُن اْلَخْمِر، َواْلعَاقُّ َم �َّ   ْھِلِھ اْلَخبََث ))(( ثَالثَةٌ قَْد َحرَّ

 ِ   اْبُن ُعَمَر ) (مسند أحمد َعْن َعْبُد �َّ

فالذي ال یغار على عرضھ أو یرضى الفاحشة في أھلھ فھو دیوث، اإلنسان لھ فطرة، حدثني أحدھم مّرة 

أنھ قرأ في مجلٍة عن امرأةٍ تعمل في التمثیل، لیست مسلمةً، سئلت عن شعورھا وھي تبدي للناس 

"إنھ شعور الخزي والعار، وھذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنھا على الناس، إن  محاسنھا ؟ قالت:

  الحب یجب أن یبقى بین الزوجین وفي غرٍف مغلقة ".

ھذا التخطیط اإللھي، وھذه ھي الفطرة، فلذلك عندك النقل، وعندك العقل، وعندك الفطرة، فإذا خالفت 

إلنسان سواء السبیل، فالعقل یأمره بذلك، والفطرة النقل، أو خالفت العقل، أو خالفت الفطرة، فقد ضل ا

  تأمره بذلك، والنقل یأمره بذلك، والذوق الرفیع یأمره بذلك.

  ما ھي الجاھلیة التي وصفت في القرآن الكریم ؟

  وبعد فلدینا سؤاٌل دقیق: ما ھي الجاھلیة التي وصفت في القرآن الكریم ؟
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َج اْلَجاِھلِ  ْجَن تَبَرُّ   ) ﴾33یَِّة اْألُولَى (﴿ َوَال تَبَرَّ
  النوع األول: الجھل بحقائق الدین:

  الجاھلیة استخدمت في القرآن الكریم بتعریفین، مرةً:

  ) ﴾138﴿ قَالُوا یَا ُموَسى اْجعَل لَنَا إِلًَھا َكَما لَُھْم آِلَھةٌ قَاَل إِنَّكُْم قَْوٌم تَْجَھلُوَن(

  ( سورة األعراف )

 تعرفون من ربكم ؟ وال من إلھكم، وال من خالقكم، ال تعرفون حقائق ال تعرفون حقیقة األلوھیة ؟ ال

  التوحید، ال تعرفون عظمة هللا عزَّ وجل.

  إذاً: الجاھلیة ھنا بمعنى الجھل بحقائق اإلیمان.

  النوع الثاني: االنحراف عن منھج هللا:

  ومرة ثانیة جاء الوصف على لسان سیدنا یوسف حینما قال:

  ) ﴾33َعنِّي َكْیَدھُنَّ أَْصُب إِلَْیِھنَّ َوأَكُْن ِمْن اْلَجاِھِلیَن( ﴿ َوإِال تَْصِرفْ 

  (سورة األعراف)

فالجاھلیة في القرآن ؛ إما جھٌل بحقائق الدین، أو انحراٌف عن منھج الدین، فاإلنسان إذا كان مسلماً 

ھج هللا عزَّ وجل فھو وخالف منھج هللا عزَّ وجل فھو جاھلي، واإلنسان إذا كان أخالقیاً، وما عرف من

جاھلي، یدلنا على ذلك مقالة النبي علیھ الصالة والسالم ألحد أصحابھ في ساعة ضعٍف، وقد تشادَّ مع 

، فما كان " یا ابن السوداء " صحابي آخر، وكان أسود اللون، فقال ھذا الصحابي لذاك العبد األسود:

  من نبیِّنا علیھ الصالة والسالم إال أن قال لھ:

  نك امرٌؤ فیك جاھلیة ))(( إ

  [ متفق علیھ عن اْلَمْعُروِر ْبِن ُسَوْیٍد]

أراد ھذا الصحابي أن یكفر عن ذنبھ، فوضع خدَّه على األرض، ولم یرض إال أن یطأ خده ھذا الذي 

  عیره بسواد لونھ.

ُحلَّةٌ، َوَعلَى غُالِمِھ ِمثْلَُھا، فََسأَْلتُھُ َعْن ففي صحیح مسلم َعِن اْلَمْعُروِر ْبِن سَُوْیٍد قَاَل: َرأَْیُت أَبَا َذٍرّ َوَعلَْیِھ 

ِ َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلََّم فَعَیََّرهُ بِأُمِّ  ُجُل َذِلَك، قَاَل: فََذَكَر أَنَّھُ َسابَّ َرُجال َعلَى َعْھِد َرُسوِل �َّ ِھ، قَاَل: فَأَتَى الرَّ

  َذَكَر َذِلَك لَھُ، فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلََّم:النَّبِيَّ َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلََّم فَ 

ُ تَْحَت أَْیِدیكُْم، فََمْن َكاَن أَُخوهُ   تَْحَت یََدْیِھ فَْلیُْطِعْمھُ (( إِنََّك اْمُرٌؤ فِیَك َجاِھِلیَّةٌ، إِْخَوانُكُْم َوَخَولُكُْم، َجعَلَُھُم �َّ

ا یَأْكُُل، َوْلیُلْ  ا یَْلبَُس، َوال تَُكِلّفُوھُْم َما یَْغِلبُُھْم، فَِإْن َكلَّْفتُُموھُْم فَأَِعینُوھُْم َعلَْیِھ ))ِممَّ   بِْسھُ ِممَّ

  [ متفق علیھ عن اْلَمْعُروِر ْبِن ُسَوْیٍد]
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  إذاً: الجاھلیة أن تجھل، والجاھلیة أن تنحرف، إذاً لیست الجاھلیة فترةً زمنیةً، ولكنھا حالةً اجتماعیة.

  الجاھلیة األولى أحیاناً أھون من الجاھلیة المعاصرة:

  

  مع امرئ القیس: – 1

  قد نكون نحن اآلن في جاھلیٍة جھالء، ألن عنترة العبسي عاش في الجاھلیة وقال:

  َوأََغضُّ َطرفي ما بََدت لي جاَرتي َحتّى یُواري جاَرتي َمأواھا

***  

فھذا الشاعر الجاھلي الذي عاش في عصر الجاھلیة غض بصره عن جارتھ، فإذا كان إطالق البصر، 

  والتلصُّص على عورات المسلمین من سمات ھذا العصر، فنحن في جاھلیٍة َجْھالء.

  أم سلمة وقصتھا مع الرجل المشرك:– 2

قتھا، بعد أن بقیت عاماً أو أكثر أثر إّن أم سلمة فیما أذكر أرادت أن تلحق بزوجھا في المدینة، فركبت نا

مشاّدةٍ بین أھل زوجھا وأھلھا حول ابنھا سلمة، وحینما َرقَّ قومھا وقوم زوجھا لھا، وسمحوا لھا أن 

تنطلق إلى زوجھا في المدینة، ركبت ناقتھا، شاھدھا أحد المشركین، وَكبَُر علیھ أن تسافر وحدھا إلى 

ق ال یَُصدَّق، كلما أرادت أن تستریح أناخ جملھا، وابتعد عنھا كثیراً، المدینة، فرافقھا، ولھا وصٌف دقیٌ 

وتركھا تستریح، فإذا حان وقت المسیر عاد إلیھا، وغض بصره، وأركبھا الجمل، وقاده اثني عشر یوماً 

  إلى المدینة دون أن یراھا، ھذا في الجاھلیة وقد كان مشركاً.

  ةً:الجاھلیة حالة َمَرضیة ولیست فترةً زمنی

فلذلك الجاھلیة لیست فترةً زمنیةً ؛ بل ھي حالةٌ مرضیة، قد تكون في أي عصر، فحینما ینطلق الناس 

نحو شھواتھم، وحینما تخرج النساء كاسیات عاریات مائالٌت ممیالت، فنحن في جاھلیة، وحینما یختلط 

ً من الرجال بالنساء، وینشأ عن ھذا االختالط الفتن، وخراب البیوت، ومشكالت األُ  َسر، ھذا أیضا

الجاھلیة، فلذلك الموضوع خطیٌر جداً، فأنت كمسلم ھناك منھج رسمھ هللا لك، فإما أن تعرفھ فأنت إذاً 

مؤمن ومسلم ؛ وإما أن تجھلھ فأنت جاھلي، اآلن عرفتھ، إما أن تسیر علیھ فأنت مسلم ومؤمن ؛ وإما أن 

  ألحد أصحابھ: تخالفھ فأنت جاھلي، كما قال علیھ الصالة والسالم:

  (( إنك امرٌؤ فیك جاھلیة ))

  [ البیھقي في شعب اإلیمان عن أبي أمامة ]
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ولك أن تقول لكل إنسان یجھل حقائق التوحید، یجھل حقائق القرآن، یفتخر بجھلھ: إنك امرٌؤ فیك 

، إذا: ، ھذا ھو الجھل" إنك امرٌؤ فیك جاھلیة " جاھلیة، وكل إنساٍن یعرف بعض الحقائق ویحیُد عنھا،

  إما أّن الجاھلیة من جھل الحقائق، وإما أن الجاھلیة من عدم تطبیق الحقائق، إذاً:

َج اْلَجاِھِلیَِّة اْألُولَى ( ْجَن تَبَرُّ   ) ﴾33﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ َوَال تَبَرَّ

  لیست ھذه اآلیة خاصة بنساء النبي فانتبھوا !!!

یتوھم أن ھذه اآلیة تختص بھا نساء النبي، فقد وقع في وھٍم كبیر،  ھذا نھي، ومرة ثانیة أقول لكم: إّن َمن

ألن هللا عزَّ وجل إذا أمر نساء النبي وھن الُمْحَصنَات، العفیفات، الطاھرات، التقیَّات، القانتات، إذا 

 أمرھن أال یتبرجن تبرج الجاھلیة األولى، فألن یكون األمر موجھاً إلى عامة النساء المؤمنات من باب

  أولى.

  یا أیتھا المسلمة إیّاك أن تؤذي الشباب !!!

والمرأة المؤمنة ال تقول مثالً: أنا حینما أسیر في الطریق ال یجرؤ أحٌد أن یخاطبني بكلمة، نقول لھا: 

أیتھا األخت الكریمة إذا كان في مظھرِك ما یلفت النظر إلیِك فقد آذیِت المسلمین، وأنِت ال تدرین، إذا 

ما یؤذي الشباب، أو یؤذي العُزاب، أو یؤذي المتزوجین فقد ساھمِت في خراب  كان في مظھرك

ة، إن مظھرِك ھذا یؤذي المسلمین، یؤذي  البیوت، وأنت ال تدرین، وأنِت في أعلى درجات اإلباء والِعزَّ

أنِك الشباب، یؤذي المحرومین، یؤذي من لیس لھ زوجة، فما ھذا القول بأنِك شریفة !! وبأنِك عزیزة، وب

صارمة، وبأنِك شدیدة، إن ھذا المظھر الذي یلفت النظر إلیِك فیھ أذًى وأي أذًى، إنِك إن نظر إلیِك شاٌب 

وتَحسَّر، أو نظر إلیِك متزوٌج وتألَّم فقد ساھمِت في خراب بیتھ وأنت ال تدرین، فالمرأة المؤمنة ال تؤذي 

  الناس بشكلھا، وال بقوامھا، وال بزینتھا.

: الزینة الطبیعیة التي أودعھا هللا في المرأة، والزینة المجلوبة التي تصنعھا بأیدیھا، سواء ومرةً ثانیة

بسواء، فال ھذه وال تلك، لذلك العورة قد تظھر ال بلونھا ؛ ولكن بحجمھا من خالل ضیق الثیاب، وقد 

تكون مباحةً في اإلسالم، تظھر بلونھا من خالل ِرقَِّة الثیاب، فالثیاب الرقیقة والضیقة ھذه ال یمكن أن 

  فكل ما یبدي مفاتن المرأة منھیةٌ أن تظھره.

ْجَن (   ) ﴾33﴿ َوَال تَبَرَّ

  ال تظھرن، البارجة غیر القارب، البُرج أعلى ما في البناء، البروج نجوٌم عظیمة.

َج اْلَجاِھِلیَِّة ( ْجَن تَبَرُّ   ) ﴾33﴿ َوَال تَبَرَّ

ف قیمتھا، ال تعرف وظیفتھا في المجتمع، ال تعرف دورھا الخطیر، أي تبرج المرأة الجاھلة التي ال تعر

ال تعرف لمن ھذا الجمال، ال تحمل المرأة لوحةً حمراء، لوحتھا سوداء، ھي لزوجھا فقط ال لعامة 
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الناس، ھذه التي تعطي ِمن أنوثتھا، ومن حركاتھا، ومن صوتھا، ومن جمالھا، لكل َمن ینظر إلیھا، ھذه 

  اصةٌ لزوجھا ؛ بل ھي عامة، إذاً:لیست امرأةٌ خ

َالةَ ( َج اْلَجاِھِلیَِّة اْألُولَى َوأَقِْمَن الصَّ ْجَن تَبَرُّ   ) ﴾33﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ َوَال تَبَرَّ

  ِمن طرق عدم التبرج: إقامة الصالة على وجھھا:

جن، أراد أن یبین لھن الطریق، إنكن  لعل هللا سبحانھ وتعالى حینما بدأ بأن یقررن في بیوتھن، وأالّ یتبرَّ

إن أقمتن الصالة، فبالصالة وبالقرب من هللا عزَّ وجل، وبشعور المرأة بأنھا قریبةٌ من هللا عزَّ وجل، بأن 

هللا یحبھا، وبأن هللا یرضى عنھا، حینما ال تؤذي عباد هللا المؤمنین، لعلھا بھذا القُرب تستعین على أن 

  تنفذ أمر هللا عزَّ وجل.

إلنسان دائماً عنده في حیاتھ عوض، مثالً: یقولون: إن عملیة البیع ال تتم إال بحالة نفسیة، عملیة الشراء ا

وعملیة البیع ال تتمان إال بحالة نفسیة، فأنت كمشتٍر ال یمكن أن تشتري ھذا الكتاب إال إذا رأیتھ أثمن من 

مة الكتاب أثمن من عشرین ال ینعقد البیع، مالك، من ثمنھ، قال لك ثمنُھ: عشرون لیرة، ما لم تر أن قی

  والبائع ال یمكن أن یبیع الكتاب إال إذا شعر أن ثمنھ أغلى منھ.

فھذه المرأة التي تقبل أن تتحجب، وأن تطبق شرع هللا عزَّ وجل، وأن تستقر في البیت، وأن تبتعد عن 

وجل، إذا ذاقت حالوة القُرب، إذا  كل زینٍة تلفت النظر، ما الذي یعینھا على ذلك ؟ أن تتصل با� عزَّ 

ذاقت معنى أن یرضى خالق الكون عنھا، إذا ذاقت أن هللا یحبھا، ویحب أمثالھا، وأن هللا راٍض عنھا، إذا 

ِھ وقضیضھ، من أِلِفِھ إلى یائِِھ.   ذاقت ھذه المرأة طعم القُْرب طبقت أمر هللا بقَِضّ

  إذاً:

ْجَن (﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ َوَال تَ    ) ﴾33بَرَّ

اآلیة دقیقة جداً، أي تبرجن في بیوتكن، فإذا خرجتن من بیوتكن لعذٍر شرعي فال تبرجن في الطریق، 

  ألن ھذا الجمال ألزواجكن ال لعامة الناس..

َج  ْجَن تَبَرُّ َكاةَ ﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ َوَال تَبَرَّ َالةَ َوآَتِیَن الزَّ َ  اْلَجاِھِلیَِّة اْألُولَى َوأَقِْمَن الصَّ َوأَِطْعَن �َّ

  ) ﴾33(َوَرُسولَھُ 

  معنى إتیان الزكاة :

قال بعض العلماء: وآتین الزكاة ھنا بمعنى تصدَّقن الصدقة النافلة، فالمرأة ال تخلو أن یكون لھا مال، 

الفقراء والمساكین، على امرأةٍ ضعیفْة، على امرأةٍ أرملٍة، على امرأةٍ  فالبدَّ من أن تتصدق من مالھا على

مسكینٍة، على طفٍل یتیم، ھذا معنى الزكاة، باعتبار المرأة إذا ملكت النصاب علیھا الزكاة قوالً واحداً، 
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لب الظن تجب علیھا الزكاة، لكن یغلب على المرأة أن تكون نفقتھا على زوجھا، فإذا أُِمَرت بالزكاة فأغ

  أن ھذه اآلیة موجھة إلى الصدقة النافلة..

َ َوَرُسولَھُ ( َكاةَ َوأَِطْعَن �َّ   ) ﴾33﴿ َوأَقِْمَن الصََّالةَ َوآَتِیَن الزَّ

  َوأَِطْعَن هللاَ َوَرسُولَھ

ھذا من عطف العام على الخاص، أي أن المرأة المسلمة ال تخرج عن منھج هللا أبداً، ال تحید عن شرع 

أبداً ؛ ال في حركتھا، وال في صوتھا، وال في مظھرھا، وال في ثیابھا، وال في طاعة زوجھا، وال في هللا 

  رعایة أوالدھا.

(( انصرفي أیتھا المرأة، وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجھا وطلبھا 

  )) مرضاتھ واتباعھا موافقتھ یعدل ذلك كلھ ـ أي یعدل الجھاد في سبیل هللا

  [أخرجھ ابن عساكر وأخرجھ البیھقى فى شعب اإلیمان عن أسماء بنت یزید األنصاریة]

َ َوَرُسولَھُ ( َكاةَ َوأَِطْعَن �َّ   ) ﴾33﴿ َوأَقِْمَن الصََّالةَ َوآَتِیَن الزَّ

  في كل شيء، حتى في عالقتھا بزوجھا، حتى في تربیتھا ألوالدھا، حتى في عالقتھا بأھلھا.

َ َوَرُسولَھُ ( ﴿ َوأَِطْعنَ  َّ�33﴾ (  

حتى في خروجھا، حتى في ثیابھا، حتى في ِحجابھا، حتى في ترك العطر في الطریق، حتى في عدم 

الخروج من البیت من دون إذن الزوج، على المرأة المسلمة أن تتقّصى أوامر هللا عزَّ وجل، وأوامر 

  ة:النبي علیھ الصالة والسالم فیما یَُخصُّھا، وھذه اآلی

َ َوَرُسولَھُ (   ) ﴾33﴿ َوأَِطْعَن �َّ

  ھذه من عطف العام على الخاص.

ْجَس أَْھَل اْلبَْیِت َویَُطِھَّركُْم تَْطِھیًرا ( ُ ِلیُْذِھَب َعْنكُُم الِرّ   ) ﴾33﴿ إِنََّما یُِریُد �َّ

ْجَس أَْھَل البْیِت َویَُطھِّ    َركُْم تَْطِھیراً إِنََّما یُِریُد هللاُ ِلیُْذِھَب َعْنكُُم الِرّ

  

  ما ھو البیت في ھذه اآلیة ؟ – 1

نجد في ھذه اآلیة معنى دقیقاً جداً وجلیالً، ھو أّن كلمة ( البیت ) جاءت في اآلیة معرفة، إذا قلت: البیت 

أي الكعبة، البیت الحرام، في األرض بیٌت واحد، ھو البیت الحرام، ھذه ( أْل ) ھي ( أْل ) العھدیة، 

دائرة فیھا مئتا موظف، وفیھا مدیر، فكلَّما قلت: المدیر مثالً حضر أو غاب، والمدیر تكون أنت في 
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أصدر قرارا، كلمة المدیر بھذه الدائرة تعني مدیر ھذه الدائرة، ھذه ( أل ) للعھد، وألن بیت هللا الحرام 

  بیٌت واحٌد في األرض، لذلك ورد ذكره معرٌف بـ ( أل ) العھدیة.

  یت في ھذه اآلیة ؟من ھم أھل الب – 2

أما ھنا فشيٌء جدید، أھل بیت النبي نساؤه، ھم أھل البیت، إذاً: بیت النبي شيٌء مقدس جداً، وجاءت 

الكلمة أیضاً لمنزلتھ، ألن الناس لو رأوا النبي في أعلى درجة، ولم یروا نساءه في المستوى الالَّئق بھن 

ً عن بیتھ، ھذه زوجتھ ِلَم ال تكون تتزلزل  نفوسھم، یختل توازنھم، فلیس من المعقول أن تفصل إنسانا

على وضعٍ مقبول، ھؤالء أوالده، ھؤالء بناتھ، فإذا دعا اإلنسان إلى هللا عزَّ وجل فلینتبھ إلى البیت، ألن 

علیائھ، خالق السماوات خلالً في البیت یضعف الدعوة إلى هللا عزَّ وجل، فإذاً ربنا عزَّ وجل في 

  واألرض قال:

ْجَس ( ُ ِلیُْذِھَب َعْنكُُم الِرّ   ) ﴾33﴿ إِنََّما یُِریُد �َّ
  التبّرج واالنحراف رجس: – 3

التفلُّت من أوامر الشرع، إظھار الزینة، أن یضربن بأرجلھن لیعلم ما یخفین من زینتھن، ھذا ِرجس أي 

  نََجس.

  ) ﴾32فَیَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِِھ َمَرٌض ( ﴿ فََال تَْخَضْعَن بِاْلقَْولِ 

  ھذا نََجس ِرجس.

إظھار الزینة لغیر الزوج ھذا رجس، فربنا عزَّ وجل كي ینفرنا من ھذا االنحراف سماه نََجساً، فأن 

تَظھر المرأة فاتنةً، أو أن تعرض مفاتنھا على الناس، أو أن تتساھل في حجابھا، أو أال تكون دقیقةً في 

  ء زینتھا، إن ھذا العمل سماه هللا في القرآن الكریم: رجساً.إخفا

ْجَس أَْھَل اْلبَْیِت ( ُ ِلیُْذِھَب َعْنكُُم الِرّ   ) ﴾33﴿ إِنََّما یُِریُد �َّ

أي أّن هللا عزَّ وجل تولَّى في علیائھ تطھیر أھل بیت النبي وتأدیبھن، وفي معنى آخر: أن ھذا البیت بیت 

و لم یكن في مستوى الرسالة الضطرب الناس، لشك الناس في ھذه الدعوة، فالمرأة النبي مقدس جداً، ل

التي تلوذ بالنبي إذا انحرفت سببت لألتباع اضطراباً، وزلزلةً، وقلقاً، وشكاً، وطعناً، فلذلك أھل بیت 

  النبي یجب أن یكونوا في المستوى الالئق بالنبي، لذا تولى هللا بنفسھ تأدیبھن.

  لطیف یھم الداعیة على هللا: استنباط – 4

وقیاساً على ھذا إنك إن أردت أن تدعو إلى هللا عزَّ وجل فالناس یرقبون بیتك، یتبعون أھل بیتك، یتبعون 

بناتك، یتبعون أوالدك، ھل ھذا الذي تدعونا إلیھ مطبٌق في بیتك ؟ أم أن الدعوة ارتزاق ؟ ھل ھذا الذي 

؟ ألن الناس لو رأوا خالفاً ومسافةً بین ما ھو كائن وما یجب أن  تدعونا إلیھ مطبٌَق في حیاتك الخاصة

  یكون تزلزلوا، واضطربوا.
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  إذاً:

ْجَس أَْھَل اْلبَْیِت َویَُطِھَّركُْم تَْطِھیًرا ( ُ ِلیُْذِھَب َعْنكُُم الِرّ   ) ﴾33﴿ إِنََّما یُِریُد �َّ

  قصة وعبرة:

 ً ً مبرحة  كتبت امرأةٌ قصةً قصیرةً تقول فیھا: مرضت مرضا شدیداً بعد خلع ضرٍس، قاسیت منھ آالما

حرمتني طعم النوم واألكل شھراً كامالً، إذ لم یكن یكّف وقُع األلم لحظةً لیالً أو نھاراً، وزاد الورم حتى 

احون واألطباء،  كاد ّخِدّي ینفجر، وامتد إلى عنقي ورأسي، وأغلق َجْفنَْي عینَّي، فحار في أمري الجرَّ

ً من الشفاء، وإذا بید هللا الكریمة تمتد وتمسح المرض وعجز الطب وع ز الدواء، وقُطع األمل بتاتا

والورم، وتمحو على مھٍل الجرح وتصرف الورم، فوقف األطباء مدھوشین من ھذه المعجزة، وقالوا 

ً إن هللا القدیر الرحیم یحیي العظام وھي رمیم، فعاینت تفاھةَ الَخلق، وعْجَز من اد عى خاشعین: حقا

  العلم، وأدركت أن الخالق سبحانھ أبر وأرحم بعبده من كل إنسان.

قالت: وفي أثناء مرضي عادتني سیدةٌ فاضلة، وقالت لي مجاملة: إنِك ال تستحقین كل ھذا العذاب، أنت 

  !السیدة المؤمنة الُمَصِلّیَة الحاجة لبیت هللا الحرام، فماذا اقترفِت من آثام حتى تُعاقبي بھذه اآلالم ؟

قالت: فصرخت قائلةً: ال تقولي ذلك، فإن هللا ال یظلم الناس شیئاً، ولكن الناس أنفسھم یظلمون، إنني آثمة 

أستحق كل ھذا العذاب، ھذا الفم الذي أدَّبھ هللا بالمرض واأللم كان یُْصبَغ، وكان ال یأمر بالمعروف وال 

ُل بالمساح ج بالثوب ینھى عن المنكر، وھذا الوجھ الوارم كان یتجمَّ یق، وھذا الجسم الطریح كان یتبرَّ

األنیق، وھذه الھامة المتألمة المتأججة بنار الحمى كانت ال تحجب بالنقاب كما أمر هللا، وھي اآلن 

ْلُت فمي ووجھي  تحجب قھراً باللفائف الطبیة، لم اختمر بخمار االحتشام فخمَرني هللا بخمار اآلالم، َجمَّ

  ھما هللا صفعة العذاب والھوان.باألصباغ واألدھان، فصفع

  ھي أدیبة أیضاً كما یبدو.

قالت: إنِك لم تفعلي إال ما یفعلھ غیرِك ؛ بل وأقل مما یفعلھ غیرِك، فكل النساء یتبرجن، ویتجملن أكثر 

  منِك، وھاُھن یرتعن في بحبوحة الصحة، ویرفُْلَن في ُحلَِل السعادة!

حمتھ بي، فإذا أحب هللا عبداً ابتاله، وطھَّره بعذابھ وربَّاه، فقلت: ھذا من فضل ربي علّي، وحبھ لي، ور

اه، ففاز بجزاء الصبر، وحظي بفضیلة الشكر، وسعد بالتوبة والطھر،  ثم إذا أراد ساق لھ العافیة ونَجَّ

فشكراً � على ھذا الدرس النافع، وھذا األلم الشافي الناجع، وھذا العقاب المؤِدّب الرادع، وھذا المرض 

لُمَھِذّب الالذع، إن هللا سبحانھ وتعالى یأمرني بعملھ، بفعلھ بھذا المرض، بعد أن أمرني بكتابھ، إن لم ا

أستجب لكتابھ استجبُت لفعلھ، فكیف ال أشكره على ھذه العنایة ؟ وكیف ال أطیع من یرعاني ھذه الرعایة 

  یة الصبر، وفھمت؟ وھكذا ُشفیت من مرضي ضعیفة الجسم قویة اإلرادة، ضعیفة الھوى قو
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ً وضاحاً.   ما قالھ هللا لي بھذا المرض، وما سكبھ بقلبي بال ألفاظ، وما صوره لعیني فرآه عقلي جلیا

فھمت كیف یجب أن یُحاط رأسي ووجھي بالخمار، كما مثلھ هللا لي، وأن یدعو فمي ولساني بالشكر 

علي أن جعلتني أقھر ھوى نفسي  خوفاً وطمعاً، فكنت بعد مرضي غیر ما كنت قبلھ، وكانت أعظم نعمةٍ 

  وصبرت یومي، وأصبحت أغنى وأقنى من أمسي.

ھذا درس، فھذا الوجھ، ھذا الجمال الذي منحھ هللا للمرأة، إن لم یحجب بالنقاب ربما ُحِجَب باللفائف 

  الطبیة.

ھا األذى، وهللا سمعُت عن امرأةٍ متبذلة تعادي كل امرأةٍ تضع الحجاب، تعادیھا وتكیُد لھا، وتوقع ب

أصاب رأسھا مرٌض عُضال، فاضطرت لحلق شعرھا كلھ، وأشار علیھا الطبیب أن تضع الحجاب 

ع شفاء المرض، فتوسلت إلیھ أن تضع الباروكة قال: ال، ال، الحجاب ضروري، فالباروكة تؤذي  لیتسرَّ

  لكن حجاب المرض.الجلد، فرأتھا امرأةٌ وقد تنقَّبت بالحجاب، لم تصدق، ولكنھ لیس حجاب اإلیمان، و

إذا آذت المرأة عباد هللا بشكلھا، وزینتھا، وحركتھا، وصوتھا، إن كانت مؤمنةً، وإن كان فیھا بقیةٌ من 

یقیٍن وعقیدة، ربما ساق هللا لھا من اآلالم ما یردعھا، وھذه قصةٌ واقعیة، ھذه المرأة التي أصابھا مرٌض 

  ا شفاؤھا وثقتھا با� عزَّ وجل.شدید، وحینما تابت إلى هللا عزَّ وجل عاد إلیھ

  في الدرس القادم أرجو هللا سبحانھ وتعالى أن نفسر قولھ تعالى:

َ َكاَن لَِطیفًا َخبِیًرا ( ِ َواْلِحْكَمِة إِنَّ �َّ ) إِنَّ اْلُمْسِلِمیَن 34﴿ َواْذكُْرَن َما یُتْلَى فِي بُیُوتِكُنَّ ِمْن آَیَاِت �َّ

  )﴾35َواْلُمْسِلَماِت(

  إلى آخر اآلیات.

   

 


