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الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على خاتم األنبياء

والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .أما بعد:

إليكم قص ًة عجيب ًة عظيمة فيها عبرة وعظة؛ إنها قصة امرأة من أهل
الجنة :روى البخاري ومسلم يف «صحيحيهما»( )1عن ع َط ِ
اء ْب ِن َأبِي
َ
ِ
َر َباحٍ َق َالَ :ق َال لِي ا ْب ُن َع َّب ٍ
اسَ :أ َل ُأ ِر َ
ت
يك ْام َر َأ ًة ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل َجنَّة ؟ ُق ْل ُ
ِِ
ت إِنِّي ُأ ْص َر ُع َوإِنِّي
َت النَّبِ َّي ﷺ َف َقا َل ْ
الس ْو َدا ُء؛ َأت ْ
َب َلىَ ،ق َال َهذه ا ْل َم ْر َأ ُة َّ
ك ا ْلجنَّةُ ،وإِ ْن ِشئ ِ
ت و َل ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َأ َتك ََّش ُ
ْت
َ َ
ف َفا ْد ُع اهَّللَ ليَ ،ق َال« :إِ ْن شئْت َص َب ْر َ
دعو ُت اهَّلل َأ ْن يعافِي ِ
ت إِنِّي َأ َتك ََّش ُ
ف َفا ْد ُع اهَّللَ لِي
ت َأ ْصبِ ُرَ ،ف َقا َل ْ
كَ ،ف َقا َل ْ
ََْ
َ َُ َ
َأ ْن َل َأ َتك ََّش َ
ف َفدَ َعا َل َها».
إيمان وصدق،
لنتأمل يف قصة هذه المرأة العظيمة؛ فهذه المرأة معها
ٌ

ونقاء وصفاء ،ودين وحياء ،وبها هذه الشدة والبالء أال وهو ما

ويضجرها ،فجاءت
يؤرقها ويقلقها ،ويؤذيها
ُ
صرع فكان ِّ
أصابها من ْ
طالب ًة من النبي  -عليه الصالة والسالم  -أن يدعو اهلل لها أن يكشف

ما بها من ضر وأن يرفع عنها ما أصابها من بالء ،فأرشدها  -عليه
الصالة والسالم  -إلى ما هو أعظم لها من ذلك أال وهو أن تصبر

على الشدة والبالء والألواء وتكون العاقبة الجنة ،فاختارت حسن

العاقبة وجميل المآل وأن تكون من أهل الجنة بضمانة رسول اهلل ﷺ
إن صبرت؛ فاختارت  -رضي اهلل عنها  -الصبر إال أنه بقي يؤرقها ما

كان يصيبها من تكشف بعض عورتها وظهور بعض أعضاء جسمها
حال َص ْر ِعها؛ مع أنها معذورة يف هذه الحال لمرضها فليست مختار ًة
لذلك وال قابل ًة له وال راضي ًة به ،ومع ذلك شدة حيائها وقوة إيمانها
( :)1البخاري ( )5652ومسلم ( )2576

ونقاء قلبها وحسن زكائها جعلها تقلق أشد القلق من هذا االنكشاف
فاختارت الصبر  -رضي اهلل عنها -ولها الجنة إال أنها قالت «إِنِّي
َأ َتك ََّش ُ
ف» أي أن هذا أمر ال أتمكن من الصبر عليه وإن كان واقعًا عن
ٍ
اختيار مني ،فدعا لها رسول اهلل ﷺ فكانت بعد ذلك تصرع وال
غير
تتكشف بدعوة النبي عليه الصالة والسالم.

إن قصة هذه المرأة قصة عظيمة تُروى يف مكارم األخالق وجميل

الصفات ومحاسن الق َيم وجمال الحياء ونقاء القلب وصفائه ،نعم!!
ف َفا ْد ُع اهَّللَ لِي َأ ْن َل َأ َتك ََّش َ
قالت -« :يا رسول اهلل  -إِنِّي َأ َتك ََّش ُ
ف»
فكان هذا التكشف الذي يقع عن غير طو ٍع واختيار ،وعلى وض ٍع ال
مالمة عليه فيه كان تكشفًا يؤرقها ويقلقها.

فإذا كانت هذه حالها  -وما أكرمها من حال وما أعظمه من
وصف -فكيف الحال بامرأة تتكشف مبدي ًة محاسنها ِ
مظهر ًة مفاتنها
مبرز ًة جمالها مع طوعها واختيارها غير مبالية وال مكترثة ال بحياء

وال إيمان!! تسمع آيات اهلل وتسمع أحاديث رسول اهلل ﷺ وتسمع
ٍ
وعيد وتهديد فال تبالي بشيء من ذلك وال
ما يف التبرج والسفور من
تكترث.

الصرع
إن هذه المرأة التي هي من أهل الجنة كان تكشفها بسبب
ْ

وكانت تكره ذلك التكشف أشد الكراهة ،لكن ما يقع يف عدد من
النساء من تكشف وتبرج وسفور سببه صرع من نوع آخر أصبن به

وال يعذرن فيه؛ إنه صرع الشهوات بسبب ضعف اإليمان وقلة الدين
وذهاب الحياء؛ بأن يكون اإلنسان صريع شهواته وصريع تتبع ملذاته
فيكون بهذا الصرع ليس مباليًا وال مكترثًا بما يفعله أهو من رضا اهلل

سبحانه وتعالى أم من سخطه ؟

وقد عظم هذا النوع من الصرع يف هذا الزمن بسبب كثرة الفتن

وتنوع دواعي الشهوات وبروز أصناف المغريات يف حياة الناس يف

تؤجج الفتن
هذا الزمن وما استجدَّ فيه من وسائل حديثة كثير منها ِّ
وتثير يف النفوس الشهوات من خالل قنوات آثمة ومواقع موبوءة ال

هدف لها وال غاية إال إيقاع الناس يف صرع الشهوات وأن يكونوا
طريحي الملذات فع ُظم البالء واشتد الخطب.
وقد تحدَّ ث اإلمام ابن القيم رحمه اهلل يف كتابه العظيم زاد المعاد

عن هذا النوع من الصرع وعن حال الناس معه وما أصاب كثيرا من
الناس بسبب ذلك من ٍ
فتن وعواصف شديدة تعصف باإليمان واليقين
وتزلزل األخالق والحياء ذاكرا حال الناس يف زمانه فكيف به لو رأى

حال الناس يف أزمان متأخرة مع فتن متكاثرة !! يقول  -رحمه اهلل
ِ
ِ
ِ
أهله تكون من جهة
الخبيثة على
تسلط األرواح
«وأكثر
تعالى :-
ُ
الذكرِ والتعاويذِ
ِ
وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق ِّ
ِق َّل ِة دينِهم
والتحص ِ
نات النبوية ِ
الرجل َ
َ
أعزل ال
الروح الخبيث ُة
واإليمان َّية َف َت ْل َقى
ُ
ُّ
ِ
ِ
سالح معه وربما كان ُعريانًا ف ُيؤثر فيه هذا ،ولو كُش َ
لرأيت
ف الغطاء،
َ
ِ
النفوس الب َش ِ
ِ
الخبيثة ،وهى ىف أسرها
أكثر
رية َص ْر َعى هذه األرواحِ
ِ َ
َ
ِ
وقبضتها تسو ُقها ُ
االمتناع عنها وال مخالفتها
شاءت ،وال ُيمكنُها
حيث
ْ
ُ
المفارقة والمعاينةِ،
ِ
األعظم الذى ال ُي ُ
فيق صاح ُبه إال عند
الص ْر ُع
وبها َّ
ُ
المصروع حقيقةً ،وباهلل المستعان.
فهناك يتَح َّق ُق أنه كان هو
َ
جاءت
الص ْرع باقتران العقل الصحيح إلى اإليمان بما
ْ
وعالج هذا َّ
ُ
ِ
ِ
ُصب عينيه وقب َلة َق ْلبه ،ويستحضر
الر ُسل ،وأن تكون الجنَّ ُة
والنار ن َ
ُ
به ُّ
ِ
َ
الم ُثوالت واآلفات بهم ،ووقو َعها خالل ديارهم
أهل الدنيا ،وحلول َ
الص ْرعِ،
وهم َصر َعى ال ُيفيقون ،وما أشدَّ دا َء هذا َّ
كمواقع ال َق ْطرُ ،

ولكن لما عم ِ
ُ
صر
ت البل َّي ُة به
بحيث ال يرى إال مصروعًا ،لم َي ْ
َ َّ
مستغربًا وال مستنكر ًا ،بل صار لكثرة المصروعين َع ْي َن المستن َكرِ
َ
المستغر ِ
ب خالفه.
َ
فإذا أراد اهلل ٍ
بعبد خير ًا َ
الص ْرعة ،ونظر إلى أبناء الدنيا
أفاق من هذه َّ
ِ
اختالف طبقاتهم ،فمنهم َمن
مصروعين حو َله يمينًا وشماالً على

الجنون ،ومنهم َمن ُيفيق أحيانًا قليلةً ،ويعو ُد إلى جنونه،
أط َب َق به
ُ
أهل اإلفاقةِ
ِ
وي َج ُّن ُأخرى ،فإذا أفاق َعمل َع َمل ِ
ومنهم َمن ُيفيق مرةًُ ،
()2
والعقل ،ثم ُي َع ِ
فيقع ىف التخبط» .
الص ْر ُع ُ
او ُده َّ
يقول ذلك رحمه اهلل ولم َير دواعي الفتن وما استجدّ على الناس
ويذهب
يف مثل هذا الزمان مما يعصف باإليمان ويخلخل األخالق ُ

ويزمها بزمام هدي
المروءة والحياء ،ومن لم يأخذ نفسه بزمام الشرع َّ
نبينا عليه الصالة والسالم كان من صرعى هذه اآلفات وقتلى هذه

الفتن وطريحي هذه الشهوات.

أيتها املرأة املؤمنة :تأملي يف حياة هذه المرأة السوداء المرأة صادقة

اإليمان عظيمة الحياء وهي تخاطب النبي -عليه الصالة والسالم -
صابر ًة على الشدة والألواء قائلة« :إِنِّي َأ َتك ََّش ُ
ف َفا ْد ُع اهَّللَ لِي َأ ْن َل
َأ َتك ََّش َ
ف» إذا كانت هذه حالها خوفًا من التكشف فكيف حالك أنت

أيتها المؤمنة ؟!

وتحول
إن بعض النساء ابتلين يف هذا الزمان بانهزامية عظيمة
ّ

شنيع ،بسبب انبهار بحضارات زائفة وتقدم قاتل ،فأصبحت المرأة

ال تقلد من هي معجبة بحضارتها إال بتوافه األمور وخسيس األشياء

وجرت على إيمانها
وحقير األخالق ،فجنت على نفسها أعظم جناية َّ
( :)2زاد المعاد ()63/4

أعظم بالء.

أال فلتتق اهلل كل َأم ٍة مسلمة وكل امرأة مؤمنة ولتتذكر وقوفها بين

يدي اهلل ،وأن اهلل رب العالمين سائلها يوم القيامة عن حيائها وعن
سترها وعن حشمتها وعن كل ما جاء يف كتاب ربها وسنة نبيها

-صلوات اهلل وسالمه عليه .-

الصرع  -صرع الشهوات-
ولما أصيب بعض النساء بهذا النوع من ْ
ٍ
ريحات لهذا الصرع جنى عليهن أنواعًا من الجنايات؛
فأصبحن َط
ٍ
أنحاء
ولهذا ُيرى يف كثيرٍ من بلدان المسلمين وديار أهل اإليمان يف
ٌ
تبرج وسفور ال ُيعرف إطالقًا يف تاريخ حياة المرأة
كثيرة
تكشف و ٌ
المسلمة بد ًء من الصحابيات الكريمات ومن اتبعهن بإحسان من
نساء اإليمان وأهل الصدق والعفة والحياء ،فأصبح هؤالء النساء

الصريعات ال يبالين بكشف المحاسن وإبراز المفاتن؛ فتلك تكشف
صدرها ،وأخرى تبدي نحرها ،وثالث ٌة تحل عن شعرها ،وأخرى
تبدي ساقها ِ
وفخذها ،إلى أنواع من التكشف والسفور والتبرج من

ٍ
ٍ
خشية للرحمن.
حياء وال
غير واز ِع إيمان ،ومن غير
َ َ َّ
أتذك َر هؤالء النساء ابلعث والوقوف بني يدي اهلل ؟! ثم احلساب

فعل شنيع ارتكبته ؟!
والعقاب ىلع لك
ٍ
منكر اقرتفته ولك ٍ
غرها يف إيمانها؟ وما اذلي َّ
فما اذلي َّ
غرها يف حيائها ؟! وما اذلي
جعلها تنحط إىل هذا السفول وتقع يف هذا ْ
ادلرك من االحنطاط ؟!
الصرع مستعين ًة
أال فلتتدارك المرأة نفسها ولتنقذ حالها من هذا
ْ

يمن علها بالعفاف وأن
بربها سائل ًة سيدها وموالها جل شأنه أن ّ
يرزقها الحشمة والستر ،ثم تكون آخذ ًة بمأخذ الحزم والعزم صيان ًة

لنفسها ورعاي ًة لحيائها ومحافظ ًة على إيمانها؛ والتوفيق بيد اهلل وحده.

