الشيخ الدكتور حممد ايسر القضمان

حياء امرأة

حياءُُامرأ ُة ُ
الشيخُالدكتورُمحمدُياسرُالقضماني ُ
أخرج أمحد والبزار -ورجاله رجال الصحيح -عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت :جاءت فاطمة
بنت عتبة بن ربيعة -رضي هللا عنها -تبايع رسول هللا ﷺ ؛ فأخذ عليها( :أل يشركن ،ول يزنني) اآلية.
قالت :فوضعت يدها على رأسها حياء ،فأعجب رسول هللا ﷺ ما رأى منها؛ فقالت عائشة رضي هللا
عنها :أقري أيتها املرأة! فو هللا ما ابيعنا إل على هذا .قالت :فنعم إذا ،فبايعها ابآلية.
*****
ما أيسر الناس من النساء إل الحياء!
إي وهللا هو احللية ملن ل حلية هلن ،والشوهاء حبق من قل فيها ماؤه ،أو انكشف عنها رواؤه!
أمل تتحن مرة ابمرأة خلعت دثره ،وخرقت شعاره فصارت أثقل شيء عليك ،وأمسج خملوق لديك!
فاطمة هذه العبشمية خالة معاوية بن أيب سفيان -رضي هللا عنهم -كانت فيمن وفد مع أختها هند
مهاجرات مبايعات ،فكان ﷺ ميتحنهن هبذه اآلية{ ،اي أيها النب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أن
ل يشركن ابهلل شيئا ول يسرقن ول يزنني ول يقتلن أولدهن ول أيتني ببهتان يفرتينه بني أيديهن وأرجلهن
ول يعصينك يف معروف فبايعهن واستغفر هلن هللا إن هللا غفور رحيم} ( 12املمتحنة).
ما إن مسعت فاطمة (وليزنني) حىت وضعت يدها على رأسها حياء!
وكأن هبا تداري وجهها وتلم نفسها مستعظمة ،متعجبة ،حيية ،خفرة ،تكاد تذوب لفرط خجلها عند
هذا الشرط!
وكأن هبا هتتف يف أثناء ذلك خماطبة بنات جنسها يف سرها  :وحيكن كيف تتجرأ حرة على هذا!؟
أتعقل إحداكن ما معىن هذه الفعلة ،وشؤم هذه السقطة!؟
أت بلني جدة نفسك؟ أتكدرين رونق وجهك وأنس روحك!؟
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أتدنسني ثوب طهرك؟ أتعكرين صفاء عيشتك!؟
أل تدري إحداكن أنا بذلك أركست كرامتها ،ولوثت شرف عنصرها ،ومعدن عزها؟!
وحيكن أين يذهب بعقولكن ،وكيف تتهوكن يف هذه املهواة ،وتتسفلن إىل هذه الدركة ،وفيكن من
أسباب النزجار حاجز عن ذلك!
صورة فاطمة وهي تضع يدها على رأسها حياء وإعجاب رسول هللا ﷺ بصنيعها صورة ماثلة يف كل
امرأة مسلمة حيية ،حتثها لتنأى دائما عن أسباب الريب وتتنزه عن مسالك التهم وتستنكف عم اخلنا
والعهر بل ما يقرب منهما من قريب أو بعيد!
أل تعجبون من هذه املرأة الناشئة يف بيئة جاهلية كيف تستهجن هذا السوء ،وتتقبض من ذكره وعاقبة
أمره!؟
و(هند) أختها داخلتها الغرابة حني شرط (ول يزنني)! فقالت :وهل تزن امرأة حرة؟!
قال عليه الصالة والسالم :ل وهللا ما تزن احلرة!!
إن هذا اجليل كان مؤهال برجاله ونسائه مبا أويت من بقااي اخلالل الرضية والصفات السنية؛ أن حيمل
أعباء رسالة جديدة؛ فال غرو (هللا أعلم حيث جيعل رسالته)!
خي كله ،وهو ل أييت إل خبي ،وهنا من آثر هذا اخللق أن فاطمة رضيت وسارعت للمبايعة
الياء ر

بعد أن مسعت أمها السيدة عائشة -رضي هللا عنها -تقول هلا :أقري أيتها املرأة فوهللا ما ابي عنا إل على
هذا.
قالت :فنعم إذا ،فبايعها ابآلية.
وإنه -وهللا -ل ينقضي عجب من امرأة جاهلية ختجل من ذكر كلمة تذكر ابلفحش ،إذا رأينا وعاينا
حال اجلاهلية املعاصرة اليت أقامت النوادي للعراة ،واليت تعقد مسابقات اجلمال ،وتتاجر ابألجساد
واألعراض!!
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ل ،ملاذا ل حناسب أنفسنا حنن الذين ننتسب إىل اإلسالم!؟
فأمس شكت إل فتاة حث والدها املتكرر على أن ترتك (احلجاب)
اي هذا أنت مسلم!؟ أليس لك قلب؟!
رزقنا هللا احلياء ،وابعد بيننا وبني الكربايء وإابء الشريعة الغراء ،ونسأل هللا العافية.
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