أيه ْ
اَالمسْ لمونَ ْالمحْ ترمون!َ

اَلتَارَيخََ2019َ.07َ.26َ:

منْ َمَسَْؤَولَيَاتَنَا َالدينية َنحْ و َجَسَْمَنَا َهَيَ َالتَسَتَرََ

عَلَ َْيهَ َقبْل َكل َشي ٍَءَ،وَبالتاليَاَ َْلحَفَاظَ َعَلَ َْيهَ َمَنَ ْ
َالعيونَ
ْ
الشريرةَ َو َْالكَلَمَاتَ َ ْالفاحشةََ .وبما َأن َستْرَ َ َْالجَسَْمَ َهَوََ

"محْ رمية ْ
َالجسْ مَوالتستر"َ

اَالمسْ لمون ْ
أيه ْ
َالمحْ ترمون!َ

يقول َربناَسبْحانه َوتعالىَف ْ
يَاْلية ْ
َالكريمة َالتيَ

قر ْئتهاَآنفًاَنحْ و َالتاليَ﴿َ:ياَب ۪ٓنيَ ٰادم َق ْد َانْز ْلناَعليْكمْ َ
يشا ًَ۠ولباس َالت ْق ٰوى َ ٰذلك َخي ٌْۜرَ
اسا َيو ۪ٓاري َسوْ ٰاتكمْ َو ۪ٓر ً
لب ً
ٰذلكَمنْ َ ٰايات ٰ
َاّللَلعلهمْ َيذكرونَ1﴾َ.

َوأماَنَبَيَن ْ
اَالحبيبَصَلَىَاّللََعَلَ َْيهََوَسَلَمََيَقولَفيَ
حديثه َالشريفَ َهكذاَ «َ :إن َاّلل َعز َوجل َحليم َحييَ
ستيرَيحب ْ
َالحياءَوالستْرَ…»َ2
اَالمؤْمنون ْ
أيه ْ
َاْلعزاء!ََ
إن َجسْ منا َمَ َْثلَ َرَوحَنَا َنَعَْمَةَ َعَظَيمَةَ َالتي َوهبَ

اّللَسبْحانهَوتعالىَلناَوف ْ
يَالو ْقتَن ْفسهَهوَأمانةَقيمةَ

من َاّلل َعز َوجلَ .ولذلك َكَلَ َمؤْم ٍن َومؤْمن ٍة َمَ َْلتَزَمََ
بَحَمَايَةَ َعلىَهذه ْ
َاْلمانةَوبرعايتهاَ .وإن َلجسْ مناَعليْناَ

ح ًّقاَ ،كما َكان ْت َلكل َنعْ م ٍة َنمْ لكها َعليْنا َحقهاَ .إذًاَ
يَجَبَ َعَلَىَكَلَ َمسْ ل ٍم َومسْ لم ٍَة َالذيَدركَ َقَيمَةَ َالنعْ مةَ

اْلعَْمَالَ َالصَالَحَةَ َولمَسَاعَدَةََ
أ َْن َيَسَْتَخَْدَمَ َجَسَدَهَ َْلَداء َ ْ َ
أعْ مال َ َْالبر َو ْالخيْرَْ.لنناَسوْ ف َنحاسب َفيَيوْ م ْ
َالقيامةَ

عنْ َهَذه َالنعْ مةَ ،وال َنتحرَك َحتى َيسْ أل َعنْ َقوتناَ
اَالبدنيةَوعنْ َمهارتن ْ
ْالجسْ ميةَوعنْ َجمالن ْ
اَالخ ْلقيةََ.

َ

اَ َْلتَزَامَ َدَينَيََ .وكذلك َهو َمن َالسَلَوكَ َالف ْطريةََ
اْلخَْلَقَيةَ.
وَ ْ َ

اَلتَستر َوَالتَحَجَبَ َهوَ َبرَ َلَصالح ْ
َاْلنْسان َنَ َْفسَهََ

اْلخَرَينََ .وهو َمَؤَشَرَ َعملي َعَلَىَ
ذات ًّياَ ،ف ْضلً َعنْ َن ْفعة َ ْ َ
َالمحْ رمية ْ
اْل َْنسَانَ َن ْفسه َوعلى ْ
َالخاصة َبهََ.
اَحَْتَرَامَ َ ْ َ

حيْث َأن َستْر ْ
تَ ،أوالً ؛ َهَوَ َاَ َْنعَكَاسََ
َالعوْ رة َفي َكل َو ْق ٍ
ىَالعملَ،ثان ًيا؛َهوَاَ َْنعَكَاسََشعور ْ
ْاْليمانَإل ْ
َالحياءَإلىَ

ْالحياةَ ،وثالثًا َهو َاَ َْنعَكَاسَ َمَ ْفهوم َرَعَايَةَ َبالن ْفس َإلىَ

ْالبدن َيوْ م ًّياَ .ومن ْ
َالمعْ لوم َأن َشَعَورَ َ ْالحياء َخاصَ
ب ْ
طَ.وَمَصَْدَرَهَ َبَكَلَمَاتَ َنَبَيَنَا َصَلَىَاّللَ َعَلَ َْيهََ
اْلنْسان َفق َْ

اْليمَانَ َ؛ َا ْلحياءَ َشعْ بة َمن ْ
َاْليمانَ .وحينماَ
وَسَلَمَ َهَوَ َ ْ َ
يولد َالط ْفل َيعْ طيَإليَأمه َأمان ًة َمن َاّلل َعز َوجل َبعْ دَ

ْالغسْ ل َوالستْر َوكذلك َإذا َمات ْ
َالعبْد َي ْدفن َب ْالكفنَ
ويعْ طي َإلى َالتراب َأمان ًة َفي َجوْ فها َبعْ دما َتم َ ْالغسْ لَ

وراءَالستارَتحْ ت ْ
َالغطاءََ.

اَالمؤْمنون ْ
أيه ْ
َاْلعزاء!ََ

ومن َالضروري َأ ْن َيحْ ترم َكل َمسْ ل ٍم َومسْ لم ٍةَ
بمحْ رمية َْاْلخرين َكما َيجب َأ ْن َيعْ تنيَ َبَخَصَوصَيَةَ

ن ْفسهَ .وَكَذَلَكَ َينْبغيَعلىَكل َمؤْم ٍن َومؤْمن ٍة َأ ْن َيحْ ترمَ

محْ رمية َْاْلخرين َكماأنهَ َيسْ ترَ َجسْ مه َضد َالنظراتَ
ْالخبيثة ْ
َالمسَْمومةَ .وَيَ َْنبَغَي َعليْه َ َأ َْن َال َيَزَْعَجَ َأَيََ

ص َآخر َبنظراته َوأ ْقواله َوأ ْفعالهَ .وال َبد َأ ْن َيعْ رفَ
شَخَْ ٍ َ

اَالمؤْمنون ْ
أيه ْ
َاْلعزاء!ََ

حده َوحقهَ.هنَاك َكلم َشائع َبيْن َالشَعْ ب َبأنه َ"َالنظرَ

انَسواءَ
اَ َْلعَفَةََهَيََفَضَيلَةََمَتَفَوَقَةََتَنَاسَبََلَكَلََإنْس ٍ

تما ًماَ.والَيَوجدََأيَجوا ٍزَوالَرخْ صةَفيَدينَاْلسْ لمَب ْلَ

و ْالعرْ ضَ َوَالشَرَفَ َهَي َقَيَمَةَ َمَشَْتَرَكَةَ َبيْن َالناسَ.

ىَالجميلة َهو َثواب َ(!)"َاعْ لمواَأن َهذ ْ
إل ْ
اَالكلم َباطلَ

انَحقََ ْالمحْ رميةَسَوَاءََ
هوَحرامَقاطبةًَْ.لَنَعنْدَكلَإنْس ٍ
كَانَتََْجَمَيلَ ًَةَأَوََْقَبَيحَ ًَةََ.
اَالمسْ لمون ْ
أيه ْ
َالمحْ ترمون!َ

يحذر َربنا َعز َوجل َا ْلمؤْمنين َفَي َهذا َ ْالموْ ضوعََ

َالقرْ آن ْ
في ْ
َالكريم َنحْ و َالتاليَ ﴿َ :ق ْل َل ْلمؤْمنين َيغضواَ
منْ َأبْصارهمْ َويحْ فظوا َفروجهمْ َذلك َأزْ كى َلهمْ َإن َاّللَ
خبير َبما َي ْصنعون َ﴾َ ﴿َ 3وق ْل َل ْلمؤْمنات َي ْغض ْضن َمنْ َ

ابْصارهن َوَيحْ ف ْظن َفروجهن َوال َيب ْ۪ٓدين َ۪ٓزينتهن َاال َماَ
ظهرَمنْهاَو ْلي ْضربْنَبخمرهنَع ٰلىَجيوبهنَ…َ﴾َ4

انَواضحَفيَهاتيْن ْ
َاْليتيْن ْ
َالكريمتيْنَ
يبْدوَمعَبي ٍ
ٍ

بأنَاّللَعزَوجلَهوَيتوقع َمنََْكل ْ
َالمؤْمنينَو ْالمؤْمناتَ
و ْالمسْ لمين َو ْالمسْ لمات َحساسي ًة َكبير ًة َفي َموْ ضوعَ

ْاْلدبَو ْالمحْ رميةَ.وهوَيخْ برَإليْناَبأنَصرْ ف ْ
َالبصرَعنَ

ْالحرام َوغضه َوَاجَبَ َعَلَ َْينَاَجَمَي ًعاَ.وأماَلبْس َ َْالمَلَبَسََ

الضَيَقَةَ َو ْالقصيرة َغيْر َجائز ٍة َعلىَاْلناث َوالذَكور َمنَ
ْالجهة َالدينية َوالصحيةَ،السيماَبَالنَسَْبَةَ َلَلرجال َت ْلكَ

كان ْت َامْ رأةًَأوْ َرجلً َأوْ َشا ًّباَأوْ َمسنًّاَ.وأن َحَرَْمَةَ ْ
َالعفةَ

َالقَيَمَةَ َيجْ عل َالذكور َرجلً َمحْ تر ًماَبيْنَ
واحْ ترامَ َبهذه َْ
الناس َكما َيجْ عل ْ
َاْلناث َامْ رأ ًة َمحْ ترم ًة َوعزيز ًة َبيْنَ

ْ
يمَولذلكَا ْلبشرَ
ْالخ ْلقَْ.لَنََكَلََإنْس ٍ
انَخلقَبأحْ سنَتقو ٍ

محْ ترمَم ْطل ًقاَسواءَكانَرجلً َأوْ َامْ رأ ًَةَ.
أيه ْ
اَالمسْ لمونَ ْالمحْ ترمون!َ

المحْ رميةَ َهَوَ َضَرَورةَ َلَ َْلمَوَْقَفَ َ َْالمَحَْتَرَمََ
الهَْتَمَامَ َبَ َْ
اَ ْ َ

وَ َْالمَسَْؤَولَيةَ َتَجَاهَ َربنا َسبْحانه َوتعالىَْ ،لن ْ
َالمحْ رميةَ

منْ َضروريات َالت ْقوىَ .إذًاَ ،دَعَونَا َالَ َنَضَعَفَ َالرَابَطَةََ
بَ َْينَنا َوبيْن َرَبَنَاَالذيَوهب َلناَأبْدانناَ.وَدَعَونَاَنَعَيشََ
حَيَا ًَة َيَحَبَهَا َاّلل َعز َوجلَ َورضيَعنْهاَ .وَدَعَونَاَن ْدرك َبَأَنََ
جسْ مناَثَمَينََوقيمةَالََمَسَاسََبَهََوكذلكَرَوحَنَاَشريفةََ
وَمَحَْتَرَمَةََوَالََمَسَاسََبَهَاَ.وَدَعَونَاَنزْ رعَالثَقَةََبالن ْفسَمعَ

شعور ْ
َالمحْ رمية َفي َعَائَلَتَنَاَوَخَاصَ ًَة َعنْد َأَ َْطفَالَنَاَمنْذَ
صغرهمََْ .وَدَعَونَا َالَ َنَ َْنسَى َال َيمْ كَن َأ ْن َن ْصبح َمَجَْتَمَ ًعاَ

فَاضَلً َإَالَ َمَنَْ َتحْ قيق َشعور ْ
َالمحْ رميةَ َمنْ َخَلَلَ َحَمَايَةََ
اَاْلخَْلَقَيَةََوَالرَوحَيَةََوَالثَقَافَيَةََ.
قَيَمَنَ ْ َ

الثياب َالضيقةَ َتَهَدَدَ َصَحَةَ َ َْالجَسَْمََ .وال َتَناسب َلوعْ يَ

َاْلعْرافَ26/7َ،
 1سورة ْ َ

التستر َوإحْ ساسية َالتحجب َهو َإ ْغلق ْ
َالق ْلب َو ْالع ْقلَ

 3سورةَالنورَ30/24،

التستر َبما َأنها َال َتوفر َحَمَايَةَ ْ
َالمحْ رميةَ .وأما َوعْ يَ
وحمايتهما َضد َجميع َأنْواع ْ
َالحرام َمن َالشرورَ

وا ْلفحْ شاءََو ْالمنْكرَو ْالب ْغيََإضافةًَإلىَذلكَتست ْ
رَالجسْ مَ.

َ2رواهَ النسائيََبابَ ْالغسْ لََ،رقم ْ
َالحديثَ7َ:
 4سورةَالنورَ31/24،

ت ال ّدِينِيَّ ِةُ
ِيريّ ُُة ا ْلعَا َّم ُُة ِل ْلخ َد َما ُِ
اَ ْل ُمد ِ

