
يقو� �هللا تبا,i 3تعا£ 
@ Qكم تنـزيله: 

و�  َيُغضُّ لِْلُمْؤِمِنَني  ﴿ُقْل 
ُفُر3َجُهْم  3ََيْحَفُظـو�  �َْبَصاِ,ِهْم  ِمْن 
ِبَما  َخِبيـٌر  �هللا   َّCTِ َلُهْم  َ�ْ¢َكى  Sَِلَك 
َيْغُضْضَن  لِْلُمْؤِمَنا7ِ  3َُقْل   *  Cََيْصَنُعو
ُفُر3َجُهنَّ  3ََيْحَفْظَن  �َْبَصاِ,ِهنَّ  ِمْن 
ِمْنَها  َظَهَر  َما  Tِالَّ  ِ¢يَنَتُهنَّ  ُيْبِديَن  3ََال 
 ﴾... 3َْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ

(�لنو,: ٣١-٣٢)
 كلما قر�نا هذ� �آليا7 �لعظيمة من 
تتلى، ��,كنا  �لنو, �3 �عناها  سو,+ 
�حلنيف،  �لدين  هذ�  3عظمة  ,3عة 
3قيًما  3مبا�³}  حد3��  يضع  Tنه 
 Êلعا �ملجتمع  ֲדا  �لتز�  لو  �جتماعية 
بُطهر 3عفاU 3النعدمت �الÁر�فا7 

.S3�3لشذ

يلقي  شرعا  �ملفر�3  �حلجا{   CT
باملسئولية على �ملر�+ �3لرجل على حد 
حصر�3  �ملسلمني  من  3كث�  سو�}، 
�ملر�+  تغطي   C� موضوX �حلجا{ @ 
,�سها �C� 3 ُتعز� عزلة مطلقة تصل 
عليها.  �لتضييق  من  �لسجن  �,جة 
�ل�  �لكرمية  �آلية   £T �نظر�3  3لكن 
بد�7ْ موضوXَ �حلجا{ باملؤمنني قبل 
�ملؤمنا7، �3مرִדم بغض �لبصر لتزكية 
3جل  عز  �هللا  �مر   ¹ 3من  �لنفس، 
�ملؤمنا7 بغض �لبصر �يضا. 3هنا يبد� 
��3 جز} @ مفهو� �حلجا{، �ال 3هو 
غض �لبصر. �ST قد �مر �ين �إلسال� 
بغض  �3ملؤمنا7  �ملؤمنني  �حلنيف 
 C3� لنظر� Dلبصر �3 يسمح بإطال�
على  قضى  قد   Cيكو 3بذلك   X��,
¡عل   �3 �الختال�  مشكلة  �سا� 

�مر  بل  نظر� طاهر� 3نظر� غ� طاهر 
بغض �لبصر @ كل حا�. 

3قد بني علم �لنفس �C بو��, �لعالقا7 
�لنظر�7،  بتبا��   Cتكو �جلنسني  بني 
�لبصر  بغض   Iلقر�� �ألمر  فجا} 

للمؤمنني �3ملؤمنا7 على حد سو�}.
يقو� �ملسيح �ملوعو� �:  ”�لغر� 
من �مر �إلسال� �C »تجب �لرجل من 
�ملر�ِ+ �3ملر�ُ+ من �لرجل هو �C يتجنب 
 @ Cإلنسا� Cلعثا, �3لزلة، أل� Cُإلنسا�
با�Ë �ألمر مييل T£ �لسيئا7 3ينقّض 
Tشا,+   Ì�� لد³  عليها  ينها�   3�
�للذيذ.  �لطعا�  على   Cجلوعا� سقو� 
هذ�  نفسه.  يصلح   C�  Cإلنسا� فعلى 
هو �لسر @ �حلجا{ �إلسالمي �لذ� 
 Cيعرفو ال  �لذين  Bؤال}  خاصة  بينته 
حقيقة ��3مر �إلسال�". (تفس� �ملسيح 
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للمؤمنني  "قل  تعا£:  قوله  �ملوعو� ، 
يغضو� من �بصا,هم")

�لذ�  �حلجا{  من  �آلخر  �3جلز} 
خص �هللا تعا£ به �لنسا} �3لقى عليهن 
ُيْبِديَن  مسئولية �اللتز�� به هو: ﴿3ََال 
..﴾، ST ُعّد7 �ملر�+ كاجلوهر+  ِ¢يَنَتُهنَّ
بريقها   ير³   C� ¡و¢  ال  �ل�  �لثمينة 
هذ�   X3,� ما   .}�3 هب  من  كل 
�لتعليم �لذ� ,فع مكانة �ملر�+ �3عزها 
 ³Sباحلجا{ ليحفظها من نظر�7 �أل

3نظر�7 �لشهو+.
 3� �ملر�+   £T Tسا}+  ليس  فاحلجا{ 
�نتقاصا من حقوقها كما يعتقد بعض 
�جلاهلني ֲדذ� �لتعليم �لعظيم، Tمنا ُفر� 
صونا Í3اية Bا. 3قد بني �م� �ملؤمنني 
�خلليفة �خلامس نصر� �هللا هذ� �لنقطة 

@ �حد خطاباته قائال:
عن   µخا بشكل  حتدثت  "�ليو�، 
�حلجا{ ألنه غالًبا ما ُيزعم �C �حلجا{ 
�ملر�+ 3لكن، Áن   Dينتقص من حقو
نعلم �C �حلا� ليس كذلك، �3حلقيقة 
�لو�قع   @ يؤسس  �حلجا{   C� هي 
3حريتها  �3ستقالBا  �ملر�+  لكر�مة 
�لنسا}  يعطي  ال  �حلجا{  �حلقيقية. 
�يًضا  هو  بل  فحسب  �ملا��  �ألمن 
3سيلة ,ئيسية ملنحهن �ألمن �لر3حي 

3نقا} �لقلب".
يعيق  �حلجا{   C� �لبعض  قا�  3قد   

هو  ما  عليكم  فباهللا  �لنسا}،  تقد� 
�لسافر�7  �لنسا}  حتققه  �لذ�  �إلجنا¢ 
3ال حتققه �لنسا} �ملحجا{؟! ST ميكن 
 @ �3لتقد�  �لرقي   C¢ر«  C� للنسا} 
كافة �ملجاال7 مع مر�عاִדن �حلجا{ 
بوجههن.  شي}  يقف  3ال  �إلسالمي 
�ما �ST خ�7 �ملر�+ بني حجاֲדا �لذ� 
سبب  أل�  تركه  3بني  BTي  �مر  هو 
كاC فعليها هنا �لتمسك dجاֲדا T3يثا, 
�ينها على �� شي} �خر. 3قد بني �م� 

�ملؤمنني نصر� �هللا هذ� �لنقطة قائال:
 £T كننت تعشن @ ¦تمٍع ُينظر فيه �ST"
�3 سخرية،  با¢�,�}  �هللا  تعاليم  بعض 
�هللا  �مر   Xباتبا �ستمر,ُتن  Sلك  3مع 
فإنكن سوU تكسنب �ملزيد من �لنعم 
�3ملكافآ7 منه  بسبب ثباتكن. 3هكذ� 
 £T تكافئن   Uملجتمع سو� هذ�  ففي 
تقيدكن  بسبب  بالتأكيد  كب�  حٍد 

باملعاي� �لصحيحة للحجا{ ".
عما »ميها  تتنا¢�   C� للمر�+  فكيف 
�3ألهم  كر�متها؟!  3»فظ  3يصوLا 
من Sلك كيف Bا �C تتنا¢� عن �مر 

من ��3مر �هللا عز 3جل �ملوجه Tليها.
بني  كث��  �حلجا{  كيفية  �ختلفت 
بعا��ִדم  �3,تبطت  �ملسلمة  �ألقو�� 
عامة  �سس   iهنا 3لكن  3تقاليدهم 
للحجا{ فيقو� �ملسيح �ملوعو�  � 

عن كيفية �حلجا{ ما يلي:
تغطي   C� هو  �لشرعي  "�حلجا{ 
جبينها  من  3جانبا  ,�سها  شعر  �ملر�+ 
S3قَنها 3كل مفاتنها �يضا. �� تلف 
 Cيث تبقى �لعيناd لر��} حو� �لوجه�
من   Xلنو� 3هذ�  مكشوفا.  �3ألنف 
�لسيد�7  به  تقو�   C� ميكن  �حلجا{ 
Sلك،   @ حر^  3ال  �يضا  Tجنلتر�   @
ألC �لعينني تبقياC مكشوفتني. (تفس� 
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"... غالًبا ما ُيزعم أن احلجاب ينتقص من حقوق املرأة 
ولكن، sن نعلم أن احلال ليس كذلك، واحلقيقة هي 
أن احلجاب يؤسس ` الواقع لكرامة املرأة واستقالtا 
األمن  النساء  يعطي  ال  احلجاب  احلقيقية.  وحريتها 
ملنحهن  رئيسية  وسيلة  أيًضا  هو  بل  فحسب  املادي 

األمن الروحي ونقاء القلب". (حضر+ مر¢� مسرÍ� ,3د �يد� �هللا)



"3قل  تعا£:  قوله  �ملوعو�،  �ملسيح 
للمؤمنا7 يغضضن من �بصا,هن")

�ST على �ملسلماC� 7 ¸فني كل مقا� 
 Cيظهر 3ال  منها  ظهر  ما  Tال  للزينة 
�لوقت  هذ�   @  Cكثر كم  مفاتنهن. 
بالكاسيا7    � �لرسو�  3صفهن  َمن 
�لعا,يا7؛ فقد  جتدهن Qجبا7 على 
بلبا� ضيق 3كل  3لكن  حد ¢عمهن 
 C� مفاتنهن 3¢ينتهن ظاهر+، 3ال شك
�ملع� �حلقيقي  �مثا� هؤال} � يد,كن 
معه  3يتعاملن  �إلسالمي  للحجا{ 

كتقليد �3 موضة. 
نلتز�   C� خاصة  كأÍديا7  3علينا 
خر3جنا  عند  Qتشم  3لبا�  dجا{ 
من منا¢لنا 3قد قا� �م� �ملؤمنني نصر� 

�هللا @ Tحد³ خطب  �جلمعة:
لباسا  تلبس  ال  �ملر�+   C� نالحظ   ¹”
ال  �لبيت  من  �خلر3^  3عند  Qتشما، 
�لبيت  من  3 ر^  �حلجا{،  تر�عي 
�لر��}   C3� 3تتجو�  �لر��  حاسر+ 
ضيقا  لباسها   C3يكو �حلجا{   3�
مسلمة  بأLا  ��عائها  مع  �ملفاتن  ُي.¢ 

�Íدية."
�لنقيض من Sلك جند @ بعض  3على 
جد�   C3�يتشد من  �لنا�  من  �ألقطا, 
 CT  Ãح �حلجا{،  �مر   @  C3يفرطو
من  �خلر3^  من  �ملر�+  مينع  من  منهم 
هو  "�حلجا{"  هذ�  مثل  لكن  �لبيت. 

 £T لنا� �نفسهم 3ال ميت� Xمن �ختر�
تعاليم �لقر�C �لكرمي �لعظيمة بصلة، بل 
هو ظلم صريح للمر�+ 3له �نعكاسا7 
�3لنفسية  �جلسمية  على صحتها  سلبية 

�3لر3حانية �يضا.  
 £T 3من �لنا� من 3صل ֲדم �لتعصب
�C يلبسو� طفال7 صغ��7 �حلجا{، 
dجة �C عليهن �العتيا� على �,تد�ئه. 
3لكن هل �ملطلو{ �C يكوC �حلجا{ 
عا�+ �� هو �مر BTي يهدT U£ ستر 
�لفتا+ �لبالغة 3حفظها؟! ¡ب �C تلتز� 
فيها  تظهر  عندما  باحلجا{  �لبنت 
عالما7 �ألنوثة 3تبلغ، ال قبل Sلك.

يقو� �ملسيح �ملوعو�: 
�إلسالمي  �حلجا{  من  �ملر��  ”ليس 
بل  كاألسر³،  �ملر�+  ُتسجن   C�
يهدU �لقر�C �لكرمي C� £T حتتجب 

�لنسا} 3ال ينظرT C£ غ� �ملحا,� من 
 £T »تجن   zللو�� �لنسا}  �لرجا�. 
مانع  فال  �جتماعية  لضر3,+  �خلر3^ 
Bن من �خلر3^ من �لبيت. فليخرجن 
غض  من  بد  ال  3لكن  شئن   CT
,قم١٥،  ¦لد٥،  (�حلكم،   ".Uلطر�

(  ٣µ ،عد� ٢٤/ �١٩٠١/٤
هو  �إلBي  �ألمر  هذ�   @ فاالعتد�� 
تفريط 3هذ�  Tفر�� 3ال  �ملطلو{، ال 
ما �كد� �م� �ملؤمنني نصر� �هللا تعا£ 
@ �حد خطاباته للجنة Tما} �هللا قائال:

”¡ب �C تبقى ��3مر �هللا فيما ¸ص 
�3عتد��،   C¢تو� حالة   @ �حلجا{ 
 ،Uلتطر� Áو  مييل  �جلانبني  ألC كال 
ففي �3,3با 3@ �لغر{ عموًما، �صبح 
 Ãملجتمع متحرً,� جًد� 3بال حيا} ح�
3على  �3لفحشا}.  �لزنا  �ليو�  تفشى 

"احلجاب الشرعي هو أن تغطي املرأة شعر رأسها 
وجانبا من جبينها وذقَنها وكل مقام الزينة أيضا. 
أي تلف الرداء حول الوجه xيث تبقى العينان 
واألنف مكشوفا. وهذا النوع من احلجاب ميكن 
أن تقوم به السيدات ` إجنل8ا أيضا وال حرج ` 

ذلك، ألن العينني تبقيان مكشوفتني."
 (تفس� �ملسيح �ملوعو�، قوله تعا£: "3قل للمؤمنا7 يغضضن من �بصا,هن")
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 Cمسلمو هنالك  �آلخر،  �جلانب 
من   Ãح نسا}هم   Cمينعو  Cمتعصبو

�خلر3^ من منا¢Bن". 
فقد  �لسال�  عليه  �ملوعو�  �ملسيح  �ما 
ينتج  3ما  �3لتفريط  �إلفر��   @ قا�  

عن Sلك ما يلي:
�3لتفريط  �إلفر��  من  كث�   iهنا”
فيه  فّر�  لقد  �حلجا{.   Xموضو  @
من  بعض  يريد   C�3آل �3,3با  �هل 
�تباX مذهب �لطبيعة �C يفعلو� Sلك 
 £T ³�ّ� لسفو, قد� C� م، معB تقليد�
�إلكثا, من �لفسق �3لفجو, @ �3,3با 
T£ حد كب�. 3مقابل Sلك يقو� بعض 
�ملسلمني باإلفر�� dيث ال  ر^ �ملر�+ 
Tن�  باختصا,،  مطلقا...  �لبيت  من 
�,³ ِكال �لفريقني �لـُمْفِر� �3ملَفرِّ� 
�طئا." (�حلكم، ¦لد٨، ,قم٦، عد� 

(٥µ ،�١٩٠٤/٢/١٧
�حلجا{  فر�  من  �لغاية  ليست   ST
تقييد �ملر�+ �3 �النتقاµ من مكانتها، 
كر�متها،  3حلفظ  حلمايتها  فر�  بل 
 C¢متو� سو�  طاهر  ¦تمع  3إلنشا} 
�خالقيا. 3لو علم �لغر{ فلسفة هذ� 
�لتعليم �لرباI ملا سنو� �لقو�نني �ملعا�ية 
3َلما  �حلجا{،  با,تد�}  �ملر�+  حلرية 
شاعت �لفاحشة Á�3د,7 �ملجتمعا7 
فيها  �لنسا}  �3صبحت  �Bا3ية   £T
كالسلعة يتاجر ֲדا، 3ُتنتهك حقوقهن 

عريضة  شعا,�7  فيه  ُترفع  3قت   @
بتحرير �ملر�+. 

 Dحقو C3لكن ما من �ين �ا�3 صا
,فعها  لقد  �إلسال�،  فعل  كما  �ملر�+ 
�3كرمها 3حض �لرجل على Tكر�مها 
 Cليكو �3لرفق ֲדا 3حسن معاشرִדا، 
 £T Tحسانا  �كثرهم  �لرجا�  �فضل 
¢3جته. S @3لك قا� �ملسيح �ملوعو� 

  ما يلي:
قط  �ملر�+   Dين حقو�  �ّ� يُصن   �”
�هللا  قا�  فقد  �إلسال�،  صاLا  كما 
ِمْثُل  3ََلُهنَّ  موجز+:  بكلما7  تعا£ 
 D؛ �� كما للرجا� حقو �لَِّذ� َعَلْيِهنَّ
 Dحقو �يضا  كذلك  �لنسا}  على 
مثلها على �لرجا�. نسمع عن بعض 
�ملسكينا7  هؤال}   C3يعّد �Lم  �لنا� 
كحذ�ٍ}، 3يطلبوC منهن �لقيا� بأعما� 
مهينة جد�، 3يسّبوLن 3ينظرT C3ليهن 
عليهن   C3يطبِّقو �3حتقا,،  با¢�,�} 

�حكا� �حلجا{ بطريقة خاطئة 3كأLم 
يئدL3ن. ينبغي �C تكوC عالقة �ملر} 
بز3جته كالعالقة بني صديَقني Íيمني 
شاهد   �3� �ملر�+   C� �حلق  صا�َقني. 
 Cلرجل 3صلِته باهللا، فإ� Dعلى �خال
� تكن عالقته ֲדا جيد+ فكيف ميكن 
قا�  لقد  تعا£.  �هللا  مع   Úيتصا  C�
,سو� �هللا  : "خُ�كم خ�كم ألهله"، 
�كثُركم   Cكا من  �فضَلكم   C�  ��
Tحساًنا T£ ¢3جته. (�حلكم، ¦لد٧، 

,قم١٨، عد� ١٧/ ١٩٠٣/٥) 
�Ûية   Cيد,كو ممن  تعا£  �هللا  جعلنا 
��3مر �هللا تعا£ 3يلتزموC ֲדا للوصو� 
�3جباتنا،  مد,كني  �فضل  ¦تمع   £T
على  �لدين   C3يؤثر ممن   Cنكو  C�3
3ممن  موقـف  كل   @ �لدنـيا 
أل�3مر  �المتثا�  بركـا7   Cينالـو
�هللا تعا£ @ كل ¦ا� 3@ كل حني.

 �مـيـن

 ليسـت الغايـة من فرض احلجـاب تقييـد املرأة أو 
االنتقاص مـن مكانتهـا، بل فـرض حلمايتها وحلفظ 
كرامتها، وإلنشـاء �تمع طاهر سوي متوازن أخالقيا. 
ولو علم الغرب فلسـفة هذا التعليم الربا� ملا سـنوا 
القوانـني املعادية حلريـة املرأة بارتـداء احلجاب، وَملا 
شـاعت الفاحشـة واsـدرت اجملتمعـات للهاوية...
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