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إن املرأة من الشهوات اليت جبل الرجل على
حبها واشتهائها حلكمة إهلية وهي استدامة
اجلنس البشري واحلفاظ عليه من االنقراض.
فكان البد من غريزة ال يستطيع الرجل
مقاومتها حىت يعاشر املرأة راغما ويأيت بنسل
منها .ولقد جعل اهلل تعاىل شهوة النساء من
أشد الشهوات وأكثرها فتنة للرجال ،يقول اهلل تعاىل:
ات ِمن النِّس ِاء والْبنِين والْ َقنَ ِ
ب وال ِْفض ِ
الشهو ِ
اطي ِر ال ُْم َق ْنطَرةِ ِم َن َّ
ُزيِّ َن لِلن ِ
َّة َوالْ َخ ْي ِل
َّاس ُح ُّ
الذ َه ِ َ
َ َ َ َ َ َ
ب َّ َ َ
َ
الْمس َّوم ِة و ْاْلَنْ ع ِام والْحر ِ
الدنْيَا َواللَّهُ ِع ْن َدهُ ُح ْس ُن ال َْمآ ِ
ْحيَ ِاة ُّ
َب (آل عمران )3:41
ث َذلِ َ
ك َمتَاعُ ال َ
ُ َ َ َ َ َ َْ
وقال النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم4
“ما تَرْكت ب ع ِدي فِْت نَةً أشد علَى ِّ ِ ِ
ِّس ِاء( ”.رواه البخاري ومسلم)
َ
َ َ ُ َْ
الر َجال م َن الن َ
وإن هذه الشهوة اجلنسية من رمحة اهلل تعاىل خبلقه .فلوالها ما حتمل الزوج مسؤولية جتاه زوجته وملا اضطر إىل
مكابدة املشاق إلعالتها وأوالدها .يقول اهلل تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ِِ
اجا لِتَ ْس ُكنُوا إِلَْي َها َو َج َع َل بَ ْي نَ ُك ْم َم َو َّد ًة َوَر ْح َم ًة إِ َّن فِي
َوم ْن آَيَاته أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم م ْن أَنْ ُفس ُك ْم أَ ْزَو ً
ِ
ك ََلَي ٍ
ات لَِق ْوٍم يَتَ َف َّك ُرو َن (الروم )33411
ذَل َ َ
وملا كانت شهوة النساء شهوة ال يستطيع الرجال مقاومتها بسهولة ،وضع اهلل تعاىل ضوابط صارمة يف
رساالته السماوية املتتابعة لضمان أداء هذه الشهوة لدورها املشروع يف حياة اإلنسان والتأكد من عدم
إخراجها عن مسارها وسياقها املباحني اليت وضعت فيهما نظرا ملا يف استباحة هذه الشهوة خارج إطارها
املشروع من مفاسد جسيمة وأضرار عظيمة هتدد سعادة اإلنسان يف الدارين وتدمر حياته وتضيع آخرته.
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وكان من هذه الضوابط الصارمة فرض احلجاب على املرأة مبعىن أمرها بإخفاء مفاتنها اليت ال يستطيع الرجل
مقاومتها مع السماح بإظهار أجزاء اجلسم الظاهرة اليت ال تتسبب يف فتنة شديدة وإباحة الزينة اإلنسانية
املعقولة البعيدة كل البعد عن التربج الذي فيه تعمد إبراز مفاتن املرأة وإثارة غرائز الرجل.
وهبذا املعىن ،فرض احلجاب يف مجيع الرساالت السماوية السابقة مبا فيها اليهودية واملسيحية واإلسالم .وال
عجب ،فلقد كان احلجاب لباس املؤمنات بأية رسالة من الرساالت السماوية .فهذا هو العهد القدمي خيربنا
ت ِرفْ َقةُ
أن النساء كانت ترتدي احلجاب أو الربقع ويثين على هؤالء النساء؛ فنقرأ يف العهد القدميَ “ 4وَرفَ َع ْ
اجلم ِل .وقَالَ ِ ِ
الرجل الْم ِ
ال
اشي ِيف ْ
احلَ ْق ِل لِلِ َقائِنَا؟’ فَ َق َ
َت إِ ْس َح َ
َعْي نَ ْي َها فَ َرأ ْ
ت َع ِن َْ َ َ ْ
اق فَنَ َزلَ ْ
ت ل ْل َعْبد‘ َ :م ْن َه َذا َّ ُ ُ َ
الْعب ُد 4هو سيِّ ِدي .فَأ ِ
ت” (سفر التكوين )46-4:4 3:
َخ َذت الْبُ ْرقُ َع َوتَغَطَّ ْ
َ
َْ ُ َ َ
ِ
الرحى واطْح ِين َدقِيقاً .ا ْك ِش ِفي نُ َقاب ِ
كََ ،شِِّري َّ
الذيْ َل” (سفر إشعياء َ “ ،) :ها
َ
كما نقرأ أيضاُ “ 4خذي َّ َ َ َ
ان ِمن َْحت ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ت نَ َقابِ ِ
ك” (سفر نشيد األناشيد ،)34:
أَنْت َمجيلَةٌ يَا َحبِيبَِيت َها أَنْت َمجيلَةٌ ! َعْي نَاك َمحَ َامتَ ْ
“وكانَت سوسنَّةُ لَطي َفةً ِج ّداً َمجيلَةَ املنظَر .ولَ َّما كانَت مربقَعة ،أَمر ِ ِ
جهها،
هذان الفاجر ِان أَن يُ َ
كش َ
ف َو ُ
َ
َُ َ ََ
َ
ِ
لِيَشبَعا من َمجاهلا” (دانيال )13-134 31
وها هو العهد اجلديد حيض املرأة على احلجاب ويزجرها عن التكشف والسفور؛ فنقرأ يف العهد اجلديد ما
يلي“ :وأ ََّما ُك ُّل امرأ ٍَة تُصلِّي أَو تَتَ نَبَّأُ ورأْسها َغي ر مغَطّى فَتَ ِشني رأْسها ألَنَّها والْمحلُوقَةَ َشيء و ِ
اح ٌد بِ َعْينِ ِه .إِ ِذ
ُ َ ََ َ َ َ ْ
َْ َ ْ
ٌْ َ
َ
ََ ُ َ ْ ُ ُ ً
ص أ َْو ُْحتلَ َق فَ ْلتَتَ غَ َّ
ط” (رسالة بولس
ص َش َع ُرَهاَ .وإِ ْن َكا َن قَبِيحاً بِالْ َم ْرأ َِة أَنْتُ َق َّ
ت الَتَتَ غَطَّى فَ ْليُ َق َّ
الْ َم ْرأَةُ إِ ْن َكانَ ْ
الرسول األوىل إىل أهل كورونثوس )4-64 33
ِ
ِ
يق
كما يأمر العهد اجلديد املرأة باحلجاب عند الصالة؛ فنقرأ فيه ما يليْ “ 4
اح ُك ُموا ِيف أَنْ ُفس ُك ْمَ 4ه ْل يَل ُ
بِالْمرأَةِ أَ ْن تُصلِّي إِ َىل ِ
اهلل َوِه َي َغْي ُر ُمغَطَّاةٍ؟” (رسالة بولس الرسول األوىل إىل أهل كورونثوس )31433
َْ
َ َ
ويأمر العهد اجلديد املرأة باالحتشام يف لباسها والتورع والتعقل وينهاها عن التربج والتكشف والسفور؛ فنقرأ
ِ
اس ِْ ِ
ِ
ض َفائِر أ َْو ذَ َه ٍ
ِّساءَ يَُزيِّ َّن ذَ َواهتِِ َّن بِلِبَ ِ
ك أ َّ
ب أ َْو آللِ َئ أ َْو
ما يلي“ َ :وَكذل َ
احل ْش َمةَ ،م َع َوَرٍع َوتَ َعقُّل ،الَ ب َ َ
َن الن َ
ِ
س َكثِ َريةِ الث ََّم ِن” (رسالة بولس الرسول األوىل إىل تيموثاوس )243
َمالَب َ
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وملا كان اإلسالم هو الرسالة السماوية اخلامتة ،مل تكن تعاليمه بدعا من التعاليم ،وإمنا جاءت امتدادا ملا
أوصي به يف الرساالت السماوية السابقة .ولذلك أمر اإلسالم املرأة حبفظ الفرج واالستعفاف وعدم التربج
والتكشف والسفور؛ فنقرأ يف القرآن الكرمي:
ضن ِمن أَب ِ
ِ
وقُل لِلْم ْؤِمنَ ِ
ين ِزينَتَ ُه َّن إََِّل َما ظَ َه َر ِم ْن َها
ات يَ ْغ ُ
ض َْ ْ ْ َ
ْن فُ ُر َ
َ ْ ُ
وج ُه َّن َوََل يُ ْبد َ
صا ِره َّن َويَ ْح َفظ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ولْيَ ْ ِ
ين ِزينَتَ ُه َّن إََِّل لبُ عُولَتِ ِه َّن أ َْو آَبَائِ ِه َّن أ َْو َآبَاء بُعُولَتِ ِه َّن أ َْو
َ
ض ِربْ َن ب ُخ ُم ِره َّن َعلَى ُجيُوب ِه َّن َوََل يُْبد َ
ِ
ِ
أَبْنَائِ ِه َّن أَو أَبْنَاء ب عولَتِ ِه َّن أَو إِ ْخوانِ ِه َّن أَو بنِي إِ ْخوانِ ِه َّن أَو بنِي أ َ ِ
ت
سائِ ِه َّن أ َْو َما َملَ َك ْ
ُُ
ْ
ْ َ
ْ َ
َ
ْ َ
َخ َوات ِه َّن أ َْو ن َ
َّ ِ
ِِ
ِ
اإل ْربَِة ِمن ِّ ِ
ين غَْي ِر أُولِي ِْ
ِّس ِاء
الر َجال أَ ِو الطِّْف ِل الذ َ
َ
أَيْ َمانُ ُه َّن أَ ِو التَّابع َ
ين لَ ْم يَظ َْه ُروا َعلَى َع ْوَرات الن َ
وََل ي ْ ِ ِ ِ
ِ
ين ِم ْن ِزينَتِ ِه َّن َوتُوبُوا إِلَى اللَّ ِه َج ِم ًيعا أَيُّ َها ال ُْم ْؤِمنُو َن لَ َعلَّ ُك ْم
َ َ
ض ِربْ َن بأ َْر ُجل ِه َّن ليُ ْعلَ َم َما يُ ْخف َ
تُ ْف ِل ُحو َن (النور )1343:
كما نقرأ أيضا:
الزَكا َة وأ ِ
وقَ ر َن فِي ب يوتِ ُك َّن وََل تَب َّرجن تَب ُّرج الْج ِ
ِ
َط ْع َن اللَّ َه
اه ِليَّ ِة ْاْلُولَى َوأَقِ ْم َن َّ
َ َ َْ َ َ َ
ُُ
َ ْ
ين َّ َ
الص ََل َة َوآَت َ
َّ ِ ِ
الر ْجس أ َْهل الْب ْي ِ
ِ
ت َويُطَ ِّه َرُك ْم تَطْ ِه ًيرا (األحزاب )11411
ب َع ْن ُك ُم ِّ َ َ َ
َوَر ُسولَهُ إنَّ َما يُ ِري ُد اللهُ ليُ ْذه َ
ويعلل القرآن الكرمي األمر باحلجاب ويبني أن املراد منه محاية املرأة من األذى املتحمل الذي قد تتعرض له
إذا ما اطلع الرجال على مجاهلا وزينتها .فنحن نقرأ:
ِ
ك ونِ ِ ِ ِ
ِ
يا أَيُّ َها النَّبِ ُّي قُل ِْلَ ْزو ِ
ك أَ ْدنَى أَ ْن
ين َعلَْي ِه َّن ِم ْن َج ََلبِيبِ ِه َّن َذلِ َ
اج َ
َ
ْ َ
ين يُ ْدن َ
ساء ال ُْم ْؤمن َ
ك َوبَنَات َ َ َ
ي عرفْن فَ ََل ي ْؤ َذين وَكا َن اللَّه غَ ُف ِ
يما (األحزاب )62411
ورا َرح ً
ُ ً
َُْ َ ُ ْ َ َ
ِ
صلُ ْح أَ ْن يَُرى ِمْن َها
ولقد أكد النيب حممد فرضية احلجاب فقال“ :يَا أ ْ
َْسَاءُ إِ َّن الْ َم ْرأََة إِ َذا بَلَغَ ْ
يض َملْ تَ ْ
ت الْ َمح َ
َش َار إِ َىل َو ْج ِه ِه َوَكفَّْي ِه (رواه أبو داود)
إِال َه َذا َوَه َذا” – َوأ َ
صال َة َحائِ ٍ
ض إِالَّ ِِخب َما ٍر” (رواه
وإن فرضية احلجاب آكد حال الصالة؛ فقد قال النيب حممد“ 4ال يَ ْقبَ ُل اللَّهُ َ
اخلمسة إال النسائي)
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وأخريا ،ليس أدل على لزوم احلجاب من ارتداء أهل التدين وااللتزام والتقى من النساء يف مجيع الرساالت
السماوية له سواء كن متدينات يهوديات أو راهبات مسيحيات أو حمجبات مسلمات.
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