
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

لقد أراد اإلسالم للمرأة املسلمة أن تبقى عزيزة كريمة، ال َتطمح إليها أعنُي الناظرين، وال متتدُّ إليها أيدي  

   .َخالَق لهأرشَفها من ال  ال العابثني، وال ُيدنِّس ِعرَضها و

 .التربج واالبتذال، وصاهنا بلباس احلشمة عن  والعفاف  فأمر اهلل املرأة باحلجاب

الُعري، بل خلق هلم ما يسرت سوءاهتم  اللباس زينة وسرًتا، ومل يرتك الناس عىل حالة  وقد جعل اهلل تعاىل 

تعاىل قال  َذلَِك  }:وُيوارهيا،  التَّْقَوى  َولَِباُس  َوِريًشا  َسْوآتُِكْم  ُيَواِري  لَِباًسا  َعَلْيُكْم  َأْنَزْلنَا  َقْد  آَدَم  َبنِي  َيا 

 .[ 26]األعراف: {َخْير 

هم إىل التَّعري، ونزِع زينة اللِّباس والسرِت، وقد  ، فدعتفتن النَّاساإلنس واجلن أبت إالَّ أن ت     اطني شيإالَّ أنَّ  

فقال من هذا  الكريم  املوىل  َينْ}:حذر  اجْلَنَِّة  ِمَن  َأَبَوْيُكْم  َأْخَرَج  َكََم  ْيَطاُن  الشَّ َيْفتِنَنَُّكُم  اَل  آَدَم  َبنِي  َعنُْهََم َيا  ِزُع 

الشَّ  َجَعْلنَا  إِنَّا  َتَرْوهَنُْم  اَل  َحْيُث  ِمْن  َوَقبِيُلُه  ُهَو  َيَراُكْم  ُه  إِنَّ َسْوآهِتََِم  هَيََُم 
لُِيِ اَل  لَِباَسُهََم  لِلَِّذيَن  َأْولَِياَء  َياطنَِي 

 .[ 27]األعراف:  {ُيْؤِمنُونَ 

واحلجاب؛    ماو بالسرت  املرأة  االسالم  اهلل    محايةإال  أَمر  صىل  نبيَّه حممًدا  اهلل  فخاطب  الفساق،  أذى  هلا من 

 املُْْؤِمننَِي ُيْدننَِي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجاَلبِيبِِهنَّ }:واألمة من بعده  عليه وسلم 
ِ
َا النَّبِيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك َوَبنَاتَِك َونَِساء َيا َأهيُّ

 [59زاب: ]األح {َذلَِك َأْدَنى َأْن ُيْعَرْفَن َفاَل ُيْؤَذْينَ 

  ، منهنَّ الفتنة  ومواضع  زينتهن  بإخفاء  باالجتهاد  أمرهن  ِمنَْها  }:قالفكَم  َظَهَر  َما  إاِلَّ  ِزينََتُهنَّ  ُيْبِديَن  َواَل 

ْبَن بِ   [.  31]النور: {ُخُمِرِهنَّ َعىَل ُجُيوِِبِنَّ َوْلَيْْضِ

أَمرو الرجال   كَم  أمر  باحلجاب  و   النساء  عليهم؛  م  حرَّ عَم  أبصارهم  لقلوِبم،  بغضِّ  طهارًة  إال  ذلك  ما 

جمتمعاهتم،   عن  للفتن  ودرًءا  لدينهم،  تعاىلوحفًظا  َوََيَْفُظوا }:قال  َأْبَصاِرِهْم  ِمْن  وا  َيُغضُّ لِْلُمْؤِمننَِي  ُقْل 

 .[31، 30النور: ]{َأْبَصاِرِهنَّ  ُفُروَجُهْم َذلَِك َأْزَكى هَلُْم إِنَّ اهللََّ َخبِير بََِم َيْصنَُعوَن َوُقْل لِْلُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن  



 

 

ة، ف هو اللباس    احلجابومقصود    أمجع العلَمء عىل وجوب احلجاب عىل املرأة املسلمة البالغة العاقلة احلرَّ

بعض   يف  يسكن  رش  كّل  من  وحفظهّن  صوهنّن  ِبدف  األجانب،  أمام  املرأة  عورة  يسرت  الذي  الرشعي 

 . النفوس 

بِناًء عىل ما استنَبطوه من النصوص الرشعية الواردة يف ذلك،    ،الرشوطط العلَمء للحجاب مجلة من  اشرتو

 :وهذه الرشوط هي

وق:أوال والكفَّني؛  الوجه  باستثناء  املرأة،  بدن  جلميع  ساتًرا  احلجاب  يكون  اهلل  أن  قوُل  ذلك  عىل  دلَّ  د 

 املُْ }تعاىل: 
ِ
َا النَّبِيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك َوَبنَاتَِك َونَِساء ْن ُيْعَرْفَن  ْؤِمننَِي ُيْدننَِي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجاَلبِيبِِهنَّ َذلَِك َأْدَنى أَ َيا َأهيُّ

َعنَْها َدَخَلْت َعَلْيَها َرِِضَ اهللَُّ َعنَْها   َعْن َعائَِشةَ و،  [ 59  األحزاب:]{َفاَل ُيْؤَذْينَ  : َأنَّ َأْسََمَء بِنَْت َأبِى َبْكٍر َرِِضَ اهللَُّ 

َب َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم  صىل اهلل عليه وسلم َوِعنَْدَها النَّبِيُّ  ِه َقاَل  يِف ثَِياٍب َشاِميٍَّة ِرَقاٍق َفَْضَ : بَِبََصِ

ِه َوَوْجِههِ َوَأَشاَر إِىَل كَ ،((إِالَّ َهَذا َوَهَذا َما َهَذا َيا َأْسََمُء؟ إِنَّ املَْْرَأَة إَِذا َبَلَغِت املَِْحيَض مَلْ َيْصُلْح َأْن ُيَرى ِمنَْها   .فِّ

ال:ثانيا  زينة  أن  بنفسه  احلجاب  تعاىل:    يكون  ِزينََتُهنَّ }قال  ُيْبِديَن  تلفت  [31النور:]{َواَل  ال  ،  نظاراأل؛كي 

كن برشط أن  ، ول فلها أن تلبس ما شاءت،  ثياب خروجها يتحتم عليها اختيارهليس للمرأة لون خاص ل و

روى البخاري ،  ، فيلفت إليها أنظار الرجالمزخرفا أو مطرزا أو المعا ن يكون  ، كأ ال يكون زينة يف نفسه

ًة بِِجْلِدَها ،  امرأة شكت لعائشة رضب زوجهاَعْن ِعْكِرَمَة َأنَّ   إَِلْيَها َوَأَرهْتَا ُخْْضَ : َفَلَمَّ َقاَلْت َعائَِشةُ   َفَشَكْت 

َوالنِّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهللَُّ  َصىلَّ  اهللَِّ  َرُسوُل  َبْعُض َجاَء  َينَُْصُ  َقاَلْت َساُء  َبْعًضا  املُْْؤِمنَاُت ُهنَّ  َيْلَقى  َما  ِمْثَل  َرَأْيُت  َما   :

َثْوِِبَا ِمْن  ًة  ُخْْضَ َأَشدُّ  ْلُدَها  األخْض،  جَلِ احلجاب  املرأة  لبس  جواز  عىل  يدل  احلديث  ال فهذا  ذلك  وأن   ،

  . يكون زينة

   . يظهر ما حتته، ويفتن الناظرينًا غي شفاف، كي ال أن يكون سميك : ثالثا

، ولألسف كثي من النساء وحتى  وليس ضيقا، كي ال يصف جزءًا من جسدها  أن يكون فضفاًضا:  رابعا 

النصف األسفل من جسدهن وتضع عىل رأسها قطعة  البنطال وخيرجن به يصف  امللتزمات منهن يلبسن 

متحجبة نفسها  وتظن  فيه ،  قَمش  تشبه  فال  طويلة،  سابغة  مالبس  وفوقه  البنطلون  املرأة  لبست  وإذا 

بالرجال، ما دامت تلبسه أسفل مالبسها، أما إن وصف حجم ِرْجلها، أو بطنها وخَصها ، فالبسته تدخل 

الصحيح احلديث  َكاِس :))ِصنْحتت  نَِساءر  َبْعُد،  َأَرُهْم  مَلْ  النَّاِر  َأْهِل  ِمْن  تِي  ُأمَّ ِمْن  َمائاَِلتر  َفاِن   ، َعاِرَياتر َياتر 

بِِل، اَل َيْدُخْلَن اجْلَنََّة، َواَل ََيِْدَن ِرََيَها  ، َعىَل ُرُءوِسِهنَّ َأْمَثاُل َأْسنَِمِة اإْلِ  َكاِسَياتر بِااِلْسِم َعاِرَياتر ، (( ..ُُمِياَلتر



 

 

 

ُهنَّ تِْلَك الثَِّياُب  إِْذ اَل َتْسرُتُ ، وأسنمة البخت حْلَقِّ ُُمِياَلتر أِلَْزَواِجِهنَّ إِىَل َأْهَوائِِهنَّ ا عن  َمائاَِلتر  ،  يِف احْلَِقيَقِة 

 تعظيم احلجاب حتى يكون مرتفعا كالسنام يف االبل.

بالرجال،  أال  : ساخام  تتشبه  التي  املرأة  لعنت  الرجال؛ حيث  لباَس  عليه ف   ُيشبه  اهلل  صىل  اهللَِّ  َرُسوُل  َلَعَن 

ُجَل ))  :وسلم ُجلِ الرَّ    . ((َيْلَبُس لِْبَسَة املَْْرَأِة َواملَْْرَأَة َتْلَبُس لِْبَسَة الرَّ

يف   أال : سابعا  املسلمني  غي  من  بغيهم  التشبه  للمسلمني  َيوز  ال  حيث  املسلَمت،  بغي  تشبهًا  يلبس 

  .غيها اللباس، أو العبادات، أو 

يث قال ابن عمر ريض اهلل عنه، أن رسول اهلل يكون لباَس شهرة، او بقصد الفخر واالختيال، ح  أال  : ثامنا

القيامة، ثم أهلَب فيه  )صىل اهلل عليه وسلم قال:   ٍة يوم  ألبَسه اهلل ثوَب مذلَّ الدنيا  )َمن لبس ثوَب ُشهرٍة يف 

 ((.  ناًرا

 كلَمت ال تعرف معناها.  يكون فيه تصاليب و أال : تاسعا

هلدم   طريق  أقَص  ،أن  اإلسالم  أعداء  أدرك  دينها،  ملا  وقيِم  حجاِبا  عن  املسلمة  املرأة  إبعاد  هو  اإلسالم 

املرأة املسلمة وخَدعوها، وعلَّلوا هلا سبب ختلُّفها بحجاِبا والتزاِمها بقيم دينها، وأن حجاِبا   فَكَذبوا عىل 

 هو انتهاكر حلريتها وكرامتها، وانتقاص من حقوقها، 

بالعري منها إىل التسرت واحلجاب،  وقد تفنَّن أباطرة الرش واإلفساد يف استحداث ألبس  ٍة نسائية، هي أشبه 

 ! وكان ما كان من استجابِة كثي من نساء املسلمني هلذه اخلديعة

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 


