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اإلهداء

لِك اأيتها امل�ؤمنة

لِك اأيتها املتاأ�سية بزينب الكربى

لِك اأيتها املتاأ�سية باأم الأئمة الإبرار
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المقدمة

ال �سك اإن املراأة لها كرامتها واحرتامها كاإن�سانة تعي�ش على 

امل��راأة  اأوىل  االإ���س��ام دي��ن احلياة فقد  اأن  ظهر ه��ذا الكوكب، ومب��ا 

االأحكام  فو�سع  وحنانه،  وعطفه  برعايته  و�سملها  كبرياً،  اهتماماً 

و  ال��ف��ردي��ة  حياتها  ج��وان��ب  ملختلف  ال��ع��ادل��ة  وال��ق��وان��ن  احلكيمة 

من  متِكنها  فر�سة  لها  وترك  واالجتماعية...  والعائلية  الزوجية 

يف  العالية  ال��درج��ات  اإىل  وال��و���س��ول  املائكة  �سفوف  اإىل  ال�سمو 

الدنيا واالآخرة.

ول���ه���ذا جن���د يف ال���ق���راآن ال���ك���رمي ����س���ورة ك��ام��ل��ة حت��م��ل ا���س��م 

))الن�ساء(( واآيات اأخرى يف �سور اأخرى ت�سري اإىل املراأة و ما يرتبط 

لها  وت�سمن  والرفاهية  اخل��ري  لها  توفر  وق��وان��ن  اأح��ك��ام  بها من 

ال�سعادة يف الدنيا واالآخرة. 

ومبا اإن طبيعة املراأة تختلف عن طبيعة الرجل من الناحية 

من  و  االجتماعية،  الناحية  من  و   )) ))ال�سيكيولوجيه  النف�سية 
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فرق  هناك  يكون  اأن  واحلكمة  الطبيعي  م��ن  ف��ان  اأخ���رى،  ج��وان��ب 

بينها وبن الرجل يف بع�ش االأحكام والقوانن. ومل ياأت هذا الفرق 

ومركزيتها،  نف�سيتها  م��ع  وات��ف��اق��اً  امل���راأة  طبيعة  م��ع  ان�سجاماً  اإال 

ولي�ش تنقي�ساً لها، كما اتهم اأعداء االإ�سام االإ�سام بذلك. 

التي  ال�سرعية  ال��ق��وان��ن  طليعة  يف  احل��ج��اب  ق��ان��ون  وي��اأت��ي 

قررها االإ�سام وفر�سها على املراأة ل�سمان �سعادتها، واحلفاظ على 

عزتها وكرامتها. 
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الآيات القراآنية الدالة على احلجاب:
1� قال عز وجل: ﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ےے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ - االأحزاب - االآية - 59 

الن�ساء  ياأمر  اأن    نبيه حممداً  اهلل  ياأمر  االآي��ة  ه��ذه  يف 

واحلجاب  بال�سرت  امل��وؤم��ن��ن  ون�ساء  وبناته  زوج��ات��ه  م��ن  امل�سلمات 

الكامل. 

:﴿ۋ ۅ ۅ ۉ  ج��ال��ه  ج��ل  ق���ال   �2

االأح���زاب  ائ﴾  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ 
اآية 54

يف ه����ذه االآي�����ة ال��ك��رمي��ة ي���اأم���ر اهلل ���س��ب��ح��ان��ه امل�����س��ل��م��ن اأن 

ي�ساألوهن من وراء ال�سرت واحلجاب ف�سمري))هن(( يعود اإىل ن�ساء 

النبي اإال اإن احلكم كما يقول الفقهاء و املف�سرون ال يخت�ش 

بهن، بل هو عام جلميع الن�ساء. 
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چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ  �سبحانه:  ق��ال   �3

االأحزاب اآية 33  چ چ﴾   
ويظهر ل��ن��ا� م��ن ه��ذه االآي���ة امل��ب��ارك��ة� اأن اهلل ت��ع��اىل ي��ري��د اأن 

متتاز املراأة امل�سلمة عن �سائر الن�ساء باحلجاب والعفاف، الأن الن�ساء 

اليهوديات وامل�سيحيات وامل�سركات ال يلتزمن بهذا احلكم ال�سرعي، 

وال يطبقن هذا القانون احلكيم. 

اإىل نبي من  »اأوح��ى اهلل تعاىل  وق��د ج��اء يف احل��دي��ث: 

ول  اأع��دائ��ي،  لبا�س  يلب�س�ا  ل  للم�ؤمنني:  قل  اأنبيائه: 
اأعدائي...  م�سالك  ي�سلك�ا  ول  اأعدائي،  مطاعم  يطعم�ا 
ال�سيعة  و�سائل  اأعدائي«.امل�سدر/  هم  كما  اأعدائي،  فيك�ن�ا 

للحر العاملي ج4 �ش385 

ومن الوا�سح اإن اخلطاب واإن كان يف البداية للموؤمنن، ولكنه 

عام لهم وللموؤمنات، كما هو احلال يف كثري من االآيات واالأحاديث. 

هذه اآيات ثاث قد وردت يف �ساأن احلجاب، وهناك اأي�ساً اآيات 

اأخرى حول املو�سوع، مل نذكرها بغية االخت�سار.



11

ما هو احلجاب؟
ج : هو ال�سرت للمراأة وعدم التك�سف لاأجنبي ما عدا املحارم 

وب�سروط �سرعها االإ�سام.

حقيقة احلجاب الإ�سالمي : 
1� �سرت البدن.

 2� عدم امليوعة يف الت�سرفات.

 3� عدم التعطر لاأجانب.

 4� عدم لب�ش حجاب مزين يجذب االآخرين.

 5� عدم الت�سرف باأي ت�سرف خاف االأخاق احلميدة.

ملاذا احلجاب ؟ 
�سراق  عليها من  امل���راأة حفاظاً  اأوج��ب اهلل احلجاب على   : ج 

االأعرا�ش فهي جوهرة ثمينة يهتم بها املجتمع االإ�سامي ويحاول 

يحافظ  لذلك  املوؤمنة  لاأجيال  مربية  يجعلها  اأن  الطرق  ب�ستى 
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عليها االإ�سام كما يحافظ �ساحب الكنز واجلواهر على جواهره 

من ال�سراق. 

فاطمة الزهراء  القدوة ال�ساحلة. 
تعترب ال�سيدة فاطمة الزهراء املراأة املثالية يف االإ�سام، 

اإن  احل��ي��اة.  يف  ال�سعادة  ع��ن  تبحث  ام���راأة  لكل  ال�ساحلة  وال��ق��دوة 

ال�سيدة فاطمة الزهراء مثال كل ف�سيلة ومنوذج كل خري، 

�سعدت كل امراأة اقتدت بها، و �سقيت كل امراأة اأعر�ست عن االإقتداء 

بها. 

ال  والعفة،  احلجاب  يف  قمة  اجلليلة  ال�سيدة  ه��ذه  كانت  لقد 

تخرج من البيت اإال والعباءة ت�سرت جميع ج�سدها من الراأ�ش اإىل 

اإال  اأ�سد الكراهية، وما ذاك  القدم... وكانت تكره التربج وال�سفور 

الأن اهلل يكره ذلك، والأن ال�سفور مفتاح كل رذيلة، وطريق للفجور، 

ومقدمة لل�سقوط بل هو ال�سقوط بعينه. 

واالآن... تعالوا نقراأ بع�ش درو�ش احلجاب والكرامة يف حياة 

ال�سيدة الزهراء : 
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ماذا خري للمراأة ؟ 
جاء يف التاريخ : اإن النبيالتفت ذات يوم اإىل اأ�سحابه، 

وطرح عليهم ال�سوؤال التايل:

»اأي �سيء خري للمراأة«؟ 
اجل���واب  بال�سبط  ي��ع��رف��وا  مل  الأن��ه��م  االأ����س���ح���اب...  ف�سكت 

اأي �سيء خري   : اأفكارهم  ي��راود  ب��داأ  وكاأنه  ال�سوؤال،  ال�سحيح لهذا 

للمراأة؟ املال؟ اجلمال؟ الزواج؟ ماذا؟ 

�سمعت ال�سيدة الزهراء بهذا ال�سوؤال فاأر�سلت اإىل اأبيها 

»خري للمراأة اإن ل ترى رجل ول يراها رجل  من يقول له : 

)طبعًا للرجل الأجنبي(«.
وبقي ال�سحابة بانتظار رد النبي: ماذا �سيقول اإزاء هذا 

اجلواب من ابنته املع�سومة؟ 

فقال : »�سدقت... اإن فاطمة ب�سعة مني« امل�سدر/ 

و�سائل ال�سيعة ج20 �ش61. وبهذا اجلواب اأعلن لكل امراأة يف 

العامل اإن خري املراأة يف احلجاب... وان �سرها يف ال�سفور. 

اأي�������س���ا : ك���ان���ت ال�������س���ي���دة ال���ط���اه���رة ف��اط��م��ة  ويف ال���ت���اري���خ 
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عليه  ا�ستاأذن  اإذ   اهلل ر�سول  اأبيها  عند  الزهراءجال�سة 

ابن اأم مكتوم وكان رجًا اأعمى قد فقد ب�سره وقبل اأن يدخل على 

ان�سرف  وعندما  الغرفة،  وغ���ادرت  ال��زه��راء  ال�سيدة  قامت  النبي 

اأبيها مرة  ابن اأم مكتوم عادت ال�سيدة الزهراء لتدخل على 

لكي  ذل��ك  يعلم  وه��و  ال�سبب  عن   النبي �ساألها  وهنا  ثانية... 

جتيب بدورها على هذا ال�سوؤال ويكتب التاريخ هذا احلوار االإمياين 

ليبقى مثااًل رائعاً طوال احلياة. 

ي�سم  اأراه، وه�  فاأنني  »اإن كان ل يراين   :فقالت

الريح« امل�سدر/ بحار االنوار للمجل�سي ج43 �ش92، اأي ي�سم رائحة 
املراأة. 

م�سجد  يف  تخطب  اإن   الزهراء ال�سيدة  اأرادت  مل��ا  ل��ذا 

ال�ستار  ه��ذا  وك���ان  امل�سجد.  يف  �ستار  لها  �سربوا   اهلل ر���س��ول 

يحمل عدة معاٍن : فهو من جانب : تطبيق لقانون احلجاب، حيث 

انه حائل وفا�سل بن اجلن�سن. وهو من جانب اآخر : رف�ش عملي 

لاختاط الذي يدعو اإليه اأعداء االإ�سام وينادي به دعاة ال�سال 

واالنحراف. 
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اأيتها االأخت امل�سلمة : هذه ثاثة مناذج من حياة �سيدة ن�ساء 

العاملن، واملراأة املثالية يف االإ�سام، والقدوة ال�ساحلة. و يجدر بك 

اإن ت�ستلهمي منها درو�ش الكرامة واحلياء. 

حوار مع فتاة م�سيحية
الدين، عندما جاءت  علماء  الأح��د  رائعة حدثت  ق�سة  هناك 

ال�سيء الكثري...  اأنا عرفت عن االإ�سام  فتاة م�سيحية وقالت له: 

حباً  اأحببته  و  د���س��ات��ريه،  و  وبقوانينه  ال��دي��ن  ب��ه��ذا  اأع��ج��ب��ت  وق��د 

كثرياً... ولكن قانوناً واحداً �سار �سبباً لعدم دخويل يف االإ�سام... 

وقد ناق�ست حوله عدة اأ�سخا�ش فلم اأح�سل منهم على جواب مقنع، 

واإذا ا�ستطعت اأنت اأيها العامل اأن تبن يل فل�سفة هذا القانون فاإنني 

اأدخل يف االإ�سام ؟ 

قال العامل الديني : وما هو ذلك القانون ؟ 

قالت : قانون احلجاب... فلماذا فر�ش االإ�سام احلجاب على 

املراأة؟ وملاذا ال يرتكها تخرج �سافرة كالرجل؟ 

اإىل  ال�ساغة...  �سوق  اإىل  ذهبِت  هل   : الديني  العامل  فقال 
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املحات التي يباع فيها الذهب واملجوهرات ؟ 

قالت الفتاة : نعم. 

قال العامل :هل راأيت اأن ال�سائغ قد و�سع الذهب و املجوهرات 

يف ال�سندوق الزجاجي وقفل باب ال�سندوق ؟ 

قالت : نعم. 

قال لها : ملاذا مل يرتك املجوهرات يف متناول االأيدي...؟ ملاذا 

اأودعها يف ال�سندوق الزجاجي املقفول؟ 

قالت : لكي يحر�سها من الل�سو�ش واالأيدي اخلائنة. 

ريحانه...  امل��راأة  اإن  فل�سفة احلجاب...  لها: وهذه هي  فقال 

امل�����راأة ج���وه���رة... ي��اق��وت��ة ي��ج��ب امل��ح��اف��ظ��ة عليها م��ن اخل��ائ��ن��ن 

املجرمن  �سيء ي�سرتها عن عيون  والفا�سدين، ويجب حفظها يف 

كما يحفظ اللوؤلوؤ يف ال�سدف حتى ال تقع فري�سة لهم... واحلجاب 

ف��ق��ط ه��و ال�����س��ات��ر واحل��اف��ظ ل��ه��ا... اإن امل����راأة املحجبة اآم��ن��ة من 

اخلائنن، الأن ج�سدها م�ستور وحما�سنها م�ستورة، فالنا�ش ال يرون 

منها �سيئاً، وال يطمعون فيها، وهم يف معزل عنها، وال يلفتهم �سيء 

منها، بل يتهيبونها وي�ستحيون منها... كل ذلك الأجل »احلجاب« 
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فاحلجاب اإذا وقاية لك... و�سيانة ل�سرفك وكرامتك. 

فل�سفة احلجاب. وهنا  الفتاة... هذا جانب من  اأيتها  نعم... 

القانون  بهذا  اقتنعت  االآن  وق��ال��ت:  امل�سيحية،  الفتاة  وج��ه  تهلل 

االإ�سامي... وعرفت احلكمة منه، فطاب يل الدخول يف االإ�سام... 

ثم ت�سهدت ال�سهادتن. 

�سوء فهم للحجاب 
1� اإن احلجاب ال مينع املراأة من الثقافة وطلب العلم والت�سابق 

يف امليادين املختلفة. 

2� ال مينع احلجاب عن اأبداء الراأي و التعبري اأبدا وال مينعها 

من الرثوة و التملك. 

3� احلجاب هو اأمر يتعلق فقط بح�سمة املراأة وعفتها وكرامتها 

وطهارة تعاملها مع النا�ش. 

يكون  اأن  مينع  ولكنه  العمل  ع��ن  امل���راأة  مينع  ال  احل��ج��اب   �4

العمل �سبباً لتدمريها وتدمري اأ�سرتها وبالتايل تدمري املجتمع. 
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اأيتها الأخت امل�سلمة 
اإليك االآن بع�ش التعليمات االإ�سامية التي ر�سمها اهلل تعاىل 

لك :

اهلل...  ر�سوان  اإىل  الطريق  اأن  ���س��يء...  كل  قبل  احلجاب   �1

واىل اجلنة مير عرب احلجاب، فاإياِك اأن تنحريف عن هذا الطريق 

فتخ�سري ر�سوان اهلل وجناته. 

»اإن املراأة ريحانة ولي�ست بقهرمانة« 
كما قال االإم��ام علي: فيجب عليك اأن تعريف ق��درِك وال 

ترخ�سي ج�سمك و حما�سنك اإال لزوجك فقط. 

يف  اإال  وال��ع��ط��ور  التجميل  واأدوات  امل�ساحيق  ت�ستعملي  ال   �2

بيتك، لزوجك وقريباتك وحذار حذار اأن ت�ستعمليها عند اخلروج 

من البيت فاإنها تعر�سك للخطر واالعتداء، ويجلب عليك غ�سب 

اهلل ولعنه. 

ا�ستعملت  )اأي  تطيبت  امراأة  »اأية   :اهلل ر�سول  قال 

اإىل  ترجع  حتى  تلعن  فهي  بيتها،  من  خرجت  ثم  العطور( 

بيتها، متى رجعت« بحار االأنوار ح 103 �ش 247 
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بل  وغ��ريه��ا...  واملظاهر  املاب�ش  يف  بالرجال،  تت�سبهي  ال   �3

»لعن   :ر���س��ول اهلل ق��ال  االأن��ث��وي��ة.  ك��وين م�ستقلة يف حياتك 

اهلل املت�سابهات بالرجل من الن�ساء، ولعن اهلل املت�سبهني من 
الرجل بالن�ساء«. الكا يف ح 5 �ش 552 

اأقربائك  من  ك��ان  لو  حتى  االأجنبي،  الرجل  ت�سافحي  ال   �4

كابن العم وابن اخلال... واإذا مد رجل اأجنبي يده اإليك للم�سافحة، 

فاعتذري منه بقولك : اإن ديني وربي مينعني عن هذا... وقد جاء 

 :اأوحى اهلل تعاىل اإىل النبي عي�سى »مما   : يف احلديث 

ر�سى  من  ر�سى  ينفعك  مل  عليك  غ�سبت  اإذا  اإين  عي�سى  يا 
عنك، وان ر�سيت عنك مل ي�سرك غ�سب املغ�سبني«   

الكايف ح 8 �ش 138 

5� ال تخجلي من احلجاب، بل مت�سكي به بكل جراأه وا�ستقامة، 

حتى اإذا كنت يف اأ�سرة غري حمافظة، اأو مدر�سة اأو جمتمع تكرث فيه 

ال�سافرات، وكوين م�ستقيمة كما قال تعاىل﴿ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک﴾�سورة هود اآية 112 
اأن���ا واث��ق��ة من  6� الثقة وح��ده��ا ال تكفي: ه��ن��اك م��ن ت��ق��ول: 
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نف�سي، وم��ت��اأك��دة م��ن ع��دم االن��ح��راف و االن���زالق يف الف�ساد، فهل 

يجب علي احلجاب؟ 

ال��ث��ق��ة  واإن  ع��ل��ي��ك  ���س��رع��ي  واج�����ب  احل���ج���اب  الأن  ن��ع��م   : ج 

پ  پ  زبپ  ت������ع������اىل  ل�����ق�����ول�����ه  جت���������دي  ال  وح�������ده�������ا 

پڀڀڀڀرب�سورة يو�سف اآية 53 
اأع���داء  امل�����س��ل��م��ة:اإن  االأخ���ت  اأي��ت��ه��ا  بال�سعارات  تنخدعي  ال   �7

االإ�سام واأعداء املراأة يحاربون احلجاب من طرق كثرية. 

8� ال ترف�سي الزواج عندما يتقدم اأحد للزواج منك فابحثي 

ق��ال ر�سول  ال��دي��ن... واالأخ���اق. كما   : اأ�سا�سين  اأم��ري��ن  فيه عن 

اهلل:»اإذا جاءكم من تر�س�ن خلقه ودينه فزوج�ه... 

اإن ل تفعل�ه تكن فتنة يف الأر�س وف�ساد كبريا«. الكايف ح1 
�ش347 

احلجاب الناق�ص: 
اأخطر ال�سبهات الطارئة على �سفة احلجاب االإ�سامي 
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ه���ن���اك ب��ع�����ش االأخ�������وات ال���ات���ي ت���راه���ن حم��ج��ب��ات، ول��ك��ن 

باحلجاب الناق�ش، فرتاها ت�سرت ))بع�ش(( الراأ�ش وبع�ش اجل�سم، 

وترتك البع�ش االآخر مك�سوفاً اأمام الناظرين اأو اأنها ت�سرت الراأ�ش 

كله، بينما ال�سواعد واالأقدام وال�سيقان مك�سوفة اأو �سبه مك�سوفة. 

من  املن�سود  الهدف  يحقق  وال  ناق�ساً،  يعترب  احلجاب  ه��ذا  طبعاً 

احلجاب، كما انه لي�ش امتثااًل الأمر اهلل �سبحانه. 

»�سياأتي   : اآ�ساربقوله  ال��ن��اق�����ش  احل��ج��اب  ه���ذا  واىل 

عاريات،  كا�سيات  ن�سائهم  اأمتي،  من  رجال  الزمان  اآخر  يف 
فاإنهن  فالعن�هن  األ  العجاف  البخت  كاأ�سنة  روؤو�سهن  على 
من  لت�جد  ريحها  وان  اجلنة،  ري��ح  يجدن  ول  ملع�نات، 

م�سرية خم�سمائة عام«م�سند اأحمد. 
وقال االإمام علي اأمري املوؤمنن: »يظهر يف اآخر الزمان 

كا�سفات  ن�ساء  الأزم��ن��ة  �سر  وه���  ال�ساعة  اق��راب  وعند 
عاريات متربجات، من الدين خارجات، ويف الفنت داخالت، 
م�ستحالت  اللذات،  اإىل  م�سرعات  ال�سه�ات،  اإىل  مائالت 

للمحرمات، يف جهنم خالدات«. 
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ملع�نات«. فاإنهن  فالعن�هن  اإل...   «  النبي ق��ول 

امل�ستدرك للحاكم الني�سابوري ج4 �ش436 

وهذا يدل على اأن هناك من يلعنها وت�ساأل من الذي يلعنها؟ 

اإن مائكة ال�سماوات واالأر�ش تلعن املراأة املتربجة  اجلواب: 

و�سبه املتربجة بكل خطوة تخطوها. باهلل عليكم : اأي امراأة تر�سى 

لنف�سها بلعنة مائكة ال�سماوات واالأر�سين؟! 

م�سري املراأة ال�سافرة !!
ما هو م�سري املراأة ال�سافرة يف االآخرة ؟ 

اأن���ا  »دخ���ل���ت   :املوؤمنن اأم�������ري  ع���ل���ي  االأم����������ام  ق������ال 

بكاءًا  يبكي  ف�جدناه   اهلل ر�س�ل  على   وفاطمة
�سديدًا، فقلت : فداك اأبي واأمي ما الذي اأبكاك؟ 

فقال : يا علي ليلة اأ�سرى بي اإىل ال�سماء راأيت ن�ساء 
من  راأيت  ملا  وبكيت  �ساأنهن،  فاأنكرت  �سديد  عذاب  يف  اأمتي 
�سدة عذابهن ثم بداأ النبي ُيحّدث م�ساهداته ليلة املعراج 

فكان فيما قال : 
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وراأيُت  راأ�سها،  دماغ  يغلي  ب�سعرها،  معلَّقة  امراأة  راأيُت 
امراأة معلَّقة بل�سانها واحلميم ُي�سُب يف حلقها، وراأيُت امراأة 
تاأكل حلم ج�سدها والنار ت�قد من حتتها، وراأيُت امراأة قد 
�ُسّدت رجالها اإىل يديها وقد �ُسلطت عليها احلّيات والعقارب، 
ماء عمياء خر�ساء يف تاب�ت من نار، يخرج  وراأيُت امراأة �سّ
دماغ راأ�سها من منخرها، وبدنها مقطع من اجلذام و الرب�س 
ال�سيدة  فقالت  باملقاري�س،  حلمها  يقر�س  ام��راأة  وراأي��ت 
فاطمة الزهراءلأبيها: اأخربين ما كان عملهّن )اأي يف 

الدنيا( حتى و�سع اهلل عليّهن هذا العذاب ؟ 

فقال يا بنية: اأما املعلقة ب�سعرها فاإنها كانت ل 
تغطي �سعرها عن الرجال. واأما املعلقة بل�سانها فاإنها كانت 
ت�ؤذي زوجها. واأما التي كانت تاأكل حلم ج�سدها فاإنها كانت 
و  رجليها  اإىل  يداها  �سدت  التي  واأم��ا  للنا�س.  بدنها  تزين 
فاأنها كانت قذرة ال��س�ء،  �سلطت عليها احليات والعقارب، 
وقذرت الثياب، وكانت ل تغ�سل من اجلنابة و احلي�س، ول 
تتنظف، وكانت ت�ستهني بال�سالة. واأما التي يقر�س حلمها 
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باملقاري�س فاإنها كانت تعر�س نف�سها على الرجال«... اإىل اآخر 
احلديث (( بحار االأنوار ح103 �ش340 

لقد ظهرت لنا يف هذا احلديث �سورٌة من �سور العذاب الذي 

البد  �سافرة  ام���راأة  ك��ل  اإن  يعني  وه��ذا  ال�سافرة،  للمراأة  اهلل  اأع���ده 

اإىل  تابت  اإذا  اإال  ال�سديد...  والعقاب  االأليم  العذاب  اأن تاقي هذا 

توبتها  يقبل  اهلل  ف��اإن  ال�سابق،  �سفورها يف  وندمت على  تعاىل  اهلل 

﴿گڳڳڳڳڱ   : �سبحانه  ق��ال  عنها،  ويعفو 

ڱڱڱ﴾ - طه - االآية - 82 
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اسئلة واجوبة 
حول 

شؤون المرأة
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�ش1/ هل يجوز للمراأة ك�سف وجهها وكفيها اأمام الناظر غري 

املحرم؟

ال��وق��وع يف احل����رام، ومل يكن  ت��خ��اف  ك��ان��ت ال  اإذا  ي��ج��وز  ج/ 

اإبرازها للوجه والكفن بداعي اإيقاع الرجال يف النظر املحرم، ومل 

ال�سرت حتى عن  واإاّل فيجب عليها  عام،  بوجه  للفتنة  يكن موجباً 

املحارم.

�ش2/ هل يجوز للمراأة ك�سف ظاهر قدميها لعن الناظر غري 

املحرم ؟

ج/ ال يجوز 

يف  وباطنهما  قدميها  ظاهر  ك�سف  للمراأة  يجوز  ه��ل  ���ش3/ 

ال�ساة

ج / يجوز اأذا اأمنت من الناظر االأجنبي .

�ش4/هل يجوز للن�ساء و�سع الكحل يف العينن، ولب�ش اخلامت 

يف الكفن ؟

ج / يجوز ب�سرط اأن ال يكون بذلك اإثارة ل�سهوة الرجال ، واأن 

تاأمن من الوقوع يف احلرام .
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�سوؤونها  لبع�ش  بيتها  م��ن  اخل���روج  للمراأة  يجوز  ه��ل  ���ش5/ 

متعّطرة بحيث ي�سمُّ عطرها الرجال االأجانب عنها ؟ 

يوجب  ك��ان  اإذا  يجوز  ب��ل ال  ذل��ك  تفعل  اأن  لها  ينبغي  /ال  ج 

افتتان الرجال االأجانب اأو ي�سبب عادة اأثارتهم .

دون  م��ن  ال��رج��ل  امل�سلمة م�سافحة  ل��ل��م��راأة  ه��ل يحق  ����ش6/ 

حاجب اأو عازل كلكفوف ؟

ج/ ال يحق لها ذلك .

�ش7/ اعتاد العدد الغفري من امل�سلمات املحجبات على ك�سف 

لهن  يجوز  فهل  الرقبة،  و�سرت  الذقن،  حتت  مما  و�سيء  ذقونهن، 

ذلك؟ وما هو حُد الوجه الذي يجوز ك�سفه، وهل منه االأذنان؟

املقدار  واأم��ا  �سرتهما،  االأذن���ن، فيجب  ي�سمل  الوجه ال   / ج 

الذي يرى من الذقن وما حتته عند االإختمار على الوجه املتعارف، 

فيلحقه حكم الوجه.

اأو بع�ساً، بق�سد  �ش8 / هل يجوز تلوين ال�سعر ب�سبغه، كًا 

جلب االإنتباه يف املجال�ش الن�سائية اخلا�سة لغر�ش الزواج؟ 

اأو  اإن كان ملجرد الزينة من دون تدلي�ش، كاإخفاء العيب  ج / 
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كرب ال�سّن، فا باأ�ش به

�ش9 / لو ا�ستعملت امراة �سعراً اإ�سطناعيا �سرتت به �سعرها 

احلقيقي، فهل يجوز لها اإظهار �سورتها على غري ما هي عليه طلبا 

للزينة وال�سرت معا؟ 

ج / يجوز لها ا�ستخدام ال�سعر االإ�سطناعي، ولكنه زينة يجب 

�سرته عن الرجال االأجانب .

للمراأة  ال�ساق، هل يجوز  ل  الب�سرة يجمَّ بلون  ���ش10/ جورب 

ال�سابة لب�سه؟وهل يلزم �سرته عن االأجانب.

امللب�ش لزم  الزينة يف  ُع��ّد من  اإذا  ذل��ك، ولكنه  ج / يجوز لها 

�سرته عن االأجانب.

�ش11/ ممر�سة م�سلمة تعمل يف عيادة طبية، تلم�ش بطبيعة 

لها  يجوز  فهل  م�سلمن،  وغ��ري  م�سلمن  ال��رج��ال،  اأج�ساد  عملها 

ذلك، علماً باأن ترك العمل �سعب لقلة فر�ش احل�سول على العمل، 

ثم هل هناك فرق بن مل�ش ج�سد م�سلم، ومل�ش ج�سد غريه؟

اأم  كان  االأجنبي، م�سلماً  تلم�ش ج�سد  اأن  للمراأة  ج/ ال يجوز 

غريه، اإال اإذا كانت هناك �سرورة رافعة للحرمة.
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�ش12/ م�سلمة تلب�ش حذاء ذا كعب عال ينقر االأر�ش نقرات 

مثرية لاإنتباه، فهل يجوز لها ذلًك؟

ج/ ال يجوز اإذا كان بداعي اإلفات نظر الرجال االأجانب اليها، 

اأو كان موجباً للفتنة النوعية.

�ش13/هل لب�ش املراأة خامت الزينة اأو ال�سوار اأو القادة بق�سد 

التجميل حال اأو حرام؟

ج/ ح���ال وي��ج��ب ���س��رته��ا ع��ن االأج���ان���ب ب��ا���س��ت��ث��ن��اء اخل��امت 

وال�����س��وار م��ع االأم���ن م��ن ال��وق��وع يف احل���رام، وع���دم ك��ون اإبدائهما 

بداعي اإيقاع النظر املحّرم عليها.

�ش14/ هل يجوز و�سع العد�سات الا�سقة لغر�ش التجميل 

والظهور بها اأمام الرجال االأجانب )غري املحارم(؟ 

ت زينة لها مل يجز. ج/ اإذا عدَّ

����ش15/ه���ل ي��ج��وز للن�ساء م�����س��اه��دة اأج�����س��اد ال��رج��ال ال��ذي��ن 

يخلعون ثيابهم اأثناء العزاء؟

ج/ االأحوط وجوباً الرتك.

�ش15/ من تربع برتبية طفلة فكربت عنده حتى بلغت مبلغ 
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الن�ساء، فهل يجب عليها احلجاب منه؟ وهل يجب عليه عدم النظر 

ل�سعرها، وعدم مل�ش ج�سمها؟

ج/ نعم يجب كّل ذلك، ف�ساأنها معه �ساأن �سائر االأجانب.

�ش16/ هل يجوز لب�ش املراأة للبنطلون واخلروج به يف ال�سوارع 

واالأ�سواق؟

الإث��ارة  موجباً  اأو  بدنها،  ملفاتن  جم�سماً  كان  اإذا  يجوز  ال  ج/ 

الفتنة غالباً

ب��ال��زي املخت�ش  ال��ت��زي��ي  امل�سلمة  ل��ل��م��راأة  ي��ج��وز  �����ش17/ ه��ل 

بالكفار ؟ 

ج/ال يجوز على االأحوط وجوباً

�����ش18/ م��ا امل��ق�����س��ود ب��ال��ق��ول امل���اأث���ور ) ال��ن��ظ��رة االأوىل لك 

والثانية عليك(؟ وهل يجوز اإطالة النظرة االأوىل للمراأة والتمعن 

عي البع�ش؟ بها بحجة اأنها ال زالت نظرة اأوىل جائزة كما يدَّ

ج/ ال��ظ��اه��ر اأن امل��ق�����س��ود ب��ال��ق��ول امل��ذك��ور ه��و ال��ت��ف��ري��ق بن 

وال  بريئة  فتكون  عابرة  اتفاقية  االأوىل  ك��ون  حيث  من  النظرتن 

مق�سودة  تكون  فاإنها  الثانية  بخاف  ال�سهِوي،  التلذذ  بها  يق�سد 
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تكون �سارة، ومن  وبذلك  التلذذ،  بنوع من  فتقرتن  وهادفة طبعاَ 

هنا ورد يف بع�ش الن�سو�ش عن اأبي عبد اهلل ال�سادق اأنه قال 

ل�ساحبها  بها  وكفى  ال�سهوة  القلب  يف  ت��زرع  النظرة  بعد  »النظرة 

مقام  يف  لي�ش  امل��ذك��ور  ال��ق��ول  اأن  الوا�سح  فمن  ك��ان  وكيف  فتنة«، 

جتويز النظرة االوىل وان كانت هادفة وغري بريئة يف اول حدوثها.

الّلهم تف�سل على �سبابنا باالنابة والتوبة وعلى ن�ساوؤنا 

باحلياء والعفة برحمتك يارحم الراحمن و�سلى اهلل على حممد 

واآله الطاهرين

ق�سم ال�سوؤون الدينية

 العتبة العبا�سية املقد�سة
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