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 اإلهداء

  ىل تاج النبوات وخامت النبينيإ
      مري اظتؤمننيأوصياء علي سيد األإىل  
       بيها وسيدة عامل النساءأـ إىل أ 
 السيدين الشهيدين اضتسن واضتسني إىل  
 اظتعصومني ؾتـو شتاء اعتداية والتقى:التسعة إىل  

     السجاد علي
     والباقر ػتمد 

         والصادؽ جعفر
       والكاظم موسى

      والرضا علي 
       واصتواد ػتمد 
     واعتادي علي 

      والعسكري اضتسن 
 واطتلف اظتوعود اضتجة اظتنتظر 

  القبوؿ والرضا.هندي ثواب هذا العمل البسيط ونسأله تعاىل 



 ٘ ......................................... التبّرج والسفور وانعكاسهما على الفرد والمجتمع

 

 تنويه

 خيت اظتؤمنة(أ.. .خي اظتؤمنأ)
ف غتتمعنػػا سػػقط ا هػػو ة أػ  ن خػػبلؿ مػػا سػػطرناا ا هػػذا الػػوجي مػػػ ال نريػػد القػػوؿ 

غلػػ  أنػػه ودمػػد ا هل تعػػاىل يعػػي  ا أ :ننػػا نعتقػػدإبػػل  ػ  ح ا هل تعػػاىلال شتػػ ػ احملػػذور
 جوانبه مرات  عالية من العفة وااللت اـ.

وبيػػاف مرتبػػة الفاضػػل اظتلتػػـ  يػػذا الفري ػػة اظتقدسػػة  ،بلـ تنبيػػه للغا ػػلمنػػا هػػذا الكػػإو 
 وهي  ري ة اضتجاب.
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 مقدمة

اضتمد  هل رب العاظتني والصبلة والسبلـ على النيب األمني ػتمػد وللػه الكػراـ الطيبػني 
 .الطاهرين

للهجػػراف أو ػتاولػػة تقليػػل األخػػذ يػػا  يةإلسػػبلمواألحكػػاـ ا ،شػػعا رال بعػػ تتعػػرض 
 مػػا يتعلػا بػػاظترأة، وذلػر انطبلقػػاً واألحكػاـ  ،عنػد ثثػري مػػن النػاس، ومػػن تلػر الشػػعا ر

مػػػػن أف إ سػػػػاد اظتػػػػرأة إ سػػػػاد للمجتمػػػػع، وؽتػػػػا تعػػػػرض للهجػػػػـو واالنتقػػػػاص ا العقػػػػود 
فنت ا هػذا الػػ من اظتكػػت  بػػال -حجػػاب  تياتنػػا إىل   ػنف النػػاظراألخػرية حجػػاب اظتػػرأة 

 مػا عػاد اضتجػاب ! وح ناً ر قلبه أظتاً.. وتذرؼ عينه دماً.. ويهت  ثيانه دهشًة ليتفطّ  -
وباتت ق ية اضتجاب مػن أبػرز صاناً.. حَ وال اطتمار  ... وال عاد الغطاء سرتاً .حجاباً 

الق ػايا الػػيت  رضػػت نفسػػها علػػى الواقػع، وآرقػػت بعنػػف لذاف اظتسػػلمني واظتسػػلمات، 
ثوابػػت واضتػػرب علػػى األصػػوؿ اظتوروثػػة والرثػػا   الثابتػػة مػػن ديػػن ا هل ا ػتاولػػة ل ع عػػة ال

رب العاظتني، وتشتد األزمة وت يد البلية حينما تأيت اظتصػيبة أو تنػ ؿ الفتنػة علػى قلػوب 
 .ة أو  اسدةياو مري ة وعقوؿ خ

ضػعف  يبػدووإلقاء الشَُّبه ا وجه حجاب اظتسلمة ليس باصتديد، وإمنا اصتديد ثمػا 
 . للغ و الفكري اظتاثر، وقلة اظترابطني على ثغور اظتواجهةاظتستقبلني
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اطتطػاب الشػرعي اظتوجػه إليهػا ا إىل  واظترأة اظتسلمة ا غتتمعنا تفتقر ا تقػارًا شػديًدا
 .وبنسبلمها امقابلة التخطيط التآمري اظتاثر ي

مات الشػرعية الػيت ولذا ؿتاوؿ جاهدين إلقػاء ال ػوء علػى واحػد مػن الثوابػت واظتسػلّ 
الػػيت هػػي قطػػ  رحػػى البيػػت واجملتمػػع اظتسػػلم وػتػػورا،  اظتؤمنػػةجيػػ  تأصػػيلها عنػػد اظتػػرأة 

حارَب ا  طرهتا وعقا دها. 
ُ
 ا ػتاولة لتثبيت هذا األصل اظت

نسأؿ ا هل تعاىل أف ِيّن علػى اظتسػلمني رتيعػاً بػاطتري والربثػة والّرزتػة، وأف يػو ّقهم ظتػا 
عتهم، وأف يهديهم ظتا  يه الصبلح والرضا؛ إنّػه شتيػع غتيػ  وصػلى  يه دواـ عّ هتم ومن

 له الطاهرين.لا هل على ػتمد و 
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 دلة وجوب الحجابأ

ُقْل لِْلُمْؤِمِننَي يَػُغ ُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوََيَْفظُوا  ُػُروَجُهْم َذِلَر أَزَْثػى عَتُػْم ِإف   :قاؿ تعاىل
َيْصنَػُعوَف * َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يَػْغُ ْ َن ِمػْن أَْبَصػارِِهن  َوََيَْفظْػَن  ُػػُروَجُهن  َواَل الل َه َخِبرٌي ِبَا 

َها َوْلَيْ ػرِْبَن ِخُُمػرِِهن  َعلَػى ُجيُػوِيِن  َواَل يُػْبػِديَن زِينَػتَػُهن   ِإال   يُػْبِديَن زِيَنتَػُهن  ِإال  َما َظَهَر ِمنػْ
بَا ِِهن  أَْو َلبَاِء بُػعُػولَِتِهن  أَْو أَبْػنَػا ِِهن  أَْو أَبْػنَػاِء بُػعُػولَِتِهن  أَْو ِإْخػَواهِنِن  أَْو بَػِ  لِبُػُعولَِتِهن  أَْو لَ 

ْربَػةِ ِإْخَواهِنِن  أَْو َبِ  َأَخَواهِتِن  أَْو ِنَسا ِِهن  أَْو َما َمَلَكػْت أَِْيَػانُػُهن  أَِو الت ػابِِعنَي َغػرْيِ أُوِ    اإْلِ
َم ِمَن الرَِّجاِؿ أَِو الطِّْفِل ال ِذيَن مَلْ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النَِّساِء َواَل َيْ رِْبَن بِػَأْرُجِلِهن  لِػيُػْعلَ 

يًعا أَيػَُّها اْلُمْؤِمُنوَف َلَعل ُكْم تُػْفِلُحوفإىل  َما ُُيِْفنَي ِمْن زِيَنِتِهن  َوتُوبُوا الل ِه رتَِ
(ٔ). 

 الناظر.رتع بصر وهو الع و  :واألبصار .هو إآباؽ اصتفن على اصتفن الغ :

مرتتبػػاً علػػى  يَػُغ ُّػػواثػػاف   ظتػػا أَْبَصػػارِِهمْ قُػػْل لِْلُمػػْؤِمِننَي يَػُغ ُّػػوا ِمػػْن  : قولػػه تعػػاىل
ذلػر علػى ثػوف القػوؿ ِبعػر األمػر واظتعػر  ترت  جواب الشرط عليه دؿّ  ُقلْ  :قوله

 إنر إف تأمرهم به )يَػُغ ُّوا(.  بالغ ، مْ هُ رْ مُ  :والتقدير ْن أَْبَصارِِهمْ يَػُغ ُّوا مِ م هُ رْ مُ 

ليػػه مػػن إمػػا ال َيػػل النظػػر إىل  واآليػػة أمػػر بغػػ  األبصػػار ومفػػادُا النهػػي عػػن النظػػر
 .ََيَْفظُوا  ُػُروَجُهمْ أي ومرهم  َوََيَْفظُوا  ُػُروَجُهمْ جنبية األجنيب واأل
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يعطي أف اظتراد دفػ   ََيَْفظُوا  ُػُروَجُهمْ و يَػُغ ُّوا ِمْن أَْبَصارِِهمْ  :واظتقابلة بني قوله
 الفروج سرتها من النظر   بًل عن ال نا واللواط والعياذ با هل.

َذلِػَر  :هم على اظتراقبة ا جنبه بقوله تعاىلوجه اظتصلحة ا اضتكم وحثّ إىل  شارأمث 
 غػػ  البصػػر وحفػػ  الفػػرج أزثػػى للمػػؤمن ا  .ا َيْصػػنَػُعوفَ أَزَْثػػى عَتُػػْم ِإف  الل ػػَه َخبِػػرٌي ِبَػػ

 آبلؽ البصر والفرج من أسباب النقمة والعذاب ا الدنيا واآلخرة.إالدنيا واآلخرة و 

ف اظتراد من األمػر بػالغ  ا اآليػة اظتبارثػة النهػي عػن أالشريفة  األحاديثت وقْد دلّ 
ػتاسػػػن إىل  النظػػػرنػػػه قػػػاؿ: أ ()جنبيػػػة. وقػػػد ورد عػػػن النػػػيب األإىل  مطلػػػا النظػػػر

تسرُاُ ذاقه ا هل آعم عبادة أترثه  بليس،  منإالنساء سهم من سهاـ 
(ٔ). 

 .اظتؤمنات يأمرهن بغ  البصر وحف  الفرجإىل  مث توجه اطتطاب اإلعتي

 .ن  َوََيَْفْظَن  ُػُروَجُهن  َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يَػْغُ ْ َن ِمْن أَْبَصارِهِ  :قاؿ تعاىل

مػاال جيػوز النظػر إليػه وجيػ  علػيهن سػرت العػورة عػن األجنػيب إىل   بل جيوز عتن النظر
 -ثمػػػا أمػػػر اظتػػػؤمنني بػػػذلر -واألجنبيػػػة  ػػػأمر اظتؤمنػػػات بغػػػ  البصػػػر وحفػػػ  الفػػػرج 

 .على أسباب العفة والسبلمة وحتري اً عتنعتم من أسباب الفتنة  صيانة
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وعنػػػدا ميمونػػػة  ()النػػػيب  ورد ا جوامػػػع اصتػػػامع عػػػن أـ سػػػلمة قالػػػت: ثنػػػت عنػػػد
رسػػوؿ  حتجبػػا،  قلنػػا: يػػاا أقبػػل ابػػن أـ مكتػػـو وذلػػر بعػػد أف أمرنػػا باضتجػػاب  قػػاؿ: 

 .(ٔ)ا هل أليس أعمى ال يبصرنا؟  قاؿ أ عمياواف أنتما؟ ألستما تبصرانه؟

عتي ا هاتني اآليتني الكرِيتني للمؤمنني واظتؤمنػات بغػ  األبصػار وحفػ  إلاواألمر 
جلػػػي ومػػػا ذاؾ إال لعظػػػم مػػػا يرتتػػػ  علػػػى عػػػدـ حفظهمػػػا مػػػن الفسػػػاد الفػػػروج واضػػػ ح 

 .الكبري بني اظتسلمني

سػباب أوغ  البصر من  ، نآبلؽ البصر من وسا ل مرض القل  ووقوع الفاحشة
لتػػػ اـ ومػػػن أبػػػرز مظػػػاهر العفػػػة واال ،ف حفػػػ  الفػػػرج واجػػػ إثمػػػا  .السػػػبلمة واعتدايػػػة

 وعبل. نتهاء عما هنى عنه جلّ بأوامر ا هل تعاىل واال

وعدـ االلتػ اـ بػذلر مػن مظػاهر سػقوط الشخصػية وازديػاد الفحشػاء بػني اظتسػلمني 
سػباب سػقوط اجملتمػع واؿتػراؼ الشخصػية أالؿتدار والسقوط اطتلقي من أظهػر اوهذا 

 .سبلميةاإل

 علػػػى العبػػػػد أف َيػػػػذر ربػػػه وأف يسػػػػتحي منػػػػه أف يػػػػراا علػػػى معصػػػػيته أو يفقػػػػدا مػػػػن 
 .آاعته اليت أوج  عليه
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 .ذثر حكم لخر وهو حرمة إبداء ال ينةإىل  تقلت اآلية اظتبارثةمث ان

َها َواَل يُػْبِديَن زِيَنتَػُهن  ِإال  َما َظَهرَ  :قاؿ تعاىل  .ِمنػْ

ُتظهػػر أجسػػامهن  ػػبل   ػػبل َيػػا للنسػػاء الكشػػف عػػن زينػػتهن اظتخفيػػة وإف ثانػػت ال
ءة بػػنا القػػرلف جيػػوز عتػػن الكشػػف عػػن لبػػاس يتػػ يّن بػػه حتػػت اللبػػاس العػػادي أو العبػػا

رت ال ينة ا بع  األحاديث الواردة عػن أهػل الذي هناهن عن ذلر وقد ُ سّ  ،الكرمي
 ،والػػػػػدملو )وهػػػػػو نػػػػػوع مػػػػن اضتلػػػػػي يوضػػػػػع علػػػػػى السػػػػػاعد( بػػػػػالقبلدة( )البيػػػػت 

 .(ٔ)نواع ال ينة اليت اعتادت النساء الت ين ياأواطتلخاؿ وؿتوها من 

 .ِٕخُُمرِِهن  َعَلى ُجُيوِيِن  َوْلَيْ رِْبَن وقوله تعاىل: 

 .رتع ستار وهو مػا تغطػي بػه اظتػرأة رأسػها وينسػدؿ علػى صػدرهاػ: ب متني ػ اطتُُمْر 
 سكوف واظتراد به الصدور.رتع جي  بالفت ح  ال :واصتيوب

 .: وليلقني بأآراؼ مقانعهن على صدورهن ليسرتهنا ياواظتعر
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َواَل يقػػػوؿ تعػػػاىل:  ،زيػػػادة للعفػػػة واضتجػػػابمث يػػػذثر الكتػػػاب الكػػػرمي حكمػػػاً لخػػػر 
َيْ رِْبَن بَِأْرُجِلِهن  لِيُػْعَلَم َما ُُيِْفنَي ِمْن زِيَنِتِهن  

(ٔ). 

تهن، ويبتعػػدف عػػن ثػػل شػػيء يثػػري أي علػػى النسػػاء أف يػػتحفظن ثثػػرياً، وَيفظػػن عّفػػ
وجيػػ  أف ؿتراؼ عػػن آريػػا العفػػة. نػػار الشػػهوة ا قلػػوب الرجػػاؿ حػػب ال يػػتهمن بػػاال

لذاف غػػري إىل  شػبه ذلػرأراقنب تصػر هن بشػدة ديػػث ال يصػل صػوت خلخػاعتن ومػػا يػ
 مور اظتهمة.هذا األإىل  سبلـة نظر اإلد دقّ وهذا ثله يؤثّ  ،احملاـر

 ؽتػػا حػػـر ا هل علػػيهنّ   ػػاتقوا ا هل أيهػػا اظتسػػلموف وخػػذوا علػػى أيػػدي النسػػاء وامنعػػوهنّ 
أف السػكوت  واعلمػوا ،من السفور والتربج وإظهار احملاسػن والتشػبه بالنسػاء الكػا رات

   ا هل تعاىل وعمـو عقابه.عنهن مشارثة عتن ا اإلمث وتعرض لغ 

ا هل إىل  التوبػػة والعػػودةإىل  ت اآليػػة الكرِيػػة بػػدعوة رتيػػع اظتػػؤمنني رجػػاالً ونسػػاءوانتهػػ
يًعػػا أَيػَُّهػػا اْلُمْؤِمنُػػوَف َلَعل ُكػػْم تُػْفِلُحػػوفَ  الل ػػهِ إىل  َوتُوبُػػواتعػػاىل ليفلحػػوا  وتوبػػوا أيهػػا  .رتَِ

النػػػاس ؽتػػػا ارتكبػػػتم مػػػن ذنػػػوب ا هػػػذا اجملػػػاؿ بعػػػدما اآلعػػػتم علػػػى حقػػػا ا األحكػػػاـ 
 .اإلسبلمية
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ال بلطػف مػن ا هل إاطتطػرية  االؿترا اتا هل لتفلحوا  بل ؾتاة لكم من ثل إىل  وعودوا
 ورزتة.

 إىل سبيل الرشاد. ظتؤمنني رتيعاً أخذ ا هل بأيدي ا
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 فليدنين عليهن من جالبيبهن

  يَا أَيػَُّهػا الن ػيبُّ قُػْل أِلَْزَواِجػَر َوبَػَناتِػَر َوِنَسػاِء اْلُمػْؤِمِننَي يُػْدِننَي َعلَػْيِهن  ِمػْن َجبَلبِيػِبِهن
َرِحيًما َذِلَر أَْدََن أَْف يُػْعَرْ َن َ بَل يُػْؤَذْيَن وََثاَف الل ُه َغُفورًا

(ٔ)  . 

إف اظتسػلمات ثػػن يػػذهنب : ا سػػب  نػ وؿ اآليػػة (ٕ)جػاء ا تفسػػري علػي بػػن إبػراهيم
صػػبلة إىل  يػػذهنب وعنػػدما ثػػنّ  ،()ف النػػيب ني خلػػاظتسػػجد ويصػػلّ إىل  ا تلػػر األيػػاـ

ثػػػاف بعػػػ  الشػػػباب الطا شػػػني جيلسػػػوف ا آػػػريقهن ويػػػؤذوهنن   اظتغػػػرب والعشػػػاء لػػػيبلً 
 ن لػػػت اآليػػػة وأمػػػرهتن أف يلتػػػ من  ،ِبػػػ احهم وثبلمهػػػم البػػػذيء األجػػػوؼ وي ػػػايقوهنن

 قػربأيػذا هن  سػرت رتيػع البػدف إباضتجاب التاـ حب ال جيد من يريد األذى عػذراً ا 
 فسا بالتعرض عتن.هل الأهل السرت والصبلح  بل يؤذيهن أهنن من أف يعر ن أإىل 

أف اعتدؼ هو أف ال تتساهل اظتسػلمات ا أمػر اضتجػاب أو  :وورد رأي لخر مفادا
مػػػن أبػػػداهنن مػػػن دوف  اً ء اظتػػػتحلبلت اللػػػوايت يظهػػػرف أجػػػ اءال يعبػػػأف بػػػه ثػػػبع  النسػػػا

اإلظهػػػػار للبػػػػدف يغػػػػري الشػػػػباب  هػػػػذا  ،هنػػػػن يرتػػػػدين اضتجػػػػابأمػػػػع  ،خجػػػػل أو رهبػػػػة
 إىل األذى والفساد. ه  يجرااظتراها وغريهم ويلفت انتباه

 :  أما اصتلباب:  قد ذثر اظتفسروف وأرباب اللغة عدة معافٍ له
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 مار يغطي الرأس والرقبة والصدر.آوؿ من اطتأة وهي قماش حقإنه اظتل -ٔ

 اظتقنعة واطتمار. إنه -ٕ

 القميا الف فاض الواسع. إنه -ٖ

إال أف العامػػػل اظتشػػػرتؾ  يهػػػا أهنػػػا تسػػػرت  ،ف هػػػذا اظتعػػػا  ختتلػػػف عػػػن بع ػػػهاأومػػػع 
 اتن اظترأة أماـ الناظر األجنيب.البدف وتغطي مف

ال أف يدعنػػه   ،ن  عتُػػ سػػرتُ أأبػػداهنن ليكػػوف إىل  )يػػدنني( أف يقػػربن اصتلبػػاب :واظتػػراد مػػن
وبتعبػػري أبسػػط أف يبلحظػػن  البػػدف،ثيفمػػا ثػػاف ديػػث يقػػع مػػن هنػػا وهنػػاؾ  ينكشػػف 

 .ينثياين وَيا ظن على حجا

إف اضتجػػاب والسػػتار وأمثاعتػػا وسػػا ل للحفػػ  والصػػيانة واالبتعػػاد  :القػػوؿ نا لػػةومػػن 
وتبقى الدعامة األساسية هي التقوى.  نهنػا إف مل تكػن  سػوؼ  ،عن الذن  واظتعصية

 سبلـ.اإلال تنفع ثل هذا الوسا ل اليت أمر يا 

فس هػػػػػػي اضتجػػػػػػاب اضتقيقػػػػػػي واالحتجػػػػػػاب النفسػػػػػػي الػػػػػػذي يصػػػػػػوف الػػػػػػن : ػػػػػػالتقوى
وهػػي اظتػػانع الفعلػػي  ،رتكػػاب أي معصػػية سػػواء ثانػػت صػػغرية أو ثبػػريةااإلنسػػانية عػػن 

 من ارتكاب اظتآمث.
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 من صور الحجاب عدم الخضوع بالقول

يَػا ِنَسػػاَء الن ػيبِّ َلْسػنُت  َثَأَحػػٍد ِمػَن النَِّسػاِء ِإِف اتػ َقْيػػنُت   َػبَل خَتَْ ػْعَن بِػػاْلَقْوِؿ  قػاؿ تعػاىل:
َوقَػػػػْرَف ِا بُػيُػػػوِتُكن  َوال تَػبَػػػػر ْجَن تَػبَػػػػرَُّج ل ػػػِذي ِا قَػْلبِػػػِه َمػػػَرٌض َوقُػْلػػػَن قَػػػػْواًل َمْعُرو ًػػػا  َيْطَمػػػَع ا

اصْتَاِهِلي ِة اأْلُوىَل...
(ٔ). 

الكػبلـ  لِػنَ ال تػرققن القػوؿ وت يأمػرض( ) بل خت عن بالقوؿ  يطمع الذي ا قلبػه 
 .ليناً رقيقاً  ي ال جتعلن ثبلمكنّ أ

 .اظتتميعات الشخصية ال ثالنساءعادّي  وبأسلوبجبد  عند حتدثكنّ  نَ مْ بل تكل  

 يءاظتلػػ ف بعػػ  النسػػاء غػػري اظتتػػدينات يسػػعني مػػن خػػبلؿ حػػديثهنّ إومػػن اظتؤسػػف 
بالعبػػارات احملرثػػة للشػػهوة والػػيت قػػد تقػػرتف برتخػػيم الصػػوت وأداء بعػػ  اضترثػػات لكػػي 

 اظتعاصي. وارتكابالفساد إىل  يد عن الرجاؿ

َوقُػْلػَن قَػػْواًل َمْعُرو ًػا للقػوؿ اظتعػروؼ معػر واسػع يت ػمن مصػاديا عديػدة، إضػػا ة 
وال هػدؼ مػن ورا ػه وثػذلر ينفػي اظتعصػية   يػه،أنه ينفي ثل قوؿ باآػل ال  ا ػدة إىل 

 .وثل ما خالف اضتا، مث يصدر أمراً ا باب رعاية العفة واضتجاب
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 بيوتكن. أي: ال من َوقَػْرَف ِا بُػُيوِتُكن   تعاىل: يقوؿ 

وهػو ثنايػة عػن التػ اـ البيػوت، واحتمػل الػبع   الثقػل،(: من مادة الوقػار، أي فَ رْ )قػَ 
 ثثرياً.وهي ال ختتلف عن اظتعر األوؿ   القرار،أف تكوف من مادة 

والتػػربج يعػػ  الظهػػور أمػػاـ النػػاس، وهػػو مػػأخوذ مػػن مػػادة بػػرج يبػػدو ويظهػػر ألنظػػار 
 نتكن لؤلجان  وال خترجن على عادة نساء اصتاهلية. واظتعر ال تظهرف زي ،اصتميع

مػن بػاب التأثيػػد  ()واضتكػم الػوارد ا اآليػة اظتبارثػة عػاـ والرتثيػػ  علػى نسػاء النػيب 
: أنت عامل  بل تكذب  بل يعػ  هػذا أف  الكػذب غتػاز ومبػاح ملثما تقوؿ لعا  ،األشد

 بصورة لثد وأشد.بل اظتراد أف العامل ينبغي أف يتقي هذا العمل  ،لآلخرين
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 فلسفة الحجاب

وثانػت عػرب التػأري   عمقػاً،قوى الغرا   ا اإلنسػاف وأثثرهػا أإف الغري ة اصتنسية،  ػٔ
 .امرأةالسب  ا أحداث دامية وإجرامية مرعبة حب قيل: إف وراء ثل حادثة مهمة 

خاصػة ػ ؾ الرجػاؿ ج ومػا شػاثل ذلػر َيػرّ ي النسػاء ومػا يرا قػه مػن جتميػل وتػرّب  تعػرّ 
م أعصػػايم وتػػراهم قػػد غلػػ  علػػيهم اعتيػػاج العصػػيب. وأحيانػػاً يكػػوف وَيطّػػػ الشػػباب 

 أعصػػاب اإلنسػػاف ػتػػدودة التحمػػل وهػػو ال يػػتمكن  ،ذلػػر مصػػدراً لؤلمػػراض النفسػػية
 .من االستمرار ا حالة اعتيجاف

بينمػػا يريػػد . ف هػػذا اضتالػػة سػػب  لؤلمػػراض النفسػػيةنبػػ :وقػػد قػػاؿ أآبػػاء علػػم الػػنفس
ـ للرجػػػاؿ اظتسػػػلمني والنسػػػاء اظتسػػػلمات نفسػػػاً مطمينػػػة وأعصػػػاباً سػػػليمة ونظػػػراً اإلسػػػبل

 .وشتعاً آاهرين

رتفػػاع نسػػ  الطػػبلؽ وتفكػػر األسػػرة ا العػػامل بسػػب  اإحصػػاءات موثقػػة  تبػػني-ٕ
إىل  مػرأةاألف النػاس أتبػاع اعتػوى غالبػاً وهكػذا يتحػوؿ حػ  الرجػل مػن  ،زيػادة التعػري

 أخرى ثل يـو بل ثل ساعة.

تقػػػدير  ا أقػػػل ي واضتريػػػة اصتنسػػػية يعتػػػرب اظتػػػرأة سػػػلعة تبػػػاع وتشػػػرتى أوؽ التعػػػرّ  سػػػو 
 ةموضػػػع نظػػػر وشتػػػع الرجػػػاؿ، عنػػػدها يفقػػػد عقػػػد الػػػ واج حرمتػػػه وتنهػػػار أسػػػس األسػػػر 
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بنػاء أعبػػاء هػػذا اظتصػػيبة بعػػد أف يفقػػدوا ويتحمػػل األ .ثاهنيػػار بيػػت العنكبػػوت  ؛بسػرعة
 .أولياءهم ويفقدوا حناف األسرة

سػػبلمية األخػػرى(  العبلقػػة وثيقػػة ييػػة الػػيت يسػػودها اضتجػػاب )والتعػػاليم اإلأمػػا ا الب
 بني ال وج وزوجته ومشاعرمها وحبهما مشرتؾ.

ال  داللػػة واضػػحةلق ػػية ابتػػذاؿ اظتػػرأة وسػػقوط شخصػػيتها ا اجملتمػػع الغػػر   فإ-ٖ
فاضػػ ح  عنػدما يرغػػ  اجملتمػػع ا تعػري اظتػػرأة ليتبعػػه اعتيػاد التجميػػل ال ،أرقػػاـإىل  حتتػاج

شخصػػػية اظتػػػرأة ا غتتمػػػع يرثػػػ  علػػػى جاذبيتهػػػا اصتنسػػػية،  سػػػقوطؿتػػػدار السػػػلوثي و واال
 .ليجعلها وسيلة إعبلمية يروج يا لبيع سلعة أو لكس  سا  ح

إذ يصب ح شػبايا ورتاعتػا وثأنػه اظتصػدر  ،وهذا السقوط يفقدها ثل قيمتها اإلنسانية
ع شػهوات شػبا ها سػوى أهنػا أداة إل بل يبقى عتا من إنسانيت ،الوحيد لفخرها ومكانتها

 اآلخرين الوحوش الكاسرة ا صور البشر.

وتشػػػتهر وتكسػػػ  اظتػػػاؿ  الفػػػن،سػػػم ابدوراً سػػػلبياً ومػػػن اظتؤسػػػف ثيػػػف تلعػػػ  اظتػػػرأة 
و هػػػذا اجملتمػػػع اظتػػػنحط بتػػػذاؿ ا اجملتمػػػع لريحػػػ  يػػػا مسػػػريّ حػػػد االإىل  الػػػو ري وتػػػنحط

 وغريها من مظاهر الفساد واالؿتراؼ.خلقياً ا اظتهرجانات واضتفبلت الساهرة 
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الفحشػػاء وازديػػاد األبنػاء غػػري الشػػرعيني، يعتػػرباف مػن أنكػػى نتػػا و إلغػػاء  نتشػارا -ٗ
إحصا ية يذا الصدد.  شواهدها ظػاهرة ا اجملتمػع إىل  حاجة الو اضتجاب وثما نرى 

 إىل بياف. الغر  وواضحة بدرجة ال حتتاج

ني مػػن مغبػػة هػذا الوضػػع بسػب  اطتطػػر الػػذي حػب أف علمػػاء الغػرب حػػذروا اظتسػؤول
أوجدا هؤالء األبناء ألمن اجملتمع  قد وجػدوا أهنػم ِيثلػوف القسػم األعظػم مػن ملفػات 

وأهنػػا ثارثػػة حػػب للػػذين  ،الق ػايا اطتاصػػة بػػاصترا م. ومػػن هنػػا نػػدرؾ أمهيػة هػػذا الق ػػية
 بأخبلؽ.ال يؤمنوف بدين وال يهتموف 

عصف باجملتمع اإلنسا  نتيجة اظتمارسػات احملرمػة. ثثرة األمراض اصتنسية اليت ت  -٘
وهػػػػذا مػػػػا يكلّػػػػف الػػػػدوؿ واجملتمعػػػػات ثثػػػػرياً مػػػػن اظتػػػػاؿ واصتهػػػػد وؿتوهػػػػا. وهػػػػذا عامػػػػل 
اقتصػػػػادي، حيػػػػث تػػػػذه  ثثػػػػري مػػػػن الطاقػػػػات واألمػػػػواؿ لعػػػػبلج األمػػػػراض اصتنسػػػػية  

 ثالسفلس والسيبلف، وبالتا  يتعرض النوع اإلنسا  للتشّوهات اطتلقية.
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 هو االنتقاد الذي يورده معارضو الحجاب؟ما 

   اضتجاب: النستعرض هنا االنتقادات اليت يوردها من عارضو 

ه أف النساء يشكلن نصف اجملتمع، واضتجػاب َيجػ هن عػن نمن أهم ما يذثرو  -ٔ
سػتفادة مػن هػذا الطاقػات اال وانعػداـ الثقػاا،اجملتمع، ويكوف ذلر سػبباً ا تػأخرهن 

 االقتصاد؟العظيمة ا ازدهار 

 :إال أف أصحاب هذا اظتنطا قد غفلوا أو تغا لوا عن عدة أمور منها

أولػػيس الواقػػع سػػبلمي يعػػ ؿ اظتػػرأة عػػن اجملتمػػع؟ ف اضتجػػاب اإلأمػػن الػػذي قػػاؿ واًل: أ
وثمػػا يقػػوؿ  ؟االجتمػػاعي ا الكثػػري مػػن بػػبلد اظتسػػلمني خػػري جػػواب عػػن هػػذا السػػؤاؿ

 ومػا ثبػت بالوجػداف ال َيتػاج ،حدوثػه الفبلسفة خري دليل علػى إمكػاف وجػود الشػيء
 .هافالرب إىل 

ألػػيس إدارة اظتنػػ ؿ وتربيػػة األبنػػاء الصػػاضتني رجػػاؿ اظتسػػتقبل  ،ذلػػرإىل  أضػػا ةثانيػػاً: 
 ؟الذين يديروف عجلة االقتصاد والسياسة ا الببلد عمبًل مقدساً 

وا بنػػػػاء   مػػػن ال يعػػػػد رسػػػالة اظتػػػػرأة إجيابيػػػػة وال يعػػػرتؼ بػػػػدورها ا األسػػػرة وا الرتبيػػػػة
 إما غا ل أو متغا ل عن هذا اضتقيقة. ؛غتتمع سليم  عاؿ
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ليلتحقػػػوا -ثػػػالغربيني   –وال يريػػػدوف إال أف يغػػػادر الرجػػػاؿ والنسػػػاء اظتنػػػازؿ صػػػباحاً 
بالػػػػدوا ر واظتصػػػػانع وهػػػػم جيعلػػػػوف أبنػػػػاءهم حتػػػػت رعايػػػػة اآلخػػػػرين ا دور اضت ػػػػانة، أو 

حب يعود الوالداف من العمػل وقػد  ،ايةيغلقوا عليهم اظتنازؿ ليعيشوا ا معتقل دوف رع
 .أرهقهما التع 

ض تهم ويُػَعػػرِّ حتطػػم شخصػػيإىل  إف ا تقػػاد األآفػػاؿ لرعايػػة وعطػػف األبػػوين، يػػؤدي
 اطتطر.إىل  اجملتمع

يعػػرتض اظتخػػالفوف للحجػػاب قػػا لني: إف اضتجػػاب يفصػػل بػػني الرجػػاؿ والنسػػاء  -ٕ
ف )اإلنسػاف حػريا علػى مػػا أل ،وي يػد ا حػرص الرجػاؿ بػدالً مػن إستػػاد هػذا اضتػرص

 منع(؟

حتقيػػػػػا مشػػػػػروعهم إىل  ومػػػػػا هػػػػػذا القػػػػػوؿ إال سفسػػػػػطة واضػػػػػحة يهػػػػػدؼ أصػػػػػحايا
هتػػػػا علػػػػيهم هػػػػذا النظريػػػػة ولكػػػػي يػػػػربروا النتػػػػا و السػػػػلبية الػػػػيت جرّ  ،اإل سػػػػادي الواضػػػػ ح
سػػػػػبلمية الػػػػػيت يسػػػػػودها اضتجػػػػػاب  لػػػػػو قارنػػػػػا بػػػػػني اجملتمعػػػػػات اإل .الشػػػػػيطانية الباآلػػػػػة

ؾتػػد ارتفػػاع نسػػبة الػػوالدات غػػري الشػػرعية وازديػػاد الطػػبلؽ بنسػػبة واجملتمعػػات األخػػرى 
مشػػػروع بػػػني الرجػػػاؿ والنسػػػاء  وغريهػػػا مػػػن اظتفاسػػػد الناجتػػػة مػػػن االخػػػتبلط الػػػبل ،عاليػػػة

 وعدـ االلت اـ بالسرت واضتجاب.
 ؟ـ ختلفأاضتجاب ح ارة 
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عػن التطػور واضت ػارة  البع  أف اضتديث عن اضتجػاب حػديث اسػطوري بعيػديرى 
 .ويتصوروف أنه يعود لعصور خلت ،صرةاظتعا

سػػبلمية مػػن إ ػػراغ الشخصػػية اإلإىل  وبسػػب  الغػػ و الثقػػاا الغػػر  وسياسػػتِه اعتاد ػػة
وإغراقهػػا ا ألػػواف شػػب مػػن الػػرتؼ الفكػػري واظتػػادي مػػن  ،ػتتواهػػا وم ػػموهنا اضتقيقػػي

وػتتػوى  ،صػيلةأسػبلمية إجل الق ػاء علػى ثػل مػا حتملػه هػذا الشخصػية مػن عقا ػد أ
ثوهنػػػػا ثيػػػػػف شػػػػػاءوا وحسػػػػػ  أهػػػػػوا هم نسػػػػػاف ثالدميػػػػػة َيّر  يصػػػػػب ح اإل .ري إِيػػػػػا  كػػػػ

ف أال يسػػػتطيع  ،وعتػػػذا يصػػػب ح الفػػػرد اظتسػػػلم ضػػعيف البصػػػرية آػػػا   الفكػػػر .السػػقيمة
 قػػػداف األذف إىل  وهػػػذا يػػػؤدي بالتػػػدريو ،والػػػرتاب واضتػػػا والباآػػػل (ٔ)(التػػػرب)ِييػػػ  بػػػني 

وقػػػد  .واعػػػ  ديػػ  أو وعػػػ  وإرشػػاد ينطلػػػا مػػن منػػػابع اإلسػػبلـ األصػػػيل الصػػاغية ألي
 .)عصر التعري واضترية اصتنسية(: أشتى الغربيوف هذا العصر بػ

 هػػل مػػن الصػػحي ح بقػػاء النسػػاء ا سػػباؽ ال :ا هػػذا اجملػػاؿ الػػذي نطرحػػهوالسػػؤاؿ 
 هناية له ا عرض أجسامهن وحترير شهوات وأهواء الرجاؿ؟

 مور من أجواء اجملتمع وختصيصهاً باألسرة واضتياة ال وجية؟األ جي  تصفية هذا أو

ألف ، علػى غػريهمٌة سبلـ ا هذا إف األمور اصتنسػية خػاٌص بػاألزواج وػترمػمنهو اإل
هػػذا اظتعػػر إىل  وقػػد أشػػار الكتػػاب الكػػرمي .تلويػػث اجملتمػػع واؿتطاآػػهإىل  ذلػػر يػػؤدي

                                                           
 ( انتثس: انرْة.1)
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ْن أَْبَصػارِِهْم َوََيَْفظُػوا  ُػػُروَجُهْم َذلِػَر أَزَْثػى عَتُػْم ِإف  ُقْل لِْلُمْؤِمِننَي يَػُغ ُّوا مِ بقوله تعاىل: 
الل َه َخِبرٌي ِبَا َيْصنَػُعوَف * َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يَػْغُ ْ َن ِمػْن أَْبَصػارِِهن  َوََيَْفظْػَن  ُػػُروَجُهن  َواَل 

َها َوْلَيْ ػرِْبنَ  ِخُُمػرِِهن  َعلَػى ُجيُػوِيِن  َواَل يُػْبػِديَن زِينَػتَػُهن  ِإال   يُػْبِديَن زِيَنتَػُهن  ِإال  َما َظَهَر ِمنػْ
هِنِن  أَْو بَػِ  لِبُػُعولَِتِهن  أَْو َلبَا ِِهن  أَْو َلبَاِء بُػعُػولَِتِهن  أَْو أَبْػنَػا ِِهن  أَْو أَبْػنَػاِء بُػعُػولَِتِهن  أَْو ِإْخػَوا

ْربَػِة ِإْخَواهِنِن  أَْو َبِ  َأَخَواهِتِن  أَ  ْو ِنَسا ِِهن  أَْو َما َمَلَكػْت أَِْيَػانُػُهن  أَِو الت ػابِِعنَي َغػرْيِ أُوِ  اإْلِ
َم ِمَن الرَِّجاِؿ أَِو الطِّْفِل ال ِذيَن مَلْ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النَِّساِء َواَل َيْ رِْبَن بِػَأْرُجِلِهن  لِػيُػْعلَ 

يًعا أَيػَُّها اْلُمؤْ إىل  تُوبُواَما ُُيِْفنَي ِمْن زِيَنِتِهن  وَ   .(ٔ)*ِمُنوَف َلَعل ُكْم تُػْفِلُحوفَ الل ِه رتَِ

مث  ،ف يبهػػػرا مػػا عتػػػؤالء اصتاحػػدين مػػػن مػػاؿ وبنػػػني وحيػػاة مرت ػػػةأ ػػبل ينبغػػػي للمػػؤمن 
ف الػػدين اإلسػػبلمي هػػو ديػػن التكامػػل والسػػمو والطهػػارة نالسػػعري،  ػػإىل  عاقبػػة أمػػرهم

 ليه دين.إالروحية ال تدانيه ح ارة وال يرتقي 

مشػل أف يؤسػس ضت ػارة أثمػل و أف العقل البشري مهما عبل وشتا ال يستطيع إثما 
 هػػل  .(ٕ)تقػػن ثػل شػيء صػنعاً أألهنػا مػػن صػنع ا هل تعػاىل الػذي  ،مػن ح ػارة اإلسػبلـ

ف لرسػاها القػر أو مبػاد  ثػاليت أو ت ػع قيمػاً أف تنشػأ قانونػاً أ تستطيع العقػوؿ البشػرية
مػػػن لػػػدف اضتكػػػيم اطتبػػػري. وشػػػتاف بػػػني قػػػدرة  ()و مػػػا جػػػاء بػػػه النػػػيب ػتمػػػد أ ،الكػػػرمي

 نساف واظتنعم عليه.نساف وقدرة الرزتن خالا اإلاإل
                                                           

 (.31-33( سٕزج انُٕز: آٌح )1)

ء(.88ٍ( إشازج إنى لٕنّ تعانى فً سٕزج انًُم آٌح 2) ًْ ٍَ ُكمه َش ِ انهِري أَتْمَ َُْع اَّلله  : )ُص
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 الحجاب والفطرة اإللهية

 ،نسػػافودعهػػا ا هل تعػػاىل ا اإلأإف التػػربج والتعػػري اؿتػػراؼ عػػن الطبيعػػة البشػػرية الػػيت 
ألف تلػر الطبيعػػة تقػػـو علػػى االعتػػداؿ والفطػػرة اإلعتيػػة البي ػػاء الػػيت هػػي مصػػدر القػػيم 

 .خبلقية والسلوؾ اظتستقيماأل

بسػػػػب  بعػػػ  العوامػػػػل الػػػػيت  ،ؿتطػػػاطولكػػػن هػػػػذا الفطػػػرة قػػػػد تتعػػػرض للتلػػػػوث واال
 .نساف عن الطبيعة البشرية والفطرة اإلعتيةتوج  اؿتراؼ اإل

 .اطت وع للشهوات واللذا ذ اليت تن لا باإلنساف ؿتو البهيمية ؛من تلر العواملو 

ي النساء  هػو أمػر يػدؿ علػى ؿتراؼ وتعرّ ما نبلحظه اليـو ا الغرب من التربج واالو 
اليت قاـ على إنكػار وجػود القػيم واظتثػل األخبلقيػة والتػربي  ،الفكر اظتادي امستوى هذ

 ػػػأآلا  ،نسػػػافيػػػدؿ علػػػى ا هل )تعػػػاىل( ا حيػػػاة اإل وثػػػل مػػػا ،مػػػن الػػػدين واظتقدسػػػات
 غػػػرية عليهػػػا. العنػػػاف لبػػػاب الشػػػهوات والرغبػػػات وخػػػالف  طػػػرة ا هل الػػػيت  طػػػر النػػػاس 

نسػػاف علػػى عرضػػه  طريػػة أودعهػػا اطتػػالا العظػػيم ا نفػػس وشػػعور ؼتلوقاتػػه ظتصػػلحة اإل
 الفرد وغتتمعه.
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 منػػه وأرغػػم ا هل أنػػف مػػن الوأنػػا أغػػري  غيػػوراً    إبػػراهيم أ)ثػػاف  :()قػػاؿ النػػيب 
 .(ٔ)يغار من اظتؤمنني(

)إف ا هل تبػػػارؾ وتعػػػاىل غيػػػور َيػػػ  ثػػػل غيػػػور، ولغريتػػػه  :()الصػػػادؽ اإلمػػػاـ وقػػػاؿ 
 .(ٕ)حـر الفواح  ظاهرها وباآنها(

ج ثػػػار اظتأسػػػاوية الػػػيت يفرزهػػػا التػػػرّب ف يعػػػي حقيقػػػة اآلأومػػػن هنػػػا علػػػى الرجػػػل اظتسػػػلم 
اظتتربجػات وغػري اظتلت مػات وِيػنعهن مػن االخػتبلط مػع  يحصن زوجته وابنته  ،والسفور

خػػبلؽ ويسػػل  اضتيػػاء ال سػػام ح ا هل لكػػي ال يتػػأثرف بػػنهجهن  تفسػػد األ ،مػػن النسػػاء
 .تعاىل

ابنػػػه ػتمػػػد إىل  ا وصػػػية لػػػهػػػػ  ()  آالػػػ  أمػػػري اظتػػػؤمنني علػػػي بػػػن أمػػػاـ يقػػػوؿ اإل
وعتػػّن مػػن االرتيػػاب. : ) ػػنّف شػػدة اضتجػػاب خػػري لػػر ػ ()اظتعػػروؼ بػػابن اضتنفيػػة 

وليس خروجهّن بأشّد من دخوؿ من ال يوثػا بػه علػيهّن. وإف اسػتطعت أف ال يعػر ن 
 .(ٖ)غريؾ من الرجاؿ  ا عل(
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وَيػثهن  ،هلػه عامػةأختػه و أعلػى زوجتػه وابنتػه و  ف يكوف غيػوراً أ على ال وج الشريف 
ا  () آهػػػاراألللػػػه و ( )علػػػى التػػػ اـ اضتشػػػمة والف ػػػيلة والتمسػػػر بػػػأخبلؽ النػػػيب 

 .هذا اجملاؿ

 .(ٔ)مت اصتنة على الديوث()ُحرّ  :نه قاؿإ ()ماـ الصادؽ عن اإل  قد ورد

 .هلهأالذي ال يغار على هو والديوث 

أِّيػػا رجػػل تتػػ يّن امرأتػػه وختػػرج مػػن بػػاب دارهػػا،  هػػو ديّػػوث، ) :()قػػاؿ رسػػوؿ ا هل 
مت ينّػػة متعطّػػرة، والػػ وج وال يػػأمث مػػن يسػػّميه ديّوثػػاً. واظتػػرأة إذا خرجػػت مػػن بػػاب دارهػػا 

 .(ٕ)بر ل وجها بكّل قدـ بيت ا النار، يُ بذلر راضٍ 

حتصػػػني اظتػػػرأة وحفػػػ  ثرامتهػػػا وع هتػػػا مػػػن خػػػبلؿ اضتفػػػاظ علػػػى إىل  يػػػدعو  اإلسػػبلـ
 ػػبل َيػػل عتػػا أف تػػربز مفاتنهػػا إال ل وجهػػا لتشػػعر بننسػػانيتها اضتقيقيػػة  ،عفتهػػا وشػػر ها

 . اصتماؿ واألنوثة ها سرّ و خرها ثمخلوقة أودع ا هل تعاىل  ي

: أي شػيء خػري للمػرأة؟ قالػت  ()أنه قػاؿ لفاآمػة  ()ورد عن النيب  ذات يػـو
 .(ٖ) أف ال ترى رجبلً وال يراها رجل   مها إليه وقاؿ: ذريٌة بع ها من بع 
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وال ينسل  عن هذا القانوف الطبيعي والفطرة اإلعتية اظتودعػة ا نفػس ثػل إنسػاف إال 
قػػاؿ ا هل تعػػاىل ا  .هػػو أضػػل مػػن البهػػا م مػػاإىل  إنسػػانيته ولؿ حالػػهمػػن أنسػػل  عػػن 

ِإْف ُهْم ِإال  َثاأْلَنْػَعاـِ َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبيبًل ػتكم ثتابه الكرمي: 
(ٔ). 

تكميػػػل نفوسػػػهم أحػػػوج مػػػن إمػػػبلء بطػػػوهنم إال أف اظتدنيػػػة اضتاضػػػرة إىل   ػػػنف النػػػاس
إىل  سػػم اضترّيػػػةال قػػد تأخػػػذ النػػاس ببػػ ،تعمػػل ألجػػل إصػػػبلح الظػػاهر وإمػػبلء البطػػػوف

 . اصتاهلية اصتهبلء وعبادة األهواء

ِإف  الل ػػػػػَه يُػػػػػْدِخُل ال ػػػػػِذيَن َلَمنُػػػػػوا َوَعِملُػػػػػوا قػػػػػاؿ ا هل تعػػػػػاىل ا ػتكػػػػػم ثتابػػػػػه الكػػػػػرمي: 
َويَػْأُثُلوَف َثَمػا تَْأُثػُل الص اضِتَاِت َجن اٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْػَهاُر َوال ِذيَن َثَفُروا يَػَتَمتػ عُػوَف 

ـُ َوالن اُر َمثْػًوى عَتُمْ  اأْلَنْػَعا
(ٕ).  
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 ُأنموذج إسالمي للعفة والحجاب  فاطمة الزهراء

ا ظػػبلؿ رسػػوؿ ا هل  () هػػذا صػػورة مشػػرقة صتهػػاد اظتػػرأة اظتسػػلمة تصػػنعها  اآمػػةُ 
()  ، بوهػػا النػػيب أوال يبخػػل() الػػيت حتتػػذى ا  لقػػدوةبتقليػػدها األوشتػػة ؽتػػا جيعلهػػا ا

الـ ا صػػػربها وحتملهػػػا اآل () هػػػي تشػػػارؾ النػػػيب  ،لتػػػ اـ والعفػػػة والقداسػػػةالصػػػرب واال
جن  مػع أبيهػا وزوجهػا وأبنا هػا ا سػاحة إىل  واحملن لتشد أزر االسبلـ وتكا  ح جنباً 

ف ا صػػحا ف التػأري  درسػػاً عمليػػاً تتلقػػاا أجيػػاؿ النسػػاء لتػػدوّ  ،واحػدة وخنػػدؽ واحػػد
 يػتعلمن حيػاة اإلِيػاف ويكتشػفن عمػا األثػر العملػي  ،هذا األمة اظتسلمة والفتيات ا

الرجػػل ا حياتػػه   تشػػارؾ ،سػػبلمية ا حيػػاة اظتػػرأة اظتسػػلمةالبنّػػاء الػػذي ترتثػػه الرتبيػػة اإل
مشػػػػػغولة بالعطػػػػػاء  ،وجهػػػػػادا ومهمػػػػػات رسػػػػػالته بعيػػػػػدًة عػػػػػن اللهػػػػػو والعبػػػػػث وال ػػػػػياع

   صناعة األجياؿ.االجتماعي والبناء الروحي وزتل الرسالة و 

لتكػػػوف مػػػثبلً حيػػػاً للمػػػرأة اظتسػػػلمة وقػػػدوة  ()بنتػػػه  اآمػػػة ا () النػػػيب هكػػػذا رّ  
 للفتاة اظتؤمنة ومنوذجاً رسالياً ا دنيا الناس.

الػػػيت قػػػاؿ عنهػػػا ولػػػدها السػػػبط لػػػة هػػػي ال اهػػػدة العابػػػدة اظتتبتّ  ()و اآمػػػة ال هػػػراء 
 لػم تػ ؿ  ،ا ػترايػا ليلػة رتعػةرأيت أمي  اآمػة عليهػا السػبلـ قامػت ) :()اضتسن 

وشتعتهػػػػا تػػػػدعو للمػػػػؤمنني واظتؤمنػػػػات  ،راثعػػػػة وسػػػػاجدة حػػػػب انفجػػػػر عمػػػػوُد الصػػػػب ح
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 أّمػػػاا مل ال وال تػػػدعو لنفسػػػها بشػػػيء.  قلػػػت عتػػػا: يػػػا .ر الػػػدعاء عتػػػموتكثػػػيهم وتسػػػمّ 
 .(ٔ)ب  اصتار مث الدار( يا :ثما تدعني لغريؾ؟  قالت  لنفسر،تدعني 

هنػػا إ ،()ال عػػن قلػػ  نقػي ػتػػ  للخػػري ثقلػػ   اآمػػة إدر تصػػ والػدعوة بػػاطتري ال
 بأبيهػػاوعبلقتهػػا  ،مػػة ومربيػػة ومثػػل أعلػػى ا عبادهتػػا وزهػػدها ا سػػلوثها وا بيتهػػامعلّ 

 .اطتري عتا نسانية وح ّ وا عطفها على اإل ،ووقو ها بني يدي ريا ،وزوجها

يػػػـو ( )ينقػػػل لنػػػا التػػػاري  درسػػػاً ا العفػػػة واضتجػػػاب عػػػن السػػػيدة  اآمػػػة ال هػػػراء 
 .إذ منعها  دثاً ؿتلتها اليت ؿتلها إياها أبوها النيب ،خرجت ػتتجة على أ  بكر

)رتػع( مػن  مػةٍ قبلػت مػع لُ أهنا الثػت ستارهػا واشػتملت جبلبايػا و إ : يذثر لنا التاري 
 ثانػػػت آويلػػػة ختػػػطّ   ()أي أف ثيايػػػا  :األرضحفػػػدهتا ونسػػػاء قومهػػػا تطػػػأ ذيوعتػػػا 

لت امػػاً بػػأوامر ا هل تعػػاىل وقػػيم االسػػبلـ ااظتقػػدس و  وإدتامػػاً ضتجايػػااألرض سػػرتاً لعفا هػػا 
 .ومباد  الدين اضتنيف

 ،مث إهنػػا سػػبلـ ا هل عليهػػا ثانػػت دتشػػي وسػػط تلػػر اجملموعػػة مػػن النسػػاء الػػيت معهػػا
بػػل لكػػي ال تعػػرؼ  ،وال يبصػػر عتػػا رسػػملكػي ال ينظػػر عتػػا شػػخا وال تعػػرؼ عتػػا هيػػأة 
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ِيػاف من بني النساء وال ِيي ها الناظر إهنا عظمة الدين وأخػبلؽ سػيد اظترسػلني وعػ ة اإل
 ا أعظم جتلياهتا.

حيػػث ثانػػػت حتػػػاثي  ،()ثانػػت دتشػػػي خطػػى واثقػػػة مطمينػػػة ثخطػػى رسػػػوؿ ا هل 
ثمػػا تفعلػػه بعػػ  ال   - بتمػػاـ اعتيبػػة والوقػػار والسػػكينة ()مشػػيتها مشػػية رسػػوؿ ا هل 

 ،النسػػػاء مػػػن مشػػػية تنػػػاغم مشػػػية النسػػػاء الغربيػػػات َييطهػػػا جػػػو مػػػن اظتيوعػػػة والتهتػػػر
ا مسػػجد رسػػوؿ ا هل  )حػػب دخلػػت علػػى أ  بكػػر -  ينظػػر عتػػا بعػػني الشػػر والريبػػة

() رعايػة للسػرت  نصار وغريهم  نيطت دوهنا مػبلءةوهو ا حشد من اظتهاجرين واأل
 ار.واضتجاب وصيانة للعفة والوق

ا  ( ) مػػا أشتػػى هػػذا الػػدروس والعػػرب واظتعػػا  السػػامية الػػيت سػػطرهتا سػػيدة النسػػاء
تبحػػث عػػن  ،مػػرأة مسػػلمةاموقػػف واحػػد جعلتػػه مػػثبلً أعلػػى َيتػػذى ويقتػػدى بػػه لكػػل 

تطبيقػػػاً ظتعػػػامل الػػػدين  ،العفػػػة واضتجػػػاب والسػػػرت واالحتجػػػاب بػػػدالً عػػػن التػػػربج وال ينػػػة
 . ()وشريعة سيد اظترسلني 

 يػػػػه الصػػػػبلح  مػػػػاإىل  ا هل رتيعػػػػاً مػػػػن ال لػػػػل وأخػػػػذ بأيػػػػدي اظتػػػػؤمنني رتيعػػػػاً عصػػػػمنا 
 واإلصبلح.
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 رادةقوة اإل

  أخيت اظتؤمنة:

وإهنػن ا غايػة  ،إف ما تدعيه بع  النساء اظتتربجات من إهنْن ال يرتكنب ػترماً لخػر
ولكػػن نقػػوؿ عتػػذا  ،صػػحيحاً هػػذا االدعػػاء العفػػة والشػػرؼ لػػيس ثأخريػػات قػػد يكػػوف 

لت امػػػر باضتجػػػاب الشػػػرعي إمنػػػا تعصػػػني ا هل جػػػل وعػػػبل اأنػػػِت بعػػػدـ : األخػػػت اظتؤمنػػػة
رادة قويػة تنبػع مػن إإىل  نظري ظتػن تعصػني، أنػِت داجػةا)جبار السماوات واالرض(  ػ

 .دعا ياً  قطاقل  ؽتلوء د  ا هل تعاىل واالِياف به إِياناً حقيقياً ال 

ولكػػػن نفػػػس هػػػذا  ،مػػػور دنيويػػػةأالنسػػػاف علػػػى النجػػػاح ا  كثػػػرياً مػػػا تقػػػوى إرادة ا
 كػػػل  .ضػػػعيفة أمػػػاـ ػتػػػاـر ا هل تعػػػاىل ،اإلرادة تراهػػػا مغلوبػػػة جتػػػاا الشػػػهوات واظتغريػػػات

ع ػػػػو مػػػػن أع ػػػػاء اإلنسػػػػاف ِيكػػػػن اسػػػػتعماله ا حػػػػبلؿ أو حػػػػراـ. وهػػػػذا هػػػػو معػػػػر 
وِيكػػػػن  ،أعػػػػراض اآلخػػػػرينإىل   ػػػػالعني ِيكػػػػن اسػػػػتعماعتا ا اضتػػػػراـ بػػػػالنظر ،ختيػػػػاراال

، وِيكػػػن اسػػػتعماعتا ا الطاعػػػة؛  إىل احملرمػػػات صػػػر ها عػػػن اضتػػػراـ بالتجنػػػ  عػػػن النظػػػر
وِيكػػن اسػػتعماعتا  ،واليػػد ِيكػػن اسػػتعماعتا ا السػػرقةثقػػراءة القػػرلف واألدعيػػة الشػػريفة، 

 ا ق اء حوا و الناس من األعماؿ الصاضتة أو اظتس ح على رأس اليتيم ومساعدته.
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وثػػل مػػا مػػن  ،لػػنفساارتقػػاء  أف يكػػوف سػػبباً ا ل مػػا مػػن شػػأنه ا هل تعػػاىل ثػػوقػػد بػػنّي 
لِػػَيبل  قػػاؿ تعػػاىل: .  ()مػػني ورا ػػه اؿتطػػاط الػػنفس مػػن خػػبلؿ ثتابػػه الكػػرمي ونبيػػه األ

َيُكوَف لِلن اِس َعَلى الل ِه ُحج ٌة بَػْعَد الرُُّسلِ 
(ٔ). 

ََي َمػػْن َحػػي  َعػػْن بَػيػِّنَػػٍة َوِإف  الل ػػَه لِيَػْهلِػػَر َمػػْن َهلَػػَر َعػػْن بَػيػِّنَػػٍة َوََيْػػثمػػا قػػاؿ تعػػاىل: 
َلَسِميٌع َعِليمٌ 

(ٕ)  . 

 يقوؿ: قاؿ: ثاف أ   وعن أ  عبد ا هل 

 مػػا تػػ اؿ بػػه حػػب  ،أ سػػد للقلػػ  مػػن اطتطييػػة، إف القلػػ  ليواقػػع اطتطييػػة يء)مػػا شػػ
ي تقػوّ عمػاؿ الرتبويػة وإف األ ،نعػم .(ٖ)تغل  عليه  يصػري أسػفله أعػبلا وأعػبلا أسػفله(

ولكػن للتوجيػػه أثػراً عظيمػػاً  ،سػػالي  الرتبويػةف ثتػ  الرتبيػة مشػػحونة يػذا األإرادة و اإل
 ُػػرب  قػػوي  ،نسػػاف الػػدي  وتوجهػػه ؿتػػو خالقػػه أي ا تكاملػػه النفسػػيا مسػػتقبل اإل

 اإلرادة يصرؼ إرادته ا أمور ػترمه وأشياء تا هة.

                                                           
 .165( سٕزج انُساء: آٌح 1)

 .42( سٕزج األَفال: آٌح 2)

 انسٔاٌح األٔنى. 312، ص 33ج  ( تذاز األَٕاز:3)



 ٖٗ ......................................... التبّرج والسفور وانعكاسهما على الفرد والمجتمع

 

الر زْتَِن نُػَقيِّْ  لَػُه َشػْيطَانًا  َػُهػَو لَػُه قَػرِيٌن * َوَمْن يَػْعُ  َعْن ذِْثِر إف ا هل تعاىل يقوؿ: 
َوِإنػ ُهْم لََيُصدُّونَػُهْم َعِن الس ِبيِل َوََيَْسػُبوَف أَنػ ُهػْم ُمْهتَػُدوَف * َحػب  ِإَذا َجاَءنَػا قَػاَؿ يَػا لَْيػَت 

َنَر بُػْعَد اْلَمْشرِقَػنْيِ  َِبْيَس اْلَقرِينُ  بَػْيِ  َوبَػيػْ
(ٔ). 

مػػػػور اظتاديػػػػة مػػػػع إمهػػػػاؿ ؼ إرادتػػػػه ا دنيػػػػا ػت ػػػػة أي ا تقويػػػػة جانػػػػ  األأو يصػػػػر  
 .جان  التكامل النفسي واطتلقي

اضتياة اظتادية وزخر ها ويجتهػا إىل  وؽتا يؤسف عليه أف الناس ا زماننا هذا ينظروف
ثنػاء الػنفس  يت ودوف مػن هػذا اضتيػاة اظتاديػة وإف  سػدت ا األ ،وثأهنا اعتدؼ األشتى

 من حيث يشعروف أو ال يشعروف. ،االخبلقية والدينية اظتلكات واؿتطت

لُػػَوُهْم أَيػُُّهػػْم َأْحَسػػُن يقػػوؿ ا هل تبػػارؾ وتعػػاىل:  ِإن ػػا َجَعْلنَػػا َمػػا َعلَػػى اأْلَْرِض زِينَػػًة عَتَػػا لَِنبػْ
َعَمبًل 

(ٕ). 

يقػوى بػة ورتاعتػا الفتػاف ومغرياهتػا الكثػرية مػادة لبلمتحػاف، وال  الدنيا ِبظاهرها اطتبلّ 
 ردع النفس عن احملرمات إال مػن أويت يقينػاً صػادقاً وتوجهػاً خالصػاً ولطفػاً ربانيػاً. على

َوال ِذيَن اْهَتَدْوا زَاَدُهْم ُهًدى َوَلتَاُهْم تَػْقَواُهمْ قاؿ تعاىل: 
(ٖ)  . 

                                                           
 .38، 33، 36( سٕزج انزخسف آٌح 1)

 .3( سٕزج انكٓف: آٌح 2)

 .13( سٕزج دمحم: آٌح 3)



 ٖ٘ ......................................... التبّرج والسفور وانعكاسهما على الفرد والمجتمع

 

 الغزو الثقافي

 ػنّف النفػوس غػري اظتؤمنػة ال يرجتػى منهػا  ،ينخدع ِبظاهر الغرب جدير باظتسلم أف ال
جػداً وال َيتػاج أف  غػٌ  وغػ ٌ وأف يعلم أّف تراثه ا عػامل الرتبيػة وتكامػل الػنفس  ،اطتري

 فػي  .خبلقيػة واظتدنيػةيأخذ شيياً من الغػرب والغػربيني ا غتػاؿ الرتبيػة االجتماعيػة واأل
اف الكمػػػػػاؿ األخبلقػػػػػي بأوسػػػػػع معانيػػػػػه الفلسػػػػػفية نسػػػػػشػػػػريعة اإلسػػػػػبلـ الغػػػػػرّاء جيػػػػػد اإل

 .السامية

ومػػن اظتؤسػػف أف الػػبع  مػػن أبنػػاء وبنػػات اجملتمػػع اإلسػػبلمي بػػدأوا يتػػأثروف بالثقا ػػة 
دوهنم ا اظتلػػبس والسػػلوؾ والكثػػري  ػػرتاهم يقلّػػ ،الغربيػػة وأخػػبلؽ الكفػػار ا تلػػر الػػببلد

 .سبلـ بصلةاإلإىل  دتتّ  من التصر ات الغريبة اليت ال

ظتػػاذا نػػرى أناسػػاً ال  :قػػالوا لػػر ؛وإذا مػػا نصػػحتهم حرصػػاً علػػى ديػػنهم وعاقبػػة أمػػرهم
ومػػع هػػذا نػػراهم يػػ دادوف يومػػاً  ،وال ينتهػػوف عػػن منكػػر هػػم  ػػاعلوا، يلت مػوف دػػدود ا هل

 .هذا اصتان  الدنيوي  قطإىل   يوماً غر وثراء؟  ينظروف

 ،وسػا ل اعتدايػة والرشػاد لكػل عبػد مػن عبػادا يهيئواصتواب عن ذلر إّف ا هل تعاىل 
 ػنف دتػادوا ا غػػيهم وثػابروا علػى هتػر حرمػات ا هل واسػته أوا ِبػػا  ، يػتّم اضتجػة علػيهم

سػػػّنه ا هل وقػػػررا تػػػرثهم وأنفسػػػهم، وأملػػػى عتػػػم بنعطػػػا هم مػػػن األمػػػواؿ واألوالد الشػػػيء 



 ٖٙ ......................................... التبّرج والسفور وانعكاسهما على الفرد والمجتمع

 

َػا َواَل َيَْ الكثري وا اآلخرة عذاٌب أليم. وقد قاؿ جل من قا ػل:  َسػنَب  ال ػِذيَن َثَفػُروا أمن 
َا مُنِْلي عَتُْم لِيَػْ َداُدوا ِإذْتًا َوعَتُْم َعَذاٌب ُمِهنيٌ  ٌر أِلَنْػُفِسِهْم ِإمن  مُنِْلي عَتُْم َخيػْ

(ٔ). 

 اَل يَػُغر ن ػَر تَػَقلُّػُ  ال ػِذيَن َثَفػُروا ِا الْػِببَلِد َمتَػاٌع قَِليػٌل مُث  وا موضع لخر قاؿ تعاىل: 
َمْأَواُهْم َجَهن ُم َوبِْيَس اْلِمَهادُ 

(ٕ). 

يسػػػعى بكػػػل جهػػػدا لغػػػ و بػػػبلد اظتسػػػلمني  ،هػػػا هػػػو الغػػػرب العػػػدو اللػػػدود لئلسػػػبلـ
 .سبلـ ا نفس ثل مسلم وتشويه صورته النقيػةمن أجل الق اء على روح اإل ،ثقا ياً 

 يحمػػػل  ،وال يعػػػرؼ تعاليمهػػػا الدينيػػػة ، يعػػػي  اظتسػػػلم وهػػػو ال يعػػػي حقيقػػػة اإلسػػػبلـ
أّمػا التطبيػا العملػي أل عالػه  .اإلسبلـ اشتاً ا هوية األحػواؿ اظتدنيػة ال أثثػر مػن ذلػر

 .وتصر اته  بعيٌد عن خلا اإلسبلـ وتعاليمه السديدة

  

                                                           
 .138( سٕزج آل عًساٌ: آٌح 1)

 .156( سٕزج آل عًساٌ: آٌح 2)
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ا ثتابه )اإلسبلـ على مفرتؽ الطرؽ(: )إّف تقليػد اظتسػلمني  (ٔ)يقوؿ )ليوبلد ايس(
اضتيػاة الغربيػة عتػو بػبل ريػ  أعظػم األخطػار  لطريقػة –رتاعيػاً إسواء أثػاف  رديػاً أـ  –

 اليت تستهدؼ اضت ارة اإلسبلمية(.

ويقػػػوؿ أي ػػػاً: )أننػػػا ؿتلػػػم بنػػػور اإلسػػػبلـ ينتشػػػر علػػػى الػػػببلد اظترتاميػػػة بينمػػػا الشػػػباب 
 اظتسلم ا جوارنا القري  يقعدوف عن ق يتنا ويفروف عن لمالنا(.

  

                                                           
ٔتسًى تاسمى )دمحم أسمد( فذسمٍ إسماليّ 1526( صادة انًمال ًَسأي األصم اعتُك اندٌٍ االساليً سُح 1)

 ٔأصثخ يٍ دعاج اإلسالو.
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 الدنيا واآلخرة

ثشػػػهر رم ػػػاف أو   ؛الشػػػهور مػػػن ثػػػل عػػػاـ  قػػػط ا بعػػػ بعػػػ  النسػػػاء يتحجػػػنب 

حػػػب أّف الػػػبع   ،أّمػػػا ا بقيػػػة أشػػػهر السػػػنة  ػػػرتاهّن متكشػػػفات غػػػري ػتجبػػػات .ػتػػػرـّ
 .منهن ي عن على وجوههّن مساحيا خاصة للتجميل

وقػػػد  ،جانػػػ  مػػػن الرجػػػاؿـ الػػػدين اضتنيػػػف هػػػذا التػػػربج والتكشػػػف أمػػػاـ األوقػػػد حػػػرّ 
 .ف ليس عتم ا اآلخرة إال النارد ا هل سبحانه وتعاىل العاصني أتوعّ 

نْػَيا َوزِيَنتَػَهػػا نػُػػَوؼِّ  :قػػاؿ ا هل تعػػاىل ا ػتكػػم ثتابػػه الكػػرمي َمػػْن َثػػاَف يُرِيػػُد اضْتَيَػػاَة الػػدُّ
إِلَػػْيِهْم أَْعَمػػػاعَتُْم ِ يَهػػػا َوُهػػْم ِ يَهػػػا اَل يُػْبَخُسػػػوَف * أُولَيِػػػَر ال ػػِذيَن لَػػػْيَس عَتُػػػْم ِا اآْلَِخػػػرَِة ِإال  

اُر َوَحِبَط َما َصنَػُعوا ِ يَها َوبَاِآٌل َما َثانُوا يَػْعَمُلوفَ الن  
(ٔ). 

 لػػػيس للبشػػػر إاّل أف يتبعػػػوا مػػػا أمػػػر ا هل تعػػػاىل بػػػه لبلػػػوغ الكمػػػاؿ النفسػػػا  إف أرادوا 
 ثانوا من األخسرين أعمااًل.وإال   ،الفوز والنجاح ا الدارين

  

                                                           
 .16-15( سٕزج ْٕد: آٌح 1)
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بِاأْلَْخَسػػرِيَن أَْعَمػػااًل * ال ػػِذيَن َضػػل  َسػػْعيُػُهْم قُػػْل َهػػْل نُػَنبِّػػُيُكْم  :علػػى حػػد قولػػه تعػػاىل
نْػَيا َوُهْم ََيَْسُبوَف أَ  ًعاِا اضْتََياِة الدُّ نػ ُهْم َُيِْسُنوَف ُصنػْ

(ٔ). 

 علػػى اظتػػرء  .والريػػ  أّف للشػػيطاف دوراً ا اؿتػػراؼ اإلنسػػاف إف اسػػتجاب لػػه وأآاعػػه
 الشػػػيطاف هػػػو عػػػدو  .الشػػػيطاف يسػػػتجي  لػػػدعوة أف يعتصػػػم بػػػا هل العلػػػي العظػػػيم وال

يسػػعى جهػػد قدرتػػه أف يسػػت ؿ اإلنسػػاف لكػػي يتبعػػه مػػن خػػبلؿ  وهػػو ،اللػػدوداإلنسػػاف 
 .ا هل وي ثيهإىل  يقربه  يصرؼ اإلنساف عن ثل ما ،وساوسه وتسويبلته

َوَمػػا َثػػاَف ِ َ َعلَػػْيُكْم ِمػػْن ُسػػْلطَاٍف ِإال  أَْف  :وإف الشػػيطاف ليعػػرتؼ يػػـو القيامػػة قػػا بلً 
َعْوُتُكْم  َاْسَتَجْبُتْم ِ  َ بَل تَػُلوُموِ  َوُلوُموا أَنْػُفَسُكمْ دَ 

(ٕ). 

سيطرة للشيطاف على اإلنسػاف خبل ػاً ظتػا يقولػه بعػ  مػن يريػد  إذف  بل سلطاف وال
 .تربيػػر موقفػػه عنػػد ارتكػػاب اظتعاصػػي واجػػرتاح السػػييات بتربيػػرات واهيػػة عقػػبلً ومنطقػػاً 

يتعػػػدى أمػػػرا )الػػػدعوة(  مػػػا علينػػػا إاّل أف ال نلػػػيّب  إمنػػػا الشػػػيطاف يػػػدعونا  حسػػػ  وال
 دعوتػػػػػػػػػػػػه وال ن ػػػػػػػػػػػػعف أمػػػػػػػػػػػػاـ اظتغريػػػػػػػػػػػػات وزخػػػػػػػػػػػػارؼ الػػػػػػػػػػػػدنيا واألهػػػػػػػػػػػػواء الباآلػػػػػػػػػػػػة.

                                                           
 .134-133انكٓف ( سٕزج 1)

 .22 اتساٍْى( سٕزج 2)
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َػا يَػْدُعو ِحْ بَػُه لَِيُكونُػوا  :يقوؿ ا هل جل وعبل ػُذوُا َعػُدوَّنا ِإمن  ِإف  الش ػْيطَاَف َلُكػْم َعػُدَو  َاختِ 
ِمْن َأْصَحاِب الس ِعريِ 

(ٔ). 

 طػو  لػػنفس  كػػرت ا  .تباعنػػا إيػاا وإآاعتنػػا لػػه لعرجنػا ا سػػاحات القػػدسالػوال و 
نػػواع االسػػتغفار  طهػػرت أإىل  وو قػػت ،ال لفػػىإىل  يػػؤدي عقباهػػا  بلزمػػت التقػػوى ومػػا

لػد واضتيػاة الػيت  لتتوجه ؿتو النعيم اطتا، ت ؽتا علا يا من دنس ورجسمن أدراهنا وت ثّ 
 ثلها سرور ورضى.

اَر اآْلَِخرََة عَتِػَي اضْتَيَػػَواُف لَػْو   :قاؿ تعاىل  نْػَيا ِإال  عَتٌْو َوَلِعٌ  َوِإف  الد  َوَما َهِذِا اضْتََياُة الدُّ
َثانُوا يَػْعَلُموفَ 

(ٕ). 

الػدنيا الدنّيػة سػريعة الػ واؿ  أي: أّف الدار اآلخرة هي اضتياة اضتقيقيػة األبديػة ال هػذا
 . انية األجل
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 نتائج وإحصاءات

وقػد ازداد  ،جرِيػة (ٕٕٓٓٓٗ) ٜٜٔٔعدد جرا م القتل ا نيويورؾ عػاـ  بلغ -ٔ
 .ٕٜٜٔالعدد ا عاـ 

حالة اغتصاب ا الواليػات اظتتحػدة األمريكيػة  (ٖٜٙ)إىل  تشري اإلحصا يات -ٕ
باحيػػػػة اصتنسػػػػية منتشػػػػرة والسػػػػلوؾ اصتنسػػػػي سػػػػهل ف اإلأعلمػػػػاً  ،ا أوا ػػػػل التسػػػػعينات

 .شباعاإل

اطتامسػػة عشػػرة  ثبػػرياً مػػن  تيػػات حتػػت سػػنّ  أف عػػدداً  ت االحصػػا يات علػػىدلّػػ -ٖ
سػػقاط اصتنػػني نوِبػػا أف األآبػػاء ُيشػػوف القيػػاـ ب ،تظهػػر علػػيهن لثػػار اضتمػػل ثػػل شػػهر
جهػاض يومػاً بعػد إلاويػ داد آلػ  إجػراء عمليػة  .لصغر سنهن  نهنن يصػبحن أمهػات

أف ت علػػػى دلّػػ ٜ٘ٛٔقيمػػػت سػػنة أوا إحصػػا ية  ،يػػـو مػػن اظتستوصػػػفات األمريكيػػة
وقػػد  ،أآفػػاؿ يولػػدوف بصػػورة غػػري شػػرعية ا بريطانيػػا ةآفػػبلً واحػػداً مػػن بػػني ثػػل سػػت

 ـ.ٜ٘ٛٔ% خبلؿ الستة شهور من عاـ ٕٚارتفع عدد حاالت االغتصاب بنسبة 
 ،ؾتػاب غػري الشػرعية لؤلآفػاؿحصا يات األخرية على قبوؿ النػاس لفكػرة اإلودلت اإل

ا انكلػػػػرتا وويلػػػػ  عػػػػاـ  حيػػػػاءً % مػػػػن األآفػػػػاؿ الػػػػذين ولػػػػدوا أٖٗوأثػػػػدت علػػػػى أف 
 ولدوا سفاحاً من ال نا. ٜٜ٘ٔ
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ة ا مدينػػة سػػاوباولو وجػود نصػػف مليػػوف شػابة ِيارسػػن الػدعار إىل  وأشػارت التقػػارير
 الربازيلية.

وأف موسػػػكو  ،السػػػابعة والثامنػػػة يعيشػػػوف مػػػن ؽتارسػػػة الػػػدعارة وإف اآفػػػاالً بػػػني سػػػنّ 
ت أي ػػاً علػػى ودلّػػ .أجسػػادهمتعػػا  مػػن وجػػود أثثػػر مػػن ألػػف آفػػل يتػػاجروف ببيػػع 

 ،وجػػود ذتػػػاف ميػػػة ألػػف آفػػػل مػػػن البغايػػا األآفػػػاؿ ا تايلنػػػد وأربػػع ميػػػة ألػػػف ا اعتنػػػد
هػػرت مراثػػ  دوليػػة جديػػدة لبغػػاء االآفػػاؿ ا  يتنػػاـ ظثمػػا   ،لػػف ا الفلبػػنيأوسػػتوف 

 .وثمبوديا والوس والصني

تايلنػػػػػد % مػػػػػن البغايػػػػػا األآفػػػػػاؿ ا ٓ٘أف أثثػػػػػر مػػػػػن إىل  وا تقريػػػػػر لخػػػػػر أشػػػػػار
 .(ٔ)يدزمصابات بفريوس اإل

علػى  ،ألفاً من الشواذ جنسياً ا شػوارع لنػدف ٓٙتظاهر ؿتو  ٜٜٚٔوا دتوز عاـ 
قػػػيم ألوؿ مػػػرة ا سويسػػػرا حفػػػل زواج أو  .غػػػرار مػػػا يفعلػػػوف سػػػنوياً للمطالبػػػة دقػػػوقهم

 لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابني شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذين جنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياً ا ثنيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بروتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتانتية ِبنطقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرف.
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مػن ح الشػاذين إىل  لربظتاف األور  ا قرار الدوؿ األع اءدعا ا ٜٜ٘ٔوا شباط عاـ 
 .(ٔ)جنسياً اضتقوؽ والواجبات نفسها اليت يتمتع يا األزواج العاديوف

أي عقػػل يسػػػم ح لصػػاحبه حػػاؿ أسػػػوأ  ؟ؿتطػػاططػػا يقبػػل يػػذا االؿتػػػراؼ واالأي من
 ؟أي قيمة تبقى لئلنساف بعد ثل هذا ؟وأنكى من هذا اضتاؿ وأذؿّ 

بػػػػل هػػػم َأضػػػػل سػػػبيبًل، بػػػػل هػػػم الشػػػػياآني بتمػػػػاـ  ،صػػػػفهم بالػػػدوابن وال ِيكػػػن أف
 .صورها وأجبل مظاهرها

 َِبِع  تِػػػَر  :بلػػيس اطتطػػاب التػػػا   هل سػػبحانه وتعػػاىلإوقػػد نقػػل القػػرلف الكػػػرمي عػػن 
ُهُم اْلُمْخَلِصنيَ  *أَلُْغِويَػنػ ُهْم َأرْتَِعنَي  ِإال  ِعَباَدَؾ ِمنػْ

(ٕ). 

ني ومػػػن أف عاقبػػػة هػػػؤالء وأمثػػػاعتم مػػػن اظتنحػػػر ني وال ػػػالّ   الكتػػػاب الكػػػرميوقػػػد بػػػنّي 
 ر بطريقتهم هو اطتلود ا العذاب.تبعهم وتأثّ 
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لَبِػْيَس َمػا قَػد َمْت عَتُػْم أَنْػُفُسػُهْم أَْف َسػِخَط الل ػُه َعلَػْيِهْم َوِا اْلَعػَذاِب ُهػْم  :قاؿ تعػاىل
َخاِلُدوفَ 

(ٔ). 
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 النساء الكاسيات العاريات

نػػه  ري ػػة إسػػبلمية يتكفػػل أمػػن النسػػاء يرتػػدين اضتجػػاب مػػن دوف اعتقػػاد بالػػبع  
 سرة وآهارة الفرد واجملتمع.وي من ثرامة األ ،دف  وصيانة العرض والشرؼ

ومػا  .نهعلى ثػاهل اً يبل البع  يعتربا عب ،اجتماعياً  و أمراً أ عا لياً  بل يعتربنه تقليداً 
خػػر وتغطيػة جػ ء مػن الػػرأس اآلجسػامهن وثشػف الػبع  أال بسػب  سػرت بعػػ  إهػذا 

 أج اء أخرى. وإبداء

يغطػػي رأسػػها وشػػعرها بينمػػا ت ػػع علػػى وجههػػا مسػػاحيا التجميػػل  ترتػػدي حجابػػاً 
 ية ترضي نفسها وتسخط ا هل تعاىل.واأللواف اظتغر 

عػػػن حػػػّب )أيّػػػة امػػػرأة تطّيبػػػت مثّ خرجػػػت مػػػن بيتهػػػا،  هػػػي تلُ  :()قػػػاؿ رسػػػوؿ ا هل 
 .(ٔ)(بيتها مب رجعتإىل  ترجع

)َسػػَيُكوُف لَخػػَر أُم ػػيِت ِنَسػػاٌء َثاِسػػَياٌت َعارِيَػػاٌت، َعلَػػى رموسػػهن َثَأْسػػِنَمِة : () وقػػاؿ
 .(ٕ)( َِننػ ُهن  َمْلُعونَاتٌ  ،اْلَعُنوُهن   ،اْلُبْخِت العجاؼ
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مػػػا جيػػػري ا زماننػػػا هػػػذا مػػػن ثػػػوف بعػػػ  إىل  وا اضتػػػديث الشػػػريف إشػػػارة واضػػػحة
ختفػػػي جػػػ ءاً وتظهػػػر  ،خػػػرلوتكشػػػف  رت شػػػيياً  هػػػي تسػػػ ،النسػػػاء )ثاسػػػيات عاريػػػات(

 .خرلج ءاً 

 .)َعَلى رموسهن َثَأْسِنَمِة اْلُبْخِت العجاؼ( :()ما قوله أ

 ،رتػػػع عجفػػػاء :والعجػػػاؼ (،)رتػػػع ناقػػػة أي النػػػوؽ :البخػػػت) :)البخػػػت العجػػػاؼ(
 .أي اعت يلة

ثػل   تظهر ا غتتمعاتنػا اإلسػبلمية مػع ()وقد بدأت هذا اضتالة اليت وصفها النيب 
 .األسف بشكل واض ح وملموس

 ػػرتى اظتػػرأة ختػػرج مػػن دارهػػا وقػػد رتعػػت شػػعرها  ػػوؽ رأسػػها بشػػكل يلفػػت االنتبػػاا، 
 .نه سناـ الناقة اعت يلةأوجيذب الناظرين، وث

للنفػػع حينػػذاؾ، ظتػػا ا  علهػػا  وال يكػوف اضتجػػاب الػػذي تغطػػى بػػه اظتػػرأة راسػها غتػػدياً 
اال تتػػػاف وشػػػيوع الفحشػػػاء إىل  يف ػػػي اظتػػػذثور مػػػن تػػػربج وجاذبيػػػة للرجػػػاؿ األجانػػػ 

 .وسقوط القيم واظتباد  تدرجيياً 
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 يقوؿ الشاعر:

 عن أعني الفساؽ ا النظرات         تحجيب بنت العفاؼ تر عا
 ة اللذات  لسفه السفور وذ         إف اضتجاب وقاية األعراض من

انتبػػػاا الرجػػػاؿ   ال ينػػػة والسػػػفور وثػػػل مػػػا جيػػػذب ف اظتػػػرأة العفيفػػػة الطػػػاهرة تتجنّػػػن ػػػ
ف اظتػرأة اظتبتذلػة الرخيصػة تسػعى أبينمػا جتػد  .ا ثامن الصػدؼ وثأهنا الدرّ  ،األجان 

للشيطاف م ػحية  للهوى وانقياداً  اتباعاً  ،صتذب الرجاؿ األجان  بوسا لها الشيطانية
 .وهو شر ها ،ما دتلر ع ّ أبأذتن و 

و أشػػهم بػػاظترأة السػػا رة و حتر أج لػػن تنتهػػي بنظػػر الرجػػاؿ األجانػػ   ػػنف مسػػالة التػػرّب 
بػػل قػػد ، الشػػباب اظتت ينػػة ومػػا يتبعػػه مػػن اؿتػػراؼ واؿتطػػاط ألوليػػر النػػاظرين وخصوصػػاً 

  هل. والشاب واأل ةنتا و غري ػتمودة للفتاإىل  تتعداا
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 سالمي وشرائطهالحجاب اإل

ذا ثاف إ بل جي  سرتمها إال  ،جي  على اظترأة سرت رتيع بدهنا عدا الوجه والكفني
ناظر أجنيب ينظر إليها بلذة أو ريبة أو ثاف مع خوؼ  ثاف هناؾزينة أو   يهما 

 الوقوع ا اضتراـ جراء ذلر؟

سبلمية ببياف اظتواصفات والشروط اليت جي  تو رها ا لت الشريعة اإلوقد تكفّ 
 سبلمي نستعرضها  يما يلي: اضتجاب اإل

 والكفني.. سرت رتيع البدف عدا الوجه ٔ

م و ضػػػيقاً او شػػػفا اً ديػػػث يكشػػػف لػػػوف البشػػػرة أو جيّسػػػأيكػػػوف قصػػػرياً  . أف الٕ
 ثاف غتسماً ظتفاتن البدف أو مربزاً عتا.  بل جيوز لبس ما ،مفاتن اظترأة

 . أف ال يكوف مثرياً للفتنة حب أماـ النساء.ٖ

يت تثػػػري انتبػػػاا مثاعتػػػا الػػػأ. أف ال يكػػػوف ا نفسػػػه زينػػػة ثػػػاظت خرؼ واظتلػػػوف واظتطػػػرز و ٗ
 الناظرين وجتذيم.

 . أف ال يشبه مبلبس الرجاؿ.٘
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 ه بالكفار.نه َيـر التشبّ ن  ،. أف ال يشبه مبلبس الكا راتٙ

 رتداء مبلبس الشهرة.ا يحـر  ،. أف ال يقصد به الشهرةٚ

. اضتجػػػػػاب الػػػػػذي يسػػػػػرت رأس اظتػػػػػرأة يشػػػػػرتط أف ال يكػػػػػوف ملونػػػػػاً بػػػػػألواف جذابػػػػػة ٛ
مػػت الشػػريعة مثػػل  قػػد حرّ  .بشػػكل يثػػري انتبػػاا اآلخػػرين وجيػػذيموصػػارخة أو م خر ػػاً 

ثما َيـر علػى اظتػرأة أف تتػ ين وت ػع مسػاحيا التجميػل علػى وجههػا   ،هكذا حجاب
ظتػا ا  ،ـ الشارع اظتقػدس ثػل زينػة توضػع علػى بػدف اظتػرأة قد حرّ  ،جنيبأماـ الناظر األ

 ا قلوب اآلخرين.ذلر من بواعث الفساد واالؿتراؼ وزرع الفتنة والريبة 
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 نتائج التبرج والسفور

 ثار وخيمة نوج  منها ما يلي:لج والسفور عواق  و للترّب 
 خبلؽ النساء واؿترا هن عن اإلسبلـ وارتكاين ظتعصية ثبرية.أ. ساد ٔ

 إىل ارتكاب الفواح  احملرمة. خبلؽ الرجاؿ خاصة الشباب ود عهمأ. ساد ٕ

وازديػػػاد نسػػػبة الفحشػػػاء  ،أمػػػاثن اللهػػػو والفسػػػاد. اظتتػػػاجرة بالشػػػرؼ والعػػػرض ا ٖ
 ت اإلسبلمية حتت آا لة االؿتراؼ.وبالتا  سقوط اجملتمعا ،واظتنكر

ف علػػػػى سػػػػوء نيػػػػة وسػػػػريرة النسػػػػاء اظتتربجػػػػات ويعرضػػػػهن ج والسػػػػفور يػػػػدالّ . التػػػػرّب ٗ
 شرار.راذؿ واأللبلعتداء من قبل األ

الرتكػاب الكثػري مػن اظتعاصػي  مراض و ت ح البابأل من اظتفاسد واري. انتشار الكث٘
 ال نا.وعلى رأسها معصية 

.التػػػػربج جيعػػػػل اظتػػػػرأة ثالسػػػػلعة اظتهينػػػػة الػػػػيت ال قيمػػػػة عتػػػػا وال اعتبػػػػار، ثوهنػػػػا مبتذلػػػػة ٙ
 .لقاصي والدا  من الرجاؿ األجان يتصفحها ويتأمل ػتاسنها ا

وغيػػاب اف ِيػػؽتػػا يسػػتلـ  ذهػػاب اإل ،.انتػػ اع الف ػػيلة واضتيػػاء مػػن رموس اظتسػػلمنيٚ
 التقوى وانعداـ العفة.
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حػدمها تبعػػه أذا ذهػ  ن ػػ ،ِيػاف مقرونػاف ا قػرف: )اضتيػػاء واإل()مػاـ البػاقر قػاؿ اإل
 .(ٔ)(صاحبه

بسػػػب  اطتيانػػػة  ،سػػػرة وازديػػػاد نسػػػ  الطػػػبلؽ وشػػػذوذ األبنػػػاءر أواصػػػر األ. تفّكػػػٛ
احملػـر بػني تبلط والعبلقات غري اظتشروعة اليت هي من أبرز نتا و التربج والسػفور واالخػ

 الرجاؿ والنساء.

. ارتفػػػػاع نسػػػػبة اصترِيػػػػة بسػػػػب  جػػػػري الرجػػػػاؿ خلػػػػف النسػػػػاء اظتتربجػػػػات إلشػػػػباع ٜ
تصػػػاب وغريهػػػا مػػػن اصتػػػرا م ارتكػػػاب جرِيػػػة االغإىل  ؽتػػػا قػػػد يػػػؤدي أحيانػػػاً  ،شػػػهواهتم
 القبيحة.

 ،. انعػػػداـ القػػػيم واظتبػػػاد  اإلسػػػبلمية وانتشػػػار الفكػػػر الغػػػر  واظتعػػػادي لئلسػػػبلـٓٔ
ليػه الكفػار منػذ بػ وغ  جػر اإلسػبلـ إوهذا ما يهػدؼ  ،ا  ضياع اعتوية اإلسبلميةوبالت

نػػه مػػا مػػن رجػػل يبتلػػى اليػػـو ِبػػا يفتنػػه ويصػػدا أولػػتعلم اظتػػرأة اظتتربجػػة  .وحػػب يومنػػا هػػذا
 .ا اؿترا ه وضياعه ال ثانت اظترأة اظتتربجة سبباً إعن ذثر ا هل والطريا اظتستقيم 

 فعلػػػه مػػػن ػترمػػػات وقبػػػا  ح وسػػػتلقى يػػػـو القيامػػػة حسػػػاباً وهػػػي شػػػريكة ا وزرا ومػػػا ي
 .عسرياً 
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لَبِػػْيَس َمػػا قَػػد َمْت عَتُػػْم أَنْػُفُسػػُهْم أَْف َسػػِخَط الل ػػُه  :قػػاؿ تعػػاىل ا ػتكػػم ثتابػػه الكػػرمي
َعَلْيِهْم َوِا اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدوفَ 

(ٔ). 
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 سالمحكم النظر في اإل

مػع  ةبني الرجل واظتػرأة ينبغػي أف تكػوف منسػجمف يعي أف حكم العبلقة أعلى اظترء 
ة نقػػع ا هػػوّ  حػػدود ا هل تعػػاىل لكػػي ال تتعػػدّ  أسػػس وقواعػػد اظتػػنهو االسػػبلمي، وأف ال

 .هواء والرغبات الشيطانيةاأل واالؾترار خلفاحملذور 

  .إثارة الشهوة والوقوع ا الفتنةإىل  األجنبية يؤدياظترأة إىل  ـ مثبًل النظر احملرّ 

وثفػى  الشػهوة،النظرة بعد النظرة ت رع ا القل  ) :()ماـ جعفر الصادؽ إلقاؿ ا
 .(ٔ) تنة(يا لصحايا 

الوقػػوع ا شػػباؾ إبلػػيس  تعقػػ  صػػاحبها الندامػػة واضتسػػرة إىل  والنظػػر احملػػـر يػػؤدي
 لػػيس  ،تتبػػع النظػػرة النظػػرة ال) :()قػػاؿ رسػػوؿ ا هل  .والنظػػر اصتػػا   هػػو النظػػرة األوىل

 .(ٕ)لر إال أوؿ نظرة(

وثػم مػن  ،النظرة سهٌم من سػهاـ إبلػيس مسػمـو) :()ماـ جعفر الصادؽ قاؿ اإل
 .(ٖ)(نظرة أورثت حسرة آويلة
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وىل االتفاقيػػة العػػابرة الػػيت تكػػوف برييػػة خػػبلؼ النظػػرة الثانيػػة الػػيت واظتقصػػود بػػالنظرة األ
   ذ عادة.تكوف بقصد ومقرتنة بنوع من التلذّ 

ثػذلر َيػـر علػى اظتػرأة   ،نظػرة ػترمػة اظتػرأة االجنبيػةإىل  ـ علػى الرجػل النظػروثما َيػر 
 .ثالصدر والبطن وما شػابه ذلػر  ؛مامل يعتد الرجاؿ إبدا هإىل  حوطأف تنظر على األ

علػة حتػرمي النظػر   نفّ  ،الرجاؿ والنساء على حد سواءإىل  إذف األمر بعدـ النظر موجه
 .االؿتراؼغري اصتا   هو منع مقدمات وأسباب 

 حدى مقدمات ال نا والعياذ با هل. النظر اظتقصود اظتقرتف بالشهوة يكوف إ

مػػػػن أحػػػػد إال وهػػػػو  )مػػػػا :()مػػػػامني ػتمػػػػد البػػػػاقر وجعفػػػػر الصػػػػادؽ ورد عػػػػن اإل
صػػدؽ  ،دين اللمػػسيصػي  حظػػاً مػن ال نػػا   نػػا العينػني النظػػر وزنػػا الفػم القبلػػة وزنػػا اليػ

 .(ٔ)الفرج ذلر أـ ثذب(
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 سراء والمعراجحديث اإل

نػػػا أنػػػه قػػػاؿ: دخلػػػت أ ()عػػػن لبا ػػػه عػػػن أمػػػري اظتػػػؤمنني  ()مػػػاـ اصتػػػواد عػػػن اإل
مػػي يػػا أ  و أ وجدتػػه يبكػػي بكػاء شػػديداً  قلػػُت:  ػداؾ  ()و اآمػة علػػى رسػوؿ ا هل 

 رسوؿ ا هل ما الذي يبكير؟ 

مػػيت ا عػذاب شػػديد، أالسػماء رأيػُت نسػػاء مػن إىل    ي قػاؿ: يػا علػػي! ليلػة أسػػر 
 .. بكيت ظتا رأيُت من شدة عذاين  أنكرُت شأهننَ 

 معّلقًة بشعرها يغلي دماغ رأسها.رأيت امرأًة 

 ورأيت امرأًة معّلقًة بثدييها.

 م جسدها والنار تُوقد من حتتها.ورأيت امرأًة تأثل ضت

 وقد ُسّلط عليها اضتيات والعقارب.يديها، إىل  ورأيت امرأًة قد ُشّد رجبلها
 ورأيت امرأًة صّماء عمياء خرساء ا تابوت من نػار، ُيػرج دمػاغ رأسػها مػن منخرهػا،

 وبدهنا متقطع من اصتذاـ والربص.

 معّلقًة برجليها ا تنور من نار.ورأيت امرأًة 

 ورأيت امرأًة تقطع ضتم جسدها من مقّدمها ومؤّخرها ِبقاري  من نار.
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 ، وهي تأثل أمعاءها.امرأًة حترؽ وجهها ويداهاورأيت 

وعليهػػا ألػػَف ألػػف لػػوف مػػن   ير، وبػػدهنا بػػدف اضتمػػار،ػورأيػػت امػػرأًة رأسػػها رأس خنػػ
 العذاب.

ورأيت امرأًة علػى صػورة الكلػ ، والنػار تػدخل ا دبرهػا وختػرج مػن  يهػا، واظتبل كػة 
 بوف رأسها وبدهنا ِبقامع من نار.ي ر 

 خرب  ما ثاف عملهن؟  قاؿ:حبييب وقرة عي ، أ :() قالت  اآمة 

 ا ثانت ال تغطي شعرها من الرجاؿ.أما اظتعلقة بشعرها،  نهن

  نهنا ثانت تُؤذي زوجها. بلساهنا،وأما اظتعلقة 

 ذنه.إوأما اظتعلقة بثدييها،  نهنا ثانت ترضع أوالد غري زوجها بغري 

 ها بغري إذف زوجها.ت خترج من بيتوأما اظتعلقة برجليها،  نهنا ثان

 ،  نهنا ثانت ت يّن بدهنا للناس.وأما اليت ثانت تأثل ضتم جسدها

رجليها وُتسّلط عليها اضتيات والعقػارب،  نهنػا ثانػت قػذرة إىل  وأما اليت ُتَشُد يداها
الوضػػوء، قػػذرة الثيػػاب، وثانػػت ال تغتسػػل مػػن اصتنابػػة واضتػػي ، وال تتنظػػف، وثانػػت 

 تستهني بالصبلة.
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 قه ا عنا زوجها.عمياء الّصماء اطترساء،  نهنا ثانت تلد من ال نا  تعلّ وأما ال

 هنا ثانت تعرض نفسها على الرجاؿ.قرض ضتمها باظتقاري ،  نيُ وأما اليت ثاف 

 . أمعاءها،  نهنا ثانت قّوادةرتَ وأما اليت ثاف َُيرؽ وجهها وبدهنا وهي جت

 ٌة ثّذابٌة.ار،  نهنا ثانت منّاموأما اليت ثاف رأسها رأس خن ير وبدهنا بدف اضتم

 نهنػػا  وأمػػا الػػيت ثانػػت علػػى صػػورة الكلػػ  والنػػار تػػدخل ا دبرهػػا وختػػرج مػػن  يهػػا، 
 حاسدة. ةثانت قينة )مغنية( نوام

وآػػػػػػو  المػػػػػػػرأة رضػػػػػػي عنهػػػػػػػا  ،: )ويػػػػػػٌل المػػػػػػػرأة أغ ػػػػػػبت زوجهػػػػػػػا((مث قػػػػػػاؿ 
 .(ٔ)زوجها(

ا أشتػػػى اظتراتػػػ  بنمكاهنػػػا تسػػػلّ وعلػػػى أي حػػػاؿ  ػػػاظترأة وانطبلقػػػاً مػػػن اظتنطػػػا القػػػرل  
ما ا حػاؿ جتاهلهػا أ، ()ليه مرمي العذراء إواظتنازؿ اظتعنوية والوصوؿ إىل ما وصلت 

 ،دَن الػػدرجاتأعتيػػة واسػػتهانتها بشخصػػيتها اإلنسػػانية  نهنػػا ستتسػػا ل إىل ليم اإلاللتعػػ
 ي اً.أوهذا ما قد يبلغه الرجل  ،دَن شأناً من البها مأوتصب ح 
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ية اهلل آي سماحة أوفق ر بين الجنسين العالقات

  السيستاني ينيالعظمى السيد علي الحس

 سؤاؿ: هل جيوز اضت  بني اصتنسني؟ال

ليػه إؾترار ظهار اضت  ظتا  يه مػن خػوؼ الوقػوع ا اضتػراـ ولػو بػاالإاصتواب: ال جيوز 
 شيياً  شيياً.

 ؟السؤاؿ: ما رأيكم ا ح  الشاب لفتاة

 .و خوؼ الوقوع  يه  بل جيوزأذا استلـ  اضتراـ إاصتواب: 

 ؟نرتنتالسؤاؿ: ما رأيكم ا اضت  بني اظترأة والرجل عرب األ

  اصتواب: ال جيوز لعدـ األمن من الوقوع ا اضتراـ ولو باالؾترار إليه شيياً  شيياً.

 ؟هو رأيكم حوؿ العبلقة اصتنسية بني البنت والولد قبل ال واج السؤاؿ: ما

ذا خا ػا الوقػوع ا اضتػراـ وجػ  إو  ،اب: ال جيوز مطلقاً حب يتم العقد بشػروآهاصتو 
 .مكنأف إال واج 

 ما هي مشروعية اضت  بني اصتنسني؟السؤاؿ: 



 ٜ٘ ......................................... التبّرج والسفور وانعكاسهما على الفرد والمجتمع

 

وال ينفػػر عػػن ذلػػر  ،ظهػػار اضتػػ  مػػع خػػوؼ الوقػػوع ا اضتػػراـإاصتػػواب: ال جيػػوز 
 عادة.

 أف يقوؿ عتا أحبر؟ بامرأةالسؤاؿ: هل جيوز ظتن أعج  

 جيوز. اب: الاصتو 

والرجػل عػرب  اظتػرأةو حػ  بػني أو صػداقات أيكػم ا تكػوين عبلقػات أالسؤاؿ: ما ر 
 نرتنت؟األ

 جيوز.اصتواب: ال 

ي شتػػاحتكم بالنسػػبة إىل عبلقػػة الشػػباب بالشػػابات غػػري الشػػرعية  أالسػؤاؿ: مػػا هػػو ر 
 طبػػاءومػػا هػػي وظيفػػة العلمػػاء واطت ،وِبػػاذا تنصػػحوف هػػؤالء ؟ثيػف تعػػاذ هػػذا الظػػاهرة

 والشباب اظتتدينني ؿتو ذلر؟

سػػبلمية مػػن اخػػتبلط اصتنسػػني ف مػػا بػػدأ ينتشػػر ا ثثػػري مػػن اجملتمعػػات اإلإاصتػػواب: 
 ،الشػػػديد لؤلسػػفمػػر يػػػدعو أخػػػبلؼ اظتػػوازين الشػػػرعية  ىقامػػة العبلقػػات بيػػػنهم علػػإو 
خػػوايت اظتؤمنػػات برعايػػة مػػا حددتػػه الشػػريعة اظتقدسػػة ا أنصػػ ح اخػػوا  اظتػػؤمنني و أ  إو 

عبلـ واطتطباء الكػراـ وسػا ر اظتػؤمنني بالقيػاـ  يمػا هػو األدعو العلماء أهذا اجملاؿ ثما 
 مر باظتعروؼ والنهي عن اظتنكر.وظيفتهم من األ
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عمػػػارهم أالشػػػابة ال تتجػػػاوز سػػػبلـ للعبلقػػػة بػػػني الشػػػاب و ظػػػرة اإلالسػػػؤاؿ: مػػػا هػػػي ن
 ؟سنةالعشرين 

 اصتواب: هذا العبلقات غري جا  ة وحراـ.
 السؤاؿ: هل جيوز مصادقة البنات؟

 اصتواب: ال جيوز ظتا  يه من خوؼ الوقوع ا اضتراـ.
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 التحدث مع األجنبي

ثلمػػه بػػالتلفوف أنرتنػػت و راسػػله عػػرب األأحػػ  شػػاب وواعػػد  بػػال واج و أنػػا أالسػػؤاؿ: 
 جيوز اـ ال؟

 .اصتواب: ال جيوز  اتقي ا هل

 و اعتاتف؟أِييل والد الغرباء باإلالسؤاؿ: هل جيوز للبنات التكلم مع األ

 اصتواب: ال جيوز.

 عرب اعتاتف، اظتراسلة، العمل؟ واظترأةالسؤاؿ: هل جيوز التعارؼ بني الشاب 

قامة عبلقات عاآفيػة بػني اصتنسػني ثالػذي هػو سػا د إ ىاصتواب: التعارؼ اظتب  عل
 ا مبغوض وػتـر شرعاً.بة وؿتوها اجملتمعات الغري

 سنجر سواء ثانت صوتية أو ثتابية؟السؤاؿ: ما حكم ػتادثة الرجل للمرأة ا اظتا

 عدـ األمن من الوقوع ا اضتراـ. اصتواب: ال جيوز مع

 ؟ذا ثاف ال يتجاوز الشرعإالسؤاؿ: الكبلـ مع الطالبات بالكلية ما حكمه 

 .اضتراـاصتواب: ال جيوز مع عدـ األمن من الوقوع ا 
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يػػػػه بعلػػػػم أهلهػػػػا عػػػػن آريػػػػا السػػػػؤاؿ: هػػػػل جيػػػػوز تكلػػػػم الرجػػػػل مػػػػع امػػػػرأة ػترمػػػػة عل
 األنرتنت؟

 عدـ األمن من الوقوع ا اضتراـ. اصتواب: ال جيوز مع

ف إجنػػػيب عػػػن مواضػػػيع عامػػػة ػترمػػػة مػػػع العلػػػم أالسػػػؤاؿ: هػػػل الػػػتكلم مػػػع شػػػخا 
؟أالكبلـ ال َيتوي على ثبلـ بذيء   و ػتـر

 .جيوزاصتواب: ال 

مػػن مػػن الوقػػوع ا دب ومػػع األجنبيػػة ا حػػدود األسػػؤاؿ: مػػا حكػػم اظتػػ اح مػػع األال
 اضتراـ؟

 جنبية.اصتواب: ال جيوز اظت اح مع األ

نرجػو مػن شتػاحتكم  –جامعة بغداد  –السؤاؿ: ؿتن أبنا ر من آلبة ثلية القانوف 
جابتنػػا علػػى هػػذا السػػؤاؿ: هنػػاؾ بعػػ  الػػذين ينػػووف إقامػػة مػػا يعػػرؼ دفلػػة التخػػرج إ

بػػػػػني الطلبػػػػػة نػػػػػه ا مثػػػػػل هػػػػػذا اضتفػػػػػبلت َيصػػػػػل اخػػػػػتبلط أللمرحلػػػػػة الرابعػػػػػة. علمػػػػػاً 
حفلػػة )نػػه تقػػاـ مثػػل هػػذا اضتفػػبلت أثمػػا   .والطالبػػات. الػػيت هػػي أثثػػر مػػن متربجػػات

 هػل جيػوز اظتشػارثة  ،بعػ  األحيػافشتاع األغا  واظتوسيقى وحب الرقا ا  (التخرج
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ا مثػػل هػػذا اضتفػػبلت؟ علمػػاً أنػػه يػػتم د ػػع مبلػػغ مػػن اظتػػاؿ حػػب يشػػارؾ الطالػػ  ا 
 ؟وما هي نصيحتكم ظتثل هؤالء الطلبة والطالبات .هذا اضتفلة

اصتواب: ال جتوز اظتشارثة ا مثل هذا اضتفبلت وبقية األمػاثن اطتبلعيػة إذا اسػتتبع 
خػوة واألخػوات  جوباً ترثها حب لو مل تستتبع حراماً، وننصػ ح األحراماً، بل األحوط و 

ثا ػػة سػػيما شػػبابنا اظتػػتعّلم بأنػػه ينبغػػي عتػػم تػػرؾ مثػػل هػػذا اجملػػالس واالنصػػراؼ إىل مػػا 
ف أوؿ مػػػا إيعػػػود علػػػيهم بػػػالنفع ا دنيػػػاهم وأخػػػراهم،  قػػػد ورد ا اضتػػػديث مػػػا معنػػػاا 

شػػػد حسػػػرة وندامػػػة علػػػى أف نػػػه يكػػػو إُيسػػػيل عنػػػه بعػػػد موتػػػه عػػػن عمػػػرا  يمػػػا ق ػػػاا و 
 ساعات عمرا اليت ق اها باللهو والباآل، وّ ا ا هل اصتميع ظتا َيبه ويرضاا.

نرتنػت بػني الشػاب السؤاؿ: ما هو اضتكم الشرعي ا احملادثة اليت تػتم عػن آريػا األ
 الشابة  قط ثتابياً وليس صوتياً؟و 

 اصتواب: ال جيوز مع خوؼ الوقوع ا اضتراـ.

 ؟لكرتونية بني اصتنسنيم تبادؿ الرسا ل األالسؤاؿ: ما حك

 . شيياً  ليه شيياً إاصتواب: ال جيوز مع خوؼ الوقوع ا اضتراـ ولو باالؾترار 

نرتنػت وذلػر األ ىالسؤاؿ: هل جيوز للشاب التحدث مع  تاة ا مواقػع احملادثػة علػ
 للتسلية؟
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 جيوز مع خوؼ الوقوع ا اضتراـ.اصتواب: ال 

نرتنت برنامو البالتوؾ الذي ي م ؼتتلػف الفيػات الػيت تتنػاق  السؤاؿ: يوجد ا األ
تيػػػات ا مواضػػػيع شػػػيت، سػػػؤا  لسػػػماحتكم مػػػا رأيكػػػم بالتحػػػدث بػػػني الشػػػباب )الف

 والفتياف( ا هذا الربنامو؟

 . شيياً  ليه شيياً إمن من الوقوع ا اضتراـ ولو باالؾترار اصتواب: ال جيوز مع عدـ األ

و أنرتنػػػت )الدردشػػػة( مػػػع الولػػػد الكتابيػػػة عػػػن آريػػػا األ السػػػؤاؿ: هػػػل جيػػػوز احملادثػػػة
مػر بػػاظتعروؼ والنهػي عػن اظتنكػػر و األأو النصػػ ح االجتمػاعي أمػور الدينيػة البنػت ا األ

؟  مع الثقة بعدـ الوقوع ا احملـر

قػػاؿ  ،ليػػه شػػيياً  شػػيياً إاصتػػواب: ال جيػػوز مػػع خػػوؼ الوقػػوع ا اضتػػراـ ولػػو بػػاالؾترار 
 معاذيرا(. ألقىنفسه بصرية ولو  ىلنساف عتعاىل: )بل اإل

 وضوابط؟ ددود( الدردشة) الشاتثلم  تاة ا أذا ثنت إالسؤاؿ: ما اضتكم 

 . شيياً  شيياً  ليهإ ؾترارباال ولو اضتراـ ا الوقوع تأمنا مل فإ جيوز ال: اصتواب
نرتنػت( هػل َيّػل   ثلمها ا اظتسنجر )برنامو للمحادثة عن آريػا األأالسؤاؿ:  تاة 

وز   التحػدث وبعيػد عػن ثلمػات اضتػ  والغػ ؿ... هػل جيػ الكبلـ معهػا مػاداـ ػترتمػاً 
 معها؟
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  جيوز مع خوؼ الوقوع ا اضتراـ.اصتواب: ال

 و الشات؟أنرتنت األ ىالسؤاؿ: ما حكم احملادثات بني اصتنسني عل

 ليه شيياً  شيياً.إاصتواب: حراـ مع خوؼ الوقوع ا اضتراـ ولو باالؾترار 

ؿ: هػػػػل جيػػػػوز تكلػػػػم الرجػػػػل مػػػػع امػػػػرأة ػترمػػػػة عليػػػػه بعلػػػػم أهلهػػػػا عػػػػن آريػػػػا السػػػػؤا
 األنرتنت؟

 .عدـ األمن من الوقوع ا اضتراـ اصتواب: ال جيوز مع

ف أجنػػػيب عػػػن مواضػػػيع عامػػػة ػترمػػػة مػػػع العلػػػم أالسػػػؤاؿ: هػػػل الػػػتكلم مػػػع شػػػخا 
؟أالكبلـ ال َيتوي على ثبلـ بذيء   و ػتـر

 جيوز.اصتواب: ال 

مػػن مػػن الوقػػوع ا دب ومػػع األجنبيػػة ا حػػدود األاظتػػ اح مػػع األ السػػؤاؿ: مػػا حكػػم
 اضتراـ؟

 .جنبيةاصتواب: ال جيوز اظت اح مع األ

السػػػؤاؿ: مػػػا هػػػو حكػػػم الكػػػبلـ بػػػني الطالػػػ  والطالبػػػة ا األدب ومػػػع األمػػػن مػػػن 
 راـ؟الوقوع ا اضت
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 .اصتواب: ينبغي اجتناب ذلر

ف إالػػػدا رة الػػيت تعمػػل  يهػػػا و  جانػػ  االسػػؤاؿ: تقػػـو بعػػ  اظتوظفػػػات ِبمازحػػة األ
 رـّ  هل جيوز عتا ذلر؟هذا اظت اح ال عن تعمد ارتكاب احمل

 اصتواب: ال جيوز عتا ذلر.
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 الخاتمة

وي ػػػػمن  ،ل دفػػػػ  وصػػػػيانة العػػػػرضسػػػػبلمي  ري ػػػػة شػػػػرعية يتكّفػػػػإف اضتجػػػػاب اإل
ويشػػعر اظتػػرأة بر عتهػػا وقيمتهػػا ا  ،سػػعادة اظتػػرأة وصػػيانة األسػػرة وآهػػارة الفػػرد واجملتمػػع

صلية اليت ختتػ ف ا عمقهػا أبعػاد سبلـ ومباد ه األاجملتمع وجيسد الصورة اضتية لقيم اإل
 .سبلميهداؼ التشريع اإلأعتية و اضتكمة اإل

مؤشػرات واضػحة ا  واالؿتطػاط اطتلقػي التعاسة واالؿتراؼ وسقوط القيم واظتباد  
 .وال تعتربا مبداً ضتف  األعراض والسرت ،سبلمياب اإلاجملتمعات اليت ال تؤمن باضتج

 جػػػػيبلً مػػػػػن  ػػػػػ ح لنػػػػا أف األـ اظتتكشػػػػػفة العاريػػػػة ال ِيكػػػػػن عتػػػػا أف تػػػػػرّ  ومػػػػن هنػػػػا يتّ 
 .الصلحاء أو الشر اء

جيػػاؿ الكرِيػػة مػػن هػػي القػػادرة علػػى صػػنع األ ،إمنػػا هػػي األـ العفيفػػة الطػػاهرة النقيػػة
 .تقياءالصاضتني واأل

بلـ بعنايػػة  ا قػػة أف يصػػوف عفػػة اظتػػرأة ليجعلهػػا ع يػػ ة اصتانػػ   سػػلػػذا  قػػد تكفػػل اإل
 ثرِية اظتقاـ.
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واضتجػػػاب لػػػيس ثمػػػا يػػػدعي الػػػبع  مػػػن مرضػػػى النفػػػوس أنػػػه تقييػػػد ضتريػػػة اظتػػػرأة بػػػل 
وقايػػػػة عتػػػػا مػػػػن أف تسػػػػقط ا وحػػػػل االبتػػػػذاؿ ودرؾ اظتهانػػػػة أو تكػػػػوف مسػػػػرحاً ألعػػػػني 

 .الناظرين

سرة وبالتا  تنعكس هذا النتا و السػلبية ولكي ال تتصدع وتنهار دعا م البيت واأل
 .جياؿ القادمةعلى اجملتمع واأل

سػػػػبلمية الػػػػيت تتخػػػػذ الغػػػػرب قػػػػدوة عتػػػػا ا القػػػػيم أمػػػػا مػػػػا جيػػػػري ا بعػػػػ  البلػػػػداف اإل
اضتريػػة ال ا فػػػة إىل   هػػػم يقلػػدوف الغػػرب ا الػػدعوة ،واظتبػػاد   هػػو عػػني اظتهانػػة واعتػػواف

د علػػى الفطػػرة ج الصػػارخ والتمػػرّ ف جػػواً مػػن التػػرّب  يشػػيعو  ،وغػػرس الشػػعور ِبظلوميػػة اظتػػرأة
هتمػػػػػاـ بأخبػػػػػار الفاسػػػػػقات مػػػػػن واال ،عػػػػػبلـ اظتر ػػػػػي واظتسػػػػػموعمػػػػػن خػػػػػبلؿ وسػػػػػا ل األ

خػػػرين انطباعػػػاً بػػػأف هػػػذا صػػػورة اجملتمػػػع لكػػػي يوجػػػد لػػػدى اآل ،اظتمػػػثبلت والراقصػػػات
 .قرار عتا مث االندماج  يهاالطبيعية اليت ينبغي اإل

نوثػػػة وحتويػػػل هػػػو دمػػػو الرجولػػػة ا األ ؛جي والتػػػرّب التعػػػرّ هػػػداؼ دعػػػاة أومػػػن أخطػػػر 
نسػػػاف نسػػػانية ويبعػػػدوا اإللكػػػي يق ػػػوا علػػػى الفطػػػرة اإل ،رجولػػػة وبػػػالعكسإىل  نوثػػػةاأل

إىل  علػػػى العكػػػس مػػػن دعػػػوة الػػػدين اضتنيػػػف الػػػذي يػػػدعو ،اظتسػػػلم عػػػن دينػػػه ومعتقػػػدا
 االؿتراؼ.الفساد و إىل  وَيـر االختبلط الذي يف ي ،الفصل بني الرجل واظترأة
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 ٕ٘ ................................................. اإلعتية ةوالفطر  اضتجاب

 ٜٕ ........................ واضتجاب للعفة إسبلمي أمنوذج  ال هراء  اآمة

 ٕٖ ............................................................ اإلرادة قوة

 ٖ٘ ........................................................... الثقاا الغ و

 ٖٛ ......................................................... واآلخرة الدنيا



 ٓٚ ......................................... التبّرج والسفور وانعكاسهما على الفرد والمجتمع

 

 ٔٗ ...................................................... وإحصاءات نتا و

 ٘ٗ ............................................. العاريات الكاسيات النساء

 ٛٗ ............................................ وشرا طه اإلسبلمي اضتجاب

 ٛٗ............................................ اإلسبلمي اضتجاب شروط

 ٓ٘ ................................................... والسفور التربج نتا و

 ٖ٘ ................................................. اإلسبلـ ا النظر حكم

 ٘٘ ................................................. واظتعراج اإلسراء حديث

 ٛ٘ ........  السيستا  اضتسي  علي السيد شتاحة رأي و ا اصتنسني بني العبلقات

 ٔٙ ................................................... األجنيب مع التحدث

 ٚٙ ................................................................ اطتادتة

 ٜٙ .............................................................. احملتويات

 


