
الحجاب مکرمة المرأة

يا أختاه! يا أيّتها اللؤلؤة المكنونة المسلمة! 

البيــت  بالحــوراء زينــب وأســاری آل  اقتــداء  إّن حجابــك 

ــّن  ــّن، ولكنه ــّن وأبنائه ــدن أخوته ي فق
ــا�ت ــام ال ــم الس عليه

ــّن. ــن حجابه ن ع ــ�ي ــم يتخّل ل

ف،  ــة، إّن الحجــاب مكرمــة، إّن الحجــاب �ش إّن الحجــاب عّف

إّن الحجــاب مــروءة، إّن الحجــاب إيمــان، إّن الحجــاب طاعــة، 

إّن الحجــاب امتثــال لأمــر هللا وامتثــال لأمــر رســول هللا و آلــه 

الطاهريــن )عليهــم الصــاة والســام(.

فيا أيّتها الدّرة المصونة الغالية!

ســام  ســام لــك إل الكرامــة، وهللا مــا أراد الإ وهللا مــا أراد الإ

 ، ن ــ�ي ــون الماجن ن ومج ــ�ي ــث العابث ــن عب ــك م ــك إل أن يحمي ل

ي الدنيــا والآخــرة. 
وهللا مــا يريــد لــك إل الخــري �ن

سام!  يا بنت الإ

ي 
تحّشــمي، فــا ترفعــي عنــك الحجــاب، فتندمــي. صــو�ن

جمالــك إن أردت كرامــة، فالنــاس حولــك كالذئــاب الحائمــة، 

ــورع، وقــّل  ــه ال يمــان، وقــّل في ــه الإ ي زمــان قــل في
خاّصــة �ن

ــوى. ــه التق ــت في ــد، وقّل ــه الزه في

مكـــرمٌة  نبغيــه  الــذي  الحجــاب  إن 

ــم تعــب  ــكل مســلمة مــا عابــت ولـــ ل

نــــــــريد منهــا احتشــاماً عّفــة أدبــاً 

وهـــأم يريــدون منهــا قلـّــــة الأدب 

يـــــا ُرب أنــىش لهــا عــزم لهــا أدب

فاقــــت رجــالً بــا عــــزم ول أدب 

ويـــا لقبــح فتــــــــاة ل حيــاء لهـــــا 

وإن تحّلــت بغــالي المــاس والذهــب 

يتــرف املجمــع العاملــي ألهــل البيــت بخدمتــه يف تعريــف 

ونــر معــارف االســام األصيــل والقــرآن الحکيــم وفضائــل أهــل 

ــة مــن خــال  ــوة والرســالة مبختلــف اللغــات الحي بيــت النب

نــر الکتــب و املجــات و النشــاط اإلعامــي لوکالــة أهل البیــت 

بوابــة  وموقــع  الفضائيــة  الثقلــن  قنــاة  و  )ابنــا(  لألنبــاء 

أهل البيــت اإللکــروين و ســائر الفعاليــات الثقافيــة والخرييــة 

ــورة. ــاء املعم ــع أنح ــری يف جمي األخ

کل ذلــك يتطلــب مــن أتبــاع أهــل البيــت املســاهمة العلميــة 

والثقافيــة و املاليــة لدعــم هــذه املشــاريع املتنوعــة.

و اذ نشــکرکم علــی مســاهمتکم الخرييــة نســأل اللــه تعالــی أن 

يجعلهــا يف ميــزان صالــح أعاملکــم إن شــاءالله.
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حجاب المرأة
الحفاظ على كرامتها واالقتداء بالحوراء زينب)س(

ــن متكامــل، ومــن مقاصــده: الحفــاظ عــى  ســام دي ــن الإ دي

ــط  ــد ضب ــام ق س ــإن الإ ــك ف ــه؛ ولذل ــان وعرض نس ف الإ �ش

ي 
ي أودعهــا هللا �ن

أمــر الشــهوة والغريــزة الجنســية ـ والــىت

نســان،  ي تراعــي فطــرة الإ
ــىت ــة ال عي ــط ال�ش نســان- بالضواب الإ

ي الوقــت ذاتــه، ومــن هنــا حــّرم 
وتراعــي أعــراض الآخريــن �ن

ــة،  ي الفاحش
ــع �ن ــا أوق ــز، وربم ــري الغرائ ــه يث نّ

ج؛ لأ ّ ــرب هللا الت

وأوجــب الحجــاب عــى المــرأة صيانــة لهــا، وحفاظــاً عليهــا، 

ــذا  ــوب، وبه ي الذن
ــوع �ن ــؤّدي إل الوق ــيلة ت ــكّل وس ــّداً ل وس

ــى  ــاظ ع ــات والحف م ــاء المحرت ــة النس ــام صيان س ــن الإ ضم

ام  ن الأعــراض وطهــارة المجتمــع، فعــى المســلمات اللــرت

ــة  ــن المصلح ــك م ي ذل
ــا �ن ــة؛ لم عي ــه ال�ش وط ــاب ب�ش بالحج

ــع. ــّن وللمجتم ــة لكرامته العظيم

من أدّلة وجوب الحجاب من القرآن الکريم

ــَك  َْزَواِج ــْل ِلأ ُّ ُق ي ــىبِ ــا النَّ ــا أَيَُّه ــاء: }يَ دن ــة الإ ــل الأّول: آي الدلي

َ َعَلْيِهــنَّ ِمــْن َجاِبيِبِهــنَّ َذِلــَك  ن َ يُْدِنــ�ي ن َوبََناِتــَك َوِنَســاِء اْلُمْؤِمِنــ�ي

ــة 59[ . ــزاب: الآي ــورة الأح ــَن{. ]س َ أَْن يُْعَرْف أَْد�ن

ــرات،  ي الطاه ــىب ــات الن ــا لزوج ــل وع ــن هللا ج ــا م ــر هن الأم

الصالحــات  ن  المؤمنــ�ي ونســاء  العفيفــات،  ي  النــىب وبنــات 

)ص(،  ي ــىب ــاً بزوجــات الن ــا خاّص ــر هن ــس الأم ــات. إذاً لي القانت

كمــا هــو واضــح بمنطــوق الآيــة ومفهومهــا أيضــاً. 

ــاِت يَْغُضْضــَن ِمــْن  : آيــة الزينــة: }َوُقــْل ِلْلُمْؤِمَن ي
الدليــل الثــا�ن

أَبَْصاِرِهــنَّ َويَْحَفْظــَن ُفُروَجُهــنَّ َول يُْبِديــَن ِزيَنَتُهــنَّ ِإلَّ َمــا َظَهــَر 

ــنَّ  ــَن ِزيَنَتُه ــنَّ َول يُْبِدي ــَى ُجُيوِبِه ــنَّ َع ــَن ِبُخُمِرِه بْ ِ ْ ــا َوْلَي�ن ِمْنَه

ــاِء  ــاِء بُُعوَلِتِهــنَّ أَْو أَبَْناِئِهــنَّ أَْو أَبَْن ِإلَّ ِلُبُعوَلِتِهــنَّ أَْو آبَاِئِهــنَّ أَْو آبَ

ــنَّ أَْو  ي أََخَواِتِه ِ
ــىن ــنَّ أَْو بَ ي ِإْخَواِنِه ِ

ــىن ــنَّ أَْو بَ ــنَّ أَْو ِإْخَواِنِه بُُعوَلِتِه

ــِة  ْربَ ِ أُْوِلي الإِ ْ ــري َ َغ ن ــ�ي اِبِع ــنَّ أَِو التَّ ــْت أَيَْمانُُه ــا َمَلَك ــاِئِهنَّ أَْو َم ِنَس

ــْوَراِت  ــَى َع ــُروا َع ــْم يَْظَه ــَن َل ــِل الَِّذي ــاِل أَِو الطِّْف َج ــَن الرِّ ِم

 .} َ ِمــْن ِزيَنِتِهــنَّ ن بـْـَن ِبأَْرُجِلِهــنَّ ِلُيْعَلــَم َمــا يُْخِفــ�ي ِ ْ َســاِء َول يَ�ن النِّ

]ســورة النــور: الآيــة31[ 

فلفظتــا »جابيبهــّن« و»خمرهــّن« دالتــان عــى تحديــد ماهيــة 

الحجــاب وحــدوده، فخمرهــّن أي مقانعهــّن، والمقنعــة هــي 

ــك  ــا، أي: صدرهــا. وذل ــرأس  المنســدل عــى جيبه غطــاء ال

ن مقانعهــّن عــى  لأّن النســاء قبــل نــزول الآيــة كــّن يلقــ�ي

ــّن. ــدوا صدوره ــّن، فتب ظهوره

ي الأعظــم )ص(  مــن أدّلــة وجــوب الحجــاب مــن ســّنة النــ�ب

ة الأئمــة الطاهريــن )ع( و ســري

ــا  ة، ونحــن نشــري إل بعضه ــري ــن الســّنة كث ــة الحجــاب م أدّل

ــق: ــذا المجــال الضّي ي ه
ــعنا �ن ــا يس فيم

مــام أبــو جعفــر الصــادق عليــه  الحديــث الأّول: نقــل الإ

الســام عــن جابــر بــن عبــدهللا الأنصــاري قــال: »خــرج 

رســول هللا صــّى هللا عليــه وآلــه يريــد فاطمــة عليهــا الســام 

وأنــا معــه، فلمــا انتهينــا إل البــاب وضــع يــده عليــه فدفعــه 

ــا الســام:  ــت فاطمــة عليه ــال: الســام عليكــم، فقال ــّم ق ث

ــا رســول هللا، قــال: أدخــل؟ قالــت: أدخــل  عليــك الســام ي

ــا  ــت: ي ــي؟ فقال ــن مع ــا وم ــل أن ــال: أدخ ــول هللا! ق ــا رس ي

ّ قنــاع، فقــال: يــا فاطمــة خــذي فضــل  رســول هللا ليــس عــىي

ملحفتــك، فقّنعــي بــه رأســك، ففعلــت...«. ]بحــار الأنــوار ـ  

.] ي
ــكا�ن ــن ال ــاً ع ــث 53 نق ج43/ص62 حدي

فالقنــاع قمــاش تغّطــي بــه المــرأة رأســها ووجههــا، والملحفــة 

ء واســع تضعــه  ي
ــه المــرأة، فهــو �ش قمــاش واســع تلتحــف ب

. ن ي كلمــات اللغويّــ�ي
المــرأة فــوق مــا ســواه حســبما ورد �ن

ة بنــات  ن عــن ســري ي روايتــ�ي
ي والثالــث: و�ن

الحديثــان الثــا�ن

ــة عــى وجــوب الحجــاب: فاطمــة الزهــراء)س( وضــوح ودلل

إن مولتنــا زينــب عليهــا الســام أقبلــت عنــد وفــاة أّمهــا 

وهــي تجــّر رداِءهــا وتنــادي: »يــا أبتــاه، يــا رســول هللا، الآن 

عرفنــا الحرمــان مــن النظــر إليــك«. ]بهجــة قلــب المصطفــى ـ 

ي ـ ج2 ص 635[.
ــدا�ن ــيخ الهم الش

ي قــال: »وخرجــت أم كلثــوم وعليهــا برقعــة 
ونقــاً عــن الــكا�ن

ــة  ــا، متجلبب ــرُّ ذيله ــه( تج ــرأس والوج ــا ال ــى به ــاب يغّط )نق

بــرداء عليهــا تســحبهما )أي تســحب ذيــل الثــوب والجلبــاب، 

ــا رســول  ــاه، ي ــا أبت ــاءة(. وهــي تقــول: ي والجلبــاب هــو العب

ــداً«. ــاء بعــده أب ــداً ل لق ــاك فق هللا، الآن فقدن

ي يــوم عاشــوراء 
الحديــث الرابــع: تســابق القــوم الظالمــون �ن

ن الزهــراء البتــول،  عــى نهــب بيــوت آل الرســول وقــرة عــ�ي

يقــة الصغــرى زينــب عليهــا  منهــّن مولتنــا الحــوراء الصدِّ

عــون ملحفــة المــرأة عــن ظهرهــا.  ن الســام ، حــىت جعلــوا ينرت

]اللهــوف عــى قتــى الطفــوف ـ ص180[.

عــون ملحفــة المــرأة عــن ظهرهــا(  ن فقولــه: )حــىت جعلــوا ينرت

ــو  ــة ل ــادور لأن الملحف ــاءة أو الش ــى العب ــة ع ــح الدلل واض

كانــت فســتاناً لمــا أمكــن الرجــال أن يأخــذوه عــن ظهرهــا وإل 

ــة واضحــة عــى أّن قماشــاً  لتمــّزق، فالأخــذ مــن الظهــر دلل

ــه عــى  ي الواقــع شــادور كانــت النســوة يلقين
فضفاضــاً هــو �ن

ظهورهــّن.

ابــن ســعٍد  ابــن طــاووس: وســار  ي موضــع آخــر قــال 
و�ن

، فلمــا قاربــوا الكوفة،اجتمــع أهلهــا للنظــر إليهــّن، قــال  ي بالســىب

فــت امــرأٌة مــن الكوفيــات فقالت:مــن أي الأُســارى  الراوي:فأ�ش

لــت مــن ســطحها،  ن ؟  فقلــن: نحــن أُســارى آل محمــد. فرن ّ ن أنــ�ت

ومقانــع،  وأُزراً  وجابيــب(  ماحــف  )أي  مــاًء  فجمعــت 

. ]اللهــوف عــى قتــى الطفــوف ـ ص190[. ن فأعطتهــّن، فتغطــ�ي
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تـنویـه: يرجى عدم رمي هذه النرشة ألنها تحتوي عىل آيات قرآنیة أو أسامء مقدسة، كام نرجوا إعطائها لآلخرين بعد القراءة.


