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 احلجاب واحلرية الشخصية
 
 

صار احلجاب اإلسالمي يف العصر الراىن نقطة مهمة من نقاط اخلالف السياسي بعد أن كان من نقاط اخلالف 
والعقائدي ، حيث استخدم أعداء اإلسالم ومناوئوه احلجاب لتأليب الرأي العام النسوي ضد ارتدائو  ياإليديولوج

لنشاطاهتا وعملها وعطائها ، وابلتايل خنق وعرقلة نصف اجملتمع وشّلو حيث  حلرية ادلرأة ومعوق أنو ككبٌ  مصورين
ضد يؤدي ذلك اىل ختلف األمة وذذلا وىواهنا ، وهبذا األسلوب ديكن أن يتولد رأي عام سليب من النساء والرجال 

. احلجاب ومن يفرضو من قوى إسالمية ، فتكون عند ذلك مكاسب سياسية ككَتة 
د أن نثكب وجوب احلجاب وسكب التزام ادلسلمُت هبذا الواجب العظيم وأن االلتزام ال بد منو بغض وحنن ىنا ال نري

النظر عن النتائج ألن ذلك من تعاليم هللا عز وجل كما ىو األمر يف الفروض اليت تعتقد هبا ابقي الدايانت السماوية 
مع وجهات نظر غربية ، أو قد  تتطابقأخرى قد وغَت السماوية ، وإمنا نريد مناقشة مسألة احلجاب من وجهة نظر 

. يؤمن هبا بعض من يرفض احلجاب وارتدائو 
أم عامة ، فاحلرية بصورة عامة شخصية عموماً سواء كانب ىذه احلرية احلرية  حيثفلو انقشنا مسألة احلجاب من 

مة ذلا علوية ابلنسكة للحرية أمر ىام لدى الغرب كما ىو عند غَتىم من ادلدارس الفكرية ، حيث أن احلرية العا
م -مهما كانب تلك احلرية  –الشخصية ، مبعٌت أن احلرية الشخصية  فال يوجد ل إذا تعارضب مع احلرية العامة، هته

. فكر إنساين أو توجو إيديولوجي معُت يقول أبن احلرية الشخصية أىم من احلرية العامة 
 ادلرحلة الثانية من النقاش وىي ىل احلجاب من احلرايت الشخصية فإذا سّلمنا هبذه احلقيقة ادلتفق عليها نصل اىل

من احلرايت  -وابلتايل التربج وادلالبس الفاضحة  –اليت ال تتعارض مع احلرية العامة ؟ يعٍت ىل ترك احلجاب 
اإلسالم ؟  الشخصية اليت ال ديكننا التدخل فيها ؟ أم أهنا من األمور اليت تتعارض مع احلرايت العامة كما يراىا

إن الغرب ينظر حلرية ادلرأة يف ارتداء ادلالبس على أن للمرأة كيان حيوي كثَتاً من األمور اليت يتميز هبا عن اجلنس 
، ومن حقها أن تربز مفاتنها ومجاذلا ومجيع ما يثكب أنوثتها لغَتىا من الرجال والنساء ، وبعكس اآلخر وىو الرجل 

يزاهتا األنثوية فهي انقصة األنوثة أو أن فيها خالاًل ختشى اآلخرين أن يطلع عليو ، ذلك فإن ادلرأة اليت ال تظهر م
. وىكذا 
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ىو الغاية يف خلع " الغَت"، أي أن وىذا يؤدي اىل أن سكب الًتويج خللع احلجاب ىو إظهار مفاتن ادلرأة للغَت 
ف من زينة ادلرأة وتربجها ىو اآلخرون ، احلجاب والتدرج يف إظهار جسم ادلرأة وزينتها ، وىذا يعٍت أن ادلستهدَد 

فعندما تكون ادلرأة مبظهر جيذب اآلخرين تتحقق الغاية من الدعوة خللع احلجاب وما بعده من مراحل إظهار زينة 
ادلرأة ، وعندما نستهدف اآلخرين ال بد من وقفة لنعرف ىل ىذا االستهداف يضر ابحلرية العامة أم ال ؟ 

ن إظهار زينة ادلرأة ومفاتنها لآلخرين ىو من ابب إظهار اجلميل وسًت القكيح الذي يؤمن يرى دعاة خلع احلجاب أ
بو اجلميع ، فكما أن الرجل يلكس ادلالبس األنيقة ويتعطر ابلعطور الفواحة وكما أن كل إنسان يرتب بيتو ويهتم 

وال مبظهر مجيل يعجب اآلخرين لكي يعجب اآلخرين ، فكذلك األمر ابلنسكة للمرأة فمن حقها أن تظهر  بنظافتو
. يقلل من قيمتها وشخصيتها مظهرىا غَت الالئق 

يف ىذه ادلسألة يتفق اجلميع على أن إظهار ادلظهر اجليد واجلميل أمر مستحسن يف كل شيء حىت يف ادلرأة ولكسها 
كشف عورة ادلرأة وأانقتها ، ولكن ما خيتلف عليو ىو مصداق ادلظهر اجليد فهذا يرى مصداق ىذا ادلظهر ىو 

ولكس ادلالبس اجلذابة احلاكية ما ورائها أو اليت تظهر أجزاء جسمها من دون خطوط محراء ، واآلخر يرى ادلظهر 
اجلميل ىو عفة ادلرأة مبلكس وقور وزلتشم ، فال أبس ابدلالبس اجلميلة واألنيقة ولكن من دون أن خترج مفاتنها 

.  وزينتها أو بعض أجزاء جسمها وغَت ذلك
ابلرغم من اختالف الرؤيتُت إال أهنما تتفقان يف أن ؟ فمن ىو صاحب الرؤية الصحيحة بُت ىذين االجتاىُت ولكن 

ومنهم )خلع احلجاب فضاًل عن ما دون ذلك من التعري ىو جلذب الرجال ، وال ديكن ألصحاب الرؤية األوىل 
اجملتمعات الغربية والغَت ملتزمة ابحلجاب يف أن يرفضوا ذلك أو ينكروه ألن واقعهم يثكب ذلك ، ف( الغربيون

عموماً جند جّل النساء فيها بال حياء وال عفة يكتغُت جذب الرجال من حيث يشعرن أو ال يشعرن ، كما جند 
ء تلك اجملتمعات ، وىو ما أدى اىل ظهور الرجال يف ىذه اجملتمعات سريع التأثر ابدلغرايت اجلنسية اليت تثَتىا نسا

أمراض نفسية وفسلجية كثَتة يف تلك اجملتمعات قلما جندىا يف اجملتمعات اإلسالمية ادللتزمة ابحلجاب الصحيح ، 
وإن وجدان بعض ىذه األمراض يف اجملتمعات ادلسلمة فإن ذلك بسكب العدوى اليت انتقلب من اجملتمعات ادلتحللة 

. احملافظة اىل رلتمعاتنا 
وىا ىو مرض األيدز أشهر األمراض اليت نتجب عن التحلل اخللقي الناتج االختالط بُت اجلنسُت الذي يصل اىل 

، ىذا ادلرض الذي جند أعلى معدالتو ليس يف اجملتمعات ادلسلمة وإمنا  -الزان  –االتصال اجلنسي الغَت شرعي حد 
. النساء وفصلهن عن الرجال يف اجملتمعات اليت ال تلتزم ابحلجاب وحبشمة 
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ومن ينظر اىل مرض األيدز وخطره الذي عّم ومشل كثَتاً من دول العامل والذي فاقب ضحاايه ضحااي القنابل الذرية 
من ينظر اىل ىذا ادلرض جيد ضرورة االعًتاف أبن خلع احلجاب اليت ألقيب على ىَتوشيما ونكازاكي الياابنيتُت ، 

، ألن ىذه احلرية كما أثكتها الواقع  ليس من احلرايت الشخصية اليت ال جيوز التدخل هبافضاًل عن ما دون ذلك ىو 
، من أجل ذلك جيب الوقوف بوجو ظاىرة خلع ر على كل اجملتمعات بدون استثناء وتؤثالكشر ة عامة ايّل بحأهنا تهخ

! يقول أنو آخرىااحلجاب وعدم االلتزام بو لئال نقع يف سلاطر قد يكون أوذلا مرض األيدز ومن 
، ومن أجل احلفاظ على  غَت ادلؤمنُت بوإن اإلسالم عندما فرض احلجاب كان يرى رؤية إسًتاتيجية ال يراىا 

، لذا نرى اإلسالميُت يهتمون بشكل  ( األمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكر) أحكامو واالستفادة من مثراتو فرض 
اجملتمعات ادلسلمة وأيمرون بو وينهون من ال يلتزم بو خوفاً من  منقطع النظَت ابحلجاب وتطكيقو على األقل يف

عقوابتو الدنيوية واألخروية ، وذلك تنفيذاً للواجب اإلذلي العظيم أال وىو األمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكر ، 
الشرائع ، ر القرآن من ترك ىذه الفريضة اليت لو تركب دلهسخ ودهرس اإلسالم كما مهسخب ودهرسب ابقي حيث حذّ 

وْا أَدنَّ اّلّلَد }: حيث يقول الكاري جّل شأنو يف كتابو العزيز  آصًَّة وَداْعلَدمه ْم خَد وْا ِمنكه َّ الَِّذينَد ظَدلَدمه نَدًة الَّ تهِصيَبَد وَدات َّقهوْا ِفت ْ
ِديده اْلِعقَداِب  جية نب، فمن ال يلتزم أبوامر الشريعة السمحاء سيظلم نفسو ويظلم اآلخرين ، و( 25/األنفال) {شَد

معروف حلجاب كال يستثٌت فيها ادلؤمن من الفاجر ، لذلك كان األمر اب قد تصيب األمة مجعاء فتنةٌ ىذا الظلم 
اليت قد تصيب مجيع الكشر من  –ومن مصاديقها مرض األيدز  –ىو لإلتقاء من الفتنة منكر التربج كوالنهي عن 

مؤمناً أو كافراً فكم من مؤمن أصيب هبذا ادلرض رغم  يف مرض األيدز الذي مل يستثنِ دون استثناء ، كما كان ذلك 
. أنو مل يشًتك يف اجلردية الشنعاء اليت نتج عنها ىذا الوابل 

إن تساءل مشكك ىل ىذا من العدل اإلذلي ؟ نقول نعم بل ومن الرمحة اإلذلية أن  ، ولكي ال تثار الشكهات
هللا لنا ريضة األمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكر وليكُت تصيب الفتنة اجلميع رغم ظلم اخلاصة وذلك لإلىتمام بف

جّلب قدرتو أن هبذه الفريضة ديكن أن تتقوا ابتالءات شىت منها األيدز وأنفلونزا الطيور وأنفلونزا اخلنازير وما 
. ينتظران ال يعلمو إال هللا تكارك وتعاىل 
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