
احلجاب يف اإلسالم شرائطه وآثاره
احلجاب لغة:

معنى  تعطي  الشامل  بمعناها  الكلمة  هذه  أن  خيفى  ال 
وحجبه:  وحجابًا،  حجبًا  حيجبه  اليشء  حجب  يقال:  الساتر، 
سرته، وامرأته حمجوبة:  قد سرتت بسرت. )لسان العرب: ج1، 

ص298(.
علامء  أّما  اللغة،  علامء  أقالم  سطرته  ما  هو  املعنى  وهذا 
ترائى منه  ملا  املعنوية، مضافا  الرشيعة؛ فألهنم نظروا إىل احلالة 

ساترا للبدن، فقد قسموه إىل نوعني:
اهلل  أوجبه  الذي  احلجاب  وهو  الظاهري:  احلجاب  أوهلام: 
عدا  الرجال  عن  جلسدها  كساتر  به  لاللتزام  املرأة  عىل  تعاىل 
يف    البيت  وأهل  الكريم  القرآن  ذكر  وقد  واملحارم،  الزوج 

أحاديثهم حدوده ورشائطه، التي سنذكرها فيام بعد.
املرأة  به  تعاىل  اهلل  أمر  ما  وهو  الباطني:  احلجاب  ثانيهام: 
والرجل عىل حد سواء فيام يتعلق بسلوكهام، من احلياء والعفة 
واحلشمة حلجبهام عن الفساد والرذيلة وما يؤدي إىل سخط اهلل 
ل لآلخر وبدوهنام ال يتحقق  تعاىل، وكل واحد من النوعني مكمِّ

احلجاب احلقيقي.
احلجاب يف القرآن الكريم:

القرآن الكريم آيات عديدة تتحدث عن احلجاب    ورد يف 
وتبنّي أحكامه منها:

1- قال اهلل تعاىل: َوُقل لِّْلُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ 
ْبَن  َفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوَل ُيْبِديَن ِزينََتُهنَّ إِلَّ َما َظَهَر ِمنَْها َوْلَيْضِ َوَيْ
بُِخُمِرِهنَّ َعَل ُجُيوِبِنَّ َوَل ُيْبِديَن ِزينََتُهنَّ إِلَّ لُِبُعوَلتِِهنَّ َأْو آَبائِِهنَّ 
َأْو آَباء ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو َأْبنَائِِهنَّ َأْو َأْبنَاء ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو إِْخَواِنِنَّ َأْو َبنِي 
َأِو  َأْياَمُنُنَّ  َمَلَكْت  َما  َأْو  نَِسائِِهنَّ  َأْو  َأَخَواِتِنَّ  َبنِي  َأْو  إِْخَواِنِنَّ 
َجاِل َأِو الطِّْفِل الَِّذيَن َلْ َيْظَهُروا َعَل  ْرَبِة ِمَن الرِّ التَّابِِعنَي َغْيِ ُأْوِل اْلِ
ْبَن بَِأْرُجلِِهنَّ لُِيْعَلَم َما ُيِْفنَي ِمن ِزينَتِِهنَّ  َعْوَراِت النَِّساء َوَل َيْضِ
ُكْم ُتْفلُِحوَن)النور:31(. ا اْلُْؤِمنُوَن َلَعلَّ َ َوُتوُبوا إَِل اهللِ َجِيعًا َأيُّ

َج  َتَبُّ ْجَن  َتَبَّ َوَل  ُبُيوتُِكنَّ  ِف  َوَقْرَن  وجل:  عز  وقال   -2
َكاَة َوَأطِْعَن اهللََّ َوَرُسوَلُه  َلَة َوآتنَِي الزَّ اِهلِيَِّة اْلُوَل َوَأِقْمَن الصَّ اْلَ
َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت  َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُكُم  لُِيْذِهَب  اهللَُّ  ُيِريُد  اَم  إِنَّ

َتْطِهيًا)األحزاب:33(. 
َتْدُخُلوا  َل  آَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأيُّ َيا  وتعاىل:  سبحانه  وقال   -3
َوَلكِْن  إَِناُه  َناظِِريَن  َغْيَ  َطَعاٍم  إَِل  َلُكْم  ُيْؤَذَن  َأن  إِلَّ  النَّبِيِّ  ُبُيوَت 
ِديٍث  وا َوَل ُمْسَتْأنِِسنَي حِلَ إَِذا ُدِعيُتْم َفاْدُخُلوا َفإَِذا َطِعْمُتْم َفانَتِشُ
َفَيْسَتْحيِي ِمنُكْم َواهللُ َل َيْسَتْحيِي ِمَن  إِنَّ َذلُِكْم َكاَن ُيْؤِذي النَّبِيَّ 
َذلُِكْم  َوَراء ِحَجاٍب  َفاْسَأُلوُهنَّ ِمن  َمَتاعًا  َسَأْلُتُموُهنَّ  َوإَِذا  قِّ  احْلَ
ُتْؤُذوا َرُسوَل اهللِ َوَل  َلُكْم َأن  َوَما َكاَن  َوُقُلوِبِنَّ  لُِقُلوبُِكْم  َأْطَهُر 
 َأن َتنكُِحوا َأْزَواَجُه ِمن َبْعِدِه َأَبدًا إِنَّ َذلُِكْم َكاَن ِعنَد اهللِ َعظِياًم

)األحزاب:35(.
َْزَواِجَك  لِّ ُقل  النَّبِيُّ  ا  َ َأيُّ َيا  أسامئه:  تقدست  وقال   -4
َأْدَنى  َذلَِك  َجَلبِيبِِهنَّ  ِمن  َعَلْيِهنَّ  ُيْدننَِي  اْلُْؤِمننَِي  َونَِساء  َوَبنَاتَِك 
ِحياًم )األحزاب:59(. َأن ُيْعَرْفَن َفَل ُيْؤَذْيَن َوَكاَن اهللَُ َغُفورًا رَّ

ِت  اللَّ النَِّساء  ِمَن  َواْلَقَواِعُد  آالؤه:  تقدست  وقال   -5
َغْيَ  ثَِياَبُنَّ  َيَضْعَن  َأن  ُجنَاٌح  َعَلْيِهنَّ  َفَلْيَس  نَِكاحًا  َيْرُجوَن  َل 
 َعلِيٌم َسِميٌع  َواهللَُّ  نَّ  هلَُّ َخْيٌ  َيْسَتْعِفْفَن  َوَأن  بِِزينٍَة  َجاٍت  ُمَتَبِّ

)النور:60(.
احلجاب يف الروايات:

اإلمام  ولده  إىل  رسالته  يف   املؤمنني أمري  عن  روي 
بحجابك  أبصارهن  من  عليهن  )...واكفف   :احلسن
إياهن، فإن شدة احلجاب خي لك وهلن من الرتياب، وليس 
خروجهن بأشد من دخول من ل تثق به عليهن، فإن استطعت 
أن ل يعرفن غيك من الرجال فافعل( )الكايف: ج5، ص338(. 
جواب  من  كتب  فيام  كتب  أنه    الرضا  اإلمام  وعن 
بالزواج  الحجوبات  النساء  شعور  إل  النظر  )حرم  مسائله: 
وغيهن من النساء لا فيه من تييج الرجال وما يدعو التهييج إل 
الفساد والدخول فيام ل يل ول يمد، وكذلك ما أشبه الشعور 

ِت َل َيْرُجوَن  إل الذي قال اهلل تعال: َواْلَقَواِعُد ِمَن النَِّساء اللَّ
َجاٍت أن  نَِكاحًا َفَلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجنَاٌح َأن َيَضْعَن ثَِياَبُنَّ َغْيَ ُمَتَبِّ
بالنظر إل شعور مثلهن(  ثيابن غي اللباب ول بأس  يضعن 

)علل الرشائع: ج2، ص565(. 
شرائط احلجاب الشرعي:

وصيانتها  املرأة  كرامة  حفظ  يف  اهتاممه  وأكد  اإلسالم  جاء 
األسس  وضع  حيث  شخصيتها  انتهاك  إىل  يؤدي  ما  كل  عن 
فيام  أو خارجه  بيتها  الكفيلة يف رفع قدرها، سواء يف  واحلدود 
لو اختلطت مع الرجال، ألداء وظائفها امللقاة عليها فيام يناسب 
شأهنا، فوضع حدودًا ورشوطًا للحجاب، وأوضح املوارد التي 
جيب عليها االلتزام بسرت جسدها، واملوارد التي ال يلزم عليها 

ذلك، ونذكرها كاآليت:
ْبَن بُِخُمِرِهنَّ  1- سرت الشعر: ذكرت اآلية الكريمة: َوْلَيْضِ
 )النور:31(، واخلُُمر هنا: مجع مخار، وهو ثوب  َعَل ُجُيوِبِنَّ
ُتغّطي به املرأة رأسها ورقبتها، واجليوب: مجع جيب، وهو من 
القميص موضع الشق الذي ينفتح عىل املنحر والصدر، ويقال:  
ثيابًا مفتوحة اجليب،  يلبسن  النبّي كّن  النساء يف عرص  إّن 
آذاهنّن  فتظهر  رؤوسهّن  خلف  ويسدلنها  اخلُمر  يلقني  وكّن 
فأمرت  للناظرين،  نحورهّن  من  ويشء  ورقاهبّن  وأقراطهّن 
زاد من غطاء  بام  يلقني  أي  اآلية برضب مخرهّن عىل جيوهبّن، 
وأقراطهّن  آذاهنّن  بذلك  يسرتن  حتى  صدورهّن  عىل  الرأس 

وصدورهّن، كام يفهم من بعض التفاسري وغريه.  
ومما ساد يف األزمنة األخرية خروج املرأة - سواء كانت ربة 
بيت أو موظفة أو طالبة- إىل خارج البيت وهي مبدية لبعض 
شعرها، فال يغطي احلجاب مجيع شعرها، وقد أوضح الفقهاء 
وحرمة  كله،  شعرها  املرأة  سرت  وجوب  العملية  رسائلهم  يف 

أظهار ولو جزٍء قليٍل منه.
2- سرت السد عدا الوجه والكفني: جيب عىل املرأة سرت مجيع 
ملا ورد يف  القدمني  ذلك  بام يف  الشعر،  إىل سرت  باإلضافة  بدهنا 

قوله تعاىل: َوَل ُيْبِديَن ِزينََتُهنَّ إِلَّ َما َظَهَر ِمنَْها)النور:31(، 
فإن املرأة كلها عورة، كام ورد يف بعض الروايات، فعن رسول 
اهلل أنه قال:  )النساء عورة( )البحار: ج100، ص250(، 
تعاىل:  يفهم من قوله  الوجه والكفان وهذا  بدهنا  ويستثنى من 
استثنى  وقد  امليزان:  تفسري  يف  ورد  كام   ،ِمنَْها َظَهَر  َما  إِلَّ 
بام:  املراد  أن  الرواية  يف  وردت  وقد  ظهر،  ما  منها  سبحانه  اهلل 
ج15،  امليزان:  )تفسري  والقدمان.  والكفان  الوجه  منها  ظهر 
ص111(، فيجوز للمرأة إظهار كل من الوجه والكفني، برشط 
أن ال يكون يف ذلك خوف من الوقوع يف احلرام أو يكون هناك 
داٍع إىل إيقاع الرجل يف النظر املحرم، ففي مثل هاتني احلالتني ال 

جُيّوز اإلسالم إبداء املرأة هلام حتى إىل املحارم.
هذا ويشرتط يف اللباس الساتر للبدن والرأس أمور:
مما  للنظر:  وملفتًا  نفسه  ف  زينة  احلجاب  يكون  ل  أن  أولً: 
بألواهنا وموديالهتا  اجلذابة  للمالبس  املرأة  لبس  ساد يف زماننا 
مما جعلها معرضًا لتوجه أنظار الرجال األجانب، فينبغي للمرأة 
املسلمة اإللتزام بام جاءت به الرشيعة املقدسة، وقد ذكر الفقهاء 
ما خيص هذا املجال من رشوط احلجاب وهو أن ال يكون زينة 

يف نفسه وأن ال يكون ملفتًا للنظر.
تكون  ال  أن  أي  حتته:  ما  يكي  شفافًا  يكون  ل  أن  ثانيًا: 
يرى من  بحيث  ملا حتتها  رقيقة غري ساترة  املرأة شفافة  مالبس 
رسول  قال  بمثلها،  يتحقق  ال  السرت  فإن  برشهتا  لون  ورائها 
كاسيات  ونساء  أرمها:...  ل  النار  أهل  من  )صنفان   :اهلل
ريها(  جيدن  ول  النة  يدخلن  ل  مائلت...  مميلت  عاريات 

)سفينة البحار: ج10، ص52(. 
الرأة: ظهر يف اآلونة  ثالثًا: أن ل يكون ضيقًا ومبزًا لفاتن 
ألنظار  وامللفتة  ملفاتنها  املربزة  املالبس  النساء  ارتداء  األخرية 
املجتمع  ويعرض  الشهوة،  إثارة  إىل  يدعو  ما  وهذا  الرجال، 
ساترًا  لباسها  يكون  أن  املسلمة  املرأة  فعىل  والفساد،  للفتنة 
خري  والعباءة  والفساد،  والفتنة  اإلثارة  إىل  يدعو  ال  فضفاضًا، 



لباس ترتديه املرأة فهي ساترة جلميع بدهنا وُتنِّبها كل ما يؤدي 
إىل الريبة والفتنة والفساد.

رابعًا: أن ل يكون شبيهًا بزي الرجال: عن أيب عبد اهلل، عن 
آبائه: )كان رسول اهلل  يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء 
ج5،  )الوسائل:  لباسها(  ف  بالرجال  تتشبه  أن  الرأة  وينهى 

ص25(.
خامسًا: أن ل يكون من لباس الشهرة: ولباس الشهرة: هو 
اللباس الذي ال يتوقع من الشخص أن يرتديه من أجل لونه أو 
كيفية خياطته بحيث لو ارتداه بمرأى من الناس لفت أنظارهم 

وأشري إليه بأنه خمالف ملا اعتادوه، وكان حمّط ظنتهم.
لبس  )من   :اهلل رسول  قال   الصادق اإلمام  قال 
ثياب شهرة ف الدنيا ألبسه اهلل ثياب الذل يوم القيامة( )البحار: 
ج76، ص314(، وعنه: )كفى بالرء خزيا أن يلبس ثوبا 

يشهره أو يركب دابة تشهره( )الكايف: ج6، ص445(. 
يشهره  ثوبا  لبس  )من  قال:  أنه  احلسني  اإلمام  وعن 

كساه اهلل يوم القيامة ثوبا من النار( )الكايف: ج6، ص445(. 
سادسًا: أن ل يكون شبيهًا بزي الكفار والرهبان: قال رسول 
ج2،  اإلسالم:  )دعائم  منهم(  فهو  بقوم  تشّبه  )من   :اهلل
ص513(، فإن يف احلديث غاية يف الزجر عن التشبه بالفساق 
أو بالكفار يف أي يشء مما خيتصون به من ملبوس أو هيأة، وعىل 
من  هلا  ملا  املالبس  هذه  مثل  ارتداء  عن  االبتعاد  املسلمة  املرأة 
التي تؤثر عىل وسلوكها وأخالقها بل  الوخيمة والسيئة  اآلثار 

يف مجيع جزئيات حياهتا.
ال  أن  املؤمنة  للمرأة  فينبغي  معطرًا:  يكون  ل  أن  سابعًا: 
)َأيُّام   :اهلل رسول  عن  ورد  وقد  األجانب،  للرجال  تتعطر 
زانية(  فهي  ريها،  ليجدوا  قوٍم  عل  ْت  َفَمرَّ استعطرت،  امرأٍة 
قال:   الصادق اإلمام  وعن  ص396(،  ج2،  )املستدرك: 
بيتها  من  خرجت  ثم  تطيبت  امرأة  )أي   :اهلل رسول  قال 
فهي ُتلَعن حتى ترجع إل بيتها متى ما رجعت( )الكايف: ج5، 

الوقائية والتي منها:
أ- بقاء الحبة بني الزوجني: إّن العفة والطهارة الناشئة من 
الزوج يويل  التي تعل  احلجاب وغض البرص من أهم األمور 
اهتاممًا كبريًا بزوجته ويزيد يف حمبته هلا، وكذلك تعلق الزوجة 
الكريمة،  احلياة  هلا  يضمن  الذي  وببيته  به  واهتاممها  بزوجها 
وأغلب اخلالفات بني الزوجني ناتة عن خروج كل من املرأة 
والرجل عن مسري العفة والطهارة وما جيره ذلك من الويالت 

عىل نطاق األرسة.
أثناء  ب- إبعاد الرأة عن مساوئ الختلط: تتعرض املرأة 
سواء  والتحرش،  واملراودة  اإلغراء  إىل  الرجال  مع  اختالطها 
عن  املرأة  إبعاد  يف  كبرية  أمهية  فللحجاب  الفعل،  أو  بالقول 
مساوئ االختالط فهو حيفظ املرأة باعتباره ساترًا لبدهنا عن نظر 
الرجال األجانب، ويكمله الشق اآلخر من الترشيع وهو غض 
البرص من قبل الطرف اآلخر، فالسرت من أحد الطرفني وغض 
البرص من اآلخر ضامن إلبعاد مساوئ االختالط عن املجتمع.

ج- صون الجتمع من النحراف والتحلل اخللقي: إّن تفيش 
ظاهرة االنحراف والتحلل اخللقي عند املرأة ينعكس سلبًا عىل 
من  بدأت  اخللقية  والتحلالت  االنحرافات  من  فكم  املجتمع، 
انحراف وحتلل فردي، وانعكس بالتايل عىل املجتمع، ألن املرأة 
بالتايل هي جزء أسايس من املجتمع، فأّية سلبية تصدر من املرأة 
أفرادها  ترصفات  تبعات  تتحمل  وهي  كلها،  األُّمة  متّس  فهي 
لذا ينبغي للمرأة أن ال تعل من نفسها سببًا يف انحراف وحتلل 

املجتمع.

ص518(. 
آثار احلجاب:

إن للحجاب آثارًا إجيابية كثرية وهذا ما أكده القرآن الكريم 
والروايات الرشيفة وهي كام ييل:

تأثري  للحجاب  الرجس:  عن  وإبعاد  للقلب  طهارة   -1
َوإَِذا  املباركة:  اآلية  يف  ورد  كام  املرأة:  قلب  طهارة  يف  مبارش 
َأْطَهُر  َذلُِكْم  ِحَجاٍب  َوَراء  ِمن  َفاْسَأُلوُهنَّ  َمَتاعًا  َسَأْلُتُموُهنَّ 
  )األحزاب:53(، فإن السرت وغض البرص  لُِقُلوبُِكْم َوُقُلوِبِنَّ
املرأة  وسرتت  برصه  الرجل  غض  فلو  بعضًا،  بعضه  يكمل 
جسدها فسيكون املجتمع خاليًا من آثار الشهوة احليوانية، وهذا 
اجلو املثايل هو الذي ينشده اإلسالم من ترشيع احلجاب، إذ هو 
أّول وسائل إشاعة العفة يف املجتمع، تلك الصفة التي تعترب من 
أهم الصفات التي يتصف هبا الفرد املسلم ويتمّيز هبا عن سائر 

املخلوقات.
يف  كبري  دور  للحجاب  الجتمع:  ف  الرأة  كيان  حفظ   -2
يساعدها  الذي  املناسب  اجلّو  وضامن  املجتمع،  يف  املرأة  حفظ 
عىل العمل والفّعالّية، فهو يف احلقيقة دفعة نحو العمل والفّعالّية 
َأن  َأْدَنى  َذلَِك  املباركة:  اآلية  يف  ورد  فقد  اهلادف،  والتأثري 

ُيْعَرْفَن َفَل ُيْؤَذْيَن )األحزاب:59(.
أكثر  األرسة  تعد  الزوجية:  واحلياة  الرسة  كيان  حفظ   -3
جاءت  لذا  واملكان؛  بالزمان  تأثرًا  االجتامعية  املؤسسات 
املعايري  حول  املهمة  املبادئ  من  بالعديد  اإلسالمية  التعاليم 
كياهنا  وحفظ  األرسة  أمن  عىل  حتافظ  التي  االجتامعية  والقيم 
من الضياع، ويأيت يف مقدمة هذه املعايري والقيم غرس العقيدة 
أولت  اإلسالمية  الرشيعة  فإن  األرسة،  نفوس  يف  اإلسالمية 
األرسة عناية خاصة وكفلت هلا العديد من احلقوق املهمة التي 
احلسية  النواحي  مجيع  من  سليم  بشكل  النمو  ألفرادها  تتيح 
التي  والطبيعة  الفطرة  مع  يتوافق  بشكل  والنفسية  واالجتامعية 
النواحي  يف  العناية  هذه  تلت  وقد  عليها،  اإلنسان  اهلل  فطر 


