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التقوى

ُتث� �سائل �إلعال� �لعاملية بني فينة ��خر� 
*شكاليا' حو% �حلجا" �إلسالمي، حيث 
بر�مج �ند��' تشكك 0 مصد�قيته  ُتعقد 
تاB7 �تطعن فيه �خر�. �*< �ملتابع >ذ: �حلمال' يد67 
مد� تأث� هذ: �لتد�عيا' �لH ִדدE* F تسجيل موقف 
ضد تعاليم �لدين �حلنيف �لذO �كر� �ملر�B �صا< كر�متها 

�عّفتها مبا يقيها شر�7َ �ملُْهِلكا'.
��مثلة  حية  صو�7   Oحتو �لغربية  �ملجتمعا'  ثقافة   >*
 B[كما  Bملر��  E* ُينظر  حيث  �ملهلكا'  >ذ:  ��ضحة 
لإلثاB7 ��لدعاية ��لتسويق ��]�B إلشباa �لغر�ئز. فبالرغم 
مدنية   dقوe �تتمتع  �علميا  ما]يا  �7تقت  قد  �gا  من 
*ال �gا n تتخلص من �أل]ناi ��أل7جاi �لH ما فتئت 
�ملصطفى  نبأنا  �لغر" �الجتماعية. �لقد  ُتلوq منظومة 
�ألخ�B حيث  �ألrمنة  هذ:   0 Bملر�� � ��صف حا% 
مائال'  مميال'،  عا7يا'،  كاسيا'   tنسا�  ..." قا%: 
�ملائلة، ال يدخلن �جلنة، �ال  �لبخت  �x7سهن كأسنمة 
{د< 7|ها...." (صحيح مسلم، كتا" �للباi ��لزينة)

كالشمس  َجِليٌّ  عا7يا'  كاسيا'   tنسا من  ��ملقصو] 
يظهر<  �لكنهن  �جسا]هن  �يغطني  َسَيكسني  �gن   O�
فنو<  �حد  على  �فى  �ال  كسوִדن.  7غم  عا7يا' 
*ظها7  *ال  >ا  همَّ  ال   Hل�  tياrأل� �عر��  �مللبوسا' 
 iفإ< كا< �للبا .tملفاتن �حتفيز �لسفو7 �نشر: بني �لنسا�
على مرِّ �لتا7يخ �إلنسا� لستر �جلسد ��لعوB7  *ال �نه 0 

عصرنا قد جتر] عن هذ� �ملقصد *E ما يناقضه.
�لطائلة من ت��  �لذين {نو< �أل7با�  �لقو�   فلما علم 
يضمن  �إلسال�  تعاليم   0 �حلجا"   >� �تعريتها   Bملر��
للمر�B �ملسلمة علياtها �تقو�ها �يؤكد *مياgا �*خالصها 
لرֲדا، شهر�� عليها �قالما شرسة �حرضو� �هل �لتمكني 

سبيل  على  {د   qألحد�� لساحة  �ملتابع   >*� ��لساسة. 
 Bألخو�� �حلرية  شعا7  حتمل   Hل� كفرنسا  ]�لة  �ملثا% 
��ملسا��B تسن قانونا مينع �لسيد�' �ملسلما' من حقهن 
0 �7تد�t �حلجا" 0 �ملؤسسا' �لتعليمية ��لعامة ��عت��� 
تعليم �لقر�< تعليما 7جعيا |تقر �ملر�B على حد rعمهم.  
�n تكن فرنسا �لسباقة 0 هذ� �ملضما7 بل حدثت �لكث� 
من �ملحا�ال' �جلا]B من ِقبل ]�% �تلفة صبت �يال' 
على �ملتحجبا' 7غم �gا n تسن قانونا من �جل �لك. 
�تعت� هذ: �حلمال' �لعنيفة حربا باBً[7. �ال شك �< 
0 هذ� جتا��r على حق من حقوd �إلنسا< 0 �العتقا] 

��ملما7سة �لدينية. 
�بقولنا هذ� ال ننكر �< �حلجا" قد مت �ستغالله �ستغالال 
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فاحشا من طرF حركا' ]ينية سياسية �صولية متعطشة 
 Oلذ� �ملتعصب  �فكرها  برنا�ها  لتر�يج  �لسلطة،   E*
ُيوحي بالعد] �لكب� للمنخرطني 0 تنظيماִדا �حلزبية �� 
حركاִדا �لسرية �ملسلحة �مللطخة بدماt �ألبرياt، مبا {عل 
ملسلكها  �حلركا'  تلك  من  تتوجس  �ألمنية   Bألجهز�
�ملريب فتسعى للتدخل 0 شأ< �حلياB �الجتماعية لألسر 
�مللتزمة �لH ترتدO فيه �أل� �� �ألخت �حلجا" �متثاال 
 Bلصغ�� tفلوال �< قطعة �لقما� �لبيضا .Eألمر �هللا تعا
�لH �يط منها �صحا" فكر �لتكف� ��لتفج� �حلجا" 
 a7تركوها ملن يصنع منها َعلًما �بيًضا يلو� 0 �فق �لشا
�إلسالمي إلبر�r ِسلم �لدين �حلنيف على �ملأل، التضح 
. �لكن لسوt �حلظ �صبحت  �ألمر لكل من هبَّ �]"َّ

ُنسب   Oلذ� �إل7ها"  على  ]اللة  هذ:  �لقما�  قطعة 
ظلما �عد��نا *E �لدين �إلسالمي. 

�من �ملغالطا' �لسائدB عن �حلجا" �إلسالمي �نه ُينظر 
 ،B[باعتبا7: عبا �لعا]�' �إلسالمية ال  باعتبا7: من  *ليه 
�لناi عن *]6�7 فلسفته  كما �قتصر' نظرB كث� من 
�مقاصد: ظاهر� فحسب ]�< �< يد7كو� �< �لشريعة 
بينت  فقد  �لنفس.  إلصال�  �لر�حية  مبقاصد:  rُينت 
�جلماعة �إلسالمية �أل�دية معنا: 0 ضوt تعاليم �لقر�< 
��لسنة ��قو�% �ملسيح �ملوعو] � �خلفائه �ألطها7. 
�لسنا هنا 0 معر� تأصيل �حلجا" بقد7 ما يهمنا بيا< 
�لر�حي  �لر�حية �لH هي �حلجا"  �لباطنة ��  مقاصد: 
قبل �حلجا" �خلا7جي ��لذO ال غ  ألحد�ا عن �آلخر 
eا% من �ألحو�%. كما نو] �لتأكيد �< �حلجا" �لباط¢ 
ُفر� على كل مسلم �مسلمة َ�كر� كا< �� �نثى بدليل 
ما �مر �هللا به كال �جلنسني مؤمنني �مؤمنا' بغض �لبصر 
للحديث  مدخل  كأ�%  للقلب  �تطه��  للنفس  صيانة 
كال   Oو| �آلخر  هو   Oلذ�  Oلظاهر� �حلجـا"  عن 
�ستر  �لت��  عد�  على  بالتأكيد  ��لك  �جلنـسني 

�ملفـاتن.
باحلجا"  تتمسك  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة   >*
��لباط¢   Oلظاهر� �مغز�:  �لصحيح  بتأصيله  �إلسالمي 
عقيدB �مسلكا �جتد�< بني طيا' �قو�% سيدنا �ملسيح 
�ملوعو] ��إلما� �ملهدO � �خلفائه �ألطها7 ما ُيبني 
��يته �ضر�7ته �حقيقته. �فقنا �هللا تعاE للحفا¥ على 
�لزمن ��انا من �الجنر�t�7� F �لدجا%  قيمنا 0 هذ� 
قامت  مبا   Oلنقتد�  Bملر�� حرية  حو%  �لز�ئفة  ��فكا7: 
به نساt �لن© �لكرمي �.  �للهم صلِّ على سيدنا §مد 

�على �له �صحبه �ªعني.

السـائدة عـن  املغالطـات  ومـن 
احلجاب اإلسـالمي أنـه ُينظر إليه 
باعتبـاره مـن العادات اإلسـالمية 
ال باعتبـاره عبادة، كمـا اقتصرت 
نظرة كثـ3 من الناس عـن إدراك 
فلسـفته ومقاصده ظاهرا فحسب 
دون أن يدركـوا أن الشـريعة ُزينت 
النفس.  الروحيـة إلصالح  مبقاصده 




