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١٦

تبث بعض �ملحطا� �لفضائية بر�مج �سالمية ها<فة ُتناقش قضايا �لساعة �ُتلقي 
بعضها   �@ �ال  �إلسالمي.   zلشا��  Y تسا�ال�  من  يد��  ما  على   Mألضو��
ينقصها �لدقة Y �لتبيا� ��حلكمة Y �لتوضيح. �من هذ� �ملو�ضيع �حلساسة �ل± ُنوقشت 

."lتأخذ حظها من �إلفاضة ��لبيا�.."�حلجا ¨�
�قد �تصل بعض من شاهد هذ� �ل�Hمج بأسرw "�لتقوp" مستفسر� عن بعض �لنقا³ �ل± 
@ُث�e @� ُمعقًبا عن بعضها �آلخر، �ال سيما حجاl �لوجه، @D هل �لوجه �ب @� يشمله 
حجاl �ملر@U@ w ال؟ فر@� @نه من �ِحلكمة @� تكو� �ملنفعة شاملة �كاملة @� تنشر نص 

Àهو<ها �ملتو�ضع.

  ��ليكم Y ما يلي نص �لتعقيب:

فليكن ��ضحا @� �حلجاl يشمل �لوجه @يضا. �مما يؤيد >لك حديث �إلفك حيث تقو= 
�لسيدw عـائشة  - �ضي �هللا عنها - عن �لصحاÓ �لذD �جدها نائمة بعد �حيل جيش 
�ملسلمني: "... فعرفÏ حني �¹y، �كا� �¹y قبل �حلجاl، فاستيقظت باسترجاعه حني 
�إلفك).  باl حديث   ،Dملغا��  lكتا ،Dلبخا��) عرفÏ، فخّمر1 �جهي aلبا`..." 
�كذلك �حلديث �لذD ��< فيه @� �لنÄ � كا� َمَع ِ�ْحَدp ِنَساِئِه فمر ֲדما �جال� من 
�ألنصا�، فسلما على �سو= �هللا � Â نفذ�، فقا= ·ما �سو= �هللا �: "على �سلكما، �منا 

هي صفية بنت حيي". (�لبخا�D، كتاl �أل<l، باl �لتكبe ��لتسبيح عند �لتعجب).

فخّمرت وجهي بجلبابي
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   �يتضح من @قو�= سيدنا �ملسيح �ملوعو< � @� �حلجاl يشمل �لوجه @يضا، غe @نه 
ميكن كشف �لعينني ��ألنف ��لفم. لذ� فليس من �ملناسب �لقو= @� �لوجه ال يدخل ضمن 

.lحلجا�
 Áها من >��� �ملهن �ملعينة �للو�¾ تفرeبيد @� �لسيد�� �لعامال� مثل �لطبيبا� @� غ   
عليهن طبيعة @عما·ن كشف �جوههن، فيمكنهن >لك Y حالة �ضطر��ية، بشر³ @� 
يكو� مقتصًر� على ساعا� �لعمل فحسب، �Y هذ� �حلالة @يضا �ب @ال يضعن �ملاكيا¬ 
�ما شابه >لك. @ما �>� �ضعن �ملاكيا¬ ��لتطرية فعليهن بتغطية �لوجه أل� �ملاكيا¬ يزيد 

من لفت �ألنظا�.
    فاإلسالU قد فر, - Y صد< �حلجاl - بني �للو�¾ يضطر�� للخر�¬ للقياU ببعض 
�ألعما= �ملعينة �بني �للو�¾ يتمتعن ببحبوبة �لعيش جالساٍ� Y �لبيو�. فينبغي @ال ُتستغل 

هذ� �لرخصة �ل± منحها �إلسالU لبعضهن Y ظر�� معينة �ستغالال خاطئا.
    �� �لقر�y يأمر بتغطية �لوجه، �غض �لبصر، �عدU �لتH¬، �عدU �ملشي بطريقة ملفتة 
لألنظا�، ح� �نه يأمر @ال �ضعن بالقو= @ثناM حديثهن مع �ملحا�U من �لرجا= ح� ال 

يأخذ @حدهم �نطباعا خاطئا فال تغز� >هنه @فكا� خاطئة.
تقولو�   �@ قبل  �لرجا=  ُتصلحو�   �@ � �ب  �ملوعو<  ��ملسيح   Dملهد�  Uإلما� �قا=     
بضر��w �حلجاl @� عدمه. �قا= @يضا: �� عدU قياU �ملر@w باحلجاY l مثل هذ� �لظر�� 

�منا هو كأ� يوضع �خلبز �لطا�¬ �للني @ماU �لكلب Â ُيَظن @نه لن يلمسه.
   لذلك فال بد من @خذ �لظر�� بعني �العتبا� للبت Y نوعية �حلجاl. �ب @� تتذكر�� 
ينبغي مر�عاw هذ�  �ملر@w. لذلك   Uهي ترسيخ <عائم �حتر� lلغاية من �حلجا� مبدئيا @� 

�لتعليما� �ملبدئية Y ظر�� معينة. 
  فإ>� كانت Öة ظر�� خاصة فينبغي @� ترفع �جلماعة �ملعنية تفاصيلها - مع توضيح �لظر�� 

��ألمو� �ألخرp �ملتعلقة ֲדا - �� مركز �جلماعة ح� يبحثها Â يصا<, عليها.


