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التقوى

كلمة �لتقو�

احلجاب.. احلجاب.. 
عادة أم عبادةعادة أم عبادة

 iموضو kلساحة �لعاملية بني فينة &�خر� o Jُيثا
�حلجاs �إلسالمي، �ألمر �لذb يستقطب �هتما< 
&سائل �إلعال< ملناقشة جو�نبه &9&�عيه &مشر&عيته 
فُتعد بر�مج &ند&�0 تلوw تا�J مبشكك فيه &�خرk بطاعن. 
�ملو�ضيع   yهذ تأث#   kمد  cJيد �حلمال0   yذ| �ملشاهد   *+&
 sتسجيل موقف على حسا kل� � يكن �لقصد منها سو�
تعاليم �لدين �حلنيف �لذb �كر< �ملر�� &صا* كر�متها &عّفتها 
مبا يصو�ا من شر&J �ملُْهِلَكا0 من _&b �لقلوs �ملريضة �لذين 

يستبيحو* �حلرما0 &�ألعر��.
 yحية &مثا` &�ضح |ذ �Jثقافة �ملجتمعا0 �لغربية صو o لعل&
�ملهلكا0 حيث ُينظر للمر�� كما�9 لإلثا�J &�لدعاية &�لتسويق 
&���9 إلشباi �لغر�ئز. فبالرغم من ��ا قد �Jتقت ما9يا &علميا 
&تتمتع �قوP مدنية +ال ��ا � تتطوJ J&حانيا مبا يساعدها على 
�لتخلص من �أل9نا� &�ألJجا� �ل� ما فتئت ُتلو� منظومتهم 
�الجتماعية &هذ� من �خطر �لعلل &�عظم �لزال0. &� �َف 
عن �لن� � &صف حا` �ملر�� o هذy �ألCمنة �ألخ#� حيث 
 sا. قو< معهم سيا� كأ_نا�J� � Jقا`: "صنفا* من �هل �لنا
�لبقر يضربو* ֲדا �لنا�. !نسا� كاسيا� عا
يا�، مميال�، 
�ملائلة، ال يدخلن �جلنة،  �لبخت  مائال� 
,!سهن كأسنمة 
&ال �د* �Jها. &+* �Jها ليوجد من مس#� كذ� &كذ�." 

(صحيح مسلم، كتاs �للبا� &�لزينة)
 b� كالشمس  َجِليٌّ  عاJيا0  كاسيا0  نسا¢  من  &�ملقصو9 
يظهر*  &لكنهن  جزئيا  �جسا9هن  &يغطني  سيكُسّن  ��ن 
عاJياJ 0غم كسوִדن. &ال �فى على �حد ما �بتدi من فنو* 
 iCيا¢ �ل� يطلق عليها "�ملوضة" نو�Cمللبوسا0 &عر&� �أل�
قو< مالو� +( +ظهاJ �ملفاتن &حتفيز �لسفوJ &نشرy بني �لنسا¢ 
o كل �ألمم &�لشعوs &�لثقافا0. فإ* كا* �للبا� o �صله 
&حقيقته ستر �جلسد &�لعو�J على مرِّ �لتاJيخ �إلنسا� +ال �نه 

o عصرنا قد جتر9 عن هذ� �ألصل &�ملقصد +( ما يناقضه.

 فلما علم �لقو< �* �حلجاo s تعاليم �إلسال< يضمن للمر�� 
�ملسلمة عليا¢ها &تقو�ها &يؤكد +ميا�ا &+خالصها لرֲדا شهر&� 
عليها �قالما شرسة &حرضو� �هل �لتمكني &�لساسة. &+* �ملتابع 
لساحة �ألحد�� �د على سبيل �ملثا` 9&لة كفرنسا �ل� حتمل 
شعاJ �حلرية &�ألخو� &�ملسا&�� تنوb سن قانو* مينع �لسيد�0 
�ملسلما0 من حقهن J� oتد�¢ �حلجاo s �ملؤسسا0 �لتعليمية 
&�لعامة &جعلو� هذy �ملسألة على هر< برنا¬هم �النتخا» بل 
 o ساستها حتيز� &شططا �ز� &ملز� Jتعالت تصر�ا0 كبا&
Jجعيا  تعليما  �لقر*  تعليم   Jعتبا�& �ملسلمة  �ملر��  �ص  �مر 
�تقر �ملر�� على حد Cعمهم. &يتذJعو* �نه من �لرموC �لدينية 
باملؤسسا0  �لصلة   0�_ �ألماكن   o +بر�Cها  عد<  �ب  �ل� 
�لعامة باعتباJها تتنا® &�لقو�نني �لعلمانية �ل� تأسست عليها 
�لد&لة. &ال يكا9 �ملتابع لألحد�� يستفيق من هو` �لصدمة 
�إلسالمية  �ملؤسسا0  �حد  من   Jصد مبا   kخر� تلحقه  ح° 
فاJتضت  بالباطل  �حلق  �لبست  �ل�  �لعربية  �لبال9   o �لعريقة 
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لنفسها �لتكتم مبعرفتها &علمها �لدي± &�جلمت نفسها بلجا< 
�لقومي  �لطريق  عن  فعَدلْت  �سيا9ها  هاِجُس  ليصفو   Jنا من 
&تتمسك  به   iتصد *� عليها  �لذb كا*  �ملستقيم  &�لصر�� 
به، لكن لألسف فقد �ختا0J �* يكو* صوִדا ُعْجَمًة بلسا* 
�Jجع  �ألمر  هذ�   *� موقفها   �Jdم &مو�ال�،  �سترضا¢  غ#ها 
 o حني �ننا جند o .عاياهاJ #تقرير مص o لفرنسا &حدها
|ا  منصفة  عديد�  لفرنسا كdيطانيا شخصيا0   �J&ا¬  `&9
� o &جه �لغال� �لعلمانيني  من �ملو�قف �لسديد� �ل� تقف سدًّ
�ملتطرفني منبهني +ياهم �نه لو µحنا مبنع �حلجاs �ليو< فهذ� 
من  �لقسيس   ¶ عمامته  من  �لسيخي  غد�  سنحر<  �ننا  يع± 

 .yJتد�¢ �لصليب على صدJ�
&� تكن  فرنسا �لسباقة o هذ� �ملضماJ بل +ننا µعنا �لكث# 
من  �فريقيا  ·ا`   o �إلسالمية  �لد&`   kحد+ تشنه  ما  عن 
�جل  من  قانونا  تسن   � ��ا  Jغم  �ملتحجبا0  على  &يال0 
&لعل   ،�9Jبا  sحر مبثابة  هي  �لعنيفة  &لكن 
الִדا  _لك. 
ما   _+ �لغ#،  إلمال0�¢  خضوعا  يكو*  �اJبته   o +فر�طها 
�لد�عي لكل هذ� �إلفر�� �9J o �لفعل هذy ضد �حلجاs؟ 
&نرk �* _لك جتا&C على حق من حقوP �إلنسا* o �العتقا9 
&�ملماJسة �لدينية. &ºن ال ننكر �* �حلجاs قد مت �ستغالله 
�صولية  سياسية  9ينية  حركا0  طريق  عن  فاحشا  �ستغالال 
�ملتعصب  &فكرها  لdنا¬ها  للتر&يج  �لسلطة،   )+ متعطشة 
�حلزبية  تنظيماִדا   o للمنخرطني �لكب#  بالعد9  ُيوحي   bلذ�
�& حركاִדا �لسرية �ملسلحة �مللطخة بدما¢ �ألبريا¢، مبا �عل 
�ألجهز� �ألمنية تتوجس من تلك �حلركا0 ملسلكها �ملريب 
فتسعى للتدخل o شأ* �حليا� �الجتماعية لألسر �مللتزمة �ل� 
لتسد  �هللا  ألمر  �متثاال   sحلجا� �ألخت   &� �أل<  فيه   bترتد
�لطريق �ما< خطر �9هم �ترP �ملجتمع &يهد9 كيا* �لوطن 
&�ملو�طن.. فلوال �* قطعة �لقما½ �لبيضا¢ �لصغ#� �ل� �يط 
ملن  تركوها   sحلجا� &�لتفج#  �لتكف#  فكر   sصحا� منها 

 Cإلسالمي إلبر�� iJفق �لشا� o wيصنع منها علما �بيضا يلو
من هبَّ  لكل  �ألمر  �ملأل، التضح  على  �حلنيف  �لدين  سلم 
. &لكن &لسو¢ �حلظ �صبحت قطعة �لقما½ هذy 9اللة  َّs9&
على �إلJهاs �لذb ُنسب ظلما &عد&�نا للدين �إلسالمي. 
لن  &بر�هني  �9لة  من  قدمنا  مهما  �حلملة   yهذ ِخضم  ففي 
نتمكن من +ثبا0 �* �حلجاs عبا�9 ال عا�9 ما � يdئه من 

يرتديه من جنس �إلJهاs، سّلم �هللا منه �لعا� �5ع.
 yJنه ُينظر +ليه باعتبا� sلعله من �ملغالطا0 �لسائد� عن �حلجا&
من �لعا0�9 �إلسالمية ال باعتباyJ عبا�9، كما �قتصر0 نظر� 
كث# من �لنا� عن +c�J9 فلسفته &مقاصدy ظاهر� فحسب 
 wلر&حية إلصال� yينت مبقاصدCُ كو� �* �لشريعةJ9&* �* يد
�لنفس. فقد بينت �جلماعة �إلسالمية �أل
دية معناo y ضو¢ 
�ملوعو9 � &خلفائه  �لقر* &�لسنة &�قو�` �ملسيح  تعاليم 
ما   Jبقد  sللحجا �لتأصيل  معر�   o هنا &لسنا   .Jألطها�
 sحلجا� هي  �ل�  �لر&حية   &� �لباطنة   yمقاصد بيا*  يهمنا 
�لر&حي قبل �حلجاs �خلاJجي &�لذb ال غ¿ ألحد�ا عن 
�آلخر �ا` من �ألحو�`. كما نو9 �لتأكيد �* �حلجاs �لباط± 
ُفر� على كل مسلم &مسلمة َ_كر� كا* �& �نثى بدليل ما 
�مر �هللا به كال �جلنسني مؤمنني &مؤمنا0 بغض �لبصر صيانة 
 sللنفس &تطه#� للقلب كأ&` مدخل للحديث عن �حلجا

�لظاهرb �لتعبدb �ملخصوÃ بالنسا¢.
+* �جلماعة �إلسالمية �أل
دية تتمسك باحلجاs �إلسالمي 
�لظاهرb &�لباط± عقيد� &مسلكا   yبتأصيله �لصحيح &مغز�
&�إلما<  �ملوعو9  �ملسيح  سيدنا  �قو�`  طيا0  بني  &جتد&* 
&ضر&Jته  ��يته  ُيبني  ما   Jألطها� &خلفائه   �  bملهد�
&حقيقته، &فقنا �هللا تعا( للحفاÄ على قيمنا o هذ� �لزمن 

انا من �إلجنر��J& Å¢ �لدجا` &�فكاyJ �لز�ئفة حو` حرية &
&صلى   .� �لكرمي  �لن�  نسا¢  به  قامت  مبا   bلنقتد& �ملر�� 

�للهم على سيدنا �مد &على له &صحبه �5عني.


