 ‐ 6244ﻟﻤﺎذا ﺗﻐﻄ اﻟﻤﺮأة ﺷﻌﺮﻫﺎ
اﻟﺴﺆال
ﻟﻤﺎذا ﺗﻐﻄ اﻟﻔﺘﺎة ﺷﻌﺮ رأﺳﻬﺎ ؟ وﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪة ذﻟﻚ ؟ وﻣﺎ اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺪث إن ﻟﻢ ﺗﻐﻄ اﻟﻔﺘﺎة ﺷﻌﺮ رأﺳﻬﺎ ؟.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
ﺗﻐﻄ اﻟﻤﺮأة ﺷﻌﺮﻫﺎ ﻷن اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ أﻣﺮﻫﺎ ﺑﺬﻟﻚ  ،وﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮﻟﻪ وﺗﻌﺼ أﻣﺮه  ،ﺛﻢ إن اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮﻫﺎ ﺑﺬﻟﻚ إﻻ
ﻷن ﻓ ذﻟﻚ أﻋﻈﻢ اﻟﺤﻤﺔ  ،وﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠ ﻋﺮﺿﻬﺎ وﺷﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﺋﺎب اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮﻳﺴﺔ ﺳﻬﻠﺔ
ﻟﺘﻨﻘﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻔﺘﺮﺳﻬﺎ  ،وﻻ ﺗﻮن اﻟﻠﻘﻤﺔ ﺳﺎﺋﻐﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻴﺄة ﻣﺠﻬﺰة  ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺒﺮﺟﺔ  ،واﻟﺘ ﺗﺪﻋﻮ
ﺑﻠﺴﺎن ﺣﺎﻟﻬﺎ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﺋﺎب ﻟﻴﻨﻬﺸﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺷﺎؤوا !!
وﻓ ﻣﺼﺪاق ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ذﻟﻚ أدﻧ أن ﻳﻌﺮﻓﻦ ﻓﻼ ﻳﺆذﻳﻦ  ،ﻓﺈذا ﺗﺤﺠﺒﺖ اﻟﻤﺮأة ﻋﺮف اﻟﻔﺴﺎق واﻟﻔﺠﺎر أن ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ﺻﻴﺪﻫﻢ  ،ﻓﻴﺤﻔﻈﻬﻦ اﻟﻪ ﺑﺤﻔﻈﻪ وﻳﺮﻋﺎﻫﻦ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ .
واﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺒﺮﺟﺔ ﺗﻮﻋﺪﻫﺎ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ وﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻋﻈﻢ اﻟﻮﻋﻴﺪ  ،وﻣﻨﻪ :
ﻋﻦ أﺑ ﻫﺮﻳﺮة ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  " :ﺻﻨﻔﺎن ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر ﻟﻢ أرﻫﻤﺎ ﻗﻮم ﻣﻌﻬﻢ ﺳﻴﺎط ﻛﺄذﻧﺎب اﻟﺒﻘﺮ
ﻳﻀﺮﺑﻮن ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎس  ،وﻧﺴﺎء ﻛﺎﺳﻴﺎت ﻋﺎرﻳﺎت ﻣﻤﻴﻼت ﻣﺎﺋﻼت رءوﺳﻬﻦ ﻛﺄﺳﻨﻤﺔ اﻟﺒﺨﺖ اﻟﻤﺎﺋﻠﺔ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻦ اﻟﺠﻨﺔ وﻻ ﻳﺠﺪن
رﻳﺤﻬﺎ وإن رﻳﺤﻬﺎ ﻟﻴﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮة ﻛﺬا وﻛﺬا " .
رواه ﻣﺴﻠﻢ ) . ( 2128
وﻻ ﻳﻨﺒﻐ ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺤﻢ ﻋﻘﻠﻬﺎ ‐ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ‐ ﻓ أواﻣﺮ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ، وﻟﺘﻌﻠﻢ أن اﻟﻪ ﻣﺎ أﻣﺮﻫﺎ إﻻ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ
اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻬﺎ وﻷﻫﻠﻬﺎ وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﺎً  ،وﻣﻌﻠﻮم أنّ ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺮأة ﺷﻌﺮﻫﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻓﺘﺘﺎن اﻟﺮﺟﺎل ﺑﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي ﻟﻠﻄﻤﻊ
ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻮﻗﻮع ﻓ اﻟﻔﻮاﺣﺶ واﻹﺳﻼم ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﻈﻴﻔﺎ ﻻ ﺗﺜﻮر ﻓﻴﻪ اﻟﺸّﻬﻮات وﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻴﻪ اﻻﻋﺘﺪاءات وﻛﺸﻒ
اﻟﻤﺮأة ﻣﻔﺎﺗﻨﻬﺎ ‐ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺷﻌﺮﻫﺎ ‐ ﻳﺆدي إﻟ اﻻﻓﺘﺘﺎن ﺑﻬﺎ وﻳﻔﺘﺢ اﻟﻄّﺮﻳﻖ ﻟﻠﺸﺮ وأﻫﻠﻪ .
وﻧﻌﻴﺪ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠ أن اﻹﺳﻼم ﻫﻮ اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻓﻴﻨﻔّﺬ اﻟﻤﺆﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف اﻟﺤﻤﺔ ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ وﻟﻮ ﻟﻢ

2/1

ﻳﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﻨﻊ ﻋﻘﻠﻪ ﻷنّ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻟﺮ ﺑﻪ واﺳﺘﺴﻼﻣﻪ ﻷﻣﺮه ﻣﻘﺪّم ﻋﻠ ﻛﻞ ﺷء واﻟﻌﺒﺎدة ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠ اﻟﻄّﺎﻋﺔ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ .
وﻧﺴﺄل اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ أن ﻳﺮﻳﻨﺎ اﻟﺤﻖ ﺣﻘﺎً وﻳﺮزﻗﻨﺎ اﺗﺒﺎﻋﻪ  ،وﻳﺮﻳﻨﺎ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﺎﻃﻼ وﻳﺮزﻗﻨﺎ اﺟﺘﻨﺎﺑﻪ.
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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