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 *الحجابة* 

  -معنى الحجابة لغة واصطالحًا :

حجبت الشيء يحجبو حجبًا, وحجبو اي ستره. وكل ما حال بين ترجع كممة )الحجابة( لغة الى اصل  
واذا قرأت القران جعمنا بينك وبين الذين ال شيئيين فيو حجاب وجمعو حجب. فجاء في القران الكريم "

ووردت كممة الحجاب في القران الكريم في عدة مواضع عمى معنى متشابو يؤمنون باألخرة حجابًا مستوراً" 
واستخدم لفظ الحجاب تاريخيًا قبل االسالم  }واذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب{فقال تعالى 

 ن منيم .ذعمى حجابو الكعبة )البيت الحرام( وكانت لقصي واوالده فال يدخل احد اال بأ

والحاجب اسم فاعل من الحجب يطمق عمى كل من وقف عمى باب السمطان يوصل اليو االخبار من  
 أخذ االذن منو ليم .الرعية وي

 *نشوء وتطور نظام الحجابة* 

اختمف المؤرخون والفقياء في تحديد بدايات نشوء نظام الحجابة, فمنيم من يرجع اصوليا الى النظم  
العربية قبل االسالم, فقد كان مموك العرب من المناذرة واليمن قد اتخذوا ليم حجابًا. في حين يرجع البعض 

الى العصر االسالمي ومنذ عيد الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( فقد اتخذ حاجبًا ينظم االخر نشوء الحجابة 
لقاءه بالمسممين, ويستندون في ذلك الى احاديث عن النبي )صمى اهلل عميو وسمم( وعن اصحابو )رضي اهلل 

ق اهلل به يوم رففق في حوائجهم من ولي من امر امتي شيئًا فمير  عنيم( فقد قال )صمى اهلل عميو وسمم( : "
 .اهلل عنه دون خمقه وحاجاته "  بعنهم دون حوائجهم احتج حاجته, ومن احتجب

ومنيم من يرى ان اتخاذ الحجاب لم يكن مقبواًل في الشريعة االسالمية ولذلك لم يتخذ الرسول )صمى  
ة نشؤ الحجابة عندما اهلل عميو وسمم( وخمفاؤه )رضي اهلل عنيم( من يمنع ذوي الحاجات في ابوابيم, وعد بداي

 انتقمت الخالفة الى الممك .

اما القائمون بظيور نظام الحجابة منذ عصر الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( فيم يتشيدون بآيات من  
القران الكريم التي تشير الى وجود )االستئذان( من الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( مثل الدخول عميو ألنيا 



يا ايها الذين امنوا ال تدخموا بيوتًا غير بيوتكم حتى  {فقد جاء في قولو تعالى :تعد من آداب الزيارة, 
يا ايها الذين امنوا ال تدخموا  {وقولو تعالى : }تستأذنوا وتسمموا عمى اهمها ذلكم خيرًا لكم لعمكم تتذكرون

 . }بيوت النبي اال ان يؤذن لكم 

ذه الوظيفة في ايام الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( وال ويبدو مما ورد في القران الكريم انو ال وجود لي 
في صدر االسالم, وانما ىي طريقة ادبية في التماس االذن عند ارتياد مجمس الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( 
او مجالس الخمفاء الراشدين بشكل كيفي لما قد يؤدي اليو ذلك من ارباك اعماليم وىم يؤدون امور الدولة, 

ن التماس االذن امرًا تفرضو قواعد آداب الزيارة وان قواعد االستئذان التي وصفيا القران الكريم ومن ىنا يكو 
وطبقيا الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( والخمفاء الراشدين ال تعني بداية لنشوء نظام الحجابة بمفيوميا 

بالدخول من موالي رسول اهلل  الوظيفي بالرغم من ورود اسماء بعض الذين كانوا يقومون بيذه الميمة )االذن
 وموالي الخمفاء الراشدين( .

ولم يتخذ الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( االذن في كل االوقات, وانما عندما كان يريد ان يخمو الى  
نفسو او الى بعض االمور الميمة, وىي من االجراءات الضرورية لتنظيم امور الدولة. فمقد كان الرسول 

 سمم( يستقبل في المسجد المسممين والوفود ولم يحجب نفسو عن الناس . )صمى اهلل عميو و 

نون الذين اتخذىم الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( يتمقون عطاًء لقاء اشغاليم ىذا لألذولم يكن        
 المنصب لكنيم عرفوا بو فمقد تعدد االذنون, ولم تكن ليذه الوظيفة تقاليدىا الخاصة .

يم, وظيرت مالمح نظام الحجابة في عصرىم اثر قيام حركات الراشدون مسيرة نبي د سار الخمفاءولق 
التحرير والفتوح, وكثر عدد الداخمين في االسالم من شعوب متعددة ادى ذلك الى تعدد وتعقد مصالح الناس, 

يتولى شخص وامور الدولة مما كان يتطمب ان ينظر الخمفاء والوالة فييا, فاقتضت ىذه االوضاع الجديدة ان 
لتنظيم اوقات دخول الناس عمييم حسب اىميتيم ومن ىذا المنطمق فقد اجاز الفقياء لمخمفاء اتخاذ االذنيين 

 )الحجاب( لتنظيم وترتيب الناس الداخمين عمييم. 

وقد تطورت قواعد االذن في عيد الخمفاء الراشدين ووضعت اسس في ترتيب الناس ومقابمتيم فجاء  
ة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو( الى عاممو عمى البصرة ابو موسى االشعري, ان يأذن في رسالة الخميف

اواًل ألىل القران واىل التقوى واىل الشرف فاذا اخذوا مجالسيم عميو ان يأذن لمعامة واوصاه ان ال يأخذ 
 الناس عمى جماعات . 



يفتيا ومكانتيا بين مؤسسات ومع بداية العصر االموي برز نظام الحجابة مؤسسة ادارية ليا وظ 
الدولة واتخذت بعدًا جديدًا لتصبح وظيفة الحاجب ليا اىميتيا وخطورتيا عمى حياة الخميفة وعمى تنظيم امور 
الدولة, وكان عمى الحاجب ان يمنع الخاصة والعامة اال بأذنو فقد منع معاوية ابي سفيان اقرب الناس من 

ا اتخذ الحرس الذين كانوا يتولون فضاًل عن حماية الخميفة تنظيم دخول اال بأذنو كم -وىو ابنو-الوصول اليو
الناس عميو نتيجة لألحداث الخطيرة التي تعرض ليا الخمفاء الراشدين )رضي اهلل عنيم( عمر بن الخطاب, 
عثمان بن عفان, عمي بن ابي طالب, وما تعرض لو معاوية نفسو وعمرو بن العاص عمى يد الخوارج, 

 الناس عمى ابواب الخمفاء مما كان ذلك يشغميم عن واجباتيم.  والزدحام

وقد استحدث الخميفة معاوية بابًا لمخاصة وبابًا لمعامة لمدخول عميو, ويبدو ذلك من قولو البنو يزيد  
 لقد جعمت بيني وبينك بابًا كما بيني وبين العامة فمم الدخول عمي بدون اذن .

ًا في تنظيم دخول الناس عمييم فكان الحاجب يقدم من ىو اشرفيم وقد وضع الخمفاء االمويون اسس 
نسبًا واكبرىم سنًا واكثرىم ادبًا واستثنوا من ىذه الشروط المنادى لمصالة, وطارق الميل, وصاحب الثغر, 

 وصاحب الطعام . 

ب ولم يقتصر اتخاذ الحجاب في العصر االموي عمى الخمفاء فقط بل اتخذ الوالة والقضاة وصاح 
 واله ميران .حاجب زياد بن ابيو والي البصرة م الشرطة حجابًا ليم ايضًا فكان

وفي العصر العباسي حدث تطورًا في نظام الحجابة باستحداث منصب نائب الحاجب لينوب عن  
الحاجب في حالة غيابو او عزلو. كما اتخذ الخمفاء العباسيون حاجبًا ثالثًا كانت ميامو لتولي حجابة خواص 

لخميفة. مما ساعد عمى ازدياد نفوذ الحاجب وسمطاتو, كما كان بمثابة مستشار الخميفة في جميع شؤون ا
الدولة مما فسح لو المجال لمتدخل في شؤون الدولة واصبح الوزير دون نفوذه احيانًا. وقد اطمق عميو لقب 

اول من تولى ىذا المنصب في  تمييزًا لو عن باقي حجاب دار الخالفة. فكان بدر الخرشني حاجب الحجاب()
 ه. 929خالفة المتقي هلل سنة 

ولقد كان لممكانة التي يتمتع بيا الحاجب من منح العديد من االمتيازات فكان لو موضع خاص  
إلقامتو في دار الخالفة اطمق عميو )دار الحجبة( ليكون قريبًا من الخميفة. وكان لمحجاب زييم الخاص الذي 

 ن كبار موظفي الدولة. يميزىم عن غيرىم م



بو قام  بميام خطيرة ليست من اختصاصاتيم فمن ذلك ماوقد نيض الحجاب في العصر العباسي  
كتم خبر وفاتو وميد االمور حتى اخذ البيعة لمميدي. وقام يونس عند وفاة الخميفة المنصور من  الربيع بن

 بنفس الدور عند وفاة الميدي والبيعة لميادي. 

ربيع بن يونس بدور كبير في تحسين العالقة بين العباسيين والعمويين بأن حسن الخميفة كما قام ال 
الميدي عمى استيزار يعقوب بن داود. وادى ابنو حاجب الرشيد الفضل بن الربيع دورًا في اظيار خطر 

 البرامكة عمى الخميفة. 

رة النفوذ التركي والبوييي, ولم تمبث منزلة الحاجب ان زالت بظيور منصب )امير االمراء( في فت 
 وسيطر امير االمراء عمى مقاليد االمور في الدولة وجرد الخميفة من اغمب امتيازاتو . 

  اما الحجابة في االندلس.

ه عمل عمى نقل 898فمما قامت الدولة االموية في االندلس عمى يد عبدالرحمن الداخل سنة   
كانت متبعة في المشرق ومنيا نظام الحجابة واتخذت الحجابة مسارًا الرسوم والنظم العربية االسالمية التي 

اكثر اىمية واعظم منزلة ومكانة عما كانت عميو في المشرق فكان باإلضافة الى قيامو بحجب السمطان عن 
الخاصة والعامة, كان واسطة بين الخمفاء والوزراء ومن دونيم, وبذلك اصبح الحاجب في االندلس يفوق في 

الوزير في المشرق من حيث المكانة والنفوذ, وكان االمير او الخميفة االموي في االندلس يختار  مركزه
الحاجب من بين وزرائو ويميزه عمييم ويكون واسطة بينو وبينيم, وبذلك كانت مرتبة الوزير في االندلس دون 

مى شؤون الدولة االدارية مرتبة الحاجب. فكان الحاجب في االندلس يتولى رئاسة مجمس الوزراء ويشرف ع
 والعسكرية .

وقد اسندت الى الحاجب في االندلس وظيفة قيادة الجيوش في الحمالت العسكرية وىو شبيو بالقائد  
االعمى لمجيش, وعد الحاجب من اكبر المجاىدين الن اىميتو تكمن في انو مقاتل كبير دفاعًا عن االسالم. 

م بن عمقمو الحجابة وقيادة الجيش وارسمو بقيادة جيش الى طميطمة ماقد ولي االمير عبدالرحمن الداخل ثف
ه حاجبو عبدالممك بن مغيث الى بالد االفرنج 877ه. وارسل االمير ىشام بن عبدالرحمن سنة 847سنة 

قائدًا لمجيش. وقاد ابن ابي عامر حاجب الخميفة ىشام بن الحكم الجياد في اكثر من خمسين حممة عسكرية 
 ط في واحدة منيا. ولم ييزم ق

وقام الحجاب في االندلس بنفس الدور الذي قام بو حجاب المشرق في اخذ البيعة لمخميفة الجديد, فقد  
تولى بدر بن احمد حاجب الخميفة عبدالرحمن الناصر اخذ البيعة من الخاصة والعامة, ولعظم المكانة 



الندلس كادت تصبح وراثية في بعض االسر منيا واالعمال الجميمة التي قام بيا بعض الحجاب والوزراء في ا
اسرة المغيث الرومي وبنو عامر وبنو ابي عبده وغيرىم وتشبو ىذه الظاىرة ما حدث في المشرق فقد كادت 

 الحجابة والوزارة تصبحان وراثيتين في بعض االسر كاآل الربيع والبرامكة وآل سيل وآل الفرات وال الجراح .

 اته في المشرق واالندلس* *صفات الحاجب واختصاص

كان منصب الحجابة من الوظائف الخطيرة في الدولة العربية االسالمية ويشترط لمن يتوالىا ان  
يتصف باألمانة والصدق والوالء وتختبر من خالل ما توكل اليو من االعمال في دار الخالفة كما يقتضي ان 

 يكون جسيمًا ووسيمًا ذا ىيبة وميابة.  يتصف بصفات خمقية كالفطنة والذكاء وصفات جسدية كأن

وتتحدد وظيفة الحاجب في تدقيق الداخمين عمى الخميفة من االشراف واالمراء والقادة وعامة الناس  
الن سالمة الخميفة تتوقف عمى امانتو واخالصو وذكائو, كما يقتضي من الحاجب تنفيذ اوامر الخميفة 

بل الدخول عميو ليكون جوابو بأمانتو, وان يخبر الخميفة بما يعرضو الداخمين ليستخمص الخميفة رأيًا في ذلك ق
يدل عمى بعد نظر ودراية وبعيدًا عن التسرع والحرج وكانت تناط بالحاجب ميام اخرى كاألشراف عمى شؤون 

 دار الخالفة وتنظيم مراسيم االحتفاالت فارتفعت منزلتو وعظم قدره بين موظفي البالط . 
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