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مصرمصر  ، ، بسام بسام 
  ..““هو فرض على المسلمين وسنة عن نساء البني   هو فرض على المسلمين وسنة عن نساء البني   ””
، مصر، مصرنهلةنهلة
أحيانا األهل يضغطون، أحيانا الخطيب أو البنات           أحيانا األهل يضغطون، أحيانا الخطيب أو البنات           ””

األخريات في المدرسة، فتفضل البنت التخلص من          األخريات في المدرسة، فتفضل البنت التخلص من          
. . ““اإللحاح   اإللحاح   

أنا مثال بنات آثيرات يقلن لي إنه على أن أتحجب،     أنا مثال بنات آثيرات يقلن لي إنه على أن أتحجب،     ””
هن حرات، وأنا  هن حرات، وأنا  . . ويعطوني آتبا، ولكنني لن  أفعل ويعطوني آتبا، ولكنني لن  أفعل 

. . ““أيضا  أيضا  
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مصرمصر، ،  نهلة نهلة
ن الوضع عندما آانت صغيرة لم يكن آما هو  إ :أمي تقول”

.  البنات الصغار لم يكن يضعنه. اآلن بالنسبة الرتداء الحجاب
الطرحة "فقط السيدات الكبار من الفالحات آن يلبسن 

  .“”السوداء
ن تتحجبن تتحجبأأ هم الذين يريدون  هم الذين يريدون ““اإلخوان المسلمون اإلخوان المسلمون ””

. .  والبنات يخفن والبنات يخفن،، البنات البنات
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، مصر ، مصر زيزةزيزةعع
أنا ال أحب ارتداء الحجاب رغم          . إنها مسألة حرية شخصية         ”

صحاب حتى بعد ما    أ هي حرة، واحنا      . أن أختي محجبة     
  .“لبست الحجاب   

عتقد أن الدين         عتقد أن الدين         أ أ أنا غير موافقة على مسألة الحجاب هذه، و            أنا غير موافقة على مسألة الحجاب هذه، و            ””
      ..““لم يقل بذلك   لم يقل بذلك   

” ”  مسألة حرية فردية، ال يجب منعه، وال يجب فرضه            نها   إ ””  
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، مصر ، مصر عبد اهللاعبد اهللا
وحتى الفتيات القبطيات        . أنا أخواتي األربعة متحجبات   ”

في الحي ال يخرجن إال وهن يرتدين غطاءا على رؤوسهن    
.“وما شابه) التحرش  (تالفيا لكالم الناس والمعاآسة          

مصرمصر  سهير،سهير،
حتى نحن المسيحيين عندنا سيدات وبنات ال  حتى نحن المسيحيين عندنا سيدات وبنات ال  . .  مسألة شخصية   مسألة شخصية  ااههإنإن””

. . ““يخرجن من البيت إال وشعرهم مغطى  يخرجن من البيت إال وشعرهم مغطى  
..““ مسألة عادات، آل إنسان يجب أن يتصرف آما يرتاح       مسألة عادات، آل إنسان يجب أن يتصرف آما يرتاح      إنهاإنها””
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، مصر، مصرمحمدمحمد
 مع الحجاب، ولكن ليس مع الحجاب آالذي       مع الحجاب، ولكن ليس مع الحجاب آالذي      اان ن أأ””

أي أن البنت تتحجب آي ال تسلم  أي أن البنت تتحجب آي ال تسلم  . . هنا في مصرهنا في مصر
  ..““على الشباب، وال تعيش حياة طبيعية   على الشباب، وال تعيش حياة طبيعية   

، مصر، مصرعليعلي
والحجاب سنة عن  النبي،    . آل دين له نظامه”

. عن نساء النبي، وقد أوصى به نساء المسلمين    
المرأة ليست مجبرة على لبسه، ولكنه محبب؛       

 .“خصوصا إذا آانت جميلة، تالفيا للفتنة        
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مصر  مصر  ، ، فاطمة فاطمة 
            ..““عادي ما دمنا مسلمين     عادي ما دمنا مسلمين         ن لبس الحجاب أمر   ن لبس الحجاب أمر   إإ””      
مصر  مصر  ، ، يارايارا
 …“أنا ارتديت الحجاب لمدة سنة       ”

أي  أي    عد نفسي، ولم يتغير       عد نفسي، ولم يتغير       أ أ  لم  لم ني ني ولكن بعدما لبسته أحسست أ        ولكن بعدما لبسته أحسست أ        ””
. . ““خلعت الحجاب خلعت الحجاب   بعدها بعدها شيء في تصرفاتي، و        شيء في تصرفاتي، و        

 أن المسألة مسألة حرية شخصية، ولكن يجب التأني                 عتقد  أ ”
. “الن خلع الحجاب ليس أمرا سهال          
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، مصر ، مصر سمية    سمية    
نه ينظر إلى غير المتحجبة على أنها في درجة                 أ المشكلة ”

دون المتحجبة، وهذا ما يولد ردة فعل عنيفة مع                   
  .“هم يفترضون أن غير المتحجبة غير متدينة                . المتحجبات   

  ..“ “ أنا أرفض أن اعتبر أن التحجب يساوي التدين                  أنا أرفض أن اعتبر أن التحجب يساوي التدين                  ””
وأنا ارفض أصال فكرة أن الناس يقررون إذا  آان  ”

 .“ اإلنسان صالحا أو غير صالح على حسب تدينه  
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اليمن اليمن   ،،هبة هبة 
نه مجرد احترام   إ . من غير اقتناعاللثمة   غلب النساء يرتدين    أ”

وقليل من النساء يقمن بذلك عن     . استجابة لطلب الوالد      أو للتقاليد       
 .“اقتناع 
اليمن اليمن   ،،ميساءميساء

 ال تعجبني، ولكن في اليمن األفضل أن  ال تعجبني، ولكن في اليمن األفضل أن اللثمة   اللثمة   ””
..““ن المجتمع يفضلها، ولكن أنا ال ألبسها      ن المجتمع يفضلها، ولكن أنا ال ألبسها      ألأل تلبسها الفتاة        تلبسها الفتاة       

، اليمن  ، اليمن  إلهام   إلهام   
.“ وقد اعتدت عليها منذ الصغر    اللثمة   أنا احب   ”
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، اليمن ، اليمن مسك  مسك  
، والحجاب حشمة واحترام ألوامر الدين      ، والحجاب حشمة واحترام ألوامر الدين      البالطو   البالطو   أنا ارتدي   أنا ارتدي   ””

..““اإلسالمياإلسالمي
، اليمن  ، اليمن   فاطمة  فاطمة 

 اهللا امرنا بذلك،    ألنن الحجاب طبيعي وفرض من فروض اإلسالم،  إ”
 .“تنا  اوألنه في تقاليدنا وعاد    

، اليمن ، اليمن مشاعل  مشاعل  
ن امتثالهن   ن امتثالهن   عع تعبير عن قوة اإليمان في قلوب النساء، وتعبير       تعبير عن قوة اإليمان في قلوب النساء، وتعبير      إنهإنه””

..““ألوامر اهللا عز وجل، وطاعة للرسول   ألوامر اهللا عز وجل، وطاعة للرسول   



الحجاب الحجاب . ... .. مراهقات ومراهقين مراهقات ومراهقينشهادات   شهادات   
اليمن اليمن صالح، صالح، 

ن يفرض على جميع  أبصراحة الحجاب شئ ممتاز جدا ويجب    ”
النساء لوجود فساد آبير في إطار الشبان وفي أوساط الشبان         

إنه أمر مهم في هذه الحياة إن تكون المرأة محجبة،      . والشابات   
. “بسبب الفساد     

))صلى اهللا عليه وسلم    صلى اهللا عليه وسلم    ((هذا في الدين آما يقول الرسول    هذا في الدين آما يقول الرسول    ””
 واهللا سبحانه هو الذي ذآر في آياته القرآنية      واهللا سبحانه هو الذي ذآر في آياته القرآنية         

..““إن هذا الحجاب واجب على آل مسلمة   إن هذا الحجاب واجب على آل مسلمة         
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اليمن   اليمن     إغراء،   إغراء،   
أنا أنا . .  شيء جميل جدا، وليت آل البنات يتحجبن    شيء جميل جدا، وليت آل البنات يتحجبن   الحجبة الحجبة ””

..““قدرقدرأأأتمنى ذلك ولكني ال    أتمنى ذلك ولكني ال    
يمن يمن الال، ، هشام هشام 
شعر أعندما أرى امرأة ترتدي لباسا يستر آل جسدها،    ”

.“ باالعتزاز ألني مسلم   
  


