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العفاف والحجاب فً الدٌانات السماوٌة الثالث والمصادر العربٌة )حتى نهاٌة الدولة 

 م (947هـ / 231األموٌة 

تعد دراسة العفاف والحجاب وما ٌشتمل علٌها من وظائف من األمور المهمة التً من 

ظة على المجتمع من ظواهر الخالعة وإنتشار الفواحش فٌه,ولما كانت شأنها المحاف

مسألة العفة واألحتشام واأللتزام بالحجاب من األمور التً أكدتها الدٌانات السماوٌة عامة 

والدٌن اإلسالمً على وجه الخصوص. وقد حفل تأرٌخنا وسجل العدٌد من المواقف 

مفصالً مهماً فً التارٌخ سواء  فاف والحجابالتً لها عالقة بهذا الموضوع , وشكل الع

كان فً الدٌانات السابقة لألسالم او الدٌن اإلسالمً اذ ٌعدان من األمور المهمة التً من 

شأنها المحافظة على كٌان المجتمع حٌث من خالل المحافظة علٌهما ٌتم بناء مجتمع 

السماوٌة الثالث . لهذا التً جاءت بها الدٌانات والحفاظ على القٌم والمباديء صحٌح 

 كان البد من دراسته ألهمٌته التارٌخٌة . 

The chastity and the veil in the three monotheistic religions and Arab sources to the 

and of the Umayyad dynasty 132AH/ 749BC 

 

The study of chastity and the veil, and included in the functions of the important things 

that will preserve the community of the phenomena of pornography and the spread of 

immorality in it, and what was the issue of chastity and decency and commitment to the 

veil of things confirmed by the General heavenly Islamic religion religions in particular. 

Has been our history concert and record a variety of situations that have to do with this 

topic, and the form of chastity and the veil detailed important in history, whether it was 

in the past of Islam religions or the Islamic religion as the promise of the important 

things that would preserve the integrity of the community, where by maintaining them is 

to build true community and maintaining the values and principles that came out of the 

three monotheistic religions. This had to be a study of the historical significance. 


