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ملخص البحث:
املرأة حمجبة تلبس النقاب والربقع بطيب نفسها يف أفغانستان ،وكلهن حمجبات وإن مل ترتد بعضهن النقاب،
فال يعري عليهن الناس .ومعظم الناس اآلن ال يبالون يف عدم ارتدائهن النقاب إذا كن حمجبات؛ ألهنم يعرفون
الفرق بني احلجاب والنقاب وحكمه كما هو واضح من الشرع وظاهر آراء املذاهب األربعة يف حكم النقاب.
وقرروا احلنفية أبن النقاب
وكما يقولون األحناف واملالكية أبن مسألة النقاب تدخل يف املصلحة التحسينيةّ ،
مستحب غري الزم ،وقد يصري النقاب واجبا عند اخلوف من الفتنة ،فيصبح بذلك من املصلحة احلاجية
أمر
ّ
عندهم .أما عند الشافعية واحلنابلة فيبدو أهنم يرون أن مسألة النقاب تدخل يف املصلحة احلاجية؛ لذا جعلوه
أمرا ضروراي الزما .والتعليل عندهم انتشار الفتنة واألضرار اليت تواجه املرأة املسلمة يف اجملتمع املسلم ،فإنه إذا
تساهل الناس يف أمر النقاب يتدرج يف هدفه للمصاحل بدء هبدم األمور التحسينية ،مث يسري حنو هدم األمور
احلاجية .ومن معاصري العلماء مثل الشيخ انصرالدين األلباين من يرى بكشف وجه املرأة ،وأ ّكد مرارا على أن
احلجاب الشرعي ال يشمل تغطية الوجه أبي حال ،بيد أن النقاب واجب حتمي عند بعض املتشددين السلفيني
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 كان بعض الناس يزعمون أن النقاب، واإلشكالية العظيمة أتيت يف أن يف بلد الباحث أفغانستان.واملتطرفني
 أن النقاب من املصاحل الشرعية، ومن وجهة نظر الباحث. وال يعتقدون بلبسه،من أمور السياسية ال الدينية
 ويف، أحياان قد يكون ضروراي والزما، فيختلف ابختالف اجملتمع وظروفه،ويدخل يف ابب احلاجية والتحسينية
 فإذا كان خوف الفتنة واإلضرار غلب عليهن فيكون لباسه أمرا واجبا ومن.وقت ما قد يكون مباحا وغري الزم
 وإال فأمر مستحب ومن املصاحل التحسينية والتزيينية كما هو،املصاحل احلاجية كما هو رأي الشافعية واحلنابلة
.رأي احلنفية واملالكية
 التحسينية، املصاحل احلاجية، أفغانستان، نقاب املرأة:الكلمات املفتاحية

Abstract
Women are veiled and covered in Afghanistan and wear the niqab and the burqa with their
consent and satisfaction. However, some do not wear the niqab and don't face criticism
from people. It is not surprising that most people now do not care about wearing the niqab
so long as they are veiled. This scenario is attributed to their knowledge of the difference
between the veil and the niqab and its ruling and conditions since it is clear from the Sharia
perspective and the apparent views of the four Islamic sects regarding the ruling on the
niqab. The Hanafis and Malikis say that the subject of the niqab comes under the purifying
interest/ embellishment (tahsiniyat), so in this situation, the niqab is a desirable and not
obligatory issue. However, due to fear of fitnah(seduction), it becomes a compulsory issue,
a necessary interest(hajiyat). On the other hand, the Shafi'is and Hanbalis state that the issue
of the niqab falls under the necessary interest (hajiyat). Therefore, in their view, it is a
necessary and compulsory issue. Their justification behind their opinion is the spread of
sedition (fitnah) and damages facing Muslim women in the human society; and that if
people are negligent and indulgent regarding the issue of the niqab, it progresses in its aim
for the interests, beginning with the demolition of embellishment interests, and then leads
towards the destruction of essential interest (hajiyat). And among the contemporary sharia
scholars, such as Sheikh Nasir al-Din al-Albani, emphasized that the legal/sharia veil does
not include covering the face in any way. The niqab is obligatory from the view of some
Salafi extremists and fundamentalists. However, the issue is that in Afghanistan, some
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people claim that the niqab is a political matter, not a religious one, and they do not believe
in wearing it. From our point of view, the niqab is one of the sharia needful (hajiyah) and
ameliorative (tahsiniyah) interests, and it varies according to society and circumstances.
Sometimes, it is necessary and mandatory, and at other times it is optional and not
necessary. Suppose there is fear of sedition and harm. In that case, it is an obligatory issue
and becomes one of the necessary issues, as it is the opinion of the Shafi'i and the Hanbalis.
Otherwise, it is desirable and among the ameliorative and decorative interests, as it is the
Hanafis' opinion and the Malikis' opinion.

املقدمة

رب العاملني ،وأصلي وأسلم على املبعوث رمحة للعاملني ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .أما
احلمد هلل ِّّ
بعد،
فقد تعالت األصوات يف اآلونة األخرية تنادي أبن النقاب بدعة ال أساس له يف دين هللا وشريعته!
خصوصا يف أفغانستان واجملتمع األفغاين ،فأراد الباحث أن يكتب يف هذا املوضوع جوااب عن املوضوع الذي
ردا على املتجددين واحلداثيني يف هذه
جعله عنواان للبحث ،ومن األهم أنه موضوع شائع يف اجملتمع األفغاين؛ َو ّ
اآلونة األخرية حول مشكلة نقاب املرأة وحلها يف ضوء القرآن والسنة خاصة يف أفغانستان ،فيقول:
دل كثري من آايت القرآن الكرمي والسنة النبوية على مشروعية النقاب ،وليس املقصود هنا احلديث
لقد ّ
الدال على وجوب سرت الوجه أو استحبابه ،وإمنا املقصود سرد األدلة على مشروعيته ،وأنه ليس ببدعة يف
الدين ،بل أنه سنة وعبادة وليس بسنة عادية وعادة ،مع ذكر األدلة املتعلقة هبذه القضية يف هذا اجلو املختنق
وزمن الفنت يف اجملتمعات املختلفة يف أحناء العا َمل وخاصة اجملتمع األفغاين.

وإذا نظران إىل أزواج النيب  وأمهات املؤمنني فنجدهن مل يكن كاشفات الوجه ،بل كن منقبات
وحمجبات أمام األجانب يف املاضي ،وهذه كلها أدلة على وجوب تغطية الوجه للنساء يف هذا الزمن .ومن
انحية أخرى ،أن النقاب ابعث عظيم علي تنمية الغرية على احملارم من أن تنتهك أو ختدش ،وسبب لنجابة
األفراد يف األسر والذراري ،وسبب لغرية النساء على أعراضهن وشرفهن ،وابعث لغرية اآلابء واملسؤولني يف
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األسر ،وسبب لغرية املومنني على حمارم املومنني اآلخرين مبا جيرح كرامتها أو خيدش عفتها ،ولو بنظرة أجنيب
إليها.
أمهية البحث وفوائده:
أتيت أمهية هذ البحث والدراسة من خطورة األفكار اليت طرحها الفكر العلماين والتجدد واحلداثة حتت أمساء
خمتلفة خالبة براقة وذات مكر وخداع اليت فُتحت ألرابهبا مساحات واسعة يف فضاء اإلعالم ومنابر الثقافة،
تزعزع الثوابت وتشكك املسلّمات حول أمهية النقاب يف اجملتمع اإلسالمي وأفغانستان بزعم أن اإلشكال يف
فهم النص ال يف النص ذاته ،ويف داللة النص ال عبارة النص.
األمهية املرجوة يف هذا البحث حتتوي على ما أييت:
 .1معرفة آراء املذاهب األربعة يف النقاب.
 .2معرفة سبب اخلالف يف النقاب بني املذاهب األربعة.
 .3معرفة العالقة بني مشكلة النقاب ومقاصده وحل املشكلة حوله يف أفغانستان.
 .4بيان مشكلة النقاب وكيفيتها يف جمتمع أفغانستان احلايل.
 .5رد على اآلراء احلرة والضاربة للحداثيني واملتجددين.
 .6إبراز أن االهتمام بلبس النقاب وحفظ احلجاب سبب لتقوية مكانة املرأة يف اجملتمع.
ويرجو الباحث بعد إمتام كتابة هذا املقال املتواضع ذكر الفوائد ،ومنها:
 .1ازدايد معلومات الباحث يف مسألة النقاب يف ضوء القرآن والسنة.
 .2بيان حكم النقاب عند املذاهب األربعة.
 .3تطوير البحث والدراسة حول النقاب يف اجملتمعات اإلسالمية وأفغانستان يف كل اجملاالت.
 .4إرشاد للمجتمع األفغاين اإلسالمي يف فهم نقاب املرأة املسلمة.
 .5كشف الشبهات حول منع النقاب اليت انتشرت يف اجملتمع اإلسالمي.
 .6الفرق بني النقاب واحلجاب والسرت يف ضوء القرآن اجمليد والسنة املطهرة.
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 .7الرد على منكري نقاب املرأة يف الشريعة اإلسالمية وعلى احلداثيني واملتجددين.
فجاء هذا البحث مسامها يف التحصني والوقاية من التأثر بوابء هذا الفكر الذي يؤدي إىل االحنراف يف
التصور واالعتقاد والسلوك حول نقاب املرأة يف أفغانستان.
إشكالية البحث وأسئلته:
بناء على أن موضوع النقاب أمر جمادل فيه ومتنازع عليه ،قد خلطت أكثر النساء بني النقاب واحلجاب يف
جمتمع أفغانستان ،وهذا هو سبب على عدم رعايتهن النقاب وااللتزام به ،وكذلك سبب الختالف أكثر الناس
حىت بعض العلماء يف حكم النقاب واحلجاب ،وأيضا هناك آراء متعددة وخمتلفة يف كيفية نقاب املرأة عند
أكثر الناس والعلماء .فهذه هي مشكلة عظيمة ومستمرة مر الزمن بني العلماء وعامة الناس ،فبناء على ذلك
يريد الباحث أن حيلل هذه املشكلة بذكر نظرايت الفقهاء والرأي الراجح يف املسألة ،وهو الرأي الذي ال خيالف
الشرع وال يقلع أساس اجملتمع حىت يزيل االختالفات بني الناس والنساء والعلماء يف هذا املوضوع.
وأبرز أسئلة البحث ما أييت:
 .1ما النقاب؟ وما الفرق بينه وبني احلجاب والسرت؟
 .2هل النقاب من الواجبات الدينية أم العادة املتعلقة ابملرأة أم ال؟
 .3كيف كانت آراء املذاهب األربعة يف النقاب؟
 .4هل تلك اآلراء اليت قالت هبا املذاهب األربعة تتماشى مع مقاصد الشريعة؟
 .5ما أدلة احلداثيني واملتجددين حول النقاب الشرعي؟
 .6ما كيفية النقاب يف الشريعة اإلسالمية وفق نظر القائلني ابلتزامها؟
 .7كيف رأي النساء وعامة الناس قبل النقاب يف أفغانستان؟
 .8ملاذا ال يبالون بعض الناس برعاية النقاب وما دليلهم؟
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منهج البحث:

وفقا لطبيعة املوضوع وعنوانه ،سيتبع الباحث يف هذا البحث األسلوب النوعي (الكيفي) فهو ما وجده الباعث
األنسب لكتابة حبثه وتوضيح مفاهيم حماوره واستيعاب فكرته ،وستكون منهجية البحث هبذا النمط:
 -1املنهج االستنباطي :من أجل استنباط بعض املوضوعات من التجارب السابقني يف بعض البالد
اإلسالمية ،ومن الدراسات والبحوث والكتب وغريها من مصادر املعلومات املختلفة.

 -2املنهج االستقرائي :يكون هذا املنهج من خالل اخلربة والدراسة امليدانية واملالحظة املباشرة ،ومن خالل
األسئلة واالستبيان من بعض العلماء والطالب ،وعامة الناس الستكشاف ومعرفة وجهة نظرهم وآراءهم
عن البحث ،واألهداف ،واخلطط والتوقعات حول النقاب وكيفيته وحكمه.
 -3املنهج التحليلي والتوصيفي :هو العملية البحثية اليت قامت على بيان وتفسري مشاكل النقاب وحله يف
جمتمع أفغانستان ،فسيقوم الباحث يف هذا البحث جبمع املعلومات واملعارف املتعلقة مبوضوع النقاب
وحله يف ضوء الكتاب والسنة عن طريق دراسة الكتب األساسية واملراجع املهمة حوله.
طريقة الدراسة يف البحث

جاء هذا البحث على عناوين خمتلفة مفتتحا مبقدمة تشتمل على أهداف البحث وحدود البحث وأسئلة
البحث ،ومواصلة بصلب املوضوع وزبده ،ومنتهيا ابخلامتة .وقد رتب الباحث مباحثه على النحو اآليت :تعريف
النقاب لغة واصطالحا ،وذكر أقوال العلماء حول حكم النقاب يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة ،وذكر نظرايت
األئمة األربعة وأدلتهم ،وكيفية النقاب يف أفغانستان ،والفرق بني النقاب واحلجاب والسرت ،كما رتّب قائمة

املصادر واملراجع اليت استُفيد منها يف هذا البحث بذكر اسم الكتاب ،واملؤلف ،واحملقق إن كان له ،مث مكان
النشر ،والناشر ،واتريخ النشر ،ورقم اجمللد ،والصفحة .أما إذا مل يعثر الباحث على املعلومات فيضع عالمات
مثل (د.ت) دون التاريخ( ،د.ط) دون الطبع ،و(د.ن) دون الناشر.
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معرض للنقصان واخلطأ،
وقد بذل الباحث قصارى جهده يف كتابة هذا البحث ،وكل عمل بين آدم
ٌ
وأمتىن أين قد وصلت إىل املعلومات والنتائج الصحيحة ،وإن كان ما كتبت صحيحا وصوااب فمن هللا ،وما كان
فيه من األخطاء فمين ومن الشيطان.
شرعا:
تعريف النقاب ،واحلجاب ،والسرت والعورة لغة و
اصطالحا و ً
ً

النقاب لغة
النِّّقاب بكسر النون :ما تنتقب به املرأة ،يقال :انتقبت املرأة ،وتنقبت ،أي غطت وجهها ابلنقاب .والنِّّقاب
صحيح دال على فتح الشيء ومنه نقب احلائط
أصل
ٌ
يف اللغة من اجلذر اللغوي نقب ،النون والقاف والباءٌ ،
أي فتحه ،ونقاب املرأة شاذ عن هذا األصل كما قاله ابن فارس 3.وقال ابن منظور" :نقب :والنِّّقاب ِّ
القناع
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
مارن األنف ،واجلمع نُ ُقب ،وقد تَنَ قَّب ِّ
ت املرأة وانْتَ َقب ْ ِّ
على ِّ
قاب املرأَة.
قاب :ن ُ
ت ،وإهنا َحلَ َسنة النّ ْقبة ابلكسر ،والنّ ُ
َ
َ
ٌ
ِّ
صةُ ،فإن أَنْ َزلَْته دون ذلك إىل
قاب على وجوه؛ قال الفراء :إذا ْأدنَت املرأة نِّ َ
الو ْ
ص َو َ
والنّ ُ
قاهبا إىل عينها فتلك َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
قاب على ِّ
مارِّن األنف" .4ويف
قاب ،فإن كان على طرف األنف فهو اللّ َف ُام .وقال أبوزيد :النّ ُ
ال َم ْحج ِّر فهو النّ ُ
املعجم الوسيط يف مادة (نقب)" :تنقبت املرأة :شدت النقاب على وجهها".
النقاب اصطالحاً:
للنقاب تعريفات اصطالحية كثرية ابعتبارات متعددة ونظرايت خمتلفة ،ومنها :النقاب هو ما انتهي إىل األنف
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
قاب على وجهها
ب به املَْرأَةُ ،أو انتقبت املرأَةُ :أي شدَّت النّ َ
فغشي كل الوجه أو بعضه ،أو النّ ُ
قابَ :ما تَْن تَق ُ
ِّ
ِّ
اخلِّمارِّْ ،
َي َما ََْت َعلُهُ الْ َم ْرأَةُ َعلَى أَنِّْف َها أَو َو ْج ِّه َها تَتَ َس َّرت به 5.وقال
احل َج ُ
اب ،أ ْ
(فتاة ُمنتقبة) .والنقاب هو الْقنَاعُُ َ ْ ،
 3ابن فارس ،أمحد بن زكراي أبو احلسني ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون( ،بريوت :دار الفكر1399 ،ه 1979/م)،
بتصرف.
ج ،5صّ ،466-46
4
بتصرف.
ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر ،طبع1414 ،3ه ) ،ج ،1صّ .768

 5اجلوهري ،إمساعيل بن محاد ،الصحاح؛ اتج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق :حممد زكراي يوسف( ،بريوت :دار العلم للماليني ،ط،4
1990م) ،ج ،6ص.309
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وجهها :غطّته ابلربقُع وهو
الدكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر يف معجمه" :النقاب هو الربقع ،برقعت املرأة َ
6
النّقاب أو احلجاب".
عرف النّقاب يف اصطالح الفقهاء على أنّه اللباس الذي تنتقب به املرأة ،وتغطي به وجهها ،وهو
ويُ ّ
غطاء تسرت به املرأة وجهها وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منه .وقال الشيخ ابن عثيمني  -رمحه هللا " :-والنقاب:
7
عرفه ابن حجر  -رمحه هللا تعاىل
لباس الوجه ،وهو أن تسرت املرأة وجهها وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منه" .و ّ
8
ِّ
النقاب معروف للنساء ال
السنديُ " :
عنه  -أبنه" :اخلمار الذي يُ َش ّد على األنف أو حتت احملاجر" .وقال ّ
9
يبدو منه إال العينان".

النقاب شرعاً:
وقد ذكر أهل اللغة يف معامجهم معىن النقاب يف االصطالح الشَّرعي ،فهو ما تضعه املرأة من القماش على
الوجه لسرته .وتشرتك به ألفا ٌظ قد يُظن َّأهنا ذاهتا النِّّقاب ،ويف احلقيقة هي ختتلف عنه وإن كانت تشرتك معه
السرت ،وهو ما تغطّي به املرأة رأسها ،ومنه قول
يف كوهنا ممَّا عُرف لباسا للمرأة .ومنها اخلمار :وأصله يف اللغة َّ
ضن ِمن أَب ِ
ِ
هللا ﷻ﴿ :وقُل لِِّلْم ْؤِمنَ ِ
ين ِِزينَ تَ ُه َّن إَِّال َما ظَ َه َر ِم ْن َها ۖ
ات يَغْ ُ
ض َْ ْ ْ َ
ْن فُ ُر َ
ُ
َ
وَج ُه َّن َوَال يُ ْبد َ
صا ِره َّن َوََْي َفْظ َ
ۖ
ض ِربْ َن ِِبُ ُم ِرِه َّن َعلَ ٰى َُجيُوِبِِ َّن ۖ﴾ ]النور.]31:
َولْيَ ْ
احلجاب لغةً واصطالحا وشرعاً:

 6أمحد خمتار ،عبد احلميد عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،مبساعدة فريق عمل( ،السعودية :عامل الكتب ،ط1429 ،1ه 2008/م)،
ج ،1ص.193

 7ابن العثيمني ،حممد بن صاحل بن حممد ،الشرح املمتع على ِزاد املستقنع( ،بريوت :دار ابن اجلوزي ،ط1422( ،1ه ) ،ج ،7ص.134

 8ابن حجر ،أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،بريوت :دار املعرفة ،ط1379 ،1م) ،ج ،4ص.53
 9السندي ،نور الدين بن عبد اهلادي ،أبو احلسن ،حاشيته على النسائي ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة( ،حلب :مكتب املطبوعات اإلسالمية،
ط1406 ،2ه1986/م) ،ج ،5ص.133
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احلجاب لغة بكسر احلاء مصدر حجب ،السرت أو كل ما حال بني شيئني ،وكل ما حال ومنع بني شيئني فهو
ِّ
ِّ
ِّ
مار .تَتكلم ِّمن
حجاب ،أو من احلجب َوَما أشرف من ْ
اجلَبَل ،أَزالَت احلجاب َعن َو ْج ِّهها :أي النّ َ
قاب ،اخل َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ٍ ِّ ِّ ِّ ِّ
ني ال َق ْل ِّ
ب َوالبَطْ ِّن 10.أما احلِّجاب فهو غطاء
ب بَْ َ
َوراء حجاب :من َوراء س ْرت ،ح ُ
جاب ال َق ْلب :غالف َْحي ُج ُ
عام للمرأة.
شرعا :هو حجب املرأة ما حيرم عليها إظهاره ،أي :سرتها ما جيب عليها سرته ،وأوىل ذلك وأوله:
سرت الوجه؛ ألنه حمل الفتنة وحمل الرغبة .فالواجب على املرأة أن تسرت وجهها عمن ليسوا مبحارمها … فعلم
هبذا أن الوجه أوىل ما جيب حجابه .وهناك أدلة من كتاب هللا وسنة نبيه  وأقوال الصحابة وأقوال أئمة
اإلسالم وعلماء اإلسالم تدل على وجوب احتجاب املرأة جبميع بدهنا على من ليسوا مبحارمها.

11

وشرعا:
السرت لغةً و
اصطالحا ً
ً
يعرف احلجاب لغة ابلسرت.
ّ

كل ما يسرت به ،ومينع من الوصول حنو املرغوب.
كل ما احتجب به ،واحلجاب هو ّ
و ّأما اصطالحا فهو ّ
كل ما يسرت جسد املرأة ابلكامل مبا يف ذلك الوجه والكفان ،وقد
ّأما مفهوم احلجاب يف اإلسالم فهو يشمل ّ
اختلف العلماء يف حكم حجاب املرأة الذي يشمل سرت الوجه والكفني حيث يرى اإلمام أمحد وأتباع املذهب
الشافعي ضرورة سرت املرأة للوجه والكفني عن الرجال األجانب ،وسيبحث الباحث اختالف العلماء مفصال
ّ
قريباَ يف املبحث اآليت.
وقال الشيخ صاحل الفوزان" :الصحيح الذي تدل عليه األدلة أن وجه املرأة من العورة اليت جيب سرتها،
بل هو أشد املواضع الفاتنة يف جسمها؛ ألن األبصار أكثر ما توجه إىل الوجه .فالوجه أعظم عورة يف املرأة،
مع ورود األدلة الشرعية على وجوب سرت الوجه .من أجل ذلك :قال هللا ﷻ﴿ :وقُل لِِّلْم ْؤِمنَا ِ
ض َن
ض ْ
ت يَغْ ُ
ُ
َ

 10إبراهيم مصطفى ،املعجم الوسيط ،ج ،1ص.159
 11ابن العثيمني ،وغريه ،فتاوى املرأة املسلمة ،ترتيب :أبو حممد أشرف بن عبد املقصود( ،السعودية :الدار الطربية ،ط ،1د.ت) ،ج ،1ص-391
.392
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ِمن أَب ِ
ِ
ض ِربْ َن ِِبُ ُم ِرِه َّن َعلَى َُجيُوِبِِ َّن﴾
ين ِِزينَ تَ ُه َّن إَِّال َما ظَ َه َر ِم ْن َها َولْيَ ْ
ْ َْ
ْن فُ ُر َ
وَج ُه َّن َوَال يُْبد َ
صا ِره َّن َوََْي َفْظ َ
[النور .]31:فضرب اخلمار على اجليوب يلزم منه تغطية الوجه".
اصطالحا:
العورة لغةً و
ً

العورة يف اللغة :اخللل يف الثغر ويف احلرب ،وقد يوصف به َّ
منكرا ،فيكون للواحد واجلمع بلفظ واحد 12.وهي
ما جيب على املرأة سرته أمام األجنيب .وأما عورة املرأة أمام الرجال األجانب أي غري احملارم  -وهم الذين حيل
هلم نكاحها  -فقد اختلف الفقهاء يف حتديدها .وكان اختالفهم راجعا إىل االختالف يف حتديد الزينة الظاهرة
وكيفية الضرب ابخلمار على اجليوب إدانء اجلالبيب .وذهب مجهور الفقهاء إىل أن جسم املرأة كله عورة أمام
الرجل األجنيب ما عدا الوجه والكفني؛ ألن املرأة حتتاج إىل املعاملة مع الرجال وإىل األخذ والعطاء ،لكن أجيز
13
كشف ذلك مع قيد األمن من الفتنة.
الفرق بني النقاب ،احلجاب ،والسرت ،والعورة:
فالنّقاب يغطي وجه املرأة فقط ،إال أن النقاب أو الربقع تظهر منهما عيون املرأة .قد توسعت النساء يف استعماله
وأساءت بعضهن يف لبسه مما جعل بعض العلماء مينع من لبسه ال على أنه غري شرعي يف األصل ،بل لسوء
استعماله وما آل إليه احلال من التساهل والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غري شرعي يشتمل
على إظهار فتحيت العينني حىت يظهر منهما اخل ّد واألنف وشيء من اجلبهة .وعليه ،فإذا كان نقاب املرأة أو
برقعها ال يظهر منهما إال العني وتكون الفتحة على قدر العني اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك
جائز ،وإال فإن عليها أن تلبس ما يغطي وجهها ابلكامل.
والفرق اآلخر يظهر يف قولك" :حجبين فالن عن كذا" وال تقول" :سرتين عنه وال غطاين" ،وتقول:
"احتجبت بشيء "كما تقول" :تسرتت به" .فاحلجاب هو املانع واملمنوع به ،والسرت هو املستور به ،وجيوز
أن يقال :حجاب الشيء ما قصد سرته ،أال ترى أنك ال تقول ملن منع غريه من الدخول إىل الرئيس داره
 12ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،1ص.1

 13الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد ،فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية( ،بريوت :دار ابن كثري ،ط1111 ،1ه) ،ج ،7ص.91
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من غري قصد املنع له :أنه حجبه ،وإمنا يقال :حجبه إذا قصد منعه ،وال تقول :احتجبت ابلبيت إال إذا
قصدت منع غريك عن مشاهدتك ،أال ترى أنك إذا جلست يف البيت ومل تقصد ذلك مل تقل :إنك قد
14
احتجبت.كما أن السرت ال مينع من الدخول على املستور مع أن احلجاب مينع ذلك.
حكم النقاب من القرآن الكرمي:
فإن الباحث مل جيد عن حكم النقاب منطوقا يف الكتاب والسنة ،وإمنا األدلة أتيت من بيان الصحابة والفقهاء
فصل الباحث عنها فيما يلي :سرت الوجه عن
ابآلايت املنطوقة يف مسألة احلجاب واجللباب واخلمار؛ لذلك سي ّ
الرجال األجانب ثبت تقريره يف الكتاب العزيز ضمن آايت احلجاب ،وإليك مجلة منها:
وه َّن ِمن َوَراء ِح َج ٍ
اب ذَلِ ُك ْم أَط َْه ُر لِ ُقلُوبِ ُك ْم
اسأَلُ ُ
اآلية األوىل قول هللا ﷻَ ﴿ :وإِذَا َسأَلْتُ ُم ُ
وه َّن َمتَاعاً فَ ْ
َوقُلُوِبِِ َّن﴾ [األحزاب .]53:هذه اآلية الكرمية رغم أن سبب نزوهلا يف حق أمهات املؤمنني  -رضي هللا عنهن
 إال أن نساء املؤمنني يدخلن معهن كذلك يف هذا اخلطاب ،ويدل على ذلك وجود القرينة يف اآلية الكرميةوهي احلكمة من نزول اآلية﴿ :ذَلِ ُك ْم أَط َْه ُر لِ ُقلُوبِ ُك ْم َوقُلُوِبِِ َّن﴾ ،ونساء املسلمني حباجة إىل أطهرية قلوهبن
وقلوب الرجال من الريبة .فهذه القرينة جعلت العلماء يقولون" :العربة بعموم اللفظ ،ال خبصوص السبب".
وإليكم ما يشهد ذلك من أقوال علماء التفسري ،يقول إمام املفسرين حممد بن جرير الطربي" :وإذا
وه َّن ِمن َوَر ِاء ِح َج ٍ
اب﴾ يقول:
اسأَلُ ُ
سألتم أزواج رسول هللا ونساء املؤمنني اللوايت لسن لكم أبزواج ،متاعا﴿ ،فَ ْ
من وراء سرت بينكم وبينهن ،وال تدخلوا عليهن بيوهتنَ ﴿ :ذلِ ُك ْم أَط َْه ُر لِ ُقلُوبِ ُك ْم َوقُلُوِبِِ َّن﴾ يقول ﷻ :سؤالكم
إايهن املتاع ،إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوهبن من عوارض العني فيها اليت تعرض
يف صدور الرجال من أمر النساء ،ويف صدور النساء من أمر الرجال ،وأحرى من أن ال يكون للشيطان عليكم
15
وعليهن سبيل".
14

إبراهيم مصطفى وغريه ،املعجم الوسيط ،حتقيق :جممع اللغة العربية( ،اإلسکندرية :دار الدعوة ،د .ط ،د .ت ،)،ج ،1ص.156

 15الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيدَ ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،حتقيق :أمحد حممد شاكر( ،السعودية :مؤسسة الرسالة ،ط،1
(1420ه 2000/م) ،ج ،19ص.166
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وهبذا التفسري لآلية الكرمية قال به املاوردي علي بن حممد" :أُمرن وسائر النساء ابحلجاب عن أبصار
الرجال ،وأمر الرجال بغض أبصارهم عن النساء" ،16واإلمام ابن العريب حممد بن عبد هللا املالكي" :واملرأة كلها
عورة ،بدهنا وصوهتا ،فال جيوز كشف ذلك إال لضرورة أو حلاجة ،كالشهادة عليها أو داء يكون ببدهنا أو سؤاهلا
17
عن ويعرض عندها".
عما يَ ُّ
ومن مجلة العلماء املتأخرين الذين يرون هبذا التفسري ،اإلمام حممد الشوكاين حيث يقول﴿" :أَط َْه ُر
لِ ُقلُوبِ ُك ْم َوقُلُوِبِِ َّن﴾ أي :أكثر تطهريا هلا من الريبة ،وخواطر السوء اليت تعرض للرجال يف أمر النساء ،وللنساء
حتل له ،واملكاملة
يف أمر الرجال .ويف هذا أدب لكل مؤمن ،وحتذير له من أن يثق بنفسه يف اخللوة مع من ال ّ

من دون حجاب ملن حترم عليه" ،18والشنقيطي يف بيان علة هذا احلكم" :إن تعليله تعاىل هلذا احلكم الذي هو
إجياب احلجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة يف قوله ﷻ﴿ :ذَلِ ُك ْم أَط َْه ُر لِ ُقلُوبِ ُك ْم َوقُلُوِبِِ َّن﴾
النيب  ال حاجة إىل
قرينة واضحة على إرادة تعميم احلكم؛ إذ مل يقل أحد من مجيع املسلمني :إن غري أزواج ّ

تعمم معلوهلا .ومبا ذكران تعلم
تقرر يف األصول :أن العلّة قد ّ
أطهرية قلوهبن وقلوب الرجال من الريبة ّ
منهن ،وقد ّ
أن يف هذه اآلية الكرمية الدليل الواضح على أن وجوب احلجاب حكم عام يف مجيع النساء ،ال خاص أبزواجه
19
خاصا هبن؛ ألن عموم علّته دليل على عموم احلكم فيه".
 وإن كان أصل اللفظ ًّ
ك ونِ ِ ِ
ِ
َِّب قُل ِِّّلَ ِْزو ِ
ني َعلَْي ِه َّن ِمن
اَج َ
واآلية الثانية قوله ﷻََ ﴿ :ي أَيُّ َها النِ ُّ
ني يُ ْدنِ َ
ساء ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
ك َوبَنَات َ َ َ
ك أَ ْد ََن أَن يُ ْع َرفْ َن فَ َال يُ ْؤذَيْ َن َوَكا َن َّ
اَّللُ غَ ُفوراً َّرِحيماً﴾ [األحزاب .]59:وقال الشنقيطي" :هذه
ََج َالبِيبِ ِه َّن ذَلِ َ
 16املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري( ،تفسري املاوردي) النكت والعيون ،حتقيق :السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم،
(بريوت :دار الكتب العلمية ،د .ط ،د .ت) ،ج ،4ص.)419

 17ابن العريب ،حممد بن عبد هللا األندلسي ،أحكام القرآن( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د .ط ،د .ت) ،ج ،6ص.418

 18حممد بن علي بن حممد ،الشوكاين ،فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية( ،بريوت :دار ابن كثري ،ط1111 ،1ه) ،ج ،4ص.394
 19الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر ،تفسري أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن( ،بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع ،ط1415 ،1ه1995 /م) ،ج ،6ص.584
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اآلية الكرمية حتمل داللة على صفة إدانء اجللباب املطلوبة ،وهذه الداللة واضحة يف ذكر أمهات املؤمنني الالئي
عرف صفة حجاهبن يف اآلية األوىل مع بناته ونساء املؤمنني ،وفيها قرينة واضحة على أن قوله ﷻ فيها:
جالبيبهن عليها ،والقرينة املذكورة هي
وجوههن إبدانة
ني َعلَْي ِه َّن ِمن ََجالبِيبِ ِه َّن﴾ يدخل يف معناه سرت
﴿يُ ْدنِ َ
ّ
ّ
قوله ﷻ﴿ :قُل ِِّّلَ ِْزو ِ
ك﴾ ووجوب احتجاب أزواجه وسرتهن وجوههن ،ال نزاع فيه بني املسلمني .فذكر
اَج َ
َ
20
يدل على وجوب سرت الوجوه إبدانء اجلالبيب كما ترى" .وهلذه الداللة
األزواج مع البنات ونساء املؤمنني ّ
ني َعلَْي ِه َّن ِمن
من اآلية الكرمية ،يسندها ما ورد عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -يف تفسري قوله ﷻ﴿ :يُ ْدنِ َ
ِ ِِ
علي ،قال :حدثنا أَبو صاحل ،قال :حدثين
ََجالبيبه َّن﴾ ،فقد روى اإلمام ابن جرير الطربي قال" :حدثين ّ
ك ونِ ِ ِ
اَج َ ِ
َِّب قُل ِِّّل ِْزو ِ
ني َعلَْي ِه َّن
معاوية عن علي عن ابن عباس :قولهََ ﴿ :ي أَيُّ َها النِ ُّ
ني يُ ْدنِ َ
ساء ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
ك َوبَنَات َ َ َ
ِمن ََجالبِيبِ ِه َّن﴾ ،أمر هللا نساء املؤمنني إذا خرجن من بيوهتن يف حاجة أن يغطني وجوههن من فوق رؤوسهن
ك ونِ ِ ِ
اَج َ ِ
َِّب قُل ِِّّل ِْزو ِ
ني
ابجلالبيب ،ويبدين عينا واحدة" .ويف قولهََ ﴿ :ي أَيُّ َها النِ ُّ
ني يُ ْدنِ َ
ساء ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
ك َوبَنَات َ َ َ
َعلَْي ِه َّن ِمن ََجالبِيبِ ِه َّن﴾ ،قال الطربي" :حدثين يعقوب بن إبراهيم ،قال :ثنا إمساعيل ابن علية ،عن عبد هللا
بن عون ،عن حممد بن سريين ،عن عبيدة السلماين فلبسها عندان ابن عون قال :ولبسها عندان حممد ،قال
حممد :ولبسها عندي عبيدة ،قال ابن عون :بردائه فتقنع به ،فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمىن،
وأدىن رداءه من فوق حىت جعله قريبا من حاجبه أو على احلاجب" 21.وروى اإلمام ابن جرير الطربي" :حدثين
يعقوب ،قال :حدثنا هشيم ،قال :أخربان هشام ،عن ابن سريين ،قال :سألت عبيدة عن قوله﴿ :قُل ِِّّل ِْزو ِ
ك
اَج َ
َ
ك ونِ ِ ِ
ِ
ني َعلَْي ِه َّن ِمن ََجالبِيبِ ِه َّن﴾ [األحزاب .]59 :قال :فقال بثوبه ،فغطى رأسه
ني يُ ْدنِ َ
ساء ال ُْم ْؤمنِ َ
َوبَنَات َ َ َ
22
ووجهه ،وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه".
 20الشنقيطي ،تفسري أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،ج ،6ص.244
 21الطربي ،تفسريه ،ج ،20ص.325 -324
 22الطربي ،تفسريه ،ج ،20ص.325
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ومن خالل هذه الرواايت يتبني إدانء اجللباب من العني من حتت ومن فوق هو تفسري اآلية الكرمية يف
زمن الصحابة  -رضي هللا عنهم  ،-كما صرحت بذلك الرواية عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما  ،-وما ورد
تفسريه يف زمن التابعني .يشهد ذلك أيضا رواية عبيدة السلماين وارث علوم علي بن أيب طالب وعبد هللا بن
مسعود  -رضي هللا عنهما  ،-وابن سريين ،وابن عون ،وقتادة ،والسدي ،وقد تناقل األئمة الثقات هبذا التفسري
جيال بعد جيل.
وهبذا قال أكثر علماء التفسري ،ومنهم :أبو زكراي حيىي بن زايد ،الفراء ،والزخمشري ،وابن العريب ،حممد
ني َعلَْي ِه َّن ِمن
بن عبدهللا املالكي ،وابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي بن حممد حيث قالوا" :يف معىن ﴿يُ ْدنِ َ
أهنن
َجالبيبهن﴾ تغطية الوجه والرأس فوق مخارها ،وابن اجلوزي وغريهم قالوا :يغ ِّطّني
رؤوسهن ووجوههن ليُعلَم َّ
ّ
حرائر ﴿ذلك أدَن﴾ أي :أحرى وأقرب 23.وقال الرازي" :وقوله﴿ :ذلك أدَن أَن يُ ْع َرفْ َن فَالَ يُ ْؤذَيْ َن﴾ يعرفن
أهنن حرائر فال يتبعن ،وميكن أن يقال :املراد يعرفن أهنن ال يزنني؛ ألن من تسرت وجهها مع أنه ليس بعورة ال
24

يطمع فيها أهنا تكشف عورهتا؛ فيعرفن أهنن مستورات ال ميكن طلب الزان منهن".
ني َعلَْي ِه َّن ِمن َجالبيبهن﴾ أي يرخينها عليهن
وقال عبد هللا بن أمحد بن حممود النسفي" :معىن ﴿يُ ْدنِ َ
زل الثوب عن وجه املرأة :أدين ثوبك على وجهك .و"من" للتبعيض
ويغطني هبا وجوههن وأعطافهن .يقال إذا ّ

أي ترخي بعض جلباهبا وفضله على وجهها تتقنع حىت تتميز من األمة ،أو املراد أن تتجلبنب ببعض ما هلن من
اجلالبيب ،وأن ال تكون املرأة متبذلة يف درع ومخار كاألمة ،وهلا جلباابن فصاعدا يف بيتها .وذلك أن النساء
هجرياهن يف اجلاهلية متبذالت تربز املرأة يف درع ومخار ،ال فضل بني احلرة واألمة،
كن يف أول اإلسالم على ّ
ّ
وكان الفتيان يتعرضون إذا خرجن ابلليل لقضاء حوائجهن يف النخيل والغيطان لإلماء ،ورمبا تعرضوا للحرة
 23ابن اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي ،بن حممدِ ،زاد املسري يف علم التفسري ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي( ،بريوت :دار
الكتاب العريب ،ط1422( ،1ه) ،ج ،5ص.150
 24فخر الدين الرازي ،أبوعبد هللا حممد بن عمر بن احلسن التيمي ،التفسري الكبري( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط1420 ،3ه) ،ج،25
ص.230
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حلسبان األمة؛ فأمرن أن خيالفن بزيهن عن زي اإلماء بلبس واملالحف وسرت الرؤوس والوجوه فال يطمع فيهن
25
طامع".
أهنن
وجوههن
ونقل الشوكاين قول الواحدي" :قال املفسرون :يغطني
ورؤوسهن إالّ عينا واحدة ،فيعلم ّ
ّ
ّ
هلن أبذى .وقال احلسن :تغطي نصف وجهها .وقال قتادة :تلويه فوق اجلبني وتش ّده مث
حرائر فال يعرض ّ
26

تعطفه على األنف ،وإن ظهرت عيناها لكنه يسرت الصدر ومعظم الوجه".
ومن علماء التفسري من ذكر قول ابن عباس وعبيدة السلماين يف تفسري اآلية الكرمية ،وهذا يؤكد على
مشروعية هذا الرأي عندهم؛ لذلك أوردوا هذا القول يف تفاسريهم ،ومنهم :املاوردي ،والبغوي ،وأبوحيان

األندلسي ،وابن كثري وجالل الدين السيوطي ،وحممود بن عبد هللا واأللوسي.

27

أما تفسري العلماء للجزء اآلخر من اآلية الكرمية نفسها ،وهو قوله ﷻ﴿ :ذلك أدَن أن يعرفن﴾ فهو
يدور حول سبب نزوهلا .فقد أخرج ابن سعد عن حممد بن كعب القرظي قال" :كان رجل من املنافقني يتعرض
لنساء املؤمنني يؤذيهن ،فإذا قيل له قال :كنت أحسبها أمة ،فأمرهن هللا ﷻ أن خيالفن زي اإلماء ،ويدنني
عليهن من جالبيبهن ،ختمر وجهها إال إحدى عينيها ﴿ذلك أدَن أن يعرفن﴾ ،يقول :ذلك أحرى أن يعرفن".

وينقلها حممد بن عمر الرازي" :وكان يف اجلاهلية خترج احلرة واألمة مكشوفات يتبعهن الزانة وتقع

التهم؛ فأمر هللا احلرائر ابلتجليب .وقوله ﷻ﴿ :ذلك أدَن أَن يُ ْع َرفْ َن فَالَ يُ ْؤذَيْ َن﴾ ،قيل :يعرفن أهنن حرائر

فال يتبعن ،وميكن أن يقال :املراد يعرفن أهنن ال يزنني؛ ألن من تسرت وجهها مع أنه ليس بعورة ال يطمع فيها
28
أهنا تكشف عورهتا ،فيعرفن أهنن مستورات ال ميكن طلب الزان منهن".
 25عبد هللا بن أمحد بن حممود حافظ الدين النسفي ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،حققه وخرج أحاديثه :يوسف علي بديوي (بريوت :دار
الكلم الطيب ،ط1419 ،1ه 1998 /م) ،ج ،3ص.313

 26الشوكاين ،فتح القدير ،ج ،4ص.402
 27الشوكاين ،فتح القدير ،ج ،4ص.402

 28فخر الدين الرازي ،التفسري الكبري ،ج ،25ص.230
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وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :وكانوا قبل أن تنزل آية احلجاب كان النساء خيرجن بال جلباب ،يرى
الرجل وجهها ويديها ،وكان إذ ذاك جيوز هلا أن تظهر الوجه والكفني ،وكان حينئذ جيوز النظر إليها ألنه جيوز
هلا إظهاره ،مث ملا أنزل هللا عز وجل آية احلجاب بقوله ﷻَ﴿ :ي أيها النِب قل ّلِزواَجك وبناتك ونساء
املؤمنني يدنني عليهن من َجالبيبهن﴾ ،حجب النساء عن الرجال ،وكان ذلك ملا تزوج زينب بنت جحش؛

فأرخى السرت ومنع أنسا أن ينظر ،وملا اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيرب ،قالوا :إن حجبها فهي
من أمهات املؤمنني وإال فهي مما ملكت ميينه؛ فحجبها؛ فلما أمر هللا أن ال يسألن إال من وراء حجاب وأمر
أزواجه وبناته ونساء املؤمنني أن يدنني عليهن من جالبيبهن ،و(اجللباب) هو املالءة ،وهو الذي يسميه ابن
مسعود وغريه الرداء ،وتسميه العامة اإلزار ،وهو اإلزار الكبري الذي يغطي رأسها وسائر بدهنا ،وقد حكى أبو
عبيد وغريه أهنا تدنيه من فوق رأسها فال تظهر إال عينها ،ومن جنسه النقاب؛ فكن النساء ينتقنب ،ويف
الصحيح أن احملرمة ال تنتقب وال تلبس القفازين؛ فإذا كن مأمورات ابجللباب لئال يعرفن وهو سرت الوجه أو
سرت الوجه ابلنقاب كان الوجه واليدان من الزينة اليت أمرت أال تظهرها لألجانب؛ فما بقي حيل لألجانب النظر
29
إال إىل الثياب الظاهرة؛ فابن مسعود ذكر آخر األمرين ،وابن عباس ذكر أول األمرين".
ِ
ض ِربْ َن ِِبُ ُم ِرِه َّن َعلَى َُجيُوِبِِ َّن َوَال
ين ِِزينَ تَ ُه َّن إَِّال َما ظَ َه َر ِم ْن َها َولْيَ ْ
واآلية الثالثة قول هللا ﷻَ ﴿ :وَال يُْبد َ
ِ
ِ ِ
آابئِ ِه َّن﴾ [النور.]31:
ين ِِزينَ تَ ُه َّن إَِّال لبُ عُولَت ِه َّن أَو َ
يُْبد َ
ينتهن ،ومها زينتان :إحدامها:
يقول اإلمام ابن جرير الطربي" :وال يُظهرن للناس الذين ليسوا هلن مبحرم ز ّ
املعين منه هبذه
ما خفي ،وذلك كاخللخال والسوار والقرط والقالئد ،واألخرى :ما ظهر منها ،وذلك خمتلف يف ّ
اآلية؛ فكان بعضهم يقول :زينة الثياب الظاهرة .وقال آخرون :الظاهر من الزينة اليت أبيح هلا أن تبديه :الكحل،

 29تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ،ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم( ،اململكة العربية السعودية:
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية ،ط1416 ،1ه 1995/م) ،ج ،22ص.110
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واخلامت ،والسواران ،والوجه ،قاله ابن عباس ،وسعيد بن جبري ،وعطاء .أما من قال ابلقول األول (أي :أن
املقصود ابلزينة الظاهرة هي الثياب):
 .1ابن مسعود  -رضي هللا عنه  ،-فقد روى ابن جرير قال" :حدثنا ابن محيد ،قال :حدثنا هارون بن
املغرية ،عن احلجاج ،عن أيب إسحاق ،عن أيب األحوص ،عن ابن مسعود ،قال :الزينة زينتان :فالظاهرة
منها الثياب ،وما خفي :اخلَْل َخاالن والقرطان والسواران".

 .2وإبراهيم النخعي ،فقد روى ابن جرير قال" :حدثنا سفيان ،عن علقمة ،عن إبراهيم ،يف قولهَ ﴿ :وال
ِ
ين ِِزينَ تَ ُه َّن إِال َما ظَ َه َر ِم ْن َها﴾ :قال :الثياب".
يُْبد َ
 .3واحلسن البصري ،فقد روى ابن جرير قال" :حدثين يعقوب ،قال :حدثنا ابن علية ،قال :أخربان بعض
30
أصحابنا ،إما يونس ،وإما غريه ،عن احلسن ،يف قوله﴿ :إِال َما ظَ َه َر ِم ْن َها﴾ ،قال :الثياب".
31
 .4وقال الفراء﴿" :إال ما ظهر منها﴾ ،مثل الكحل واخلامت واخلضاب".
ونقل القرطيب قول ابن خويز منداد املالكي عند تفسريه هلذه اآلية الكرمية" :إن املرأة إذا كانت مجيلة
وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها سرت ذلك ،وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها
32
وكفيها".
ِ
ين ِِزينَ تَ ُه َّن﴾ كاحللي والثياب واألصباغ فضال عن مواضعها ملن ال حيل أن
وقال البيضاويَ ﴿ :والَ يُْبد َ
تبدى له .و﴿إِالَّ َما ظَ َه َر ِم ْن َها﴾ عند مزاولة األشياء كالثياب واخلامت ،فإن يف سرتها حرجا .وقيل املراد ابلزينة
مواضعها على حذف املضاف أوما يعم احملاسن اخللقية والتزيينية ،واملستثىن هو الوجه والكفان ألهنا ليست
 30الطربيَ ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،ج ،12ص.156

 31الفراء ،أبوز كراي حيىي بن زايد بن عبد هللا بن منظور الديلمي ،معاين القرآن ،حتقيق :أمحد يوسف النجايت وحممد علي النجار وعبد الفتاح
إمساعيل الشليب( ،مصر :دار املصرية للتأليف والرتمجة ،ط( ،1د.ت) ،ج ،2ص.249
 32القرطيب ،أبوعبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي ،اجلامع ّلحكام القرآن = تفسري القرطِب ،حتقيق :أمحد الربدوين
وإبراهيم أطفيش( ،القاهرة :دار الكتب املصرية ،ط1384 ،2ه 1964/م) ،ج ،12ص.152
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بعورة ،واألظهر أن هذا يف الصالة ال يف النظر؛ فإن كل بدن احلرة عورة ال حيل لغري الزوج واحملرم النظر إىل
وحتَ ُّم ِّل الشهادة" 33.وبه قال ابن كثري وابن مسعود :احلسن ،وابن سريين ،وأبو
شيء منها إال لضرورة كاملعاجلة َ
َّخعي ،وغريهم.
اجلوزاء ،وإبراهيم الن َ
وروي عن
وقال األعمش ،عن سعيد بن ُجبَري ،عن ابن عباس" :املراد ابلزينة :وجهها وكفيها واخلامت"ُ .

َّخعي ،وغريهم حنو ذلك.
ابن عمر ،وعطاء ،وعكرمة ،وسعيد بن جبري ،وأيب الشعثاء ،والضحاك ،وإبراهيم الن َ
األح َوص عن
وهذا حيتمل أن يكون تفسريا للزينة اليت هنني عن إبدائها ،كما قال أبو إسحاق َّ
السبيعي عن أيب ْ
ِ
ين ِِزينَ تَ ُه َّن﴾" :الزينة ال ُق ْرط والد ُّْملُج واخللخال والقالدة" .ويف الرواية عنه هبذا
عبد هللا يف قوله ﷻَ ﴿ :وال يُ ْبد َ
اإلسناد قال" :الزينة زينتان :فزينة ال يراها إال الزوج :اخلامت والسوار .وزينة يراها األجانب ،وهي الظاهر من
الثياب" .وقال الزهري" :ال يبدو هلؤالء الذين َمسَّى هللا ممن ال حيل له إال األسورة واألمخرة واألقرطة من غري
حسر ،وأما عامة الناس فال يبدو منها إال اخلوامت" .وقال مالك عن الزهري﴿" :إِال َما ظَ َه َر ِم ْن َها﴾ اخلامت
واخللخال" .وحيتمل أن ابن عباس ومن اتبعه أرادوا تفسري ما ظهر منها ابلوجه والكفني ،وهذا هو املشهور عند
34
اجلمهور.
وخالصة القول يف مشروعية النقاب يف القرآن الكرمي :أن سرت املرأة وجهها وتنقبها أمر مشروع بداللة
القرآن الكرمي ،وهو ما قرره تفسري الصحابة كابن عباس يف آية اجلالبيب ،وابن مسعود رضي هللا عنه يف آية
الزينة ،وهو كذلك ما قرره تفسري التابعني كذلك ،وبه قال علماء التفسري على مر العصور.

33

البيضاوي ،انصر الدين أبوسعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل املعروف بتفسري البيضاوي ،حتقيق :حممد

عبد الرمحن املرعشلي( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط1418 ،1ه) ،ج ،2ص.121

 34ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي ،تفسري القرآن العْظيم ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة( ،بريوت :دار طيبة
للنشر والتوزيع ،ط1420 ،2ه 1999/م) ،ج ،3ص.244
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تراعي النساء والفتيات قضية النقاب يف أفغانستان مثانني يف املئة  %80يف بيوهتن وقريتهن ومديرايهتا
ويف اجلامعات الدولية وبعض اجلامعات اخلاصة .مث الشعب األفغاين  %99.96هم املسلمون ،وألجل قضية
الدين واإلسالم وحفظهما يتقبلون الضحااي أمام كل الطغاة ومتطريف األجانب حىت ما قبلوا نظام السوفييت
الكرملني ،وكان شعارهم الطعام ،والبيت ،والباس ،وأكرب الطواغيت يف العامل الغريب حتت شعار احلرية والعوملة
وشىت القوانني املنحرفة اليت ال يبالون هبا يف بالدهم ومدهنم .وألجل ذلك مدة أربعني سنة يقاومون هبذا األمل
املهم ،وألجل إقامة أحكام الشرعية السمحة ،وإثبات الرجولة والغرية ،ولكن أتثر عشرين يف املئة %20من
مجيع النسمة يف أفغانستان حتت هذه الربامج املنحرفة ،وضحوا مبالغ ضخمة من املال يف هذه الفوضى لعدة
من الناس الذين جاؤوا من الدول الغربية والشرقية ،وهذه العدة القليلة بدأوا بكشف النقاب وحىت يف بعض
املناطق ألفغانستان تركوا اخلمار وجالبيبهن .وهكذا النساء والبنات أعلنت احلرية وحقوق املرأة يف البيوت
واملكاتب والسوق؛ ألن معظم هؤالء األفراد ما كان هلم أي هدف يف حياهتم ويف اجملتمع األفغاين ،وكان اهلدف
األول والثاين والثالث هلن كسب الثروة واملال يف حياهتم وحياهتن ،كل هؤالء األفراد غادروا أفغانستان ،وأما
النقاب فأصبح جزءا من شعائر الناس يف اجملتمع األفغاين.
اّلدلة من السنة:

مث األحاديث النبوية حول موضوع فرضية النقاب يف اجملتمع اإلسالمي ،فقد جاء يف حديث اإلفك قول عائشة
رضي هللا عنها عن صفوان بن املعطل رضي هللا عنه" :فعرفين حني رآين ،وكان يراين قبل احلجاب" .ويف الرواية
35
قالت" :فعرفين حني رآين وقد كان يراين قبل أن يضرب احلجاب عل ّي".
فهذا يدل على أن آية احلجاب نزلت لتأمر سرت الوجه وسائر البدن ،ولو ال يكن كذلك ما عرفها
حيث قال السندي يف كتابه إحتاف األحباب مبا ثبت يف مسألة احلجاب" :يف هذا احلديث شاهد قوي ،ودليل
الصديق رضي هللا تعاىل عنهما" .والعائشة -
واضح على أن الوجه عورة ،ولذا مخرت وجهها الصديقة بنت ّ
 35أخرجه البخاري يف صحيحه ،ابب حديث اإلفك ،ج ،4ص ،1417رقم .3910
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ومفسرة للقرآن الكرمي وحم ّدثة لألحاديث النبوية
رضى هللا عنها من أمهات املؤمنني ،وهي بنت أكرب الصحابة ّ
الشريفة ،وقد يقول األئمة رمحهم هللا يف شأهنا" :ال شك أهنا من علماء الصحابة رضي هللا عنه ومن مفتيهم،
وهي أفقه نساء األمة على اإلطالق ،وقد نقلت عن النيب  علما كثريا طيبا مباركا فيه" ،36هي يف ذاك
الزمان تسرت وجهها فما ابل النساء يف القرن احلاضر ،بل يف حقهن أوىل وأحرى يهذا العصر الذي كثرت فيه
الفتنة املختنقة .وقد ذُكر من أئمة احلديث وأصحاب السنن مثل ابن ماجه يف سننه ،وأيب داود يف سننه ،وابن
خزمية يف صحيحه ،والبيهقي يف سننه أهنم ّبوبوا لكتبهم مبا يدل على مشروعية النقاب عندهم ،فعنونوا له "ابب
37
إابحة تغطية احملرمة وجهها من الرجال" أو "ابب احملرمة تغطي وجهها أو تسدل على وجهها".
آراء املذاهب اّلربعة حول نقاب املرأة ومشروعيته:

لو نظران يف مصنفات الفقهاء وخاصة يف صنيع أئمة املذاهب األربعة ومن سلك مسلكهم من العلماء ،جند
نصوصهم يف قضية سرت الوجه  -ومنه النقاب  -واضحة وجلية يف كتبهم ،ومل يعرف عن أحد منهم إنكار
مشروعيته وإمنا خيتلفون يف بعض تفاصيل أحكامه فحسب .وكان أكثر كالمهم حول هذه املسألة يف قضااي
احلج ،واإلحرام ،والصالة .وال بد يف هذا الصدد من فهم أقوال الفقهاء األربعة وبيان مذاهبهم ،فيقولون :حيرم
سرت املرأة وجهها يف احلج والعمرة .وعمدهتم يف ذلك ما روي عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما  -أن النيب 
قال« :وال تنتقب املرأة احملرمة ،وال تلبس القفازين» 38.فهذا النهي يدل داللة مفهومة على أن النقاب كان
واجبا أو مشروعا؛ لذلك هني عنه يف احلج كلبس القفازين للرجال .وبناء على هذا األمر ،أمجع الفقهاء على
حرمة لبس املرأة احملرمة النقاب والقفازين ،واختلفوا يف حكم وصفة سدل أو إسبال ساتر على وجهها حال
وجود رجال أجانب حوهلا:
 36ابن حجر ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد
معوض( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1ه) ،ج ،8ص.18

 37السندي ،عبد القادر بن حبيب هللا ،إحتاف اّلحباب مبا ثبت يف مسألة احلجاب( ،املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية1919 ،م) ،ص.135
 38أخرجه البخاري يف صحيحه ،ابب ما ينهى من الطيب للمحرم واحملرمة ،ج ،2ص ،653رقم.1741
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 فعند بعض الفقهاء أهنم قاسوا وجه املرأة برأس الرجل ،ورأس الرجل ال جيوز ختمريه مبخيط وال غري خميط.
وكذلك وجه املرأة ،فيكون موجب هذا القياس :أال ختمر وجهها بشيء منفصل عنه كرأس الرجل.
 وبعضهم يذهبون إىل جواز ختمري املرأة وجهها ،فيقولون بعدم صحة قياس الفريق األول ،ويستندون بقول أم
املؤمنني عائشة  -رضي هللا عنها  -أهنن كن يسدلن جالبيبهن على وجوههن من رؤوسهن ،ومل تذكر جمافاهتا
صفة السرت ،فاألصل عدمه؛ وألن النيب  قال« :ال تنتقب املرأة احملرمة ،وال تلبس القفازين» ،فنهى املرأة
عن النقاب؛ ألنه أ ُِّعد للعضو ومثله الربقع ،ومل ينه عن ختمري الوجه مطلقا.
واملهم هنا ،تقرير مشروعية سرت الوجه  -ومنه النقاب  -فلم يقل أح ٌد من الفقهاء بعدم مشروعيته،
بل كان اخلالف بينهم يدور يف حكم النقاب وصفته.

املذهب احلنفي:
قال اإلمام حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين يف كتابه املبسوط" :واملرأة مبنزلة الرجل يف مجيع ما وصفناه ،غري
أهنا تلبس ما بدا هلا من الدرع والقميص واخلمار واخلف والقفازين ،وتغطي رأسها وال تغطي وجهها ،وال تلبس،
وال رمل عليها يف الطواف ابلبيت ،وال سعي عليها بني الصفا واملروة ،ولكنها متشي مشيا ،وتسرت كل شيء
39
منها إن أحبت إال الوجه ،وتسدل على وجهها إن أرادت ذلك ،وَتايف عن وجهها".
وأكثر العلماء احلنفية يقولون بسرت الوجه املرأة ،وهم الكاساين واملرغيناين والزيلعي .واملرأة يف مجيع
ذلك أي يف مجيع أحكام احلج كالرجال؛ لعموم األوامر ما مل يقم دليل اخلصوص ،وعليها كشف وجهها
كالرجل .ولعل ما ذكره هنا من أن املرأة ال ختالف الرجل يف كشف الوجه عند اإلحرام؛ ألن املتبادر إىل الفهم
أهنا ال تكشفه ملا فيه من الفتنة ،كما قيل" :إنه ﷺ مل يشرع للمرأة كشف الوجه يف اإلحرام خصوصا عند
خوف الفتنة ،وإمنا ورد النهي عن النقاب والقفازين" .وال يتوهم من عبارة الشيباين اختصاصها ملا تقدم من أن
الرجل جيب أن يكشف الوجه والرأس ال رأسها؛ ألن رأسها عورة .وذكر يف شرح الطحاوي" :األوىل كشف
 39حممد بن احلسن بن فرقد أبوعبد هللا الشيباين ،اّلصل املعروف ابملبسوط ،حتقيق :أبو الوفا األفغاين( ،كراتشي :إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية،

د.ط ،د.ت) ،ج ،2ص.384
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وجهها ،لكن ذكر يف النهاية :أن السدل أوجب .ودلت املسألة على أن املرأة ال تكشف وجهها لألجانب من
غري ضرورة ،بل يندب كما قال ابن عابدين أي خوفا من رؤية األجانب" 40.وخالصة القول يف املذهب احلنفي
للمحرمة :مشروعية سرت الوجه عن األجانب بغري النقاب ،واستحباب جمافاته.
املذهب املالكي
اإلمام مالك كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سرتا ،فإن كانت ال
تريد سرتا فال تسدل .ومعىن هذا ،أن املالكيني جوزوا تغطية الوجه بغري النقاب 41.وخالصة القول يف املذهب
املالكي للمحرمة :مشروعية سرت الوجه عن األجانب بغري النقاب.
املذهب الشافعي:

قال اإلمام الشافعي" :ويكون للمرأة إذا كانت ابرزة تريد السرت من الناس أن ترخي جلباهبا أو بعض مخارها،
أو غري ذلك من ثياهبا من فوق رأسها ،وَتافيه عن وجهها ،حىت تغطي وجهها متجافيا كالسرت على وجهها،
وال يكون هلا أن تنتقب" 42.و قال يف موضع آخر" :وال ختمر وجهها ،وختمر رأسها ،إال أن تريد أن تسرت
43

وجهها فتجايف اخلمار ،مث تسدل الثوب على وجهها متجافيا".
وقال النووي" :ما قال الشافعي يف األم واألصحاب :يستحب للمرأة أن تسعى يف الليل؛ ألنه أسرت
وأسلم هلا ولغريها من الفتنة .فإن طافت هنارا جاز ،وتسدل على وجهها ما يسرته من غري مماسته البشرة" ،كما
قال إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي :فإن أرادت النساء سرت وجهها عن الناس سدلت على وجههن شيئا

 40عبد الرمحن بن حممد بن سليمان املدعو بشيخي زاده ويعرف بداماد ،أفندي ،جممع اّلهنر يف شرح ملتقى اّلحبر( ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب ،د.ط ،د.ت) ،ج ،1ص.285

 41مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ،املدين ،املدونة ،رواية اإلمام سحنون ،عن اإلمام عبد الرمحن بن القاسم( ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1415( ،1ه 1994/م) ،ج ،1ص.463

 42الشافعي ،أبوعبد هللا حممد بن إدريس بن العباس ،اّلم( ،بريوت :دار املعرفة ،د .ط1410 ،ه 1990/م) ،ج ،2ص.149
 43الشافعي ،اّلم ،ج ،2ص.219
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ال يباشر الوجه؛ ملا روت عائشة رضي هللا عنها قالت :كان الركبان ميرون بنا" 44.وخالصة القول يف املذهب
الشافعي للمحرمة :مشروعية سرت املرأة وجهها عن األجانب بغري النقاب.
املذهب احلنبلي:
قال عمر بن احلسني بن عبد هللا اخلرقي" :واملرأة إحرامها يف وجهها فإن احتاجت سدلت على

وجهها"45.

وقال ابن قدامة احلنبلي" :إن احتاجت إىل سرت وجهها ملرور الرجال قريبا منها ،فإهنا تسدل الثوب فوق رأسها
على وجهها ،كما روي ذلك عن عثمان وعائشة  -رضي هللا عنهما  ،-وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي
وإسحاق وحممد بن احلسن ،وال نعلم فيه خالفا؛ ملا روي عن عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت" :كان الركبان
ميرون بنا وحنن حمرمات مع رسول هللا  ،فإذا حاذوان سدلت إحداان جلباهبا على وجهها .فإذا جاوزوان
كشفناه" رواه أبوداود واألثرم؛ وألن ابملرأة حاجة إىل سرت وجهها فلم حيرم عليها سرته على اإلطالق
كالعورة" 46.وملخص القول يف املذهب احلنبلي للمحرمة :مشروعية سرت الوجه عن األجانب بغري النقاب.

أقرته املذاهب األربعة يف قضية النقاب ،يبدو أنه يدخل إىل املصلحة التحسينية
وخالصة القول :إن ما ّ

مستحب يف عامة األحوال ،وقد يصبح واجبا عند اخلوف من الفتنة ،فريفع النقاب
عند األحناف واملالكية وأنه
ّ
بذلك إىل املصلحة احلاجية عندهم .وأما عند الشافعية واحلنابلة فيبدو أهنم يرون أن قضية النقاب تدخل يف
املصلحة احلاجية؛ ألنه قد يتسبب إىل انتشار الفتنة واألضرار إذا تساهل الناس يف األمر ،فإن شر هذا التساهل
قد يتدرج يف هدم األمور التحسينية ،مث يسري حنو هدم األمور احلاجية.
 44النووي ،أبوز كراي حميي الدين حيىي بن شرف ،اجملموع شرح املهذب( ،بريوت :دار الفكر ،د .ط ،د.ت) ،ج ،8ص.79

 45اخلرقي ،أبو القاسم عمر بن احلسني ،خمتصر اخلرقي من مسائل اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :زهري الشاويش( ،بريوت :املكتب اإلسالمي،
د.ط1403 ،ه) ،ج ،1ص.56

 46ابن قدامة ،أبو الفرج مشس الدين عبد الرمحن بن حممد بن أمحد املقدسي احلنبلي ،الشرح الكبري على منت املقنع( ،بريوت :دار الكتاب العريب
للنشر والتوزيع ،د.ط ،د.ت) ،ج.356 ،8
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كيفية نقاب املرأة يف أفغانستان واختالف العلماء جتاهه:

إن أفغانستان دولة حبيسة تقع يف آسيا الوسطى ،حتدها كل من طاجكستان ،وأوزبكستان ،وتركمانستان من
الشمال ،وإيران من الغرب ،والصني من الشرق ،فيما حتدها ابكستان من اجلنوب .ومعىن كلمة أفغانستان
أرض أفغانستان ،وتعترب إحدى نقاط االتصال القدمية لطريق احلرير واهلجرات البشرية السابقة .وتلك الدولة
ذات املوقع اجليواسرتاتيجي يربط شرق وغرب وجنوب ووسط آسيا ،وهي موطن لكثري من األمم القدمية واحلديثة
خالل العصور املتتالية .وكانت املنطقة هدفا لكثري من الشعوب الغازية والفاحتني منذ القدمي حىت اآلن ،وألجل
ذلك تتغري السياسة والثقافة من كل النواحي ويتأثر سكاهنا جبميع الثقافات األجنبية يف مجيع اجملاالت مبا يف
ذلك الرجال والنساء يف كل الدول حىت يف قضية النقاب واحلجاب.
جيب مالحظة أن معظم النساء يف أفغانستان يلبسن ما يُعرف ابسم "الربقع" ،وهو الذي يُغطي وجوه
النساء وأجسامهن ،ومزود بشبكة ضيقة الفتحات على الوجه لتنظر النساء من خالهلا .وأغلب الرباقع يف
الدقة ملاذا اللون األزرق ابلذات ،كما أنه يوجد أبلوان أخرى
أفغانستان زرقاء اللون ،وال أحد يَعرف على وجه َ
كاألبيض واألخضر واألصفر .ولعل هذا اللون األزرق لون الشباب؛ ألن مخسا وتسعني يف املائة يلبسن هذه
الشبكة الضيقة الفتحات .وتلبس األفغانيات النقاب األسود بدل الربقع .وبعض األفغانيات الاليت يعملن يف
السياسة ودوائر الدولة دون النقاب ،ترى أبن هذا نوعا من احلرية والرتقي يف اجملتمع األفغاين .وبعد أن اهنارت
الدولة اجلمهورية األفغانية وقامت سيطرة الطالبان ،فتغري الوضع واحلالة للنساء يف أفغانستان حيث أعلنت
حكومة الطالبان بعد سيطرهتم على كابول بلزوم النقاب على كل امرأة مع منع حضورهن يف الوظيفة احلكومية
غري املعلمات واملدرسات يف املدارس النسائية من الصف األول إىل الصف السادس.
ومما ال شك فيه أن أكثر مواطين أفغانستان سكان القبائل والقرى ،وهم يعتقدون خروج النساء خارج
البيت خالف اإلسالم والعقيدة اإلسالمية ،وكذلك يعتقدون خروج النساء خالف الرجولة والدين والثقافة
األفغانية ،وعدم لبس النقاب والربقع عار هلم بني الناس؛ ألن أكثرهم يفكرون هبذه املوضوعات من الناحية
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العرقية ال الشرعية ،وحوايل  50%ابملائة من مواطين أفغانستان ال يستطيعون القراءة والكتابة ومل يدرسوا ،ويف
معظم املناطق اجلبلية يف أفغانستان ال يسمح خبروج للنساء خارج بيوهتن.
ومل يشاهد أحد يف أفغانستان شيئا من كشف احلجاب والنقاب عرب التاريخ قبل شاه أمان هللا خان
اهلارب الذي كان رئيسا قبل  90عاما تقريبا ،كان أول من أعلن بعدم االلتزام ابلنقاب واحلجاب على الفتيات
والنساء يف أفغانستان .وطبّق هذا القانون بواسطة زوجته ،وكانت تربطه عالقة وثيقة بربيطانيا يف اتريخ أفغانستان
عندما عاد من أورواب مع زوجته ،فلما وصال إىل مطار كابول يف أفغانستان خرجت زوجته من الطائرة عارية
بدون حجاب؛ بغية تطبيق الدميقراطية واحلرية يف اجملتمع األفغاين حىت ترى الفتيات األفغانيات الثقافة الغربية
والدميوقراطية .وهذا األمر قد أدى إىل طرد شاه أمان هللا بواسطة العلماء األفغانيني حىت هرب من أفغانستان
مع أسرته .وبعد هروبه من أفغانستان مل يشاهد أحد التاريخ العري إىل اآلن 47.وبعد جميء الوالايت املتحدة
وقل العري
وشركائها السياسيني يف الدولة ،بدأ الكشف والعري ال يزال منتشرا يف املدن الكربى ،مث اختفى ّ
تقريبا بوصول اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان.
ومن الناحية األخرى ،كان العلماء اجلهابذة يف أفغانستان يدعون الناس أمام املنابر واملساجد ،وهلم
حلقات الدروس املتعلقة يعلمون األخالق والدين وحفظ احلجاب اإلسالمي .وأيضا ،هناك مجع غفري من
الدعاة من املسلمات يف منظمات كثرية ومدارس خمتلفة يف جمتمعنا األفغاين ،الاليت جيتهدن كل يوم وليلة يف
إبالغ األحكام الشرعية والدعوة اإلسالمية إىل املواطنني واملواطنات خاصة يف الناحية الرتبوية واألخالقية
والعلمية.
ومن تلك املنظمات الدعوية واالجتماعية واألحزاب الدينية "حزب مجعية اإلصالح" ،الذي خيدم
املواطنني ال سيما الشباب والشاابت خدمة كثرية ومتوالية ومنظمة يف كل اجملاالت الرتبوية والدينية .وهلم أنظمة
خاصة للدعوة اليت تُعقد أسبوعيا ،وشهراي ،ومومسيا؛ إلقامة املخيمات واحلفل للرجال والنساء يف كل والايت
 47رضايی ،اکرب :حملة اترخيية عن أفغانستان من أمان هللا خان إىل كرزاي .يف اجمللة :دراسات يف آسيا الوسطى القفقاِز ،شتاء - ۱۳۷۲
جملد.۳۲
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أفغانستان .ولتلك الدروس واحللقات التعليمية والرتبوية دور مهم يف فهم الدين ونشر الدعوة إىل كل الشعب
األفغاين.
فوائد النقاب:
لبس النقاب يف الواقع يدل على شخصية وكرامة وشرف ومكانة روحية للمرأة املسلمة يف اجملتمع اإلسالمي،
وميكن استنتاج الكثري من الفوائد يف لبس النقاب واحلجاب؛ ألن هللا ﷻ مل يشرع أمرا إال فيه خري ومنفعة.
ومن الشرائع اليت شرعها هللا ﷻ للنساء الغطاء؛ ألن لتغطية الوجه عديد من الفوائد ،ومن الفوائد اليت اكتشفت
مؤخرا الفوائد الصحية واالجتماعية والطبية وغريها ،وأمهها:
 -1أن النقاب ال يستخدم كأدوات للهرب ،بل هو أمر ديين وحكم شرعي.
 -2أن النقاب اإلسالمي يعني الرجل واملرأة على حد سواء يف غض البصر.
 -3على اجلماعات السياسية عدم اإلساءة يف لبس حجاب يف دوائرها ومؤمتراهتا كما هو احلال اآلن.
 -4النقاب يعترب جهازا مصفيا (فلرت) ملن ترتديه أو ابملعىن اللغوي منقيا للهواء الذي تستنشقه املنتقبة
وميكروابت كل هذه امللواثت حيجزها النقاب عن أنف املرأة املنتقبة.
 -5كما أن ألشعة الشمس فوائد ،وهلا أضر ٌار كذلك تصيب اجللد عند التعرض ألشعة الشمس،
منها أهنا تزيد صبغات امليالنني املوجودة يف جلد الوجه مما يؤدي إىل امسرار الوجه .أما املنتقبة فيبقى لون بشرهتا
اثبتا ال تؤثر عليها أشعة الشمس.
 -6من الفوائد الوقائية عن السرطان ،يقي النقاب جلد الوجه عن هذه األشعة فيحميها من اإلصابة
هبذه األمراض اليت تفتك اجلسم.
 -6النقاب يقي من العدوى يف اجلزء األعلى من اجلهاز التنفسي ،وتنخفض شدة اإلصابة بسرطان
األنف والبلعوم لدى النساء يف اململكة العربية السعودية .وال أقول :إن من مل ترتد النقاب سوف يصاب هبذا
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املرض ،كال! فكل شيء أبمر هللا ﷻ ،ولكن أقول :إن النقاب يقي اجللد من أهم عوامل هذا املرض ،وهو
48
أشعة الشمس.
التوصيات
 .1أتمر احلكومة ابلتزام النقاب واحلجاب؛ ألهنما مييزان املرأة املسلمة عن غريها يف اجملتمع اإلسالمي.
 .2مشروعية النقاب دل الكتاب والسنة عليها ،وعمل هبا املسلمون على مر التاريخ اإلسالمي ،وال يزالون
 وهذا ما يهدف البحث إىل تقريره  ،-فلتحاول احلكومة إلزام النقاب. .3مساعدة املسلمات املتنقبات على التعليم والعمل وتوسيع جماالهتن احلياة الكرمية؛ ألن حرماهنن من
هذه األمور تعكر حياهتن وتضيّع ختصصاهتم ومهاراهتم ومواهبهم يف شىت النواحي.
 .4إغالق الفرض خلصوم اإلسالم من العلمانيني وغري املسلمني يف الطعن على اإلسالم والعمل على
فصل الدين عن احلياة.
نتائج البحث

 .1أوال :أن الفقهاء من املذاهب األربعة اتفقوا على أن النقاب جزء من اإلسالم ،واختلفوا فيما يتعلق
حبكم لبس النقاب للنساء املسلمة .من جانب آخر ،اتفقوا على أن النقاب ال يُستخدم يف الصالة،
كما اتفقوا على وجوب استخدام النقاب للنساء عند اخلوف من الفتنة واألذى.
 .2اثنيا :قالت احلنفية واملالكية ابستحباب النقاب وبوجوبه عند اخلوف من الفتنة .فاألمر يدل على
قضية النقاب عندهم من املصلحة التحسينية عند عدم اخلوف من الفتنة ،ومن املصلحة احلاجية عند
اخلوف منها .وأما الشافعية واحلنابلة فيبدو أهنم يرون أن قضية النقاب تدخل يف املصلحة احلاجية،
وذلك ابلنظر إىل خوف انتشار الفتنة واألضرار على املرأة املسلمة إذا تساهل الناس يف أمر النقاب،
فإن شر هذا التساهل يتدرج يف هدم األمور التحسينية بداية وهدم األمور احلاجية هناية.

48

www. https://adlat.net/showthread.php?t=1179.74
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 .3اثلثا :أن آراء الفقهاء يف حكم النقاب تتماشى مع مقاصد الشريعة ،وهي :تدبري وقائي ،ودرء الفتنة،
ودفع األذى ،واحملافظة على طهارة القلب ،وتقوية احلياء ،واالرتقاء ابملرأة عن االبتذال اجلاهلي،
وتطهري اجملتمع.
ف كل األقوام والقبائل يف دولة أفغانستان وغريها
 .4رابعا :النقاب لباس اعرتف به القرآن والسنة ،وهو عُ ْر ُ
يف الدول اإلسالمية يف بقاع العامل .واإلسالم جاء لرياعي املصلحة فاعرتف ببعض األمور اليت كانت
ٍ
مبصلحة لصاحل هؤالء الناس ،وهي اتقاء الفتنة× لذلك املرأة املسلمة
موجودة يف حياة الناس وتلتقي
أن تلتزم ابرتداء النقاب عند إحساس اخلطر من قبل األراذل يف اجملتمع اإلسالمي.
املراَجع واملصادر
ابن تيمية ،أبوالعباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم احلراين1416( .ه 1995/م) .جمموع الفتاوى .حتقيق:
عبد الرمحن بن حممد بن قاسم( .ط .)1السعودية :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية.
ابن اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي1422( .ه)ِ .زاد املسري يف علم التفسري .حتقيق:
عبد الرزاق املهدي( .ط .)1بريوت :دار الكتاب العريب.

ابن حجر العسقالين ،أبوالفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد .اإلصابة يف متييز الصحابة ،حتقيق :عادل
أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض( .ط .)1بريوت :دار الكتب العلمية.

ابن حجر العسقالين ،أبوالفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد1379( .م) .فتح الباري شرح صحيح
البخاري .حتقيق :أمحد بن علي بن حجر أبوالفضل العسقالين الشافعي( .ط( .)1بريوت :دار املعرفة.
ابن العثيمني ،حممد بن صاحل بن حممد1422( .ه ) .الشرح املمتع على ِزاد املستقنع( .ط .)1بريوت :دار
ابن اجلوزي.
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ابن العثيمني ،ومجاعة أخري( .د.ت) .فتاوى املرأة املسلمة ،ترتيب :أبوحممد أشرف بن عبداملقصود( .ط.)1
السعودية :الدار الطربية.

ابن فارس ،أبواحلسني أمحد بن فارس بن زكراي1399( .ه 1979/م) .معجم مقاييس اللغة .حتقيق :عبد
السالم حممد هارون( .د.ط) .بريوت .دار الفكر.
ابن قدامة احلنبلي ،أبوالفرج مشس الدين عبد الرمحن بن حممد بن أمحد املقدسي اجلماعيلي( .د.ت) .الشرح
الكبري على منت املقنع( .د.ط) .بريوت :دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع.
ابن كثري الدمشقي ،أبوالفداء إمساعيل بن عمر القرشي البصري ،تفسري القرآن العْظيم .حتقيق :سامي بن

حممد سالمة( .ط .)2بريوت :دار طيبة للنشر والتوزيع.

ابن منظور ،أبوالفضل مجال الدين حممد بن مكرم1414( .ه ) .لسان العرب( .ط .)3بريوت :دار صادر.
أبوالربكات ،عبد هللا بن أمحد بن حممود حافظ الدين النسفي1419( .ه 1998/م) .مدارك التنزيل وحقائق
التأويل .حققه وخرج أحاديثه :يوسف علي بديوي( .ط .)1بريوت :دار الكلم الطيب.
أفندي ،عبد الرمحن بن حممد بن سليمان املدعو بشيخي زاده يعرف بداماد( .د.ت) .جممع اّلهنر يف شرح
ملتقى اّلحبر( .د.ت) .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
البخاري ،حممد بن إمساعيل أبوعبدهللا اجلعفي1422( .ه ) .اجلامع املسند الصحيح املختصر صحيح
البخاري .حتقيق وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي .دار طوق النجاة( .ط .)1بريوت :دار طوق النجاة.
البيضاوي ،انصر الدين أبوسعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي1418( .ه) .أنوار التنزيل وأسرار
التأويل املعروف بتفسري البيضاوي .حتقيق :حممد عبد الرمحن املرعشلي( .ط .)1بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب.
اجلوهري ،إمساعيل بن محاد1990( .م) ،الصحاح؛ اتج اللغة وصحاح العربية .حتقيق :حممد زكراي يوسف

غفر هللا له( ،ط .)4بريوت :دار العلم للماليني.
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اخلرقي ،أبوالقاسم عمر بن احلسني1403( .ه) .خمتصر اخلرقي من مسائل اإلمام أمحد بن حنبل .حتقيق:

زهري الشاويش( .د.ط) .بريوت :املكتب اإلسالمي.

رضائي ،اكرب :حملة اترخيية عن أفغانستان من أمان هللا خان إىل كرزاي .يف اجمللة :دراسات يف آسيا الوسطى
القفقاِز .شتاء  - ۱۳۷۲جملد.۳۲
السندي ،أبواحلسن نور الدين بن عبداهلادي1406( .ه1986/م) .حاشية السندي على النسائي ،حتقيق:
عبدالفتاح أبوغدة( .ط .)2حلب :مكتب املطبوعات اإلسالمية.

السندي ،عبد القادر بن حبيب هللا1919( .م) .إحتاف اّلحباب مبا ثبت يف مسألة احلجاب( .د.ط).

املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية.
الشافعي ،أبوعبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب
القرشي املكي1410ه 1990/م) .اّلم( ،د.ط) .بريوت :دار املعرفة.

الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر1415( .ه1995 /م) .تفسري أضواء البيان يف
إيضاح القرآن ابلقرآن( .ط .)1بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
الشوكاين ،حممد بن علي1414( .ه ) .فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري .حتقيق:
يوسف الغوش( .ط .)1بريوت :دار املعرفة.
الطربي ،حممدبن جرير بن يزيد بن كثري أبوجعفر1420( .ه2000/م)َ .جامع البيان يف أتويل
القر=ن+تفسري الطربي .حتقيق :أمحد حممد شاكر( .ط .)1دمشق :دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع
واإلعالن.
عبد احلميد عمر ،أمحد خمتار1429( .ه 2008/م) .معجم اللغة العربية املعاصرة .مبساعدة فريق عمل.

(ط .)1السعودية :عامل الكتب.
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فخر الدين الرازي ،أبوعبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني1420( .ه ) .تفسري الراِزي مفاتيح
الغيب( .ط .)3بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
الفراء ،أبوزكراي حيىي بن زايد بن عبد هللا بن منظور الديلمي( .د.ت) .معاين القرآن حتقيق :أمحد يوسف
النجايت  /حممد علي النجار  /عبد الفتاح إمساعيل الشليب( ،ط .)1مصر :دار املصرية للتأليف والرتمجة.
القرطيب ،أبوعبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي ،مشس الدين.
(1384ه 1964/م) .اجلامع ّلحكام القرآن = تفسري القرطِب .حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش.
(ط .)2القاهرة :دار الكتب املصرية.
مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين1415( .ه 1994/م) .املدونة .رواية اإلمام سحنون،

عن اإلمام عبدالرمحن بن القاسم( .ط .)1بريوت :دار الكتب العلمية.

حممد بن احلسن بن فرقد أبوعبد هللا الشيباين( .د.ت) .املبسوط ،حتقيق :أبوالوفا األفغاين( .د.ط) .كراتشي:

إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية.

مصطفى ،إبراهيم( .د.ت) .املعجم الوسيط ،حتقيق :جممع اللغة العربية (د.ط) .قاهره .دار الدعوة.
النووي ،أبوزكراي حميي الدين حيىي بن شرف الدين( .د.ت) .اجملموع شرح املهذب( .د.ط) .بريوت :دار

الفكر.
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