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ِّقاب ُم ْح َدث
الن ُ
ابن سريين

1

المقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم .احلمد هلل رب العاملني .اللهم
صل على حممد وآله الطاهرين .ربنا اغفر لنا والخواننا
املؤمنني.
احيانا يكون الطرح غري حمتاج اىل متابعة او تبني او
دراسة او مراجعة ،لكن حينما يصل االمر اىل
االستدالل بالقرآن ،هنا جيب املتابعة والبحث وتبيني
االمر وتبينه قبل ذلك .وهذه رسالة عملتها لنفسي
حقيقة يف حبث مسألة النقاب ،فقلد استدل القائلون
بوجوبه بالقرآن او باستحبابه بالسنة ،وهذا امر مهم ال
يصح جتاوزه ،فبحثت االمر ،فوجدت ان االمر على
خالف ما قالوا ،بل ان القرآن والسنة واالرشاد دال
على ان النقاب عادة مكروهة شرعا .وان االسفار من
االسالم .وجدت من النافع مشاركة االخوة هذا
البحث.
5

وانا ادعو بكل حب واخالص الباحثني يف الشريعة اىل
احلذر الشديد حني االستدالل بالقرآن ،ألن القرآن
عمود الدين وحينما تتجه بالنص القرآين اىل جهة معينة
غري صحيحة تكون قد احدثت ارباكا ورمبا ثغرة .وهذا
ما ال يعرف خطره اال من يعرف قيمة القرآن يف الدين.
ان من اهم االخطاء اليت ارتكبت حبق االسالم هو
اخراج بعض آيات القرآن من االحكام اىل التشابه
بفرض االحتمال فيما ال احتمال فيه ،والناتج عن
تقليد وانتصار ليس اال ،اذ يف احلقيقة القرآن مبني لكل
انسان وامنا يأيت االرباك من قبل الذين ينتصرون لتقليد
من يناصرون وحيبون .واهلل العاصم.
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النقاب لغة وعرفا

قال يف العني :وانتَ َقب ِ
ت املرأة نِْقبةً من الن ِ
ِّقاب .انتهى
َ
َ
اذن الفعل مأخوذ من االسم .وجاء يف فقه اللغة عن

الفراء إذا أدنت املرأة نقاهبا إىل عينيها ،فتلك الوصوصة
فإذا أنزلته دون ذلك إىل احملجر ،فهو النقاب فإذا كان
على طرف األنف ،فهو اللفام فإذا كان على طرف
الشفة ،فهو اللثام .ويف النهاية يف غريب األثر  :ويف
ِ
ِّقاب ُْحم َدث ] أراد أن النِّساء
حديث ابن س ِريين [ الن ُ
ما ُك َّن يَْنتَ ِقنب  :أي ََيْتَ ِم ْرن قال أبو عبيد  :ليس هذا
وجه احلديث و ِ
لك ّن النِّقاب عند العرب هو الذي يَْبدو
َْ
منه َحم ِجر العني  .ومعناه أ ّن إب َداءه َّن احمل ِ
اجَر ْحم َدث
ْ
ْ ُ َ
َ
ِ
إح َدى
بالع ْني وكانت تَ ْب ُدو ْ
إمنا كان النِّقاب الحقا َ

العْي نَني واألخرى َم ْستورة والنِّقاب ال يَْب ُدو منه إال
َ
وصة والبُ ْرقُع وكانا
الو ْ
ص َ
َ
العْينان  .وكان امسُه عندهم َ :
ِ
ِّقاب بَ ْع ُد .اقول ورغم
من لباس النِّساء مث ْ
أحدثْ َن الن َ
7

حماولته التقليل من وقع القول اال انه ينتهي اليه حقيقة
وحم ِجر
بقوله (احدثن النقاب) .ويف مجهرة اللغة َْ :
العني :معروف ،وهو ما يظهر من النِّقاب .ويف
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريَ :والْ َم ْح ِج ُر ِمثَا ُل
ِ
س ما ظَهر ِمن النِّ َق ِ
الَْف ِن
الر ُج ِل َوالْ َم ْرأَةِ ِم ْن ْ
اب ِم ْن َّ
ََْمل ٍ َ َ َ ْ
ِ
ض الْعر ِ
ب ُه َو
ْاأل ْ
َس َف ِل َوقَ ْد يَ ُكو ُن م ْن ْاأل َْعلَى َوقَ َال بَ ْع ُ ََ
ِ ِِ ِ
الَوانِ ِ
الَ ْم ُع
ب َوبَ َدا ِم ْن الْبُ ْرقُ ِع َو ْ
َما َد َار بالْ َع ْني م ْن َمجي ِع ْ َ
الْمح ِ
اج ُر.
ََ
والنقاب يف العرف االن هو نفسه سابقا .واما يف الشرع
فلم يرد لفظ النقاب وال مشتقاته يف القرآن ،ويف السنة
ثبت النهي عنه يف االحرام متفق عليه وحديث اخر
ينهى عنه مطلق مل يصحح وكراهة بعض الصحابة له
ثابت.

1

وعكس النقاب اسفار الوجه ،ففي معجم
املعاين :ا ِإلسفار ع ِن ِ
ف َعْنهُ و يف َممع
الو ْجه :ال َك ْش ُ
ْ ُ َ َ
البحرين :و سفرت الشيء سفرا من باب ضرب:
كشفته ،و منه أسفرت املرأة عن وجهها فهي سافر
بغري هاء .و منه حديث املرأة و إذا كشفت عن موضع
السجود فال بأس و إن أسفرت فهو أفضل .وفيه
ايضا :يقال أسفرت املرأة عن وجهها :إذا كشفته.
وأسفر الصبح :إذا ظهر.
والكالم سيكون يف ثالث مواضع؛ ادلة القائلني
بوجوب النقاب ،ادلة عدم وجوبه ،وادلة كراهته شرعا.
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أدلة القائلني بوجوب النقاب
الدليل األول:

ت ي ْغض ْ ِ
ِ
ص ِرِه َّن
{وقُل لِّْل ُم ْؤمنَ ِ َ ُ
ض َن م ْن أَبْ َ
قوله تعاىلَ :
ِ
ين ِزينَتَ ُه َّن إِالَّ َما ظَ َهَر ِمْن َها
َوَْحي َفظْ َن فُ ُر َ
وج ُه َّن َوالَ يُْبد َ
ِ
ولْي ْ ِ ِ
ِِ
ين ِزينَتَ ُه َّن إِالَّ
ََ
ض ِربْ َن ِبُ ُم ِره َّن َعلَى ُجيُوهب َّن َوالَ يُْبد َ
لِب عولَتِ ِه َّن أَو ءابآئِ ِه َّن أَو ءاب ِ
آء بُعُولَتِ ِه َّن أ َْو أَبْنَآئِ ِه َّن أ َْو
ُُ
ْ ََ
ْ ََ
أَب ن ِ
آء بُعُولَتِ ِه َّن أ َْو إِ ْخ َواِنِِ َّن أ َْو بَِِن إِ ْخ َواِنِِ َّن أ َْو بَِِن
َْ
ِ
أ ِِ ِ ِ
ني َغ ِْري
َخ َوِت َّن أ َْو ن َسآئ ِه َّن أ َْو َما َملَ َك ْ
ت أَْْيَنُ ُه َّن أَ ِو التَّبِع َ
َ
َّ ِ
أُوِىل ا ِإلرب ِة ِمن ِّ ِ
ين َملْ يَظْ َه ُرواْ َعلَى
الر َجال أَ ِو الطِّْف ِل الذ َ
ْ َْ َ
ت الن ِ
ِ
ِ ِ
عور ِ
ني ِمن
ِّسآء َوالَ يَ ْ
ض ِربْ َن بِأ َْر ُجل ِه َّن ليُ ْعلَ َم َما َُيْف َ
ََْ
َ
ِزينَتِ ِه َّن وتُوبواْ إِ َىل اللَّ ِه َِ
مجيعاً أَيُّهَ الْ ُم ْؤِمنُو َن لَ َعلَّ ُك ْم
َ ُ
تُ ْفلِ ُحو َن } (النور.)24 :
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االستدالل:
االول :ان حفظ الفرج يوجب منع مقدماته ومنها
التلذذ بالوجه .وفيه ان هذا استدالل باطل غريب واملنع
من هكذا مقدمة.
الثاين :ان سرت اليب يقتضي سرت الوجه .وفيه ان
هذا استدالل باطل وتعدية للحكم بال وجه.
الثالث :ان الزينة جيب سرتها اال ما ظهر وهو الثياب.
وفيه ان املصدق بقواعد اليسر ان ما ظهر قهرا او
للعسر واحلرج كالوجه الكفني بل والقدمني ان عسر
تغطيتهما ،بل املتيقن سرته العورة فيكون ما ظهر
َّ ِ
ين َملْ يَظْ َه ُروا َعلَى
غريهعا .ففي ِناية االية (الطِّْف ِل الذ َ
ِ
ِّس ِاء ) وهو تفسري للزينة ،ويف (املعجم
َع ْوَرات الن َ
األوسط  :عن عبد اهلل بن أيب قتادة عن أبيه قال قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ال يقبل اهلل من امرأة
44

صالة حىت تواري زينتها وال من جارية بلغت احمليض
حىت ختتمر  .ويف صحيح مسلم  :يف حديث فاطمة
بنت قيس قال هلا النيب صلى اهلل عليه واله ( إين أكره
أن يسقط عنك مخارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك
فريى القوم منك بعض ما تكرهني) فهذا ما جيب سرته،
فدل على ان الزينة هي العورة وهي امر موكول للعرف
اال انه من باب التزكية والتعفف وسعت شرعا لتشمل
الساق والذراع واليب .واما الوجه والكف والقدم
فليست مشمولة اصال يف الزينة الِنا مظاهر شخصية
مميزة مهما كانت مجيلة.
الرابع :ان حكمة االمر باخلمار هو منع الفتنة واالفتان.
وفيه املنع من كون كشف الوجه فتنة مطلقا ،والواجب
هو االقتصار على املتيقن ،وهو العورة ،والتعدية اىل
باقي السد بالنص وال نص ليشمل الوجه.
43

اخلامس :قياس كشف الوجه على صوت اخلالل .وفيه
انه ليس دليال ،وال ْيكن قياس ما ال بد منه وما يعسر
تغطيته مع قصد اظهار ما هو خمفي وال يكشف اال
بتكلف.
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الدليل الثاين:

اعد ِمن النِّس ِ
ِ
آء الَّلَِىت الَ يَ ْر ُجو َن
قوله تعاىلَ :
{والْ َق َو ُ َ َ
نِ
ض ْع َن ثِيَابَ ُه َّن َغْي َر
ي
ل
ف
ا
اح
ك
َ
َ
ً
َ
اح أَن يَ َ
ْ
س َعلَْي ِه َّن ُجنَ ٌ
َ
ِ
ِ
ِ ٍ
يع
ُمتَبَ ِّر َجت بِ ِزينَة َوأَن يَ ْستَ ْعف ْف َن َخْي ٌر َّهلُ َّن َواللَّهُ َمس ٌ
ِِ
يم}( .النور.)41 :
عل ٌ

41

االستدالل:
اوال :اختصاص حكم وضع الثياب اخلارجية –
كاللباب -بالعجائز دال على ان الغرض هو الرغبة
واالفتتان ،فتكون التغطية للوجه والكفني الِنا تفنت.
وفيه انه ال دليل يف االصل على وجوب تغطية الوجه
والكفني باللباب ،بل عرفية طريقة اللباب بانواعه من
كساء وعباءة ال يغطي الوجه والكفني .واملنع من كون
الوجه الكفني فتنة عادة ،وال كون الوجه الميل فتنة
فال دليل عريف وال شرعي على ذلك .وسيأيت ما يدل
على عدم وجوب تغطية اله الفاتن ،وهذا يبطل
التوسع الذي جرى عليه البعض يف املنع من اظهار
كل ما يفنت ،بل الواجب هو غض البصر.
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ثانيا :قوله ( َوأَن يَ ْستَ ْع ِف ْف َن َخْي ٌر َّهلُ َّن ) يدل باالوىل
على ان غري العجوز ليس هلا ابداء مجاهلا .وفيه ان االية
خالف ذلك بل املسألة متعلقة بالتقوى واالْيان
والعفاف وعدم التربج .واين العفاف وعدم التربج من
اظهار المال ،فلو ان اظهار المال مل َيالف التربج
والعفاف لكان جائزا .امنا املنع الن تكون املرأة يف حمل
يهتك حرمتها من حيث ظهورها بغري صورة العفاف
وبصورة املتربجة كتربج الاهية ،وليس يف نظافتها
وِتذيب شكلها وجتميل وجهها ومظهرها
ثالثا  :قوله تعاىل ( َغي ر متَب ِّرج ِ
ت بِ ِزينَ ٍة) ْينع اظهار الفتاة
َْ ُ َ َ

لوجهها الِنا يف الغالب تتربجه به الجل جلب

االنظار .وفيه ان هذا االستدالل الباطل ومن الغرائب.
وليس بالضرورة ان يكون اظهار الوجه كذلك او يقصد
به كذلك . .وال بد من االقتصار يف التربج على املتيقن
44

وهو العورة ،وامنا توسعة تغطية غريها جاء للتزكية بالنص
كالساق الذرع والصدر.
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الدليل الثالث:

قوله تعاىل{ :يأَيُّها النيب قُل الَزوِجك وب نتِك ونِس ِ
آء
َ
ْ َ َ َ ََ َ َ َ
ِ
ِ
ِِ
ك أ َْد َىَن أَن
ني َعلَْي ِه َّن ِمن َجلَبِيبِ ِه َّن ذل َ
ني يُ ْدن َ
الْ ُم ْؤمن َ
يُ ْعَرفْ َن فَالَ يُ ْؤذَيْ َن َوَكا َن اللَّهُ َغ ُفوراً َّرِحيماً } .
(األحزاب)52 :

االستدالل:
اوال :قال ابن عباس رضي اهلل عنهما« :أمر اهلل نساء
املؤمنني إذا خرجن من بيوِتن يف حاجة أن يغطني
وجوههن من فوق رؤوسهن بالالبيب ويبدين عيناً
واحدة» .وفيه انه غري ظاهر يف النقاب بل هو يف
اللباب ،واملعِن اغالقه من االمام باليد كما تفعل
النساء اليوم مع العباءة امام االجانب ،واين هذا من
النقاب ،كما انه فعل انسان وليس نصا شرعيا فالنص
هو اللباب وليس من ضرورياته تغطية الوجه وال العني.
41

ثانيا :اللباب هو الرداء فوق اخلمار مبنزلة العباءة .
قالت أم سلمة رضي اهلل عنها ملا نزلت هذه اآلية:
«خرج نساء األنصار كأن على رؤوسهن الغربان من
السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها»  .وفيه ان هذا
خالف وجوب تغطية الوجه فان الكساء معروف انه
ال يغطي وجها اال بتكلف واغالق من االعلى وهو
خالف العادة اليت حيمل عليها النص .فهذه الرواية
موافقة للقران وصحيحة ومعِن اللباب الكساء الذي
يغطي البدان من الراس اىل اسفل و ال بد ان يكون
مغلقا من االمام من عند اليب .وال ْيكن ان يفسر
هذا بالنقاب ،بل تفسريه بالنقاب الذي ال يغطي كل
البدن منع .فهذه االية وهذه الرواية من ادلة كون
النقاب حمدث وخالف النص وسرية الصحابة.

42

ثالثا :قد ذكر عبيدة السلماين وغريه أن نساء املؤمنني
كن يدنني عليهن الالبيب من فوق رؤوسهن حىت ال
يظهر إال عيوِنن من أجل رؤية الطريق  .وفيه انه من
الكالم يف اللباب وهو معِن ما روي عن ابن عباس،
والكالم هنا كما هناك.
املفسرين من الصحابة فمن بعدهم
رابعا :أن ّ
عامة ّ
فسروا اآلية مع بياِنم سبب نزوهلا ،بأن نساء أهل
ّ
املدينة كن َيرجن بالليل لقضاء حاجتهن خارج
يتعرضون لإلماء
الفساق ّ
البيوت ،وكان باملدينة بعض ّ
يتعرضون للحرائر ،وكان بعض نساء املؤمنني َيرجن
وال ّ

فيتعرض هلن أولئك
يف زي ليس متميّ ًزا عن زي اإلماءّ ،
الفساق باألذى ظنًّا منهم أِنن إماء فأمر اللَّه نبيّه صلى

اهلل عليه وسلم أن يأمر أزواجه وبناته ونساء املؤمنني

أن يتميّزن يف زيهن عن زي اإلماء ،وذلك بأن يدنني
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عليهن من جالبيبهن ،فإذا فعلن ذلك ورآهن الفساق،
علموا أِنن حرائر ومعرفتهم بأِنن حرائر ال إماء هو
ِ
ك أ َْد َىَن أَ ْن يُ ْعَرفْ َن} فهي معرفة بالصفة
معِن قولهَ { :ذل َ
ال بالشخص.
اقول ان هذا التفسري فيه طعن بالسلف والصحابة ال
يقبل ،والصحيح ان يقرأ النص وفق ظروف زمنه ،وان
حيمل على خمالطة املؤمنني لغريهم من اهل الكتاب
واملنافقني .فاملقصود ( ان يعرفن اِنن من بيت النيب
ومن نساء املؤمنني) يف قبال غريهن من نساء اهل
الكتاب واملنافقات وليس الن هناك من يعرتض هلن.
وقبول تفسري بتعرض فساق للنساء لينزل القرآن بذلك
هو تفسري يطعن بالصحابة رضي اهلل عنهم غريب ورميه
على املنافقني ضعيف ،كما ان التمييز بني احلرة واالمة
شيء من التمييز العنصري .وااليذاء هنا ليس بالتعرض
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والتحرش بل هو بالكالم وطعنهن بعدم االْيان او
العفاف ،وليس من االذى بالتحرش والتعرض من قبل
املتهكتني يف زمن االوائل ،وال اقول بالعصمة للجميع
بل هم بشر اال ان ذلك العصر النوراين ال يقبل فيه
هكذا رواية ظنية ويقبل الطعن جملرد رواية ال علم فيها.
فالصحيح انه يعرفن انه نساء املؤمنني يف قبال غريهن
ممن قد يؤذين بوصفهن بعدم االْيان فااليذاء هو
ايذائهن بالقول وه ممنوع حبق كل احد اال ان االية
للتزكية وجتنيبهن االذى .فالغاية هو ليس اللباب الجل
ان يعرفن اِنن مؤمنات فهي عالمة متييزية كما ان
احلجاب اصبح اليوم ْييز بني املسلمة وغريها عادة .وما
دام اللباب االن ليس عالمة اْيان وال عالمة عفاف
فانه َيتص وجوبه يف الظرف الذي له متييز ،ويشرع
لبسه من باب التعبد بالنص واالحتياط .وهلذا فان
اخلمار مع البة يقوم مقامه ،وان كانت العباءة احوط
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وافضل اال انه مع العسر واحلرج يكتفى بالبة واخلمار،
بل مبطلق ما هو كاشف عن االْيان والتقوى من
التسرت ،وان الواجب املتيقن هو الساتر الذي ال يدل
على ِتتك عرفا ِبمار وثياب ساترة ،فتكون العباءة
والبة على الندب ومها افضل واحوط.
الدليل الرابع:

اح َعلَْي ِه َّن يف ءَابَآئِ ِه َّن َوالَ أَبْنَآئِ ِه َّن
قوله تعاىل{ :الَّ ُجنَ َ
ِ
ِ ِِ
ِِ
َخ َوِتِِ َّن َوالَ
َوالَ إِ ْخ َوِن َّن َوالَ أَبْنَآء إِ ْخ َوِن َّن َوالَ أَبْنَآء أ َ
ِ
ِ ِ
ني اللَّهَ إِ َّن اللَّهَ َكا َن
ن َسآئ ِه َّن َوالَ َما َملَ َك ْ
ت أَْْيَانُ ُه َّن َواتَّق َ
َعلَى ُك ِّل شيء َش ِهيداً } ( .األحزاب.)55 :
االستدالل:
اوال :قال ابن كثري رمحه اهلل  :ملا أمر اهلل النساء
باحلجاب عن األجانب ّبني أن هؤالء األقارب ال جيب

االحتجاب عنهم كما استثناهم يف سورة النور عند قوله
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ِ
ين ِزينَتَ ُه َّن إِالَّ لِبُعُولَتِ ِه َّن أَْو ءَابَآئِ ِه َّن أ َْو
تعاىلَ :
{والَ يُْبد َ
آء ب عولَتِ ِه َّن أَو أَب نآئِ ِه َّن أَو أَب ن ِ
ِ
آء بُعُولَتِ ِه َّن أ َْو إِ ْخ َواِنِِ َّن
ْ َْ
ْ َْ
ءَابَ ُ ُ
أَو ب ِِن إِخواِنِِ َّن أَو ب ِِن أ ِِ ِ ِ
ت
َخ َوِت َّن أ َْو ن َسآئ ِه َّن أَْو َما َملَ َك ْ
ْ َ َْ ْ َ َ
ِ
الر َج ِال أَ ِو الطِّْف ِل
ني َغ ِْري أ ُْوِىل ا ِإل ْربَِة ِم َن ِّ
أَْْيَنُ ُه َّن أَ ِو التَّبِع َ
ت الن ِ
الَّ ِذين َمل يظْهرواْ علَى عور ِ
ض ِربْ َن
ِّسآء َوالَ يَ ْ
َ ْ َ َ ُ َ ََْ
َ
بِأَرجلِ ِه َّن لِي علَم ما َُيْ ِفني ِمن ِزينَتِ ِه َّن وتُوبواْ إِ َىل اللَّ ِه َِ
مجيعاً
َ
َ ُ
ْ ُ ُْ َ َ
أَيُّهَ الْ ُم ْؤِمنُو َن لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن } .اآلية[ .النور]24/

وفيه ان االية االوىل هي بعد قوله تعاىل (يَا أَيُّ َها الَّ ِذي َن
َّيب إَِّال أَ ْن يُ ْؤ َذ َن لَ ُك ْم إِ َىل طَ َع ٍام
وت النِ ِّ
آَ َمنُوا َال تَ ْد ُخلُوا بُيُ َ
ِ
ين إِنَاهُ َولَ ِك ْن إِ َذا ُد ِعيتُ ْم فَ ْاد ُخلُوا فَِإ َذا طَعِ ْمتُ ْم
َغْي َر نَاظ ِر َ
فَانْتَ ِشروا وَال مستَأْنِ ِسني ِحل ِد ٍ
يث إِ َّن ذَلِ ُك ْم َكا َن يُ ْؤِذي
َ َ
ُ َ ُْ
احلَ ِّق َوإِذَا
َّيب فَيَ ْستَ ْحيِي ِمْن ُك ْم َواللَّهُ َال يَ ْستَ ْحيِي ِم َن ْ
النِ َّ
وه َّن ِمن ور ِاء ِحج ٍ
اب َذلِ ُك ْم
وه َّن َمتَ ً
َسأَلْتُ ُم ُ
اعا فَ ْ
َ
اسأَلُ ُ ْ َ َ
ول
أَطْ َه ُر لُِقلُوبِ ُك ْم َوقُلُوهبِِ َّن َوَما َكا َن لَ ُك ْم أَ ْن تُ ْؤذُوا َر ُس َ
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ِ
ِ
اجهُ ِم ْن بَ ْع ِدهِ أَبَ ًدا إِ َّن َذلِ ُك ْم َكا َن
اللَّه َوَال أَ ْن تَ ْنك ُحوا أ َْزَو َ
ِ ِ ِ
يما ( )52إِ ْن تُْب ُدوا َشْيئًا أ َْو ُختْ ُفوهُ فَِإ َّن اللَّهَ
عْن َد اللَّه َعظ ً
ٍ ِ
ِ
يما ([ )51األحزاب]51 ،52/
َكا َن ب ُك ِّل َش ْيء َعل ً
فهي يف احلجاب .اي حجاب الشخص ،وهو خاص
بزوجات النيب بينما االية الثانية يف الزينة ،وهي ما هو
مستور من البدن عادة ،وهي لميع النساء وهي يف
سورة النور ،وال ربط بينهما .مع ان االمر باحلجاب
هو اخفاء الشخص والظاهر كله ،وهو معروف عند
الناس وال عالقة له بامر عدم اظهار الزينة من زينة عرفية
او بشرة .واملتيقن ان احلجاب يعود اىل اخللوة وال يعمم
على كل االحوال ،واين هذا من اخلروج بنقاب ،فليس
الغرض هو اخفاء الوجه باحلجاب بل اخفاء الشخص
كله عند احملادثة .فال ربط ابدا بني ان يكون الكالم
من وراء حجاب وبني اخلروج بنقاب ،حىت لزوجات
النيب صلى اهلل عليه واله ،فليس امرهن باحلجاب
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موجب المرهن بتغطية كل بدِنن حىت الوجه والكفني.
واالمر باحلجاب ال يستوجب اللباب ،النه ال ربط
بينهما وامنا اللباب جاء بامر اخر ،وكالمها ال عالقة
له بالنقاب .فاحلجاب امر خاص جدا وعال
وخلصوصية نساء النيب ،وال يعمم على خروجهن بني
النساء او يف زيارة النساء ويف اسواق النساء ،نعم هو
يدل على عدم جواز اخللوة هبن وان كانت جبلباب او
نقاب ،لذلك فيكون خمتصا وجوبه بامهات املمؤمنني
رضي اهلل عنهن للخصوصية ،وهو خاص باخللوة وليس
فيما هو مكان عام او فيه اناس غريهم.
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الدليل اخلامس:
قوله صلى اهلل عليه واله وسلّم« :إذا خطب أحدكم
امرأة فال جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إمنا ينظر
إليها خلطبة وإن كانت ال تعلم» .رواه أمحد ،قال يف
َممع الزوائد :رجاله رجال الصحيح  .وصححه
االلباين.
االستدالل :أن مقصود اخلاطب املريد للجمال إمنا
هو مجال الوجه وما سواه تبع ال يقصد غالباً .وفيه انه
حتكم ،بل فيه داللة على النظر اىل زينتها ومفاتنها،
كالساق والرقبة والشعر ،ولذلك فهذا احلديث وحنوه
خمالف صريح للقرآن فال يصح العمل به ،والغريب ان
البعض قال به باملعِن الذي ذكرت .واما تعرف
املخطوبني على بعضهما يف حدود الشرع فهذا امر اخر
حيسن.
37

الدليل السادس:
أن النيب صلى اهلل عليه وسلّم ملا أمر بإخراج النساء
إىل مصلى العيد قلن :يا رسول اهلل إحدانا ال يكون هلا
جلباب فقال النيب صلى اهلل عليه وسلّم « :لتلبسها
أختها من جلباهبا » .رواه البخاري ومسلم وغريمها.
االستدالل :ان األمر بلبس اللباب دليل على أنه البد
من التسرت .وفيه ان البحث يف سرت الوجه خاص وليس
مطلق التسرت ،واحلديث فيه داللة على خالف ذلك،
فان قوله (لتلبسها أختها من جلباهبا) وان كان حيتمل
اِنا تعطيها جلبابا اخر ،لكن قوله ( جلباهبا ) يدل
على انه واحد ،فيكون املعِن اِنا تشركها معه اي
يكونان معنا حتت جلباب واحد ،فيكون املقصود سرت
الرأس وابدن كما يسترت اثنان معا فرداء واحد من برد

31

او مطر ،وهكذا حالة يصعب بل ْيتنع سرت الوجه
عادة .فتكون الرواية من ادلة عدم وجوب سرت الوجه.

الدليل السابع:
ما ثبت يف الصحيحني عن عائشة رضي اهلل عنها قالت
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلّم ،يصلي الفجر
فيشهد معه نساء من املؤمنات متلفعات مبروطهن مث
يرجعن إىل بيوِتن ما يعرفهن أحد من الغلس  .وقالت:
لو رأى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلّم ،من النساء ما
رأينا ملنعهن من املساجد كما منعت بنو إسرائيل
نساءها .وقد روى حنو هذا عبداهلل بن مسعود رضي
اهلل عنه.
االستدالل :أن احلجاب والتسرت كان من عادة نساء
الصحابة الذين هم خري القرون .وفيه انه من ادلة
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اللباب ،واملانع من معرفتهن الغسل ليس سرت الوجه.
كما ان يف احلديث طعن يف زمن الصحابة والتابعني
بعد النيب صلى اهلل عليه واله وهو غري مقبول ،فاحلديث
غري مصدق فليس حجة .ال يصح مطلقا قبول روايات
ظنية تطعن بالسلف وان نسبت اىل خري الناس من
اهل البيت او الصحابة صلوات اهلل عليهم.
الدليل الثامن:
أن النيب صلى اهلل عليه وسلّم قال « َمن َّ
جر ثوبَهُ خيالءَ
ِ
ِ
يف
يوم القيامة  ،فقالَت ُّأم َسلمةَ  :فَ َك َ
مل ينظُِر اللَّهُ إليه َ
شربا  ،فقالت :
يصنَ ُع النِّساءُ بذيوهلِِ َّن ؟ َ
قال  :يُ َ
رخني ً
اعا  ،ال ي ِزد َن
إذًا
أقدام ُه َّن َ ،
َ
قال ُ :فريخينَهُ ذر ً
تنكشف ُ
علَ ِيه » رواه الرتمذي وصححه االباين.
االستدالل :يف هذا احلديث دليل على وجوب سرت
قدم املرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي اهلل
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عنهم  ،والقدم أقل فتنة من الوجه والكفني .وفيه ان
احلديث خمالف للقرآن والسنة وخمالف لليسر ونفي
احلرج .والصحيح هو حديث البخاري و أمحد َ :ع ْن
عب ِد اللَّ ِه ب ِن عمر قَ َال قَ َال رس ُ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه
َْ
ول اللَّه َ
َُ
ْ ُ ََ
َو َسلَّ َم َم ْن َجَّر ثَ ْوبَهُ ُخيَ َالءَ َملْ يَْنظُْر اللَّهُ إِلَْي ِه يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة
فَ َق َال أَبو ب ْك ٍر إِ َّن أ ِ
َّي ثَ ْوِيب يَ ْستَ ْرِخي إَِّال أَ ْن
َ
ُ َ
َح َد شق ْ
أَتَع ِ
ك ِمْنه فَ َق َال رس ُ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
ََ
اه َد ذَل َ ُ
ول اللَّه َ
َُ
إِنَّك لَس ِ
ِ
ك ُخيَ َالءَ .انتهى فدل على
صنَ ُع ذَل َ
ت مم َّْن يَ ْ
َ ْ َ
ان احلديث يف الكافر واملنافق وليس يف املؤمنني فال
عالقة له باملؤمنني فضال عن النساء .وزيادة الرتمذي
غريبة جتعل احلديث يف املؤمنني وهو ممنوع .قال يف
اإلملام بأحاديث األحكام ( -ج  / 4ص  )17قلت
وإسناده على شرطهما وقد أخرجاه بدون زيادة أم
سلمة  .انتهى ويف حتفة األشراف ( -ج  / 7ص
 )112زاد معمر يف حديثه :فقالت أم سلمة)...:
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فهذه زيادة منفردة جتعل احلديث خمالفا للثوابت فال
تقبل.
الدليل التاسع:
قوله صلى اهلل عليه وسلّم « :إذا كان إلحداكن
مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه» .رواه
اخلمسة إال النسائي وصححه الرتمذي.
االستدال :دل على وجوب احتجاب املرأة عن الرجل
األجنيب .وفيه انه مبعِن االية ،وهنا عام ممل فيحمل
على اللفظ القرآين اخلاص بزوجات النيب فيكون
املخاطب احلديث هو زوجات النيب خاصة واحلديث
يف االصل عن ام سلمة صلوات اهلل عليها ففي سنن
ى َع ْن نَْب َها َن ُم َكاتَ ٍ
ب أل ُِّم َسلَ َمةَ قَ َال
البيهقي َع ِن ُّ
الزْه ِر ِّ
ِ
ول اللَّ ِه -صلى اهلل عليه
ول قَ َال َر ُس ُ
ت أ َُّم َسلَ َمةَ تَ ُق ُ
َمس ْع ُ
ِ
ب َوَكا َن ِعْن َدهُ َما
وسلم «: -إ َذا َكا َن ِإل ْح َدا ُك َّن ُم َكاتَ ٌ
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ِ
ب ِمْنهُ » .وقال يف احملرر يف احلديث -
يُ َؤِّدى فَ ْلتَ ْحتَج ْ

َمحد َ ،وأَبُو َد ُاود َ ،وابْن
(ج  / 4ص َ )524رَواهُ أ ْ
ِِ
ماجه  ،والن ِ
صححهُ َ ،وتكلم فِي ِه
ي َو َ
(والت ِّْرمذ ّ
َّسائ ّي َ
َ َ َ َ
غري و ِ
احد من ْاألَئِ َّمة)  .وقال شعيب األرنؤوط :
َ

إسناده ضعيف يف التعليق على مسند أمحد .ويف سنن

الرتمذي ( -ج  / 2ص  )543عن أم سلمة قالت :
قالت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم إذا كان عند
مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه قال أبو
عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعِن هذا احلديث
عند أهل العلم على التورع وقالوا ال يعتق املكاتب وإن
كان عنده ما يؤدي حىت يؤدي  .قال الشيخ األلباين
 :ضعيف .انتهى.
اقول ورغم تضعيف االعالم للحديث سندا بل ومتنا
فحمل على الندب اال ان احلديث مصدق وموافق
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للقران ويكون واجبا خاصا بزوجات النيب ويكون هلن
حكم خاص يف هذا الشأن .ويستحب ذلك للتأسي
للباقيات من املؤمنات.
الدليل العاشر :
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت« :كان الركبان ْيرون
بنا وحنن حمرمات مع الرسول صلى اهلل عليه وسلّم ،فإذا
حاذونا سدلت إحدانا جلباهبا على وجهها من رأسها.
فإذا جاوزونا كشفناه» رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه.
االستدالل :دل على وجوب سرت الوجه ألن املشروع
يف اإلحرام كشفه ،فلوال وجود مانع قوي من كشفه
حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً .وقد ثبت يف الصحيحني
وغريها أن املرأة احملرمة تنهى عن النقاب والقفازين.

اقول من الغريب االستدالل هبذا احلديث على وجوب
النقاب مع انه دل بشرحه على منعه .وال يصح القول
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باختالف الشريعة يف وجوب سرت الوجه ووجوب
كشفه ،وهكذا حال يف نسك قوامه السفر واالختالط
يوجب االضطراب ،فاحلديث دال على جواز السرت
النه ال مانع منه واملمنوع هو النقاب وليس سرت الوجه،
فاخللط بينهما غري صحيح .فاحملرمة ليس هلا ان تتنقب
 ،وال يعين هذا اِنا ال تسرت وجهها بسدل اللباب.
ومن خالل القرائن الكثرية يكشف هذا احلديث وما
تعلق به من روايات ان النقاب كان مستنكرا يف زمن
النيب صلى اهلل عليه واله ،وان بعض النساء يلبسنه دون
امر ،ولذلك جاء يف االحرام منعه ،وال يبعد – لقرائن
اخرى -انه تشديد يف كراهته وذمه العامة حد املنع.
الدليل احلادي عشر:
عن عبد اهلل  :عن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال
املرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان .قال أبو
25

عيسى هذا حديث حسن غريب  .قال الشيخ األلباين
 :صحيح.
يدل على احلجاب للزوم سرت كل ما
االستداللّ :
يصدق عليه اسم العورة .اقول وهذا حديث منكر
َمدا خمالف صراحة للقرآن والسنة وال يصح نقله وال
نسبته اىل رسول اهلل صلى اهلل عليه واله .واحلديث
يتحدث عن شخص املرأة وليس عن بدِنا فال ينفع
سرته بل ال بد ان ال خترج من بيتها ،وهذا خمالف
الساسيات القرآن واالسالم بل الظلمة واضحة فيه.

اخلالصة انه ال دليل على استحباب النقاب فضال عن
وجوبه.
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القول ان النقاب شريعة
من يقول ان النقاب من الدين ،وجوبا او استحبابا،
فعليه الدليل ،واذ ال دليل ،بل هو عادة وستعرف كراهة
االسالم هلا .فالقول انه واجب او مستحب بدعة ،بل
النقاب خالف الدليل كما علمت فيكون تشريعه
ضالال ،فالقول ان النقاب تكليف ولو ندبا بدعة
وضاللة .وافتاء الفقيه بالضاللة ال يعين انه ضال ،بل
هو مؤمن مسلم فقيه لكنه اخطأ خطأ فادحا .وقول
االنسان بالبدعة والعمل هبا ال يعين انه مبتدع اال انه
خمطئ وجاهل.
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القول ان النقاب عادة
من يقول ان النقاب عادة عرفية – وهو خالف واقع
غالب املتنقبات ومناصريهم من املتدينيني -وان االصل
االباحة ،فان العادة العرفية جتوز ان مل ختالف القرآن
والسنة ،والشريعة السمحة الفطرية املبنية على اليسر
والوسطية  ،بل ان القرآن امر بنص ميسر خاص باللباس
فقال (اال ما ظهر) ويقصد ما يظهر عادة نفيا للعسر،
فهذه رخصة وعفو والنقاب خالفها .اضافة اىل ان يف
النقاب والذي هو ليس شريعة وال دين االن يستغل
لتوهني الدين باعتباره امرا متخلفا وخمالفا للعرف
املتحضر السائد .فالدعواي كثرية لعدم النقاب اال اِنا
ال تبلغ حدا التحرمي ،لكن ستعرف ان النص ظاهر يف
كراهة الشريعة للنقاب.
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فاخلالصة ان النقاب عادة وليس حمرما وال واجبا وال
مستحبا ،بل هو عادة مكروهة شرعا كان يكرهها النيب
وصحبه صلوات اهلل عليهم امجيعن.
وهنا ساورد ادلة كافية على عدم وجوب النقاب وعدم
استحبابه .ومن بعدها ادلة على كراهته.
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ادلة عدم وجوب النقاب
بعد عدم الدليل على الوجوب فان االصل االباحة،
وبعد عدم الدليل على االستحباب فان االصل عدم
االستحباب .وهنا ادلة تدل على عدم الوجوب.
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الدليل االول:

ِ ِ ِ
ات ي ْغض ْ ِ
صا ِرِه َّن
قال اهلل تعاىل َ :وقُ ْل ل ْل ُم ْؤمنَ َ ُ
ض َن م ْن أَبْ َ
ِ
ين ِزينَتَ ُه َّن إَِّال َما ظَ َهَر ِمْن َها
َوَْحي َفظْ َن فُ ُر َ
وج ُه َّن َوَال يُْبد َ
ِ
ولْي ْ ِ ِ
ِِ
ين ِزينَتَ ُه َّن إَِّال
ََ
ض ِربْ َن ِبُ ُم ِره َّن َعلَى ُجيُوهب َّن َوَال يُْبد َ
لِبُعُولَتِ ِه َّن أ َْو آَبَائِ ِه َّن أ َْو آَبَ ِاء بُعُولَتِ ِه َّن أ َْو أَبْنَائِ ِه َّن أ َْو أَبْنَ ِاء
ِِ
ِِ
ِ
َخ َواِتِِ َّن أ َْو
بُعُولَت ِه َّن أ َْو إِ ْخ َواِن َّن أ َْو بَِين إِ ْخ َواِن َّن أ َْو بَِين أ َ
ِ
ِ ِ
ني َغ ِْري أ ِ
ُوي
ن َسائ ِه َّن أ َْو َما َملَ َك ْ
ت أَْْيَانُ ُه َّن أَ ِو التَّابِع َ
َّ ِ
اإلرب ِة ِمن ِّ ِ
ين َملْ يَظْ َه ُروا َعلَى
الر َجال أَ ِو الطِّْف ِل الذ َ
ِْ ْ َ َ
ات الن ِ
ِ
ِ ِ
عور ِ
ني ِم ْن
ِّساء َوَال يَ ْ
ض ِربْ َن بِأ َْر ُجل ِه َّن ليُ ْعلَ َم َما َُيْف َ
ََْ
َ
ِزينَتِ ِه َّن وتُوبوا إِ َىل اللَّ ِه َِ
مج ًيعا أَيُّ َها الْ ُم ْؤِمنُو َن لَ َعلَّ ُك ْم
َ ُ
تُ ْفلِ ُحو َن [النور]24/
الداللة:
اوال :قوله تعاىل (إَِّال َما ظَ َهَر ِمْن َها)
يف ارشاد العرتة صلوات اهلل عليهم:
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وسائل الشيعة  :عن الفضيل قال  :سألت أبا عبداهلل
( عليه السالم ) عن الذراعني من املرأة  ،مها من الزينة
اليت قال اهلل  ( :وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن ) ؟ قال
 :نعم  ،وما دون اخلمار من الزينة  ،وما دون السوارين.
وسائل الشيعة  :عن مروك بن عبيد  ،عن بعض
أصحابنا  ،عن أيب عبداهلل ( عليه السالم ) قال  :قلت
له  :ما حيل للرجل أن يرى من املرأة إذا مل يكن حمرما
؟ قال  :الوجه والكفان والقدمان .
قال يف الكشاف  { :إِالَّ َما ظَ َهَر ِمْن َها } يعين إالّ ما

جرت العادة والبلة على ظهور .اقول وهي الوجه

والكفان والقدمان.
وقال يف الوجيز للواحدي  {:إالَّ ما ظهر منها } وهو
السوار  ،فال
الثِّياب  ،والكحل  ،واخلامت واخلضاب  ،و ِّ
13

جيوز للمرأة أن تظهر إالَّ وجهها ويديها إىل نصف
ِّ
الذراع.
ويف حبر العلوم للسمرقندي { إِالَّ َما ظَ َهَر ِمْن َها } .

روى سعيد بن جبري  ،عن ابن عباس أنه قال  :وجهها
وكفيها  ،وهكذا قال إبراهيم النخعي  .وروي أيضاً عن

عائشة رضي اهلل عنها أِنا قالت  :الوجه والكفان ،
وهكذا قال الشعيب  .وروى نافع  ،عن ابن عمر أنه

قال  :الوجه والكفان.
اقول وهناك روايات اقوال خالف ما تقدم ليست
مصدقة فما ذكرته هنا هو املصدق وهو احلق.
ض ِربْ َن ِِبُ ُم ِرِه َّن َعلَى ُجيُوهبِِ َّن)
(ولْيَ ْ
ثانيا :قوله تعاىل َ
يف ارشاد العرتة صلوات اهلل عليهم:
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وسائل الشيعة  :عن الفضيل قال  :سألت أبا عبداهلل
( عليه السالم ) عن الذراعني من املرأة  ،مها من الزينة
اليت قال اهلل  ( :وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن ) ؟ قال
 :نعم  ،وما دون اخلمار من الزينة  ،وما دون السوارين
.
وسائل الشيعة  :عن مساعة قال  :سألت أبا عبداهلل (
عليه السالم ) عن الرجل يصلّي ويقرأ القرآن وهو متلثّم
؟ فقال  :ال بأس .وسألته عن املرأة تصلّي متن ّقبة ؟

قال  :ان كشفت عن موضع السجود فال بأس به ،

وإن أسفرت فهو أفضل  .اقول والصالة باخلمار واجبة
لكن باسفار الوجه ،يصدقه قوله تعاىل ِ
يموا
(وأَق ُ
َ
وه ُك ْم ِعْن َد ُك ِّل َم ْس ِج ٍد) [األعراف]32/
ُو ُج َ

ض ِربْ َن ِِبُ ُم ِرِه َّن على
قال يف تفسري أيب السعود َ { :ولْيَ ْ
جيوهبِِ َّن } إرشاد إىل كيفيَّة ِ
إخفاء ِ
الزينة
بعض مواضع ِّ
ٌ
ُُ
11

كانت النِّساء على عادةِ
بعد النَّهي عن إبدائِها  .وقد ِ
ُ
ِ
هن
هن من
حنور َّ
َّ
يسدلْن ُمخَر َّ
خلفهن ُ
الاهلية ُ
فتبدو ُ
وقالئده َّن من ِ
ِ
رهن
جيوهب َّن لوسعِها فأُمرن
بإرسال مخ َّ
ُ
َّرب معِن
إىل
َّ
جيوهبن سرتاً ملا ُ
يبدو منها وقد ُ
ض ِّمن الض ُ
ِ
اإللقاء فعُدِّي َبعلَى .
ض ِربْ َن ِِبُ ُم ِرِه َّن على
ويف تفسري الاللني َ { :ولْيَ ْ
ُجيُوهبِِ َّن } أي يسرتن الرؤوس واألعناق والصدور
ِ
ين ِزينَتَ ُه َّن } اخلفية  ،وهي ما عدا
باملقانع { َوالَ يُْبد َ
الوجه والكفني { إِالَّ لِبُعُولَتِ ِه َّن } مجع بعل  ،أي زوج.
اقول فاالمر بضرب اخلمار على اليب داللة على عدم
وجوب سرت الوجه.
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الدليل الثاين:

قوله تعاىل :قُل لِْلم ْؤِمنِني ي غُ ُّ ِ
صا ِرِه ْم
ضوا م ْن أَبْ َ
ْ ُ َ َ
[النور]21/
14

قال يف احملرر الوجيز  :وقوله { من أبصارهم } أظهر
ما يف { من } أن تكون للتبعيض وذلك أن أول نظرة
ال ْيلكها اإلنسان وإمنا يغض فيما بعد ذلك فقد وقع
التبعيض  ،ويؤيد هذا التأويل ما روي من قوله عليه
السالم لعلي بن أيب طالب « ال تتبع النظرة فإن األوىل
لك وليست لك الثانية » احلديث  .وقال جرير بن
عبد اهلل سألت النيب عليه السالم عن نظرة الفجأة فقال
« اصرف بصرك ».
ويف مسند أمحد بن حنبل  :عن جرير بن عبد اهلل قال
 :سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم عن نظرة
الفجأة فأمرين فقال اصرف بصرك  .ويف تعليق شعيب
األرنؤوط  :إسناده صحيح على شرط مسلم.
قيل ان املتبادر انه للوجه فاذا كان الوجه مستورا فلم
احلث على غض البصر .لكن املصدق انه غض البصر
17

عما حيرم وهو العورة وهو ما يسرت عادة وغالبا من قبل
املرأة بالفطرة السليمة .والوجه والكفان ليستا من ذلك،
ومل يرد بالسنة انه غض البصر من الوجه او الكف.
ويصدق ذلك سعة الشريعة.
احلَ َس ِن
يد بْ ُن أَِِب ْ
ويف صحيح البخارى َ :وقَ َال َسعِ ُ
ِ
ِ
ِ
وس ُه َّن
ل ْل َح َس ِن إِ َّن ن َساءَ الْ َع َج ِم يَكْش ْف َن ُ
ص ُد َورُه َّن َوُرءُ َ
صَرَك َعْن ُه َّن  .قَ ْو ُل اللَّ ِه َعَّز َو َج َّل ( قُ ْل
اص ِر ْ
قَ َال ْ
ف بَ َ
لِْلم ْؤِمنِني ي غُ ُّ ِ
وج ُه ْم ).
ضوا م ْن أَبْ َ
صا ِرْه َم َوَْحي َفظُوا فُ ُر َ
ُ َ َ
انتهى فساله عن النظر اىل الصدر والشعر وليس عن
الوجه والكف .واالية تدل بوجه على ان الوجوه مل
تكن مستورة لطرو حالة النظر اىل الزينة وما َيفى عادة
اي ممنت يتهاون يف ذلك .والنه (من تبعيضية) فيكون
احلكم مشوليا ناظرا اىل النظرة كله وان منه جائظ وهو
الوجه ومنه غري جائز وهو العورة.
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غض البصر
قال يف الكشاف  :من للتبعيض  ،واملراد ّ

وجوز األخفش
حيلّ .
عما حيرم  ،واالقتصار به على ما ّ

أن تكون مزيدة  ،وأباه سيبويه .انتهى اقول حىت لو

كانت زائدة ،فان النظر حيكم مبا هو خارجه من
تقسيم البدن اىل عورة ال حيل النظر اليها فيجب غض
البصر عنه واىل ما جيوز النظر اليه وهو ما ليس بعورة
ضواْ ِم ْن
كالوجه .قال يف تفسري أيب السعود  { :يَغُ ُّ
حيل.
أبصارهم } َّ
حيرم ويقتصروا به على ما ُّ
عما ُ
الدليل الثالث:

َّل
ِّساءُ ِم ْن بَ ْع ُد َوَال أَ ْن تَبَد َ
قال اهلل تعاىلَ :ال َِحي ُّل لَ َ
ك الن َ
ت
هبِِ َّن ِم ْن أ َْزَو ٍاج َولَ ْو أ َْع َجبَ َ
ك ُح ْسنُ ُه َّن إَِّال َما َملَ َك ْ
ك َوَكا َن اللَّهُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء َرقِيبًا [األحزاب]53/
َْيِينُ َ
فحىت لو ان هذا على الفرض ،فان احلسن يف االساس
12

يف الوجه عرفا .فيكون فيها داللة على ان الوجوه كانت
مكشوفة.
وقد استدل مبا مسند امحد عن جابر بن عبد اهلل
األنصاري  :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم رأى
امرأة فأعجبته فأتى زينب وهي متعس منية فقضى منها
حاجته وقال إن املرأة تقبل يف صورة شيطان وتدبر يف
صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت
أهله فإن ذاك يرد مما يف نفسه  .قال يف تعليق شعيب
األرنؤوط  :صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله رجال
الصحيح .انتهى .وفيه ان الرواية منكرة خمالفة الصول
كثرية.
الدليل الرابع:

(حم َّم ٌد رس ُ ِ َّ ِ
ين َم َعهُ أ َِشدَّاءُ َعلَى
قوله تعال َُ َ ُ
ول اللَّه َوالذ َ
ض ًال
الْ ُكفَّا ِر ُر َمحَاءُ بَْي نَ ُه ْم تَ َر ُاه ْم ُرَّك ًعا ُس َّج ًدا يَْبتَ غُو َن فَ ْ
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السج ِ
ِ ِ
ِمن اللَّ ِه وِر ْ ِ
ود
يم ُ
اه ْم ِيف ُو ُجوه ِه ْم م ْن أَثَِر ُّ ُ
ض َوانًا س َ
َ َ

[الفتح ]32/وهو عام للرجال والنساء وظهور السيماء
يقتضي كشف الوجه.

الدليل اخلامس:

ِ
اسا يُ َوا ِري
قوله تعاىل (يَا بَِين آَ َد َم قَ ْد أَنْ َزلْنَا َعلَْي ُك ْم لبَ ً
َس ْوآَتِ ُك ْم ) [األعراف ]34/فاللباس اساسه لسرت العورة

وليس الخفاء الوجه وان كان مجيال .وال احد يقول ان
وجه املرأة سوءة.

الدليل السادس:

ِ ِ
ت
يف صحيح مسلم َ :ع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْبد اللَّه قَ َال َش ِه ْد ُ
مع رس ِ
صالَةَ يَ ْوَم
ول اللَّ ِه -صلى اهلل عليه وسلم -ال َّ
ََ َُ
الْعِ ِ
الصالَةِ قَ ْب َل ْ
اخلُطْبَ ِة بِغَ ِْري أَ َذ ٍان َوالَ إِقَ َام ٍة ُمثَّ
يد فَبَ َدأَ بِ َّ
ث َعلَى
قَ َام ُمتَ َوِّكئًا َعلَى بِالٍَل فَأ ََمَر بِتَ ْق َوى اللَّ ِه َو َح َّ
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اعتِ ِه َوَو َع َ
َّاس َوذَ َّكَرُه ْم ُمثَّ َم َ
طَ َ
ِّساءَ
ظ الن َ
ضى َح َّىت أَتَى الن َ
ِ
ب
فَ َو َعظَ ُه َّن َوذَ َّكَرُه َّن فَ َق َال « تَ َ
ص َّدقْ َن فَإ َّن أَ ْكثَ َرُك َّن َحطَ ُ
ِ ِ ِ
ِ
اخلَدَّيْ ِن
ِّس ِاء َس ْف َعاءُ ْ
َج َهن َ
َّم » .فَ َق َامت ْامَرأَةٌ م ْن سطَة الن َ
ول اللَّ ِه قَ َال « ألَنَّ ُك َّن تُكْثِْر َن َّ
ت ِملَ يَا َر ُس َ
الش َكاةَ
فَ َقالَ ْ
ِ
ص َّدقْ َن ِم ْن ُحلِيِّ ِه َّن
َوتَ ْك ُف ْر َن الْ َعش َري » .قَ َال فَ َج َع ْل َن يَتَ َ
ِ
ني ِِف ثَو ِ
ب بِالٍَل ِم ْن أَقْ ِرطَتِ ِه َّن َو َخ َوِامتِ ِه َّن .فاحلديث
يُْلق َ ْ
دل على ان جابر رضي اهلل عنه قد رأى خدها فكانت

مكشوفة الوجه.
الدليل السابع
السنن الكربى للبيهقي  :عن عائشة ان امساء بنت اِب
بكر دخلت على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وعليها ثياب شامية رقاق فاعرض عنها مث قال ما هذا
يا امساء ان املرأة إذا بلغت احمليض مل يصلح ان يرى
منها اال هذا وهذا واشار إىل وجهه وكفيه * لفظ
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حديث املاليِن * قال أبو داود هذا مرسل * خالد بن
دريك مل يدرك عائشة * قال الشيخ مع هذا املرسل
قول من مضى من الصحابة رضى اهلل تعاىل عنهم يف
بيان ما اباح اهلل من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك
قويا وباهلل التوفيق .انتهى وهو دال على جواز كشف
الوجه والكفني.
الدليل الثامن:

يف صحيح البخارى َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن عُ َمَر  -رضى
ول اللَّ ِه َما َذا
اهلل عنهما  -قَ َال قَ َام َر ُج ٌل فَ َق َال يَا َر ُس َ
تَأْمرنَا أَ ْن نَ ْلبس ِمن الثِّي ِ
َِّب -
اب ِِف ا ِإل ْحَرِام فَ َق َال النِ ُّ
َ َ َ َ
ُُ
ِ
يص َوالَ
صلى اهلل عليه وسلم  « -الَ تَ ْلبَ ُسوا الْ َقم َ
َّ ِ ِ
ِ
ِ
س إِالَّ أَ ْن يَ ُكو َن
السَراويالَت َوالَ الْ َع َمائ َم َ ،والَ الْبَ َران َ
اخلُف ْ ِ
ت لَهُ نَ ْعالَ ِن  ،فَ ْليَ ْلبَ ِ
َّني َ ،ولْيَ ْقطَ ْع
س ْ
َح ٌد لَْي َس ْ
أَ
َس َفل ِمن الْ َك ْعبَ ْ ِ
ني َ ،والَ تَ ْلبَ ُسوا َشْيئًا َم َّسهُ َز ْع َفَرا ٌن ،
أْ َ َ
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والَ الْوْرس  ،والَ تَ ْنتَ ِق ِ
ب الْ َم ْرأَةُ الْ ُم ْح ِرَمةُ َوالَ تَ ْلبَ ِ
س
َ َ ُ َ
َّازيْ ِن » .انتهى فدل على ان الوجه والكفني ليس
الْ ُقف َ

عورة .وليس مصدقا سرت ما هو ليس بعورة وخصوصا

مع جريان العادة باحلاجة اىل كشفه يف التعامالت
واحلياة.
والجل خفاء تعليل احلكم علينا -اال ما رمبا يقال من
التيسري ونفي احلرج عليها وعلى غريها – فانه يكون
من التعبد ،انه حمبوب ال اهلل تعاىل ،ولعدم وضوح
الفارق بني االحرام وخارجه صح ان يقال انه مثال
حملبوبة عدم النقاب عند اهلل تعاىل.

الدليل التاسع:

يف سنن النسائى َ :ع ِن ابْ ِن ِشه ٍ
اب أ َّ
َن ُسلَْي َما َن بْ َن
َ
َن ابْ َن َعبَّ ٍ
َخبَ َرهُ أ َّ
َخبَ َرهُ أ َّ
َن ْامَرأًَة ِم ْن َخثْ َع ٍم
اس أ ْ
يَ َسا ٍر أ ْ
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قَالَت يا رس َ ِ
احلَ ِّج
يضةَ اللَّ ِه َعَّز َو َج َّل ِِف ْ
ول اللَّه إِ َّن فَ ِر َ
ْ َ َُ
ِ ِِ
ت أَِِب َشْي ًخا َكبِ ًريا الَ يَ ْستَ ِوى َعلَى
َعلَى عبَاده أ َْد َرَك ْ
َّ ِ ِ
ِ
ول
َح َّج َعْنهُ قَ َال َهلَا َر ُس ُ
الراحلَة فَ َه ْل يَ ْقضى َعْنهُ أَ ْن أ ُ
ض ُل
اللَّ ِه -صلى اهلل عليه وسلم « -نَ َع ْم » .فَأَ َخ َذ الْ َف ْ
ِ
ِ
ول
َخ َذ َر ُس ُ
يَ ْلتَف ُ
ت إِلَْي َها َ -وَكانَت ْامَرأًَة َح ْسنَاءَ َ -وأ َ
ض َل فَ َح َّوَل َو ْج َههُ ِم َن
اللَّ ِه -صلى اهلل عليه وسلم -الْ َف ْ
اآلخ ِر .قال الشيخ األلباين  :صحيح .انتهى وال
الش ِّ
ِّق َ
ض َل
يقال انه يف االحرام ففي مسند أمحد ( ُمثَّ أ َْرَد َ
ف الْ َف ْ
اها ُمثَّ أَتَى الْ َمْن َحَر فَ َق َال َه َذا
َو َس َار َح َّىت أَتَى ْ
الَ ْمَرَة فَ َرَم َ
ِ
استَ ْفتَْتهُ َجا ِريَةٌ َشابَّةٌ ِم ْن
الْ َمْن َح ُر َوم ًِن ُكلُّ َها َمْن َحٌر قَ َال َو ْ

َخثْ َع َم) فيكون من ادلة عدم وجوب سرت الوجب فضال

عن النقاب .كما ان حتويل وجه الفضل هو من غض
البصر ،ومل يأمرها بسرت وجهها الجل منع الفتنة ،وان
النيب صلى اهلل عليه واله نظر اليها ،بل وابن عباس

ايضا .فال مانع منه.
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كراهة النقاب
هنا اورد نصوصا مصدقة مبا تقدم تدل على كراهة النقاب
عند النيب واهل بيته واصحابه صلوات اهلل عليهم امجعني.
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اوال:
قال يف منح الليل شرح خمتصر خليل (املالكي)َ ( :و
ٍ
ِ
َي تَ ْغ ِطيَةُ َو ْج ِه َها َإىل َعْي نَ ْي َها
) ُك ِرَه ( انْت َق ُ
اب ْامَرأَة ) أ ْ
الر ُج ُل أ َْوَىل َما َملْ يَ ُك ْن َع َادةُ قَ ْوٍم
ِيف َّ
الص َالةِ َو َخا ِرِج َها َو َّ
الص َالةِ َويُكَْرهُ فِي َها ُمطْلَ ًقا ِألَنَّهُ ِم ْن
فَ َال يُكَْرهُ ِيف َغ ِْري َّ
الْغُلُِّو ِيف الدَّيْ ِن  .انتهى وقال يف حاشية الدسوقي على
ِ ِ
الزيَ َادةِ ِيف
َي ِّ
الشرح الكبري  ( :قَ ْولُهُ  :ألَنَّهُ م ْن الْغُلُِّو ) أ ْ
الس ْم َحةُ .انتهى وال ريب انه
السنَّةُ َّ
الدِّي ِن إ ْذ َملْ تَ ِرْد بِِه ُّ
يشري اىل امرين انه خالف الشريعة السمحة وثانيا انه
مل ترد به السنة فال دليل على شرعيته ال وجوبا وال
ندبا ،فالقل بشرعيته وجوبا او نديا ادخال ما ليس من
الدين فيه.
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ثانيا:
قال الشيخ الطوسي يف النهاية  :ويكره للمرأة النقاب
يف الصالة .انتهى  .ويف مدارك االحكام ( القول
بتحرمي النقاب للمرأة ( اي احملرمة) مذهب االصحاب
النعلم فيه خمالفا ) انتهى .وهذا كله لروايات عن اهل
البيت عليهم السالم .وواذا كان النقاب حمرما يف عبادة
االحرام عند التوجه اىل اهلل ومكروها يف الصالة عند
التوجه اىل اهلل وهي اشرف االوقات واحلاالت ،فال
ريب انه يستفاد من ذلك ان النقاب ليس مما حيبه اهلل
تعاىل.
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ثالثا:

ِ
اخلَبِ ِري ب ِن ثَابِ ِ
ت بْ ِن قَ ْي ِ
س
سنن أِب داود َ :ع ْن َعْبد ْ ْ
اس عن أَبِ ِيه عن جدِّهِ قَ َال جاء ِ
ت ْامَرأَةٌ إِ َىل
َْ َ
بْ ِن َمشَّ ٍ َ ْ
ََ
ال َهلَا أُُّم َخالَّ ٍد َوِه َى
َِّب -صلى اهلل عليه وسلم -يُ َق ُ
النِ ِّ
ض
ُمْنتَ ِقبَةٌ تَ ْسأ َُل َع ِن ابْنِ َها َوُه َو َم ْقتُ ٌ
ول فَ َق َال َهلَا بَ ْع ُ
ِ ِ ِ
َصح ِ
ني
َِّب -صلى اهلل عليه وسلم -جْئت تَ ْسأَل َ
اب النِ ِّ
أَْ
ك وأَنْ ِ ِ
ِِ
ت إِ ْن أ ُْرَزإِ ابِِْن فَلَ ْن أ ُْرَزأَ
ت ُمْنتَقبَةٌ فَ َقالَ ْ
َع ِن ابْن َ
َحيَائِى.
اقول ان اعرتاض احلايب حبضرة النيب صلى اهلل عليه
واله والذي مل يصحح له هو تقرير له ،كما ان رد
املرأة بانه حياء وليس الجل امر من اهلل ورسله،
اضافة اىل انه ال جيرؤ احد من الصحابة ان بعرتض
على امر جاء فيه قرآن وسنة .فالرائن كثرية على كراهة
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النقاب من هذه الرواية وتفصيل اسفار الوجه وهو
مصدق.

رابعا:

يف صحيح البخارى َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن عُ َمَر  -رضى
ول اللَّ ِه َما َذا
اهلل عنهما  -قَ َال قَ َام َر ُج ٌل فَ َق َال يَا َر ُس َ
تَأْمرنَا أَ ْن نَ ْلبس ِمن الثِّي ِ
َِّب -
اب ِِف ا ِإل ْحَرِام فَ َق َال النِ ُّ
َ َ َ َ
ُُ
ِ
يص َوالَ
صلى اهلل عليه وسلم  « -الَ تَ ْلبَ ُسوا الْ َقم َ
َّ ِ ِ
ِ
ِ
س إِالَّ أَ ْن يَ ُكو َن
السَراويالَت َوالَ الْ َع َمائ َم َ ،والَ الْبَ َران َ
اخلُف ْ ِ
ت لَهُ نَ ْعالَ ِن  ،فَ ْليَ ْلبَ ِ
َّني َ ،ولْيَ ْقطَ ْع
س ْ
َح ٌد لَْي َس ْ
أَ
َس َفل ِمن الْ َك ْعبَ ْ ِ
ني َ ،والَ تَ ْلبَ ُسوا َشْيئًا َم َّسهُ َز ْع َفَرا ٌن ،
أْ َ َ
والَ الْوْرس  ،والَ تَ ْنتَ ِق ِ
ب الْ َم ْرأَةُ الْ ُم ْح ِرَمةُ َوالَ تَ ْلبَ ِ
س
َ َ ُ َ
َّازيْ ِن » .انتهى فدل على ان الوجه والكفني ليس
الْ ُقف َ
عورة .وليس مصدقا سرت ما هو ليس بعورة وخصوصا
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مع جريان العادة باحلاجة اىل كشفه يف التعامالت
واحلياة.
والجل خفاء تعليل احلكم علينا -اال ما رمبا يقال من
التيسري ونفي احلرج عليها وعلى غريها – فانه يكون
من التعبد ،انه حمبوب ال اهلل تعاىل ،ولعدم وضوح
الفارق بني االحرام وخارجه صح ان يقال انه مثال
حملبوبة عدم النقاب عند اهلل تعاىل.
فارادة عدم النقاب استحباب يف الصالة و وجوبا يف
االحرام دل على ان هذا مصداق حملبوبية عدم النقاب
عند اهلل تعاىل وهو من املصدقات للحديث التاي.
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خامسا:
يف معرفة الصحابة أليب نعيم األصبهاين  :عن قريبة
بنت منيعة  ،عن أمها  ،أِنا جاءت إىل رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم  ،فقالت  :يا رسول اهلل  ،النار
النار  ،فقام إليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،
فقال  « :ما جنواك ؟ » فأخربته بأمرها وهي منتقبة ،
فقال  « :يا أمة اهلل  ،أسفري ،فإن اإلسفار من
اإلسالم  ،وإن النقاب الفجور » أخربناه حممد بن
حممد بن يعقوب  ،يف كتابه إلينا  ،ثنا عبد اهلل بن حممد
الوراق البغدادي  ،ثنا حيىي بن أيوب  ،به .انتهى.
اقول املصدق احملكم هو قوله صلى اهلل عليه واله
(أسفري ،فإن اإلسفار من اإلسالم) النه مصدق
باوامر االسفار يف الصالة واالحرام والشهادة ،والنه
موافق للوضوح والبيان وعدم االهبام ،والنه موافق لليسر
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نفي العسر .وهذا كاف يف الداللة على ان اسفار
الوجه وعدم النقاب حمبوب شرعا.
واما قوله عليه السالم (النقاب الفجور)  ،فمتشابه،
وما ْيكن محله على انه ما يقابل االسالم فيكون من
افعال الكفار ،ويشهد له النهي عن النقاب يف االحرام،
فيشعر ان املشركني كانوا ْيارسون بالنقاب فعال شركيا.

سادسا:
قال يف غريب احلديث  :قال أبو عبيد :يف حديث
حممد بن سريين رمحه اهلل أنه قال :النقاب حمدث.
وهذا حديث قد تأوله بعض الناس على غري وجهه،
يقول :إن النقاب مل يكن النساء يفعلنه ،كن يربزن
وجوههن وليس هذا وجه احلديث ،ولكن النقاب عند
العرب هو الذي يبدو منه احملجر ،فإذا كان على طرف
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األنف فهو اللفام ،وإذا كان على الفم فهو اللثام ،وهلذا
قيل فالن يلثم فالنا  -إذا قبله على فمه .والذي أراد
حممد فيما نرى  -واهلل أعلم  -أن يقول إن إبداءهن
احملاجر حمدث ،وإمنا كان النقاب الحقا بالعني أو أن
يبدوا إحدى العينني واألخرى مستورة .عرفنا ذلك
حبديث حيدثه هو عن عبيدة أنه سأله عن قوله عز وعال
" يدنني عليهن من جالبيبهن  ،" -قال :فقنع رأسه
وغطى وجهه وأخرج إحدى عينيه وقال :هكذا .فإذا
كان النقاب ال يبدو منه إال العينان قط فذلك
الوصوصة ،واسم ذلك الشئ الوصواص ،وهو الثوب
الذي يغطى به الوجه وقال الشاعر( :الرجز) * يا ليتها
قد لبست وصواصا قال :وإمنا قال هذا حممد ألن
الوصاوص والرباقع كانت لباس النساء مث أحدثن
النقاب بعد ذلك .انتهى
41

من الواضح اخللط الذي اشرت اليها سابقا بني سرت
الوجه باللباب وبني النقاب ،فما كان يفعله النساء
احيانا هو سرت الوجه بالكساء ،وهو مايفعله النساء
االن احيانا عند حمادثة الغرباء .واما النقاب فلباس
خاص .فالصحيح انه حمدث ومل يكن يعرف اي انه
نادر جدا ،وامنا كان سرت الوجه بتغطية الوجه بطرف
الرداء.
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الخالصة:
ان النقاب عادة – والظاهر اِنا عادة جاهلية -ليست
واجبا وال مستحبا شرعيا ،كما اِنا ليست حراما ،بل
هي عادة مكروهة شرعا .والنقاب ليس بدعة ،لكن
القول انه واجب او مستحب بدعة.
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المؤلف
السرية الذاتية د .أنور غين املوسوي بقلمه
سرية خمتصرة
أنور غين املوسوي احللي طبيب وأديب وفقيه اسالمي
َمدد من العراق .يعتمد عرض احلديث على القران
وعدم العمل بالظن .ولد يف  32ذي احلجة 4223
هجري (4272ميالدي) يف احللة .درس يف النجف
الطب والفقه .يكتب باللغتني العربية واالجنليزية.
يعتمد منهج عرض احلديث على القران يف فقه
الشريعة .أنور غين مؤلف ألكثر من ثالمثائة كتاب،
وحائز على جوائز عدة.
يف  4224دخل كلية الطب وخترج منها يف .4227
ويف  3111حصل على شهادة البورد العراقي يف
الطب ويف  3145حصل على لقب استشاري يف
47

الطب .درس مقدمات علوم احلوزة العلمية يف احللة
والنجف منذ سنة  ،4221واعتمد أيضا يف الدراسة
على االنرتنيت والتحق يف البحث اخلارج يف النجف
يف سنة  3115أساسا عند الشيخ بشري النجفي
والسيد علي السبزواري حفظهما اهلل تعاىل .واستقل
بالبحث سنة  ،3144ونال اجازة برواية احلديث يف
 3141من السيد مرتضى مجال الدين حفظه اهلل
تعاىل.
يف  3131بدأ مبراجعة احلديث والتفسري ،ومن مث
بعض العقائد والشرائع ،وأصدر َمموعة من الرسائل
بني  3131و 3134وفق منهج العرض والفقه
التصديقي ،فيها مراجعة لبعض العقائد واملسائل
الشرعية والتفسريية .يف  3134أنشأ َمموعة املدرسة
العرضية يف الفقه وألف كتابه (قواعد الفقه
41

التصديقي) .يدعو أنور املوسوي اىل (اسالم بال
طوائف) وله كتاب (مسلم بال طائفة) .يلقبه مجاعة
من القراء واملتابعني ب (العامل الفقيه اجملدد).
التحصيل العلمي
يف  4224دخل كلية الطب وحترج منها يف 4227
ويف  4222قبل يف الدراسات العليا ويف 3111
حصل على شهادة البورد العراقي يف الطب ويف
 3145حصل على لقب استشاري يف الطب.
درس مقدمات علوم احلوزة العلمية يف احللة والنجف
واعتمد كثريا على الدراسة على احلاسبة واالنرتنيت
والتحق يف البحث اخلارج يف سنة  3115أساسا عند
السيد علي السبزواري والشيخ بشري النجفي حفظهما
اهلل تعاىل ،وحضر فرتة وجيزة عند السيد حممد سعيد
احلكيم رمحه اهلل تعاىل والسيد حممد رضا السيستاين
42

حفظه اهلل تعاىل .واستقل بالبحث سنة  ،3144له
الكثري من املؤلفات الفقهية واالصولية يف علم
احلديث ونال اجازة برواية احلديث يف  3141من
السيد مرتضى مجال الدين حفظه اهلل تعاىل.
يف  3145اسس َمموعة جتديد لقصيدة النثر
املكتوبة بالسرد التعبريي مع َملة جتديد وجائزة جتديد
السنوية.
يف  3144امت الزء اخلامس من كتابه التعبري االديب و
يف ِنايتها بدأ يكتب باللغة االجنليزية.
يف عام  3147انتقل انور غين اىل الكتابة باللغة
االجنليزية بالكلية و ترك الكتابة العربية يف االدب ،و
أصدر َملة  Arcsاملتخصصة بقصيدة النثر .و ظهر
امسه يف اكثر من ثالثني َملة عاملية و نال و رشح اىل
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سبعة جوائز عاملية .امهها افضل شاعر يف العامل من
قبل احتاد امم العامل من كازاخستان.
يف  3147بدأ التأليف وفق منهج العرض ،عرض
احلديث على القران والسنة.
يف سنة  3141اصدر َمموعته الشعرية العربية
الكاملة و رشح اىل جائزة اربكاسي الربيطانية وكان
الشاعر العريب و العراقي الوحيد ضمن قائمة مئة
افضل شاعر يف العامل.
يف  3142اصدر كتابه احلادي عشر باللغة االجنليزية
موزاييكد بومي وهو الكتاب احلادي و الثمانون من
تأليفه و نال جائزة روك ببلز العاملية من اهلند.
يف  3131بدأ مبراجعة احلديث والتفاسري ،ومن مث
بعض العقائد واملسائل الفقهية واصدر َمموعة من
الرسائل بني  3131و 3134تعترب هي االهم يف
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تأليفاته فيها مراجعة لبعض العقائد واملسائل الفقهية
والتفسريية وبعض الكتب كان يتناول مسألة واحد او
جزء من مسألة او تفسري آية او جزء من تفسري آية.
يف  3134أنشأ املدرسة العرضية يف الفقه والفقه
العرضي التصديقي املعتمد على منهج عرض
االحاديث واالقوال على القران وهو منهج مل يطبق
عمليا من قبل رغم ثبوت ادلته التام ويفرتق عن
املنهج االصوي السائد يف جوانب عدة.
تعريف
االسم :أنور غين جابر املوسوي احللي
ينتهي نسبه اىل االمام الوصي املعصوم موسى بن
جعفر الكاظم عليهما السالم .
التولد (4223ه \  4272م)
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حمل الوالدة و السكن  :العراق – بابل – احللة.
التحصيل الدراسي  :البورد العراقي يف الطب الباطين
.3115
املهنة  :طبيب استشاري يف مستشفى االمام
الصادق (عليه السالم) يف بابل.
حتصيالت أخرى  :علوم الفقه و اصوله – النجف
االشرف.
وكيل الفقيه اجملدد الزاهد السيد حممد علي الطباطبائي
أيده اهلل تعاىل.
مهارات أخرى  :كاتب و شاعر .
انشأ َمموعة السرد التعبريي األدبية سنة 3145
أنشأ َمموعة املدرسة العرضية يف الفقه سنة 3134
التحصيل العلمي
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بكلوريوس طب و جراحة عامة جامعة الكوفة
4227
شهاد البورد العراقي يف الطب الباطين 3115
بغداد
مقدمات الفقه و االصول احللة والنجف
3115 -3112
تدريب على زرع الكلى – اهلند 3117
حبث خارج عند السيد السبزواري – النجف
3117-3115
البحث و املتابعة العلمية و الفكرية عن طريق النت
 -3115اىل االن
استشاري الطب الباطين 3145
النشاطات
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بلغت مؤلفات انور غين حىت  3134ثالمثائة كتابا
باللغتني العربية واالجنليزية.
الطب
مثانية حبوث طبية منشورة يف اجملالت العلمية احملكمة
يف جامعيت الكوفة وبابل
التدريب على أمراض الكلى و زرع الكلية و اخلاليا
الذعية يف اهلند.
التحرير
رئيس حترير مخسة َمالت الكرتونية
( جتديد ) املختصة بالسرد التعبريي َملة و تصدر
سنويا بشكل ورقي.
( أقواس الشعر ) املختصة بالسرد التعبريي و تصدر
فصليا.
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( األدب املعاصر) املتخصصة باألدب العريب املعاصر
و تصدر فصليا.
( ) Arcsو تعِن بقصيدة النثر باللغة االنكليزية.
( ) Transfigurstionو تعِن باالدب املعاصر
باللغة االنكليزية .
الفكر
مقاالت و دراسات منشورة يف الفكر االسالمي و
نظرية املعرفة امهها ( حنو اسالم بال مذاهب ) و (
توهم املعرفة يف الفكر الالديين )
النشر
ظهر اسم انور غين يف الكثري من اجملالت العربية و
العاملية .
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للدكتور انور غين مدونات خاصة متعددة و باغراض
خمتلفة منها الديين و منها العريب و منها االجنليزي و
منها اخلاص باملقاالت و منها اخلاص بالشعر و منها
اخلاص بلوحات الفن التعبريي االلكرتوين.
ظهر اسم انور غين يف الكثري من املختارات العربية
والغربية و خصوصا االمريكية و الربيطانية واهلندية.
ظهر اسم انور غين يف موسوعة الشعراء العرب لفاحل
احلجية و موسوعة شخصية من بالدي ملوفق الربيعي
و موسوعة االدباء و العلماء لصاحل احلمداين.
كتبه يف الدين واالدب جتاوزت الثالمثائة كتاب اربعون
منها باللغة االجنليزية بالتاليف املباشر باالجنليزية.
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النشاطات حبسب السنوات
3141
يف عام  3141عاود انور غين نشاطه االديب و عمل
َملتني االوىل َملة ( األدب العريب املعاصر) وهي َملة
ادبية عامة  ،و الثانية َملة ( جتديد ) خمتصة بقصيدة
النثر  .و أنشأ مع مجاعة من الشعراء َمموعة ( جتديد
) االدبية اليت تتبِن كتابة القصيدة السردية التعبريية و
املكتوبة بالمل و الفقرات و بشكل افقي كما
يكتب النثر  ،بدل التشطري و العمودية املعهودة
للقصيدة احلرة .و أنشأوا جائزة ( القصيدة الديدة )
السنوية لشاعر العام املتميز يف كتابة قصيدة النثر
بشكلها النموذجي السردي االفقي و اليت تكون
بشكل ( كتاب نقدي عن الشاعر ) وكان الفائز لعام
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 3145هو الشاعر الفلسطيين فريد غامن و لعام
 3144الشاعر كرمي عبد اهلل و يف عام 3147
الشاعر عادل قاسم.
يف عام  3141اصدر َمموعته الشعرية لغات()4
الكرتونيا  .مث لغات ( )3يف  3145مث لغات ( )2يف
ِناية  3145مث لغات ( )1يف ِناية .3144
3145
يف  3145نال لقب استشاري يف الطب و اكمل
ترمجة ملحمة جلجامش عن اللغة االنكليزية نسخة
اندرو جورج و اليت تعد اهم نسخة عاملية للملحمة
حاليا و نشر ايضا كتاب ( ترمجات ادبية) جملموعة
من النصوص و املقاالت .
يف عام  3144اكمل انور غين كتابه النقدي ( النقد
التعبريي ) بنسخة الكرتونية و الذي يشتمل على اهم
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املفاهيم النقدية للنقد التعبريي املابعد اسلويب و الذي
ابرز مالمح الكثري من تقنيات قصيدة النثر مثل السرد
التعبريي و النثروشعرية و اللغة املتموجة و وقعنة
اخليال و البوليفونية و تعدد االصول و الفسيفسائية و
لغة املرايا و العبارات املرتادفة و اللغة التبادلية و
الرتاكمية و العبارات ثالثيىة االبعاد و املستقبلية  .و
يف العام نفسه اكمل انور غين كتابه النقدي الثاين (
القصيدة الديدة بنسخة الكرتونية الذي يركز على
قصائد نثر منوذجية الكثر من ثالثني شاعرا.
يف ِناية عام  3144اصدر كتابه (صحيح االسناد )
الذي يشتمل على اكثر من مثانية الف حديث
صحيح السند وهو مؤلف على طريقة اهل االسناد،
اال ان املذهب احلاي له هو طريقة اهل احلديث و
التسليم و سيكمل كتابه املهم جدا ( حقيق السنة )
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املشتمل على االحاديث النقية من مجيع كتب
احلديث االسالمي.
يف بداية عام  3147ظهر امسه يف اجملالت املكتوبة
باللغة االنكليزية مثل اوتولثز ( )Otolithsو الربا
اوف اول ( )Algebra of Owlsو فويس
بروجكت ()Voice Project
اضافة اىل َمليت جتديد و أركس.
3147
انتقل انور غين اىل الكتابة باللغة االجنليزية ِناية عام
 3144و ظهر امسه يف َمالت غربية كثرية و يف عام
 3147نال جوئز عاملية عدها ابرزها الشاعر االفضل
يف العامل من قبل احتاد كتاب امم العامل .
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و بدأ يف بداية  3147بكتبة القصيدة الفسيفسائية و
اصدر َمموعتني باللغة االجنيزية االوىل موزاييك و
الثانية تسللشن .
و القصيدة الفسيفسائية قصيدة تتكون من َمموعة
قصائد حتتوي على عنوان رئيسي و عناوين فرعية
تكون القصائد الفرعية خمتلفة يف املوضوع و الفكرة
اال اِنا تشري و تدلل على القضية املوحدة للقصيدة
فتكون القصائد مرايا لبعض من حيث العمق ال
السطح.
وبدأ يف سنة  3147بالتاليف بقوة حسب منهج
العرض.
3141
يف  3141بدأ انور غين بالعمل على الفن االلكرتوين
التعبريي و عمل َمموعة من االعمال االلكرتونية
13

التعبريية و عمل على حماكاة الصورة بالقصيدة و
اصدر يف هذه السنة َمموعته الشعرية موزاييكد بوم
( قصائد فسيفسائية) و اصدر اعماله الشعرية
الكاملة من دار كتابنا يف مصر.
وانقطع اخريا اىل دراسة علم احلديث و التاليف فيه و
يعتمد على منهج عرض االحاديث على القران و
السنة من دون اعتبار بالسند وهو االن عاكف على
مؤلف جامع لميع االحاديث من مجيع الكتب يف
مشروعه اسالم عابر للمذاهب.
رشح انور غين يف عام  3141اىل جائزتني عامليتني
مهمتني ارباكسي الربيطانية و اديليد االمريكية  .و
ظهر امسه يف خمتارات اركنابرس عن السالم و خمتارات
ادليد.
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يف ِناية  3141عمل انور غين على تاسيس َمموعة
( القصيدة الفسيفسائية ) باللغة االجنليزية مع َملة
خاصة بذلك .
3142
اصدر انور غين كتابه الشعري Mosaicked
 poemوْيثل الكتاب احلادي عشر باالجنليزية
ونال جائزة روك ببلز العاملية من اهلند .و عكف
على تأليف كتابه الكبري ( املصدق الامع) الامع
لالحاديث الشريفة من مجيع مصادرها .
أصدرت َمموعة من دور النشر العربية والعاملية
االمريكية واهلندية كتب ورقية على حساهبا .وترمجت
دار اومنسكربتم َمموعة من كتبه اىل عسرة لغات
حية.
جائزة روك ببلز العاملية لالدب يف اهلند.
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جائزة امتياز من يوناتيد سربت اوف رايرتز؛ اهلند
جائزة انر جايلد برس؛ الواليات املتحدة.
جائزة ياسر عرفات العاملية لالدب؛ فلسطني.
ترشيح انور غين اىل جائزة البوشكارت  3142من
قبل انر جايلد برس .وهو الشاعر العراقي بل العريب
الوحيد الذي يرشح هلذه الائزة
وحصل يف  3142على عضوية مجعية املؤلفني
الربيطانية.
3134
أصدر كتابه (قواعد الفقه العرضي التصديقي) وكتابه
(املدرسة العرضية يف فقه الشريعة) واللذان ْيثالن
األسس النظرية ملنهج العرض .وأنشأ َمموعة املدرسة
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العرضية التعليمية على الفيسبوك لتعليم منهج
العرض.
ظهر امسه يف الوكيبيديا بسرية موسعة وذكر لكثري من
كتبه .وابرز امسه كشخصية مثابرة يف قنوات تلفزيونية
وصفحات عامة عراقية على الفيسبوك.

املؤلفات
بدأت النزعة التأليفية ألنور غين منذ الصبا حيث
ألف اول كتاب له (كتاب احلكمة) جبمع ابيات
الشعر يف احلكمة من الكتب الدراسية واِناه سنة
 4212وهو اول كتاب له وكان عمره ( )44عاما.

14

يف  4222ألف كتاب دراما – مسرحية -يف واقعة
كربالء عنوانه (احلرية احلمراء).
يف  3114ألف كتاب (نظرية املعرفة القرآنية)
يف  3111نشر اول كتاب ورقي وهو كتاب (رسائل
احملبة) وهو نثر فين.
يف  3143أكمل املراجعة الثانية لقصيدته الطويلة
(بشارة نوح) واليت صدرت أخريا بعنوان (املوت
واحلياة)
ويف  3141نشر اول كتايب على االنرتنت وهو كتاب
(ملخص مقدمة االستنباط) ويف  3147نشر اول
كتاب باللغة اإلجنليزية Inventives
جتاوزن مؤلفات أنور غين ِناية  3134الثالث مئة
كتابا من غري الكتب املرتمجة.
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