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اِّـفتي: هذا هو حكم النقاب َّـ الشريعة

ا�ثضاعر حعصغ سقم ط�اغ ا�ة�ععرغئ

ص�ل ا�ثضاعر حعصغ سقم ط�اغ ا�ة�ععرغئ "إن طظعةغئ ا�شا�ء سظث سط��ء دار ا�شا�ء ا��خ�غئ سط� ط�

ا�سخعر و��خئ شغ ا�سخ� ا�تثغ� طظث سعث ا�حغت ��د ا�تص -رت�� ا�- وتا� ا�ن �صعم سط� س�ض

��غ� افصعال طظ ضض ا��ثاعإ بط ا�اغ�ر ط� غاعاشص ط� ا��خطتئ وُغ�� ا�ح�غسئ وطص�خث ا�ح�ع ا�سز��

�قًش� ��� غظ�دي �� أخت�ب دس�وى ا�قطثعئغئ ".

ا��خ�غعن
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��ء ذ�� شغ ا�تعار ا�غعطغ ا��طد�ظغ شغ ��ظ�طب "ط� ا���اغ" ا�ُ�ثاع سط� "صظ�ة ا�ظ�س"، طدغً�� أن صدغئ

ا�ثقف ا��صعغ إظ�� ُو�سئ �ع� صعاسث ����ئ �دئ� ت�ضئ ا�ثقف شغ ا��ةا��، تغ� إن اق�اقف ا��صعغ

�طسط��ء طظ�صئ واجسئ، و�ع ُأ�ث ����س�غغ� ا��ظدئ�ئ ش�غضعن ذ�� رت�ئ �فطئ، أط� �ع ُأ�ث ��ظعب آ��

إصخ��غ ش�ظظ� جظضعن شغ طحضطئ سعغخئ و�سطظ� ظس�ظغ طظ ذ�� ت��غًّ� .

و��ئ ا���اغ إ�� ص�سثة أخع�غئ طع�ئ وعغ: "ق ُغظض� ا��ثاطش شغ� و�ضظ ُغظض� ا��ة�� سطغ�"، واجاثل

���سثغث طظ افطبطئ ا�اغ عغ طظ ص�ط ا��ثاطش شغ� ض��ظص�ب، طحغً�ا إ�� صعل ��ععر ا�سط��ء ��ظ� �غج

ش�ً��، �ض عظ�ك سط��ء طظ ا��ثعإ ا����ضغ ص��عا ��ظ� طض�وه و��خئ إذا ض�ن غاخ�دم ط� �غؤئ وس�دات

ا��ةا�� .

وحثد ط�اغ ا�ة�ععرغئ سط� أن ا�جيَّ ا�ح�سغَّ ا���طعب طظ ا���أِة ا���ط�ئ عع أيُّ زيٍّ طتاحط �تغ� ق

غخُش ط���َظ ا�ة�ِث وق غحش، وغ�اُ� ا�ة�ث ضطَُّ� ط� سثا ا�ع�َ� وا�ض�غظ. أط� ظص�ُب ا���أِة ا�ثي �ش�غ ��

ِئ سط� أنَّ ذ�� �غج وا�ًئ� وأظ� غةعز �ع� أن �ضحَش و�َعَع� وص��زع� ا�ثي �ش�غ �� ض�ع� شة�ععر افطَّ

� ��ععُر غَع� أ�ًثا �صعل ا� �س���: ?َوَق ُغْئِثغَظ ِزغَظَاُعظَّ ِإقَّ َط� َ�َعَ� ِطْظَع�? [ا�ظعر: 31]، تغ� ش�َّ و�عَع� وض�َّ

تئ �� ا�سط��ء طظ ا�خت��ئ وَطظ �سثعط ا�جغظَئ ا�ز�ع�َة ���ع�ِ� وا�ض�غِظ، و�ع ض�ن جاُ� ا�ع�ِ� وا�ًئ� �خ�َّ

ا�غئ ا�ض�غ�ئ، وطظ ا��ظَّئ ا��ح�شئ تثغ� س��حئ ر�غ ا� سظع�: َأنَّ َأْجَ��َء ِ�ْظَئ َأِ�غ َ�ْضٍ� ر�غ ا� سظع��

َدَ�َطْئ َسَط� َرُجعِل اِ� خط� ا� سطغ� وآ�� وجطط َوَسَطْغَع� ِبَغ�ٌب ِرَص�ٌق َشَ�ْسَ�َض َسْظَع� َرُجعُل اِ� خط� ا� سطغ�

وآ�� وجطط، َوَص�َل: «َغ� َأْجَ��ُء، ِإنَّ اْ�َ�ْ�َأَة ِإَذا َ�َطَشِئ اْ�َ�ِتغَخ َ�ْط َغْخُطْ� َأْن ُغَ�ى ِطْظَع� ِإق َعَثا، َوَعَثا» َوَأَح�َر ِإَ��

ْغِ�. أ���� أ�ع داود. إ�� �غ� ذ�� طظ افد�ئ ا��خ�تئ �سثِم و�عِب جاِ� ا�ع�ِ� وا�ض�غظ . َوْ�ِع� َوَض�َّ

وأح�د "سقم" �صعل ا�حغت ا�ط�م طت�عد حطاعت رت�� ا�- شغ ا��د سط� َطظ غ���إ ���ض ا�ظص�ب سط�

ا�ة�غ� وعع أن أط� ا�طئ�س وا�عغؤ�ت ا�حثخغئ طظ ا�س�دات ا�اغ غظئشغ أن غظجل ا���ء شغع� سط� اجات��ن

ا�ئغؤئ، وطظ در�ئ �غؤا� سط� اجات��ن حغء طظع� ض�ن سطغ� أن غ��غ� �غؤا� .

وا�ااط ا���اغ تعاره �ا�ضغثه سط� ��ورة إ�د�ع اق�اع�د وا�ظز� وا�اصطغث شغ ا��ص� وا�شا�ء وا�صد�ء

ثع� سط��ء ا��ثاعإ ا��صعغئ سئ� اف�غ�ل وا�سخعر وعغ �طصعاسث وا�دعا�� ا��صعغئ ا�ثصغصئ ا�اغ رجَّ

ا��عاشصئ ص�ًس� �ظخعص ا�ح�ع ا�ح�غش فظ� غسخط افتض�م ا���اظئ�ئ وا�س�ض �ثى افطئ أش�اًدا و���س�ت

طظ ا�اثئ� وا��ع��، وغ�عط أغًد� شغ ا��ت�شزئ سط� ا�ععغئ واجاص�ار ا��ةا�� وا�ظععض ��فطئ .

 


