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بعد ما عرضت الباحثة عرضا مطوال، فتستحسن الباحثة التلخيض كمايلى:

{ يَا َأيـَُّها النَِّبيُّ 59إن الشيخ حممد األمني الشنقيطي مل يذكر تعريف اجللباب يف سورة األحزاب اآلية .1

َفال يـُْؤَذْيَن ُقْل ألْزَواِجَك َوبـََناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَن يُْدنِيَن َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالبِيِبِهنَّ َذِلَك َأْدَنى َأْن يـُْعَرْفنَ 

د باجللباب عنده املرافإنآلية تلك اإىل تفسريه لنظرا ولكن بشكل صريحوََكاَن اللَُّه َغُفورًا َرِحيًما } 

، وال هاو هو املالءة

.كما حبثنا يف السابقةهذه اإلشارة ذكره يف تفسريه أضواء البيانو تظهر إال عينها اليسرى،

. ولكن مفهومه عن 59زاب اآلية وكذلك حممد قريش شهاب مل يذكر تعريف اجللباب يف سورة األح.2

اجللباب يف تلك اآلية ليس كفهم الشيخ حممد األمني الشنقيطي، واملراد باجللباب يف القرآن عنده  

اجللباب ) يف قضية وحممد قريش شهابيالشنقيطحممد األمني الشيخ (همارأيوعلى ذلك فإن 

ر الوجوه النساء اجللباب عنده ستباان املراد يالشنقيطحممد األمنيكما رأينا يف قول الشيخغلطان.

ن املراد اجللباب فإقريش شهاب حممد أماواجب جلميع النساء املؤمنات، و وحكمه ،بالربدة أو النقاب

اجللباب عنده غري واجب حيث اخلمار عند العربية. وحكمبيسمى ماندونسيا أوإباب يف عنده كاجلل

قال ان اجللباب يف زمن الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليفرق بني األمة واحلرة، واآلن ال يوجد يف 

زماننا اليوم احلرة واألمة ولذلك قال ان حكم استعمال اجللباب غري واجب. 



أن اجللباب عند املرأة فوجدنا م إذا رجعنا إىل تاريخ اجللباب يف زمان الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل.3

العربية يف اجلاهلية ويف فجر اإلسالم هو قطعة كبرية مستطيلة أو مربعة من قماش غري مقطع ميكن 

ونالخص من هذا كله أن اجللباب 

من هذا التغيري بسبب التأثر الكثريو املعىن األصلي، 

العوامل، أحدها بسبب مرور الوقت من زمن النىب صلى اهللا عليه وسلم حىت اآلن أو بسبب بعد 

عن اللباس. خمتلفةثقافةعات املختلفة الىت هلا حضارة أو إىل مكان املسافة من مكان 

اإلقرتاحات.ب

البيانات يف األبواب السابقة مع تكميلها باخلالصة. فتقرتح الباحثة وبعد أن شرحت الباحثة 

من مساحة القراء الكرماء عدة اقرتاحات لكي يكون هذا البحث ذا منفعة ومفيدة للحياة:

إن كشف الوجه ال يعين أن متأله املرأة باألصباغ واملساحيق، وكشف اليدين ال يعىن أن تطيل .1

(املاعوكري) وإمنا خترج حمتشمة غري متزينة وال متربجة، وكل ما أبيح هلا أظافرها، وتصبغها مبا يسمينه

هنا هو الزينة اخلفيفة، كما جاء عن ابن عباس وغريه: الكحل يف عينيها، واخلامت يف يديها.

والقول بعدم وجوب النقاب، ال يعين عدم جوازه، فمن أرادت أن تنتقب فال حرج عليها، بل قد .2

رأي بعض الناس ممن مييلون دائما إىل تغليب جانب اإلحتياط، إذا كانت يستحب هلا ذلك يف 

ذهب كثري من العلماء إىل وجوب ذلك عليها. ولكين ال أجد من األدلة ما يوجب عليها تغطية 

ة، ألن هذا أمر ال ينضبط، واجلمال نفسه أمر ذايت، ورب امرأة يعدها إنسان الوجه عند خوف الفتن

مجيلة، وآخر يراها عادية، أو دون العادية. 


