
      ::::::      تفسريًا للقرآن العظيمتفسريًا للقرآن العظيمتفسريًا للقرآن العظيم   النقاب يف أربعنيالنقاب يف أربعنيالنقاب يف أربعني   ::::::      
      

   وبركاتهوبركاتهوبركاته   السالم عليكم ورمحة هللاالسالم عليكم ورمحة هللاالسالم عليكم ورمحة هللا

      

الوجه بينما ذهب البعض الوجه بينما ذهب البعض الوجه بينما ذهب البعض    ذهب الكثري من املفسرين إىل القول بوجوب سرتذهب الكثري من املفسرين إىل القول بوجوب سرتذهب الكثري من املفسرين إىل القول بوجوب سرت
يف هذا يف هذا يف هذا    إىل القول ابستحبابه ، وقد رأيت أن أقوم جبمع أقوال املفسرينإىل القول ابستحبابه ، وقد رأيت أن أقوم جبمع أقوال املفسرينإىل القول ابستحبابه ، وقد رأيت أن أقوم جبمع أقوال املفسرين

واضع اليت صرحوا فيها بذلك واضع اليت صرحوا فيها بذلك واضع اليت صرحوا فيها بذلك الباب ، مع اإلشارة إىل اجلزء والصفحة للمالباب ، مع اإلشارة إىل اجلزء والصفحة للمالباب ، مع اإلشارة إىل اجلزء والصفحة للم
طبعة الكتاب ، وقد ذكرت هنا أكثر من أربعني مفسرا ورتبتهم طبعة الكتاب ، وقد ذكرت هنا أكثر من أربعني مفسرا ورتبتهم طبعة الكتاب ، وقد ذكرت هنا أكثر من أربعني مفسرا ورتبتهم    مع ذكرمع ذكرمع ذكر

يكون أبلغ رد على هؤالء األدعياء الذين زعموا يكون أبلغ رد على هؤالء األدعياء الذين زعموا يكون أبلغ رد على هؤالء األدعياء الذين زعموا    على الوفيات ؛ لعل ذلكعلى الوفيات ؛ لعل ذلكعلى الوفيات ؛ لعل ذلك
األربعة واملفسرون وأنه دخيل على األربعة واملفسرون وأنه دخيل على األربعة واملفسرون وأنه دخيل على    زورًا وهبتاان أن النقاب ينكره األئمةزورًا وهبتاان أن النقاب ينكره األئمةزورًا وهبتاان أن النقاب ينكره األئمة

      :::   هؤالء املفسرينهؤالء املفسرينهؤالء املفسرين   العلم . فمنالعلم . فمنالعلم . فمن   املسلمني ومل يَ ُقل به أحد من أهلاملسلمني ومل يَ ُقل به أحد من أهلاملسلمني ومل يَ ُقل به أحد من أهل

   

      :::   القرآن ابن عباس رضي هللا عنهماالقرآن ابن عباس رضي هللا عنهماالقرآن ابن عباس رضي هللا عنهما   املفسر اإلمام حرب األمة وترمجاناملفسر اإلمام حرب األمة وترمجاناملفسر اإلمام حرب األمة وترمجان   ---111

ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني    قال يف قوله } اي أيها النيب قلقال يف قوله } اي أيها النيب قلقال يف قوله } اي أيها النيب قل
املؤمنني إذا خرجن من بيوهتن يف املؤمنني إذا خرجن من بيوهتن يف املؤمنني إذا خرجن من بيوهتن يف    عليهن من جالبيبهن { : )) أمر هللا نساءعليهن من جالبيبهن { : )) أمر هللا نساءعليهن من جالبيبهن { : )) أمر هللا نساء

ويبدين عينا واحدة ويبدين عينا واحدة ويبدين عينا واحدة    هن من فوق رؤوسهن ابجلالبيبهن من فوق رؤوسهن ابجلالبيبهن من فوق رؤوسهن ابجلالبيبحاجة أن يغطني وجوهحاجة أن يغطني وجوهحاجة أن يغطني وجوه
   ...   ( وسيأيت بعد قليل( وسيأيت بعد قليل( وسيأيت بعد قليل   181181181/ / /    191919(( اه  . الطربي ) (( اه  . الطربي ) (( اه  . الطربي ) 

   

      :::   ه ه ه 200200200  املفسر حيىي بن سالم التيمي البصري القريواين رمحه هللا ت   املفسر حيىي بن سالم التيمي البصري القريواين رمحه هللا ت   املفسر حيىي بن سالم التيمي البصري القريواين رمحه هللا ت 222

ُّ ُقل   ُّ ُقل  قال يف تفسري قول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي ُّ ُقل  قال يف تفسري قول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي    قال يف تفسري قول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي ألي َز َواجي َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي ألي َز َواجي    ألي
نينَي َعَلي هينَّ مين   مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  ال ُمؤ  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  ال ُمؤ  مينينَي يُد  َذي َن وََكاَن    ال ُمؤ  َذي َن وََكاَن َجالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ  َذي َن وََكاَن َجالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ  َجالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ 

يماً { . قال : )) واجللباب : الرداء تقنع به ، وتغطي به شق    اّللَُّ اّللَُّ اّللَُّ  يماً { . قال : )) واجللباب : الرداء تقنع به ، وتغطي به شق َغُفوراً رَحي يماً { . قال : )) واجللباب : الرداء تقنع به ، وتغطي به شق َغُفوراً رَحي َغُفوراً رَحي
سالم ( سالم ( سالم (    األمين ، تغطي عينها اليمىن وأنفها (( اه  . ) تفسري حيي بناألمين ، تغطي عينها اليمىن وأنفها (( اه  . ) تفسري حيي بناألمين ، تغطي عينها اليمىن وأنفها (( اه  . ) تفسري حيي بن   وجههاوجههاوجهها
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   ...   ممم200420042004دار الكتب العلمية دار الكتب العلمية دار الكتب العلمية    :::   ( ط( ط( ط   738738738/ / /    222) ) ) 

   

      :::   ه ه ه 310310310جعفر الطربي رمحه هللا ت جعفر الطربي رمحه هللا ت جعفر الطربي رمحه هللا ت      إمام املفسرين اإلمام أبو  إمام املفسرين اإلمام أبو  إمام املفسرين اإلمام أبو333

َك َوبَ َناتيَك    }}}   :::   قال عند تفسريه لقول هللا تعاىلقال عند تفسريه لقول هللا تعاىلقال عند تفسريه لقول هللا تعاىل َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي اَي أَي َُّها النَّيبي
مينينيَ  مينينيَ َونيَساءي ال ُمؤ  مينينيَ َونيَساءي ال ُمؤ  نينَي َعَلي هينَّ مين  جَ    َونيَساءي ال ُمؤ  نينَي َعَلي هينَّ مين  جَ يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  جَ يُد  َذي َن    البييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفالالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفالالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفاليُد  َذي َن يُ ؤ  َذي َن يُ ؤ  يُ ؤ 

يماً { . قال : )) يقول تعاىل ذكره لنبيه ُ َغُفوراً رَحي يماً { . قال : )) يقول تعاىل ذكره لنبيهوََكاَن اّللَّ ُ َغُفوراً رَحي يماً { . قال : )) يقول تعاىل ذكره لنبيهوََكاَن اّللَّ ُ َغُفوراً رَحي حممد صلى هللا حممد صلى هللا حممد صلى هللا    وََكاَن اّللَّ
   عليه وسلم : } اي أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني { العليه وسلم : } اي أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني { العليه وسلم : } اي أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني { ال

حلاجتهن فكشفن حلاجتهن فكشفن حلاجتهن فكشفن يتشبهن ابإلماء يف لباسهن إذا هن خرجن من بيوهتن يتشبهن ابإلماء يف لباسهن إذا هن خرجن من بيوهتن يتشبهن ابإلماء يف لباسهن إذا هن خرجن من بيوهتن 
ليدنني عليهن من جالبيبهن لئال يعرض هلن فاسق ليدنني عليهن من جالبيبهن لئال يعرض هلن فاسق ليدنني عليهن من جالبيبهن لئال يعرض هلن فاسق    شعورهن ووجوههن ولكنشعورهن ووجوههن ولكنشعورهن ووجوههن ولكن

اختلف أهل التأويل يف صفة اإلدانء اختلف أهل التأويل يف صفة اإلدانء اختلف أهل التأويل يف صفة اإلدانء    إذا علم أهنن حرائر أبذى من قول . مثإذا علم أهنن حرائر أبذى من قول . مثإذا علم أهنن حرائر أبذى من قول . مث
وجوههن ورءوسهن فال وجوههن ورءوسهن فال وجوههن ورءوسهن فال    الذي أمرهن هللا به فقال بعضهم هو أن يغطنيالذي أمرهن هللا به فقال بعضهم هو أن يغطنيالذي أمرهن هللا به فقال بعضهم هو أن يغطني

ثنا أبو ثنا أبو ثنا أبو    ين علي قالين علي قالين علي قاليبدين منهن إال عينا واحدة . ذكر من قال ذلك : حدثيبدين منهن إال عينا واحدة . ذكر من قال ذلك : حدثيبدين منهن إال عينا واحدة . ذكر من قال ذلك : حدث
صاحل قال ثين معاوية عن علي عن ابن عباس قوله } اي أيها النيب قل صاحل قال ثين معاوية عن علي عن ابن عباس قوله } اي أيها النيب قل صاحل قال ثين معاوية عن علي عن ابن عباس قوله } اي أيها النيب قل 

وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن { أمر هللا نساء وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن { أمر هللا نساء وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن { أمر هللا نساء    ألزواجكألزواجكألزواجك
من بيوهتن يف حاجة أن يغطني وجوههن من فوق من بيوهتن يف حاجة أن يغطني وجوههن من فوق من بيوهتن يف حاجة أن يغطني وجوههن من فوق    املؤمنني إذا خرجناملؤمنني إذا خرجناملؤمنني إذا خرجن

قوب قال ثنا بن علية قوب قال ثنا بن علية قوب قال ثنا بن علية حدثين يعحدثين يعحدثين يع   ...   رؤوسهن ابجلالبيب ويبدين عينا واحدةرؤوسهن ابجلالبيب ويبدين عينا واحدةرؤوسهن ابجلالبيب ويبدين عينا واحدة
النيب قل ألزواجك النيب قل ألزواجك النيب قل ألزواجك    عن ابن عون عن حممد عن عبيدة يف قوله : } اي أيهاعن ابن عون عن حممد عن عبيدة يف قوله : } اي أيهاعن ابن عون عن حممد عن عبيدة يف قوله : } اي أيها

عون . عون . عون .    وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن فلبسها عندان ابنوبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن فلبسها عندان ابنوبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن فلبسها عندان ابن
قال : ولبسها عندان حممد . قال حممد : ولبسها عندي عبيدة . قال ابن قال : ولبسها عندان حممد . قال حممد : ولبسها عندي عبيدة . قال ابن قال : ولبسها عندان حممد . قال حممد : ولبسها عندي عبيدة . قال ابن 

ليسرى وأخرج عينه اليمىن وأدَن ليسرى وأخرج عينه اليمىن وأدَن ليسرى وأخرج عينه اليمىن وأدَن بردائه فتقنع به فغطى أنفه وعينه ابردائه فتقنع به فغطى أنفه وعينه ابردائه فتقنع به فغطى أنفه وعينه ا   عونعونعون
جعله قريبا من حاجبه أو على احلاجب . حدثين جعله قريبا من حاجبه أو على احلاجب . حدثين جعله قريبا من حاجبه أو على احلاجب . حدثين    رداءه من فوق حىترداءه من فوق حىترداءه من فوق حىت

ابن سريين قال : سألت عبيدة ابن سريين قال : سألت عبيدة ابن سريين قال : سألت عبيدة    يعقوب قال ثنا هشيم قال أخربان هشام عنيعقوب قال ثنا هشيم قال أخربان هشام عنيعقوب قال ثنا هشيم قال أخربان هشام عن
عليهن من عليهن من عليهن من    عن قوله : } قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدننيعن قوله : } قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدننيعن قوله : } قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني
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ه وأبرز ثوبه عن إحدى ه وأبرز ثوبه عن إحدى ه وأبرز ثوبه عن إحدى جالبيبهن { قال : فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهجالبيبهن { قال : فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهجالبيبهن { قال : فقال بثوبه فغطى رأسه ووجه
وقال آخرون : بل أمرن أن يشددن جالبيبهن على جباههن (( اه  وقال آخرون : بل أمرن أن يشددن جالبيبهن على جباههن (( اه  وقال آخرون : بل أمرن أن يشددن جالبيبهن على جباههن (( اه     ...   عينيهعينيهعينيه

         180180180/ / /    191919جامع البيان يف تفسري القرآن ) جامع البيان يف تفسري القرآن ) جامع البيان يف تفسري القرآن ) )))   ...   مث ذكر من قال ذلكمث ذكر من قال ذلكمث ذكر من قال ذلك
182182182   )))   ...   

  املفسر العالمة أبو بكر أمحد بن علي الرازي املشهور ابجلصاص رمحه هللا   املفسر العالمة أبو بكر أمحد بن علي الرازي املشهور ابجلصاص رمحه هللا   املفسر العالمة أبو بكر أمحد بن علي الرازي املشهور ابجلصاص رمحه هللا 444
      ه  :ه  :ه  :   370370370ت ت ت 

َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي فعند تفسريه لقول فعند تفسريه لقول فعند تفسريه لقول  َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي
نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { أورد بعض اآلاثر املتقدمة عن ابن  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { أورد بعض اآلاثر املتقدمة عن ابن ال ُمؤ  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { أورد بعض اآلاثر املتقدمة عن ابن ال ُمؤ  مينينَي يُد  ال ُمؤ 

عباس وأم سلمة وعبيدة واحلسن مث قال : )) قال أبو بكر : يف هذه اآلية عباس وأم سلمة وعبيدة واحلسن مث قال : )) قال أبو بكر : يف هذه اآلية عباس وأم سلمة وعبيدة واحلسن مث قال : )) قال أبو بكر : يف هذه اآلية 
ة الشابة مأمورة بسرت وجهها عن األجنبيني وإظهار السرت ة الشابة مأمورة بسرت وجهها عن األجنبيني وإظهار السرت ة الشابة مأمورة بسرت وجهها عن األجنبيني وإظهار السرت داللة على أن املرأداللة على أن املرأداللة على أن املرأ

والعفاف عند اخلروج لئال يطمع أهل الريب فيهن وفيها داللة على أن األمة والعفاف عند اخلروج لئال يطمع أهل الريب فيهن وفيها داللة على أن األمة والعفاف عند اخلروج لئال يطمع أهل الريب فيهن وفيها داللة على أن األمة 
ليس عليها سرت وجهها وشعرها ألن قوله تعاىل ونساء املؤمنني ظاهره أنه ليس عليها سرت وجهها وشعرها ألن قوله تعاىل ونساء املؤمنني ظاهره أنه ليس عليها سرت وجهها وشعرها ألن قوله تعاىل ونساء املؤمنني ظاهره أنه 

أراد احلرائر وكذا روي يف التفسري لئال يكن مثل اإلماء الاليت هن غري أراد احلرائر وكذا روي يف التفسري لئال يكن مثل اإلماء الاليت هن غري أراد احلرائر وكذا روي يف التفسري لئال يكن مثل اإلماء الاليت هن غري 
مأمورات بسرت الرأس والوجه فجعل السرت فرقا يعرف به احلرائر من اإلماء مأمورات بسرت الرأس والوجه فجعل السرت فرقا يعرف به احلرائر من اإلماء مأمورات بسرت الرأس والوجه فجعل السرت فرقا يعرف به احلرائر من اإلماء 

   ( .( .( .245245245         244244244/ / /    555(( اه  . ) أحكام القرآن   (( اه  . ) أحكام القرآن   (( اه  . ) أحكام القرآن   
   
   ه  : ه  : ه  : 489489489  املفسر اإلمام أبو املظفر السمعاين رمحه هللا ت   املفسر اإلمام أبو املظفر السمعاين رمحه هللا ت   املفسر اإلمام أبو املظفر السمعاين رمحه هللا ت 555

نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { أي : يشتملن  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { أي : يشتملن قال : )) وقوله تعاىل : } ُيد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { أي : يشتملن قال : )) وقوله تعاىل : } ُيد  قال : )) وقوله تعاىل : } ُيد 
بيب ، واجللباب هو الرداء ، وهو املالءة اليت تشتمل هبا املرأة فوق بيب ، واجللباب هو الرداء ، وهو املالءة اليت تشتمل هبا املرأة فوق بيب ، واجللباب هو الرداء ، وهو املالءة اليت تشتمل هبا املرأة فوق ابجلالابجلالابجلال

الدرع واخلمار . قال عبيدة السلماين : تتغطى املرأة جبلباهبا فتسرت رأسها الدرع واخلمار . قال عبيدة السلماين : تتغطى املرأة جبلباهبا فتسرت رأسها الدرع واخلمار . قال عبيدة السلماين : تتغطى املرأة جبلباهبا فتسرت رأسها 
/ / /    444ووجهها ومجيع بدهنا إال إحدى عينيها (( اه  . ) تفسري القرآن ( ) ووجهها ومجيع بدهنا إال إحدى عينيها (( اه  . ) تفسري القرآن ( ) ووجهها ومجيع بدهنا إال إحدى عينيها (( اه  . ) تفسري القرآن ( ) 

   م .م .م .199719971997( ط : دار الوطن ابلرايض ( ط : دار الوطن ابلرايض ( ط : دار الوطن ابلرايض    307307307، ، ،    306306306
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الفقيه عماد الدين الطربي الشهري إبلكيا اهلراس رمحه هللا ت الفقيه عماد الدين الطربي الشهري إبلكيا اهلراس رمحه هللا ت الفقيه عماد الدين الطربي الشهري إبلكيا اهلراس رمحه هللا ت      املفسر  املفسر  املفسر666
   ه  :ه  :ه  :   504504504

نينَي َعَلي هينَّ  مينينَي يُد  َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي ال ُمؤ  َز َواجي ُّ ُقل  ألي نينَي َعَلي هينَّ قال : )) } اَي أَي َُّها النَّيبي مينينَي يُد  َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي ال ُمؤ  َز َواجي ُّ ُقل  ألي نينَي َعَلي هينَّ قال : )) } اَي أَي َُّها النَّيبي مينينَي يُد  َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي ال ُمؤ  َز َواجي ُّ ُقل  ألي قال : )) } اَي أَي َُّها النَّيبي
مين  َجالبييبيهينَّ { اجللباب : هو الرداء ، فأمرهن بتغطية وجوههن ورءوسهن مين  َجالبييبيهينَّ { اجللباب : هو الرداء ، فأمرهن بتغطية وجوههن ورءوسهن مين  َجالبييبيهينَّ { اجللباب : هو الرداء ، فأمرهن بتغطية وجوههن ورءوسهن 

 يوجب على اإلماء ذلك (( اه  ) أحكام القرآن ( ط دار الكتب احلديثة  يوجب على اإلماء ذلك (( اه  ) أحكام القرآن ( ط دار الكتب احلديثة  يوجب على اإلماء ذلك (( اه  ) أحكام القرآن ( ط دار الكتب احلديثة وملوملومل
 ( ( (444    / / /354354354   )))   
   
   ه  :ه  :ه  :516516516  املفسر اإلمام البغوي رمحه هللا ت   املفسر اإلمام البغوي رمحه هللا ت   املفسر اإلمام البغوي رمحه هللا ت 777

نينَي َعَلي هينَّ  مينينَي يُد  َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي ال ُمؤ  َز َواجي ُّ ُقل  ألي نينَي َعَلي هينَّ قال : )) } اَي أَي َُّها النَّيبي مينينَي يُد  َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي ال ُمؤ  َز َواجي ُّ ُقل  ألي نينَي َعَلي هينَّ قال : )) } اَي أَي َُّها النَّيبي مينينَي يُد  َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي ال ُمؤ  َز َواجي ُّ ُقل  ألي قال : )) } اَي أَي َُّها النَّيبي
{ مجع اجللباب ، وهو املالءة اليت تشتمل هبا املرأة فوق { مجع اجللباب ، وهو املالءة اليت تشتمل هبا املرأة فوق { مجع اجللباب ، وهو املالءة اليت تشتمل هبا املرأة فوق مين  َجالبييبيهينَّ مين  َجالبييبيهينَّ مين  َجالبييبيهينَّ 

الدرع واخلمار ، وقال ابن عباس وأبو عبيدة : أمر نساء املؤمنني أن يغطني الدرع واخلمار ، وقال ابن عباس وأبو عبيدة : أمر نساء املؤمنني أن يغطني الدرع واخلمار ، وقال ابن عباس وأبو عبيدة : أمر نساء املؤمنني أن يغطني 
رءوسهن ووجوهن ابجلالبيب إال عينا واحدة ليعلم اهنن حرائر } ذلك أدَن رءوسهن ووجوهن ابجلالبيب إال عينا واحدة ليعلم اهنن حرائر } ذلك أدَن رءوسهن ووجوهن ابجلالبيب إال عينا واحدة ليعلم اهنن حرائر } ذلك أدَن 

   أن يعرفن { أهنن حرائر } فال يؤذين { فال يتعرض هلن (( اه  . ) تفسريأن يعرفن { أهنن حرائر } فال يؤذين { فال يتعرض هلن (( اه  . ) تفسريأن يعرفن { أهنن حرائر } فال يؤذين { فال يتعرض هلن (( اه  . ) تفسري
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      ه  :ه  :ه  :538538538  املفسر اإلمام الزخمشري رمحه هللا ت   املفسر اإلمام الزخمشري رمحه هللا ت   املفسر اإلمام الزخمشري رمحه هللا ت 888

َك َوبَ َناتيَك  َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسري قول هللا عز وجل } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسري قول هللا عز وجل } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي قال عند تفسري قول هللا عز وجل } اَي أَي َُّها النَّيبي
نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { :َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { :َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين    َونيَساءي ال ُمؤ  نينَي َعَلي هينَّ مين )) ومعىن} ُيد  نينَي َعَلي هينَّ مين )) ومعىن} ُيد  )) ومعىن} ُيد 

َجاَلبييبيهينَّ { يرخينها عليهّن ويغطني هبا وجوههّن وأعطافهّن ، يقال : إذا َجاَلبييبيهينَّ { يرخينها عليهّن ويغطني هبا وجوههّن وأعطافهّن ، يقال : إذا َجاَلبييبيهينَّ { يرخينها عليهّن ويغطني هبا وجوههّن وأعطافهّن ، يقال : إذا 
زال الثوب عن وجه املرأة أدَن ثوبك على وجهك ، وذلك أن النساء كّن يف زال الثوب عن وجه املرأة أدَن ثوبك على وجهك ، وذلك أن النساء كّن يف زال الثوب عن وجه املرأة أدَن ثوبك على وجهك ، وذلك أن النساء كّن يف 

أول اإلسالم على هجرياهّن يف اجلاهلية متبذالت تربز املرأة يف درع ومخار أول اإلسالم على هجرياهّن يف اجلاهلية متبذالت تربز املرأة يف درع ومخار أول اإلسالم على هجرياهّن يف اجلاهلية متبذالت تربز املرأة يف درع ومخار 
احلّرة واألمة ، وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعّرضون إذا خرجن احلّرة واألمة ، وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعّرضون إذا خرجن احلّرة واألمة ، وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعّرضون إذا خرجن    فصل بنيفصل بنيفصل بني

ابلليل إىل مقاضي حوائجهّن من النخيل والغيطان لإلماء ، ورمبا تعّرضوا ابلليل إىل مقاضي حوائجهّن من النخيل والغيطان لإلماء ، ورمبا تعّرضوا ابلليل إىل مقاضي حوائجهّن من النخيل والغيطان لإلماء ، ورمبا تعّرضوا 
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للحّرة بعلة األمة يقولون حسبناها أمة ، فأمرن أن خيالفن بزيهّن عن زي للحّرة بعلة األمة يقولون حسبناها أمة ، فأمرن أن خيالفن بزيهّن عن زي للحّرة بعلة األمة يقولون حسبناها أمة ، فأمرن أن خيالفن بزيهّن عن زي 
فال يطمع فال يطمع فال يطمع    األماء األردية واملالحف وسرت الرءوس والوجوه ليحتشمن ويُ َهنباألماء األردية واملالحف وسرت الرءوس والوجوه ليحتشمن ويُ َهنباألماء األردية واملالحف وسرت الرءوس والوجوه ليحتشمن ويُ َهنب

   ( ط دار املعرفة بريوت .( ط دار املعرفة بريوت .( ط دار املعرفة بريوت .246246246/ / /    333فيهن طامع (( اه  . )تفسري الكشاف   فيهن طامع (( اه  . )تفسري الكشاف   فيهن طامع (( اه  . )تفسري الكشاف   
   
   ه  : ه  : ه  : 543543543  املفسر العالمة أبو بكر بن العريب املالكي رمحه هللا ت   املفسر العالمة أبو بكر بن العريب املالكي رمحه هللا ت   املفسر العالمة أبو بكر بن العريب املالكي رمحه هللا ت 999

)) اختلف الناس يف اجللباب على ألفاظ متقاربة عمادها : أنه الثوب الذي )) اختلف الناس يف اجللباب على ألفاظ متقاربة عمادها : أنه الثوب الذي )) اختلف الناس يف اجللباب على ألفاظ متقاربة عمادها : أنه الثوب الذي 
ه الرداء ، وقيل : إنه ه الرداء ، وقيل : إنه ه الرداء ، وقيل : إنه يسرت به البدن ، لكنهم نوعوه هاهنا فقد قيل : إنيسرت به البدن ، لكنهم نوعوه هاهنا فقد قيل : إنيسرت به البدن ، لكنهم نوعوه هاهنا فقد قيل : إن

القناع . قوله تعاىل : } يدنني عليهن { قيل : معناه تغطي به رأسها فوق القناع . قوله تعاىل : } يدنني عليهن { قيل : معناه تغطي به رأسها فوق القناع . قوله تعاىل : } يدنني عليهن { قيل : معناه تغطي به رأسها فوق 
مخارها . وقيل : تغطي به وجهها حىت ال يظهر منها إال عينها اليسرى . مخارها . وقيل : تغطي به وجهها حىت ال يظهر منها إال عينها اليسرى . مخارها . وقيل : تغطي به وجهها حىت ال يظهر منها إال عينها اليسرى . 

والذي أوقعهم يف تنويعه أهنم رأوا السرت واحلجاب مما تقدم بيانه واستقرت والذي أوقعهم يف تنويعه أهنم رأوا السرت واحلجاب مما تقدم بيانه واستقرت والذي أوقعهم يف تنويعه أهنم رأوا السرت واحلجاب مما تقدم بيانه واستقرت 
ه واقرتنت به القرينة اليت بعده وهي مما ه واقرتنت به القرينة اليت بعده وهي مما ه واقرتنت به القرينة اليت بعده وهي مما معرفته ، وجاءت هذه الزايدة عليمعرفته ، وجاءت هذه الزايدة عليمعرفته ، وجاءت هذه الزايدة علي

تبينه وهو قوله تعاىل : } ذلك أدَن أن يعرفن فال يؤذين { والظاهر : أن تبينه وهو قوله تعاىل : } ذلك أدَن أن يعرفن فال يؤذين { والظاهر : أن تبينه وهو قوله تعاىل : } ذلك أدَن أن يعرفن فال يؤذين { والظاهر : أن 
ذلك يسلب املعرفة عند كثرة االستتار فدل على أنه أراد متييزهن على ذلك يسلب املعرفة عند كثرة االستتار فدل على أنه أراد متييزهن على ذلك يسلب املعرفة عند كثرة االستتار فدل على أنه أراد متييزهن على 

اإلماء الاليت ميشني حاسرات أو بقناع مفرد يعرتضهن الرجال فيتكشفن اإلماء الاليت ميشني حاسرات أو بقناع مفرد يعرتضهن الرجال فيتكشفن اإلماء الاليت ميشني حاسرات أو بقناع مفرد يعرتضهن الرجال فيتكشفن 
ت وتسرتت كان ذلك حجاابً بينها وبني املتعرض ت وتسرتت كان ذلك حجاابً بينها وبني املتعرض ت وتسرتت كان ذلك حجاابً بينها وبني املتعرض ويكلمنهن ، فإذا جتلببويكلمنهن ، فإذا جتلببويكلمنهن ، فإذا جتلبب

( ط دار ( ط دار ( ط دار 158615861586/ / /    333ابلكالم واالعتماد ابإلذاية (( اه  . )أحكام القرآن   ابلكالم واالعتماد ابإلذاية (( اه  . )أحكام القرآن   ابلكالم واالعتماد ابإلذاية (( اه  . )أحكام القرآن   
   م .م .م .198819881988اجليل بريوت بتحقيق علي حممد البجاوي ط اجليل بريوت بتحقيق علي حممد البجاوي ط اجليل بريوت بتحقيق علي حممد البجاوي ط 

   
      ه  :ه  :ه  :546546546املفسر العالمة ابن عطية األندلسي رمحه هللا ت املفسر العالمة ابن عطية األندلسي رمحه هللا ت املفسر العالمة ابن عطية األندلسي رمحه هللا ت    ---101010

َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَ قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَ قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَ  َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك ي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك ي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي ي َُّها النَّيبي
َذي َن  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ  مينينَي يُد  َذي َن َونيَساءي ال ُمؤ  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ  مينينَي يُد  َذي َن َونيَساءي ال ُمؤ  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ  مينينَي يُد  َونيَساءي ال ُمؤ 

يماً { . قال : )) ملا كانت عادة العربيات التبذل يف معىن  ُ َغُفوراً رَحي يماً { . قال : )) ملا كانت عادة العربيات التبذل يف معىن وََكاَن اّللَّ ُ َغُفوراً رَحي يماً { . قال : )) ملا كانت عادة العربيات التبذل يف معىن وََكاَن اّللَّ ُ َغُفوراً رَحي وََكاَن اّللَّ
، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل اإلماء ، وكان ذلك داعية إىل ، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل اإلماء ، وكان ذلك داعية إىل ، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل اإلماء ، وكان ذلك داعية إىل احلجبة احلجبة احلجبة 
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نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن أمر هللا تعاىل رسوله عليه السالم نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن أمر هللا تعاىل رسوله عليه السالم نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن أمر هللا تعاىل رسوله عليه السالم 
أبمرهن إبدانء اجلالبيب ليقع سرتهن ويبني الفرق بني احلرائر واإلماء ؛ أبمرهن إبدانء اجلالبيب ليقع سرتهن ويبني الفرق بني احلرائر واإلماء ؛ أبمرهن إبدانء اجلالبيب ليقع سرتهن ويبني الفرق بني احلرائر واإلماء ؛ 

فيعرف احلرائر بسرتهن ، فيكف عن معارضتهن من كان غزال أو شااب وروي فيعرف احلرائر بسرتهن ، فيكف عن معارضتهن من كان غزال أو شااب وروي فيعرف احلرائر بسرتهن ، فيكف عن معارضتهن من كان غزال أو شااب وروي 
أنه كان يف املدينة قوم جيلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن أنه كان يف املدينة قوم جيلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن أنه كان يف املدينة قوم جيلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن 

ومراودهتن فنزلت اآلية بسبب ذلك ، واجللباب : ثوب أكرب من اخلمار ، ومراودهتن فنزلت اآلية بسبب ذلك ، واجللباب : ثوب أكرب من اخلمار ، ومراودهتن فنزلت اآلية بسبب ذلك ، واجللباب : ثوب أكرب من اخلمار ، 
وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء واختلف الناس يف صورة إدانئه وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء واختلف الناس يف صورة إدانئه وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء واختلف الناس يف صورة إدانئه 

هر منها إال هر منها إال هر منها إال فقال ابن عباس وعبيدة السلماين ذلك أن تلويه املرأة حىت ال يظفقال ابن عباس وعبيدة السلماين ذلك أن تلويه املرأة حىت ال يظفقال ابن عباس وعبيدة السلماين ذلك أن تلويه املرأة حىت ال يظ
عني واحدة تبصر هبا ، وقال ابن عباس أيضا وقتادة وذلك أن تلويه فوق عني واحدة تبصر هبا ، وقال ابن عباس أيضا وقتادة وذلك أن تلويه فوق عني واحدة تبصر هبا ، وقال ابن عباس أيضا وقتادة وذلك أن تلويه فوق 
اجلبني وتشده مث تعطفه على األنف وإن ظهرت عيناها لكنه يسرت الصدر اجلبني وتشده مث تعطفه على األنف وإن ظهرت عيناها لكنه يسرت الصدر اجلبني وتشده مث تعطفه على األنف وإن ظهرت عيناها لكنه يسرت الصدر 

ومعظم الوجه وقوله تعاىل : } ذلك أدَن أن يعرفن { أي على اجلملة ابلفرق ومعظم الوجه وقوله تعاىل : } ذلك أدَن أن يعرفن { أي على اجلملة ابلفرق ومعظم الوجه وقوله تعاىل : } ذلك أدَن أن يعرفن { أي على اجلملة ابلفرق 
ذى من املعارضة مراقبة لرتبة ذى من املعارضة مراقبة لرتبة ذى من املعارضة مراقبة لرتبة حىت ال خيتلطن ابإلماء ، فإذا عرفن مل يُقابلن أبحىت ال خيتلطن ابإلماء ، فإذا عرفن مل يُقابلن أبحىت ال خيتلطن ابإلماء ، فإذا عرفن مل يُقابلن أب

احلرية ، وليس املعىن أن تعرف املرأة حىت يعلم من هي ، وكان عمر إذا رأى احلرية ، وليس املعىن أن تعرف املرأة حىت يعلم من هي ، وكان عمر إذا رأى احلرية ، وليس املعىن أن تعرف املرأة حىت يعلم من هي ، وكان عمر إذا رأى 
أمة قد تقنعت قنعها الدرة حمافظة على زي احلرائر ، وابقي اآلية ترجية أمة قد تقنعت قنعها الدرة حمافظة على زي احلرائر ، وابقي اآلية ترجية أمة قد تقنعت قنعها الدرة حمافظة على زي احلرائر ، وابقي اآلية ترجية 

ولطف وحض على التوبة وتطميع يف رمحة هللا تعاىل (( اه  . ) احملرر الوجيز ولطف وحض على التوبة وتطميع يف رمحة هللا تعاىل (( اه  . ) احملرر الوجيز ولطف وحض على التوبة وتطميع يف رمحة هللا تعاىل (( اه  . ) احملرر الوجيز 
   ( .( .( .   100100100، ، ،    999999   ///131313زيز   جزيز   جزيز   جيف تفسري الكتاب العيف تفسري الكتاب العيف تفسري الكتاب الع

   
   ه  :ه  :ه  :597597597  املفسر احلافظ أبو الفرج ابن اجلوزي رمحه هللا ت   املفسر احلافظ أبو الفرج ابن اجلوزي رمحه هللا ت   املفسر احلافظ أبو الفرج ابن اجلوزي رمحه هللا ت 111111

َك َوبَ َناتيَك  َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسري قول هللا عز وجل } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسري قول هللا عز وجل } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي قال عند تفسري قول هللا عز وجل } اَي أَي َُّها النَّيبي
نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : سبب نزوهلا أن  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : سبب نزوهلا أن َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : سبب نزوهلا أن َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  الفساق  الفساق  الفساق  َونيَساءي ال ُمؤ 

كانوا يؤذون النساء إذا خرجن ابلليل ، فإذا رأوا املرأة عليها قناع تركوها كانوا يؤذون النساء إذا خرجن ابلليل ، فإذا رأوا املرأة عليها قناع تركوها كانوا يؤذون النساء إذا خرجن ابلليل ، فإذا رأوا املرأة عليها قناع تركوها 
وقالوا هذه حرة ، وإذا رأوها بغري قناع قالوا أمة فآذوها فنزلت هذه اآلية ، وقالوا هذه حرة ، وإذا رأوها بغري قناع قالوا أمة فآذوها فنزلت هذه اآلية ، وقالوا هذه حرة ، وإذا رأوها بغري قناع قالوا أمة فآذوها فنزلت هذه اآلية ، 
نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { قال ابن قتيبة  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { قال ابن قتيبة قاله السدي . وقوله تعاىل : } يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { قال ابن قتيبة قاله السدي . وقوله تعاىل : } يُد  قاله السدي . وقوله تعاىل : } يُد 

وقال غريه : يغطني رءوسهن ووجوههن ليعلم أهنن حرائر وقال غريه : يغطني رءوسهن ووجوههن ليعلم أهنن حرائر وقال غريه : يغطني رءوسهن ووجوههن ليعلم أهنن حرائر    : يلبسن األردية ،: يلبسن األردية ،: يلبسن األردية ،
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َذي َن  َذي َن . } َذليَك َأد ََن { أي أحرى وأقرب } َأن  يُ ع َرف َن { أهنن حرائر } َفال يُ ؤ  َذي َن . } َذليَك َأد ََن { أي أحرى وأقرب } َأن  يُ ع َرف َن { أهنن حرائر } َفال يُ ؤ  . } َذليَك َأد ََن { أي أحرى وأقرب } َأن  يُ ع َرف َن { أهنن حرائر } َفال يُ ؤ 
   { (( اه { (( اه { (( اه 

   م .م .م .198419841984املكتب اإلسالمي املكتب اإلسالمي املكتب اإلسالمي    333( ط ( ط ( ط    422422422/ / /    666)) زاد املسري ( ) )) زاد املسري ( ) )) زاد املسري ( ) 
   

   ه  : ه  : ه  :    606606606  املفسر العالمة املفسر الفخر الرازي رمحه هللا ت   املفسر العالمة املفسر الفخر الرازي رمحه هللا ت   املفسر العالمة املفسر الفخر الرازي رمحه هللا ت 121212
َك َوبَ َناتيَك  َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسري قول هللا عز وجل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسري قول هللا عز وجل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي قال عند تفسري قول هللا عز وجل : } اَي أَي َُّها النَّيبي

نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { قال : )) كان يف اجلاهلية  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { قال : )) كان يف اجلاهلية َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { قال : )) كان يف اجلاهلية َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  َونيَساءي ال ُمؤ 
ر ر ر خترج احلرة واألمة مكشوفات يتبعهن الزانة وتقع التهم فأمر هللا احلرائخترج احلرة واألمة مكشوفات يتبعهن الزانة وتقع التهم فأمر هللا احلرائخترج احلرة واألمة مكشوفات يتبعهن الزانة وتقع التهم فأمر هللا احلرائ

َذي َن { قيل : يعرفن أهنن  َذي َن { قيل : يعرفن أهنن ابلتجلبب وقوله } ذاليَك َأد ََن َأن يُ ع َرف َن َفالَ يُ ؤ  َذي َن { قيل : يعرفن أهنن ابلتجلبب وقوله } ذاليَك َأد ََن َأن يُ ع َرف َن َفالَ يُ ؤ  ابلتجلبب وقوله } ذاليَك َأد ََن َأن يُ ع َرف َن َفالَ يُ ؤ 
حرائر فال يتبعن ، وميكن أن يقال : املراد : يعرفن أهنن ال يزنني ؛ ألن من حرائر فال يتبعن ، وميكن أن يقال : املراد : يعرفن أهنن ال يزنني ؛ ألن من حرائر فال يتبعن ، وميكن أن يقال : املراد : يعرفن أهنن ال يزنني ؛ ألن من 

تسرت وجهها مع أنه ليس بعورة ال يطمع فيها أهنا تكشف عورهتا فيعرفن تسرت وجهها مع أنه ليس بعورة ال يطمع فيها أهنا تكشف عورهتا فيعرفن تسرت وجهها مع أنه ليس بعورة ال يطمع فيها أهنا تكشف عورهتا فيعرفن 
( ط : إحياء ( ط : إحياء ( ط : إحياء 230230230/ / /    252525كبري ( ) كبري ( ) كبري ( ) أهنن مستورات (( اه  . ) التفسري الأهنن مستورات (( اه  . ) التفسري الأهنن مستورات (( اه  . ) التفسري ال

   ...333الرتاث العريب بريوت طالرتاث العريب بريوت طالرتاث العريب بريوت ط
   

   ه  :ه  :ه  :660660660املفسر اإلمام العز بن عبد السالم رمحه هللا تعاىل ت املفسر اإلمام العز بن عبد السالم رمحه هللا تعاىل ت املفسر اإلمام العز بن عبد السالم رمحه هللا تعاىل ت    ---131313
)) } جالبيبهن { اجللباب : الرداء أو القناع أو كل ثوب تلبسه املرأة فوق )) } جالبيبهن { اجللباب : الرداء أو القناع أو كل ثوب تلبسه املرأة فوق )) } جالبيبهن { اجللباب : الرداء أو القناع أو كل ثوب تلبسه املرأة فوق 

ا ا ا ثياهبا وإدانؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق مخارها حىت ال ترى ثغرة حنرهثياهبا وإدانؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق مخارها حىت ال ترى ثغرة حنرهثياهبا وإدانؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق مخارها حىت ال ترى ثغرة حنره
أو تغطي به وجهها حىت ال تظهر إال عينها اليسرى } يعرفن { من اإلماء أو تغطي به وجهها حىت ال تظهر إال عينها اليسرى } يعرفن { من اإلماء أو تغطي به وجهها حىت ال تظهر إال عينها اليسرى } يعرفن { من اإلماء 

ابحلرية أو من املتربجات ابلصيانة . قال قتادة : كانت األمة إذا مرت تناوهلا ابحلرية أو من املتربجات ابلصيانة . قال قتادة : كانت األمة إذا مرت تناوهلا ابحلرية أو من املتربجات ابلصيانة . قال قتادة : كانت األمة إذا مرت تناوهلا 
احلرائر أن يتشبهن هبن (( اه  . ) احلرائر أن يتشبهن هبن (( اه  . ) احلرائر أن يتشبهن هبن (( اه  . )    ---تعاىل تعاىل تعاىل    ---املنافقون ابألذى فنهى هللا املنافقون ابألذى فنهى هللا املنافقون ابألذى فنهى هللا 

م، حتقيق: م، حتقيق: م، حتقيق: 199619961996بريوت بريوت بريوت    ---: دار ابن حزم : دار ابن حزم : دار ابن حزم    111تفسري العز بن عبد السالم طتفسري العز بن عبد السالم طتفسري العز بن عبد السالم ط
   ( . ( . ( .    590590590صصص///222الدكتور عبد هللا بن إبراهيم الوهيب ) جالدكتور عبد هللا بن إبراهيم الوهيب ) جالدكتور عبد هللا بن إبراهيم الوهيب ) ج
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   ه  : ه  : ه  : 671671671  املفسر الكبري اإلمام القرطيب رمحه هللا ت   املفسر الكبري اإلمام القرطيب رمحه هللا ت   املفسر الكبري اإلمام القرطيب رمحه هللا ت 141414
َك َوبَ َناتيَك  َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسري قول هللا عز وجل } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسري قول هللا عز وجل } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي قال عند تفسري قول هللا عز وجل } اَي أَي َُّها النَّيبي

نينَي َعَلي هينَّ  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد   مين  َجالبييبيهينَّ { : قال : )) ملا كانت عادة  مين  َجالبييبيهينَّ { : قال : )) ملا كانت عادة  مين  َجالبييبيهينَّ { : قال : )) ملا كانت عادة َونيَساءي ال ُمؤ 
العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل اإلماء وكان ذلك داعية العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل اإلماء وكان ذلك داعية العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل اإلماء وكان ذلك داعية 
إىل نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر هللا رسوله صلى هللا عليه إىل نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر هللا رسوله صلى هللا عليه إىل نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر هللا رسوله صلى هللا عليه 
وسلم أن أيمرهن إبرخاء اجلالبيب عليهن إذا أردن اخلروج إىل حوائجهن وسلم أن أيمرهن إبرخاء اجلالبيب عليهن إذا أردن اخلروج إىل حوائجهن وسلم أن أيمرهن إبرخاء اجلالبيب عليهن إذا أردن اخلروج إىل حوائجهن 

ن يف الصحراء قبل أن تتخذ الكنف فيقع الفرق بينهن وبني اإلماء ن يف الصحراء قبل أن تتخذ الكنف فيقع الفرق بينهن وبني اإلماء ن يف الصحراء قبل أن تتخذ الكنف فيقع الفرق بينهن وبني اإلماء وكن يتربز وكن يتربز وكن يتربز 
فتعرف احلرائر بسرتهن فيكف عن معارضتهن من كان غزال أو شااب وكانت فتعرف احلرائر بسرتهن فيكف عن معارضتهن من كان غزال أو شااب وكانت فتعرف احلرائر بسرتهن فيكف عن معارضتهن من كان غزال أو شااب وكانت 
املرأة من نساء املؤمنني قبل نزول هذه اآلية تتربز للحاجة فيتعرض هلا بعض املرأة من نساء املؤمنني قبل نزول هذه اآلية تتربز للحاجة فيتعرض هلا بعض املرأة من نساء املؤمنني قبل نزول هذه اآلية تتربز للحاجة فيتعرض هلا بعض 

   الفجار يظن أهنا أمة فتصيح به فيذهب فشكوا ذلك إىل النيب صلى هللاالفجار يظن أهنا أمة فتصيح به فيذهب فشكوا ذلك إىل النيب صلى هللاالفجار يظن أهنا أمة فتصيح به فيذهب فشكوا ذلك إىل النيب صلى هللا
عليه وسلم ونزلت اآلية بسبب ذلك قال معناه احلسن وغريه ، الثالثة قوله عليه وسلم ونزلت اآلية بسبب ذلك قال معناه احلسن وغريه ، الثالثة قوله عليه وسلم ونزلت اآلية بسبب ذلك قال معناه احلسن وغريه ، الثالثة قوله 

تعاىل } من جالبيبهن { اجلالبيب مجع جلباب وهو ثوب أكرب من اخلمار ، تعاىل } من جالبيبهن { اجلالبيب مجع جلباب وهو ثوب أكرب من اخلمار ، تعاىل } من جالبيبهن { اجلالبيب مجع جلباب وهو ثوب أكرب من اخلمار ، 
وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء وقد قيل إنه القناع والصحيح وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء وقد قيل إنه القناع والصحيح وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء وقد قيل إنه القناع والصحيح 

   ( .( .( .243243243/ / /    141414      أنه الثوب الذي يسرت مجيع البدن (( اه  )تفسري القرطيب أنه الثوب الذي يسرت مجيع البدن (( اه  )تفسري القرطيب أنه الثوب الذي يسرت مجيع البدن (( اه  )تفسري القرطيب 
   

   ه  :ه  :ه  :691691691  املفسر العالمة البيضاوي رمحه هللا ت   املفسر العالمة البيضاوي رمحه هللا ت   املفسر العالمة البيضاوي رمحه هللا ت 151515
َك َوبَ َناتيَك  َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسري قول هللا عز وجل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسري قول هللا عز وجل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي قال عند تفسري قول هللا عز وجل : } اَي أَي َُّها النَّيبي
نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { قال : )) يغطني وجوههن  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { قال : )) يغطني وجوههن َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { قال : )) يغطني وجوههن َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  َونيَساءي ال ُمؤ 

حفهن إذا برزن حلاجة و } من { للتبعيض ؛ فإن املرأة ترخي حفهن إذا برزن حلاجة و } من { للتبعيض ؛ فإن املرأة ترخي حفهن إذا برزن حلاجة و } من { للتبعيض ؛ فإن املرأة ترخي وابداهنن مبالوابداهنن مبالوابداهنن مبال
بعض جلباهبا ، وتتلفع ببعض ، و } ذلك أدَن أن يعرفن{ مييزن من اإلماء بعض جلباهبا ، وتتلفع ببعض ، و } ذلك أدَن أن يعرفن{ مييزن من اإلماء بعض جلباهبا ، وتتلفع ببعض ، و } ذلك أدَن أن يعرفن{ مييزن من اإلماء 

والقينات } فال يؤذين { فال يؤذيهن أهل الريبة ابلتعرض هلن (( اه  . والقينات } فال يؤذين { فال يؤذيهن أهل الريبة ابلتعرض هلن (( اه  . والقينات } فال يؤذين { فال يؤذيهن أهل الريبة ابلتعرض هلن (( اه  . 
( ط : دار اجليل بريوت مصورة عن الطبعة ( ط : دار اجليل بريوت مصورة عن الطبعة ( ط : دار اجليل بريوت مصورة عن الطبعة    563563563)تفسري البيضاوي ( ص ) )تفسري البيضاوي ( ص ) )تفسري البيضاوي ( ص ) 
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  وعلق املفسر العالمة أمحد بن حممد شهاب الدين اخلفاجي يف حاشيته   وعلق املفسر العالمة أمحد بن حممد شهاب الدين اخلفاجي يف حاشيته   وعلق املفسر العالمة أمحد بن حممد شهاب الدين اخلفاجي يف حاشيته 161616
على تفسري البيضاوي املسماة : ) عناية القاضي وكفاية الراضي ( بقوله : على تفسري البيضاوي املسماة : ) عناية القاضي وكفاية الراضي ( بقوله : على تفسري البيضاوي املسماة : ) عناية القاضي وكفاية الراضي ( بقوله : 

)) قوله ) من للتبعيض ( إخل   وقد قال يف الكشاف إنه حيتمل وجهني : أن )) قوله ) من للتبعيض ( إخل   وقد قال يف الكشاف إنه حيتمل وجهني : أن )) قوله ) من للتبعيض ( إخل   وقد قال يف الكشاف إنه حيتمل وجهني : أن 
بعض واحدا منها أو يكون بعض واحدا منها أو يكون بعض واحدا منها أو يكون يتجلبنب ببعض ماهلن من اجلالبيب فيكون اليتجلبنب ببعض ماهلن من اجلالبيب فيكون اليتجلبنب ببعض ماهلن من اجلالبيب فيكون ال

املراد ببعض جزًءا منه أبن ترخي بعض اجللباب ، وفضله على وجهها فتتقنع املراد ببعض جزًءا منه أبن ترخي بعض اجللباب ، وفضله على وجهها فتتقنع املراد ببعض جزًءا منه أبن ترخي بعض اجللباب ، وفضله على وجهها فتتقنع 
به ، والتجلبب على األول لبس احلجاب على البدن كله ، وعلى هذا به ، والتجلبب على األول لبس احلجاب على البدن كله ، وعلى هذا به ، والتجلبب على األول لبس احلجاب على البدن كله ، وعلى هذا 
   التقنع بسرت الرأس والوجه ، مع إرخاء الباقي على بقية البدن .. (( اه التقنع بسرت الرأس والوجه ، مع إرخاء الباقي على بقية البدن .. (( اه التقنع بسرت الرأس والوجه ، مع إرخاء الباقي على بقية البدن .. (( اه 

   
   ه  : ه  : ه  : 710710710ي رمحه هللا ت ي رمحه هللا ت ي رمحه هللا ت   املفسر العالمة أبو الربكات النسف  املفسر العالمة أبو الربكات النسف  املفسر العالمة أبو الربكات النسف171717

َك َوبَ َناتيَك  َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسري قول هللا عز وجل } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسري قول هللا عز وجل } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي قال عند تفسري قول هللا عز وجل } اَي أَي َُّها النَّيبي
نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : )) اجللباب ما يسرت الكل ،  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : )) اجللباب ما يسرت الكل ، َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : )) اجللباب ما يسرت الكل ، َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  َونيَساءي ال ُمؤ 

جالبيبهن { يرخينها جالبيبهن { يرخينها جالبيبهن { يرخينها مثل امللحفة ، عن املربد ، ومعىن } يدنني عليهن من مثل امللحفة ، عن املربد ، ومعىن } يدنني عليهن من مثل امللحفة ، عن املربد ، ومعىن } يدنني عليهن من 
عليهن ويغطني هبا وجوههن وأعطافهن ، يقال : إذا زال الثوب عن وجه عليهن ويغطني هبا وجوههن وأعطافهن ، يقال : إذا زال الثوب عن وجه عليهن ويغطني هبا وجوههن وأعطافهن ، يقال : إذا زال الثوب عن وجه 

املرأة أدن ثوبك على وجهك ، و } من { للتبعيض أى ترخى بعض جلباهبا املرأة أدن ثوبك على وجهك ، و } من { للتبعيض أى ترخى بعض جلباهبا املرأة أدن ثوبك على وجهك ، و } من { للتبعيض أى ترخى بعض جلباهبا 
وفضله على وجهها ، تتقنع حىت تتميز من األمة ، أو املراد أن يتجلبنب وفضله على وجهها ، تتقنع حىت تتميز من األمة ، أو املراد أن يتجلبنب وفضله على وجهها ، تتقنع حىت تتميز من األمة ، أو املراد أن يتجلبنب 

تبذلة ىف درع ومخار كاألمة تبذلة ىف درع ومخار كاألمة تبذلة ىف درع ومخار كاألمة ببعض ما هلن من اجلالبيب وأن ال تكون املرأة مببعض ما هلن من اجلالبيب وأن ال تكون املرأة مببعض ما هلن من اجلالبيب وأن ال تكون املرأة م
وهلا جلباابن فصاعدا ىف بيتها ، وذلك أن النساء ىف أول اإلسالم على وهلا جلباابن فصاعدا ىف بيتها ، وذلك أن النساء ىف أول اإلسالم على وهلا جلباابن فصاعدا ىف بيتها ، وذلك أن النساء ىف أول اإلسالم على 

هجرياهن ىف اجلاهلية متبذالت تربز املرأة ىف درع ومخار ال فضل بني احلرة هجرياهن ىف اجلاهلية متبذالت تربز املرأة ىف درع ومخار ال فضل بني احلرة هجرياهن ىف اجلاهلية متبذالت تربز املرأة ىف درع ومخار ال فضل بني احلرة 
واألمة ، وكان الفتيان يتعرضون إذا خرجن ابلليل لقضاء حوائجهن ىف واألمة ، وكان الفتيان يتعرضون إذا خرجن ابلليل لقضاء حوائجهن ىف واألمة ، وكان الفتيان يتعرضون إذا خرجن ابلليل لقضاء حوائجهن ىف 

رضوا للحرة حلسبان األمة فأمرن أن خيالفن رضوا للحرة حلسبان األمة فأمرن أن خيالفن رضوا للحرة حلسبان األمة فأمرن أن خيالفن النخل والغيطان لإلماء ، ورمبا تعالنخل والغيطان لإلماء ، ورمبا تعالنخل والغيطان لإلماء ، ورمبا تع
بزيهن عن زى اإلماء بلبس املالحف وسرت الرءوس والوجوه فال يطمع فيهن بزيهن عن زى اإلماء بلبس املالحف وسرت الرءوس والوجوه فال يطمع فيهن بزيهن عن زى اإلماء بلبس املالحف وسرت الرءوس والوجوه فال يطمع فيهن 

( . وهذا التفسري يدرس اآلن ( . وهذا التفسري يدرس اآلن ( . وهذا التفسري يدرس اآلن 455455455/ / /    333طامع (( اه  . )تفسري النسفي   طامع (( اه  . )تفسري النسفي   طامع (( اه  . )تفسري النسفي   
   ابملعاهد األزهرية .ابملعاهد األزهرية .ابملعاهد األزهرية .
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   ه  : ه  : ه  : 741741741  املفسر اإلمام اخلازن رمحه هللا ت   املفسر اإلمام اخلازن رمحه هللا ت   املفسر اإلمام اخلازن رمحه هللا ت 181818

نينَي { أي قال : )) } أيَي ُّهَ قال : )) } أيَي ُّهَ قال : )) } أيَي ُّهَ  مينينَي يُد  َك َوبَ َناتيَك َونيَساء ال ُمؤ  ُّ ُقل اليز واجي نينَي { أي ا النَِّبي مينينَي يُد  َك َوبَ َناتيَك َونيَساء ال ُمؤ  ُّ ُقل اليز واجي نينَي { أي ا النَِّبي مينينَي يُد  َك َوبَ َناتيَك َونيَساء ال ُمؤ  ُّ ُقل اليز واجي ا النَِّبي
يرخني ويغطني } َعَلي هينَّ مين َجاَلبييبيهينَّ { مجع جلباب ، وهو املالءة اليت يرخني ويغطني } َعَلي هينَّ مين َجاَلبييبيهينَّ { مجع جلباب ، وهو املالءة اليت يرخني ويغطني } َعَلي هينَّ مين َجاَلبييبيهينَّ { مجع جلباب ، وهو املالءة اليت 

تشتمل هبا املرأة فوق الدرع واخلمار ، وقيل هو امللحفة وكل ما يسترت به تشتمل هبا املرأة فوق الدرع واخلمار ، وقيل هو امللحفة وكل ما يسترت به تشتمل هبا املرأة فوق الدرع واخلمار ، وقيل هو امللحفة وكل ما يسترت به 
: أُمر نساء املؤمنني أن يغطني رءوسهن : أُمر نساء املؤمنني أن يغطني رءوسهن : أُمر نساء املؤمنني أن يغطني رءوسهن من كساء وغريه . قال ابن عباس من كساء وغريه . قال ابن عباس من كساء وغريه . قال ابن عباس 

ووجههن ابجلاللبيب إال عينا واحدة ليعلم أهنن حرائر وهو قوله تعاىل } ووجههن ابجلاللبيب إال عينا واحدة ليعلم أهنن حرائر وهو قوله تعاىل } ووجههن ابجلاللبيب إال عينا واحدة ليعلم أهنن حرائر وهو قوله تعاىل } 
َذي َن { أي ال يتعرضن هلن (( اه  . ) تفسري  َذي َن { أي ال يتعرضن هلن (( اه  . ) تفسري َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ  َذي َن { أي ال يتعرضن هلن (( اه  . ) تفسري َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ  َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ 

   ( .( .( .   478478478/ / /    333اخلازن ( ) اخلازن ( ) اخلازن ( ) 
   

طي الكليب املشهور اببن طي الكليب املشهور اببن طي الكليب املشهور اببن املفسر العالمة حممد بن أمحد بن حممد الغراناملفسر العالمة حممد بن أمحد بن حممد الغراناملفسر العالمة حممد بن أمحد بن حممد الغران      191919
   ه  : ه  : ه  : 741741741جزي رمحه هللا ت جزي رمحه هللا ت جزي رمحه هللا ت 

َك َوبَ َناتيَك  َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي
نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { )) كان نساء العرب يكشفن  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { )) كان نساء العرب يكشفن َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { )) كان نساء العرب يكشفن َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  َونيَساءي ال ُمؤ 

وكان ذلك داعيا إىل نظر الرجال هلن فأمرهن وكان ذلك داعيا إىل نظر الرجال هلن فأمرهن وكان ذلك داعيا إىل نظر الرجال هلن فأمرهن    وجوههن كما تفعل اإلماء ،وجوههن كما تفعل اإلماء ،وجوههن كما تفعل اإلماء ،
هللا إبدانء اجلالبيب ليسرتن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بني احلرائر واإلماء هللا إبدانء اجلالبيب ليسرتن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بني احلرائر واإلماء هللا إبدانء اجلالبيب ليسرتن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بني احلرائر واإلماء 
واجلالبيب مجع جلباب ، وهو ثوب أكرب من اخلمار وقيل هو الرداء وصورة واجلالبيب مجع جلباب ، وهو ثوب أكرب من اخلمار وقيل هو الرداء وصورة واجلالبيب مجع جلباب ، وهو ثوب أكرب من اخلمار وقيل هو الرداء وصورة 

إدانئه عند ابن عباس : أن تلويه على وجهها حىت ال يظهر منها إال عني إدانئه عند ابن عباس : أن تلويه على وجهها حىت ال يظهر منها إال عني إدانئه عند ابن عباس : أن تلويه على وجهها حىت ال يظهر منها إال عني 
هبا . وقيل : أن تلويه حىت ال يظهر إال عيناها . وقيل : أن هبا . وقيل : أن تلويه حىت ال يظهر إال عيناها . وقيل : أن هبا . وقيل : أن تلويه حىت ال يظهر إال عيناها . وقيل : أن    واحدة تبصرواحدة تبصرواحدة تبصر

تغطي نصف وجهها } ذلك أدَن أن يعرفن فال يؤذين { أي ذلك أقرب إىل تغطي نصف وجهها } ذلك أدَن أن يعرفن فال يؤذين { أي ذلك أقرب إىل تغطي نصف وجهها } ذلك أدَن أن يعرفن فال يؤذين { أي ذلك أقرب إىل 
أن يعرف احلرائر من اإلماء ، فإذا عرف أن املرأة حرة مل تعارض مبا تعارض أن يعرف احلرائر من اإلماء ، فإذا عرف أن املرأة حرة مل تعارض مبا تعارض أن يعرف احلرائر من اإلماء ، فإذا عرف أن املرأة حرة مل تعارض مبا تعارض 

أن يفرق أن يفرق أن يفرق به األمة ، وليس املعىن أن تعرف املرأة حىت يعلم من هي إمنا املراد به األمة ، وليس املعىن أن تعرف املرأة حىت يعلم من هي إمنا املراد به األمة ، وليس املعىن أن تعرف املرأة حىت يعلم من هي إمنا املراد 
بينها وبني األمة ألنه كان ابملدينة إماء يعرفن ابلسوء ، ورمبا تعرض هلن بينها وبني األمة ألنه كان ابملدينة إماء يعرفن ابلسوء ، ورمبا تعرض هلن بينها وبني األمة ألنه كان ابملدينة إماء يعرفن ابلسوء ، ورمبا تعرض هلن 
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: دار الكتاب : دار الكتاب : دار الكتاب    444( ط( ط( ط144144144/ / /    333السفهاء (( اه  . )التسهيل لعلوم التنزيل   السفهاء (( اه  . )التسهيل لعلوم التنزيل   السفهاء (( اه  . )التسهيل لعلوم التنزيل   
   م .م .م .198319831983لبنان لبنان لبنان    ---العريب العريب العريب 

      
   ه  : ه  : ه  : 745745745  املفسر اإلمام أبو حيان األندلسي رمحه هللا ت   املفسر اإلمام أبو حيان األندلسي رمحه هللا ت   املفسر اإلمام أبو حيان األندلسي رمحه هللا ت 202020

َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي    قال يف تفسريه لقول هللا تعاىلقال يف تفسريه لقول هللا تعاىلقال يف تفسريه لقول هللا تعاىل َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي : } اَي أَي َُّها النَّيبي
َذي َن وََكاَن  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ  مينينَي يُد  َذي َن وََكاَن ال ُمؤ  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ  مينينَي يُد  َذي َن وََكاَن ال ُمؤ  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ  مينينَي يُد  ال ُمؤ 

يماً { . قال : )) كان دأب اجلاهلية أن خترج احلرة واأل ُ َغُفوراً رَحي يماً { . قال : )) كان دأب اجلاهلية أن خترج احلرة واألاّللَّ ُ َغُفوراً رَحي يماً { . قال : )) كان دأب اجلاهلية أن خترج احلرة واألاّللَّ ُ َغُفوراً رَحي مة مة مة اّللَّ
مكشوفيت الوجه يف درع ومخار ، وكان الزانة يتعرضون إذا خرجن ابلليل مكشوفيت الوجه يف درع ومخار ، وكان الزانة يتعرضون إذا خرجن ابلليل مكشوفيت الوجه يف درع ومخار ، وكان الزانة يتعرضون إذا خرجن ابلليل 
لقضاء حوائجهن يف النخيل والغيطان لإلماء ، ورمبا تعرضوا للحرة بعلة لقضاء حوائجهن يف النخيل والغيطان لإلماء ، ورمبا تعرضوا للحرة بعلة لقضاء حوائجهن يف النخيل والغيطان لإلماء ، ورمبا تعرضوا للحرة بعلة 
األمة ، يقولون حسبناها أمة ، فأمرن أن خيالفن بزيهن عن زي اإلماء ، األمة ، يقولون حسبناها أمة ، فأمرن أن خيالفن بزيهن عن زي اإلماء ، األمة ، يقولون حسبناها أمة ، فأمرن أن خيالفن بزيهن عن زي اإلماء ، 

هنب ، فال هنب ، فال هنب ، فال بلبس األردية واملالحف ، وسرت الرءوس والوجوه ، ليحتشمن ويُ بلبس األردية واملالحف ، وسرت الرءوس والوجوه ، ليحتشمن ويُ بلبس األردية واملالحف ، وسرت الرءوس والوجوه ، ليحتشمن ويُ 
( ط : دار الفكر ( ط : دار الفكر ( ط : دار الفكر    504504504/ / /    888يطمع فيهن (( اه  . ) البحر احمليط ( ) يطمع فيهن (( اه  . ) البحر احمليط ( ) يطمع فيهن (( اه  . ) البحر احمليط ( ) 

   ممم199219921992
   

   ه  : ه  : ه  : 774774774  املفسر احلافظ عماد الدين بن كثري رمحه هللا ت   املفسر احلافظ عماد الدين بن كثري رمحه هللا ت   املفسر احلافظ عماد الدين بن كثري رمحه هللا ت 212121
َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي قال يف تفسريه قال يف تفسريه قال يف تفسريه  َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي

َذي َن وََكاَن  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ  مينينَي يُد  َذي َن وََكاَن ال ُمؤ  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ  مينينَي يُد  َذي َن وََكاَن ال ُمؤ  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ  مينينَي يُد  ال ُمؤ 
يماً { . قال : )) يقول هللا تعاىل آمرا ُ َغُفوراً رَحي يماً { . قال : )) يقول هللا تعاىل آمرااّللَّ ُ َغُفوراً رَحي يماً { . قال : )) يقول هللا تعاىل آمرااّللَّ ُ َغُفوراً رَحي رسوله صلى هللا عليه رسوله صلى هللا عليه رسوله صلى هللا عليه    اّللَّ

وسلم تسليما : أن أيمر النساء املؤمنات املسلمات   خاصة أزواجه وبناته وسلم تسليما : أن أيمر النساء املؤمنات املسلمات   خاصة أزواجه وبناته وسلم تسليما : أن أيمر النساء املؤمنات املسلمات   خاصة أزواجه وبناته 
لشرفهن   أبن يدنني عليهن من جالبيبهن ليتميزن عن مسات نساء اجلاهلية لشرفهن   أبن يدنني عليهن من جالبيبهن ليتميزن عن مسات نساء اجلاهلية لشرفهن   أبن يدنني عليهن من جالبيبهن ليتميزن عن مسات نساء اجلاهلية 

، ومسات اإلماء ، واجللباب هو الرداء فوق اخلمار ؛ قاله ابن مسعود ، ومسات اإلماء ، واجللباب هو الرداء فوق اخلمار ؛ قاله ابن مسعود ، ومسات اإلماء ، واجللباب هو الرداء فوق اخلمار ؛ قاله ابن مسعود 
جبري وإبراهيم النخعي وعطاء جبري وإبراهيم النخعي وعطاء جبري وإبراهيم النخعي وعطاء    وعبيدة وقتادة واحلسن البصري وسعيد بنوعبيدة وقتادة واحلسن البصري وسعيد بنوعبيدة وقتادة واحلسن البصري وسعيد بن

اخلراساين وغري واحد ، وهو مبنزلة اإلزار اليوم ، قال اجلوهري : اجللباب اخلراساين وغري واحد ، وهو مبنزلة اإلزار اليوم ، قال اجلوهري : اجللباب اخلراساين وغري واحد ، وهو مبنزلة اإلزار اليوم ، قال اجلوهري : اجللباب 
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امللحفة . قالت امرأة من هذيل ترثي قتيال هلا : متشي النسور إليه وهي امللحفة . قالت امرأة من هذيل ترثي قتيال هلا : متشي النسور إليه وهي امللحفة . قالت امرأة من هذيل ترثي قتيال هلا : متشي النسور إليه وهي 
الهية * * * مشي العذارى عليهن اجلالبيب . قال علي بن أيب طلحة عن الهية * * * مشي العذارى عليهن اجلالبيب . قال علي بن أيب طلحة عن الهية * * * مشي العذارى عليهن اجلالبيب . قال علي بن أيب طلحة عن 

ؤمنني إذا خرجن من بيوهتن يف حاجة أن يغطني ؤمنني إذا خرجن من بيوهتن يف حاجة أن يغطني ؤمنني إذا خرجن من بيوهتن يف حاجة أن يغطني ابن عباس : أمر هللا نساء املابن عباس : أمر هللا نساء املابن عباس : أمر هللا نساء امل
وجوههن من فوق رءوسهن ابجلالبيب ويبدين عينا واحدة . وقال حممد بن وجوههن من فوق رءوسهن ابجلالبيب ويبدين عينا واحدة . وقال حممد بن وجوههن من فوق رءوسهن ابجلالبيب ويبدين عينا واحدة . وقال حممد بن 

سريين سألت عبيدة السلماين عن قول هللا عز وجل } يدنني عليهن من سريين سألت عبيدة السلماين عن قول هللا عز وجل } يدنني عليهن من سريين سألت عبيدة السلماين عن قول هللا عز وجل } يدنني عليهن من 
جالبيبهن { فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى وقال عكرمة تغطي ثغرة جالبيبهن { فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى وقال عكرمة تغطي ثغرة جالبيبهن { فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى وقال عكرمة تغطي ثغرة 

عليها ، وقال ابن أيب حامت حدثنا أبو عبد هللا الظهراين عليها ، وقال ابن أيب حامت حدثنا أبو عبد هللا الظهراين عليها ، وقال ابن أيب حامت حدثنا أبو عبد هللا الظهراين حنرها جبلباهبا تدنيه حنرها جبلباهبا تدنيه حنرها جبلباهبا تدنيه 
فيما كتب إيل حدثنا عبد الرزاق أخربان معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت فيما كتب إيل حدثنا عبد الرزاق أخربان معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت فيما كتب إيل حدثنا عبد الرزاق أخربان معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت 
شيبة عن أم سلمة قالت ملا نزلت هذه اآلية } يدنني عليهن من جالبيبهن شيبة عن أم سلمة قالت ملا نزلت هذه اآلية } يدنني عليهن من جالبيبهن شيبة عن أم سلمة قالت ملا نزلت هذه اآلية } يدنني عليهن من جالبيبهن 

{ خرج نساء األنصار كأن على رءوسهن الغرابن من السكينة ، وعليهن { خرج نساء األنصار كأن على رءوسهن الغرابن من السكينة ، وعليهن { خرج نساء األنصار كأن على رءوسهن الغرابن من السكينة ، وعليهن 
( ط : ( ط : ( ط :    518518518/ / /    333د يلبسنها (( اه  . ) تفسري القرآن العظيم ( ) د يلبسنها (( اه  . ) تفسري القرآن العظيم ( ) د يلبسنها (( اه  . ) تفسري القرآن العظيم ( ) أكسية سو أكسية سو أكسية سو 

   م .م .م .198419841984دار احلديث ابلقاهرة دار احلديث ابلقاهرة دار احلديث ابلقاهرة 
   

   ه  : ه  : ه  :    864864864  املفسر العالمة جالل احمللي رمحه هللا ت   املفسر العالمة جالل احمللي رمحه هللا ت   املفسر العالمة جالل احمللي رمحه هللا ت 222222
َك َوبَ َناتيَك  َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسري قول هللا عز وجل } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسري قول هللا عز وجل } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي قال عند تفسري قول هللا عز وجل } اَي أَي َُّها النَّيبي

مينينَي يُد   مينينَي يُد  َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  َونيَساءي ال ُمؤ  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : )) مجع جلباب ، وهي نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : )) مجع جلباب ، وهي نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : )) مجع جلباب ، وهي َونيَساءي ال ُمؤ 
املالءة اليت تشتمل هبا املرأة ، أي : يرخني بعضها على الوجوه إذا خرجن املالءة اليت تشتمل هبا املرأة ، أي : يرخني بعضها على الوجوه إذا خرجن املالءة اليت تشتمل هبا املرأة ، أي : يرخني بعضها على الوجوه إذا خرجن 

( ط : دار ( ط : دار ( ط : دار    168168168/ / /    222حلاجتهن إال عينا واحدة (( اه  . )تفسري اجلاللني   حلاجتهن إال عينا واحدة (( اه  . )تفسري اجلاللني   حلاجتهن إال عينا واحدة (( اه  . )تفسري اجلاللني   
   م . م . م . 195419541954املعارف بتحقيق الشيخ أمحد شاكر املعارف بتحقيق الشيخ أمحد شاكر املعارف بتحقيق الشيخ أمحد شاكر 

   
   ملوا حواشي علي التفسري :ملوا حواشي علي التفسري :ملوا حواشي علي التفسري :وتبعه أيضا ممن عوتبعه أيضا ممن عوتبعه أيضا ممن ع

/ / /    333رمحه هللا : )حاشية الصاوي على اجلاللني ) رمحه هللا : )حاشية الصاوي على اجلاللني ) رمحه هللا : )حاشية الصاوي على اجلاللني )    العالمة الصاويالعالمة الصاويالعالمة الصاوي   ---232323
288288288. ). ). )   
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   333رمحه هللا : )الفتوحات اإلهلية املشهورة حباشية اجلمل   رمحه هللا : )الفتوحات اإلهلية املشهورة حباشية اجلمل   رمحه هللا : )الفتوحات اإلهلية املشهورة حباشية اجلمل      العالمة اجلملالعالمة اجلملالعالمة اجلمل      141414
///   455455455. ). ). )   

   
   ه  :ه  :ه  :876876876املفسر العالمة أبو زيد عبد الرمحن الثعاليب رمحه هللا ت املفسر العالمة أبو زيد عبد الرمحن الثعاليب رمحه هللا ت املفسر العالمة أبو زيد عبد الرمحن الثعاليب رمحه هللا ت    ---252525

َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي عند تفسري عند تفسري عند تفسري  ُّ ُقل  أَلز َواجي َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي ه لقوله تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي ُّ ُقل  أَلز َواجي َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي ه لقوله تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي ُّ ُقل  أَلز َواجي ه لقوله تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي
نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالَبييبيهينَّ { أي يرخني أرديتهن ومالحفهن  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالَبييبيهينَّ { أي يرخني أرديتهن ومالحفهن ال ُمؤ  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالَبييبيهينَّ { أي يرخني أرديتهن ومالحفهن ال ُمؤ  مينينَي يُد  ال ُمؤ 

فيتقّنعن هبا ويغّطني وجوههن ورؤوسهن لُيعلم أهّنّن حرائر فال يُتعّرض هلنَّ وال فيتقّنعن هبا ويغّطني وجوههن ورؤوسهن لُيعلم أهّنّن حرائر فال يُتعّرض هلنَّ وال فيتقّنعن هبا ويغّطني وجوههن ورؤوسهن لُيعلم أهّنّن حرائر فال يُتعّرض هلنَّ وال 
َذي َن وََكاَن هللاُ َغُفوراً { ملا سلف يؤذين . قو يؤذين . قو يؤذين . قو  َذي َن وََكاَن هللاُ َغُفوراً { ملا سلف له } َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفالَ يُ ؤ  َذي َن وََكاَن هللاُ َغُفوراً { ملا سلف له } َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفالَ يُ ؤ  له } َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفالَ يُ ؤ 

يماً { هبّن إذ سرتهّن وصاهنّن . قال ابن عّباس  يماً { هبّن إذ سرتهّن وصاهنّن . قال ابن عّباس منهن من ترك السنن } رَحي يماً { هبّن إذ سرتهّن وصاهنّن . قال ابن عّباس منهن من ترك السنن } رَحي منهن من ترك السنن } رَحي
وعبيدة : أمر هللا النساء املؤمنات أن  يغّطني رؤوسهّن ووجوههّن ابجلالبيب وعبيدة : أمر هللا النساء املؤمنات أن  يغّطني رؤوسهّن ووجوههّن ابجلالبيب وعبيدة : أمر هللا النساء املؤمنات أن  يغّطني رؤوسهّن ووجوههّن ابجلالبيب 

: مّرت جارية بعمر بن اخلطّاب متقّنعة : مّرت جارية بعمر بن اخلطّاب متقّنعة : مّرت جارية بعمر بن اخلطّاب متقّنعة    ويبدين عيناً واحدة . قال أنسويبدين عيناً واحدة . قال أنسويبدين عيناً واحدة . قال أنس
فعالها ابلدرّة وقال اي لكاع أتشبهني ابحلرائر ألقي القناع (( اه  . )تفسري فعالها ابلدرّة وقال اي لكاع أتشبهني ابحلرائر ألقي القناع (( اه  . )تفسري فعالها ابلدرّة وقال اي لكاع أتشبهني ابحلرائر ألقي القناع (( اه  . )تفسري 

( . ط : ( . ط : ( . ط :    646464صصص///888الثعاليب : املسمى : اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن جالثعاليب : املسمى : اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن جالثعاليب : املسمى : اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ج
   بريوت .بريوت .بريوت .   –––مؤسسة األعلمي للمطبوعات مؤسسة األعلمي للمطبوعات مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

   
   ه ه ه 885885885هللا ت هللا ت هللا ت   املفسر العالمة برهان الدين البقاعي رمحه   املفسر العالمة برهان الدين البقاعي رمحه   املفسر العالمة برهان الدين البقاعي رمحه 262626

َك َوبَ َناتيَك  َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي
نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : )) } قل ألزواجك { بدأ  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : )) } قل ألزواجك { بدأ َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : )) } قل ألزواجك { بدأ َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  َونيَساءي ال ُمؤ 

من الوصلة من الوصلة من الوصلة هبن ملا هلن به من الوصلة ابلنكاح } وبناتك { ثىن هبن ملا هلن هبن ملا هلن به من الوصلة ابلنكاح } وبناتك { ثىن هبن ملا هلن هبن ملا هلن به من الوصلة ابلنكاح } وبناتك { ثىن هبن ملا هلن 
وهلن يف أنفسهن من الشرف، وأخرهن عن األزواج ألن أزواجه يكفونه وهلن يف أنفسهن من الشرف، وأخرهن عن األزواج ألن أزواجه يكفونه وهلن يف أنفسهن من الشرف، وأخرهن عن األزواج ألن أزواجه يكفونه 

أمرهن } ونساء املؤمنني يدنني { أي يقربن } عليهن { أي على وجوههن أمرهن } ونساء املؤمنني يدنني { أي يقربن } عليهن { أي على وجوههن أمرهن } ونساء املؤمنني يدنني { أي يقربن } عليهن { أي على وجوههن 
ومجيع أبداهنن، فال يدعن شيئاً منها مكشوفاً } من جالبيبهن { وال يتشبهن ومجيع أبداهنن، فال يدعن شيئاً منها مكشوفاً } من جالبيبهن { وال يتشبهن ومجيع أبداهنن، فال يدعن شيئاً منها مكشوفاً } من جالبيبهن { وال يتشبهن 

ها ظناً أن ذلك ها ظناً أن ذلك ها ظناً أن ذلك ابإلماء يف لباسهن إذا خرجن حلاجتهن بكشف الشعور وحنو ابإلماء يف لباسهن إذا خرجن حلاجتهن بكشف الشعور وحنو ابإلماء يف لباسهن إذا خرجن حلاجتهن بكشف الشعور وحنو 
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أخفى هلن وأسرت، واجللباب القميص، وثوب واسع دون امللحفة تلبسه أخفى هلن وأسرت، واجللباب القميص، وثوب واسع دون امللحفة تلبسه أخفى هلن وأسرت، واجللباب القميص، وثوب واسع دون امللحفة تلبسه 
املرأة، وامللحفة ما سرت اللباس، أو اخلمار وهو كل ما غطى الرأس، وقال املرأة، وامللحفة ما سرت اللباس، أو اخلمار وهو كل ما غطى الرأس، وقال املرأة، وامللحفة ما سرت اللباس، أو اخلمار وهو كل ما غطى الرأس، وقال 
البغوي: اجللباب: املالءة اليت تشتمل هبا املرأة فوق الدرع واخلمار، وقال البغوي: اجللباب: املالءة اليت تشتمل هبا املرأة فوق الدرع واخلمار، وقال البغوي: اجللباب: املالءة اليت تشتمل هبا املرأة فوق الدرع واخلمار، وقال 

من داثر وشعار وكساء فهو من داثر وشعار وكساء فهو من داثر وشعار وكساء فهو    محزة الكرماين: قال اخلليل: كل ما تسترت بهمحزة الكرماين: قال اخلليل: كل ما تسترت بهمحزة الكرماين: قال اخلليل: كل ما تسترت به
جلباب، والكل يصح إرادته هنا، فإن كان املراد القميص فإدانؤه إسباغه جلباب، والكل يصح إرادته هنا، فإن كان املراد القميص فإدانؤه إسباغه جلباب، والكل يصح إرادته هنا، فإن كان املراد القميص فإدانؤه إسباغه 
حىت يغطي يديها ورجليها، وإن كان ما يغطي الرأس فإدانؤه سرت وجهها حىت يغطي يديها ورجليها، وإن كان ما يغطي الرأس فإدانؤه سرت وجهها حىت يغطي يديها ورجليها، وإن كان ما يغطي الرأس فإدانؤه سرت وجهها 

وعنقها، وإن كان املراد ما يغطي الثياب فإدانؤه تطويله وتوسيعه حبيث يسرت وعنقها، وإن كان املراد ما يغطي الثياب فإدانؤه تطويله وتوسيعه حبيث يسرت وعنقها، وإن كان املراد ما يغطي الثياب فإدانؤه تطويله وتوسيعه حبيث يسرت 
راد ما دون امللحفة فاملراد سرت الوجه راد ما دون امللحفة فاملراد سرت الوجه راد ما دون امللحفة فاملراد سرت الوجه مجيع بدهنا وثياهبا، وإن كان املمجيع بدهنا وثياهبا، وإن كان املمجيع بدهنا وثياهبا، وإن كان امل

   واليدين.(( اه  .واليدين.(( اه  .واليدين.(( اه  .
   ( .( .( .412412412         411411411/ / /    151515) نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ( ) ) نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ( ) ) نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ( ) 

   
   ه  :ه  :ه  :982982982املفسر العالمة احلنفي أبو السعود رمحه هللا ت املفسر العالمة احلنفي أبو السعود رمحه هللا ت املفسر العالمة احلنفي أبو السعود رمحه هللا ت    ---272727

َك َوبَ َناتي  َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتي قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتي قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َك َك قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي
نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : )) اجللباب : ثوب أوسع  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : )) اجللباب : ثوب أوسع َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : )) اجللباب : ثوب أوسع َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  َونيَساءي ال ُمؤ 

من اخلمار ودون الرداء تلويه املراة على رأسها وتلقي منه ما أرسله على من اخلمار ودون الرداء تلويه املراة على رأسها وتلقي منه ما أرسله على من اخلمار ودون الرداء تلويه املراة على رأسها وتلقي منه ما أرسله على 
صدرها ، وقيل : هي امللحفة وكل ما يتسرت به أي يغطني هبا وجوههن صدرها ، وقيل : هي امللحفة وكل ما يتسرت به أي يغطني هبا وجوههن صدرها ، وقيل : هي امللحفة وكل ما يتسرت به أي يغطني هبا وجوههن 

لدواعي ومن للتبغيض ملا مر منأن املعهود لدواعي ومن للتبغيض ملا مر منأن املعهود لدواعي ومن للتبغيض ملا مر منأن املعهود وأبداهنن اذا برزن لداعية من اوأبداهنن اذا برزن لداعية من اوأبداهنن اذا برزن لداعية من ا
التلفع ببعضها وإرخاء بعضها . وعن السدي : تغطى إحدى عينيها التلفع ببعضها وإرخاء بعضها . وعن السدي : تغطى إحدى عينيها التلفع ببعضها وإرخاء بعضها . وعن السدي : تغطى إحدى عينيها 

وجبهتها والشق اآلخر إال العني (( ) تفسري أيب السعود املسمى : إرشاد وجبهتها والشق اآلخر إال العني (( ) تفسري أيب السعود املسمى : إرشاد وجبهتها والشق اآلخر إال العني (( ) تفسري أيب السعود املسمى : إرشاد 
   ---العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي ط : دار إحياء الرتاث العريب العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي ط : دار إحياء الرتاث العريب العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي ط : دار إحياء الرتاث العريب 

   ( .( .( .   115115115صصص///777بريوت ) جبريوت ) جبريوت ) ج
   

   ه  :ه  :ه  :113711371137املفسر الشيخ إمساعيل حقي الربسوي رمحه هللا ت املفسر الشيخ إمساعيل حقي الربسوي رمحه هللا ت املفسر الشيخ إمساعيل حقي الربسوي رمحه هللا ت       282828
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قال )) واملعىن : يغطني هبا وجوههن وأبداهنن وقت خروجهن من بيوهتن قال )) واملعىن : يغطني هبا وجوههن وأبداهنن وقت خروجهن من بيوهتن قال )) واملعىن : يغطني هبا وجوههن وأبداهنن وقت خروجهن من بيوهتن 
حلاجة ، وال خيرجن مكشوفات الوجوه واألبدان كاإلماء حىت ال يتعرض هلن حلاجة ، وال خيرجن مكشوفات الوجوه واألبدان كاإلماء حىت ال يتعرض هلن حلاجة ، وال خيرجن مكشوفات الوجوه واألبدان كاإلماء حىت ال يتعرض هلن 

السفهاء ظنا أبهنن إماء (( اه  ) روح البيان ( ط : دار سعادات مطبعة السفهاء ظنا أبهنن إماء (( اه  ) روح البيان ( ط : دار سعادات مطبعة السفهاء ظنا أبهنن إماء (( اه  ) روح البيان ( ط : دار سعادات مطبعة 
   ( .( .( .   240240240/ / /    777ه  ) ه  ) ه  ) 133013301330ية ية ية عثمانعثمانعثمان

   
   ه  :ه  :ه  :125012501250  األمام املفسر الشوكاين رمحه هللا تعاىل ت   األمام املفسر الشوكاين رمحه هللا تعاىل ت   األمام املفسر الشوكاين رمحه هللا تعاىل ت 292929

َك َوبَ َناتيَك  َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي
نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : )) } من { للتبعي مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : )) } من { للتبعيَونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : )) } من { للتبعيَونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  ض ض ض َونيَساءي ال ُمؤ 

واجلالبيب مجع جلباب وهو ثوب أكرب من اخلمار . قال اجلوهرى : واجلالبيب مجع جلباب وهو ثوب أكرب من اخلمار . قال اجلوهرى : واجلالبيب مجع جلباب وهو ثوب أكرب من اخلمار . قال اجلوهرى : 
اجللباب امللحقة وقيل القناع . وقيل : هو ثوب يسرت مجيع بدن املرأة ، كما اجللباب امللحقة وقيل القناع . وقيل : هو ثوب يسرت مجيع بدن املرأة ، كما اجللباب امللحقة وقيل القناع . وقيل : هو ثوب يسرت مجيع بدن املرأة ، كما 

ثبت ىف الصحيح من حديث أم عطية أهنا قالت اي رسول هللا إحداان ثبت ىف الصحيح من حديث أم عطية أهنا قالت اي رسول هللا إحداان ثبت ىف الصحيح من حديث أم عطية أهنا قالت اي رسول هللا إحداان 
   اليكون هلا جلباب فقال لتلبسها أختها من جلباهبا قال الواحدى : قالاليكون هلا جلباب فقال لتلبسها أختها من جلباهبا قال الواحدى : قالاليكون هلا جلباب فقال لتلبسها أختها من جلباهبا قال الواحدى : قال

املفسرون : يغطني وجوههن ورؤوسهن إال عينا واحدة فيعلم أهنن حرائر فال املفسرون : يغطني وجوههن ورؤوسهن إال عينا واحدة فيعلم أهنن حرائر فال املفسرون : يغطني وجوههن ورؤوسهن إال عينا واحدة فيعلم أهنن حرائر فال 
يعرض هلن أبذى . وقال احلسن : تغطى نصف وجهها وقال قتادة تلويه يعرض هلن أبذى . وقال احلسن : تغطى نصف وجهها وقال قتادة تلويه يعرض هلن أبذى . وقال احلسن : تغطى نصف وجهها وقال قتادة تلويه 
فوق اجلبني وتشده مث تعطفه على األنف وإن ظهرت عيناها لكنه يسرت فوق اجلبني وتشده مث تعطفه على األنف وإن ظهرت عيناها لكنه يسرت فوق اجلبني وتشده مث تعطفه على األنف وإن ظهرت عيناها لكنه يسرت 

( ط دار الفكر ( ط دار الفكر ( ط دار الفكر    304304304صصص///444الصدر ومعظم الوجه (( اه  . ) فتح القدير جالصدر ومعظم الوجه (( اه  . ) فتح القدير جالصدر ومعظم الوجه (( اه  . ) فتح القدير ج
   بريوت .بريوت .بريوت .   ---
   

  املفسر الشيخ السيد حممد عثمان املريغين املكي رمحه هللا ت   املفسر الشيخ السيد حممد عثمان املريغين املكي رمحه هللا ت   املفسر الشيخ السيد حممد عثمان املريغين املكي رمحه هللا ت 303030
   ه  :ه  :ه  :126812681268

نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { أي يرخني على وجوههن وسائر  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { أي يرخني على وجوههن وسائر قال : )) } ُيد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { أي يرخني على وجوههن وسائر قال : )) } ُيد  قال : )) } ُيد 
أجسادهن ما يسرتهن من املالءات والثوب الساتر (( اه  ) تفسري املريغين ( أجسادهن ما يسرتهن من املالءات والثوب الساتر (( اه  ) تفسري املريغين ( أجسادهن ما يسرتهن من املالءات والثوب الساتر (( اه  ) تفسري املريغين ( 

 ( ( (222    / / /939393   . ). ). )   
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      ه  :ه  :ه  :127012701270لعالمة اآللوسي رمحه هللا ت لعالمة اآللوسي رمحه هللا ت لعالمة اآللوسي رمحه هللا ت   املفسر ا  املفسر ا  املفسر ا313131

َك َوبَ َناتيَك  َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسري قول هللا عز وجل } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسري قول هللا عز وجل } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي قال عند تفسري قول هللا عز وجل } اَي أَي َُّها النَّيبي
نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : )) ونقل أبو حيان عن  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : )) ونقل أبو حيان عن َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : )) ونقل أبو حيان عن َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  َونيَساءي ال ُمؤ 

ة عليهن ، مث قال : أراد ة عليهن ، مث قال : أراد ة عليهن ، مث قال : أراد الكسائي أنه قال : أي يتقنعن مبالحفهن منضمالكسائي أنه قال : أي يتقنعن مبالحفهن منضمالكسائي أنه قال : أي يتقنعن مبالحفهن منضم
ابإلنضمام معىن األدانء ، ويف الكشاف معىن } يدنني عليهن { يرخني ابإلنضمام معىن األدانء ، ويف الكشاف معىن } يدنني عليهن { يرخني ابإلنضمام معىن األدانء ، ويف الكشاف معىن } يدنني عليهن { يرخني 

عليهن ، يقال : إذا زل الثوب عن وجه املرأة أدَن ثوبك على وجهك . عليهن ، يقال : إذا زل الثوب عن وجه املرأة أدَن ثوبك على وجهك . عليهن ، يقال : إذا زل الثوب عن وجه املرأة أدَن ثوبك على وجهك . 
وفسر ذلك سعيد بن جبري بيسدلن عليهن . وعندي : أن كل ذلك بيان وفسر ذلك سعيد بن جبري بيسدلن عليهن . وعندي : أن كل ذلك بيان وفسر ذلك سعيد بن جبري بيسدلن عليهن . وعندي : أن كل ذلك بيان 

على مجيع أجسادهن . على مجيع أجسادهن . على مجيع أجسادهن . حلاصل املعىن ، والظاهر أن املراد ب  } عليهن { حلاصل املعىن ، والظاهر أن املراد ب  } عليهن { حلاصل املعىن ، والظاهر أن املراد ب  } عليهن { 
وقيل : على رءوسهن أو على وجوههن ؛ ألن الذي كان يبدو منهن يف وقيل : على رءوسهن أو على وجوههن ؛ ألن الذي كان يبدو منهن يف وقيل : على رءوسهن أو على وجوههن ؛ ألن الذي كان يبدو منهن يف 

   ( .( .( .898989/ / /    222222اجلاهلية هو الوجه (( اه  . )روح املعاين   اجلاهلية هو الوجه (( اه  . )روح املعاين   اجلاهلية هو الوجه (( اه  . )روح املعاين   
   

     املفسر العالمة اخلطيب الشربيين رمحه هللا :  املفسر العالمة اخلطيب الشربيين رمحه هللا :  املفسر العالمة اخلطيب الشربيين رمحه هللا :323232
َك وَ  َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك وَ فعند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك وَ فعند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي بَ َناتيَك َونيَساءي بَ َناتيَك َونيَساءي بَ َناتيَك َونيَساءي فعند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي

نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { قال )) } يدنني { يقربن } عليهن {  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { قال )) } يدنني { يقربن } عليهن { ال ُمؤ  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { قال )) } يدنني { يقربن } عليهن { ال ُمؤ  مينينَي يُد  ال ُمؤ 
أي على وجوههن ومجيع أبداهنن ، فال يدعن شيًئا منها مكشوفًا (( اه  . ) أي على وجوههن ومجيع أبداهنن ، فال يدعن شيًئا منها مكشوفًا (( اه  . ) أي على وجوههن ومجيع أبداهنن ، فال يدعن شيًئا منها مكشوفًا (( اه  . ) 

   ( ط املطبعة اخلريية .( ط املطبعة اخلريية .( ط املطبعة اخلريية .   271271271/ / /    333السراج املنري ( ) السراج املنري ( ) السراج املنري ( ) 
   

      ه  :ه  :ه  :133213321332لدين القامسي رمحه هللا ت لدين القامسي رمحه هللا ت لدين القامسي رمحه هللا ت   املفسر العالمة مجال ا  املفسر العالمة مجال ا  املفسر العالمة مجال ا333333
َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي  َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي فعند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي فعند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي فعند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي

نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { نقل كالم الزخمشري املتقدم مث قال :  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { نقل كالم الزخمشري املتقدم مث قال : ال ُمؤ  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { نقل كالم الزخمشري املتقدم مث قال : ال ُمؤ  مينينَي يُد  ال ُمؤ 
الطربي عن ابن عباس قال : أمر هللا نساء الطربي عن ابن عباس قال : أمر هللا نساء الطربي عن ابن عباس قال : أمر هللا نساء    )) ومن اآلاثر يف اآلية ما رواه)) ومن اآلاثر يف اآلية ما رواه)) ومن اآلاثر يف اآلية ما رواه

املؤمنني إذا خرجن من بيوهتن يف حاجة ، أن يغطني وجوههن من فوق املؤمنني إذا خرجن من بيوهتن يف حاجة ، أن يغطني وجوههن من فوق املؤمنني إذا خرجن من بيوهتن يف حاجة ، أن يغطني وجوههن من فوق 
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رءوسهن ابجلالبيب ، ويبدين عينا واحدة ، وأخرج ابن أيب حامت عن أم رءوسهن ابجلالبيب ، ويبدين عينا واحدة ، وأخرج ابن أيب حامت عن أم رءوسهن ابجلالبيب ، ويبدين عينا واحدة ، وأخرج ابن أيب حامت عن أم 
نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { خرج نساء  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { خرج نساء سلمة قالت ملا نزلت هذه اآلية } يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { خرج نساء سلمة قالت ملا نزلت هذه اآلية } يُد  سلمة قالت ملا نزلت هذه اآلية } يُد 

كأن على رءوسهن الغرابن من السكينة وعليهن أكسية سود كأن على رءوسهن الغرابن من السكينة وعليهن أكسية سود كأن على رءوسهن الغرابن من السكينة وعليهن أكسية سود       األنصاراألنصاراألنصار
   ( .( .( .   309309309، ، ،    208208208/ / /    131313يلبسنها (( اه  . )حماسن التأويل   يلبسنها (( اه  . )حماسن التأويل   يلبسنها (( اه  . )حماسن التأويل   

   
  املفسر العالمة مفيت الداير املصرية السابق الشيخ حسنني حممد   املفسر العالمة مفيت الداير املصرية السابق الشيخ حسنني حممد   املفسر العالمة مفيت الداير املصرية السابق الشيخ حسنني حممد 343434

      ه  :ه  :ه  :135513551355خملوف رمحه هللا ت خملوف رمحه هللا ت خملوف رمحه هللا ت 
نينَي َعَلي هينَّ مي  نينَي َعَلي هينَّ مي قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } ُيد  نينَي َعَلي هينَّ مي قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } ُيد  ن  َجالبييبيهينَّ { : )) ن  َجالبييبيهينَّ { : )) ن  َجالبييبيهينَّ { : )) قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } ُيد 

يسدلن اجلالبيب عليهن حىت يسرتن أجسامهن من رءوسهن إىل أقدامهن . يسدلن اجلالبيب عليهن حىت يسرتن أجسامهن من رءوسهن إىل أقدامهن . يسدلن اجلالبيب عليهن حىت يسرتن أجسامهن من رءوسهن إىل أقدامهن . 
واإلدانء التقريب ، ولتضمنه معىن السدل أو اإلرخاء ُعدّيي بعلى . واإلدانء التقريب ، ولتضمنه معىن السدل أو اإلرخاء ُعدّيي بعلى . واإلدانء التقريب ، ولتضمنه معىن السدل أو اإلرخاء ُعدّيي بعلى . 

واجلالبيب مجع جلباب وهو ثوب يسرت مجيع البدن يعرف ابملالءة أو واجلالبيب مجع جلباب وهو ثوب يسرت مجيع البدن يعرف ابملالءة أو واجلالبيب مجع جلباب وهو ثوب يسرت مجيع البدن يعرف ابملالءة أو 
   ( .( .( .537537537امللحفة (( اه  )صفوة البيان ملعاين القرآن ص امللحفة (( اه  )صفوة البيان ملعاين القرآن ص امللحفة (( اه  )صفوة البيان ملعاين القرآن ص 

   
  املفسر العالمة الشيخ عبد الرمحن بن انصر السعدي رمحه هللا ت   املفسر العالمة الشيخ عبد الرمحن بن انصر السعدي رمحه هللا ت   املفسر العالمة الشيخ عبد الرمحن بن انصر السعدي رمحه هللا ت 353535

      ه  :ه  :ه  :137613761376
َك َوبَ َناتيَك  َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي

نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن   مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  َونيَساءي ال ُمؤ  مينينَي يُد  َذي َن َونيَساءي ال ُمؤ  َذي َن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ  َذي َن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ   يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ 
يماً { : )) هذه اآلية هي اليت تسمى آية احلجاب، فأمر  ُ َغُفوراً رَحي يماً { : )) هذه اآلية هي اليت تسمى آية احلجاب، فأمر وََكاَن اّللَّ ُ َغُفوراً رَحي يماً { : )) هذه اآلية هي اليت تسمى آية احلجاب، فأمر وََكاَن اّللَّ ُ َغُفوراً رَحي وََكاَن اّللَّ
هللا نبيه أن أيمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته ؛ ألهنن آكد من غريهن هللا نبيه أن أيمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته ؛ ألهنن آكد من غريهن هللا نبيه أن أيمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته ؛ ألهنن آكد من غريهن 
ا ا ا ، وألن اآلمر لغريه ينبغي أن يبدأ أبهله قبل غريهم كما قال تعاىل : } اي أيه، وألن اآلمر لغريه ينبغي أن يبدأ أبهله قبل غريهم كما قال تعاىل : } اي أيه، وألن اآلمر لغريه ينبغي أن يبدأ أبهله قبل غريهم كما قال تعاىل : } اي أيه

الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم انرا { أن } يدنني عليهن من جالبيبهن { الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم انرا { أن } يدنني عليهن من جالبيبهن { الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم انرا { أن } يدنني عليهن من جالبيبهن { 
وهن الاليت يكن فوق الثياب من ملحفة ومخار ورداء وحنوه ، أي يغطني هبا وهن الاليت يكن فوق الثياب من ملحفة ومخار ورداء وحنوه ، أي يغطني هبا وهن الاليت يكن فوق الثياب من ملحفة ومخار ورداء وحنوه ، أي يغطني هبا 

وجوههن وصدورهن ، مث ذكر حكمة ذلك فقال: } ذلك أدَن أن يعرفن وجوههن وصدورهن ، مث ذكر حكمة ذلك فقال: } ذلك أدَن أن يعرفن وجوههن وصدورهن ، مث ذكر حكمة ذلك فقال: } ذلك أدَن أن يعرفن 
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مل حيتجنب مل حيتجنب مل حيتجنب    فال يؤذين { دل على وجود أذية إن مل حيتجنب ، وذلك ألهنن إذافال يؤذين { دل على وجود أذية إن مل حيتجنب ، وذلك ألهنن إذافال يؤذين { دل على وجود أذية إن مل حيتجنب ، وذلك ألهنن إذا
رمبا ظن أهنن غري عفيفات فيتعرض هلن َمن  يف قلبه مرض فيؤذيهن ، ورمبا رمبا ظن أهنن غري عفيفات فيتعرض هلن َمن  يف قلبه مرض فيؤذيهن ، ورمبا رمبا ظن أهنن غري عفيفات فيتعرض هلن َمن  يف قلبه مرض فيؤذيهن ، ورمبا 

استهني هبن وظن أهنن إماء فتهاون هبن من يريد الشر ، فاالحتجاب حاسم استهني هبن وظن أهنن إماء فتهاون هبن من يريد الشر ، فاالحتجاب حاسم استهني هبن وظن أهنن إماء فتهاون هبن من يريد الشر ، فاالحتجاب حاسم 
ملطامع الطامعني فيهن (( اه  . )تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان   ملطامع الطامعني فيهن (( اه  . )تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان   ملطامع الطامعني فيهن (( اه  . )تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان   

666    / / /247247247. ). ). )   
   

      ه  :ه  :ه  :139313931393حممد األمني الشنقيطي رمحه هللا ت حممد األمني الشنقيطي رمحه هللا ت حممد األمني الشنقيطي رمحه هللا ت   املفسر العالمة الشيخ   املفسر العالمة الشيخ   املفسر العالمة الشيخ 363636
َك َوبَ َناتيَك َونيَساء  ُّ ُقل اليز واجي َك َوبَ َناتيَك َونيَساء قال : عند تفسريه لقوله تعاىل } أيَي َُّها النَِّبي ُّ ُقل اليز واجي َك َوبَ َناتيَك َونيَساء قال : عند تفسريه لقوله تعاىل } أيَي َُّها النَِّبي ُّ ُقل اليز واجي قال : عند تفسريه لقوله تعاىل } أيَي َُّها النَِّبي
نينَي َعَلي هينَّ مين َجاَلبييبيهينَّ { : )) فقد قال غري واحد من أهل  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين َجاَلبييبيهينَّ { : )) فقد قال غري واحد من أهل ال ُمؤ  مينينَي يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين َجاَلبييبيهينَّ { : )) فقد قال غري واحد من أهل ال ُمؤ  مينينَي يُد  ال ُمؤ 

نينَي َعَلي هي  نينَي َعَلي هي العلم : إن معىن } يُد  نينَي َعَلي هي العلم : إن معىن } يُد  نَّ مين َجاَلبييبيهينَّ { أهنن يسرتن هبا مجيع نَّ مين َجاَلبييبيهينَّ { أهنن يسرتن هبا مجيع نَّ مين َجاَلبييبيهينَّ { أهنن يسرتن هبا مجيع العلم : إن معىن } يُد 
وجوههن ، وال يظهر منهن شىء إال عني واحدة تبصر هبا ، وممن قال به : وجوههن ، وال يظهر منهن شىء إال عني واحدة تبصر هبا ، وممن قال به : وجوههن ، وال يظهر منهن شىء إال عني واحدة تبصر هبا ، وممن قال به : 

ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماين وغريهم . فإن قيل : لفظ اآلية ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماين وغريهم . فإن قيل : لفظ اآلية ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماين وغريهم . فإن قيل : لفظ اآلية 
نينَي َعَلي هينَّ مين َجاَلبييبيهينَّ { ال يستلزم  نينَي َعَلي هينَّ مين َجاَلبييبيهينَّ { ال يستلزم الكرمية وهو قوله تعاىل } ُيد  نينَي َعَلي هينَّ مين َجاَلبييبيهينَّ { ال يستلزم الكرمية وهو قوله تعاىل } ُيد  معناه سرت معناه سرت معناه سرت الكرمية وهو قوله تعاىل } ُيد 

الوجه لغة ، ومل يرد نص من كتاب وال سّنة وال إمجاع على استلزامه ذلك ، الوجه لغة ، ومل يرد نص من كتاب وال سّنة وال إمجاع على استلزامه ذلك ، الوجه لغة ، ومل يرد نص من كتاب وال سّنة وال إمجاع على استلزامه ذلك ، 
وقول بعض املفّسرين إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم : إنه ال يستلزمه . وقول بعض املفّسرين إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم : إنه ال يستلزمه . وقول بعض املفّسرين إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم : إنه ال يستلزمه . 
وهبذا يسقط االستدالل ابآلية على وجوب سرت الوجه . فاجلواب : أن يف وهبذا يسقط االستدالل ابآلية على وجوب سرت الوجه . فاجلواب : أن يف وهبذا يسقط االستدالل ابآلية على وجوب سرت الوجه . فاجلواب : أن يف 

نينَي َعَلي هينَّ مين اآلية الكرمية قرينة واضحة على أن قوله تعاىل فاآلية الكرمية قرينة واضحة على أن قوله تعاىل فاآلية الكرمية قرينة واضحة على أن قوله تعاىل ف نينَي َعَلي هينَّ مين يها } ُيد  نينَي َعَلي هينَّ مين يها } ُيد  يها } ُيد 
َجاَلبييبيهينَّ { يدخل يف معناه سرت وجوههّن إبدانء جالبيبهّن عليها ، والقرينة َجاَلبييبيهينَّ { يدخل يف معناه سرت وجوههّن إبدانء جالبيبهّن عليها ، والقرينة َجاَلبييبيهينَّ { يدخل يف معناه سرت وجوههّن إبدانء جالبيبهّن عليها ، والقرينة 

َك { ووجوب احتجاب أزواجه  َك { ووجوب احتجاب أزواجه املذكورة هي قوله تعاىل : } ُقل ال ز واجي َك { ووجوب احتجاب أزواجه املذكورة هي قوله تعاىل : } ُقل ال ز واجي املذكورة هي قوله تعاىل : } ُقل ال ز واجي
ُر األزواج مع البنات ونساء  ُر األزواج مع البنات ونساء وسرتهن وجوههن ال نزاع فيه بني املسلمني َفذيك  ُر األزواج مع البنات ونساء وسرتهن وجوههن ال نزاع فيه بني املسلمني َفذيك  وسرتهن وجوههن ال نزاع فيه بني املسلمني َفذيك 

يدّل على وجوب سرت الوجوه إبدانء اجلالبيب كما ترى (( اه  . يدّل على وجوب سرت الوجوه إبدانء اجلالبيب كما ترى (( اه  . يدّل على وجوب سرت الوجوه إبدانء اجلالبيب كما ترى (( اه  . املؤمنني املؤمنني املؤمنني 
   ( .( .( .   645645645/ / /    666)أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن   )أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن   )أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن   

وقال أيضا : )) والعجب كل العجب ممن يدعي من املنتسبني للعلم أنه مل وقال أيضا : )) والعجب كل العجب ممن يدعي من املنتسبني للعلم أنه مل وقال أيضا : )) والعجب كل العجب ممن يدعي من املنتسبني للعلم أنه مل 
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يرد يف الكتاب وال السنة ما يدل على سرت املرأة وجهها عن األجانب مع يرد يف الكتاب وال السنة ما يدل على سرت املرأة وجهها عن األجانب مع يرد يف الكتاب وال السنة ما يدل على سرت املرأة وجهها عن األجانب مع 
علن ذلك ممتثالت أمر هللا يف كتابه إمياان بتنزيله ، ومعىن علن ذلك ممتثالت أمر هللا يف كتابه إمياان بتنزيله ، ومعىن علن ذلك ممتثالت أمر هللا يف كتابه إمياان بتنزيله ، ومعىن أن الصحابيات فأن الصحابيات فأن الصحابيات ف

   هذا اثبت يف الصحيح كما تقدم عن البخاري (( اه  .هذا اثبت يف الصحيح كما تقدم عن البخاري (( اه  .هذا اثبت يف الصحيح كما تقدم عن البخاري (( اه  .
   

     املفسر العالمة الشيخ أبو األعلى املودودي رمحه هللا :  املفسر العالمة الشيخ أبو األعلى املودودي رمحه هللا :  املفسر العالمة الشيخ أبو األعلى املودودي رمحه هللا :373737
نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { قال : )) واجللباب يف  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { قال : )) واجللباب يف عند تفسريه لقول هللا } يُد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { قال : )) واجللباب يف عند تفسريه لقول هللا } يُد  عند تفسريه لقول هللا } يُد 

العربية : امللحفة واملالءة واللباس الواسع ، واإلدانء يعين التقريب العربية : امللحفة واملالءة واللباس الواسع ، واإلدانء يعين التقريب العربية : امللحفة واملالءة واللباس الواسع ، واإلدانء يعين التقريب    اللغةاللغةاللغة
واللف ، فإن أضيف إليه حرف اجلر } على { ُقصد به اإلرخاء واإلسدال واللف ، فإن أضيف إليه حرف اجلر } على { ُقصد به اإلرخاء واإلسدال واللف ، فإن أضيف إليه حرف اجلر } على { ُقصد به اإلرخاء واإلسدال 
من فوق ، وبعض املرتمجني واملفسرين يف هذه األايم غلبهم الذوق الغريب ، من فوق ، وبعض املرتمجني واملفسرين يف هذه األايم غلبهم الذوق الغريب ، من فوق ، وبعض املرتمجني واملفسرين يف هذه األايم غلبهم الذوق الغريب ، 

جه ، لكن هللا جه ، لكن هللا جه ، لكن هللا فرتمجوا هذا اللفظ مبعىن االلتفاف لكي يتالفوا حكم سرت الو فرتمجوا هذا اللفظ مبعىن االلتفاف لكي يتالفوا حكم سرت الو فرتمجوا هذا اللفظ مبعىن االلتفاف لكي يتالفوا حكم سرت الو 
لو أراد ما ذكره هؤالء السادة لقال : ) يدنني إليهن ( فإن من يعرف اللغة لو أراد ما ذكره هؤالء السادة لقال : ) يدنني إليهن ( فإن من يعرف اللغة لو أراد ما ذكره هؤالء السادة لقال : ) يدنني إليهن ( فإن من يعرف اللغة 

نينَي َعَلي هينَّ { تعين أن يتلففن أنفسهن  نينَي َعَلي هينَّ { تعين أن يتلففن أنفسهن العربية ال ميكن أن يسلم أبن } ُيد  نينَي َعَلي هينَّ { تعين أن يتلففن أنفسهن العربية ال ميكن أن يسلم أبن } ُيد  العربية ال ميكن أن يسلم أبن } ُيد 
فحسب ، هذا ابإلضافة إىل أن قوله } جالبيبهن { حيول أكثر وأكثردون فحسب ، هذا ابإلضافة إىل أن قوله } جالبيبهن { حيول أكثر وأكثردون فحسب ، هذا ابإلضافة إىل أن قوله } جالبيبهن { حيول أكثر وأكثردون 

عيض يعين جزًءا أو بعضا من جالبيبهن ، عيض يعين جزًءا أو بعضا من جالبيبهن ، عيض يعين جزًءا أو بعضا من جالبيبهن ، استخراج املعىن . و } مين  { للتباستخراج املعىن . و } مين  { للتباستخراج املعىن . و } مين  { للتب
ولو التفت املرأة ابجللباب اللتفت به كله طبعا ال ببعضه أو بطرف منه ، ولو التفت املرأة ابجللباب اللتفت به كله طبعا ال ببعضه أو بطرف منه ، ولو التفت املرأة ابجللباب اللتفت به كله طبعا ال ببعضه أو بطرف منه ، 

ومن مث تعين اآلية صراحة أن يتغطى النساء متاما ويلففن أنفسهن جبالبيبهن ومن مث تعين اآلية صراحة أن يتغطى النساء متاما ويلففن أنفسهن جبالبيبهن ومن مث تعين اآلية صراحة أن يتغطى النساء متاما ويلففن أنفسهن جبالبيبهن 
مث يسدلن عليهن من فوق بعًضا منها أو طرفها وهو ما يعرف عامة ابسم مث يسدلن عليهن من فوق بعًضا منها أو طرفها وهو ما يعرف عامة ابسم مث يسدلن عليهن من فوق بعًضا منها أو طرفها وهو ما يعرف عامة ابسم 

اله أكابر املفسرين يف أقرب عهد بزمن الرسالة وصاحبها اله أكابر املفسرين يف أقرب عهد بزمن الرسالة وصاحبها اله أكابر املفسرين يف أقرب عهد بزمن الرسالة وصاحبها النقاب ؛ هذا ما قالنقاب ؛ هذا ما قالنقاب ؛ هذا ما ق
صلى هللا عليه وسلم فقد روى ابن جرير وابن املنذر أن حممد بن سريين صلى هللا عليه وسلم فقد روى ابن جرير وابن املنذر أن حممد بن سريين صلى هللا عليه وسلم فقد روى ابن جرير وابن املنذر أن حممد بن سريين 

رمحه هللا سأل عبيدة السلماين عن معىن هذه اآليه   وكان عبيدة قد أسلم يف رمحه هللا سأل عبيدة السلماين عن معىن هذه اآليه   وكان عبيدة قد أسلم يف رمحه هللا سأل عبيدة السلماين عن معىن هذه اآليه   وكان عبيدة قد أسلم يف 
   زمن النيب صلى هللا عليه وسلم ومل أيت وجاء املدينة يف عهد عمر رضي هللازمن النيب صلى هللا عليه وسلم ومل أيت وجاء املدينة يف عهد عمر رضي هللازمن النيب صلى هللا عليه وسلم ومل أيت وجاء املدينة يف عهد عمر رضي هللا

عنه وعاش فيها ، ويعترب نظريًا للقاضي شريح يف القضاء والفقه   فكان عنه وعاش فيها ، ويعترب نظريًا للقاضي شريح يف القضاء والفقه   فكان عنه وعاش فيها ، ويعترب نظريًا للقاضي شريح يف القضاء والفقه   فكان 
جوابه أن أمسك بردائه وتغطى به حىت مل يظهر من رأسه ووجهه إال عني جوابه أن أمسك بردائه وتغطى به حىت مل يظهر من رأسه ووجهه إال عني جوابه أن أمسك بردائه وتغطى به حىت مل يظهر من رأسه ووجهه إال عني 
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واحدة وقد فسرها ابن عباس رضي هللا عنهما أيضا مبا يقارب هذا إىل حد  واحدة وقد فسرها ابن عباس رضي هللا عنهما أيضا مبا يقارب هذا إىل حد  واحدة وقد فسرها ابن عباس رضي هللا عنهما أيضا مبا يقارب هذا إىل حد  
ل فيه : " أمر ل فيه : " أمر ل فيه : " أمر كبري / وما نقله عنه ابن جرير وابن أيب حامت وابن مردويه يقو كبري / وما نقله عنه ابن جرير وابن أيب حامت وابن مردويه يقو كبري / وما نقله عنه ابن جرير وابن أيب حامت وابن مردويه يقو 

هللا نساء املومنني إذا خرجن من بيوهتن يف حاجة أن يغطني وجوههن من هللا نساء املومنني إذا خرجن من بيوهتن يف حاجة أن يغطني وجوههن من هللا نساء املومنني إذا خرجن من بيوهتن يف حاجة أن يغطني وجوههن من 
فوق رءوسهن ابجلالبيب ويبدين عيًنا واحدة " وهذا ما قاله قتادة والسدي فوق رءوسهن ابجلالبيب ويبدين عيًنا واحدة " وهذا ما قاله قتادة والسدي فوق رءوسهن ابجلالبيب ويبدين عيًنا واحدة " وهذا ما قاله قتادة والسدي 

أيضا يف تفسري هذه اآلية ويتفق أكابر املفسرين الذين ظهروا يف اتريخ أيضا يف تفسري هذه اآلية ويتفق أكابر املفسرين الذين ظهروا يف اتريخ أيضا يف تفسري هذه اآلية ويتفق أكابر املفسرين الذين ظهروا يف اتريخ 
اآلية هبذا املعىن (( ) اآلية هبذا املعىن (( ) اآلية هبذا املعىن (( )    اإلسالم بعد عصر الصحابة والتابعني على تفسرياإلسالم بعد عصر الصحابة والتابعني على تفسرياإلسالم بعد عصر الصحابة والتابعني على تفسري

( . وراجع أيضا كتابه : )احلجاب ( . وراجع أيضا كتابه : )احلجاب ( . وراجع أيضا كتابه : )احلجاب    163163163         161161161تفسري سورة األحزاب   ص تفسري سورة األحزاب   ص تفسري سورة األحزاب   ص 
   ( .( .( .   303303303         302302302صصص

   
     املفسر الدكتور حممد حممود حجازي :  املفسر الدكتور حممد حممود حجازي :  املفسر الدكتور حممد حممود حجازي :383838

نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : قال ))  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : قال )) قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } ُيد  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ { : قال )) قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } ُيد  قال عند تفسريه لقول هللا تعاىل : } ُيد 
وههن إال ما به ترى الطريق (( اه  ) وههن إال ما به ترى الطريق (( اه  ) وههن إال ما به ترى الطريق (( اه  ) فيسرتن أجسادهن كلها حىت وجفيسرتن أجسادهن كلها حىت وجفيسرتن أجسادهن كلها حىت وج

   ( .( .( .   272727/ / /    222222التفسري الواضح ( ) التفسري الواضح ( ) التفسري الواضح ( ) 
   

        املفسر الشيخ حممد علي الصابوين :  املفسر الشيخ حممد علي الصابوين :  املفسر الشيخ حممد علي الصابوين :393939
قال : )) أي اي أيها الرسول قل لزوجاتك الطاهرات وبناتك الفضليات ، قال : )) أي اي أيها الرسول قل لزوجاتك الطاهرات وبناتك الفضليات ، قال : )) أي اي أيها الرسول قل لزوجاتك الطاهرات وبناتك الفضليات ، 

وسائر نساء املؤمنني الكرميات ، قل هلن احتجنب ، ُمر ُهنَّ ابلتسرت وسائر نساء املؤمنني الكرميات ، قل هلن احتجنب ، ُمر ُهنَّ ابلتسرت وسائر نساء املؤمنني الكرميات ، قل هلن احتجنب ، ُمر ُهنَّ ابلتسرت 
وحفاظًا على كرامتهن ، وقل هلن : إلبسن اجللباب وحفاظًا على كرامتهن ، وقل هلن : إلبسن اجللباب وحفاظًا على كرامتهن ، وقل هلن : إلبسن اجللباب    واالحتشام ، سرتًا هلنواالحتشام ، سرتًا هلنواالحتشام ، سرتًا هلن

الواسع الذي يسرت حماسنهن وزينتهن ، وذلك التسرت أقرب أن يعرفن أهنن الواسع الذي يسرت حماسنهن وزينتهن ، وذلك التسرت أقرب أن يعرفن أهنن الواسع الذي يسرت حماسنهن وزينتهن ، وذلك التسرت أقرب أن يعرفن أهنن 
حرائر عفيفات ، فال يطمع فيهن أهل السوء والفجور !! واجللباب : هو حرائر عفيفات ، فال يطمع فيهن أهل السوء والفجور !! واجللباب : هو حرائر عفيفات ، فال يطمع فيهن أهل السوء والفجور !! واجللباب : هو 

الرداء الذي يسرت مجيع البدن والثوب السابغ الفضفاض ، وهذه اآلية ترد الرداء الذي يسرت مجيع البدن والثوب السابغ الفضفاض ، وهذه اآلية ترد الرداء الذي يسرت مجيع البدن والثوب السابغ الفضفاض ، وهذه اآلية ترد 
، الذين يزعمون أن احلجاب إمنا فرض على نساء النيب صلى ، الذين يزعمون أن احلجاب إمنا فرض على نساء النيب صلى ، الذين يزعمون أن احلجاب إمنا فرض على نساء النيب صلى على السفهاء على السفهاء على السفهاء 

هللا عليه وسلم خاصة ، حرمة هلن ، وال يقرءون هذه اآلية العامة جلميع هللا عليه وسلم خاصة ، حرمة هلن ، وال يقرءون هذه اآلية العامة جلميع هللا عليه وسلم خاصة ، حرمة هلن ، وال يقرءون هذه اآلية العامة جلميع 
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مينينَي { (( اه . )  َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي ال ُمؤ  َز َواجي ُّ ُقل  ألي مينينَي { (( اه . ) النساء } اَي أَي َُّها النَّيبي َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي ال ُمؤ  َز َواجي ُّ ُقل  ألي مينينَي { (( اه . ) النساء } اَي أَي َُّها النَّيبي َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي ال ُمؤ  َز َواجي ُّ ُقل  ألي النساء } اَي أَي َُّها النَّيبي
طبعة وزارة األوقاف والشئون طبعة وزارة األوقاف والشئون طبعة وزارة األوقاف والشئون ( ( (    105910591059التفسري الواضح امليسر ( ص ) التفسري الواضح امليسر ( ص ) التفسري الواضح امليسر ( ص ) 

اإلسالمية بديب . وراجع كالمه ابستفاضةعن النقاب يف كتابه ) تفسري آايت اإلسالمية بديب . وراجع كالمه ابستفاضةعن النقاب يف كتابه ) تفسري آايت اإلسالمية بديب . وراجع كالمه ابستفاضةعن النقاب يف كتابه ) تفسري آايت 
( ط: دار السالم ( ط: دار السالم ( ط: دار السالم    362362362         350350350/ / /    222، ، ،    164164164         161161161/ / /    111األحكام ( ) األحكام ( ) األحكام ( ) 

   ابلقاهرة .ابلقاهرة .ابلقاهرة .
   

     املفسر اإلمام األكرب شيخ اجلامع األزهر حممد سيد طنطاوي :   املفسر اإلمام األكرب شيخ اجلامع األزهر حممد سيد طنطاوي :   املفسر اإلمام األكرب شيخ اجلامع األزهر حممد سيد طنطاوي : 404040
َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي قال يف تفسريه لقول هللا تعاىلقال يف تفسريه لقول هللا تعاىلقال يف تفسريه لقول هللا تعاىل َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي  : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي  : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي  : } اَي أَي َُّها النَّيبي

َذي َن وََكاَن  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ  مينينَي يُد  َذي َن وََكاَن ال ُمؤ  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ  مينينَي يُد  َذي َن وََكاَن ال ُمؤ  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ  مينينَي يُد  ال ُمؤ 
يماً { : )) واجلالبيب مجع جلباب ، وهو ثوب يسرت مجيع  ُ َغُفوراً رَحي يماً { : )) واجلالبيب مجع جلباب ، وهو ثوب يسرت مجيع اّللَّ ُ َغُفوراً رَحي يماً { : )) واجلالبيب مجع جلباب ، وهو ثوب يسرت مجيع اّللَّ ُ َغُفوراً رَحي اّللَّ

البدن ، تلبسه املرأة فوق ثياهبا . واملعىن : اي أيها النيب قل ألزواجك الالئي البدن ، تلبسه املرأة فوق ثياهبا . واملعىن : اي أيها النيب قل ألزواجك الالئي البدن ، تلبسه املرأة فوق ثياهبا . واملعىن : اي أيها النيب قل ألزواجك الالئي 
لك ، وقل لنساء املؤمنني كافة  لك ، وقل لنساء املؤمنني كافة يف عصمتك ، وقل لبناتك الالئي هن من َنس  لك ، وقل لنساء املؤمنني كافة يف عصمتك ، وقل لبناتك الالئي هن من َنس  يف عصمتك ، وقل لبناتك الالئي هن من َنس 

، قل هلن : إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن ، فعليهن أن َيسدلن اجلالليب ، قل هلن : إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن ، فعليهن أن َيسدلن اجلالليب ، قل هلن : إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن ، فعليهن أن َيسدلن اجلالليب 
إىل أقدامهن ؛ زايدة إىل أقدامهن ؛ زايدة إىل أقدامهن ؛ زايدة    عليهن ، حىت يسرتن أجسامهن سرتًا اتمًّا من رؤوسهنعليهن ، حىت يسرتن أجسامهن سرتًا اتمًّا من رؤوسهنعليهن ، حىت يسرتن أجسامهن سرتًا اتمًّا من رؤوسهن

يف التسرت واالحتشام ، وبعًدا عن مكان التهمة والريبة . قالت أم سلمة يف التسرت واالحتشام ، وبعًدا عن مكان التهمة والريبة . قالت أم سلمة يف التسرت واالحتشام ، وبعًدا عن مكان التهمة والريبة . قالت أم سلمة 
رضي هللا عنها : ملا نزلت هذه اآلية خرج نساء األنصار كأن على رؤوسهن رضي هللا عنها : ملا نزلت هذه اآلية خرج نساء األنصار كأن على رؤوسهن رضي هللا عنها : ملا نزلت هذه اآلية خرج نساء األنصار كأن على رؤوسهن 

الغرابن من السكينة وعليهن أكسية ُسود يلبسنها (( اه  . ) التفسري الغرابن من السكينة وعليهن أكسية ُسود يلبسنها (( اه  . ) التفسري الغرابن من السكينة وعليهن أكسية ُسود يلبسنها (( اه  . ) التفسري 
   م .م .م .199319931993ففف( طبعة دار املعار ( طبعة دار املعار ( طبعة دار املعار    245245245/ / /    111111الوسيط ( ) الوسيط ( ) الوسيط ( ) 

   
   املفسر الشيخ أبو بكر جابر اجلزائري :املفسر الشيخ أبو بكر جابر اجلزائري :املفسر الشيخ أبو بكر جابر اجلزائري :   ---414141

َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي  َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي قال يف تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي قال يف تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي َز َواجي ُّ ُقل  ألي قال يف تفسريه لقول هللا تعاىل : } اَي أَي َُّها النَّيبي
َذي َن {  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ  مينينَي يُد  َذي َن { ال ُمؤ  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ  مينينَي يُد  َذي َن { ال ُمؤ  نينَي َعَلي هينَّ مين  َجالبييبيهينَّ َذليَك َأد ََن َأن  يُ ع َرف َن َفال يُ ؤ  مينينَي يُد  : )) : )) : )) ال ُمؤ 

واجللباب هو املالءة أو العباءة تكون فوق الدرع السابغ الطويل ، أي : واجللباب هو املالءة أو العباءة تكون فوق الدرع السابغ الطويل ، أي : واجللباب هو املالءة أو العباءة تكون فوق الدرع السابغ الطويل ، أي : 
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ُمرهن أبن يدنني من طرف املالءة على الوجه حىت ال يبق إال عني واحدة ُمرهن أبن يدنني من طرف املالءة على الوجه حىت ال يبق إال عني واحدة ُمرهن أبن يدنني من طرف املالءة على الوجه حىت ال يبق إال عني واحدة 
ترى هبا الطريق ، وبذلك يعرفن أهنن حرائر عفيفات فال يؤذيهن ابلتعرض ترى هبا الطريق ، وبذلك يعرفن أهنن حرائر عفيفات فال يؤذيهن ابلتعرض ترى هبا الطريق ، وبذلك يعرفن أهنن حرائر عفيفات فال يؤذيهن ابلتعرض 

   111(   ط(   ط(   ط   122512251225/ / /    222   هلن أولئك املنافقون السفهاء (( اه  . ) أيسر التفاسريهلن أولئك املنافقون السفهاء (( اه  . ) أيسر التفاسريهلن أولئك املنافقون السفهاء (( اه  . ) أيسر التفاسري
   ه  ه  ه  142414241424مكتبة العلوم واحلكم مكتبة العلوم واحلكم مكتبة العلوم واحلكم 

   
وبعد أن استعرضنا كالم أكثر من أربعني تفسري يف سرت الوجه والنقاب وبعد أن استعرضنا كالم أكثر من أربعني تفسري يف سرت الوجه والنقاب وبعد أن استعرضنا كالم أكثر من أربعني تفسري يف سرت الوجه والنقاب 

   نتساءل : نتساءل : نتساءل : 
   

   هل كل هؤالء املفسرين يفرتون على هللا ؟هل كل هؤالء املفسرين يفرتون على هللا ؟هل كل هؤالء املفسرين يفرتون على هللا ؟
   هل رأيت واحدا منهم قال مبا يقول به هؤالء اجملرتءون على النقاب ؟هل رأيت واحدا منهم قال مبا يقول به هؤالء اجملرتءون على النقاب ؟هل رأيت واحدا منهم قال مبا يقول به هؤالء اجملرتءون على النقاب ؟

ة إىل هللا املشتكى وهو املستعان وهو ة إىل هللا املشتكى وهو املستعان وهو ة إىل هللا املشتكى وهو املستعان وهو والمنلك إال أن نقول يف زمن الغربوالمنلك إال أن نقول يف زمن الغربوالمنلك إال أن نقول يف زمن الغرب
   حسبنا ونعم الوكيل .حسبنا ونعم الوكيل .حسبنا ونعم الوكيل .

                                                                                          
   أشرف بن عبد املقصود أشرف بن عبد املقصود أشرف بن عبد املقصود    كتبه /كتبه /كتبه /                                                                                                                  

   شبكة طريق السلفشبكة طريق السلفشبكة طريق السلف
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