
اإلعجاز الترشيعي يف احلجاب 
وعدم التربج يف سورة األحزاب

نهى خيري عبد الكريم

سالمية  قسم علوم القراآن والتربية اإلإ

نسانية بجامعة اإلأنبار - العراق - في كلية التربية للعلوم اإلإ

Nuha Khairi Abdulkareem

Department of Quranic Sciences and Islamic Education, 

College of Education for Human Sciences, University of Anbar - IRAQ

nuh20h4007@uoanbar.edu.iq

زياد رشيد حمدي

سالمية اإلأستاذ المساعد الدكتور في قسم علوم القراآن والتربية اإلإ

كلية التربية للعلوم اإلنسانية بجامعة اإلأنبار

Assistant Professor Dr. in at Department of Quranic 

Sciences and Islamic Education, College of Education 

for Human Sciences, University of Anbar

ed.ziad.rashid@uoanbar.edu.iq





سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد األأول  307 مجلة العلوم األإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نهى خيري عبد الكريم - زياد رشيد حمدي 

الخالصة

عــجــاز  تــنــاول هـــذا الــبــحــث الــحــديــث عــن اإلإ

ســورة  فــي  التبرج  وعــدم  الحجاب  فــي  التشريعي 

اإلأحــــــزاب، واتــبــعــت فــي هـــذه الـــدراســـة المنهج 

اإلستقرائي اأوإل ومن ثم جمع اإلآيات المتعلقة بنوع 

اإلعجاز الواحد ودراستها دراسة تحليلية موضوعية 

عجاز القراآني منها، فتحدث البحث  واستخراج اإلإ

عجاز والتشريع والمعجزة، والحديث  اأوإل عن اإلإ

والمفسرين  العلماء  واأقــوال  التشريع،  مفهوم  عن 

التشريعي في  عــجــاز  واإلإ التشريعي  عــجــاز  اإلإ في 

الحجاب وعدم التبرج .

الكلمات الدالة: 

عجاز، التشريعي، الحجاب، التبرج.  اإلإ

* * *

Summary

    This research dealt with the talk about 

the legislative miraculousness in the veil and 

the lack of adornment in Surat Al-Ahzab, 

and followed in this study the inductive ap-

proach first and then collecting verses relat-

ed to the type of one miracle and studying it 

an objective analytical study and extracting 

the Qur’anic miracles from it. Legislation, 

and the sayings of scholars and commenta-

tors on the legislative miraculousness and 

the legislative miraculousness of hijab and 

lack of finery.

Keywords:

miraculousness, legislation, hijab, tabarruj.

* * *
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﷽

المقدمة

والسالم  والــصــالة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

اأوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى  على من 

اآله وصحبه ما اجتهد مجتهد فاأخطاأ اأو اأصاب، 

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا 

علماً خالصاً لوجهك يا ربنا.

اأما بعد؛ 

ــاإن خــيــر مــا صــرفــت فــيــه الــجــهــود، وُبــذلــت  ــ ف

لــه عــز وجل  الــ� لــه نفائس اإلأوقــــات خــدمــُة كتاب 

ومــطــالــعــة عــجــائــبــه الـــزاخـــرة، واســتــكــشــاف درره 

تعالى  قــال  فقد  وتفيّؤ ظالله،  وكــنــوزه،   وجــواهــره 

ۡنَعام : حمجمحتجحس. 
َ
ا فَرَّۡطَنا فِي ٱلِۡكَتِٰب ِمن َشۡيٖءىجس حجسالأ حمسمَّ

وتراكيبه  باألفاظه  معجز  الكريم  الــقــراآن  فــاإن 

وبـــيـــانـــه وتـــنـــاســـق عــــبــــاراتــــه، وكــــذلــــك مــعــجــز 

لــه للناس  ــ� ال اأنــزلــهــا  الــتــي  الــخــالـــــدة  بــتـــــشــريــعــاتــه 

اإرساء قواعد اإلأمن والطماأنينة  اأجل  جميعاً من 

البشرية. نفوس  في 

عليها،  يــقــوم  دعــائــم  مــن  تشريع  لكل  إلبــدَّ 

ــاس،  ــنـ ــاعـــد عـــلـــى بـــقـــائـــه ودوامـــــــه بـــيـــن الـ وتـــسـ

الثابتة  دعائمه  له  له  ال� بحمد  القراآني  والتشريع 

عن  اإليه  تنقاد  البشرية  تجعل  التي  وخصائصه 

البشرية،  الــفــطــرة  مــع  يتفق  إلأنـــه  وثــقــة؛  قــنــاعــة 

الناس. مصالح  ويساير 

اأهمية الدراسة:

فاكتسبت  له ملسو هيلع هللا ىلص  ال� بكالم  الدراسة  تتعلق   -١

هذه الدراسة اأهميتها من هذا الجانب.

عــجــازي الــقــراآنــي فــي اآيــات  ٢- بــيــان الــوجــه اإلإ

سورة اإلأحزاب المتعلقة بالحجاب وعدم التبرج.

في  القـــراآني  التـــشريع  مـــن  جوانـــب  ابـــراز   -3

مجـــال اإلأحكـــام، واإلأخالق.

خطة البحث:

يتكون البحث من مبحثين:

المبحث األول: تعريف األعجاز والمعجزة 

وما يتعلق به.

اأوأل: تعريف األعجاز لغة واصطالحًا. 

عجاز لغًة: مشتق من مادة عجز، نقيض  األإ

الحزم، عجز عن اإلأمر يعجز وعجز عجزا فيهما؛ 

اإلـــى خالف  نسبه  اإذا  فـــالن:  راأى  فــالن  وعــجــز 

الحزم، كاأنه نسبه اإلى العجز، والعجز: الضعف، 

والتعجيز: التثبيط(١(.

فالعجز هو الضعف والقصور عن فعل الشيء 

وهو المعنى المراد هنا.  

عجاز في األصطالح:  تعريف األإ

ياأتوا  اأن  الخلق على  الــقــراآن عجز  اإثــبــات  هــو 

بمثل ما تحداهم به، وهذا العجز ليس مقصودا 

معجم  و  مــادة: عجز،   36٩  /5 ، العرب  لسان  ينظر:   )١)

ــفــــاظ الــفــقــهــيــة، مــحــمــود عــبــد الــرحــمــن  ــ  الــمــصــطــلــحــات واإلأل

عبد المنعم، ٢/ ٤٧٧ مادة: عجز.
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اأن هذا  اإظــهــار  لــذاتــه بــل المقصود إلزمـــه، وهــو 

 القراآن حق واأن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الذي جاء به رسوٌل 

صـــادٌق فــي مــا اّدعــــاه، وكــذلــك الــشــاأن فــي كل 

معجزات اإلأنبياء(١(.

تعريف المعجزة في األصطالح:

»اأمر خارق للعادة، داٍع اإلى الخير والسعادة، 

مقرون بدعوى النبوة، قصد به اإظهار صدق من 

له«(٢(. ادعى اأنه رسول من ال�

التشريع اصطالحًا:

وقد تعددت، اآراء علماء المسلمين في تعريف 

التشريع اصطالحاً على النحو اإلآتي:

اإلأصــول  ســالمــي  اإلإ بالتشريع  نعنيه  »اإنما   -١

الكبرى لحياة المسلمين القانونية«(3(.

بــاأنــه لفظ يــدل فــي غاية  ٢- ويــعــرف التشريع 

 اإلأمــــر عــنــده عــلــى الــتــكــثــيــر فــيــعــرفــه بــقــولــه: »هــو 

له لعباده من اأحكام اعتقادية اأو عملية  ما شرعه ال�

اأو خلقية«(٤(.

واأشمل من سابقه؛  اأدق  يعتبر  التعريف  وهذا 

القانونيـة  التعريف اإلأول يركز على الجوانب  إلأن 

هو  التشريع  اأن  ويبين  ســالمــي  اإلإ التشريع  مـن 

ْرقاني 33١/٢. (١( ينظر: مناهل العرفان في علوم القراآن، للزُّ

(٢( التعريفات، للجرجاني ٢8٢.

سالمي، فتحي رضوان 8 . (3( فلسفة التشريع اإلإ

ــواره، شــعــبــان محمد  ــ ســـالمـــي مــصــادره واأطــ (٤( الــتــشــريــع اإلإ

اسماعيل ٧.

بها  التي جاء  القانونية  الكلية  اإلأصــول  مجموعة 

وقياس،  اإجماع،  و مـن كتاب، وسنة،  ســالم  اإلإ

واجتهادات لعلماء المسلمين.

عجاز  ثانيًا: اأقوال العلماء والمفسرين في األإ

التشريعي.

ــة وجــوه  اهــتــم الــعــلــمــاء والــمــفــســريــن فــي دراســ

عجاز في القراآن الكريم، وجل اهتمامهم توجه  اإلإ

عــجــاز  اإلإ ونـــال  والعلمي،  البياني  اإلعــجــاز  الــى 

المستقلة،  غير  الــدراســة  مــن  نصيباً  التشريعي 

وممن قال به منهم:

السيد محمد رشيد رضا ملسو هيلع هللا ىلص :

ففي تفسيره إلآية التحدي في سورة البقرة عقد 

عجاز بمنتهى اإلختصار  بعنوان »وجوه اإلإ فصالً 

يجاز« حيث ذكر سبعة وجوه، قال في الوجه  واإلإ

لهية،  اإلإ العلوم  على  »اشتماله  منها:  الخامس 

واأصول العقائد الدينية، واأحكام العبادات وقوانين 

السياسي  الــتــشــريــع  وقــواعــد  واإلآداب  الــفــضــائــل 

ــان  والـــمـــدنـــي واإلجـــتـــمـــاعـــي الــمــوافــقــة لــكــل زمـ

ومكان، وبذلك يفضل كل ما سبقه من الكتب 

اإلآداب  ومن  الوضعية،  الشرائع  ومن  السماوية، 

الفلسفية، كما يشهد بذلك اأهل العلم المنصفون 

من جميع اإلأمم الشرقية والغربية، من اآمن منهم 

له تعالى اأنزله على رسوله اإلأمي،  بكونه من عند ال�

ومـــن لــم يــؤمــن بــذلــك، حــتــى كــبــراء السياسيين 
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ســالمــيــة كــلــورد كــرومــر(١(  مــن خــصــوم الـــدول اإلإ

اأن  شــك  وإل  بــمــصــر...  البريطانية  الــدولــة  عميد 

عــجــاز، فــاإن علوم  هــذا الوجه من اأظهر وجــوه اإلإ

لهية والغيبية واإلآداب والتشريع الديني  العقائد اإلإ

والمدني والسياسي هي اأعلى العلوم، وقلما ينبغ 

فيها من الذين ينقطعون لدراستها السنين الطوال 

اإإل اإلأفراد القليلون، فكيف يستطيع رجل اأمي لم 

يقراأ ولم يكتب وإل نشاأ في بلد علم وتشريع اأن 

ويؤيده  تحقيقا وكماإل،  منها  القراآن  في  ما  ياأتي 

إل  عمره  ثلثي  قضى  اأن  بعد  والبراهين  بالحجج 

يعرف شيئا منها، ولم ينطق بقاعدة وإل اأصل من 

اأصولها، وإل حكم بفرع من فروعها اإإل اأن يكون 

له تعالى«(٢( . ذلك وحيا من ال�

السيد سيد قطب ملسو هيلع هللا ىلص :

ففي تفسيره إلآية التحدي في سورة يونس قال: 

»وقد ثبت هذا التحدي وثبت العجز عنه، وما يزال 

ثابًتا ولن يزال، والذين يدركون بالغة هذه اللغة، 

يدركون  فيها،  والتناسق  الفني  الجمال  ويتذوقون 

دولــة  رجــل  بريطاني،  )١8٤١-١٩١٧م(:  كــرومــر  لـــورد   )١)

البريطانية في  السياسة اإلستعمارية  تعلم  اإداري،  و دبلوماسي 

الهند، وعين مندوباً سامياً في مصر من عــام١88٢-١٩٠6م، 

وكان مخططاً لالستعمار البريطاني في بالد العرب. 

ينظر: كتّاب ومؤلفون بريطانيون، لورد - كرومر.

 www/http:// ar .wiki/.

بــن محمد  بــن علي رضــا  الــمــنــار، محمد رشــيــد  (٢( تفسير 

منال علي خليفة  بــن  الــديــن  بــهــاء  بــن محمد  الــديــن  شمس 

العامة  المصرية  الهيئة  الحسيني )ت: ١35٤هـــ(،  القلموني 

للكتاب، ١٩٩٠م، ١/ ١٧١-١٧٢.

اإنــســان،  الــقــول إل يستطيعه  مــن  النسق  هــذا  اأن 

وكـــذلـــك الـــذيـــن يـــدرســـون الــنــظــم اإلجــتــمــاعــيــة، 

واإلأصول التشريعية، ويدرسون النظام الذي جاء 

اإلى تنظيم  فيه  النظرة  اأن  القراآن، يدركون  به هذا 

نسانية ومقتضيات حياتها من جميع  الجماعة اإلإ

جوانبها ، والفرص المدخرة فيه لمواجهة اإلأطوار 

والتقلبات في يسر ومرونة .. كل اأولئك اأكبر من 

مجموعة  اأو  واحــــد،  بــشــري  عــقــل  بــه  يحيط  اأن 

اإلأجــيــال،  او في جميع  واحــد  العقول في جيل 

ووسائل  نسانية  اإلإ النفس  يدرسون  الذين  ومثلهم 

يدرسون  ثم  وتوجيهها  فيها  التاأثير  اإلــى  اإلأصـــول 

وسائل القراآن واأساليبه.

فــلــيــس هــو اإعـــجـــاز الــلــفــظ والــتــعــبــيــر واأســلــوب 

الــذي  المطلق  اإلعــجــاز  ولــكــنــه  ــده،  وحــ اإلأداء 

والتشريعات  النظم  وفي  هذا  في  الخبراء  يلمسه 

والنفسيات وما اإليها.

لهم بصر  والــذيــن  التعبير،  فــن  ــوا  ــ زاول والــذيــن 

بــاإلأداء الفني، يدركون اأكثر من غيرهم مدى ما 

الجانب،  اإعجاز في هذا  القراآني من  اإلأداء  في 

والـــذيـــن زاولـــــوا الــتــفــكــيــر اإلجــتــمــاعــي والــقــانــونــي 

اأكثر  يدركون  عامة،  نساني بصفة  واإلإ والنفسي، 

فــي هذا  الموضوعي  عــجــاز  اإلإ مــن غيرهم مــدى 

بيان  العجز سلفا عن  اأيضا، ومع تقدير  الكتاب 

تصويره  والعجز عن  ومــداه  عجاز  اإلإ هذا  حقيقة 

الحديث  اأن  تــقــديــر  الــبــشــري، ومـــع  بــاإلأســلــوب 

عــجــاز - في حــدود الطاقة  المفصل عن هــذا اإلإ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نهى خيري عبد الكريم - زياد رشيد حمدي 

البشرية - هو موضوع كتاب مستقل« (١(.

مام محمد اأبو زهرة ملسو هيلع هللا ىلص : األإ

التشريعي  عــجــاز  اإلإ على  يتعرف  اأن  اأراد  من 

ــوق مــســتــوى الــعــقــل الــبــشــري،  ــة فـ واأنــــه فــي درجــ

قانون  إلأن  الروماني،  القانون  وبين  بينها  فليوازن 

الرومان قد استوى على سوقه، وبلغ نهاية كماله 

في عهد جوستنيان سنة 533 بعد ميالد المسيح 

عليه الــســالم، وهــو فــي هــذا الــوقــت كــان صفوة 

القوانين السابقة، وفيه عالج لعيوبها وسد لخللها 

من يوم اأن اأنشئت روما سنة ٧٤٤ قبل الميالد، 

اإلى سنة 533 بعده، اأي اأنه ثمرة تجارب قانونية 

لــنــحــو ثــالثــة عــشــر قـــرنـــاً ظــهــرت فــيــهــا الفلسفة 

تلك  في  اأستعانوا  وقد  اأوجها،  وبلغت  اليونانية، 

وقوانين  إلأثينا،  بقوانين سولون  القانونية  التجارب 

سبارظة والنظم اليونانية عامة، والمناهج  ليكورغ إلإ

الفالسفة  فيها  فــكــر  الــتــي  والفلسفية  الــنــظــامــيــة 

ــقــوم عليها  ــتــي ي  الـــيـــونـــان، لــبــيــان اأمـــثـــل الــنــظــم ال

المجتمع الفاضل(٢(.

محمد عبدال�له دراز ملسو هيلع هللا ىلص :

الــقــراآن  تعاليم  اأن  الــقــراآنــي:  التشريع  شمولية 

ســالمــيــة  ــى اإلأمــــة اإلإ ــ الــكــريــم لــيــســت مــوجــهــة اإل

(١( فى ظالل القراآن، لسيد قطب 3/ ١٧85-١٧86. 

(٢( ينظر: شريعة القراآن من دإلئل اإعجازه، محمد بن اأحمد 

بن مصطفى بن اأحمد المعروف باأبي زهرة )ت: ١3٩٤هـ(، 

دار العروبة - القاهرة، ١38١ هـ - ١٩6١ م، ١١.

فحسب، بل هي للعالم باأسره، وهي للناس في 

الــنــظــر عــن جنسهم  بــغــض  اأنــحــاء اإلأرض  شــتــى 

والبهجة  السرور  لتدخل  اإليهم  اأنزلت  واأصلهم، 

اأخالقهم،  اإلى قلوبهم وتطهر نفوسهم، وتهذب 

لــه عــز وجــل فــي كتابه الــعــزيــز حلوإل  وقــد اأكـــد الــ�

حمس  تعالى:  قوله  فــي  وذلــك  البشر  قضايا  لجميع 

نُفِسِهۡمۖ 
َ
أ ّمِۡن  َعلَۡيِهم  َشِهيًدا  ةٖ  مَّ

ُ
أ ُكّلِ  فِي  َنۡبَعُث  َوَيۡوَم 

ٱلِۡكَتَٰب  َعلَۡيَك  لَۡنا  َونَزَّ ُؤلَآِءۚ  َهٰٓ عَلَٰى  َشِهيًدا  بَِك  وَِجۡئَنا 
ّلِ َشۡيٖء َوُهٗدى َوَرۡحمَٗة َوُبۡشَرٰى لِۡلُمۡسلِِميَن ٨٩ىجس 

 تِۡبَيٰٗنا لِّكُ
حجسالنَّۡحل : حمجحمججحس، ولهذا السبب فالقراآن له اأعلى حظوة 

اأو  ليس كتاب صــلــوات،  وهــو  المسلمين  لــدى 

اأيضاً  اإنّه  اأو تسابيح بل  اأو غذاء روحي،  اأدعية، 

اإنّه  العلوم ومــراآة اإلأجيال،  السياسي وكنز  القانون 

سلوى الحاضر واأمل المستقبل(3(.

التشريعي  عــجــاز  اإلإ مظاهر  عــرض  وبعد  هــذا 

ــتـــدإلل عليها، وذكــر  الـــذكـــر(، واإلسـ )الــســابــقــة 

اأقوال العلماء في ذلك مع النظر اإلى اأمية الرسول 

مثل هذه  اآنــذاك عن  القائمة  الشرائع  ملسو هيلع هللا ىلص وخلو 

الــمــزايــا والــمــظــاهــر وحــتــى يــومــنــا هــــذا، ومـــن هنا 

الكريم معجزة  القراآن  اأن جميع تشريعات  يظهر 

كونها شاملة لكل نواحي الحياة وما تحتويه من 

مشكالت، وقامت هذه الشريعة بوضع الحلول 

حلها  عــن  عجز  والــتــي  لها،  المناسبة  والقوانين 

البش؛ إلأن عقولهم قاصرة فكل ما ينتج عنها من 

(3( ينظر: دراسات اإسالمية في العالقات الدولية اإلجتماعية 

الــكــويــت،  الــقــلــم  دار  دراز،  لــه  عــبــدالــ� مــحــمــد  د.   والـــدولـــيـــة، 

ط: الثانية، ١3-١8 .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عجاز التشريعي في الحجاب وعدم التبرج في سورة اإلأحزاب  اإلإ

العلماء  اأجمع  لذا  قاصرة،  تكون  وضعية  قوانين 

عجاز التشريعي  والمفسرون الذين تحدثوا عن اإلإ

للقراآن الكريم على اإّنه معجز بتشريعاته، كما هو 

معجز ببيانه وفصاحته اإلى قيام الساعة.

* * *

المبحث الثاني

الحجاب وعدم التبرج

اأوألً: النَّص القراآني:

َحٖد ّمَِن ٱلّنَِسآِء 
َ
ِبّيِ لَۡستُنَّ َكأ قال تعالى: حمسَيٰنَِسآَء ٱلنَّ

قَۡلبِهِۦ  فِي  َِّذي  ٱل َفَيۡطَمَع  بِٱلَۡقۡوِل  َتۡخَضۡعَن  فَلَا   ۚ َقۡيتُنَّ ٱتَّ إِِن 
ۡعُروٗفا ٣٢ َوقَۡرَن فِي ُبُيوتُِكنَّ َولَا َتبَرَّۡجَن  َمرَٞض َوقُۡلَن قَۡولٗا مَّ
ِطۡعَن 

َ
َكٰوةَ َوأ لَٰوةَ وََءاتِيَن ٱلزَّ قِۡمَن ٱلصَّ

َ
ولَٰيۖ َوأ

ُ
َج ٱلَۡجِٰهلِيَّةِ ٱلۡأ َتبَرُّ

ۡهَل 
َ
ُ لُِيۡذهَِب َعنُكُم ٱلرِّۡجَس أ ۥٓۚ إِنََّما يُرِيُد ٱهَّللَّ َ َورَُسولَُه ٱهَّللَّ

ۡحَزاب : جحتمحت - محتمحتجحس.
َ
ٱلَۡبۡيِت َوُيَطّهَِرُكۡم َتۡطِهيٗرا ٣٣ىجس حجسالأ

ۡزَوِٰجَك َوَبَناتَِك َونَِسآِء ٱلُۡمۡؤِمنِيَن 
َ
ِبيُّ قُل لِّأ َها ٱلنَّ يُّ

َ
أ حمس َيٰٓ

فَلَا  ُيۡعَرۡفَن  ن 
َ
أ ۡدنَيٰٓ 

َ
أ َذٰلَِك   ۚ َجَلٰبِيبِِهنَّ ِمن  َعلَۡيِهنَّ  يُۡدنِيَن 

ۡحَزاب : حمججمتجحس. 
َ
ُ َغُفوٗرا رَِّحيٗما ٥٩ىجس حجسالأ يُۡؤَذۡيَنۗ وََكاَن ٱهَّللَّ

ثانيًا: مفهوم الحجاب والتبرج لغًة واصطالحاً:

الحجاب لغًة: »الستر، حجب الشيء يحجبه 

حجبا وحــجــابــا وحــجــبــه: ســتــره، وقـــد احتجب 

 وتحجب اإذا اكتن من وراء حجاب، وامراأة محجوبة: 

قد سترت بستر«(١( .

الحجاب في األصطالح: 

وردت تعريفات عدة للحجاب نذكر منها:

العورة  الثياب لستر  الــمــراأة من  تلبسه  ما  »هــو 

عن اإلأجانب«(٢(.

(١( لسان العرب، إلبن منظورـ، ١/ ٢٩8/ مادة: حجب .

(٢( معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي، ١٧٤.
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ــابـــغ، تــســتــتــر به  ــو لـــبـــاس شـــرعـــي سـ ــيـــل: هـ وقـ

من  اإلأجــانــب  الــرجــال  ليمنع  المسلمة،  ــمــراأة   ال

رؤية شيء(١(.

ومحاسنها  زينتها  الــمــراأة  اإظــهــار  لغًة:  التبرج 

لــلــرجــال، وقـــال اأبـــو اإســحــاق فــي قــولــه عــز وجــل: 

اإظهار  التبرج:  مجتحمتجحس،   : حجسالنُّور  بِزِيَنةٖىجس  ُمَتبَّرَِجٰتِۭ  حمسَغۡيَر 
الزينة وما يستدعى به شهوة الرجل، وقيل: اإنهن 

والتبرج:  ويتبخترن،  مشيهن  فــي  يتكسرن  كــن 

اإظهار الزينة للناس اإلأجانب، وهو المذموم، فاأما 

له  للزوج فال (٢(، وقال العالمة الفيومي - رحمه ال�

ومحاسنها  زينتها  اأظــهــرت  الــمــراأة:  »تبرَّجت   :-

للرجال اإلأجانب«(3(.

الــمــراأة  تبدى  اأن   « األصــطــالح:  في  التبرج 

زيــنــتــهــا ومــحــاســنــهــا مـــا يــجــب عــلــيــهــا ســتــره مما 

تستدعى به شهوة الرجل« (٤( .

ــار الـــمـــراأة  ــهــ ـــد اإظــ  وقـــيـــل: الـــتـــبـــرج هـــو »تـــعـــمُّ

للرجال  وتبخترها، وتكسرها  زينتها، ومحاسنها، 

اإلأجانب«(5( .

وتاأويل  المبطلين  انتحال  بين  المسلمة  حجاب  ينظر:   )١)

الجاهلين، محمد فؤاد البرازي، ٢8.

(٢( ينظر: لسان العرب إلبن منظور، ٢/ ٢١٢/ مادة )برج( .

(3( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للحموي، ١/ 

٤٢/ مادة )برج(.

(٤( فتح القدير للشوكاني ٤/ ٢٧8.

بن  الحجاب، سعيد  في حكم  والــصــواب  الحق  اإظهار   )5)

على بن وهف القحطاني، ٢٩5.

ثالثًا: سبب النزول:

ذكر اأهل العلم عدة روايات في اأسباب نزول 

اآيات الحجاب نذكر بعضاً منها:

له  ١- عــن اأنـــس، قــال: قــال عمر: »وافــقــت ال�

فــي ثـــالث، اأو وافــقــنــي ربــي فــي ثـــالث، قلت: 

لــه لــو اتــخــذت مقام اإبــراهــيــم مصلى،  يــا رســول الــ�

له، يدخل عليك البر والفاجر،  وقلت: يا رسول ال�

له  فلو اأمرت اأمهات المؤمنين بالحجاب، فاأنزل ال�

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  معاتبة  وبلغني  قــال:  الــحــجــاب،  اآيــة 

بعض نسائه، فدخلت عليهن، قلت: اإن انتهيتن 

له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص خيرا منكن، حتى اأتيت  اأو ليبدلن ال�

له  اإحدى نسائه، قالت: يا عمر، اأما في رسول ال�

فاأنزل  اأنــت؟  تعظهن  نساءه، حتى  يعظ  ما  ملسو هيلع هللا ىلص 

ۡزَوًٰجا َخۡيٗرا 
َ
ۥٓ أ ن ُيۡبِدلَُه

َ
ۥٓ إِن َطلََّقُكنَّ أ له: حمسَعَسٰي َربُُّه ال�

ۡحرِيم : جمتجحس (6( . ّمِنُكنَّ ُمۡسلَِمٰٖتىجس حجسالتَّ
بالليل  يــخــرجــن  المؤمنين  نــســاء  »كــانــت   -٢

لهن  يتعرضون  المنافقون  وكــان  حاجاتهن،  اإلــى 

ــة، وقـــال الــســدي:  ــ ويــؤذونــهــن، فنزلت هــذه اإلآي

اإذا  النساء  وكــان  المنازل،  المدينة ضيقة  كانت 

كان الليل خرجن، يقضين الحاجة وكان فساق 

من فساق المدينة يخرجون، فاإذا راأوا المراأة عليها 

اإذا راأوا المراأة بغير  قناع قالوا: هذه حرة فتركوها، و

له  قناع قالوا: هذه اأََمة، فكانوا يراودونها، فاأنزل ال�

خُِذواْ  حمسَوٱتَّ باب  الــقــراآن،  تفسير  كتاب  البخاري،  (6( صحيح 

َقاِم إِبَۡرٰهِـَۧم ُمَصلّٗىىجس حجسالَبَقَرةِ: جمتجحتجحتجحس ، 6/ ٢٠، رقم الحديث:  ِمن مَّ
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تعالى هذه اإلآية«(١( .

ــُت َمــَع  ــْن ــِس ْبـــِن َمــالِــٍك، َقـــاَل: »ُك ــ  3- َعـــْن اأََن

َفاإَِذا ِعْنَدَها  اْمــَراأٍَة َعرََّس بَِها  َفاأََتى َباَب  النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

رََجَع  ثُمَّ  َفاْحُتِبَس،  َحاَجَتُه  َفَقَضى  َفاْنَطَلَق  َقــْوٌم 

َوَقْد  َفرََجَع  َحاَجَتُه  َفَقَضى  َفاْنَطَلَق  َقــْوٌم  َوِعْنَدَها 

ــَدَخــَل َواأَرَْخــــى َبْيِني َوَبــْيــَنــُه ِســْتــًرا  ــاَل: َف َخــرَُجــوا َقـ

َقاَل: َفَذَكْرتُُه إلأَبِي َطْلَحَة، َقاَل: َفَقاَل: َلِئْن َكاَن 

اآيَُُة  َفَنزََلْت  َقاَل:  َهَذا َشْيءٌ  َلَيْنزَِلنَّ فِي  َتُقوُل  َكَما 

اْلِحَجاِب«(٢( .

رابعًا: وجه المناسبة :

اإيـــذاء  عــن  السابقة  ــــات  اإلآي تحدثت  مــا  بعد 

الــمــؤمــنــيــن والــمــؤمــنــات، والــنــهــي عــن اإيــذائــهــم، 

التهم  فيها  التي  المواضع  باجتناب  المؤمن  اأمــر 

يذاء الممنوع منه،  الموجبة للتاأذي لئال يحصل اإلإ

يــذاء القولي مختصا بالذكر اختص  ولما كان اإلإ

يــذاء القولي وهو النساء،  بالذكر ما هو سبب اإلإ

فاإن ذكرهن بالسوء يؤذي الرجال والنساء بخالف 

ذكــر الــرجــال، فــاإن من ذكــر امـــراأة بالسوء تــاأذت 

تاأذيها، ومن ذكر رجال  اأكثر من  اأقاربها  وتــاأذى 

له سبحانه  بالسوء تاأذى وإل يتاأذى نساؤه، فاأمر ال�

وتعالى في هذه اإلآيات من وقع عليه اأذى بتجنب 

اإلى  يــؤدي ذلك  لئال  التهم،  فيها  التي  المواضع 

يذاء، ويكون ذلك بالتجلبب وعدم خروجهّن  اإلإ

(١( اأسباب نزول القراآن، للواحدي ، 363.

ُسوَرِة  َوِمْن  َباٌب:  اْلُقْراآِن،  َتْفِسيِر  الترمذي، كتاب   (٢( سنن 

اإلأَْحــَزاِب، 5/ ٢٠٩، رقم الحديث: 3٢١٧، قال الترمذي: 

حديث حسن غريب.

متكشفات(3(.

خامسًا: ما يستفاد من النص من دألألت:

يدل ظاهر اإلآية الكريمة على وجوب الحجاب 

المؤمنين  ونــســاء  وبــنــاتــه  الــنــبــي ملسو هيلع هللا ىلص  اأزواج  عــلــى 

الحرائر،  )المسلمات،  وهّن :  المكلفات شرعاً 

ۡزَوِٰجَك 
َ
ِبيُّ قُل لِّأ َها ٱلنَّ يُّ

َ
أ البالغات( لقوله تعالى: حمسَيٰٓ

بالنسبة  فهو  : حمججمتجحس،  ۡحَزاب 
َ
حجسالأ ٱلُۡمۡؤِمنِيَنىجس  َونَِسآِء  َوَبَناتَِك 

تركته  فــاإذا  للمسلمة كفريضة الصالة والصيام ، 

سالم،  المسلمة جحوداً فهي كافرة مرتدة عن اإلإ

اإذا تركته - تقليداً للمجتمع الفاسد - مع اعتقادها  و

بفرضيته فهي عاصية مخالفة لتعاليم القراآن حمسَولَا 

ۡحَزاب : محتمحتجحس(٤(.
َ
ولَٰيىجس حجسالأ

ُ
َج ٱلَۡجِٰهلِيَّةِ ٱلۡأ َتبَرَّۡجَن َتبَرُّ

وفي اإلآية دإللة رخصة خروج الحرائر لقضاء 

حوائجهن؛ إلأنه لو لم يجز لهن الخروج لم يؤمرن 

يجوز  اأنــه  فدل  اأنفسهن،  على  الجلباب  باإرخاء 

لهن الخروج للحاجة(5(.

سادسًا: المعنى العام لالآيات:

اإلآيـــــــات الــــــــواردة فـــي ســـــورة اإلأحــــــــزاب عن 

الحجاب ذكرت مقدمات توجه نساء النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

، وهّن متاأدبات باأخالق زوجهن وحبيبهن سيدنا 

له عز وجــل، اأدب  محمد ملسو هيلع هللا ىلص ، وهــذا اأمــر من ال�

به نساء النبي ملسو هيلع هللا ىلص ونساء المؤمنين، قال تعالى: 

(3( ينظر: مفاتيح الغيب، للرازي، ٢5/ ١83.

للصابوني  حكام  اإلأ اآيــات  تفسير  البيان في  روائــع  ينظر:   )٤)

.٢٧5/٢

الــمــاتــريــدي مــنــصــور  ــــي  ب الــمــاتــريــدي، إلأ يــنــظــر: تفسير   )5) 

.٤١5 /8



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد األأول  315 مجلة العلوم األإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نهى خيري عبد الكريم - زياد رشيد حمدي 

ۡحَزاب : جحتمحتجحس، قال ابن عباس: »يريد 
َ
ىجس حجسالأ ِبّيِ حمسَيٰنَِسآَء ٱلنَّ

النساء  من  غيركن  قــدر  مثل  قدركن عندي  ليس 

اأرحــم،  واأنـــا بكن  اأكـــرم علي  اأنــتــن  الصالحات، 

لــه عــز وجــل،  ــظـــم«(١(، فيخاطب الــ� وثــوابــكــن اأعـ

زوجــات النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قائالً: يا زوجــات النبي ملسو هيلع هللا ىلص  

اإنكن لستن كجماعات النساء اإن شرفكن اأعظم 

المؤمنين  اأمهات  واأنتن  وكيف  اأسمى  ومقامكم 

تنالوها  المنزلة لم  النبيين، وهذه  وزوجــات خاتم 

اإنكن  التقوى  لله عز وجل، فالزمن  بتقواكن  اإإل 

بـــدون تــقــوى إل شــيء يــذكــر شاأنكن شـــاأن سائر 

َِّذي  النساء، وبناء عليه حمسفَلَا َتۡخَضۡعَن بِٱلَۡقۡوِل َفَيۡطَمَع ٱل

ۡحَزاب : جحتمحتجحس، اأي إل تلين الكلمات 
َ
فِي قَۡلبِهِۦ َمرَٞضىجس حجسالأ

من  اإلأجــانــب  مــع  تكلمتن  اإذا  الــصــوت  وترققن 

الرجال، فيطمع في الخيانة الذي في قلبه نفاق 

مع شهوة عارمة تجعله يتلذذ بالخطاب، وقوله: 

يــؤدي  مــا  وهــو  جحتمحتجحس،   : ۡحـــَزاب 
َ
حجسالأ ۡعُروٗفا ٣٢ىجس  مَّ ــۡولٗا  حمسقَ

األفاظ وكلمات إل  المعنى المطلوب بدون زيادة 

ىجس  ُبُيوتُِكنَّ فِي  حمسَوقَۡرَن  تعالى:  وقوله  اإليها،   حاجة 

فيها وإل  اأثبتن  فيها بمعنى  اقررن  اأي  : محتمحتجحس  ۡحَزاب 
َ
حجسالأ

تخرجن اإإل لحاجة إل بد منها، إلأنه اأسلم واأحفظ 

ولَٰيىجس 
ُ
ٱلۡأ ٱلَۡجِٰهلِيَّةِ  َج  َتبَرُّ َتبَرَّۡجَن  حمسَولَا  وقوله:  لكن، 

متبخترات  وتخرجن  تتزين  وإل  اأي  محتمحتجحس   : ــَزاب  ۡح
َ
حجسالأ

وصوتها  مشيتها  في  متغنجة  متكسرة  متطيبات 

اأهــل الجاهلية اإلأولـــى قبل  الــرجــال كــعــادة  تفتن 

(١( الوسيط في تفسير القراآن المجيد، للواحدي، النيسابوري، 

.٤6٩ /3

ســالم، الذين إل علم عندهم وإل دين، فكل  اإلإ

هذا دفع للشر واأسبابه، كذلك اأمرهن بالطاعة، 

يحتاجهما،  الــلــتــان  والـــزكـــاة،  الــصــالة  خصوصا 

العبادات،  اأكبر  اأحــد، وهما  اإليهما كل  ويضطر 

واأجل الطاعات(٢(.

التشريعي في  سابعًا: جوانب من األعجاز 

النص في مجال: األأحكام، واألأخالق .

»وليس   ، بيوتهنَّ بلزوم  مــاأمــورات  النساء  انَّ   •

ــذا اإلأمــــر مــالزمــة الــبــيــوت فــال يبرحنها  مــعــنــى هـ

اإلـــى اأن يكون  اإيــمــاءة لطيفة  اإنــمــا هــي  اإطــالقــا، 

وما  المقر  وهــو  فــي حياتهن،  اإلأصـــل  هــو  البيت 

يستقررن،  وإل  فيه  يثقلن  إل  طارئا  استثناء  عــداه 

هو  والبيت  وبقدرها،  تقضى،  الحاجة  اإنما هي 

مثابة المراأة التي تجد فيها نفسها على حقيقتها 

منحرفة  وإل  مشوهة  غير  تعالى.  له  ال� اأرادهـــا   كما 

التي  وظيفتها  غير  فــي  مــكــدودة  وإل  ملوثة،  وإل 

له لها بالفطرة«(3(. هياأها ال�

الــنــســاء لحمايتهن  عــلــى  الــحــجــاب  فـــرض   •

اأو يطمع  بــاإلأذى  اأن يتعرض لهن  وحفظهن من 

فيهن من في قلبه مرض، وحمايتها من النظرات 

فَلَا  ُيۡعَرۡفَن  ن 
َ
أ ۡدنَيٰٓ 

َ
أ حمسَذٰلَِك  تعالى:  لقوله  الجارحة، 

ۡحَزاب : حمججمتجحس، وهذا تشريف وتكريم لها(٤( .
َ
يُۡؤَذۡيَنۗىجس حجسالأ

لــلــســعــدي663، واأيــســر  الــرحــمــن  الــكــريــم  يــنــظــر: تيسير   )٢)

التفاسير للجزائري ٤/ ٢66-٢6٧.

(3( فى ظالل القراآن، لسيد قطب 5/ ٢85٩.

(٤( ينظر: منحة الكريم الوهاب في تفسير اآيات اإلحكام في 

سورة اإلأحزاب، سليمان بن ابراهيم الالحم ، ٢٢٤.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عجاز التشريعي في الحجاب وعدم التبرج في سورة اإلأحزاب  اإلإ

ــــى مــســؤولــيــة الـــرجـــال وقــوامــتــهــن  شـــــارة اإل  • اإلإ

ٱلُۡمۡؤِمنِيَنىجس  حمسَونَِسآِء  تعالى:  لقوله  النساء،  على 

ۡحَزاب : حمججمتجحس، فاأضاف النساء اإلى الرجال المؤمنين 
َ
حجسالأ

اإشارة الى مسؤوليتهم عنهن(١(.

• انَّ بقاء المراأة في بيتها لم يكن في شريعِة 

السابقة،  الشرائع  محمد ملسو هيلع هللا ىلص فحسب بل حتى 

تعالى:  قال  بيتها،  بالبقاء في  المراأَة  تاأمر   كانت 

اِس يَۡسُقوَن  ٗة ّمَِن ٱلنَّ مَّ
ُ
ا َوَرَد َمآَء َمۡدَيَن وََجَد َعلَۡيهِ أ حمس َولَمَّ

َخۡطُبُكَماۖ  َما  قَاَل  تَُذوَداِنۖ  َتيِۡن 
َ
ٱۡمَرأ ُدونِِهُم  ِمن  َووََجَد 

بُونَا َشۡيٞخ َكبِيرٞ ٢٣ىجس
َ
ٰي يُۡصِدَر ٱلّرِعَآُءۖ َوأ  قَالََتا لَا نَۡسِقي َحتَّ

استنكر  الـــســـالم-  فــمــوســى-عــلــيــه  محتجحتجحس،   : حجسالَقَصص   

وجــودهــمــا فــســاألــهــمــا: مــا خــطــبــكــمــا؟ مــا الــذي 

وهي  خروجهما،  من  السبب  فبينتا  اأخرجكما؟ 

َكبِيرٞ ٢٣ىجس  َشۡيٞخ  بُونَا 
َ
َوأ ۖحمس  تعالى:  قوله  في  الحاجُة 

حجسالَقَصص : محتجحتجحس فلم تخرج المراأتاِن من بيتهما اإإلَّ من 

فلم  واإلأدب،  الخلِق  لزمتا  خرجتا  ا  ولمَّ حاجة، 

تختلطا بالرجال.

التحذير  له هذا  ال� اللواتي يحذرهن  من هن   •

َمرَٞضىجس  قَۡلبِهِۦ  فِي  َِّذي  ٱل َفَيۡطَمَع  بِٱلَۡقۡوِل  َتۡخَضۡعَن  حمسفَلَا 
واأمــهــات  الــنــبــي ملسو هيلع هللا ىلص  اأزواج  اإنــهــن  جحتمحتجحس   : ۡحـــَزاب 

َ
حجسالأ

وإل  طــامــع،  فيهن  يطمع  إل  الــلــواتــي  المؤمنين، 

يرف عليهن خاطر مريض، وفي اأي عهد يكون 

لــه  هـــذا الــتــحــذيــر؟ فــي عــهــد الــنــبــي ملسو هيلع هللا ىلص ولــكــن الــ�

في صوت  اأن  يعلم  والنساء  الرجال  الــذي خلق 

(١( ينظر: منحة الكريم الوهاب في تفسير اآيات اإلحكام في 

سورة اإلأحزاب، لسليمان بن ابراهيم الالحم، ٢٢٤.

اللفظ،  في  وتترقق  بالقول،  تخضع  حين   المراأة 

ما يثير الطمع في قلوب، ويهيج الفتنة في قلوب، 

فيه،  الــيــوم  نعيش  الــذي  المجتمع  بهذا  فكيف 

الذي تهيج فيه الفتن وتثور فيه الشهوات، وترف 

فيه اإلأطماع؟ كيف بنا في هذا الجو الذي كل 

شيء فيه يثير الفتنة، وكيف يمكن اأن يرف الطهر 

في هذا الجو الملوث، وهن بذواتهن وحركاتهن 

له اأن يذهبه  واأصواتهن ذلك الرجس الذي يريد ال�

عن عباده المختارين، وإل تخلص من الرجس، 

حتى تمتنع اإلأسباب المثيرة من اإلأساس (٢(.

* * *

(٢( ينظر: فى ظالل القراآن لسيد قطب 5/ ٢85٩.
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الخاتمة

له الحمد في اإلأولــى واإلآخـــرة على منه علّي 

لــه تعالى عز  الــ� ــاأل  اأســ بــاإنــهــاء هــذا العمل والـــذي 

في  لوجهه،  خالصاً  يجعله  واأن  يتقبله  اأن  وجــل 

نهاية هذا المطاف لم يبق لي اإإل تدوين النتائج 

اإليها من خالل هذا  توصلت  التي  والمقترحات 

البحث.

اأوألً: النتائج:

الــكــريــم مــعــجــزة كـــل عــصــر،  ــراآن  ــقــ ــ ال اإن   -١

ــة اأمــــــام الـــقـــراآن ــوضــعــي  وثـــبـــت عــجــز الـــقـــوانـــيـــن ال

العظيم.

عجــــاز التــــشريعي يجعــــل القــــراآن  ٢- بيــــان اإلإ

التي  اإلنــتــقــادات  كــــل  فــــوق  ســــامي   الكــــريم 

توجه اإليه.

له عزوجل نساء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ونساء  3- اأدب ال�

حتشام،  المسلمين بجملة اآداب منها التستر واإلإ

التي  الفضفاضة  الساترة  المالبس  بلبس  وذلــك 

تجعل النساء اأكثر حشمة ووقاراً.

لــه تــعــالــى الــحــجــاب عــلــى الــمــراأة  ــ� ٤- فـــرض ال

مكانتها  على  حفاظا  و  لها،  تكريما  المسلمة 

السامية مـن اأن تمس بسوء من الفساق .

5- الحقيقـة التـشريعية هـي الحقيقـة الـتي يفهمـا 

عجاز  اإبــراز اإلإ ويهـتم بهـا العـالم اليـوم ممـا يجعل 

سالم . التشريعي بابا عظيما للدعوة اإلى اإلإ

ثانيًا: المقترحات:

١- اإنـشاء مراكـز بحثيـة متخصـصة لبيـان اأوجـه 

بالتشريعات  مقارنا  القـراآني  التـشريعي  عجـاز  اإلإ

اإلأخرى اإذ بضدها تتبين اإلأشياء.

عالميـــــة المتخصـــــصة  ٢- تكثيـــــف الــــبرامج اإلإ

عجـــــاز التشريعي القراآني، اإذ  في بيـــــان اأوجـــــه اإلإ

براز هذه الجوانب. عالم مهما إلإ اأصبح دور اإلإ

* * *
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المصادر والمراجع

- القراآن الكريم

١- لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، 

ابن منظور اإلأنصاري  الدين  اأبو الفضل، جمال 

فريقى )ت: ٧١١هـ(، دار صادر –  الرويفعى اإلإ

بيروت، ط: الثالثة - ١٤١٤ هـ .

الفقهية،  واإلألــفــاظ  المصطلحات  ٢- معجم 

محمود عبد الرحمن عبد المنعم، مدرس اأصول 

الفقه بكلية الشريعة والقانون - جامعة اإلأزهر، دار 

الفضيلة، بال ت . 

3- مناهل العرفان في علوم القراآن، محمد عبد 

ْرقاني )ت: ١36٧هـ(، مطبعة عيسى  العظيم الزُّ

البابي الحلبي وشركاه، ط: الثالثة.

٤- التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين 

الــجــرجــانــي )ت: 8١6هـــــ(، تحقيق:  الــشــريــف 

بــاإشــراف  العلماء  مــن  جماعة  وصححه  ضبطه 

الناشر، دار الكتب العلمية بيروت –لبنان، ط: 

اإلأولى ١٤٠3هـ -١٩83م.

سالمي، فتحي رضوان،  5- فلسفة التشريع اإلإ

دار الكتب اللبناني، بيروت لبنان، بال ت .

ســـالمـــي مــصــادره و اأطــــواره،  6- الــتــشــريــع اإلإ

شعبان محمد اسماعيل، ط: اإلأولى، ١3٩٧ھـ 

- ١٩٧٧م.

دار  قلعجي،  محمد  الفقهاء،  لغة  ٧- معجم 

 – بــيــروت   - والــتــوزيــع  والــنــشــر  للطباعة  النفائس 

لبنان، ط: الثانية ١٤٠8هـ- ١٩88م.

المبطلين  انتحال  بين  المسلمة  8- حــجــاب 

الــبــرازي، مكتبة  فــؤاد  الجاهلين، محمد  وتــاأويــل 

اأضواء السلف، بال ت .

٩- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 

اأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، 

اأبو العباس )ت: نحو ٧٧٠هـ(، المكتبة العلمية 

– بيروت، بال ت.

١٠- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية 

محمد  بــن  علي  بــن  محمد  التفسير،  علم  مــن 

الشوكاني، دار الفكر – بيروت، بال ت.

١١- اإظــــــهــــــار الـــحـــق والـــــصـــــواب فــــي حــكــم 

الحجاب، سعيد بن على بن وهف القحطاني، 

مطبعة سفير، الرياض، توزيع: مؤسسة الجريسي 

عالن، الرياض. للتوزيع واإلإ

١٢- اأسباب نزول القراآن، اأبو الحسن علي بن 

اأحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، 

بن  عــصــام  تحقيق:  ٤68هـــــ(،  )ت:   الشافعي 

صـــــالح –  عــبــد الــمــحــســن الــحــمــيــدان، دار اإلإ

الدمام، ط: الثانية، ١٤١٢ هـ.

بن  محمد  له  ال� عبد  اأبــو  الغيب،  ١3- مفاتيح 

ــــرازي  عــمــر بــن الــحــســن بــن الــحــســيــن الــتــيــمــي ال

ــري  ــن الـــــــرازي خــطــيــب الـ ــديـ  الــمــلــقــب بــفــخــر الـ

الـــتـــراث الــعــربــي –  )ت: 6٠6هــــــ(، دار اإحـــيـــاء 

بيروت، ط: الثالثة - ١٤٢٠هـ.

اآيــــات اإلأحـــكـــام،  الــبــيــان تفسير  ١٤- روائــــــع 

مــحــمــد بـــن عــلــي الـــصـــابـــون، مــكــتــبــة الــغــزالــي - 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نهى خيري عبد الكريم - زياد رشيد حمدي 

بيروت، ط:   – العرفان  مناهل  مؤسسة  دمشق، 

الثالثة، ١٤٠٠ هـ - ١٩8٠م.

١5- تفسير الماتريدي، محمد بن محمد بن 

الماتريدي )ت: 333هـ(،  اأبو منصور  محمود، 

تحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية 

- بيروت، لبنان، ط: اإلأولى، ١٤٢6هـ.

ــيـــط فـــي تــفــســيــر الـــقـــراآن الــمــجــيــد،   ١6- الـــوسـ

اأحمد بن محمد بن علي  اأبــو الحسن علي بن 

الواحدي، النيسابوري، الشافعي )ت: ٤68هـ(، 

دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط: اإلأولى، 

١٤١5 هـ - ١٩٩٤م.

كالم  تفسير  في  الرحمن  الكريم  ١٧- تيسير 

لــه  الــمــنــان، عــبــد الــرحــمــن بــن نــاصــر بــن عــبــد الــ�

السعدي )ت: ١3٧6هـ(، تحقيق: عبد الرحمن 

اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط: اإلأولى  بن معال 

١٤٢٠هـ -٢٠٠٠ م.

الكبير،  الــعــلــي  لــكــالم  الــتــفــاســيــر  ١8- اأيـــســـر 

ــن جــابــر  ــ ــن عـــبـــد الــــقــــادر ب ــ ــن مـــوســـى ب ــ  جـــابـــر ب

ــو بــكــر الـــجـــزائـــري، مــكــتــبــة الــعــلــوم والــحــكــم،  ــ اأب

المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط: 

الخامسة، ١٤٢٤هـ/٢٠٠3م.

١٩- تفسير حدائق الروح والريحان في روابي 

بن  اإلأمين  محمد  العالمة  الشيخ  الــقــراآن،  علوم 

له اإلأرمي العلوي الهرري الشافعي، الدكتور  عبد ال�

هاشم محمد علي بن حسين مهدي، دار طوق 

النجاة، بيروت – لبنان، ط: اإلأولى، ١٤٢١ هـ 

- ٢٠٠١ م.

ابراهيم  الـــقـــراآن ، سيد قطب  ٢٠- فــــي ظـــالل 

حسين الشاذلي)ت١385( ، دار الشروق - بيروت 

- القاهرة ، ط : الرابعة والثالثون - ١٤٢5هـ.

اآيات  تفسير  في  الوهاب  الكريم  منحة    -٢١

اإلحكام في سورة اإلأحزاب، سليمان بن ابراهيم 

له الالحم، دار العاصمة للنشر والتوزيع  بن عبدال�

_الرياض، ط: اإلولى ١٤٢6هـ.

* * *




