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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

كرجاؿ ، كشباب كفتيات ، إف منهج القرآف يف بناء اإلنساف فريد كمتميز كمتنوع ، فقد اىتم جبميع الفئات من نساء 
ف غتتمعان مستقران ، كلينشأ جيالن قويان ، متمسكان بدينو كمعتزان هبويتو ، يف كل زماف كمكاف ، كؽتن كصغار كأجنة ، ليكوٌ 

أكالىم اإلسالـ بالرعاية كالعناية الفائقة ، اظترأة مربية األجياؿ كصانعة األبطاؿ ، فنجد اظتنهج القرآين اىتم ببناء فكرىا 
جوانب بناء اإلنساف يف القرآف  كشخصيتها ، كإين ليشرفٍت اظتشاركة يف مؤدتر " منهج القرآف يف بناء اإلنساف " يف ػتور :

 .  شخصية المرأة المسلمة من خالل سورة األحزاب "بناء ، ببحث عنوانو" 

 : أهداف البحث

 التعرؼ على منهج القرآف الكرمي يف بناء شخصية اظترأة اظتسلمة .-ُ

 تعزيز دكر اظترأة اظتسلمة يف بالد الغرب من خالؿ تنمية شخصيتها اإلديانية كاالجتماعية كالفكرية .-ِ

 إبراز العناية كالرعاية بشخصية اظترأة اظتسلمة من خالؿ سورة األحزاب .-ّ

 : أهمية البحث

تربز أمهية البحث من خالؿ التوجيهات الواردة يف السورة كختاطب هبا اظترأة اظتسلمة ، كىي مسامهة قرآنية يف تنمية كبناء  
اظترأة ألداء دكرىا الرسايل يف اجملتمع ، كللتغلب على التحديات اليت تواجهها يف بالد الغرب ، حيث أف اإلدياف كااللتزاـ 

بهات ، كاضتجاب كالعفاؼ حيفظها من الشهوات كاالؿتراؼ ، كبناء شخصيتها الفكرية بشرع ا جينبها الفنت كالش
 يساىم يف اختيار قرارهتا كفق منهج ا .

 مشكلة البحث :

 هل تواجه المرأة المسلمة في الغرب تحديات للحفاظ على هويتها وإيمانها ؟

 مع المشكالت ؟كيف تستطيع المسلمة في بالد الغرب مواجهة التحديات والتعامل 

 كيف تبني المسلمة في الغرب شخصيتها إيمانياً وفكرياً واجتماعياً ؟

 ساهمت سورة األحزاب في بناء شخصية المرأة في الغرب إيمانياً وفكرياً واجتماعياً ؟ هل
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 منهجية البحث :

 يف سورة األحزاب . اظتنهج االستقرائي : من خالؿ تتبع اآليات اليت تتعلق بشخصية اظترأة اظتسلمة كالواردة

: كدتثل يف دراسة اآليات اظتختارة اظتتعلقة بشخصية اظترأة اظتسلمة ، كبياف معناىا كداللتها ،  كاالستنباطي اظتنهج التحليلي
 كإبراز اعتدايات القرآنية منها .

 كيتلخص ىيكل البحث يف ااكر التالية :

 ة .يمسالالشخصية اإلسورة األحزاب ، كمعامل كموضوعات التمهيد : كفيو مقاصد 

 شخصية اظترأة اإلديانية . ) األمر باإلدياف كالتكاليف الشرعية (اور األكؿ : 

 شخصية اظترأة االجتماعية . ) األمر باضتجاب كآدب اطتطاب مع الرجاؿ (اور الثاين : 

 ادة كفق شرع ا ( شخصية اظترأة الفكرية . ) االختيار كاإلر اور الثالث : 
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 التمهيد :

حيرص اإلسالـ على بناء شخصية سوية متزنة للفرد اظتسلم ، كذلك من خالؿ األحكاـ كالتوجيهات كاآلداب     

اإلسالمية ، كؽتا ال شك فيو أف اإلدياف اضتق يدفع إىل السلوؾ اظتستقيم ، كأف أسس بناء الشخصية اإلسالمية تيستنبط 

اضتسنة ، حيث يبدأ اظتسلم يف تكوين شخصيتو اإلسالمية سلوكان  من الكتاب كالسنة ، كأىمي أساس يف البناء ىو القدكة

،  كحُت ترسم لنا اآليات القرآنية كاألحاديث النبوية مالمح الشخصية  كتطبيقان من القرآف الكرمي كمنهج رسولو 

 سالمي اصتديد.اإلسالمية . كقد حرص اإلسالـ على حترير اظتسلم من العادات كالتقاليد الباطلة ،كإخضاعو للتصور اإل

كمن سور القرآف الكرمي اليت عنيت بتنظيم اجملتمع اظتسلم ، كاىتمت كثَتان ببناء اجملتمع اإلسالمي ، سورة األحزاب اظتدنية 

األسرة ، فشرعت األحكاـ مبا يكفل للمجتمع اظترأة ك اليت تناكلت اصتانب التشريعي للحياة اإلسالمية ، كخاصة أمر 

بطلت بعض التقاليد كالعادات اظتوركثة ،كطهرت من ركاسب اجملتمع اصتاىلي، كػتور السورة األساسي السعادة كاعتناء ، كأ

 :رسم مالمح الشخصية اظتسلمة يف اصتماعة كالدكلة.

كمبا أف السورة سامهت يف ىدـ كثَت من العادات اصتاىلية ، اليت كانت مستحكمة يف النفوس ، كتغيَتىا حيتاج إىل صرب  

ت السورة بلقب النبوة " يا أيها النيب " كيف ذلك إشارة إىل أف ما يقـو بو من اإلصالح كالتبليغ مل يكن من ككقت ، بدأ

.  " كىي من السور اكمة (ُ)عند نفسو ابتداء كانتهاء ، حىت يكوف لو اطتيار يف القياـ بو أك الًتؾ أك الًتدد يف التغيَت 

رتيعها ػتكمة ، مبعٌت أف رتيع ما قررتو من أحكاـ مل يرفع كمل يبطل كمل حيل  اليت ليس فيها ناسخ كال منسوخ ، فآياهتا

 .  (ِ)غَته ػتلو"

                                                           
  ، ىػ ُّٕٗرسالة ماجستَت جبامعة أـ القرل ، عاـ  عبد الوىاب لطف الديلمي ،/ انظر : بعض معامل اجملتمع من سورة األحزاب  (ُ)

 . ٕص 
 . ُُص  ، ىػُّٖٗ/ُط –دار الفكر العريب ، سورة األحزاب عرض كتفسَت د. مصطفى زيد  (ِ)
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 :  (0)األحزاب ومواضيع سورة أهم مقاصد

 .إبطاؿ بعض العادات كالتقاليد اليت كانت سائدة يف اصتاىلية ، مثل : الظهار كالتبٍت .ُ

 . .إنشاء أحكاـ جديدة مثل : حرمة أزكاج النيب ِ 

 . .بياف اآلداب اليت جيب على اظتسلمُت التحلي هبا عند دخوؿ بيت النيب ّ

 .، كأدب اطتطاب مع الرجاؿ كنساء اظتؤمنُت عامة  .كجوب االلتزاـ باضتجاب الذم فرضو ا على نساء النيب ْ

 . (ِ)ُت فيهاكيتطلبها استقرار األمر للمؤمن ككل ىذه اظتقاصد كاألىداؼ حتتاج إليها بيئة اظتدينة ،

كؽتا دتيزت بو سورة األحزاب العناية باظترأة اظتسلمة من رتيع اصتوانب : اإلديانية كاالجتماعية كالفكرية ، ؽتا يؤىلها للقياـ 
كؽتا يدؿ على أمهية رعاية ىذا الدكر التشاركي ، بالضوابط الشرعية اليت جتنبها  بدكرىا اإلصالحي يف األسرة كاجملتمع ،

 الفنت كالشهوات ، كحتفظها من الشبهات اظتعاصرة ، كىذا ما سيتم بيانو يف ىذا البحث من خالؿ ىذه السورة اظتباركة .

 : (2)معالم الشخصية اإلسالمية 

يف زمن اختالط اظتفاىيم ، كانتكاس الفطر كاألخالؽ ، البد من حتديد معامل الشخصية اإلسالمية ، اليت يعوؿ عليها يف 
كمن أىم معاظتها اليت ال ختفى ، أهنا صبغة إعتية ، فاإلسالـ ىو صبغة ا ، اليت تصبغ اظتسلم بصبغة إصالح اجملتمعات ، 

 يقوؿ قتادة رزتو ا "إف اليهود تصبغ أبناءىموكو ، كدتيزه عن غَته من البشر ، خاصة ، تظهر يف عقيدتو كعبادتو كسل
كالعبادة ىي الطريق الذم حيقق ىذه الصبغة ،  (ْ)"، كإف صبغة ا اإلسالـ نصارل ، كإف النصارل تصبغ أبناءىم يهودان 

 كيرضاه من األقواؿ كاألعماؿ الظاىرة كالباطنة ، : اسم جامع لكل ما حيبو ا العاـكالعبادة اظتقصود هبا معناىا اإلعتية ، 
كيدرؾ لينعم بالرضا كاالطمئناف النفسي ، كبعزة كفخر ، كيتمسك باضتق كيثبت عليو ، كأف يعبد ا على بصَتة كعلم ، 

 .زة بدينها كعقيدهتا اظتتميتلك ىي الشخصية اظتسلمة فكإذا فينت عاد كآب إىل ا ، غاية اضتياة الدنيا فال تغره كال تفتنو ، 
                                                           

 . ِٔ-ِٓ ، حسن عثماف يوسف عدكاف ، نسخة الكًتكنية ص انظر : دراسة النظم القرآين يف سورة األحزاب (ُ)
 . ُُانظر : سورة األحزاب عرض كتفسَت ص  (ِ)
 انظر : معامل الشخصية اإلسالمية / د عمر األشقر ، نسخة الكًتكنية . (ّ)

 . ُْْ/ِأحكاـ القرآف للقرطيب  يف امعاصت (ْ)
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 المحور األول : شخصية المرأة اإليمانية . ) األمر باإليمان والتكاليف الشرعية (

لذا جاء النص يعد االىتماـ باظترأة اظتسلمة من أكلويات اإلسالـ ، باعتبار أف اظترأة ىي شق اجملتمع ، كأساس األسرة ، 
يىاةن طىيِّبىةن كىلىنىٍجزًيػىنػَّهيٍم أىٍجرىىيٍم بًأىٍحسى مىٍن عىًملى  تعاىل: ﴿ ولوقيف القرآين  رو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىنَّوي حى ًن مىا  صىاضتًنا ًمٍن ذىكى

ليوفى  فكل مؤمن يعمل صاضتا فلو اضتياة الطيبة يف الدنيا كلو اصتزاء يف اآلخرة بأحسن ما  ( ٕٗ)سورة النحل  ﴾ كىانيوا يػىٍعمى
 . توم يف ىذا األمر الذكور كاإلناثعمل، يس

قاؿ يف النِّهاية: " أم نظائرىم كأمثاعتيم يف األخالؽ ،  (ُ)"النساء شقائق الرجاؿ إمنا جاء التوجيو النبوم الكرمي " ك 
القياس،  كفيو من الفقو إثبات"قاؿ اطتطايب: ك  ، (ِ)" كالطباع كأهنن شيًقٍقنى منهم، كألىفَّ حواء خيلقىت من آدـ عليو السالـ

كإضتاؽ حكم النظَت بنظَته، فإف اطتطاب إذا كرد بلفظ اظتذكر، كاف خطابان للنساء إال مواضع اطتصوص اليت قامت أدلة 
  (ّ)"  التخصيص فيها

األحكاـ الشرعية  ن لذلك ، كالعناية بقلوهبن لتتلقُتكمبا أهنن شقائق الرجاؿ فيجب تعليمهن كتعلمهن ، كهتيئة نفوسه
كلعل ما تتمتع بو اظترأة من  كتغذية اصتانب اإلدياين لديهن ، مبا حيقق عتن اليقُت كحالكة اإلدياف ،ضى ، باستسالـ كر 

عاطفة جياشة ، من أىم عوامل تقوية اإلدياف ، لذا كاف االىتماـ بطرؽ ىذا اصتانب ، كلو تأملنا سورة األحزاب اظتدنية ، 
ؿ التوجيهات كاألكامر كالنواىي اليت اشتملت عليها السورة ، كتتلخص يف ؾتد العناية بشخصية اظترأة اإلديانية ، من خال

 ما يلي :

 يف سورة األحزاب يف عدة مواضع : جاء األمر بالتقول  األمر بالتقول : -ُ

ا النَّيبُّ اتًَّق اللَّػوى كىالى تيًطًع اٍلكىاًفرًينى كىاٍلمينىاًفًقُتى ًإفَّ يف قولو تعاىل )  ايىا أىيػُّهى يف ك ،  (ُ)األحزاب(  اللَّػوى كىافى عىًليمنا حىًكيمن
ا{قولو تعاىل  ا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى كىقيوليوا قػىٍوالن سىًديدن كاطتطاب يف اآلية يشمل النساء ،  (َٕاألحزاب) }يىا أىيػُّهى

مر بتقول ا ، كىو توجيو إدياين يعزز يف نفس اظتؤمن رقابة ا كاطتوؼ من عقابو ، فال يفعل ما األكالرجاؿ ، كفيو 
كحُت تستشعر اظتؤمنة ىذا التوجيو الرباين ، تنطلق يف يغضب ا ، كجيتنب نواىيو ، كيلتـز بشرعو كيطبق أحكامو ، 

درع الواقي من الفنت كالشهوات ، كتتحصن بإدياهنا ، رغم حياهتا العملية على أساس متُت ، كتشكل مراقبة ا عتا ال
                                                           

 (ِّٖٔ)الصًَّحيحىة: كصححو األلباين يف (، ُُّ) ( ، كالًتمذم  ِّٕركاه أبوداكد يف سننو )ح (ُ)
 . ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗبَتكت،  -اظتكتبة العلمية ،  (ِْٗ/ِ)يف غريب اضتديث البن األثَت النهاية  (ِ)

(3)
 ـ . ُِّٗ -ىػ  ُُّٓ/  ُحلب ، ط  –، اظتطبعة العلمية  ( ٕٗ/ُ)معامل السنن للخطايب  
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بل يتعدل ذلك زيل ، نانفتاح اضتياة حوعتا ، كغياب الرقيب من أىلها ، فَتتفع لديها اطتوؼ من اصتليل ، كالعمل بالت
اـ ، إىل الصدؽ يف القوؿ ، كالعدؿ يف العمل ، فتتميز خبلقها كسلوكها ، فتكوف قدكة عملية ، يهتدم هبا أقو 

 كحيًتمها أقواـ ، فتكوف بركة على أىلها .

ٍوًفًو(العناية بالقلب كاعتقاده : قاؿ تعاىل ) -ِ مبا أف العربة ( ، ْاألحزاب ) مَّا جىعىلى اللَّوي ًلرىجيلو مِّن قػىٍلبػىٍُتً يف جى
 الغالب ، بعمـو اللفظ ال خبصوص السبب ، كاطتطاب يشمل النساء كالرجاؿ ، كلفظ )رجل( خرج ؼترج

ال جيتمع الكفر كاإلدياف با تعاىل يف قلب، كما ال جيتمع  "فاآلية تشمل اصتنسُت ، كمعناىا باختصار : 
كمبا أف القلب ينبغي أف يكوف ػتل  (ُ)".؛ فاظتعٌت: ال جيتمع اعتقاداف متغايراف يف قلب قلباف يف جوؼ

 اآلية:  فمعٌتكمكاف الكفر كاإلدياف، كموضع اإلصرار كاإلنابة، عناية العبد ، كىو ػتل اطتطرات كالوساكس 
أنو ال جيتمع يف القلب الكفر كاإلدياف، كاعتدل كالضالؿ، كاإلنابة كاإلصرار، كىذا نفي لكل ما تومهو أحد " 

  (ِ)".يف ذلك من حقيقة أك غتاز، كا أعلم

كىذا التوجيو الرباين يثبت قلب اظتؤمنة حُت تضطرب هبا اضتياة ، كتدامهها األىواء ، كختتلط عليها اظتفاىيم ، حُت 
تواجو فئات شىت كأكساط متابينة كأىواء متناقضة ، حُت تفًتؽ هبا السبل كتتشعب هبا غتاالت اضتياة ، ىنا تأيت ىذه 

رىا كمسارىا ، فال جيتمع طريق الكفر كاإلدياف ، كال اعتدل كالضالؿ ، اآلية لتثبت جناهنا كتقوم إدياهنا كتصحح فك
ستقي منو القيم تهج كاحد يف اضتياة نكالبد من م كتتضح لديها الرؤية ، لتسَت يف الطريق اظتستقيم بطمأنينة كسكينة .

العملية من ىذا التصور تنطلق يف حياهتا االجتماعية ك العقيدة الصحيحة كاألخالؽ كالتصورات ، فصاحبة  كاظتبادئ
 الصحيح .

ػاةى كىأىًطٍعػنى اللَّػوى )األمر بالتكػاليف الشػرعية ) الصػالة كالزكػاة كطاعػة ا كرسػولو ( : قػاؿ تعػاىل  -ّ ةى كىآتًػُتى الزَّكى كىأىًقٍمػنى الصَّػالى
ئيػات التقػول كىػو األمػر جبز ظتا جاء األمر بالتقول عمومان يف اآليات السابقة ، جاء األمػر ( ، ّّاألحزاب ) ( كىرىسيولىوي 
كالتػزاـ اظتؤمنػة كفيهمػا تزكيػة للػنفس كاظتػاؿ ، خصوصان الصػالة كالزكػاة ، كمهػا أكػرب الطاعػات كأجػل العبػادات ،  بالطاعة

ىي زاد اظتسلم الركحي، كىي صلة العبد بربو، كىي كاحػة الصالة كبالصالة اطتاشعة ، تنهاىا عن الفحشاء كاظتنكر ، 
ن من عناء اضتياة، كراحة يرتاح فيو القلب لقربو من ا، كىي قرة عػُت اظتسػلم، بػل ىػي ركحػو كنػوره يف يرتاح فيها اظتؤم

                                                           
 ـ ُْٔٗ –ق ُّْٖ/ ِالقاىرة ، ط  –( دار الكتب اظتصرية ُُٕ/ُْ)  للقرطيبألحكاـ القرآف اصتامع  (ُ)
 انظر اظترجع السابق . (ِ)
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علػػػى قػػػدر اإلسػػػالـ يف ك كعلػػػى قػػػدر ػتافظػػػة اظتسػػػلمة علػػػى صػػػالهتا ، علػػػى قػػػدر تعظيمهػػػا  عػػػز كجػػػل ،  الظلمػػػات .
 . العطاء كتربية على البذؿ ، كتدريبان تربويان علىمث جاء األمر بالزكاة ، تطهَتان للنفس من الشح ، نفسها كحياهتا ، 

"خػػػص قػػػاؿ النسػػػفي :  مث جػػػاء التوجيػػػو الربػػػاين بطاعػػػة ا كرسػػػولو ، تأكيػػػدان علػػػى االلتػػػزاـ بالطاعػػػات ، كبيػػػاف ألمهيتهػػػا ،
 . (ُ)" الصالة كالزكاة باألمر؛ مث عم جبميع الطاعات؛ تفضيال عتما؛ ألف من كاظب عليهما جرتاه إىل ما كراءمها

ػػٍؤًمًنُتى : قػػاؿ تعػػاىل )كرتػػاؿ األخػػالؽاألعمػػاؿ اضتػػث علػػى االتصػػاؼ بكمػػاؿ  -ْ ًإفَّ اٍلميٍسػػًلًمُتى كىاٍلميٍسػػًلمىاًت كىاٍلمي
كىالصَّػػػػػاًدقىاًت كىالصَّػػػػػاًبرًينى كىالصَّػػػػػاًبرىاًت كىاطتٍىاًشػػػػػًعُتى كىاطتٍىاًشػػػػػعىاًت كىاٍلميٍؤًمنىػػػػػاًت كىاٍلقىػػػػػانًًتُتى كىاٍلقىانًتىػػػػػاًت كىالصَّػػػػػاًدًقُتى 

قىاًت كىالصَّػػػػائًًمُتى كىالصَّػػػػائًمىاًت كىاضتٍىػػػػاًفًظُتى فػيػػػػريكجىهيٍم كىاضتٍىاًفظىػػػػاًت كىالػػػػذَّاكً  ًقُتى كىاٍلميتىصىػػػػدِّ ثًػػػػَتنا كىاٍلميتىصىػػػػدِّ رًينى اللَّػػػػوى كى

اًكرىاًت أىعىدَّ اللَّػ ػاكىالذَّ يعػد ىػذا التوجيػو مػنهج حيػاة جػامع شػامل  . (ّٓاألحػزاب ) (وي عتىيػم مٍَّغًفػرىةن كىأىٍجػرنا عىًظيمن
كىػػي مبثابػة بنػاء متكامػػل ، إذا التزمػت اظتسػلمة بػػو ، كحيػدد مقومػػات الشخصػية اظتسػلمة ، ألصػوؿ الشػريعة ، 

كمػػن خػػالؿ تأمػػل ىػػذه اآليػػات ؾتػػد أهنػػا أذتػػرت شخصػػية ذات إديػػاف صػػحيح كمعتقػػد سػػليم كخلػػق حسػػن ، 
تفيػػػد “الػػػيت  إفكقػػػد بػػػدأت اآليػػػة الكرديػػػة بػػػػ، ركػػػزت علػػػى القضػػػايا األساسػػػية يف تكػػػوين الشخصػػػية اظتسػػػلمة 

عرض األكصاؼ العشر، كاعتنػاء بػو،  التوكيد للشيء، فالتوكيد يف ىذه اآلية تقرير للوعد الذم يأيت ذكره بعد
جػػل -عتػا بػػالنهوض، كمػا أف فيػػو تكرديػا للمػػذكورين مػن حيػػث عنايػة اضتػػق  كتثبيتػو يف نفػػوس اصتماعػة، كإغػػراء

 (ِ) “بوعدىم -جاللو

عليهمػػا مسػػئولية بنػػاء ىػػذه اظتقومػػات كالقػػيم الػػيت اشػػتملت عليهػػا اآليػػة ، يشػػًتؾ فيهػػا النسػػاء كالرجػػاؿ ، ألف اصتنسػػُت ك 
فاظتقصػػػود مػػػن أصػػػحاب ىػػػذه األكصػػػاؼ اظتػػػذكورة النسػػػاء ، كأمػػػا ذكػػػر الرجػػػاؿ " قػػػاؿ ابػػػن عاشػػػور الدكلػػػة اظتسػػػلمة ، 

فلإلشارة إىل أف الصنفُت يف ىذه الشرائع سواء ليعلموا أف الشريعة ال ختتص بالرجاؿ ال كمػا كػاف معظػم شػريعة التػوراة 
صػػل يف شػػرائعها أف خاصػػا بالرجػػاؿ إال األحكػػاـ الػػيت ال تتصػػور يف غػػَت النسػػاء ، فشػػريعة اإلسػػالـ بعكػػس ذلػػك ، األ

تعم الرجاؿ كالنساء إال ما نص على ختصيصو بأحد الصنفُت ، كلعل هبذه اآلية كأمثاعتا تقرر أصػل التسػوية فػأغٌت عػن 
 : ، كالقيم اليت أكدت عليها ىذه اآلية  (ّ)"التنبيو عليو يف معظم أقواؿ القرآف كالسنة 

                                                           
 ـ ُّٗٗ -ىػ  ُُْٗ/ ُبَتكت ، ط  –، دار الكلم الطيب  ( َّ/ّ)لنسفي ل مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل (ُ)
(ِ)  
 ـ . ُْٖٗتونس ،  –( ، الدار التونسية للنشر  َِ/ِِالتحرير كالتنوير البن عاشور ) (ّ)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya35.html
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رسػوؿ ا ،  ادة أف ال إلػو إال ا كأف ػتمػداكمعنػاه الشػرعي ىػو شػه: كىو االنقياد كالتسػليم الظػاىر ضتكػم ا ، اإلسالم 
بػدأ أكال باالنقيػاد الظػاىر ك كصـو رمضاف كحج البيت ، كبدأ بو ألنو يعم اإلديػاف كعمػل اصتػوارح ، كإقاـ الصالة إيتاء الزكاة 

بعػػدمها تنػدرج يف اإلسػػالـ كىػو االنقيػػاد ، كيف اإلديػاف كىػػو التصػديق ، مث ختمهػػا خبلػػة ، مث بالتصػديق ، مث باألكصػػاؼ الػيت 
  (ُ).اظتراقبة كىي ذكر ا كثَتا 

فال يقبل اإلدياف بدكف العمػل الصػا، ، كيلـز من كصف اظتسلمات كاظتؤمنات : انقياد اظترأة ظاىران كباطنان ضتكم ا تعاىل ، 
كالقنػػوت : مث جػػاء الوصػػف ب ) القانتػػات ( كىاتػػاف الصػػفتاف مهػػا أسػػاس الشػػريعة كيػػدخل فيهػػا مػػا بعػػدىا مػػن الصػػفات ، 

، كىػػذا يػػدؿ علػػى أمهيػػة مداكمػػة الطاعػػات ظتػػا عتػػا أثػػر  (ِ)أم دكامهػػا كلزكمهػػا كقيػػل : لػػزـك الطاعػػة مػػع اطتضػػوع ،الطاعػػة ، 
ا عليػو ،  تىػدافػي مبػا عتالصدؽ يف القػوؿ كالعمػل ، كأف مث جاء الوصف بػػ ) الصادقات ( على الشخصية كالسلوؾ ، 

كاظتػرأة اظتسػلمة إذا حتلػت بالصػدؽ مػع خالقهػا كمػع النػػاس ، نالػت احًتامػان كتقػديران ، ككجػدت توفيقػان يف حياهتػا كتسػػديدان ، 
 كىذا مشاىد كغترب يف الواقع ، فالصادقوف ناجوف كناجحوف .

كالصرب ػتمود يف ذاتو لداللتو على قوة العزدية ، كلكن اظتقصود ىنػا ىػو حتمػل اظتشػاؽ "  جاء الوصف بػػ ) الصابرات ( :مث 
الصػػرب علػػى الطاعػػات كالعبػػادات كعػػن  و، كيػػدخل فيػػ (3)" الػػذب عػػن اضتػػوزة اإلسػػالمية يف أمػػور الػػدين كحتمػػل اظتكػػاره يف

لتقػػػيم دينهػػػا رغػػػم كػػػره الكػػػارىُت ، كسػػػخرية كاظتػػػرأة كخاصػػػة يف بػػػالد الغػػػرب حتتػػػاج إىل التحلػػػي بقػػػوة الصػػػرب ، الشػػػهوات ، 
كالصػػػػػرب علػػػػى أذل النػػػػػاس ، كعلػػػػػى الفػػػػػنت كحتتػػػػػاج إىل الصػػػػػرب عػػػػن الشػػػػػهوات يف بلػػػػػد االنفتػػػػاح كاضتريػػػػػات ، اظتسػػػػتهزئُت ، 

 كاالبتالءات  ، كعلى كل مشاؽ اضتياة كصعوباهتا .

كػتلػػو القلػػب كلػػو أثػػر سػػلوكي يظهػػر علػػى : كاطتشػػوع حيمػػل معػػٌت اطتضػػوع كالتػػذلل  ، مث جػػاء الوصػػف بػػػػ ) اطتاشػػعات ( 
-رزتػو ا  - ابػن القػيم قػاؿ ، تعظيمنا ضترمات ا، كامتثاالن ألمر ا، كانقيادنا ضتكػم ا، كبكػاء مػن خشػية ااصتوارح ، 

، كىذتىىرىتيػػوي عىلىػػى اصتٍىػػوىارًًح، كىػػي تظهػػرهكىأىرٍتىػػعى اٍلعىػػارًفيوفى عى  : ىػػم اظتتواضػػعُت  " كاطتاشػػعُت  .(ْ)"  لىػػى أىفَّ اطٍتيشيػػوعى ػتىىلُّػػوي اٍلقىٍلػػبي
أىل اطتشػوع ىػم أىػل ك ،  (ٓ)تعاىل بقلوهبم كجوارحهم، كقيل: الذين ال يعرفوف من عن أدياهنم كمشائلهم إذا كانوا يف الصالة

                                                           
كبَت ال تفسَتال،  قُِِْ/ُبَتكت ، ط –، دار الكتب العلمية  (ّٖٓ/ْ) ابن عطية العزيزارر الوجيز يف تفسَت الكتاب انظر :  (ُ)

 دار إحياء الًتاث العريب . ( ،ِِّ/ٕ) أليب حياف األندلسي
 ( ، دار اعتداية .ْٕ/ٓللزبيدم )من جواىر القاموس  تاج العركس (ِ)
 . َِ/ِِالبن عاشور  التحرير كالتنوير (ّ)
 ق .ُُْٔ/ ّبَتكت ، ج –، دار الكتاب العريب (ُِٓ/ ُُت بُت منازؿ إياؾ نعبده كإياؾ نستعُت ) مدارج السالك (ْ)
 ( ، دار إحياء الًتاث العريب .ُِ/ِِ) تفسَت األلوسي (ٓ)
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اًشػػػػعيوفى﴾ الػػػػدنيا كاآلخػػػػرة قػػػػاؿ ا تعػػػػاىل:الفػػػػالح كالفػػػػوز يف  هًتًٍم خى ػػػػٍم يف صىػػػػالى ، فهنيئػػػػان  ﴿قىػػػػٍد أىفٍػلىػػػػحى اٍلميٍؤًمنيػػػػوفى ُ الَّػػػػًذينى ىي
 للخاشعُت كاطتاشعات.

أم اظتنفقُت أمواعتم يف رضى ا بغاية اصتهد مػن نفوسػهم فرضػا كتطوعػا  كاظتتصدقُت :  مث جاء الوصف بػػ ) اظتتصدقات ( 
(ُ)تصديقا طتشوعهم مبا أرشد إليو اإلظهار أيضا، ك سرا كعالنية 

  . 

اظتتصػدقات ك كالصدقة تطهر النفس من الشح ، كهبا يًتاحم النػاس ، كداللػة التكافػل ، ككفػاء ملػق اظتػاؿ ، كشػكر للمػنعم ، 
كمػػن تتصػػف هبػػذه الصػػفة تشػػعر بػػالفقراء كاتػػاجُت ، كدتتلػػك ،  إياىػػا نال يكنزكهنػػا لشػػدة ػتبػػتهك البػػاذالت ألمػػواعتن ىػػن 

 تكافل اجملتمع .الباذلة ، كتساىم يف الشخصية اظتعطاءة 

عبادة عظيمة فلذلك خصصت بالػذكر مػع أف الفػرض منػو مشػموؿ لإلسػالـ كالصـو ": مث جاء الوصف بػػ ) الصائمات ( 
الصػياـ كجػاء يف اضتػديث ) ،  (ِ)"فالتصػريح بػذكر الصػـو تنويػو بػو  كيفي صػـو النافلػة ، (كاظتسلمات اظتسلمُت إف) يف قولو
الصػـو سػًت  كأيضػان ،  (ْ)"ة : الوقايػة كالسػًت عػن النػار ؛ كحسػبك هبػذا فضػال للصػائم .نٌػقاؿ ابن عبد الرب : اصتي ،  (ّ)( جنة

 كالنار حفت بالشهوات .ألنو إمساؾ عن الشهوات ، ككقاية من اظتعاصي كاآلثاـ ، 

" كحفػظ الفػركج ، حيػل  كعمػا الحفظ الفرج من الزنا كما يؤدم إليو مث جاء الوصف بػػ ) كاضتافظُت فركجهم كاضتافظات ( 
أريد بو حفظها عما كرد الشػرع ملفظهػا عنػو ، كقػد انػدرج يف ىػذا رتيػع أحكػاـ النكػاح كمػا يتفػرع عنهػا كمػا ىػو كسػيلة عتػا 

كالتعبػػػَت يف ىػػذه اآليػػة علػػػق الفػػرج بػػػاضتفظ، "كحفػػظ الفػػركج أىػػػم كسػػيلة لتطهػػَت الفػػػرد كاألمػػة مػػػن دنػػس األخػػالؽ ،  .(ٓ)"
كذلػػك لكونػػو مركػػب الشػػهوة الغالبػػة. فحفظػػو صػػفة تصػػوف هبػػا مػػن الزنػػا الػػذم يهتػػك األعػػراض، كجيلػػب األمػػراض، كيسػػبب 

 .(ٔ)"  ذلك مقت ا، كيضيع النسل، كيسقط ىيبة مرتكبو. فنعوذ با من

                                                           
 القاىرة . –( ، دار الكتاب اإلسالمي ِّٓ/ُٓيف تناسب اآليات كالسور للبقاعي ) نظم الدرر (ُ)
 . ( ِّ/ِِالبن عاشور )  التحرير كالتنوير (ِ)
 . ُُُٓح ، كمسلم يف صحيحو (  ُٕٓٗحَٕٔ/ِأخرجو البخارم يف صحيحو ) (ّ)
 ق ،ُّٕٖاظتغرب ، –( ، كزارة عمـو األكقاؼ اإلسالمية ْٓ/ُٗالرب ) التمهيد ظتا يف اظتوطأ من اظتعاين كاألسانيد البن عبد (ْ)
 . ( ِّ/ِِالبن عاشور )  التحرير كالتنوير (ٓ)
معامل اجملتمع اإلسالمي يف سورة األحزاب  (ٔ)

https://rajulunkarim.wordpress.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D
9%85/ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=214&surano=33&ayano=35#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=33&ayano=35#docu
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 الػػذكر بالقلػػب كاللسػػاف ، كمػػدار الكثػػرة العػػرؼ عنػػد رتػػع،كالػػذاكرين ا كثػػَتان كالػػذاكرات ( م الصػػفات بقولػػو تعػػاىل ) كخػػت
كيف أغلػػػب  .(ُ)"ال يكتػػػب الرجػػػل مػػػن الػػػذاكرين ا كثػػػَتا حػػػىت يػػػذكر ا تعػػػاىل قائمػػػا كقاعػػػدا كمضػػػطجعا": غتاىػػػد  قػػػاؿ

فإنػػو غػػَت ؽتكػػن ، الشػػتغاؿ اإلنسػػاف بتحصػػيل أكلػػو اظتواضػػع قػػرف الػػذكر بػػالكثرة ، خبػػالؼ اإلكثػػار مػػن األعمػػاؿ البدنيػػة ، 
رتيػع األعمػاؿ  كألف كشربو ، فيمنعو ذلك من االشتغاؿ بالصالة ، بينما يسهل عليو ذكر ا كىو شػارب كآكػل كمػاش ، 

 . (ِ)" بذكر ا تعاىل كىي النية

كتنوعػػت ىػػذه ، لشخصػػية اظتسػػلمة بػػاظتغفرة كاألجػػر العظػػيم لككعػػد ا كػػل مػػن اتصػػف هبػػذه الصػػفات الػػيت دتثػػل مقومػػات 
الصفات ما بُت اعتقادات، كأعماؿ قلوب، كأعماؿ جوارح، كأقواؿ لساف، كنفع متعد كقاصر، كما بػُت أفعػاؿ اطتػَت، كتػرؾ 

فجػػػازاىم علػػػى عملهػػػم  ه كباطنػػػو، باإلسػػػالـ كاإلديػػػاف كاإلحسػػػاف،الشػػػر، الػػػذم مػػػن قػػػاـ هبػػػن، فقػػػد قػػػاـ بالػػػدين كلػػػو، ظػػػاىر 
  .(ّ)باظتغفرة لذنوهبم، ألف اضتسنات يذىنب السيئات

  دب الخطاب مع الرجال (أالمحور الثاني : شخصية المرأة االجتماعية . ) األمر بالحجاب و 

 أوالً : األمر بالحجاب :

بالنظر إىل سورة األحزاب ، ؾتد أهنا قررت أصوؿ كقواعد كضوابط يف قضية اضتجاب ، كبتضافر النصوص كاجتماع األدلة 
، نستخلص من السورة ، منهج اظترأة اظتسلمة يف حجاهبا كخطاهبا مع الرجاؿ ، كاألمور اظتعينة على ذلك ، كقرارىا يف 

اليت تسهم يف ثبات أمرىا ، كطهارة قلبها . كاإلسالـ دين زتاية ككقاية بيتها ، كعدـ التربج ، كتزكدىا من العبادات 
كطهارة ، يريب أبنائو على البعد عن مواطن الشبهات كمسببات األمراض ، كيقيها من الداء قبل كقوعو ، فالوقاية أؾتع 

كاالحًتاز عن مواقع كأفضل من العالج ، كالبعد عن مواطن الشبهات مقصد عظيم من مقاصد الشريعة اإلسالمية ، 
التهم ، أقول يف زتاية األمة كبناءىا كقوهتا كمصدر عزهتا ، كمن اظتعلـو طبعان ، كاظتغركس فطرة ، ميل الرجاؿ إىل النساء 
كالعكس ، كلكن الشريعة ىذبت الفطر كضبطتها ، كحافظت على طهارة القلوب كزتتها ، مبا يضمن سالمتها كبعدىا 

 . (ْ)تعن مواطن الريب كالشبها

 : منهاك  ، كالعفاؼآيات حتث اظترأة اظتسلمة على اضتجاب كقد كردت يف سورة األحزاب 
                                                           

 ( ُِ/ِِ) تفسَت األلوسي (ُ)
 ىػ ( َُِْ/ّبَتكت ) ط –( ، دار إحياء الًتاث العريب ُٗٔ/ِٓ) للرازممفاتيح الغيب انظر :  (ِ)

 ىػ (َُِْ/ُ( ، مؤسسة الرسالة ) طْٔٔ/ُ)  لسعدماظتناف يف تفسَت كالـ اظتناف لتيسَت الكرمي  (ّ)
 ، ملث ػتكم . ِْص  / د أمَتة بنت علي الصاعدمزبدة اآلداب من آية اضتجاب  (ْ)
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ػػٍؤًمًنُتى ييػػٍدًنُتى عىلىػػٍيًهنَّ ًمػػن جىالىبًيػػ ػػآًء اٍلمي ػػا النَّػػيبُّ قيػػل ألىٍزكىاًجػػكى كىبػىنىاتًػػكى كىًنسى لًػػكى أىٍد ىأ قولػػو تعػػاىل: "يأػػأى أيػُّهى أىف يػيٍعػػرىٍفنى فىػػالى  ًبًهنَّ، ذأ
   (.ٗٓيػيٍؤذىٍينى كىكىافى اللَّوي غىفيوران رًَّحيما" )األحزاب 

لبنػة من اآلداب كالشرائع اليت تصلح الفرد كاجملتمع ، كخصت اظترأة باطتطػاب ألهنػا تعد ، ك كىي أكؿ آية نزلت يف اضتجاب 
كمػػن أعظػػم مػػا دييػػز اجملتمعػػات كيرقػػى هبػػا ، عفػػة نسػػائها ، كطهػػارة بيوهتػػا ، كنقػػاء يف اجملتمػػع ، كصػػالحها صػػالح اجملتمػػع ، 

ىي الػيت تسػمى آيػة اضتجػاب، فػأمر ا نبيػو، أف يػأمر النسػاء  كىذه اآلية"  . كال يتحقق ذلك إال ملجاب ساترنفوسها ، 
 (1)" ف يبدأ بأىلوعموما، كيبدأ بزكجاتو كبناتو، ألهنن آكد من غَتىن، كألف اآلمر لغَته ينبغي أ

 كاآلية فيها األمر باضتجاب ، كماىية اضتجاب ، كعلة األمر ، كتوجيو كحث على التوبة .

 ) من جالبيبهن ( :تعاىل يف قولو ماىية اضتجاب جاء بياف 

خرجى ًنسىاءي األنصاًر كأف على  ، (جالبيبهن من عليهن يدنُت( ظتا نزلت ىذه اآلية" قالت:  عنها ا رضي سلمة أـ عن
 .(ّ)" مر يف سوادىا بالغرابشبهت اطتي قاؿ ابن القيم "  .(ِ) "رؤكًسًهنَّ الًغٍربافى ًمنى األٍكًسيىة

شققن مركطهن ، اآلية  (كبناتك ألزكاجك قل النيب أيها يا( ظتا نزلت األنصار رحم ا تعاىل نساء"قالت:  عائشة عنك 
أخذف أزرىن » ةكيف ركاي " فاعتجرف هبا فصلُت خلف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كأمنا على رؤكسهن الغرباف

  .(ْ) «فشققنها من قبل اضتواشي فاختمرف هبا

 : (ٓ)مبا يليكالتابعُت كغَتىم من اظتفسرين كجاء تفسَت اصتلباب عن الصحابة اصتالبيب رتع جلباب ، 

 ىو ثوب أكرب من اطتمار . ك ،  كل ثوب تلبسو اظترأة فوؽ ثياهبا -ُ
 كاضتسن . مسعود كابن ابن عباس كىو قوؿالرداء  -ِ
 . كىو قوؿ ابن جبَت فوؽ اطتمار القناع  -ّ
 كىو قوؿ ابن عباس . دية اليت تسًت من فوؽ إىل أسفلاألر  -ْ

                                                           
 ( .ُٕٔ/ُ) لسعدمل تيسَت الكرمي اظتناف (ُ)
 . ( ُّٗٓٓداكد ) ، كصححو األلباين يف صحيح سنن أيب  ( َُُْح  ُٕٗ/ٔداككد يف سننو )  أخرجو أبو (ِ)

 ىػ ( . ُُْٓ/ ِبَتكت ، ) ط –( ، دار الكتب العلمية َُٕ/ُُعوف اظتعبود شرح سنن أيب داككد ) (ّ)
 (   ْٕٗٓك ْٖٕٓ ح  َُٗ/ٔركاه البخارم يف صحيحو )  (ْ)
(5)

 .( ُٔٔ/ٔالدر اظتنثور )،   (ِّْ/14) اصتامع ألحكاـ القرآف للقرطيب،  (ُِٔ/ُٗجامع البياف يف تفسَت القرآف للطربم ) انظر : 

https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=54
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=33&ayano=59#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=33&ayano=59#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=33&ayano=59#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=33&ayano=59#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
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 .   (1)" كالصحيح أنو الثوب الذم يسًت رتيع البدف" قاؿ القرطيب : 

كىػػو خيتلػػف عػػن اطتمػػار ، الػػذم جػػاء ذكػػره يف قولػػو  يتبػػُت أف مػػا كػػاف سػػاتران صتميػػع البػػدف فهػػو مبثابػػة اصتلبػػاب ،كمػػن ىنػػا 
مر : رتع اطتمار ، كىػو مػا تغطػي بػو رأسػها ؛ كمنػو اختمػرت اطتي ، ( ُّ)النور  ) كىٍليىٍضرًٍبنى خًبيميرًًىنَّ عىلىى جيييوهًبًنَّ (تعاىل : 

   . (2)كالعنق كالقرطكالصدر الشعر كىو ما يسًت  اظترأة كختمرت ،

اظتػرأة اظتسػلمة مػأمورة باضتجػاب الشػرعي ، كىػو عبػارة عػػن ستػار كجلبػاب ، اطتمػار تغطػي بػو شػعرىا كصػدرىا كعنقهػػا ،  إذان 
كهبذا يتحقق السًت كاضتشمة دكف غَته من األلبسػة الػيت تفصػل اصتسػم أك كاصتلباب يلبس فوؽ اطتمار كيسًت رتيع البدف ، 

 أجزاء من اصتسم كالبنطاؿ كغَته من اللباس الضيق .

لًػكى أىٍد ىأ أىف يػيٍعػرىٍفنى فىػالى يػيػٍؤذىٍينى فهػي يف قولػو تعػاىل : ) علة الحجاابأما  أم ذلػك أكىل أف يعػرفن " :  حيػاف أبػو قػاؿ : ( ذأ
لتسًتىن بالعفة فال يتعرض عتن كال يلقُت مبا يكرىن ألف اظترأة إذا كانت يف غايػة التسػًت كاالنضػماـ مل يقػدـ عليهػا خبػالؼ 

 (ّ)" اظتتربجة فإهنا مطموع فيها

لئال يتعرض عتن اظتنافقوف كالفسَّاؽ بأذل بقوؿ أك فعل؛ ألهنم حُت يركهنن متسًتات يعرفوف للمرأة ، فاضتجاب صيانة 

  .  أهنن حرائر عفيفات فال يطمعوف فيهن

 كاضتجاب للمرأة اظتسلمة أمر شرعي كأدب رباين ، تتمثل بو العفيفة الكردية ، فيزيدىا رتاالن ككماالن ، فاإلسالـ ينظر

للمرأة على اهنا كنز نفيس كمعدف غاؿ ، فلهذا شرع أف تصاف عن عبث يرخصها ، أك خداع ديس كرامتها ، كإف أرتل 

ما تكوف اظترأة إذا كانت ذات دين كأخالؽ ، حىت كلو كاف نصيبها من اصتماؿ متواضعان ، كإف أقبح ما تكوف اظترأة حُت 

خيدش الشرؼ ، ىناؾ تشمئز منها النفوس ، كلو كانت ملكة رتاؿ  تتبذؿ كترخص ، كحينما يشاع عنها يف غتتمعها ما

(ْ)العامل .
 

                                                           
 (ِّْ/ُْاصتامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ) (ُ)
 (َِّ/ُِاصتامع ألحكاـ القرآف للقرطيب )،  ق(ُُْٕ/ْ( دار طيبة للنشر )طّْ/ٔ)غوم معامل التنزيل يف تفسَت القرآف للبانظر :  (ِ)
(ّ)

 ( . َِٓ/ٕاألندلسي ) البحر ايط أليب حياف  

 ىػ.ُُْٗ/ُمصر ، ط –، دار اليقُت  (ُٖٓ/ّ ) للشيخ أزتد فرح عقيالفانظر : من لطائف التفسَت  (ْ)

https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11992


14 
 

كىًإذىا سىأىٍلتيميوىينَّ مىتىاعنا فىاٍسأىليوىينَّ ًمٍن كىرىاًء  كيتمثل ذلك يف قولو تعاىل : ثانياً : أدب الخطاب مع الرجال :

اآلية عدة آداب كضوابط مهمة ، يف أدب ؼتاطبة الرجاؿ للنساء يف ك  ًحجىابو ذىًلكيٍم أىٍطهىري لًقيليوًبكيٍم كىقػيليوهًبًنَّ 

 : (ُ)استعرضها فيما يلي

 اطتطاب بُت الرجاؿ كالنساء يكوف ضتاجة : -ُ

ىذه اآلية حددت ضابط اضتديث كىو السؤاؿ كؿتوه ، فقيد اصتواز باضتاجة ، كىو  كىًإذىا سىأىٍلتيميوىينَّ مىتىاعنا  قاؿ تعاىل :

إقرار ضمٍت من الشارع بذلك ، قاؿ القرطيب : " يف ىذه اآلية دليل على أف ا تعاىل أذف يف مسألتهن من كراء 

 (ِ)". مسألة يستفتُت فيها، أك حاجة تعرضحجاب، يف 

ال قاؿ ابن عاشور يف اآلية :" عطف على رتلة )، ، أك للتبسط كاالستئناس  ال حاجةفليس غترد حديث أك سؤاؿ ب 

اليت تدعو إىل دخوعتا أك  كحتديد ظتقدار الضركرةفهي زيادة بياف للنهي عن دخوؿ البيوت النبوية  تدخلوا بيوت النيب(

، كمل يسبق عتن ذكر يف اآلية ، رضي ا عنهن كالضمَت يف )سىأىٍلتيميوىينَّ ( يعود إىل أزكاج النيب  .(ّ)الوقوؼ بأبواهبا"

كيف ىذا اإلضمار إشارة دقيقة إىل صيانة  (ْ)كىن يف ىذه البيوت . لكن سبق ذكر النهي عن دخوؿ بيوت النيب 

رضي ا عنهن ، فيدخل كاطتطاب كإف كاف لنساء النيب  ، كأف األصل يف حاعتن االستتار كاطتفاء . النساء كحفظهن

 كيقاؿ فيو ما قيل سابقان : " العربة بعمـو اللفظ ال خبصوص السبب " .فيو رتيع النساء باظتعٌت ، 

 (ٓ)كاضتجاب على نوعُت:اطتطاب يكوف من كراء حجاب :  -ِ

                                                           
 . ِٔ/ د أمَتة بنت علي الصاعدم ص  انظر : زبدة اآلداب من آية اضتجاب (ُ)
 . (ِِٕ/ُْ)اصتامع ألحكاـ القرآف  (ِ)
 .( ُّّ/ُِالبن عاشور )التحرير كالتنوير  (ّ)
 .قُِْٔ/ُ،طبَتكت  – ، دار العاصمةَُٖص  لالحميف تفسَت آيات األحكاـ يف سورة األحزاب  انظر : منحة الكرمي الوىاب (ْ)
، كالداللة اكمة آلية اضتجاب على كجوب تغطية الوجو ، لطف ا خوجة  َُٖص  لالحممنحة الكرمي الوىاب انظر : (ٓ)

http://www.saaid.net/Doat/khojah/26.htm. 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&ID=2845#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&ID=2845#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&ID=2845#docu
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بيوهتن، فاضتجاب حينئذ: ستار، أك جدار، أك باب ، منفصل كغَت متصل هبن يفصل بينهم كبينهن ، : إذا كن يف األول

قاؿ الطربم يف تفسَت: }من كراء حجاب{ :" أم من كراء سًت  كحيوؿ دكف رؤيتهن ، كاآلية جاءت يف ىذا السياؽ.

 .(ُ)بينكم كبينهن ، كال تدخلوا عليهن بيوهتن "

 سائر البدف، بدكف استثناء شيء.  البيوت، فاضتجاب حينئذ حجاب البدف باصتلباب، الذم يغطي: إذا كن خارج الثاني

كباعتبار اظتعٌت األكؿ فإف اظتقصود ىو اظتباعدة بُت الرجاؿ كالنساء ، كعدـ االختالط بينهم ، كعدـ الدخوؿ عليهن ، كيف 

سورة األحزاب رشتت لنا منهجان حيث أف يات، سامية ، كحفاظان على اضترمات كاطتصوص عظيمة ، كمعافو  ىذا حكمه 

مهمان يف العفة كاضتياء كأدب اطتطاب مع الرجاؿ ، ككضعت التدابَت الواقية لدرء الفتنة بُت اصتنسُت ، كفرضت اضتجاب 

 .اجملتمعات طهارةجبميع معانيو اضتسية كاظتعنوية ، ككل ذلك من البناء الوقائي للمجتمع اظتسلم ، كمن الضوابط الضركرية ل

 اضتكمة من سؤاعتن من كراء حجاب :  -ّ

ري لًقيليوًبكيٍم كىقػيليوهًبًنَّ  جاء اضتكم يف اآلية معلالن بقولو تعاىل:   ،كتعليل األحكاـ لالطمئناف كزيادة اإلدياف  ذىًلكيٍم أىٍطهى

" أطهر" على كزف أفعل اسم تفضيل أم :أبلغ يف ك .(ِ) كأقول يف اضتماية،  كأبعد للتهمة،  أنفى للريبة أف ذلك" أم 

طهارة قلوبكم كقلوهبن ، كأنقى كأسلم كأبعد عن الفتنة كالشر ،إذ ال عصمة يف ىذا الباب إال للرسل عليهم السالـ فهم 

ان كاآلية فيها أدب اطتطاب من كراء حجاب ، فجاء ىذا التعليل مؤكد. (ّ)اظتعصوموف من الفواحش كمقدماهتا كدكاعيها 

سده لكثَت كيف ذلك  ، اافظة على طهارة القلوب ، كقطع دابر الفتنة ، فالناس تتفاكت خواطرىم كظنوهنم كضمائرىم

 . من أبواب الشر كذرائع الفساد

                                                           
 . (ِّٓ/َُللطربم )جامع البياف  (ُ)
 .ىػ َُْٖ/ُبَتكت ، ط –دار الكتب العلمية ( ،  ُٔٔ/ّ)أحكاـ القرآف البن العريب   (ِ)

 .ُُٖالالحم ص  منحة الكرمي الوىاب، (ّ)
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 المحور الثالث : شخصية المرأة الفكرية . ) االختيار واإلرادة وفق شرع اهلل ( 

كبتحفيز تفكَتىا حرص اإلسالـ على تنمية شخصية اظترأة اظتسلمة ، كاالرتقاء بفكرىا ، كفق تربية إديانية متكاملة ، 

اإلبداعي ، ليكوف لديها القدرة العالية على حل اظتشكالت ، كاختيار ما يالئمها من القرارات اظتصَتية ، كدينحها 

أمر اإلسالـ "كقد ليد ، كإعماؿ الفكر فيما ينفعو كيعود عليو باظتصلحة ، استقاللية يف التفكَت ، تعينها على نبذ التق

بإعماؿ العقل كإطالقو من عقالو كمنحو مساحة كبَتة من حرية التفكَت ألف يف ذلك منفعة لألمة كزيادة يف تقدمها 

حرص اإلسالـ على إطالؽ تفكَت كتطورىا كارتقاءىا يف العلـو كاظتعارؼ ألف العقوؿ اظتعطلة تبقى ميتة ال نفع فيها، لذا 

اإلنساف منذ نعومة أظفاره كنعى على أكلئك الذين يتقيدكف يف التفكَت ملدكد ما كصل إليو أسالفهم، أك يقيدكف عقوعتم 

ٍسبػينىا مىا كىجىٍدنىا عىلىٍيًو آبىاءىنىا أىكىلى  { منهم ملكة يف التفكَت؛ قاؿ تعاىل بعقوؿ آخرين رمبا كانوا أضعف ٍو كىافى آبىاؤيىيٍم قىاليوا حى

ٍيئنا كىالى يػىٍهتىديكفى  كمن خالؿ تأمل سورة األحزاب نلحظ عناية القرآف بتنمية فكر ،  (ُ)" (َُْ)اظتائدة  }الى يػىٍعلىميوفى شى

 كيتجلياستسهاؿ الصعاب كالوصوؿ إىل اظتعايل ، ختيار كقوة اإلرادة ، اليت تعينها على اظترأة ، من خالؿ حثها على اال

 ذلك يف ما يلي :

نٍػيىا كىزًينىتػىهىا فػىتػىعىالىٍُتى أيمىتػِّعٍ  )قولو تعاىل  -ُ َّ تيرًٍدفى اضتٍىيىاةى الدُّ ىٍزكىاًجكى ًإف كيننتي ا النَّيبُّ قيل ألِّ  كينَّ كىأيسىرٍِّحكينَّ سىرىاحنايىا أىيػُّهى

يالن  ارى اآٍلًخرىةى فىًإفَّ اللَّوى أىعىدَّ لًٍلميٍحًسنىاًت ًمنكينَّ أىٍجرنا عى  رتًى َّ تيرًٍدفى اللَّوى كىرىسيولىوي كىالدَّ  .     ِٖاألحزاب  ( ًظيمناكىًإف كيننتي

عن عائشة رضي ا عنها أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ركاه البخارم كمسلم  جاء يف قصة ىذه اآليات ، ما

إين ذاكر لك أمران »جاءىا حُت أمره ا تعاىل أف خيَت أزكاجو، قالت: فبدأ يب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فقاؿ: 

إف »قاؿ: قالت: مث  -كقد علم أف أبوم مل يكونا يأمراين بفراقو  -فال عليك أف تستعجلي حىت تستأمرم أبويك 

                                                           
د. ػتفوظ كلد خَتم  ،  بناء الشخصية اإلبداعية يف اإلسالـ (ُ)

http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=193660 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya29.html
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ا تعاىل قاؿ: }يا أيها النيب قل ألزكاجك{ إىل دتاـ اآليتُت، فقلت لو: ففي أم ىذا أستأمر أبوم ، فإين أريد ا 

 : (ِ)كيف القصة عدة فوائد نستنبطها ، كفيها تربية للمرأة اظتسلمة من عدة نواحي،  (ُ)" كرسولو كالدار اآلخرة

يف التعامل مع زكجاتو ، حيث كاف خياطب العقوؿ ، ك يصوغ القناعات ، ك طريقة النيب صلى ا عليو ك سلم  -

كما أنو صلى ا عليو ، كىذا يساىم يف إدارة األزمات كحل اظتشكالت ،   يوجو االىتمامات ك التصورات

راراهتا كيف ذلك بناء لشخصية اظتسلمة الختيار قاجملاؿ يف االختيار ، بدكف تدخل منو أك تأثَت ، عتن كسلم ترؾ 

 ، كفق معايَت شرعية كاضحة .

أكزار  باليـو اآلخر فعليها ما تولت من يار مطركح للمرأة بُت الدنيا كاآلخرة اف اختارت الدنيا كزينتها ككفرتاطت -

اضتضارة اظتادية تكوف لعبتها كدميتها كىي يف اآلخرة من اطتاسرين، كإف ىي اختارت اآلخرة فلها نصيبها من 

نصيبو منها يف كنف العفة كالطهارة كابة كالتآزر كالتعاكف على تعب الرحيل كالعبور إىل دار الدنيا كللرجل 

 . البقاء

 ، كخاصة يف األمور اضتياتية اعتامة . مبدأ االستشارة ك عدـ التعجل يف اختاذ القرار ك تبنيوتعزيز  -

كحُت يتيح اإلسالـ ، الدنيا على قيم  اآلخرةفاآلية حتدد أمهية التفكَت يف اظتصَت ، كاالختيار السليم اظتبٍت على تقدمي قيم 
مىًن اٍىتىدىل  ﴿حرية االختيار كاإلرادة للمسلمة ، حيملها مسئولية اختيارىا كقرارىا ، كما يتبع ذلك من جزاء كثواب ، 

افىًإمنَّىا يػىٍهتىًدم لًنػىفٍ   .( ُٓ اإلسراء)  ﴾ ًسًو كىمىٍن ضىلَّ فىًإمنَّىا يىًضلُّ عىلىيػٍهى

ؼتتاران فيحاسب اإلسالـ أف اإلرادة كاالختيار عتا دكر يف ػتاسبة العبد على عملو ، فإف كاف قاصدا ناكيان  مبادئكمن 
ا تعاىل ما يًتتب على لذلك نفى ، كانت غترد خواطر كحديث نفس فال حياسب كال يؤاخذ هبا إف  على عملو ، أما 

الى يػيؤىاًخذيكيمي اللَّوي بًاللٍَّغًو يف  كىذا ما يفيده قولو تعاىل: ﴿ ، داظتسؤكلية من جزاء، إذا كانت األعماؿ بدكف إرادة كنية كقص
 . ( ِِٓ) البقرة  ﴾قػيليوبيكيٍم  أىدٍيىاًنكيٍم كىلىًكٍن يػيؤىاًخذيكيٍم مبىا كىسىبىتٍ 

                                                           
 ( . ُْٕٓحَُُّ/ِ( ، كمسلم يف صحيحو ) ِْٖٔحُّّ/ّركاه البخارم يف صحيحو )  (ُ)
أمهات اظتؤمنُت رضي ،  https://saaid.net/Minute/261.htm/ فرحاف العطار  آيات التخيَت تربية ك تذكَتانظر : مقاؿ  (ِ)

  /https://www.mouminate.net/2015/04ا عنهن كامتحاف التخيَت / سعاد عدين 

https://saaid.net/Minute/261.htm
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ٍم كىمىٍن يػىٍعًص كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍمرنا أىٍف يىكيوفى عتىيمي اطٍتًيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًىً قولو تعاىل ) -ِ
الن ميًبيننا اللَّوى كىرىسيولىوي   . ( ّٔ) األحزاب  (فػىقىٍد ضىلَّ ضىالى

ت اضتياتية ، كعناية القرآف ببناء الشخصية اظتسلمة اليت لديها اختيار كقوة سبق تقرير أمهية التفكَت كاالختيار يف القرارا
فإذا جاء األمر من اطتالق كتعظيم أكامر ا ، إرادة كفق اظتعايَت الشرعية ، كىنا يف ىذه اآلية بياف حدكد االختيار ، 

ال ينبغي كال يليق مبن اتصف   " قاؿ الشيخ السعدم : كالقبوؿ كالرضا ، متثاؿبل جيب االفال غتاؿ لالختيار ، 
باإلدياف، إال اإلسراع يف مرضاة ا كرسولو، كاعترب من سخط ا كرسولو، كامتثاؿ أمرمها، كاجتناب هنيهما، فال يليق 

أم: اطتيار،  أمرىم من اطتَتة عتم يكوف أف كحتما بو كألزما بو من األمور، أمرا كرسولو ا قضى إذا مبؤمن كال مؤمنة
اظتؤمن كاظتؤمنة، أف الرسوؿ أكىل بو من نفسو، فال جيعل بعض أىواء نفسو حجابا بينو ىل يفعلونو أـ ال؟ بل يعلم 

 . (ُ)" كبُت أمر ا كرسولو
ألمر ا كرسولو ، كاختيارىا تبعان  كاظترأة اظتسلمة ذات الرأم السليم كاالختيار اظتوفق ، البد أف يكوف رأيها تبعان 

كحذر ا من معصية ا كؽتا يعينها على ذلك صفة اإلدياف اليت تتحلى هبا ) كال مؤمنة ( ، الختيار ا كرسولو ، 
كمن خالفهما يف شيء فقد ضل ضالال مبينا ؛ ألف ا ىو اظتقصد كالنيب ىو اعتادم اظتوصل " كرسولو كؼتالفتهما ، 

 .  " (ِ) .، فمن ترؾ اظتقصد كمل يسمع قوؿ اعتادم فهو ضاؿ قطعا

كال شك أف اظترأة اظتسلمة تعًتضها يف حياهتا مستجدات كمشكالت ، خاصة من تعيش يف بيئة الغرب ، كمبا أهنا 
مؤمنة با ، ذات شخصية قوية اإلدارة ، عليها أف تعرض أمرىا على كتاب ا كسنة رسولو صلى ا عليو كسلم ، 

فإف ردت كامتنعت عن القبوؿ فهذا ضالؿ كفر ، كإف "  فإف كجدت اضتكم الشرعي كجب عليها االمتثاؿ كاالتباع ،
 . (ّ)"قبلت األمر كاعتقدت الوجوب ، كلكنها عصت فعالن ، فهذا ضالؿ خطأ كفسق 

كمن مقتضيات اإلدياف با كرسولو صلى كؽتا ابتلينا فيو يف ىذا العصر ، إعماؿ العقل كالرأم يف حكم ا كرسولو ، 
كىذا ال ينايف حرية االختيار كاإلرادة اليت أحد من البشر على قوعتما كحكمهما ، قوؿ ا عليو كسلم ، عدـ تقدمي 

فاإلرادة الفاعلة ينتج عنها مسئولية مثمرة ، ،  كتكامل بينهما عالقة تالـزسها اإلسالـ يف نفوس اظتسلمُت ، فيغر 
 إذا صدرا من مشكاة النبوة .كال تناقض بُت العقل كالنقل ، كحرية العقل تتبع الوحي ، 

                                                           
 ( . ٓٔٔ/ُتيسَت الكرمي اظتناف للسعدم ) (ُ)
 ق .َُِْ/ّبَتكت ، ط –( ، دار إحياء الًتاث  ُٗٔ/ِٓ) مفاتيح الغيب للرازم (ِ)
 ق .ُُْٗ/ُبَتكت ، ط –( ، دار الكلم الطيب ِّ/ّ) لنسفيل مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيلانظر :  (ّ)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=209&surano=33&ayano=36#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=209&surano=33&ayano=36#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=209&surano=33&ayano=36#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=209&surano=33&ayano=36#docu


19 
 

 النتائج والتوصيات 

كإف من رتيل رتيع أمرنا ، اضتمد  الذم أكمل لنا الدين ، كأمت لنا النعمة ، كالذم شرع لنا ما يصلح حياتنا ، كيقيم 
من خالؿ معاينة الواقع الذم تعيشو ك عنايتو كرعايتو االىتماـ باظترأة اظتسلمة ، كبناء شخصيتها من رتيع النواحي ، 

اظتسلمة يف الغرب ، ؾتد أهنا تواجو حتديات كمشكالت كبَتة ، رمبا هتدد إدياهنا كىويتها اإلسالمية ، كمن خالؿ ىذا 
 التالية :البحث مت التوصل إىل النتائج 

ؽتا دتيزت بو سورة األحزاب العناية باظترأة اظتسلمة من رتيع اصتوانب : اإلديانية كاالجتماعية كالفكرية ، ؽتا يؤىلها  -ُ
للقياـ بدكرىا اإلصالحي يف األسرة كاجملتمع ، كؽتا يدؿ على أمهية رعاية ىذا الدكر التشاركي ، بالضوابط 

 ، كحتفظها من الشبهات اظتعاصرة .الشرعية اليت جتنبها الفنت كالشهوات 
يف زمن اختالط اظتفاىيم ، كانتكاس الفطر كاألخالؽ ، البد من العناية ببناء الشخصية اإلسالمية ، كىذا البناء  -ِ

حيتاج إىل أساس كقاعدة صلبة ، تبدأ من اإلسالـ ، فاإلسالـ ىو صبغة ا ، اليت تصبغ اظتسلم بصبغة خاصة ، 
 . دتو كسلوكو ، كدتيزه عن غَته من البشرتظهر يف عقيدتو كعبا

العناية باصتانب اإلدياين يف الشخصية اإلسالمية ، يعد من أىم اصتوانب ، كأكالىا ، كسورة األحزاب اظتدنية ، من  -ّ
السور اليت اعتنت بشخصية اظترأة اإلديانية ، من خالؿ التوجيهات كاألكامر كالنواىي اليت اشتملت عليها السورة 

األمر بالتكاليف الشرعية ) الصالة كالزكاة ص فيما يلي : األمر بالتقول ، كالعناية بالقلب كاعتقاده ، ك ، كتتلخ
 اضتث على االتصاؼ بكماؿ األعماؿ كرتاؿ األخالؽ ، ، ك  كطاعة ا كرسولو (

عي بطبعو ، العناية باصتانب االجتماعي يف الشخصية اإلسالمية ، أمر يستحق االىتماـ ، ألف اإلنساف اجتما -ْ
كحىت تتخطى اظتؤمنة العقبات كاظتشكالت ، يف حياهتا االجتماعية كالعملية ، حتتاج إىل ضوابط شرعية ، كاضتذر 
من مواطن الشبهات ، كقد سامهت سورة األحزاب ، يف اضتفاظ على ىوية اظتسلمة يف بالد الغرب ، من خالؿ 

رجاؿ ، كاألمور اظتعينة على ذلك ، كقرارىا يف بيتها ، كعدـ منهج اظترأة اظتسلمة يف حجاهبا كخطاهبا مع البياف 
 . التربج ، كتزكدىا من العبادات اليت تسهم يف ثبات أمرىا ، كطهارة قلبها

العناية باصتانب الفكرم لدل اظترأة اظتسلمة ، ؽتا يعُت على مواجهة التحديات الفكرية ، كالنجاة من الشبهات ،  -

األحزاب نلحظ عناية القرآف بتنمية فكر اظترأة ، من خالؿ حثها على االختيار كقوة كمن خالؿ تأمل سورة 

مبدأ تعزيز  ذلك يف ما يلي : ىاإلرادة ، اليت تعينها على استسهاؿ الصعاب كالوصوؿ إىل اظتعايل ، كيتجل
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كأمهية التفكَت يف اظتصَت ،  ، كخاصة يف األمور اضتياتية اعتامة ، االستشارة ك عدـ التعجل يف اختاذ القرار ك تبنيو

على قيم الدنيا ، كحُت يتيح اإلسالـ حرية االختيار كاإلرادة  كاالختيار السليم اظتبٍت على تقدمي قيم اآلخرة

كال شك أف اظترأة اظتسلمة  . للمسلمة ، حيملها مسئولية اختيارىا كقرارىا ، كما يتبع ذلك من جزاء كثواب

مشكالت ، خاصة من تعيش يف بيئة الغرب ، كمبا أهنا مؤمنة با ، ذات تعًتضها يف حياهتا مستجدات ك 

شخصية قوية اإلدارة ، عليها أف تعرض أمرىا على كتاب ا كسنة رسولو صلى ا عليو كسلم ، فإف كجدت 

 . اضتكم الشرعي كجب عليها االمتثاؿ كاالتباع

 التوصيات :

 رمياظترأة اظتسلمة ، كإبراز مكانتها كتكرمي اإلسالـ عتا ، من خالؿ القرآف الكبأكصي يف هناية ىذا البحث بأمهية العناية 
كإبراز كختصيص مؤدتر لذلك ، كإلقاء الضوء على حياة اظترأة يف اإلسالـ ، كدتيزىا يف رتيع اجملاالت ، كالسنة النبوية ، 

ضم زتالت التشويو اليت تتعرض عتا اظترأة يف يف خللمرأة اظتسلمة اظتلتزمة بدينها كعقيدهتا ، اظتشرؽ النموذج الصحيح 
 كاإلسالـ برمء من ذلك ، ناصع صفحاتو ، كمشرؽ بعدلو كإحسانو .اإلسالـ ، كاهتامو بالظلم كمصادرة حريتها ، 

كأف ينفعنا كيف ختاـ ىذا البحث أسأؿ ا القبوؿ كالسداد ، كأف يصلح العباد كالبالد ، كأف يوفقنا ظتا حيب كيرضى ، 
 كينفع بنا ، كأف يبلغ ىذا الدين ما بلغ الليل كالنهار .
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 راجعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم

 ىػ. َُْٖ/ُبَتكت ، ط –أحكاـ القرآف البن العريب ، دار الكتب العلمية  -ُ
، رسالة ماجستَت جبامعة أـ القرل ،  عبد الوىاب الديلمي،بعض معامل اجملتمع من سورة األحزاب  -ِ

 ىػ .ُّٕٗ
 د. ػتفوظ كلد خَتم ،  بناء الشخصية اإلبداعية يف اإلسالـ -ّ

http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=193660   
 تاج العركس من جواىر القاموس للزبيدم ، دار اعتداية . -ْ
 ـ ُْٖٗتونس ،  –التحرير كالتنوير البن عاشور ، الدار التونسية للنشر  -ٓ

 ىػ َُْٓ/ْبَتكت ،ط –ياء الًتاث لأللوسي ،دار إح ركح اظتعاين يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع اظتثاين -ٔ

 حياف األندلسي ، دار إحياء الًتاث العريب .أليب ) البحر ايط ( التفسَت الكبَت  -ٕ
اظتغرب  –التمهيد ظتا يف اظتوطأ من اظتعاين كاألسانيد البن عبد الرب، كزارة عمـو األكقاؼ اإلسالمية  -ٖ

 ق .ُّٕٖ،

 ىػ (َُِْ/ُتيسَت الكرمي اظتناف يف تفسَت كالـ اظتناف للسعدم  ، مؤسسة الرسالة ) ط -ٗ
  . ىػ ُّّٕ/ِالقاىرة ، ط –مصطفى اضتليب ، طربم جامع البياف يف تفسَت القرآف لل -َُ

    ـ . ُٖٗٗبَتكت ،  –، حتقيق بشار عواد ، دار الغرب اإلسالمي  لًتمذمالكبَت لاصتامع  -ُُ
 ىػ،َُْٕ،دارابن كثَت،ّاصتامع اظتسند الصحيح للبخارم ،حتقيق :د مصطفى البغا،دمشق،ط -ُِ

 ـ ُْٔٗ –ق ُّْٖ/ ِالقاىرة ، ط  – اصتامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ، دار الكتب اظتصرية -ُّ
 بَتكت . –للسيوطي ، دار الفكر الدر اظتنثور  -ُْ
 دراسة النظم القرآين يف سورة األحزاب ، حسن عثماف يوسف عدكاف ، نسخة الكًتكنية -ُٓ
 ، نسخة الكًتكنية . الداللة اكمة آلية اضتجاب على كجوب تغطية الوجو ، لطف ا خوجة -ُٔ
 ، ملث ػتكم . ِْزبدة اآلداب من آية اضتجاب / د أمَتة بنت علي الصاعدم ص  -ُٕ

مكتبة اظتعارؼ ( لأللباين ، السلسلة الصًَّحيحىة) سلسلة األحاديث الصحيحة كشيء من فقهها كفوائدىا -ُٖ
 ق .ُُْٓ،

http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=193660
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=193660
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بَتكت ،  –السنن أبو داككد السجستاين ، حتقيق :عزت الدعاس كعادؿ السيد ، دار اضتديث  -ُٗ

 ىػ . ُّٖٖ/ُط

 ىػُّٖٗ/ُط –سورة األحزاب عرض كتفسَت د. مصطفى زيد ، دار الفكر العريب  -َِ
 ق .ُِّْ/ ُ، ط الكويت كالتوزيع، للنشر غراس مؤسسةلأللباين ،  صحيح سنن أيب داكد -ُِ

دار إحياء الًتاث  سلم بن اضتجاج القشَتم ، ، حتقيق ػتمد فؤاد عبد الباقي ،بَتكت،ظتالصحيح اصتامع  -ِِ

 .العريب 

 ىػ ( ُُْٓ/ ِبَتكت ، ) ط –، دار الكتب العلمية  البن القيمعوف اظتعبود شرح سنن أيب داككد  -ِّ

 ق ، ُِِْ/ُبَتكت ، ط –ارر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز ابن عطية ، دار الكتب العلمية  -ِْ
 ق ُُْٔ/ ّط بَتكت ، –، دار الكتاب العريب مدارج السالكُت بُت منازؿ إياؾ نعبده كإياؾ نستعُت   -ِٓ
 ـ ُّٗٗ -ىػ  ُُْٗ/ ُبَتكت ، ط  –مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل للنسفي ، دار الكلم الطيب  -ِٔ

 ق( ُُْٕ/ْمعامل التنزيل يف تفسَت القرآف للبغوم  دار طيبة للنشر )ط -ِٕ
 ـ . ُِّٗ -ىػ  ُُّٓ/  ُحلب ، ط  –معامل السنن للخطايب ، اظتطبعة العلمية  -ِٖ
 اإلسالمية / د عمر األشقر ، نسخة الكًتكنية .معامل الشخصية  -ِٗ
  https://rajulunkarim.wordpress.com معامل اجملتمع اإلسالمي يف سورة األحزاب -َّ

 ىػ ( َُِْ/ّبَتكت ) ط –مفاتيح الغيب للرازم  ، دار إحياء الًتاث العريب  -ُّ
مقاؿ : أمهات اظتؤمنُت رضي ا عنهن كامتحاف التخيَت / سعاد عدين  -ِّ

https://www.mouminate.net/ 
        https://saaid.net/Minute/261.htm / فرحاف العطار آيات التخيَت تربية ك تذكَتمقاؿ :  -ّّ
 ىػ.ُُْٗ/ُمصر ، ط –ار اليقُت من لطائف التفسَت للشيخ أزتد فرح عقيالف ، د -ّْ

بَتكت  –منحة الكرمي الوىاب يف تفسَت آيات األحكاـ يف سورة األحزاب لالحم ، دار العاصمة  -ّٓ
 ق.ُِْٔ/ُ،ط

 القاىرة . –نظم الدرر يف تناسب اآليات كالسور للبقاعي ، دار الكتاب اإلسالمي  -ّٔ
 ـ .ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗبَتكت،  -اظتكتبة العلمية ، النهاية يف غريب اضتديث البن األثَت  -ّٕ

https://www.mouminate.net/2015/04/
https://saaid.net/Minute/261.htm
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 الفهرس 

 الصفحة الموضوع
 ِ اظتقدمة   
 ّ التمهيد  

 ْ    األحزاب كمواضيع سورة أىم مقاصد

 ْ معامل الشخصية اإلسالمية
 ٓ اور األكؿ : شخصية اظترأة اإلديانية . 

 َُ اور الثاين : شخصية اظترأة االجتماعية . 
 ُْ اور الثالث : شخصية اظترأة الفكرية . 

 ُٖ النتائج كالتوصيات  
 ُٗ اظتراجع 
 ُِ الفهرس 

 


