
المراجع

المراجع العربية.أ

القرآن الكرمي

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع األلوسي،شهاب الدين حممود ابن عبداهللا احلسيين. 
.بريوت: دار الكتب العلمية.املثاين

م). سعود العربية:1999(تفسري القرآن العظيمالقرشي الدمشقي،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري. 
دار طيبة للنشر والتوزيع.

جامع البيان يف تأويل الطربي،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي أبو جعفر. 
م). بريوت: مؤسسة الرسالة.2000(القرآن

. تفسري أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطى،حممد األمني بن حممد املختار اجلكىن. 
عودية،  جممع الفقه اإلسالمي.جدة:اململكة العربية الس

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع األلوسي،شهاب الدين حممود ابن عبداهللا احلسيين. 
.بريوت: دار الكتب العلمية.املثاين

1414(لسان العرباألنصاري الرويفعى،حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل مجال الدين ابن منظور.  
صادر.ه) .بريوت: دار ال

معامل م ).1997- هـ 1417هـ)510البغوي، حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود.(املتوىف: 
. بريوت:دار طيبة للنشر والتوزيع.التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي

. دار جامع البيان يف تفسري القرآن للطربي).310-224الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير. (
هجر.

التحرير ه).1984هـ) 1393التونسي، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور. (املتوىف : 
الدار التونسية للنشر.. تونس:والتنوير



تفسري ه).1420هـ ] 774- 700القرشي الدمشقي، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري. [ 
. بريوت: دار طيبة للنشر والتوزيع.القرآن العظيم

. مطابع أخبار اليوم.تفسري الشعراويم).1997هـ) 1418الشعراوي ،حممد متويل. (املتوىف : 

البحر هـ). 745األندلسي، أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين (املتوىف: 
. بريوت: دار الفكر.احمليط يف التفسري

غرائب هـ).1416هـ) 850ن حسني. (املتوىف: القمي النيسابوري، نظام الدين احلسن بن حممد ب
دار الكتب العلميه.بريوت:القرآن ورغائب الفرقان،

. دار اإلميان اسكندرية.أدلة احلجاباملقدم، حممد بن امساعبل.

مصر: شركة تفسري املراغي.م)1946- هـ 1365هـ) 1371املراغي، أمحد بن مصطفى (املتوىف: 
ىب احلليب وأوالده.مكتبة ومطبعة مصطفى البا

. بريوت: دار ابن  فتح القديرهـ)، 1250الشوكاين اليمين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا. (املتوىف: 
كثري.

.النقاب للمـرأة بني القول ببدعيته والقول بوجوبهالقرضاوي، يوسف. 

م). 2005-هـ 1426(االختيار لتعليل املختاراحلنفي ،عبد اهللا بن حممود بن مودود املوصلي. 
بريوت: دار الكتب العلمية.

الشرح الكبري.الشهري بالدردير، أبو الربكات أمحد بن حممد العدوي. 

.حاشية الصاوي على الشرح الصغريالصاوي ،أمحد بن حممد.

املغين يف فقه اإلمام أمحد بناملقدسي ، أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد ابن قدامة. 
.حنبل الشيباين

م ). مصر: دار 2003هـ ـ 1424(.الدر املنثور يف التفسري باملاثورالسيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر.
هجر.



م).الكويت: دار القلم والتوزيع.1995- ه1416(حترير املرأة يف عصر الرسالة.أبو شقة، عبد احلليم. 

جامع البيان هـ)،. 310غالب اآلملي. (املتوىف : أبو جعفر الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن 
. مؤسسة الرسالة.يف تأويل القرآن

املهذب يف فقه اإلمام الشافعي.أبو إسحاق ،إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي. 

.مالبس نساء العرب قبل اإلسالممحيد صاحل ،الدكتور عبد العزيز.

. دار الدعوة.املعجم الوسيطحممد النجار، إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ 

تاج العروس من جواهر .يض ، امللّقب مبرتضى ، الزَّبيديحمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين ، أبو الف
دار اهلداية.القاموس، 

دار الدعوة..املعجم الوسيطمد عبد القادر ـحممد النجار، إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حا

دار املعارف.القاهرة: لسان العرب، منظور,ابن.

).مؤسسة روز الیوسفحممد سعيد العشماوي، حقيقة اجللباب وحجية احلديث، (

م).2008-هـ 1429.عامل الكتب. (معجم اللغة العربية املعاصرةعمر،أمحد خمتار عبد احلميد. 

املراجع األجنبية. 2

An-Najah, Ahmad Zain. Jilbab menurut Syari’ah Islam (Meluruskan
Pandangan Pof. Dr. Qurais Shihab). Jakarta: Cakrawala.

ة،(جاكرتا: مكتبقريش شهاب)حممداجللباب يف شريعة اجللباب (التصوبيات للرأيالنجاح ، أمحد زين. 
.)2009جكرواال، 



Shihab, Muhammad Quraish. Tafsir Al-Mishbah. Jakarta: Lentera Hati.

.لنترياهاتى: جاكرتا. تفسري املصباح. )2002(شهاب، حممد قريش

Shihab, Muhammad Quraish. Wawasan Al-Qur’an. Bandung: Al-Mizan.

.7بندوع :مكتبة ميزان. الطبعة ووسان القرآن. حممد قريش. ،شهاب

Shihab, Muhammad Quraish. Membumikan Al-Qur’an. Bandung: Al-
Mizan.

). باندوع: ميزان.1994شهاب، حممد قريش شهاب.ممبوميكن القرآن(

Shihab, Muhammad Quraish. Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah. Jakarta:
Lentera Hati.

).2004،(جاكرتا، لنترياهاتى،لباس املرأة املسلمةاجللباب، شهاب ،حممد قريش .

Sholehah, Atik. Makna Thoghut dalam Al-Qur’an (Study Komparatif
antara Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Mishbah. Pekanbaru: UIN
SUSKA RIAU.

معىن الطاغوت يف القرآن دراسة مقارنة بني التفسري املراغي وتفسري صاحلة، عتيق.
.بيكنباروا: جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية.)2012(املصباح

Fakhruddin, Fuad Muhammad. Aurat dan Jilbab dalam Islam. Jakarta:
Ilmu Jaya.

).جاكرتا:مكتبة علم جايا.1984،( اجللباب يف اإلسالمو العورة فخر الدين،فؤاد حممد.  

املسلمة لقربش شهاب.اجللباب ولباس املرأة youtubeأنظر، 

Lihat, youtube jilbab,dan pakaian wanita muslimah quraish shihab.

.اجللباب ، ولباس املرأة لقريش شهابyoutubeأنظر، 




