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Allah, Glory be to Him, has created man and bestowed upon
him many great blessings and good and beautiful attributes. Among
these great blessings that Allah bestowed on man is the blessing of
eloquence and the ability to communicate and speak, as through it
man is able to express his feelings and feelings with others. He
becames able to understand and deal with other people with ease,
and without the blessing of the ability to speak, man would be
unable to communicate with the rest people. To thank Allah, a man
should utilize his ability to clarify things and to communicate in
terms of. Sharia commands concerning using good and approval
speachs and stays a way from any speech that may be a cause of
conflict or incitement to strife among people.
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آداب الحديث في القرآن الكريم
م.م .ضياء جميل عبداهلل

قسم عموم القرآن والتربية اإلسالمية  ,كمية التربية لمعموم اإلنسانية  ,جامعة األنبار ,العراق.

الخالصة:

لقد خمؽ اهلل سبحانو كتعالى اإلنساف كتفضؿ عميو بكثير مف النعـ العظيمة كالصفات القكيمة كالجميمة ،
كمف ىذه النعـ الكبيرة التي كىبيا اهلل إلى اإلنساف ىي نعمة البياف كالقدرة عمى التحدث كالكالـ  ،إذ أصبح
اإلنساف مف خالليا قاد ار عمى التعبير عف ما في نفسو مف مشاعر كأحاسيس مع اآلخريف ك أصبح قاد انر عمى

أف يتفاىـ كيتعامؿ مع باقي الناس بسيكلو كيسر كلكال نعمة القدرة عمى الكالـ ألصبح اإلنساف عاجز عف التفاىـ
مع باقي الناس لذا  ،يجب عمى اإلنساف أف يشكر اهلل عمى ىذه النعمة  ،كمف أنكاع الشكر هلل ىي أف يستعمؿ
اإلنساف نعمة البياف كالقدرة عمى التحدث فيما أمر بو الشرع مف الكالـ الطيب كالحسف  ،كيبتعد عف الكالـ
الذم يككف سبب لحدكث التنازع أك إثارة الفتف بيف الناس .

الكممات الدالة :األدب ،نعمة الحديث ،حسف الحديث ،اجتناب المغك ،التنابز ،الصدؽ .
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المقدمة

الحمد هلل رب العالميف  .الميـ لؾ الحمد عمى نعمة اإلسالـ كاإليماف  ،كلؾ الحمد أف

جعمتن ا مف أمة محمد عميو الصالة كالسالـ  ،كأشيد أف ال إلو اال اهلل كحده ال شريؾ لو  .كأشيد
أف محمد اعبده كرسكلو  .الميـ صؿ كسمـ كبارؾ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف .

كبعد :

لقد خمؽ اهلل سبحانو كتعالى اإلنساف كأكجده في ىذه األرض مف أجؿ عمارتيا كعبادتو سبحانو

كتعالى كاالنقياد لما أمر بو مف أكامر كنكاىي كأسبغ عميو نعـ كثيرة ظاىرة كباطنة  ،مف أجؿ

أ ف يككف قاد ار عمى تحمؿ ما أمر بو كما نياه عنو  ،فكانت مف بيف ىذه النعـ الكبيرة ىي نعمة

القدرة عمى اإلفصاح عف ما في مكنكنات النفس البشرية مف أحاسيس كمشاعر كذلؾ عف

طريؽ القدرة عمى التحدث مع اآلخريف لذا فيجب عمى اإلنساف أف يستخدـ ىذه النعمة التي
منحو كأمتف اهلل بيا عميو في أمكر الخير كالعمؿ الصالح كالنافع لمبشرية جميعا .كأف يعكد لسانو

عمى الكالـ الطيب كالمنطؽ الحسف .

أهمية الموضوع وسبب االختيار :

أف مف بيف األسباب التي جعمتني أختار الكتابة في ىذا المكضكع ،ىي أني أردت بياف أىمية

كفائدة أحدل النعـ التي أمتف اهلل بيا عمى اإلنساف كىي نعمة القدرة عمى الكالـ  ،فضال عف

ذلؾ ،فإف الدراسات التي تناكلت ىذا المكضكع قميمة حسب اطالعي .
منيج الدراسة :

ُ -عزك اآليات القرآنية إلى سكرىا كمكاضيعيا في المصحؼ بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية .
ِ -خرجت األحاديث الكاردة .

ّ -أذكر بطاقة الكتاب كاممة في اليامش عند ذكر المصدر ألكؿ مرة ثـ أكتفي بذكر اسـ
الكتاب كالجزء كالصفحة عند أعادة ذكره .

كقد اقتضت حالة البحث أف تككف خطتو مرسكمة عمى النحك التالي :

المبحث األكؿ  :تعريؼ آداب الحديث في المغة كاالصطالح.
المبحث الثاني  :بياف أىمية نعمة الكالـ كالنطؽ.

المبحث الثالث  :آداب الحديث في القرآف.
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المبحث األول  :تعريف اداب الحديث في المغة واالصطالح :

ً
ً
األدب في المغة  :قاؿ ابف فارس (ُ) ( :اٍليى ٍم ىزةي ك َّ
الدا يؿ ىكاٍل ىب ي
اء أصؿ ىكأحد تىتىفىَّرعي ىم ىسائميوي ىكتىٍرجعي
ى
(ِ)
ً
ً
إليو :فىاألدب أىف تى ٍجمع النَّاس إًلىى طىع ً
ام ىؾ .ىكًى ىي اٍل ىمأ ىٍد ىبةي ىكاٍل ىمأ يٍد ىبةي) .ك( أصؿ ىم ٍع ىنى ىكم ىمة أ ىىد وب
ى
ٍ ىى ى
ً
َّ ً
ً
ً
ىم
،س ِّم ىي أ ىىدنبا؛ ألنوي ىيأٍد ي
ب-أٍ
" في الم ىغة :اٍل ىج ٍمعي  ،ىك ًم ٍنوي :األدب بً ىم ٍع ىنى الظ ٍرؼ ىك يح ٍس ًف التَّىنأكؿ ي
الناس إًلىى اٍلمح ً
الد ٍر ً
الن ٍفس ك َّ
امًد )(ّ) .ك( األدب :ىأدب َّ
الرج يؿ بالضـ
ب ي
س ،تقكؿ منو :أ يىد ى
ىى
ىي ٍج ىمعي  َّ -ى

ب ،في معنى تأدب)(ْ).
ب .كابف فألف قد
ى
فيك أ ه
استأد ى
ىديب ،كأ َّىد ٍبتيوي فىتأى َّد ى
األدب في االصطالح :

(يقع عمى كؿ رياضو محمكدة يتخرج بيا اإلنساف في فضيمة مف الفضائؿ) (ٓ) .ك(األدب عبارة

عف معرفة ما يتحرز بو عف جميع أنكاع الخطأ)(ٔ).

تعريف الحديث في المغة :
(ٖ)
يث الجديد مف كؿ شيء القريب كجكده )(ٕ) ك(الحديث نقيض القديـ)
(الحًد ي
ى

(ُ) ابػ ػػف فػ ػػارس ى ػ ػػك االمػ ػػاـ أبػ ػػك الحس ػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف ف ػ ػػارس بػ ػػف زكري ػ ػػا محم ػ ػػد ب ػ ػػف حبيػ ػػب القزكين ػ ػػي كلػ ػػد ف ػ ػػي
ق ػػزكيف كك ػػاف عالم ػػا بالمغ ػػة كالنح ػػك كاألدب كل ػػو مص ػػنفات ف ػػي ى ػػذه العم ػػكـ ت ػػكفي بػػػالرم س ػػنة ّٓٗى ػ ػ  :ينظ ػػر
 :سػ ػػير أعػ ػػالـ النػ ػػبالء شػ ػػمس الػ ػػديف ابػ ػػك عبػ ػػداهلل محمػ ػػد بػ ػػف احمػ ػػد بػ ػػف عثمػ ػػاف بػ ػػف قايمػ ػػاز الػ ػػذىبي (تْٕٖ:

ق)  ،تحقيؽ  :شعيب االرناؤكط  ،مؤسسة الرسالة ،طَُّْٓ ،ق  ُٖٗٓ-ـ ُٕ.َُٓ/

(ِ) معج ػ ػػـ مق ػ ػػايس المغ ػ ػػة  ،أحم ػ ػػد ب ػ ػػف ف ػ ػػارس ب ػ ػػف زكري ػ ػػا القزكين ػ ػػي الػ ػ ػرازم أب ػ ػػك الحس ػ ػػيف (تّٓ:ىػ ػ ػػ)،تحقيؽ:
عبد السالـ محمد ىاركف  ،دار الفكر (د.ط)ُْٗٗ،ىػُٕٗٗ-ـ.ْٕ/ُ:
(ّ) المكسػ ػ ػػكعة الفقييػ ػ ػػة الككيتيػ ػ ػػة  ،صػ ػ ػػادرة عػ ػ ػػف ك ازرة االكقػ ػ ػػاؼ كالشػ ػ ػػؤكف اإلسػ ػ ػػالمية الككيػ ػ ػػت ،مطػ ػ ػػابع دار
الصفكة ،طَُُْْ(،ىػ) .ّْٓ/ِ:

(ْ) الص ػ ػ ػ ػػحاح ت ػ ػ ػ ػػاج المغ ػ ػ ػ ػػة كص ػ ػ ػ ػػحاح العربي ػ ػ ػ ػػة  ،أب ػ ػ ػ ػػك نص ػ ػ ػ ػػر إس ػ ػ ػ ػػماعيؿ ب ػ ػ ػ ػػف حم ػ ػ ػ ػػاد الج ػ ػ ػ ػػكىرم الف ػ ػ ػ ػػارابي
(تّّٗ:ىػ ػ ػ ػ ػػ)،تحقيؽ :أحم ػ ػ ػ ػػد عب ػ ػ ػ ػػد الغف ػ ػ ػ ػػكر عط ػ ػ ػ ػػار  ،دار العم ػ ػ ػ ػػـ لممالي ػ ػ ػ ػػف  ،بي ػ ػ ػ ػػركت ،طَُْْٕ ،ى ػ ػ ػ ػ ػ -
ُٕٖٗـ.ٖٔ/ُ:
(ٓ) المصػ ػػباح المني ػ ػػر ف ػ ػػي يري ػ ػػب الش ػ ػػرح الكبيػ ػػر  ،أحم ػ ػػد ب ػ ػػف محم ػ ػػد ب ػ ػػف عم ػ ػػي الفي ػ ػػكمي ث ػ ػػـ الحم ػ ػػكم  ،أب ػ ػػك
العباس ( تَٕٕ :ىػ) ،المكتبة العممية – بيركت ( ،ب.ط.ب.ت).ٗ/ُ:

(ٔ) التعريف ػ ػػات  ،عم ػ ػػي ب ػ ػػف محم ػ ػػد ب ػ ػػف عم ػ ػػي الػ ػ ػزيف الشػ ػ ػريؼ الجرج ػ ػػاني(تُٖٔ:ىػ ػ ػػ)،دار الكت ػ ػػب العممي ػ ػػة –
بيركت – لبناف،طَُُّْ،ىػُّٖٗ-ـ .ُٓ/ُ :
(ٕ) مش ػ ػػارؽ األنػ ػ ػكار عم ػ ػػى ص ػ ػػحيح االث ػ ػػار عي ػ ػػاض ب ػ ػػف مكس ػ ػػى ب ػ ػػف عي ػ ػػاض ب ػ ػػف عم ػ ػػركف الحص ػ ػػبي البس ػ ػػتي
أبك الفضؿ (تْْٓ:ىػ) ،المكتبة العتيقة كدار التراث)(،ب.ط.ب.ت).ُّٖ/ُ:

(ٖ) لسػ ػػاف العػ ػػرب محمػ ػػد بػ ػػف مكػ ػػرـ بػ ػػف عمػ ػػي أبػ ػػك الفضػ ػػؿ جمػ ػػاؿ الػ ػػديف اب ػ ػػف منظػ ػػكر األنصػ ػػارم الركيفعػ ػػي
اإلفريقي (تُُٕ:ىػ)،دار صادر –بيركت ،طُُّْْ،ىػ.ُُّ/ِ:
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الحديث في االصطالح

أحاديث)

(ُ)

( :الحديث الخبر يتحدث بو كينقؿ كيأتي لمقميؿ كالكثير جمع

ك(حدث تكمـ أخبر)(ِ).

المبحث الثاني  :بيان أهمية نعمة الحديث والبيان.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ )(ّ) ،ىذه اآلية تبيف أحد
النعـ التي أنعـ اهلل بيا عمى اإلنساف إذ أف المقصكد بػ (البياف) ىك الكالـ(ْ) ،إذ أف اهلل عمـ
اإلنساف النطؽ كالفيـ كالكتابة كفضمو عمى سائر الحيكانات(ٓ) ،فنعمة الكالـ مف أجؿ النعـ التي

أسبغيا اهلل عمى اإلنساف ككرمو بيا عمى سائر الخمؽ (ٔ) ،فاإلنساف لكال نعمة البياف كالنطؽ الذم
أ عطاه اهلل ألصبح عاجز عف البياف ( لذلؾ فاف الكالـ ترجماف يعبر عف مستكدعات الضمائر
كيخبر بمكنكنات السرائر ال يمكف استرجاع بكادره كال يقدر عمى رد شكارده فحؽ العاقؿ أف

يتحرز مف زهلل باإلمساؾ عنو أك باإلقالؿ منو) (ٕ) ،كقد ذكر اهلل سبحانو كتعالى اإلنساف باف
جعؿ لو لساف كشفتيف ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﭐﱠ (ٖ) ،فاهلل سبحانو
كتعالى أعطى اإلنساف المساف كالشفتيف حتى يككف قاد انر عمى النطؽ بيما(ٗ) ،يقكؿ ابف القيـ :

(كجعؿ سبحانو المساف عضكان لحميان ال عظـ فيو كال عصب لتسيؿ حركتو كليذا ال تجد في
(ُ) معجـ متف المغة  ،أحمد رضا ،دار مكتبة الحياة –بيركت (ب.ط)ُّٕٕ،ىػُٖٗٓ-ـ . َْ/ِ:
(ِ) الق ػ ػػامكس الفقي ػ ػػي لغ ػ ػػة كاص ػ ػػطالحا ال ػ ػػدكتكر س ػ ػػعدم أب ػ ػػك حبي ػ ػػب ،دار الفك ػ ػػر – س ػ ػػكريا "طَُِْٖ،ى ػ ػ ػ-
ُٖٖٗـ .ٕٗ/ُ:

(ّ) سكرة الرحمف اآلية .)ْ-ُ( :
(ْ) ينظػ ػػر جػ ػػامع البيػ ػػاف فػ ػػي تأكيػ ػػؿ الق ػ ػرآف  ،محمػ ػػد بػ ػػف جريػ ػػر بػ ػػف يزيػ ػػد بػ ػػف كثيػ ػػر بػ ػػف يالػ ػػب االممػ ػػي ،أبػ ػػك
جعفػ ػ ػػر الطبػ ػ ػػرم(تَُّى ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػػؽ :أحمػ ػ ػػد محمػ ػ ػػد شػ ػ ػػاكر  ،مؤسسػ ػ ػػة الرسػ ػ ػػالة،طََُِ،َُِْ،ـ،ِِ/ٕ :
تفسػ ػ ػػير الماتريػ ػ ػػدم  ،محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف محمػ ػ ػػكد بػ ػ ػػف أبػ ػ ػػك منصػ ػ ػػكر الماتريػ ػ ػػدم (تّّّ:ى ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػػؽ:
الدكتكر مجدم باسمكـ ،دار الكتب العممية -بيركت لبناف ،طُُِْٔ،ىػََِٓ-ـ،ْٔ/ٗ:

(ٓ) ينظػ ػػر الكسػ ػػيط فػ ػػي تفسػ ػػير الق ػ ػرآف المجيػ ػػد ،أبػ ػػك الحسػ ػػف عمػ ػػي بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف عمػ ػػي الكأحػ ػػدم
النيسػ ػ ػ ػػابكرم الشػ ػ ػ ػػافعي (تْٖٔ:ى ػ ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػ ػػؽ :عػ ػ ػ ػػادؿ أحمػ ػ ػ ػػد عبػ ػ ػ ػػد المكجػ ػ ػ ػػكد ك عمػ ػ ػ ػػي معػ ػ ػ ػػكض كآخػ ػ ػ ػػركف،
ْ،ُِٕ/ك المح ػػرر ال ػػكجيز ف ػػي تفس ػػير الكتػ ػػاب العزي ػػز  ،أب ػػك محم ػػد عب ػػد الحػ ػػؽ ب ػػف يال ػػب ب ػػف عب ػػد الػ ػػرحمف
بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي (ِْٓىػ) ،تحقيؽ :عبد السالـ عبد السافي محمد.ِّّ/ٓ ،

(ٔ) خمؽ المسمـ  ،محمد الغزالي  ،دار الرياف لمتراث  ،القاىرة ،طَُُْٖ،ىػٕٕ :ُٖٕٗ-
(ٕ) ادب الػ ػػدنيا كالػ ػػديف  ،أبػ ػػك الحسػ ػػف عمػ ػػي بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف محم ػ ػػد ب ػ ػػف حبيػ ػػب البغ ػ ػػدادم الش ػ ػػيير بالمػ ػػأكردم
(تَْٓ:ىػ)،دار مكتبة الحياة(،ب.ط)ُٖٗٔ،ـ.ُِٕ/ُ:
(ٖ) سكره البمد اآلية)ٗ-ٖ(:

(ٗ) ينظ ػ ػ ػػر  :تفس ػ ػ ػػير اب ػ ػ ػػف ف ػ ػ ػػكرؾ  ،محم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف ف ػ ػ ػػكرؾ األنص ػ ػ ػػارم االص ػ ػ ػػبياني  ،اب ػ ػ ػػك بك ػ ػ ػػر (تَْٔ:ىػ ػ ػ ػػ)،
تحقيؽ :عالؿ عبد القادر ،جامعة اـ القرل ،السعكدية ،طُُّْْ،ىػََِ-ـ.ُِٗ/ّ:
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األعضاء مف ال يكترث بكثرة الحركة سكاه فإف أم عضك مف األعضاء إذا حركتو كما تحرؾ
المساف لـ يطؽ ذلؾ كلـ يمبث أف يكؿ كيخمد إلى السككف إال المساف)

(ُ)

 ،فاهلل سبحانو كتعالى

أكدع في المساف منافع  ،مثؿ تذكؽ األطعمة كجعؿ أعظـ ىذه المنافع ىي نعمة الكالـ (ِ) .إذ
أف المساف يترجـ عف مجيكلة كيبرىف عف محصكلو كاإلنساف لكال نعمة الكالـ ألصبح مثؿ

البييمة(ّ) ،فالنطؽ يعد مف أشرؼ ما خص بو اإلنساف(ْ) .فاهلل أعطى اإلنساف المساف كجعمو
قاد ار عمى النطؽ مف أجؿ اإلكثار مف ذكر اهلل كتالكة كتابو كارشاد الناس إلى طريؽ اليداية

كالحؽ كاظيار ما في نفس اإلنساف مف حاجات الدنيا كالديف فإذا استعمؿ في يير ما خمؽ اهلل

لو فإف ذلؾ يعد مف كفر النعمة(ٓ) .لذلؾ فإف عمى المكمؼ أف يحفظ لسانو عف جميع الكالـ اذا

لـ يكف في ذلؾ مصمحة (ٔ) .فخطر المساف عظيـ ليس كغيره مف األعضاء فإف العيف ال تصؿ

إلى يير األلكاف كالصكر كاآلذاف ال تصؿ إلى يير األعضاء كاليد ال تصؿ إلى يير األجساـ

أما المساف فإنو يجكؿ في كؿ شيء كبو يبيف اإليماف مف الكفر)(ٕ) .فالكالـ لو أثار خطرة عمى
المجتمع كالفرد إذ أف ىناؾ مف الكالـ ما يؤدم إلى القاء العداكة كالبغضاء بيف المسمميف مما

يؤدم إلى تمزيؽ المجتمع كتدميره كاحداث التفكؾ فيو )(ٖ) .لذا فإف عمى المكمؼ أف يحفظ لسانو

عف جميع الكالـ إال ما كاف فيو مصمحة(ٗ).

(ُ) التبيػ ػػاف فػ ػػي اقسػ ػػاـ الكػ ػػالـ  ،محمػ ػػد ابػ ػػف ابػ ػػي بكػ ػػر بػ ػػف ايػ ػػكب بػ ػػف سػ ػػعد شػ ػػمس الػ ػػديف ابػ ػػف قػ ػػيـ الجكزيػ ػػة
(ت ُٕٓ:ق)  ،تحقيؽ  :محمد حامد الفقي .ُُّ/ُ ،
(ِ) ينظر  :المصدر السابؽ .ْْٔ/ُ ،
(ّ) ينظر  :أدب الدنيا كالديف .َِٖ/ُ :
(ْ) ينظػ ػػر  :الذريعػ ػػة إلػ ػػى مكػ ػػارـ الش ػ ػريعة  ،أبػ ػػك القاسػ ػػـ الحسػ ػػيف بػ ػػف محمػ ػػد المعػ ػػركؼ بال اريػ ػػب االصػ ػػفياني

(تَِٓ:ىػ) ،تحقيؽ :د .أبك اليزيد أبك زيد العجمي ،دار السالـ – القاىرة ََُِِْٖٕ-ـ.ُُٗ/ُ:

(ٓ) بدايػ ػػة اليداي ػ ػػة ،أب ػ ػػك حامػ ػػد محم ػ ػػد ب ػ ػػف محمػ ػػد الغ ازل ػ ػػي الطكس ػ ػػي (تَٓٓ:ى ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ :ال ػ ػػدكتكر :محم ػ ػػد
زينيـ محمد عزب  ،مكتبة مدبكلي _ القاىرة ،طُُُّْ،ىػُّٗٗ-ـ.ِٓ/ُ:
(ٔ) االذكػ ػ ػػار  ،أبػ ػ ػػك زكريػ ػ ػػا محيػ ػ ػػي الػ ػ ػػديف يحيػ ػ ػػى بػ ػ ػػف شػ ػ ػػرؼ النػ ػ ػػككم (،تٕٔٔ:ى ػ ػ ػػ)  ،تحقيػ ػ ػػؽ :عبػ ػ ػػد القػ ػ ػػادر
االرنؤكط ،دار الفكر لمطباعة كالنشر بيركت ،لبناف (ب .ط)ُُْْ،ىػُْٗٗـ.ِّّ/ُ:

(ٕ) ينظػ ػػر :مػ ػػكرد الظم ػ ػ ف لػ ػػدركس الزمػ ػػاف  ،خطػ ػػب كحكػ ػػـ كأحكػ ػػاـ كقكاعػ ػػد كم ػ ػكاعظ كآداب كأخػ ػػالؽ حسػ ػػاف
 ،عبد العزيز بف محمد بف عبدالمحسف السمماف( تُِِْ :ىػ) ،طَُِّْْ،ـ.ّٕٖ/ُ:
(ٖ) ينظػ ػ ػ ػ ػػر  :الضػ ػ ػ ػ ػػياء الالمػ ػ ػ ػ ػػع مػ ػ ػ ػ ػػف الخطػ ػ ػ ػ ػػب الجكامػ ػ ػ ػ ػػع  ،محمػ ػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػ ػػف صػ ػ ػ ػ ػػالح بػ ػ ػ ػ ػػف محمػ ػ ػ ػ ػػد العثيمػ ػ ػ ػ ػػيف
(،تُُِْ:ىػ) ،الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاالفتاء  ،طَُُْٖ،ىػُٖٖٗ-ـ.ُٕٓ/ٕ:

(ٗ) ينظ ػػر  :الكاب ػػؿ الص ػػيب م ػػف الكم ػػـ الطي ػػب ،محمػ ػػد اب ػػف اب ػػي بك ػػر ب ػػف اي ػػكب ب ػػف س ػػعد ش ػػمس الػ ػػديف اب ػػف
قيـ الجكزية (ت ُٕٓ:ق)  ،تحقيؽ  :سيد ابراىيـ ،دار الحديث  ،القاىرة  ،طّ.ِٖ/ُ,ُٗٗٗ,
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المبحث الثالث  :آداب الحديث في القرآن.

لمحديث آداب كثيرة كمتعددة كقد بينيا اهلل سبحانو في كتابو منيا -:
أوالا :حسن الحديث مع الناس :

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸﱠ

(ُ)

 ،فاهلل سبحانو كتعالى مف خالؿ ىذه اآلية يأمر عباده

باف يقكلك الكالـ الطيب الحسف عندما يتكمـ بعضيـ مع بعض(ِ) ،فالقرآف الكريـ عبر بمفظ

الحسنى عف الكالـ الطيب مبالغة لفرط حسنو فالكالـ الجميؿ كالقكؿ الميف ال يعجز عنو
عاقؿ(ّ)،و ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
ﳋﳌﳍﳎ ﱠ

(ْ)

فاهلل سبحانو كتعالى مدح الكممة الطيبة في القرآف  ،كىذا مثؿ

المؤمف إذ ال زاؿ يخرج منو الكالـ الطيب الحسف كالعمؿ الصالح (ٓ) ،وﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱰ ﱱ
ﱺ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ(ٔ)،
ﱻ
ﱵﱷﱸﱹ
ﱶ
ﱲﱳﱴ
فاهلل سبحانو كتعالى يأمر عباده أف يقكلكا أثناء حديثيـ الكالـ الطيب كالحسف فإذا لـ يفعمكا ذلؾ

فإ ف الشيطاف عند ذلؾ سكؼ ينزغ بينيـ فيقع الشر بينيـ كتحدث الخصكمات كالمقاتمة بينيـ (ٕ)،
فالكممة الطيبة ليا تأثير عظيـ ككبير عمى نفسية الشخص المخاطب إذ أف مف طبيعة الناس اذا

ارادت أف نتكمـ أك أف تتحدث معو عف أمر ما كخاصة اذا كاف عمى سبيؿ الدعكة إلى اهلل فال

شؾ أف المعارض كالكاره لمبدئؾ العاـ أف قسكت عميو كايمظت لو القكؿ أك اخترت العبارة السيئة
فعند ذلؾ ينتقؿ الخالؼ بينكما مف خالؼ في المبدأ العاـ الذم تحاكؿ أقناع المقابؿ بو إلى

عداء شخصي كتتحكؿ ىذه المسائمة إلى قضية شخصية كذلؾ بسبب ما كصؿ إليو مف يضب

(ُ) سكرة البقرة مف اآلية .)ّٖ( :
(ِ) ينظر  :جامع البياف في تأكيؿ القرآف ِ.ِٗٔ/
(ّ) ينظ ػ ػػر  :ركح البي ػ ػػاف  ،إس ػ ػػماعيؿ االس ػ ػػتانبكلي الحنف ػ ػػي الخمػ ػ ػكاتي الم ػ ػػكلى أب ػ ػػك الف ػ ػػداء (تُُِٕ:ىػ ػ ػػ)،دار
الفكر ،بيركت .ُِٕ/ُ:

(ْ) سكره إبراىيـ اآلية .)ِْ( :
(ٓ) ينظر  :جامع البياف في تأكيؿ القرآف.ٖٓٔ/ُٔ :
(ٔ) سكره اإلسراء اآلية .)ّٓ(:
(ٕ) ينظ ػ ػػر  :ج ػ ػػامع البي ػ ػػاف ف ػ ػػي تأكي ػ ػػؿ القػ ػ ػرآف  ،الطب ػ ػػرم  ، ٖٓٔ/ُٔ:اليداي ػ ػػة إل ػ ػػى بم ػ ػػكغ النياي ػ ػػة ف ػ ػػي عم ػ ػػـ
مع ػػاني القػ ػرآف كتفس ػػيره كاحكام ػػو كجم ػػؿ م ػػف فنكن ػػو  ،أب ػػك محم ػػد مك ػػي ب ػػف أب ػػي طال ػػب حم ػػكش ب ػػف محم ػػد ب ػػف

مخت ػ ػػار القيس ػ ػػي القيركان ػ ػػي ث ػ ػػـ األندلس ػ ػػي القرطبػ ػ ػػي الم ػ ػػالكي (تّْٕ :ىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ :د .الش ػ ػػاىد البكشػ ػ ػػيخي،
مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة – جامعة الشارقة ،ط ُُِْٗ,ىػََِٖ-ـ.ِِْْ/ٔ :
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بسبب قسكت الكالـ كعدـ استخداـ العبارة الحسنة في أثناء الكالـ (ُ) ،فالقرآف الكريـ عندما تقرأه

تجد الكثير مف اآليات تأمر المسمميف المداكمة عمى النطؽ بالكالـ الطيب حتى تنتشر المحبة

كالمكدة بيف المسمميف (ِ) ،ك أف اهلل بيف أف الشيطاف يترصد الناس مف أجؿ أف يصيبيـ بالشر ،
ألنو ينزغ بينيـ كفي ذلؾ مبالغة في تحذير المؤمنيف مف فمتات كزالت المساف كالتي تعد مف

أخطر مصائد الشيطاف  ،ألنيا تكير صدر اإلنساف عمى أخيو اإلنساف(ّ) ،لذا فإف عمى المسمـ
أف يستخدـ الكالـ الطيب كالميف  ،ألف الشدة في الخطاب تؤدم إلى تنفير الناس كتجعميـ
يستكبركف عف الحؽ كخصكصا الذيف في قمكبيـ مرض مف الناس (ْ) ،فاهلل سبحانو كتعالى يحث
عباده عمى القكؿ الطيب كينياىـ عف القكؿ السكء إال اذا كاف في ذلؾ مصمحة مرجكة مف القكؿ
ﱋﱍ ﱎ
ﱌ
يير الطيب  ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱏ ﱐ ﱠ (ٓ) ،فالظاىر مف اآلية إنو يجكز لمف كقع عميو الظمـ أف يتكمـ بالكالـ الذم
يعد مف السكء في حؽ مف ظممو(ٔ) ،فاهلل رخص لممظمكـ بالجير بالقكؿ السيئ مف أجؿ أف يشفي
يضبو حتى ال يجعمو الغضب يمجا إلى السيؼ أك إلى البطش باليد كالمقاتمة كفي ىذا تكسعة

عمى مف ال يقدر عمى أف يمسؾ نفسو عندما يمحقو أذل مف الناس(ٕ) ،فاهلل عندما نيى عف القكؿ
السكء ،ألف الكالـ السيء يكثر عمى نفكس السامعيف تأثي ار ضا ار إذ أف العادات جرت أف الناس
يقتدم بعضيـ ببعض فمف رأل إنسانا يسب أك يشتـ آخر لضغائف بينو كبيف اآلخر أك لكراىة

فإنو يق مده كخصكصا اذا كاف مف األحداث الذيف يغمب عمييـ التقميد أك مف طبقة دكف أخرل إذ
أف عامة الناس يقمدكف خكاصيـ فإذا ظير المنكر في الخاصة لـ يمبث أف يصؿ إلى العامة
(ُ) ينظػ ػ ػ ػ ػ ػػر  :خ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاطر الشػ ػ ػ ػ ػ ػػعراكم  ،محمػ ػ ػ ػ ػ ػػد متػ ػ ػ ػ ػ ػػكلي الشػ ػ ػ ػ ػ ػػعراكم (تُُْٖ:ى ػ ػ ػ ػ ػ ػػ)مطابع أخبػ ػ ػ ػ ػ ػػار اليػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ
)ب.ط.ب.ت).ُُٖٔ/ُْ:

(ِ) ينظر :التفسير الكسيط لمقراف الكريـ  ،محمد سيد طنطاكم .ّٔٓ/ّ ،
(ّ) ينظػ ػ ػ ػػر  :التيسػ ػ ػ ػػير فػ ػ ػ ػػي أحاديػ ػ ػ ػػث التفسػ ػ ػ ػػير  ،محمػ ػ ػ ػػد المكػ ػ ػ ػػي الناصػ ػ ػ ػػرم ( تُُْْ:ى ػ ػ ػ ػػ) ،دار الغػ ػ ػ ػػرب
اإلسالمي  ،بيركت  ،لبناف ،طَُْٓ-ُ،ىػ ُٖٗٓ-ـ.ّٗٔ/ّ :
(ْ) ينظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر :التفس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير الكاض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػح  ،الحج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػازم محم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد محم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكد ،دار الجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ الجدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد  ،بي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركت
،طَُُُّْ،ىػ.ّٕٗ/ِ:

(ٓ) سكرة النساء اآلية .)ُْٖ( :
(ٔ) ينظ ػ ػػر :ف ػ ػػتح البي ػ ػػاف ف ػ ػػي مقاص ػ ػػد القػ ػ ػرآف  ،أب ػ ػػك الطي ػ ػػب محم ػ ػػد ص ػ ػػديؽ خ ػ ػػاف ب ػ ػػف حس ػ ػػف ب ػ ػػف عم ػ ػػي اب ػ ػػف
لطػ ػ ػػؼ اهلل الحسػ ػ ػػيني البخػ ػ ػػارم القنػ ػ ػػكجي (تَُّٕ:ى ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػػؽ :عبػ ػ ػػداهلل بػ ػ ػػف إب ػ ػ ػراىيـ األنصػ ػ ػػارم  ،المكتبػ ػ ػػة
العصرية لمطباعة كالنشر ،صيدا – بيركتُُِْ ،ىػُِٗٗ-ـ.َِٖ/ّ:

(ٕ) التحري ػ ػػر كالتن ػ ػػكير  ،محم ػ ػػد الط ػ ػػاىر ب ػ ػػف محم ػ ػػد ب ػ ػػف محم ػ ػػد الط ػ ػػاىر عاش ػ ػػكر التكنس ػ ػػي (تُّّٗ:ىػ ػ ػػ)،
الدار التكنسية لمنشر –تكنسُْٖٗ،ىػ.ٔ/ٔ:
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كتفشك بينيـ ككثير مف الناس يجيؿ مدل تأثير الكالـ في القمكب فال ينزىكف السنتيـ عف السكء

مف القكؿ كال أسماعيـ عف اإلنصات(ُ) ،كلذلؾ فإنو ال يجكز أف يجير بالسكء إال مف أجؿ رفع
الظمـ أك كشؼ الحقيقة .

ثاني ا :اجتناب المغو من الكالم -:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏ ﱠ( ،)2فاهلل سبحانو كتعالى مدح عباده المؤمنيف كبيف صفاتيـ في كتابو العزيز كبيف
أف مف صفات عباده المؤمنيف بما أنزؿ اهلل في كتابو كمنيا اعراضيـ عف المغك كىك كؿ كالـ ال
(ّ)

خير كال فائدة فيو

كمف ىذا الكالـ الذم ال قيمة لو مثؿ الكذب كالشتـ كاليزؿ (ْ) .كقاؿ تعالى

أيضا ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ)

(ٓ)

 ،فاهلل سبحانو كتعالى عبر عف القكؿ الباطؿ بالمغك(ٔ) .كىك

بمعنى القبيح مف القكؿ (ٕ) ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ(ٖ) ،ام اذا سمعكا الشتـ كاألذل قالكا سالما أم سدادا
كصكابا مف القكؿ (ٗ) .فالمغك مف القكؿ آفة تدخؿ عمى اإلنساف كتندس في مسارب تفكيره كفي
خمجات كجدانو إذ أنيا تتحكؿ كمع مركر الكقت كمع ما يضاؼ إلييا مف كممات أخرل مف

القكؿ السكء مف نبتة فاسده ال تمبث أف تستغمظ كتستكم عمى سكقيا حتى تكبر فتصبح شجرة
(ُ) ينظ ػ ػػر تفس ػ ػػير الم اري ػ ػػي  ،أحم ػ ػػد ب ػ ػػف مص ػ ػػطفى الم اري ػ ػػي (تُُّٕ:ىػ ػ ػػ)،شركة كمطبع ػ ػػة الب ػ ػػابي الحمب ػ ػػي
كأكالده بمصر ،طُُّٓٔ،ىػُْٗٔ-ـ.ْ/ٔ:
(ِ) سكره المؤمنكف اآلية .)ّ-ُ(:
(ّ) ينظ ػػر  :تيس ػػير الكػ ػريـ ال ػػرحمف ف ػػي تفس ػػير ك ػػالـ المن ػػاف  ،عب ػػد الػػػرحمف ب ػػف ناص ػػر ب ػػف عب ػػداهلل الس ػػعدم

(تُّٕٔ:ىػ) ،تحقيؽ :عبد الرحمف بف معال  ،مؤسسة الرسالة ،طَُُِْ،ىػََِ،ـ.ْٕٓ/ُ:

(ْ) ينظ ػ ػػر  :م ػ ػػدارؾ التنزي ػ ػػؿ كحق ػ ػػائؽ التأكي ػ ػػؿ  ،أب ػ ػػك البرك ػ ػػات عب ػ ػػداهلل ب ػ ػػف أحم ػ ػػد ب ػ ػػف محم ػ ػػكد ح ػ ػػافظ ال ػ ػػديف
النسػ ػ ػ ػػفي (تَُٕ:ى ػ ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػ ػػؽ  :يكسػ ػ ػ ػػؼ عمػ ػ ػ ػػي بػ ػ ػ ػػديكم  ،دار الكمػ ػ ػ ػػـ الطيػ ػ ػ ػػب  ،بييػ ػ ػ ػػركت،طُُُْٗ،ىػ ػ ػ ػ ػ-
ُٖٗٗـ ،ْٓٗ/ّ:كتفسير المرايي .ُٖ/ٓ:

(ٓ) سكرة القصص  :اآلية.)ٓٓ( :

(ٔ) ينظر  :جامع البياف في تأكيؿ القرآف  ،الطبرم .ٕٓٗ/ُٗ:
(ٕ) ينظػ ػػر :الكشػ ػػؼ كالبيػ ػػاف عػ ػػف تفس ػ ػير الق ػ ػرآف  ،أبػ ػػك إسػ ػػحاؽ أحمػ ػػد بػ ػػف إب ػ ػراىيـ الثعمبػ ػػي (تِْٕ:ى ػ ػػ) ،دار
التفسير  ،جدة  ،السعكدية ،طُُّْٔ،ىػَُِٓ-ـ .ُْٕ/َِ:
(ٖ) سكرة الفرقاف اآلية .)ّٔ(:

(ٗ) ينظ ػ ػ ػػر  :تفس ػ ػ ػػير الماتري ػ ػ ػػدم ،محم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػػكد أب ػ ػ ػػك منص ػ ػ ػػكر الماتري ػ ػ ػػدم (تّّّ:ق)،
تحقيؽ :د .مجدم باسمكـ ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف  ،طُُِْٔ ،قََِٓ-ـ .َْ/ٖ:
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مشئكمو تمأل كياف اإلنساف كتظمؿ كجكدة كتغذم مف ثمرىا الخبيث ما في اإلنساف مف أفكار
كمشاعر فتحكؿ ىذه األفكار إلى أعماؿ كأفعاؿ تذيع السكء في الناس كتمشي بالشر كالفساد

بينيـ كعندما تنظر في ىذه الحياة تجد أف كؿ ما يقع في الناس مف خير أكشر في الكاقع مف

أثار كممة طيبة أك خبيثة  ،فكممة كأحدة ينطؽ بيا صاحبيا فاذا ىي تزرع المكدة كتنطفي بيا
نار العداكة ككـ مف كممة خبيثة صادرة عف المغك المنيي عنو تعيش في الناس ازمنة طكيمة فإذا
ذكركىا خرجت عمييـ بما فييا مف شياطيف تكسكس ليـ بالشر كترمي إلييـ بمعاكؿ التدمير

كاليدـ فإذا ىـ نذر بالء كدعاة شقاؽ كقذائؼ تخريب كتدمير كىؿ الحرب كالسالـ إال نتيجة
كممات خبيثة أكقدت حربا أك كممات طيبة اطفأت الحرب كجعمت الناس يعيشكف في أماف

كسالـ(ُ) ،ك أف الكالـ الفضكلي الذم ال قيمة كال فائدة منو فإنو ييدر طاقة المتكمـ كطاقة
المستمع كفيو مضيعة لمكقت كبعد ذلؾ ال طائؿ مف كراءه كال معنى لو (ِ) ،كقد بيف اهلل سبحانو
كتعالى أف مف تماـ نعمة عمى أىؿ الجنة أنيـ ال يسمعكف المغك  :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ
ﳅ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﱠ(ّ) ،كفي ىذه اآلية تنبيو إلى كجكب تجنب
ﳆ
ﳃﳄ
المغك كاالبتعاد عنو حيث نزه عنو الدار اآلخرة التي ال تكميؼ فييا (ْ).

ثالثا :االبتعاد عن السخرية والتنابز باأللقاب-:

أف مف األمكر التي يجب أف يبتعد عنيا المسمـ أثناء حديثو مع اآلخريف ىي السخرية
كاالستيزاء بالشخص المقابؿ أثناء الكالـ إذ نيت الشريعة اإلسالمية أف يسخر المسمـ مف أخيو
كقد كردت النصكص الشريعة التي تحث عمى ذلؾ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
ﳌﳎﳏﳐ
ﳍ
ﲽﲾ ﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋ
ﳓ ﳕ ﳖ
ﳔ
ﳑ ﳒ
ﳠ

ﳙ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ
ﳚ
ﳗ ﳘ

ﱠ(ٓ) ،فاهلل سبحانو كتعالى عمـ بنييو جميع معاني السخرية إذ ال يحؿ لمؤمف أف

يسخر مف مؤمف لفقره كال لذنب فعمو كال لغير ذلؾ مف األمكر (ٔ) ،كفي ىذه اآلية تأديب لألمة
(ُ) ينظػ ػ ػػر التفسػ ػ ػػير القرآنػ ػ ػػي لمق ػ ػ ػراف ،عبػ ػ ػػد الك ػ ػ ػريـ يػ ػ ػػكنس الخطيػ ػ ػػب ( المتػ ػ ػػكفي :بعػ ػ ػػدَُّٗ:ى ػ ػ ػػ)،دار الفكػ ػ ػػر
العربي  -القاىرة.ُٕٗ-ُٕٖ/ٕ:

(ِ) ينظر تفسير الشعراكم .ُّٕٗ/ُٓ:
(ّ) سكرة مريـ اآلية (ِٔ).
(ْ) ينظػ ػ ػ ػػر :فتػ ػ ػ ػػكح الغيػ ػ ػ ػػب فػ ػ ػ ػػي الكشػ ػ ػ ػػؼ قنػ ػ ػ ػػاع الريػ ػ ػ ػػب  ،شػ ػ ػ ػػرؼ الػ ػ ػ ػػديف الحسػ ػ ػ ػػيف بػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػػداهلل الطيبػ ػ ػ ػػي
(تّْٕ:ىػ)،جائزة دبي الدكلية لمقراف الكريـ ،طُُّْْ،ق َُِّ-ـ.ْٓ/َُ:
(ٓ) سكرة الحجرات اآلية (ُُ).

(ٔ) ينظر  :جامع البياف في تأكيؿ القرآف.ِٖٗ/ِِ :
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لما كاف فيو أىؿ الجاىمية مف ىذه الصفات القبيحة (ُ) ،فالسخرية تعد مف إساءة األقكاؿ (ِ)،فمف
ﲬ
ﲫ
المعمكـ أف اهلل خمؽ الناس كجعميـ في ىذه الحياة طبقات ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ
ﲳﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻ
ﲴ
ﲭﲮﲯﲰﲱﲲ
ﲽ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﱠ(،)3و ﭧ ﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ
ﲾ
ﲼ
ﱴ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﭐﱠ (ْ)،اذا ثبت ىذا التفضيؿ بيف الناس فيـ
ﱵ
ﱳ
أيضا يتفاضمكف كيختمفكف في العمـ فبعظيـ أعمـ مف بعض كىـ أيضا يتفاضمكف في الرزؽ

فمنيـ يني كمنيـ مف ىك فقير كىـ أيضا يتفاضمكف في الخمقة التي خمقيـ اهلل عمييا فمنيـ

السكم الخمقة كمنيـ دكف ذلؾ كيتفاضمكف أيضا في الحسب كالجاه فمنيـ مف ىك ذك نسب كجاه
كمنيـ دكف ذلؾ لذا فال يجكز ألحد أف يسخر ممف ىك دكنو أك أقؿ منو في المنزلة التي قدرىا

اهلل (ٓ) ،ك أف السخرية بالناس تعد رذيمة تغضب اهلل  ،كىي تثير الفتف كبكاعث الشر بيف الناس
،ك إنيا صفة الناس المنغمسيف في الرذيمة ،ك ىي دليؿ عمى دناءة النفس كسكء السريرة كخبث

الطكية(ٔ) ،فالسخرية تنافي ما يكجبو الحؽ تعالى كىي ظمـ قبيح مف اإلنساف ألخيو اإلنساف
كاعتداء كاضح عمى كرامتو كفييا إيذاء لقمبو  ،كلمسخرية آثار سيئة عمى الناس إذ أنيا تقطع

الركابط االجتماعية القائمة عمى التراحـ كالتكاد كاالخكة كتبذر بذرة العداكة كالبغضاء كتكلد الريبة

باالنتقاـ ثـ اعماؿ االنتقاـ ما استطاع المظمكـ إلى ذلؾ سبيال كاذا بحثنا في دكافع اإلنساف إلى
السخرية مف اإلنساف نجدىا ترجع إلى الكبر كالريبة بتحطيـ مكانة اآلخريف كاالستئثار بالمكانة

أك مقاكمة أفكارىـ كاعماليـ بالباطؿ لصد اآلخريف عف تقديرىا كاألخذ بيا ككذلؾ مف أسباب
السخرية ىي الريبة بالضحؾ كالتسمية عمى حساب آالـ اآلخريف الناشئة عف ازدرائيـ كاحتقارىـ
كاالستيانة بأقكاليـ كاعماليـ أك طباعيـ أك انسابيـ أك عاداتيـ أك يير ذلؾ  ،ك أف الذيف

يسخر مف الناس ألجؿ عيب ابتاله اهلل بو في أصؿ الخمقة كالتككيف فإنو يحمؿ في مضمكنو

(ُ) ينظ ػػر  :البح ػػر المح ػػيط ف ػػي التفس ػػير ،أب ػػك حي ػػاف محم ػػد ب ػػف يكس ػػؼ ب ػػف عم ػػي ب ػػف يكس ػػؼ ب ػػف حي ػػاف أثي ػػر
الديف األندلسي(تْٕٓ:ىػ)،تحقيؽ  :صدقي محمد جميؿ  ،دار الفكر – بيركت ،طَُُِْ،ىػ:

(ِ) ينظر  :التحرير كالتنكير.ِْٔ/ِٔ :
(ّ) سكرة الزخرؼ اآلية .)ِّ(:
(ْ) سكره اإلسراء اآلية .)ُِ(:
(ٓ) ينظػ ػ ػ ػ ػػر :تفسػ ػ ػ ػ ػػير العثيمػ ػ ػ ػ ػػيف – (الحج ػ ػ ػ ػ ػرات –الحديػ ػ ػ ػ ػػد) ،محمػ ػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػ ػػف صػ ػ ػ ػ ػػالح ب ػ ػ ػ ػ ػف محمػ ػ ػ ػ ػػد العثيمػ ػ ػ ػ ػػيف

(تُُِْ:ىػ)،دار الثريا لمنشر كالتكزيع  ،الرياض ،طُُِْٓ،ىػََِْ-ـ.ّٕ/ُ:
(ٔ) ينظر :التفسير الكاضح .َٕٓ/ّ:
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االعتراض عمى الخالؽ (ُ)  ،كذلؾ مف األمكر اآلخريف التي تعد نكع مف أنكاع سكء األدب في
أثناء الكالـ مع اآلخريف ىك الممز كالتنابز باأللقاب  ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ
ﳙ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﱠ)
ﳚ
ﳓﳕﳖ ﳗﳘ
ﳔ

(ِ)

فالممز

المقصكد بو الطعف بالمساف كالتنبيو عمى عيكب الناس (ّ) ،فالمز ىك أف يعيب اإلنساف أخاه
اإلنساف كأمامو كلك بكالـ خفي كقد يككف الممز الخفي أشد مف طعف صريح كأعمؽ جرحا في
داخؿ نفس اإلنساف ،ألف فيو اظيار لمشخص ككأنو يبي ال يفيـ أك ينتبو إلى الطعف الذم كجو
إليو في رمز الكالـ كاشارتو فالممز يعد قبيحة اجتماعية تكرث األضغاف كاألحقاد كتقطع ركابط

االخكة كالمكدة كالمحبة كىك ظمـ مف اإلنساف ألخيو اإلنساف كعدكاف عمى حقو إذ أف مف حؽ

اإلنساف عمى أخيو اإلنساف أف يستر عيبو كال يفضحو ككـ يقع في مجالس الناس ىذا الممز

فيؤذم بعضيـ بعضا فيككف سببا يكلد فييـ أحقاد كريبات االنتقاـ ككـ يثير بينيـ يضبا

كعداكات كمف أجؿ ذلؾ نيى اهلل عنو(ْ) ،كذلؾ مف األمكر التي نيى اهلل عباده عف الخكض فييا
أثناء الحديث كالكالـ بعضيـ مع بعض كىك التنابز باأللقاب كىك المقب الذم يكره اإلنساف أف
(ٓ)

ينادل بو أحد مف الناس

كقد اتفؽ أىؿ العمـ عمى تحريـ أف يمقب اإلنساف بما يكره مف األلقاب

سكاء كاف ذلؾ المقب صفو لو أك ألبيو أك ألمو أك ييرىما

(ٔ)

 ،فالتنابز باأللقاب يعد مف اآلفات

التي تيدد كياف المجتمع كتيدـ كتقكض بنيانو إذ أف شيكع االستخفاؼ بالناس كعدـ التحرج
مف ذكر بعضيـ بعض بالمساكئ كالمقابح إنما يككف مف إف ارزات المجتمعات المتحممة مف القيـ

الخمقي إذ أصبحت ىذه المجتمعات تتبادؿ المنكرات مثؿ تتبادؿ السمع الرخيصة في أثناء البيع
كالشراء(ٕ) ،فالتنابز بالقاب يؤدم إلى أثارة العداكة كيسبب في الغالب الشحناء كالحقد ،ألف الناس

(ُ) ينظ ػ ػ ػػر :األخ ػ ػ ػػالؽ اإلس ػ ػ ػػالمية كاسس ػ ػ ػػيا  ،عب ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػرحمف حس ػ ػ ػػف حبنك ػ ػ ػػو المي ػ ػ ػػداني  ،دار القم ػ ػ ػػـ  ،دمش ػ ػ ػػؽ
،طَُِْٓ،ىػُٗٗٗ-ـ.ِّّ/ِ:
(ِ) سكرة الحجرات مف اآلية (ُُ).
(ّ) ينظر :تفسير الماتريدم .َٕٓ/ّ :

(ْ) ينظر األخالؽ اإلسالمية كاسسيا ِ.ِّٔ/
(ٓ) ينظػ ػ ػػر  :تفسػ ػ ػػير الق ػ ػ ػرآف العظػ ػ ػػيـ  ،أبػ ػ ػػك الفػ ػ ػػداء إسػ ػ ػػماعيؿ بػ ػ ػػف عمػ ػ ػػر بػ ػ ػػف كثيػ ػ ػػر القرشػ ػ ػػي البصػ ػ ػػرم ثػ ػ ػػـ
الدمش ػ ػ ػػقي (تْٕٕ:ىػ ػ ػ ػػ)  ،تحقي ػ ػ ػػؽ  :س ػ ػ ػػامي محم ػ ػ ػػد س ػ ػ ػػالمو ،دار طيب ػ ػ ػػة لمنش ػ ػ ػػر كالتكزي ػ ػ ػػع ،طَُِِْ،ى ػ ػ ػ ػ-
ُٗٗٗـ.ّٕٔ/ٕ:
(ٔ) ينظ ػ ػ ػػر  :ركح المع ػ ػ ػػاني  ،َّٓ/ُّ:تفس ػ ػ ػػير آي ػ ػ ػػات االحك ػ ػ ػػاـ  ،محم ػ ػ ػػد عم ػ ػ ػػي الس ػ ػ ػػايس ،تحقي ػ ػ ػػؽ  :ن ػ ػ ػػاجي
سكيداف  ،المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر (ب.ط)ََِِ،ـ.َٕٗ/ُ:

(ٕ) ينظر :التفسير القرآني لمقراف .ْْٗ/ُّ:
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يحبكف مف ينادييـ بأسمائيـ أك بكناىـ الطيبة كينفركف ممف ينادييـ بألقابيـ السيئة (ُ) ،إذ أف

االبتعاد عف التنابز يعد طريؽ نحك تعميؽ كترسيخ أكاصر األخكة لذا فإف عمى المسمـ أف يحسف

لفظو كال ينادم أخاه إال بما يحب مف األسماء كاأللقاب (ِ)،كذلؾ مف األمكر التي حرميا القرآف

الكريـ في أثناء الكالـ ىي الغيبة ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱒﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚ
ﱓ
ﱋ ﱍﱎﱏﱐﱑ
ﱉﱊ ﱌ
ﱞ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ (ّ)،فاهلل نيى عباده عف الغيبة (ْ)( ،كالغيبة
ﱛﱝ ﱟ
ﱜ
الذكر بالعيب في ظير الغيب) (ٓ) ،كقد شبو اهلل سبحانو كتعالى مثؿ الذم يغتاب بمف يأكؿ لحـ
اإلنساف الميت كفي ذلؾ التشبيو بأقبح الصكر (ٔ) ،قاؿ ابف عباس (رضي اهلل عنو)( :إنما ضرب

ىذا المثؿ لمغيبة ألف اكؿ لحـ الميتة حراـ مستقذر ككذلؾ الغيبة حراـ في الديف كقبيحة في

النفكس )(ٕ)،فالغيبة خمؽ ذميـ ال يتصؼ بو الرجاؿ كانما يتصؼ بو الجبناء مف الناس كأشباه
الرجاؿ  ،ألف اإلسالـ عمـ المسمميف عمى الرجكلة كعممو عمى االستقامة كنياه عف أف يككف مف

ذكم الكجييف الذيف يغتابكف اصدقائيـ كاخكانيـ أماـ الناس فاذا لقكىـ تظاىركا بالصداقة كالمكدة

رابعا  :الصدق اثناء الحديث -:

مف األمكر التي يجب أف يتحمى كيتخمؽ بيا المسمـ أثناء حديثو مع الناس ىك الصدؽ كالصدؽ

مف األخالؽ كالخصاؿ العظيمة كالنبيمة التي دعا إلييا القرآف الكريـ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ (ٖ)،أم اصدقكا كالزمكا الصدؽ تككنكا مع أىمو
كتنجكا مف الميالؾ كيجعؿ لكـ فرجا قريبا مف أمكركـ كمخرجا

(ٗ)

،فاهلل سبحانو كتعالى مف خالؿ

ىذه اآلية يدعكا إلى الصدؽ إذ أف الكذب مف الصفات كالخصاؿ المذمكمة (َُ) ،فالكذب ال

(ُ) ينظر :سكء الخمؽ ،محمد بف إبراىيـ بف أحمد الحمد  ،دار ابف خزيمة ،طِ(،ب.ت).ُٗ/ُ:
(ِ) االخكة اييا االخكة .ُُِ/ُ:
(ّ) سكرة الحجرات اآلية .)ُِ(:

(ْ) ينظر  :الجامع االحكاـ القرآف القرطبي .ّّْ/ُٔ:
(ٓ) كتفسير النسفي ،ّٓٓ/ّ:كفتح البياف في مقاصد القرآف .ُْٗ/ُّ:
(ٔ) التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنياج  ،د .كىبة الزحيمي .ِْٔ/ِٔ ،
(ٕ) الجامع ألحكاـ القرآف  ،القرطبي .ّّٓ/ُٔ:
(ٖ) سكرة التكبة اآلية .)ُُٗ(:

(ٗ) تفسير القرآف العظيـ .َِّ/ْ:
(َُ) ينظر  :الجامع ألحكاـ القرآف .ِٖٗ/ٖ:
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يصمح أف يتكمـ بو اإلنساف ال في حاؿ اليزؿ أك الجد(ُ)،و ﭐﭐ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ
ﳢ
ﳡ
ﳛﳝﳞﳟﳠ
ﳑﳓﳔﳕﳖﳗﳘ ﳙﳚ ﳜ
ﳒ
ﳐ
ﳣﳤﳥﱠ

(ِ)

 ،بمعنى أف ينفعيـ صدقيـ في الدنيا أما في اآلخرة فال ينفع فييا الصدؽ

ألف يكـ اآلخرة كقت الحساب كالجزاء عمى األعماؿ كليس كقت يقبؿ فيو األعماؿ (ّ) ،و
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲙﲚ

ﲛ ﱠ

(ْ)

ﲗ ﲘ

 ،فاهلل سبحانو كتعالى في ىذه اآلية مدح بعض

الصفات التي تككف في المؤمنيف كمف بيف ىذه الصفات الصدؽ كالصدؽ يككف عمى أنكاع كثيرة
،فصدؽ المساف يككف في ترؾ ما ال يعني كصدؽ العيف يككف بترؾ النظر إلى ما حرـ اهلل

كصدؽ اليد يككف بترؾ البطش لمحراـ كصدؽ الرجميف يككف بترؾ المشي إلى ما حرـ اهلل (ٓ)،
ﱅﱇﱈﱉ
كالصدؽ مف صفات اهلل سبحانو كتعالى ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱆ
ﱍ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ(ٔ) ،فاهلل سبحانو كتعالى يكجو عباده مف
ﱊﱋﱌ ﱎ
أجؿ أف يعممكا حقيقة ما اخبرىـ بو مف الخبر فاهلل سبحانو كتعالى جامعيـ إلى يكـ القيامة مف

أجؿ الجزاء كالعرض كالحساب فيجب عمييـ أف ال يشككا في صحة ذلؾ ألف قكلو الصدؽ الذم

ال كذب فيو ككعده الصدؽ الذم ال خمؼ فيو كأم ناطؽ أصدؽ مف اهلل ذلؾ أف الكاذب إنما
يكذب ليجمب بكذبو نفعا إلى نفسو أك أف يدفع بكذبو الضر عن نفسه وهللا هو خالق النفع
والضر فغير جائز أن يكون منه الكذب ألنه ال يحتاج إلى اجتالب نفع إلى نفسه أو دفع ضرا

ﱻ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ (ٖ)،
عنها( ،)7ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱼ
أم أف اهلل صادقا في كؿ ما أخبر بو في الكتب المنزلة

(ٗ)

ككذلؾ مف األدلة التي تبيف أف

(ُ) ينظر :الكسيط في تفسير القرآف المجيدّّٓ /ِ :
(ِ) سكرة مريـ اآلية . )ُُٗ(:
(ّ) ينظر  :الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي .ّٕٗ/ٔ:
(ْ) سكرة االحزاب مف اآلية.)ّٓ(:

(ٓ) ينظػ ػ ػ ػ ػػر  :تفسػ ػ ػ ػ ػػير التسػ ػ ػ ػ ػػترم  ،ابػ ػ ػ ػ ػػك محمػ ػ ػ ػ ػػد سػ ػ ػ ػ ػػيؿ بػ ػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػ ػػداهلل بػ ػ ػ ػ ػػف يػ ػ ػ ػ ػػكنس بػ ػ ػ ػ ػػف رفيػ ػ ػ ػ ػػع التسػ ػ ػ ػ ػػترم
(تِّٖ:ىػ)،تحقيؽ :محمد باسؿ عيكف السكد ،دار الكتب العممية  ،بيركت ،طُُِّْ،ـ.ُِٕ/ُ:
(ٔ) سكرة النساء اآلية .)ٖٕ(:
(ٕ) ينظر  :جامع البياف في تأكيؿ القرآف .ِٓٗ/ٖ:
(ٖ) سكرة آؿ عمراف اآلية .)ٗٓ(:

(ٗ) ينظ ػ ػ ػػر  :ال ػ ػ ػػكجيز  ،الكاح ػ ػ ػػدم  /ِِْ/ُ:البح ػ ػ ػػر المحػ ػ ػ ػػيط ف ػ ػ ػػي التفس ػ ػ ػػير  ،ِٔٔ/ّ:تفس ػ ػ ػػير اب ػ ػ ػػف كثيػ ػ ػ ػػر
ٕٕ/ِ:
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الصدؽ مف صفات اهلل ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ( ،)1كذلؾ فاف الصدؽ مف
صفات األنبياء كالمرسميف ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ

ﱗ

ﱚ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱛ
ﱘ ﱙ

ﱔ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠ(،)3
ﱕ
ﱟ ﱠ(،)2وﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ
فيذه النصكص الشرعية كميا تبيف أىمية الصدؽ كمنزلتو عند اهلل سبحانو كتعالى إذ كصؼ اهلل

األنبياء بيذه الصفة الميمة لذا فإف عمى باقي الناس االقتداء بصفاتيـ  ،كالصدؽ لو مكانة ميمة

في اإلسالـ إذ أف الصدؽ في القكؿ كالعمؿ أساس الفضائؿ ،ك أف الكذب كالنفاؽ ىك أساس

الرذائؿ(ْ) ،كالصدؽ يدعك إليو العقؿ كالشرع كالكذب ينيى عنو العقؿ كالشرع لذا جاز أف

تستفيض األخبار الصادقة حتى تصؿ إلى مرتبة التكاتر كال يجكز في األخبار الكاذبة(ٓ)،إذ(إف

اهلل جؿ كعال فضؿ المساف عمى سائر الجكارح كرفع درجتو كأباف فضيمتو بإف أنطقو مف بيف

سائر الجكارح بتكحيده فال يجب لمعاقؿ أف يعكد آلة خمقيا اهلل لمنطؽ بتكحيده بالكذب بؿ يجب
عميو المداكمة برعايتو بمزكـ الصدؽ كما يعكد عميو نفعو في داريو ألف المساف يقتضي ما عكد

إف صدقا فصدقا كاف كذبا فكذبا)(ٔ) ،كالصدؽ أصؿ كؿ حاؿ فمف الصدؽ يتشعب الصبر

كالقناعة كالرضا كاألنس كالزىد(ٕ)،فالصدؽ لو منزلو كبيرة ( كىي منزلة القكـ األعظـ .الذم منو
تنشأ جميع منازؿ السالكيف ،كالطريؽ االقكاـ الذم مف لـ يسر عميو فيك مف المنقطعيف اليالكيف.

كبو تميز أىؿ النفاؽ مف أىؿ اإليماف ،كسكاف الجناف مف أىؿ النيراف .كىك سيؼ اهلل في أرضو
الذم ما كضع عمى شيء إال قطعو .كال كاجو باطال إال أرداه كصرعو .مف صاؿ بو لـ ترد

صكلتو .كمف نطؽ بو عمت عمى الخصكـ كممتو .فيك ركح األعماؿ ،كمحؾ األحكاؿ ،كالحامؿ

عمى اقتحاـ األىكاؿ ،كالباب الذم دخؿ منو الكاصمكف إلى حضرة ذم الجالؿ .كىك أساس بناء
(ُ) سكرة الحجر اآلية.)ْٔ(:
(ِ) سكرة مريـ اآلية.)ُْ(:

(ّ) سكرة مريـ اآلية .)ْٓ(:
(ْ) ينظ ػ ػػر :تفس ػ ػػير القػ ػ ػرآف الحك ػ ػػيـ –المن ػ ػػار ، -محم ػ ػػد رش ػ ػػيد ب ػ ػػف عم ػ ػػي رض ػ ػػا ب ػ ػػف محم ػ ػػد ش ػ ػػمس ال ػ ػػديف ب ػ ػػف
محم ػ ػ ػػد بي ػ ػ ػػاء ال ػ ػ ػػديف ب ػ ػ ػػف م ػ ػ ػػنال عم ػ ػ ػػي خميف ػ ػ ػػة القمم ػ ػ ػػكني الحس ػ ػ ػػيني (تُّْٓ:ىػ ػ ػ ػػ)،الييئة المصػ ػ ػ ػرية العم ػ ػ ػػة

لمكتب (/ب.ط)َُٗٗ ،ـ .ُٗٗ/ٓ:

(ٓ) ينظر :ادب الدنيا كالديف ،المأكردم.ِِٔ/ُ:
(ٔ) ركض ػػة العق ػػالء كنزى ػػة الفض ػػالء  ،محم ػػد ب ػػف حب ػػاف ب ػػف أحم ػػد ب ػػف حبػػػاف ب ػػف مع ػػاذ ب ػػف معب ػػد التميم ػػي ،
أبػ ػػك حػ ػػاتـ الػ ػػدارمي البسػ ػػتي (تّْٓ:ى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ  :محمػ ػػد محيػ ػػي الػ ػػديف عبػ ػػد الحميػ ػػد ف دار الكتػ ػػب العمميػ ػػة
–بيركت.ُٓ/ُ:

(ٕ) ينظ ػ ػػر رس ػ ػػالة المسترش ػ ػػديف :الح ػ ػػارث ب ػ ػػف اس ػ ػػد المحاس ػ ػػبي  ،اب ػ ػػك عب ػ ػػداهلل (تِّْ:ىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػؽ  :عب ػ ػػد
الفتاح أبك يدة  ،مكتبة المطبكعات اإلسالمية حمب ،سكريا،طُُِّٗ،ىػُُٕٗ-ـ.َُٕ/ُ:
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الديف ،كعمكد فسطاط اليقيف .كدرجتو تالية لدرجة النبكة التي ىي أرفع درجات العالميف،)ُ() .
كلما كاف ىناؾ ارتباط كصمة كثيقة كقكية ببف الصدؽ كاإليماف فقد جكز الرسكؿ (صمى اهلل عميو
كسمـ) أف يقع المؤمف في ماال يحمد مف الصفات يير إنو نفى أف يقع المكمف في مظنة الكذب

الستبعاد ذلؾ(ِ) ،إذ ركم أنو ( قيؿ لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :أيككف المؤمف جبانا؟ فقاؿ:
«نعـ» ،فقيؿ لو :أيككف المؤمف بخيال؟ فقاؿ« :نعـ» ،فقيؿ لو« :أيككف المؤمف كذابا»؟ فقاؿ:
«ال»(ّ) ،ككما أف الصدؽ مف األخالؽ الفطرية كيبيف ذلؾ بصكرة كاضحو في براءة األطفاؿ
حيث يتحدثكف الصدؽ كال يكذبكف إال بعد تأثرىـ بمف حكليـ مف افراد األسرة كالمجتمع  ،لذا

فيجب عمى األبكيف كاألىؿ أف يعممكا اطفاليـ الصدؽ في الحديث فقد ركم(عف عبد اهلل بف

عامر  ،أنو قاؿ :دعتني أمي يكما كرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاعد في بيتنا ،فقالت :ىا

تعاؿ أعطيؾ ،فقاؿ ليا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ« :كما أردت أف تعطيو؟» قالت :أعطيو

تمرا ،فقاؿ ليا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ« :أما إنؾ لك لـ تعطو شيئا كتبت عميؾ كذبة)(ْ)،

فمف ىذا يتبيف أف عمى األبكيف اف ال يكذبكا عمى أكالدىـ حتى ال يكتسب األبناء ىذا الخمؽ
القبيح مف ابائيـ  ،لذا عمى المربي اف ال يكذب عمى كلده ميما كاف السبب ،ألف المربي اذا كاف

صادقا اقتدا بو أكالده أما اذا كاف كاذبا كلك في مرة كأحدة أصبح عممو كتعبو ىبا كعميو الكفاء
بالكعد الذم كعده لمصبي فإف لـ يستطيع فيجب أف يعتذر إليو (ٓ)،ك يجب عمى المعممكف أف
يعممكا التالميذ الصدؽ في الحديث إذ أف الصدؽ تاج عمى راس المعمـ فإذا فقده كلـ يمتزـ

(ُ) مدارج السالكيف بيف إياؾ نعبد إياؾ نستعيف .ِٕٓ/ِ:
(ِ) ينظػ ػ ػػر :ىػ ػ ػػذه أخالقنػ ػ ػػا حػ ػ ػػيف نكػ ػ ػػكف مػ ػ ػػؤمنيف حقػ ػ ػػا ،أبػ ػ ػػك اسػ ػ ػػامة محمػ ػ ػػكد محمػ ػ ػػد الخزنػ ػ ػػدار (تُِِْ:ق)
،دار طيبة لمنشر ،الرياض ،السعكدية ،طِ ُُْٕ ،ق .ّْٔ/ُ:
(ّ) أخرج ػ ػػو مال ػ ػػؾ ف ػ ػػي المكط ػ ػػأ ،مال ػ ػػؾ ب ػ ػػف أن ػ ػػس ب ػ ػػف مال ػ ػػؾ ب ػ ػػف ع ػ ػػامر األصػػ ػػبحي المػػ ػػدني (تُٕٗ:ىػ ػ ػػ)،
تحقي ػ ػػؽ :محم ػ ػػد فػ ػ ػؤاد عب ػ ػػد الب ػ ػػاقي  ،دار إحي ػ ػػاء التػ ػ ػراث العرب ػ ػػي ،بي ػ ػػركت –لبن ػ ػػاف َُْٔ،ى ػ ػ ػُٖٗٓ-ـ،كت ػ ػػاب

الكػ ػػالـ ،بػ ػػاب مػ ػػا جػ ػػاء فػ ػػي الصػ ػػدؽ كالكػ ػػذبَٗٗ/ِ:رقػ ػػـ(ُٗ) ،حػ ػػديث حسػ ػػف  ،التمييػ ػػد لمػ ػػا فػ ػػي المكطػ ػػأ مػ ػػف
المع ػ ػػاني كاالس ػ ػػانيد ،اب ػ ػػك عم ػ ػػر يكس ػ ػػؼ ب ػ ػػف عب ػ ػػداهلل ب ػ ػػف محم ػ ػػد ب ػ ػػف عب ػ ػػد الب ػ ػػر ب ػ ػػف عاص ػ ػػـ النم ػ ػػرم القرطب ػ ػػي
(تّْٔ:ىػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػػؽ :مص ػ ػػطفى بػ ػ ػػف أحمػ ػ ػػد العم ػ ػػكم ،ك ازرة عمػ ػ ػػكـ االكقػ ػ ػػاؼ كالش ػ ػػؤكف اإلسػ ػ ػػالمية –المغػ ػ ػػرب
(،ب.ط)ُّٖٕ،ىػ.ِّٓ/ُٔ:

(ْ) اخرج ػػو أب ػػك داكد ف ػػي س ػػننو /أب ػػك داكد سػ ػػميماف ب ػػف االش ػػعث ب ػػف إسػ ػػحاؽ ب ػػف بش ػػير ب ػػف ش ػػداد ب ػػف عمػػػرك
االزدم السجس ػ ػػتاني (تِٕٓ:ىح)،تحقي ػ ػػؽ :محم ػ ػػد محي ػ ػػي ال ػ ػػديف عب ػ ػػد الحميػػ ػػد  ،المكتبػػ ػػة العصػ ػ ػرية ،صػػ ػػيدا،
بي ػ ػ ػػركت ،كت ػ ػ ػػاب األدب  ،ب ػ ػ ػػاب ف ػ ػ ػػي التش ػ ػ ػػديد ف ػ ػ ػػي الك ػ ػ ػػذب  ِٖٗ/ْ:رق ػ ػ ػػـ(ُْٗ) كق ػ ػ ػػاؿ االلب ػ ػ ػػاني  :ح ػ ػ ػػديث
حسف.

(ٓ) ينظ ػ ػػر :كي ػ ػػؼ ترب ػ ػػي كل ػ ػػدؾ ف ليم ػ ػػى بن ػ ػػت عب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف الجريبػػ ػػة  ،منش ػ ػػكر عمػػ ػػى مكق ػ ػػع ك ازرة االكق ػ ػػاؼ
السعكدية (ب.ط.ب.ت).ُٖ/ُ:
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بالصدؽ فإنو يفقد ثقة الطالب بو ألف التمميذ في الغالب يتقبؿ مف معممو كؿ ما يقكلو فإذا ظير

كباف لمتالميذ كذب معمميـ في بعض األمكر فأف ذلؾ ينعكس عمى التالميذ بشكؿ كبير ك يؤدم

إلى سقكطو مف أعيف تالميذه(ُ) ،فإذا لـ يتعكد األكالد عمى الصدؽ في صغرىـ كاكتسبكا صفة

الكذب فإف ذلؾ يؤثر عمى تربية األبناء.

الخاتمة

الحمد هلل حؽ حمده  ،كالصالة كالسالـ عمى مف ال نبي مف بعده كعمى الو كأصحابو كسمـ .

بعد تكفيؽ مف اهلل تعالى أتممت ىذا البحث كتصمت لمنتائج التالية :

ُ -لقد أنعـ اهلل سبحانو كتعالى عمى اإلنساف بنعـ عظيمة ،فكانت مف أجؿ ىذه النعـ نعمة
القدرة عمى التحدث كالتكمـ ،إذ تعد القدرة عمى التكمـ مف الصفات التي أمتاز بيا اإلنساف عف

سائر المخمكقات التي خمقيا اهلل في ىذه الحياة .

ِ -لقد ع ني اإلسالـ عناية كبيرة بمكضكع الكممة التي تخرج مف فـ اإلنساف لما ليا مف أثر
عظيـ ككبير عمى الفرد كالمجتمع فبكممة يدخؿ اإلنساف إلى اإلسالـ كبكممة يخرج منو كبكممة

تحؿ المرأة عمى اإلنساف كبكممة تحرـ عميو كبكممة تقاـ المجتمعات كبكممة تدمر كتيدـ فميتؽ

اإلنساف ربو فيما يخرج مف فمو مف كالـ .

ّ -أف نعمة النطؽ تستكجب الشكر كالشكر يتجمى في استخداـ المساف في التعبير عف الحؽ
كالحقيقة كتجنب الكذب كالغيبة كالنميمة كييرىا مف األمكر المحرمة .

ْ -أف قيمة ىذه لنعمة كشكرىا يككف بحسف استثمارىا كاالستفادة منيا بأف تككف أداة لبث
ركح األلفة كالمحبة ك اإلصالح كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كالكقكؼ مع قضايا الحؽ

كالعدؿ ككؿ ما فيو خدمة لألفراد كالمجتمع .

ٓ -يكفي ليعرؼ اإلنساف أىمية ىذه النعمة أف يتخيؿ أثر زكاليا عميو كعمى مف حكلو أك أف
يراقب مف ال قدرة لدييـ عمى الكالـ كالنطؽ فعند ذالؾ يعرؼ مدل الصعكبات التي تقؼ اماميـ

ٔ -عمى اإلنساف أف يستخدـ في أثناء كالمو مع اآلخريف العبارات كاأللفاظ الجميمة كالحسنة كأف
يبتعد عف العبارات السيئة التي تؤدم إلى أثارة العدكات كالبغضاء بيف الناس .

(ُ) المعمػ ػ ػػـ األكؿ صػ ػ ػػمى اهلل عميػ ػ ػػو كسػ ػ ػػمـ ف ف ػ ػ ػؤاد بػ ػ ػػف عبػ ػ ػػد العزيػ ػ ػػز الشػ ػ ػػميكب ،منشػ ػ ػػكر عمػ ػ ػػى مكقػ ػ ػػع ك ازرة
االكقاؼ السعكدية (ب.ط.ب.ت).َُ/ُ:
223

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (6): 207-232

 القرآف الكريـ :

المصادر والمراجع

ُ .األخالؽ اإلسالمية كاسسيا ،عبد الرحمف حسف حبنكو الميداني ،دار القمـ ،دمشؽ ،طَُِْ ٓ،ىجرم-
ُٗٗٗـ.
ِ .االخكة أييا االخكة  ،المؤلؼ :أبك العالء محمد بف حسيف بف يعقكب السمفي المصرم  ،الناشر :المكتبة
اإلسالمية ،القاىرة .

ّ .أدب الدنيا كالديف  ،المؤلؼ :أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم ،الشيير
بالمأكردم (المتكفىَْٓ :ىػ)  ،الناشر :دار مكتبة الحياة ،الطبعة :بدكف طبعة ،تاريخ النشرُٖٗٔ :ـ.
ْ .االذكار ،المؤلؼ :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم (المتكفىٕٔٔ :ىػ) ،تحقيؽ :عبد القادر

االرنؤكط رحمو اهلل  ،الناشر :دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت – لبناف  ،طبعة جديدة منقحةُُْْ ،
ىػ  ُْٗٗ -ـ .
ٓ .االعالـ  ،المؤلؼ :خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس ،الزركمي الدمشقي (المتكفىُّٗٔ :ىػ)
 ،الناشر :دار العمـ لممالييف  ،الطبعة :الخامسة عشر  -أيار  /مايك ََِِ ـ .
ٔ .البحر المحيط في التفسير  ،المؤلؼ :أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف
األندلسي (المتكفىْٕٓ :ىػ)  ،المحقؽ :صدقي محمد جميؿ  ،الناشر :دار الفكر – بيركت  ،الطبعة َُِْ :ىػ
بداية اليداية  ،المؤلؼ :أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي (المتكفىَٓٓ :ىػ) ،تقديـ كتحقيؽ كتعميؽ:
الدكتكر محمد زينيـ محمد عزب ،الناشر :مكتبة مدبكلي ،القاىرة ،الطبعة :األكلى ُُّْ ،ىػ  ُّٗٗ -ـ .
ٕ .بمكارد الظم ف لدركس الزماف ،خطب كحكـ كأحكاـ كقكاعد كمكاعظ كآداب كأخالؽ حساف  ،المؤلؼ :عبد
العزيز بف محمد بف عبد المحسف السمماف (المتكفىُِِْ :ىػ)  ،الطبعة :الثالثكف ُِْْ ،ىػ .

ٖ .التحرير كالتنكير «تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد  ،المؤلؼ  :محمد
الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي (المتكفى ُّّٗ :ىػ)  ،الناشر  :الدار التكنسية لمنشر –
تكنس  ،سنة النشر ُْٖٗ :ىػ .
ٗ .التعريفات  ،المؤلؼ :عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني (المتكفىُٖٔ :ىػ)  ،المحقؽ :ضبطو
كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر ،الناشر :دار الكتب العممية بيركت –لبناف  ،الطبعة :األكلى

َُّْىػ ُّٖٗ-ـ .
َُ.

التبياف في أقساـ القرآف  ،المؤلؼ :محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية

(المتكفىُٕٓ :ىػ)  ،المحقؽ :محمد حامد الفقي  ،الناشر :دار المعرفة ،بيركت ،لبناف.
ُُ.

الكابؿ الصيب مف الكمـ الطيب  ،المؤلؼ :محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ

الجكزية (المتكفىُٕٓ :ىػ)  ،تحقيؽ :سيد إبراىيـ  ،الناشر :دار الحديث – القاىرة  ،رقـ الطبعة :الثالثة،
ُٗٗٗ ـ .
ُِ.

تفسير ابف فكرؾ مف أكؿ سكرة المؤمنكف  -آخر سكرة السجدة  ،المؤلؼ :محمد بف الحسف بف فكرؾ

األنصارم االصبياني ،أبك بكر (المتكفىَْٔ :ىػ)  ،دراسة كتحقيؽ :عالؿ عبد القادر بسندكيش (ماجستير) ،

الناشر :جامعة أـ القرل  -المممكة العربية السعكدية ،الطبعة األكلى ََِٗ - َُّْ :ـ .
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ُّ .تفسير التسترم  ،المؤلؼ :أبك محمد سيؿ بف عبد اهلل بف يكنس بف رفيع التيسترم (المتكفىِّٖ :ىػ) ،
جمعيا :أبك بكر محمد البمدم  ،المحقؽ :محمد باسؿ عيكف السكد  ،الناشر :منشكرات محمد عمي بيضكف  /دار
الكتب العممية – بيركت  ،الطبعة :األكلى  ُِّْ -ىػ .

ُْ .تفسير الحجرات – الحديد  ،المؤلؼ :محمد بف صالح بف محمد العثيميف (المتكفىُُِْ :ىػ) ،الناشر:
دار الثريا لمنشر كالتكزيع ،الرياض  ،الطبعة :األكلى ُِْٓ ،ىػ  ََِْ -ـ .
ُٓ .تفسير الشعراكم – الخكاطر  ،المؤلؼ :محمد متكلي الشعراكم (المتكفىُُْٖ :ىػ)  ،الناشر :مطابع
أخبار اليكـ .

ُٔ.

تفسير القرآف الحكيـ (تفسير المنار)  ،المؤلؼ :محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد

بياء الديف بف منال عمي خميفة القممكنيف الحسيني (المتكفىُّْٓ :ىػ)  ،الناشر :الييئة المصرية العامة لمكتاب ،
سنة النشر َُٗٗ :ـ .
ُٕ.

تفسير القرآف العظيـ  ،المؤلؼ :أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي

(المتكفىْٕٕ :ىػ) ،المحقؽ :سامي بف محمد سالمة  ،الناشر :دار طيبة لمنشر كالتكزيع  ،الطبعة :الثانية
َُِْىػ  ُٗٗٗ -ـ .
ُٖ.

تفسير الماتريدم (تأكيالت أىؿ السنة)  ،المؤلؼ :محمد بف محمد بف محمكد ،أبك منصكر الماتريدم

(المتكفىّّّ :ىػ) ،المحقؽ :د .مجدم باسمكـ  ،الناشر :دار الكتب العممية  -بيركت ،لبناف  ،الطبعة :األكلى،
ُِْٔ ىػ  ََِٓ -ـ.

ُٗ.

تفسير المرايي  ،المؤلؼ :أحمد بف مصطفى المرايي (المتكفىُُّٕ :ىػ) ،الناشر :شركة مكتبة كمطبعة

مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر ،الطبعة :األكلى ُّٔٓ ،ىػ  ُْٗٔ -ـ .
َِ.

التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج  ،المؤلؼ  :د كىبة بف مصطفى الزحيمي  ،الناشر  :دار

الفكر المعاصر – دمشؽ  ،الطبعة  :الثانية  ُُْٖ ،ىػ .

ُِ.

تفسير النسفي (مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ)  ،المؤلؼ :أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ

الديف النسفي (المتكفىَُٕ :ىػ) ،حققو كخرج أحاديثو :يكسؼ عمي بديكم  ،راجعو كقدـ لو :محيي الديف ديب
مستك ،الناشر :دار الكمـ الطيب ،بيركت  ،الطبعة :األكلى ُُْٗ ،ىػ  ُٖٗٗ -ـ .
ِِ.

التفسير الكاضح  ،المؤلؼ :الحجازم ،محمد محمكد  ،الناشر :دار الجيؿ الجديد – بيركت .

ِّ.

التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ  ،المؤلؼ :محمد سيد طنطاكم  ،الناشر :دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر

كالتكزيع ،الفجالة – القاىرة  ،الطبعة :األكلى .ُٕٗٗ ،

ِْ .تفسير آيات االحكاـ  ،المؤلؼ :محمد عمي السايس االستاذ باألزىر الشريؼ  ،المحقؽ :ناجي سكيداف ،
الناشر :المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر ،تاريخ النشر.ََِِ/َُ/َُ :
ِٓ.

التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاالسانيد  ،المؤلؼ :أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد

البر بف عاصـ النمرم القرطبي (المتكفىّْٔ :ىػ) ،تحقيؽ :مصطفى بف أحمد العمكم  ،محمد عبد الكبير البكرم
 ،الناشر :ك ازرة عمكـ االكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية – المغرب  ،عاـ النشر ُّٖٕ :ىػ .

ِٔ.

تيذيب المغة  ،المؤلؼ :محمد بف أحمد بف االزىرم اليركم ،أبك منصكر (المتكفىَّٕ :ىػ)  ،المحقؽ:

محمد عكض مرعب  ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت  ،الطبعة :األكلىََُِ ،ـ .
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ِٕ.

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف  ،المؤلؼ :عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم

(المتكفىُّٕٔ :ىػ) ،المحقؽ :عبد الرحمف بف معال المكيح ،الناشر :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األكلى َُِْىػ
 َََِ-ـ .

ِٖ.

التيسير في أحاديث التفسير ،المؤلؼ :محمد المكي الناصرم (المتكفىُُْْ :ىػ)  ،الناشر :دار الغرب

اإلسالمي ،بيركت – لبناف  ،الطبعة :األكلى َُْٓ ،ىػ  ُٖٗٓ -ـ .
ِٗ.

جامع البياف في تأكيؿ القرآف  ،المؤلؼ :محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف يالب المالي ،أبك جعفر

الطبرم (المتكفىَُّ :ىػ)  ،المحقؽ :أحمد محمد شاكر ،الناشر :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األكلى َُِْ ،ىػ
 َََِ -ـ .

َّ.

الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو = صحيح

البخارم  ،المؤلؼ :محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي  ،المحقؽ :محمد زىير بف ناصر الناصر،
الناشر :دار طكؽ النجاة (مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األكلى،

ُِِْىػ .
ُّ.

الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي  ،المؤلؼ :أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح

األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي (المتكفىُٕٔ :ىػ) ،تحقيؽ :أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش  ،الناشر:
دار الكتب المصرية – القاىرة  ،الطبعة :الثانيةُّْٖ ،ىػ  ُْٗٔ -ـ .
ِّ.
ّّ.

خمؽ المسمـ /محمد الغزالي  ،دار الرياف لمتراث  ،القاىرة ،طَُْٖ.ُ،

الذريعة إلى مكارـ الشريعة ،المؤلؼ :أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالرايب األصفياني

(المتكفىَِٓ :ىػ) ،تحقيؽ :د .أبك اليزيد أبك زيد العجمي ،دار النشر :دار السالـ – القاىرة  ،عاـ النشر:
ُِْٖ ىػ  ََِٕ -ـ
ّْ.

رسالة المسترشديف  ،المؤلؼ :الحارث بف أسد المحاسبي ،أبك عبد اهلل (المتكفىِّْ :ىػ)  ،المحقؽ :عبد

ّٓ.

ركح البياف  ،المؤلؼ :إسماعيؿ حقي بف مصطفى االستانبكلي الحنفي الخمكتي  ،المكلى أبك الفداء

الفتاح أبك يدة  ،الناشر :مكتب المطبكعات اإلسالمية  -حمب – سكريا  ،الطبعة :الثانية. ُُٕٗ – ُُّٗ ،

(المتكفىُُِٕ :ىػ)  ،الناشر :دار الفكر – بيركت .
بد ،التميمي،
ّٔ .ركضة العقالء كنزىة الفضالء  ،المؤلؼ :محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف ىم ٍع ى
البستي (المتكفىّْٓ :ىػ)  ،المحقؽ :محمد محي الديف عبد الحميد  ،الناشر :دار الكتب
أبك حاتـ ،الدارمي ،ي
العممية – بيركت .
ّٕ.

سنف أبي داكد  ،المؤلؼ :أبك داكد سميماف بف االشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك االزدم

ّٖ.

سكء الخمؽ  ،المؤلؼ :محمد بف إبراىيـ بف أحمد الحمد  ،الناشر :د ار بف خزيمة  ،الطبعة :طبعة ثانية

الس ًج ٍستاني (المتكفىِٕٓ :ىػ)  ،المحقؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد  ،الناشر :المكتبة العصرية ،صيدا –
ِّ
بيركت .
منقحة كمزيدة .
ّٗ .سير أعالـ النبالء  ،المؤلؼ  :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي
(المتكفى ْٕٖ :ىػ) ،المحقؽ  :مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب االرناؤكط  ،الناشر  :مؤسسة الرسالة
 ،الطبعة  :الثالثة  َُْٓ ،ىػ  ُٖٗٓ /ـ .
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َْ .شخصية المسمـ كما يصكييا اإلسالـ في الكتاب كالسنة  ،المؤلؼ :الدكتكر محمد عمي الياشمي ،
الناشر :دار البشائر اإلسالمية  ،الطبعة :العاشرةُِّْ ،ىػ ََِِ -ـ .
ُْ.

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ،المؤلؼ :أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي (المتكفى:

ّّٗىػ)  ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار  ،الناشر :دار العمـ لممالييف – بيركت  ،الطبعة :الرابعة َُْٕ ىػ -
ُٕٖٗ ـ .
ِْ.

الضياء الالمع مف الخطب الجكامع  ،المؤلؼ :محمد بف صالح بف محمد العثيميف (المتكفىُُِْ :ىػ) ،

الناشر :الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاالفتاء كالدعكة كاالرشاد  ،الطبعة :األكلىَُْٖ ،ىػ ُٖٖٗ -ـ

ّْ.

عيكب النفس  ،المؤلؼ :محمد بف الحسيف بف محمد بف مكسى بف خالد بف سالـ النيسابكرم ،أبك عبد

الرحمف السممي (المتكفىُِْ :ىػ)  ،المحقؽ :مجدم فتحي السيد  ،الناشر :مكتبة الصحابة – طنطا .
فتح البياف في مقاصد القرآف  ،المؤلؼ :أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل
ْْ.
ي
ً
الحسيني البخارم ً
كقدـ لو كراجعو :خادـ العمـ ىعبد اهلل بف إبراىيـ
القَّنكجي (المتكفىَُّٕ :ىػ) ،عني
بطبعو ٌ
يدا – ىبيركت ،عاـ النشر ُُِْ :ىػ  ُِٗٗ -ـ .
صى
لمطباعة ك ٌ
المكتبة العصريَّة ى
الن ٍشر ،ى
ى
األنصارم  ،الناشر :ى

ْٓ .فتكح الغيب في الكشؼ عف قناع الريب (حاشية الطيبي عمى الكشاؼ)  ،المؤلؼ :شرؼ الديف الحسيف بف
عبد اهلل الطيبي (المتكفى ّْٕ :ىػ)  ،مقدمة التحقيؽ :إياد محمد الغكج  ،القسـ الدراسي :د .جميؿ بني عطا ،
المشرؼ العاـ عمى االخراج العممي لمكتاب :د .محمد عبد الرحيـ سمطاف العمماء  ،الناشر :جائزة دبي الدكلية
لمقرآف الكريـ  ،الطبعة :األكلى ُّْْ ،ىػ  َُِّ -ـ .

ْٔ.

الفكائد  ،المؤلؼ :محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية (المتكفىُٕٓ :ىػ) ،

الناشر :دار الكتب العممية – بيركت  ،الطبعة :الثانية ُّّٗ ،ىػ  ُّٕٗ -ـ .
ْٕ .القامكس الفقيي لغة كاصطالحا  ،المؤلؼ :الدكتكر سعدم أبك حبيب  ،الناشر :دار الفكر .دمشؽ –
سكرية  ،الطبعة :الثانية َُْٖ ىػ  ُٖٖٗ -ـ .

ْٖ.

الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف  ،المؤلؼ :أبك إسحاؽ أحمد بف إبراىيـ الثعمبي (المتكفى ِْٕ :ىػ) ،

أشرؼ عمى إخراجو :د .صالح باعثماف ،د .حسف الغزالي ،أ .د .زيد ميارش ،أ .د .أميف باشو  ،تحقيؽ :عدد
مف الباحثيف (ُِ) مثبت أسماؤىـ بالمقدمة (صػ ُٓ)  ،أصؿ الكتاب :رسائؿ جامعية (يالبيا ماجستير) لعدد مف
الباحثيف  ،الناشر :دار التفسير ،جدة  -المممكة العربية السعكدية .
ْٗ.

كيؼ تربي كلدؾ  ،المؤلؼ :ليمى بنت عبد الرحمف الجريبة  ،الناشر :الكتاب منشكر عمى مكقع ك ازرة

َٓ.

المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز  ،المؤلؼ :أبك محمد عبد الحؽ بف يالب بف عبد الرحمف بف

االكقاؼ السعكدية بدكف بيانات .

تماـ بف عطية األندلسي المحاربي (المتكفىِْٓ :ىػ)  ،المحقؽ :عبد السالـ عبد الشافي محمد  ،الناشر :دار
الكتب العممية – بيركت  ،الطبعة :األكلى  ُِِْ -ىػ.

ُٓ.

مختار الصحاح  ،المؤلؼ :زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم

(المتكفىٔٔٔ :ىػ)  ،المحقؽ :يكسؼ الشيخ محمد  ،الناشر :المكتبة العصرية  -الدار النمكذجية ،بيركت –
صيدا  ،الطبعة :الخامسةَُِْ ،ىػ ُٗٗٗ /ـ .
ِٓ .مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كاياؾ نستعيف  ،المؤلؼ :محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس
الديف ابف قيـ الجكزية (المتكفىُٕٓ :ىػ)  ،المحقؽ :محمد المعتصـ باهلل البغدادم  ،الناشر :دار الكتاب العربي

– بيركت  ،الطبعة :الثالثة ُُْٔ ،ىػ ُٗٗٔ -ـ .
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ّٓ.

المصباح المنير في يريب الشرح الكبير ،المؤلؼ :أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم ،أبك

العباس (المتكفى :نحك َٕٕىػ) ،الناشر :المكتبة العممية – بيركت.
ْٓ.

معجـ متف المغة  ،المؤلؼ :أحمد رضا  ،الناشر :دار مكتبة الحياة – بيركت (،ب.ط) ُّٕٕ،ىجرم –

ٓٓ.

معجـ مقاييس المغة  ،المؤلؼ :أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم ،أبك الحسيف (المتكفىّٗٓ :ىػ)

ُٖٓٗ.

 ،المحقؽ :عبد السالـ محمد ىاركف  ،الناشر :دار الفكر  ،عاـ النشرُّٗٗ :ىػ ُٕٗٗ -ـ.
ٔٓ.

المعمـ األكؿ( صمى اهلل عميو كسمـ) المؤلؼ :فؤاد بف عبد العزيز الشميكب  ،الناشر :الكتاب منشكر عمى

ٕٓ.

المكسكعة الفقيية الككيتية ،صادرة عف ك ازرة االكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية الككيت  ،مطابع دار

مكقع ك ازرة االكقاؼ السعكدية بدكف بيانات .
السالسؿ،طَُْْ ُ،ىجرم.
ٖٓ.

مكطأ االماـ مالؾ  ،المؤلؼ :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عأمر األصبحي المدني (المتكفىُٕٗ :ىػ) ،

صححو كرقمو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو :محمد فؤاد عبد الباقي  ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيركت –

لبناف  ،عاـ النشر َُْٔ :ىػ  ُٖٗٓ -ـ .
ٗٓ.

اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره ،كأحكامو ،كجمؿ مف فنكف عمكمو  ،المؤلؼ :أبك

محمد مكي بف أبي طالب ىح ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي القيركاني ثـ األندلسي القرطبي المالكي (المتكفى:
ّْٕىػ) ،المحقؽ :مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات العميا كالبحث العممي  -جامعة الشارقة ،بإشراؼ أ .د:

الشاىد البكشيخي  ،الناشر :مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة  -كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية  -جامعة

الشارقة  ،الطبعة :األكلى ُِْٗ ،ىػ  ََِٖ -ـ .
َٔ .الكسيط في تفسير القرآف المجيد  ،المؤلؼ :أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكأحدم،

النيسابكرم ،الشافعي (المتكفىْٖٔ :ىػ) ،تحقيؽ  :الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،الشيخ عمي محمد معكض،
الدكتكر أحمد محمد صيرة ،الدكتكر أحمد عبد الغني الجمؿ ،الدكتكر عبد الرحمف عكيس  ،الناشر :دار الكتب

العممية ،بيركت – لبناف  ،الطبعة :األكلى ُُْٓ ،ىػ  ُْٗٗ -ـ .
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