
 
 
 
 
 

  امللخص
حفل القرآن الكريم بإشارات كثيرة ترشد إلى فضائل االعمال، وأخرى إلى تجنب بعض 
المظاهر السلوكية المنحرفة، وبعض هذه االعمال يتعدى ضررها إلى اآلخرين، وقد يكون وخيمًا 

نظمة األخالقية يؤثر سلبًا في بنية المجتمع وتماسكه، وقد يخلُّ بأمنه، ويهدد نسيجه ،أو يربك الم
 االجتماعية.

ومن هذه المظاهر التي نبه عليها القرآن الكريم المجاهرة بالمعاصي ، التي يقف وراؤها 
دوافع وباعث متنوعة وشاملة ، ومع أن القرآن الكريم رخَّص في بعض الحاالت بالجاهرة ، إال 

 حظر والمنع .أن هذا كان مقيدًا بقيود ثقيلة ، وبشروط خاصة ال تخرجه من منطق ال
Abstract 
The Glorious Qur'an embraces a lot of signs referring to the virtues 

of good deeds and other ones avoiding some immoral behaviours. 

Besides, some of these acts might have an impact on others. On the top 

of that, it will affect the structure of the society, threaten its cohesion and 

confuse its social and moral organization. 

And one of the phenomenon where the Glorious Qur'an refers to is about 

underlining the bad deeds. And there are motives and comprehensive 

booster behind them. Although the Glorious Qur'an permitted referring 

to these matters clearly, it was restricted and  linked by certain conditions  

and don't put them out of prevention zone. 
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 وأنصف به كل، وعّلم به كل جاهل، الحمد هللا الذي اصلح بالقرآن كل فاسد  
، الدعاة وقائد، وصالة والسالم التامين الكاملين على سيدنا دمحم سيد المصلحين، مظلوم

أولئك ، وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى وأئمة التقى، ومعلم الناس منهج اإلصالح
صالحًا .عل، الذين كانوا خير الناس للناس  مًا وا 

 اما بعد :
وأخرى إلى ، فقد حفل القرآن الكريم بإشارات كثيرة ترشد إلى فضائل االعمال

وبعض هذه االعمال يتعدى ضررها إلى ، تجنب بعض المظاهر السلوكية المنحرفة
ويهدد ، بأمنه وقد يخلُّ ، وقد يكون وخيمًا يؤثر سلبًا في بنية المجتمع وتماسكه، اآلخرين
 و يربك المنظمة األخالقية االجتماعية.نسيجه ،أ

ومن هذه المظاهر التي نبه عليها القرآن الكريم المجاهرة بالمعاصي ، التي يقف 
وراؤها دوافع وباعث متنوعة وشاملة ، ومع أن القرآن الكريم رخَّص في بعض الحاالت 

من منطق بالجاهرة ، إال أن هذا كان مقيدًا بقيود ثقيلة ، وبشروط خاصة ال تخرجه 
 الحظر والمنع .

)المجاهرة : لذا رغبت في الكتابة عن هذا الجانب في الموضوع المسمى
 بالمعاصي وأثرها في األمن االجتماعي ــ دراسة في ضوء المفهوم القرآني( .

تتبعت فيه اآليات القرآنية الكريمة التي حذرت من الجهر بالمعاصي ، وبينت 
، تماعي متعمدًا على االستقراء التحليلي لمعرفة هذه اآلثارتفسيرها ، وأثرها في األمن االج

ومتتبعًا أقوال المفسرين والمفكرين اللذين تناولوا هذه المظاهرة، ولكثرة األحاديث وأقوال 
 العلماء إقتصرت على اهمها:

 وقد انقسم البحث على ستة مطالب :
 تعريف الجهر بالمعاصي .: المطلب االول
 خيص بالجهر.التر : المطلب الثاني
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 أشكال الجهر بالمعاصي .: المطلب الثالث
 بواعث الجهر بالمعاصي .: المطلب الرابع

 الحكم الشرعي لمن يجهر بالمعاصي .: المطلب الخامس
 االضرار االجتماعية للجهر بالمعاصي . : المطلب السادس

 ثم الخاتمة التي بينت فيها أهم النتائج التي توصل اليها البحث .
 الهادي إلى سواء السبيل .وهللا 
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 ملطلب االولا
 تعريف اجلهر باملعاصي

ثم التعريف بالجهر ، والتعريف المعاصي، يتناول هذا المطلب تعريف الجهر
 بالمعاصي بالقدر الذي يوضح داللته.

 تعريف اجلهر:  (1
 اجلهر يف اللغة : -ب

ْيِء ، اِحدٌ قال أبن فارس: ")َجْهٌر( اْلجِيُم َواْلَهاُء َوالرَّاُء َأْصٌل وَ  وهو ِإْعالُن الشَّ
ْوتِ ، ُيَقاُل: َجَهْرُت ِباْلَكالِم أَْعَلْنُت ِبهِ ، َوَكْشُفُه َوُعُلوُّهُ  َأْي َعاليِه.... َوِمْن ، َوَرُجٌل َجِهيُر الصَّ

ْيَء ِإَذا َكاَن ِفي َعْيِنَك َعِظيماً  ُيَقاُل: َوَجَهْرُت الرَّجَل َكَذلَك....وَ ، َهَذا اْلَباِب: َجَهْرُت الشَّ
َباُح ، َوُهَو ِمَن اْلَباِب َأْي َأَتْيَناُهْم َصَباحاً ، َأْي َصبَّْحَناُهْم َعَلى ِغرَّة  ، َجَهْرَنا َبِني ُفالن   َوالصَّ

 .(1)"َراَء الرَّاِبَية اْلَعِريَضةُ َوُيَقاُل ِإنَّ اْلَجهْ ، َوُيَقاُل ِلْلَجَماَعِة: اْلَجْهَراءُ ، َجْهرٌ 
ر: يقال لظهور الشيء بإفراط حاسة البصر أو حاسة السمع، وقال الراغب: "ًجهْ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  چ  أّما البصر فنحو: رأيته ِجَهارًا،

ومنه: َجَهَر البئر واْجَتَهَرَها:  ،(3) چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ ،(2)َّ چڭ  ۇ  ۇ   ۆ  
 .إذا أظهر ماءها

: فوعل منه، وهو ما إذا بطل بطل وقيل: ما في القوم أحد يجهر عيني، والجوهر
 محموله، وسميه بذلك لظهوره للحاسة .

ڱ  ڱ    چ ٱوقال ّعز وجّل : (7) چگ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ چ وأّما السمع، فمنه 

ٱ.(7) چڱ   ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  
ٱ  ٻ  ٻ        چ ،(7)َّ چڭ      ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  چ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ و ، (8) چڳ  ڳ  ڱ  چ ،(4)َّ چڀ   پ    پ   پ  ڀ    پٻ    ٻ

 (9) چۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ     ے   
ولمن يجهر ، ورجل جهير يقال لرفيع الصوت، وَجِهير، وقيل :كالم جوهري 

 .(10)لحسنه "
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 ،ًة وكلمُته َجْهَرةً َأيته َجْهرَ والَجْهَرُة: ما َظَهَر، َوَرآُه َجْهَرًة: َلْم َيُكْن َبْيَنُهَما ِستٌر ؛ ور 
َفُهَو ُمْجِهٌر ، َفُهَو َجْهِيٌر ،وَأْجَهرَ ، والَجْهُر: اْلَعالِنَيُة، وُيَقاُل: َجَهَر بالقول ِإذ َرَفَع ِبِه َصْوَتهُ 

ْوَت وَجَهَر الشيُء: َعَلَن وَبدا ؛ وَجَهَر ِبَكالِمِه َوُدَعاِئِه َوَصْوِتِه  ِة الصَّ ِإذا ُعِرَف بِشدَّ
 .(11)وَأْجَهَر ِبِقراءِتِه ُلَغةٌ ، ِقَراَءِتِه َيْجَهُر َجْهرًا وِجهاراً َوصالِتِه وَ 
ياِن ِبَغْيِر َحْرف    َفُيَقاُل: َجَهَر الكالَم وَأْجَهَرُه ، وَأْجَهَر وَجْهَوَر :أَعلن ِبِه وَأظهره وُيَعدَّ

: َجْهٌر وْجَهَرُت وك، َوَقاَل َبْعُضُهْم: َجَهَر أَعلى الصْوتِ ، وَأْجَهَر: أَْعَلنَ ، أَعلنه لُّ ِإْعالن 
ْوتِ  َعاِلي َأيالصوِت  ورجٌل َجهيرُ ، ِباْلقْوِل َأْجَهُر ِبِه ِإذا أَْعَلْنَتهُ  َوَكَذِلَك ِرُجٌل َجْهَوِريُّ ، الصَّ

ْوِت رفيُعه ْوُت اْلَعالي، الصَّ : ُهَو الصَّ وفرٌس َجْهَوٌر: َوُهَو الَِّذي َلْيَس بَأَجشَّ ، والَجْهَوِريُّ
ْجهاُر اْلَكالِم: ِإْعالُنه، وِت َوال أَغنَّ الص  .(12)واِ 

من هذا يتبين ان الجهر هو إعالن الشيء ويتحقق برفع الصوت أو إظهار الفعل 
ن كان هذا أشهر أنواع الجهر.  وانه ال يقتصر على رفع الصوت وا 

 الجهر في االصطالح : - ب
المعنى  لذا قيل: إن، لم يتعرض اللغويون وغيرهم الى تعريف المجاهرة

 .(13)اإلصطالحي ال يخرج عن المعنى اللغوي 
بل ، وما يجدر التنويه عنه أن المجاهرة ال تقتصر على اإلعالن عن السوء

، فقيل: " ... النوافل أَلنها في السر َأفضل، تشمل اإلعالن عن األفعال الحسنة أيضاً 
ن كان وقو ، (17)والفرائض ألن المجاهرة بها َأفضل نفيًا للتهمة " عها في المعاصي وا 

 أشهر.
 : الصلة ذات االلفاظ -ت

 اإلفشاء : أواًل
ولهذا يقال: فشا ، اإلفشاء هو كثرة اإلظهار، ومنه أفشى القوم إذا كثر مالهم

 .(17)وفشا فيها الجرب إذا ظهر وكثر، الخي في القوم أو الشر إذا ظهر بكثرة
فيه الكثرة والقلة وعلى هذا فالفرق بين اإلفشاء وبين الجهر أن الخير ال يشترط 

 مثل قولنا: جهر بكذبة .، فقد يتحقق الجهر بقول واحد أو فعل واحد
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 اإلظهار:  ثانيًا
، واإلفشاء ال يصح إال في ما ال تصح فيه الكثرة، يستعمل اإلظهار في كل شيء

 وال تقول: كثير المروءة .، تقول: هو ظاهر المروءة، وال يصح في ذلك
أال ترى أنك إذا كشفت األمر للرجل ، لمبالغة فيهإن الجهر عموم اإلظهار وا

فيزول ، إال إذا أظهرته للجماعة الكثيرة، وال تقول: جهرت به، والرجلين قلت: أظهرته لهما
وأصل الجهر: رفع ، أي: عيانًا ال شك معه، (17)ولهذا قالوا: )ارنا هللا جهرة(، الشك

ذا أخرج ، وأصل الجهر إظهار المعنى للنفس، الصوت الشيء من وعاء أو بيت لم يكن وا 
وقد يحصل الجهر نقيض الهمس ألن المعنى يظهر للنفس ، وكان إظهاراً ، ذلك جهراً 

 .(14)بظهور الصوت
 الكشف : ثالثًا

ولم يجز في ، ولهذا يقال هلل عز وجل: كاشف الضر، أن الكشف مضمن بالزوال
فيجرى مجراه في ثبات  ،ألن نقيضه من الستر ليس متضمنًا بالثبات، نقيضه ساتر الضر

 .(18)والجهر غي مضمن بالزوال، كما جرى هو في زوال الضر، الضر
 اإلعالن : رابعًا

وال يقتضي رفع الصوت ، وهو إظهار المعنى للنفس، إن اإلعالن خالف الكتمان
ومنه رجل جهير وجهوري إذا كان رفيع ، والجهر يقتضي رفع الصوت به، به

 .(19)الصوت
حقيقة أن تقييد الجهر برفع الصوت ليس قطعيًا كما ذكر فال، وهنا اعتراض

كمن يجاهر باإلفطار في ، إذ إن الجهر بالمعاصي قد يكون بالفعل ال بالقول، العسكري 
والذي يبدو أن الفرق بين الجهر واإلعالن: أن ، أو يجاهر بشرب الخمر، رمضان

خالف الجهر فهو ال على ، اإلعالن هو على سبيل الترويج كالبائع يعلن عن بضاعته
 يشترط فيه الترويج .

ظهاره لآلخرين  وعلى هذا يمكن تعريف المجاهرة بأنها: اإلعالن عن الشيء وا 
 بالقول أو بالفعل .
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 تعريف املعصية : (2
 املعصية يف اللغة : -أ

المعصية في اللغة: يقال: عصاه معصية وعصيانًا: خرج من طاعته وخالف أمره 
ي، اء وعصًّ والعصيان: خالف الطاعة، وقد َعصاُه َيْعصيِه ًعصْيًا  فهو عاص  وعصًّ

وعصى العبد  (20)وُمْعصَية، فهو عاص  وَعِصيَّ وعاصاُه مثل َعصاُه، واْسَتعصى عليه
الّسلطان: قد استعصت  رّبه إذا خالف أمره، ويقال للجماعة إذا خرجت عن طاعة

ۓ  ڭ  چ متنع بعصاه،." وعصا عصيانًا: إذا خرج عن الّطاعة، وأصله أن ي (21)عليه

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  چ : وقال تعالى، (22)َّ چڭ  ڭ  

 چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   
، ويقال فيمن فارق الجماعة: فالن شّق (23)

 .(27)العصا "
  ڑ  ڑ  ژژ      ڈ   ڈڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ    ڍ  ڇ چوفي 

 .(27)"أي ال يخالفونه في أمر من زيادة أو نقصان"، (27) چ  ک
  ڇ  ڇ   چ  چ  چ              چ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ چوفي قوله تعالى: 

، (24)چ ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ         ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ      ڇ  ڇ
 .(28)"والعصيان: وهي جميع المعاصي"

فالمعصية هنا هي مخالفة األمر ، (29) چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ چ وفي قوله تعالى:
ن كان  الشرعي، فمن خالف أمر هللا الذي أرسل فيه رسله، وأنزل به كتبه فقد عصاه، وا 

قوم داخاًل فيما قدره هللا وقضاه، فإن لم تكن المعصية إال هذا، فال يكون إبليس وفرعون و 
 .( 30)نوح وقوم عاد وثمود وجميع الكفار عصاة ايضًا ؛ ألنهم داخلون في قدر هللا تعالى

 من اآليات التي حذرت من المعصية ومن العقوبة المترتبة عليها، قوله تعالى:
أي: بمخالفة أمر ونهيه، أو  ،(31) چ  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ   ۋ   ٴۇ  ۈ     ۈ  ۆ چ

(، أي: عذاب عذاب يوم عظيمعالى )عبدت غيره، أو أي عصيان كان، وقوله سبحانه وت
 . (32)يوم القيامة وعظمه لعظم ما يقع
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   ڃڃ  ڄ         ڄ  ڄ   ڄ  ڦ چ إن أخطر أنواع المعاصي هي معصية األنبياء،

ومن عصاني ثم تاب،  ، معناه:(33)َّ چ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ
ية .وحذر هللا تعالى من معص(37)أو من عصاني فيما دون الشرك، ألن هللا ال يغفر الشرك

، أي: فأخذ هللا تعالى فرعون أخًذ (37) چ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ    ۋ  ۋ  ٴۇ چٱ الرسل
وبيال، أي: ثقياًل رديء العقبى من قولهم: الوبيل ايضًا العصا الضخمة، ومنه الوابل 

 .(37)للمطر العظيم قطره إليذان العاصين بأنهم مأخوذون بمثل ذلك
أو يفيدان المخالفة،  من هذا يتبين أن المعصية والعصيان هما بمعنى واحد

 .الخروج عن الطاعة
 املعصية يف االصطالح : -ب

أتفقت التعريفات على أن المعصية هي مخالفة ما أمر هللا تعالى به، سواء أكان 
 ذلك بترك األوامر، أو بأرتكاب النواهي، ومما جاء في تعريف المعصية والعصيان:

 .(34)"معصية أسم لفعل حرام مقصود بعينه"ال
بحسب أصل اللغة هو المخالفة لمطلق األمر، أّما في الّشرع فيراد به  "العصيان

 .(38)المخالفة لألمر التكليفي خاّصة"
"أو  (39)"العصيان هو ترك االنقياد"، أي لما أمر هللا تعالى به أو نهى عنه"

 .(70)االمنتاع عن االنقياد أو نهى عنه"
وفرض من كتابه أو  وقيل: "ترك المأمورات، وفعل المحظورات، أو ما أوجب

من األقوال  –ملسو هيلع هللا ىلص  – وأرتكاب ما نهى هللا عنه أو رسوله –ملسو هيلع هللا ىلص  –على لسان رسوله 
 .(71)واألعمال الّظاهرة أو الباطنة"

 األلفاظ ذات الصلة : -ث
المعصية،  هناك ألفاظ ذات صله بالمعصية، وقد ترد على وفق سياقها بمعنى

الذنب، والوزر، والبغي، والخيانة، والزلة، والخطيئة والسيئة، والفاحشة،  وهي: اإلثم،
 .(72) والعقوبة،  واللمم، والجرم، واإلصر، والفساد، والجناح، والوزر

أما المجاهرة بالمعصية فهي: أن يرتكب الّشخص اإلثم عالنية، أو يرتكبه سرًا 
 .(73)نًا بستر هللا له فيستره هللا عّز وجّل، ولكنه يخبر به بعد ذلك مستهي
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 املطلب الثاني
 الرتخيص باجلهر

إن التمهيد للحديث عن اآلثار السيئة للجهر بالمعاصي بالرخصة فيه، إنما هو 
من قبيل عرض الحد المسموح فيه وشروطه، للكشف عم ما وراثه، وهو المنع منه 

 وخطورة ذلك .
  ڀ      پ  پ  پ  پ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ والترخيص فيه جاء في قوله تعالى:

 .(77) چ    ڦ  ڦ            ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀڀ
إن عدم محبته سبحانه وتعالى لشيء كناية عن غضبه، وأستثنى سبحانه من هذا 

أن يدعو على ظالمه، أو ( 77)وقتادة –رضي هللا عنهما  –من ظلم، روي عن أبن عباس 
 .(77)يتظلم منه ويذكره بما فيه من السوء

اد ال يحب هللا سبحانه أن يذم أحّد أحدًا أو يشكوه، إال أن المر  :(74)وعن مجاهد
 .(78)من ظلم، فيجوز أن يشكو ظالمه ويظهر أمره ويذكره بسوء ما قد صنعه

: المراد ال يحب هللا الشتم في االنتصار، إال من (70)، والسدي(79)وعن الحسن
ز الحسن ظلم، فال بأس له أن ينتصر ممن ظلمه بما يجوز االنتصار به في الدين، و  جوَّ

 .(71)للرجل إذا قيل له: يا زان أن يقابل القائل بمثل ذلك
وعن مجاهد: "هو الرجل يستضيف الرجل فال يضيفه، فقد أذن له أن يذكر منه 

 .(72)ما صنع به أي: لم يقرني ولم يضيفني"
على البناء للفاعل، فاالستثناء منقطع والمعنى: لكن الظالم  (إاّل من ُظِلمَ )وقرئ: 

 .(73)، أو لكنه يفعل ما ال يحبه هللا تعالى فيجهر بالسوءيحبه
وعلى هذا فاهلل تعالى ال يحب هللا الجهر بالسوء حالة كونه من القول ؛ ألنه 
يؤجج نيران العدوان، ويولد البغضاء والكراهية، ويؤثر في نفوس السامعين تأثيرًا سيئًا من 

السوء الذي يحكى للناس، وهذا أمر ناحية تقليد صاحبه في إذاعة السوء، وتقليد نفس 
مسّلم به ومعروف، إال إذا كان صادرًا من مظلوم، إذ له بالطبع أن يشكو ظلمه للناس، 

 .(77)ويشرحه للقضاء لعله ينصفه، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين هللا حجاب
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والشكوى على الظالم أمر مطلوب شرعًا، إذ ال يحب هللا لعباده أن يسكتوا على 
 .(77)م، أو أن يخضعوا للضيم أو أن يقبلوا المهانة ويسكتوا على الذلّ الظل

وهذا الحق الذي أُعطي للمظلوم، يشمل أن يشكو ظالمه أمام القضاء، بأن يقول: 
أخذ مالي، أو أعتدى على أرضي، أو سبني، أو سب عرضي، أو نحو ذلك من 

 .(77)الظالمات، كما يشمل الدعاَء عليه 
ترخيص الوحيد للجهر بالسوء هو في حال كون المرء مظلوم، من هذا يتبين أن ال

فيحق له الجهر بالسوء، والجهر المقصود به هنا ليس إظهار المعاصي، بل أن يعلو 
صوت المظلوم بالشكاية ممن ظلمه، وفضح الظالم سواء لينال حقوقه، أو لفضح الظالم 

 .في تغيير الظلم ليحذر منه الناس، أو ليسعون 
قدر الوحيد المسموح بالجهر بأمور سيئة، أما ما سواه فهو مكروه عند وهذا هو ال

هللا تعالى، وأن هللا تعالى ال يحب هذا الفعل لما له من أثر سيء في المجتمع، إلشاعته 
في حال لم يكن  –الفرقة والبغضاء في المجتمع، وال سيما إن كان من جهر بالسوء 

يصال صوته إلى مدى  يمتلك الوسائل التي تتيح له –مظلومًا  التأثير في اآلخرين وا 
وهذا من قبيل التحريض المكروه وشواهده ، واسع، فبإمكانه تأليب الناس وزعزعة األمن

شاعة الفتن التي يذهب ، كثيرة في التاريخ إذ ينجح شخص واحد في تحريض الناس وا 
، عنبسة الغسانيفهذه عمرة بنت الحباب التغلبية لطمها زوجها لبيد بن ، ضحيتها كثيرون 

 فذهبت مغضبة إلى كليب، فقالت له: 
 أنا عبيد الحي من غسان ما كنت أحسب والحوادث جمة

 سجرت لها من حرها العيتان حتى علتني من لبيد طلمة
 تكن األذلة عند كل رهان إن ترض تغلب وائل بفعالهم
 جرباء مشعلة من القطران لوال الوجيهة قطعتني بكرة

شرسة بين كندة وحمير، ومن معاركهم الشهيرة خزازي ؛  وجرت إثر ذلك حروب
 .(74)الذي وصف بأنه أعظم يوم إلتقته العرب في الجاهلية 

أثارت حربًا بين مملكتين عربيتين، فما  –على القول بأنها ظلمت  –فهذه المرأة 
 بالك إن لم تكن مظلومة ؟
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ل يشمل أثره لذلك فالجهر بالسوء ال يقف عند حدود الكالم السيئ فحسب، ب
 السيئ وما يترتب عليه من آثار ضارة .

 املطلب الثالث
 أشكال اجلهر باملعاصي

دين هللا عز وجل عبر  بمحاذاةفهذا يجاهر ، تتنوع أشكال الجهر بالمعاصي
وهذا رجل يتحدث أمام المأل عن سفرته وما تخللها من فسق وفجور ، الصحف والمجالت

ن ذلك من الفتوة وكمال الرجولة وهذا شاب يتحدث فيتفاخر بذلك في المجالس ويحسب أ
وهذا ، وهذه فتاة تتحدث عن عالقاتها اآلثمة عبر الهاتف، عن مغازالته ومغامراته

وهذا عامل ، صاحب عمل يعطي زمالئه دروس مجانية في ظلم العمال وأكل أموالهم
الحيل في يكشف ستر هللا عليه فيتحدث عن سرقته لصاحب العمل ويعلم أصدقائه بعض 

 ذلك .
 ويمكن حصر هذه األسباب بما يأتي :

 أن يكشف العبد ستر هللا تعالى له: .1
يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص يقول: سمعت رسول هللا رضي هللا عنه يؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة

ّن من الُمجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عماًل،) ُثّم  ُكلُّ ُأّمِتي ُمَعافى ِإالَّ الُمَجاهريَن، وا 
وقد باَت يسُتُرُه رُبُه، ، ُيصبَح وقد سترُه هللا عليه، فيقول: يا فالن، عملُت البارَحَة كذا وكذا

 .(78)(وُيصْبُح يْكشُف ِسْتَر هللا عنهُ 
قال ابن بطال: وفي المجاهرة بالمعاصي أستخفاف بحق هللا، وحق رسوله، 

منها أنه إذا اختفى بالذنب وضرب من العناد لهما، وفي ستر المؤمن على نفسه منافع، 
عن العباد لم يستخفوا به وال استذلوه ؛ ألن المعاصي تذل أهلها، ومنها إذا كان ذنبًا 

 .(79)يوجب الحد سقطت عنه المطالبة في الدنيا
هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها،  (إال المجاهرين)وقال النووي: "وقوله: 

 .(70)دثون بها لغير ضرورة وال حاجةيتحوكشفوا ما ستر هللا تعالى عنهم، ف
 إن الضرر االجتماعي الناشئ عن هذا النوع يتمثل في جملة أمور:
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إنه يعرض نفسه للعقوبة إن كان ما فعله يستوجب حدًا شرعيًا، وال سيما أنه أقر  - أ
 على نفسه بالذنب.

 إنه يعرض نفسه لالستهجان والتحقير إن كان حديثة في قوم فضالء . - ب

خرين إن كانوا على شاكلته في التوسع في ذكر الرذائل التي إنه سيشجع اآل - ت
 إرتكبوها، وفي هذا تحفيز لهم على الوقوع في المزيد، أو التمادي في الذنب .

إن سيكون قدوة إن كان جلسائه دون في المستوى األجتماعي أو كانوا من الناس  - ث
 .السذج، وهذا ما يشجع على تنامي الفاحشة وشيوعها في المجتمع 

قد يكون حديثه يمس أشخاصًا آخرين، فيلوك سمعتهم ويشوهها أمام اآلخرين،  - ج
ن كان باطاًل فقد أفترى عليهم، وقد يؤدي  فإن كان ما قاله حقًا فقد أغتابهم، وا 
حديثه إلى ما ال يحمد عقباه، كأن يتحدث عن فتاة ما، وقد يؤدي حديثه الى 

 تشوية سمعتها، وربما إلى مقتلها .

بمثل هذه األمور يعود الشخص وكذلك السامعين على األستهانة  إن الحديث - ح
بستر هللا لهم، وأالستهانة بالستر على الناس، ففاقد الشيء ال يعطيه، ومن ال 

 يبالي بستر نفسه، فهو ال يبالي بستر اآلخرين .
 :كشف األسرار الزوجية .2

يجري بين  من أنواع المجاهرة بالمعاصي كشف األسرار الزوجية والتحدث عن ما
 –قال: قال رسول هللا  –رضي هللا عنه  –الزوجين أمام اآلخرين، فعن أبي سعيد الخدري 

إنَّ من أشرَّ النَّاِس ِعْنَد هللا َمْنزلة َيْوَم القَياَمة الرَُّجل ُيْفضي ِإلى اْمرأته وُتْفضي ألْيه ) –ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(71)(ُثمَّ َيْنشُر سرََّها

ديث هو: أن الرجل له مع أهله خلوة، وحالة يقبح ذكرها، ومقصود هذا الح
والتحدث بها، وتحمل الغيرة على سترها، ويلزم من كشفها عار عند أهل المروءة والحياء، 
فإن تكلم بشيء من ذلك وأبداء، كأن قد كشف عورة نفسه وزوجته، إذ ال فرق بين كشفها 

هما يحصل به اإلطالع على العورة، للعيان، وكشفها لألسماع واآلذان، إذ كل واحد من
، (72)(ال ُتَباشر الَمرأُة الَمرأَة َفَتْنَعتها لَزوجها َكأنَُّه َيْنُظُر ِإلْيَها) –ملسو هيلع هللا ىلص  –وذلك قال رسول هللا 

فإن دعت حاجة إلى ذكر شيء من ذلك، فليذكره مبهمًا غير معين، بحسب الحاجة 
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؟ والتصريح بذلك وتفصيلية ليس من  (73)(أَْعَرْسُتُم الّلَيَلةَ ): -ملسو هيلع هللا ىلص –والضرورة كما قال 
 . (77)مكارم األخالق، وال من خصال أهل الدين

ن مجرد ذكر الوقاع إذا لم يكن لحاجة مكروه ؛ ألنه خالف المروءة  .(77)وا 
 إن ضرر هذا الفعل يكمن أمور عدة منها :

رين لزوجة الرجل، فيدفعهم إلى التحرش إن الكالم قد يكون باعثًا على تمني اآلخ - أ
 بها أو االعتداء عليها .

إن الكالم قد يثير شوق بعض العزاب فيدفعهم إلى البحث عن المتعة الجنسية   - ب
 بأي وسيلة .

قد يكون ما يتحدث عنه فعل ضار، فيكون حديثه دافعًا على إشاعة الرذيلة في   - ت
 المجتمع .

األسرة التي هي اللبنة األولى في المجتمع  إن كشف األسرار الزوجية يهدد بناء  - ث
 فيكون سببًا في تفككها .

إن كشف ما يجري بين الزوجين سيشجع على كشف مزيد من األسرار وبهذا   - ج
 يتجرد المتحدث من صفة األمانة حتى يتجلى عنها .

 ممارسة المعصية علنًا : .3
ظور شرعي ويتمثل هذ بممارسة الشخص للمعصية علنًا، سواء أكانت إتيان مح

مثل شرب الخمر علنًا، أو مخالفة أمر شرعي مثل اإلفطار علنًا في رمضان من غير 
 عذر للبالغ العاقل .

 .(77)(وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن)لذلك قال سبحانه وتعالى: 
 كشف األسرار : .7

أي كشف األسرار التي أؤتمن اإلنسان عليها أيًا كانت، كالموظف يكشف أسرار 
دائرته، أو الذي يكشف أسرار دولته للعدو، أو الطبيب الذي يكشف أسرار مريضه، 
وكذلك المحامي الذي يكشف أسرار عميله ونحو ذلك ؛ ألن في كشف عنها ضرب من 

 ضروب معصية هللا تعالى .
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 املطلب الرابع
 بواعث اجلهر باملعاصي

كون دينية، والدنيوية إن بواعث الجهر بالمعاصي متنوعة، فقد تكون دنيوية، وقد ت
قد تكون ذاتية إلى طبيعة الشخص، وقد تكون موضوعية سببها البيئة التي يعيش فيها 

 اإلنسان .
 البواعث الدينية : .1

إن أبرز البواعث الدينية هي ضعف إيمان الشخص، وعدم خشيته من عقاب هللا 
لتي يرتكبها هينة ال تعالى، ويتلخص هذا بتحقير الذنوب، فيرى الذنوب التي يقع فيها أو ا

تستوجب عقابًا أو ال يبالي بالعقاب األخروي، ويدخل في هذا الباب: أستصغار الذنوب، 
والفرح بأرتكابها، والتهاون بستر هللا له، فيؤدي هذا إلى أن يجهر بالمعاصي وال يبالي 

ٱحتى يطمس على قلبه .

صلى هللا عليه  –، وقد فسر رسول هللا (74) چ  ڍ  ڍ         ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چڃ چ
إنَّ الُمؤمَن إذا ): -رضي هللا عنه –اآلية بالحديث الذي يرويه عنه أبو هريرة  –وسلم 

أْذنَب، َكاَنت ُنْكَتة َسوَداُء في َقلبِه، َفِإْن َتاَب وَنَزَع واْسَتْغفَر ُصقل َقْلُبُه، َفإْن َزاَد َزاَدت، 
 .(78)(كال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون َفَذلك الرَّاُن الذي َذّكرُه هللُا في ِكَتابِه: )

إّياُكْم )قال:  –ملسو هيلع هللا ىلص  –أن رسول هللا  –رضي هللا عنه  –وعن ابن مسعود 
ن رُسول هللا صّلى هللُا َعَليِه  َوُمحقَّرات الُذُنوِب فإنَّهنَّ َيجتمعَن على الرُجِل حتَّى ُيهلكَنُه " وا 

َفَحَضَر َصنيُع الَقوِم َفَجَعَل الرَُّجُل ، : َكَمَثِل َقوم  َنَزلوا أرَض َفالة  وسّلم َضَرَب َلُهنَّ َمَثالً 
وأنَضجوا ما ، فَأجَّجوا ناراً ، حتى َجَمعوا َسَواداً ، َفَيجيُء ِبالُعوِد َوالرَُّجُل َيجيُء بالُعودِ ، َيْنَطلقُ 

 َقَذُفوا فيها(
(79). 

 وتنقسم على قسمين : البواعث الدنيوية : .2
 األسباب الذاتية : :أواًل

وغالب من يقدم على هذا ، وهي ترجع إلى طبيعة الشخص الذي يجهر بالمعصية
"ومنها التبجح واألفتخار بالمعصية بين ، يفعله تبجحًا بين الناس واإلفتخار بها فيما بينهم



 

 

84 

 د. معتمد صائب دلي

 عشر اخلامسالعدد 

 

 جملة مداد اآلداب

ن عافاه من شر نفسه " ، وهو اإلجهار الذي يعافي هللا صاحبه، أصحابه وأشكاله  ،(40)وا 

 يعبر عن شخصية غير سوية. وهذا
وبعضهم قد يجهر بالمعاصي ليضحك الناس يريد أن يتألفهم أو يتودد إليهم أو 

ن لم يهتك ستراً  ملسو هيلع هللا ىلص وقد نهى النبي، يتقرب إليهم  فقال، عن الذي يكذب ليضحك الناس وا 
ُث فيكِذُب لُيضِحَك به ا)ملسو هيلع هللا ىلص :   .(41)هـ(َويٌل ل، َويٌل له، لقومَ َويٌل للَّذي ُيَحدَّ

 ثانيا األسباب املوضوعية:
أو عدم محاسبة ، والتشجيع عليها، وتتمثل بشيوع الرذيلة في المجتمع وانتشارها

فهذا يحفز األفراد على ، أو غض النظر عن الممارسات المغلوطة والشاذة فيه، المسيء
 على المحاكاة والتقليد.والسيما أن كثيرون مجبولين ، التاسي بهم وحذو حذوهم

  ۆ  ۆ  ۇ چ إذ وصفهم هللا تعالى بقوله:، كما هو دأب قوم لوط مثالً 

 .(42) چ ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ
 هي: ، وفي بيان هذا المنكر أربعة أقوال، والنادي: المجلس

 أنهم كانوا َيْحِذفون أهل الطريق ويسخرون منهم . أحدهما:
والحذف والرمي ، األزرارِ  وَحلُّ ، وجرُّ اإِلزار، َلفُّ القميص على اليد والثاني:

 وغير ذلك .، والصفَّير، ولعب الحمام، بالبندق
راظ. والثالث:  أنه الضُّ
 .(43)أنه ِإتيان الرجال في مجالسهم  والرابع:

هذا شاهد على تشجيع ، فهم كانوا يجهرون بالمعاصي، وأيًا كان ما يفعلونه
 المجتمع على الرذيلة والحث عليها .

تي التربية المنحرفة لألسرة في تشجيع أبنائها على الجهر ومن هذا القبيل تأ
 أو عدم ردعهم عند ممارستها.، بالمعاصي

 املطلب اخلامس
 احلكم الشرعي ملن جيهر باملعاصي

بالنظر لخطورة الجهر بالمعاصي رتب الفقهاء على هذا الفعل عددًا من األحكام 
 منها :، الشرعية
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 .(47)كراهية الصالة خلفه .1

 .(47)لعلماء إلى منع الصالة عليهذهب بعض ا .2

 .(47)جواز غيبته لكشفه أمام الناس للتحذير منه .3

 .(44)يسن هجره واالبتعاد عنه .7

 .(48)كراهة إجابة دعوته .7
 املطلب السادس

 أضرار اجلهر باملعاصي االجتماعية
إن الجهر بالمعاصي شكل من أشكال كشف الستر الذي نهى اإلسالم عنه ؛ 

وتثير ، وتورث األحقاد في المجتمع، ية تعبر عن نوايا سيئةألنه ظاهرة إجماعية مرض
 البالبل والفتن فيه.

بالعذاب األليم في ، لذلك توعد هللا تعالى الذين يشيعون الفاحشة ويتكلمون بها
  مئحئ  جئ  ی   ی  ی  ی  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ    ۈئ  ۆئ چ، الدنيا و اآلخرة

 .(49)َّ چ  مب  خب    حب    جب    يئ  ىئ
 في الذين صدقوا باهلل ورسوله يقول تعالى ذكره: إن الذين يحبون أن يذيع الزنا

ويظهر ذلك فيهم لهم عذاب أليم يقول لهم عذاب وجيع في الدنيا بالحد الذي جعله هللا  ملسو هيلع هللا ىلص
وفي اآلخرة عذاب جهنم إن مات ’ حدا لرامي المحصنات والمحصنين إذا رموهم بذلك 

 .(80)مصرًا غير تائب
وأنه في مصاف ، كشف الستر وخطورتهفهذا الوعيد العظيم ال يعني إال ِعظم 
 الكبائر والذنوب العظيمة التي حذر منها اإلسالم.

المنبر َفَنادى  ملسو هيلع هللا ىلص قال: َصِعَد َرُسوُل هللاِ  رضي هللا عنه وفي الحديث عْن اْبِن ُعَمرَ 
ال ُتؤُذوا ، إلى َقلِبهِ  بصوت  رفيع  َفَقاَل: )يا معَشَر مْن َأسَلَم ِبِلساِنِه َوَلْم ُيفِض اإليمانُ 

فإّنُه من َتَتبََّع َعورَة ّأخيِه المسلِم َتَتبَّّع هللُا ، وال َتّتِبُعوا َعوراتهم، وال ُتَعيَّروهمْ ، الُمسلمينَ 
 .(81)ه(ومْن َتَتبََّع هللُا َعورتُه َيفضحُه َوَلو في جوِف َرْحلِ ، َعورَتهُ 
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)َمن َنفََّس َعْن ُمؤِمن   ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول هللا رضي هللا عنه وعن أبي هريرة
نيا نفَّس هللُا َعنُه ُكْربًة ِمن ُكَرِب يوِم الِقيامةِ  ر ، ُكْرَبًة ِمن ُكَرِب الدُّ َر َعَلى ُمْعِسَر َيسَّ َوَمْن َيسَّ

نيا واآلخرةِ  نيا واآل، هللُا َعَليِه في الدُّ وهللُا في َعوِن ، خرةِ َوَمْن َسَتَر ُمسلمًا َسَتَرُه هللُا ِفي الدُّ
 .(82)ه(الَعبِد ما َكَاَن الَعبُد في َعوِن ّأخي

 ويمكن إجمال األضرار االجتماعية للجهر بالمعاصي بما يأتي :
تشجع اإلنسان على اإلستخفاف بأوامر هللا عز وجل ونواهيه، مما يقضي على  .1

 الوازع الديني عنده .

 شجع على التمادي فيها .تؤدي إلى إعتياد المعاصي وأستمرائها، مما ي .2

إن الجهر بالمعاصي على الضد من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي  .3
شاعة الفساد ونشر للمنكرات .  دعوة إلى إرتكاب المعاصي وا 

تشيع سوء الخلق في المجتمع وتقهقر اآلداب واألخالق السامية مما يشل  .7
 المجتمع أخالقيًا.

ي إلى استحكام الغفلة من قلب المجاهر، إنها سبب لقسوة القلوب مما يؤد .7
 وبالتالي تؤثر في سلوكه ممارساته الشخصية واالجتماعية .

لمعصية إن الجهر بالمعاصي صفة تنافي الحياء جملة وتفصياًل، فمن يجهر با .7
لم يستح من هللا تعالى وال من الناس، وهذا سلوك بوادره خطيرة إذ تمادى فيه 
اإلنسان، لم يكن له أي وازع من ارتكاب أي رذيلة أو فاحشة مستقباًل، والسيما 
إن أمن العقاب فقد أساء األدب ؛ ألن المعاصي داء سريع األنتقال ال يلبث أن 

عصية المجاهر ويتفاقم خطبها، وأن شر يسري في النفوس الضعيفة فيعم شر م
 المجاهر على نفسه وعلى الناس عظيم وخطره على الفضائل كبير.

إنها قد تشيع الفتن التي تلحق ضررًا بالمجتمع، ويختلف الضرر باختالف طبيعة  .4
 المجاهر، وطبيعة المجتمع، وقد يكون الضرر كبيرًا جدًا.
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 اخلامتة
 النتائج : أواًل

 ألخص أهم النتائج التي توصل إليها البحث : بعد هذه العرض
ظهاره لآلخرين بالقول أو بالفعل . .1  المجاهرة هي اإلعالن عن الشيء وا 

أو يرتكبه سّرا فيستره هللا ، المجاهرة بالمعصية هي: أن يرتكب الّشخص اإلثم عالنية .2
 ولكّنه يخبر به بعد ذلك مستهينًا بستر هللا له .، عّز وجلّ 

 لوم بالجهر بشكواه من أجل نيل حقه أو فضح الظالم.رخص الشرع للمظ .3

بل يشمل أثره السيئ وما يترتب ، إن الجهر بالسوء ال يقف عند حدود الكالم السيئ .7
 عليه من آثار ضارة.

كشف ، وهي أن يكشف العبد ستر هللا تعالى له، تتنوع أشكال الجهر بالمعاصي .7
 سرار التي أؤتمن عليها .ممارسة المعصية علنًا كشف األ، األسرار الزوجية

وقد تكون دينية، والدنيوية قد ، فقد تكون دنيوية، إن بواعث الجهر بالمعاصي متنوعة .7
وقد تكون موضوعية سببها البيئة التي يعيش ، تكون ذاتية مردها إلى طبيعة الشخص

 فيها اإلنسان.

حكام بالنظر لخطورة الجهر بالمعاصي رتب الفقهاء على هذا الفعل عددًا من األ .4
 منها كراهية الصالة خلفه .، الشرعية الهادفة إلى الحد من خطورة هذه المظاهر

إن الجهر بالمعاصي له أضراره الشخصية واالجتماعية الكبيرة التي تتزايد حدتها  .8
 وضعف الوعي فيه .، وتقبل المجتمع لها، بزيادة تأثير الشخص ومكانته

 التوصيات : ثانيًا
ة بالمعاصي تؤشر خلاًل كبيرًا يتحمل مسؤوليته علماء إن شيوع ظاهرة المجاهر  .1

لذلك ينبغي المبادرة بالحث على ، الدين واألجهزة التربوية الرسمية وغير الرسمية
 محاربة هذه الخصلة بالوسائل الدينية والتربوية .

أن تكف أجهزة اإلعالم عن تشجيع إشاعة المعاصي في برامجها المختلفة المرئية  .2
لزامها بذلك .والمسموعة و   المقروءة وا 

 وهللا من وراء القصد .
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 هوامش البحث ومصادره
                                                           

هـ(، تحقيق عبد السالم هارون، دار 397ت)مقاييس اللغة البي الحسن احمد بن فارس بن زكريا،  (1)
 .1/784/788 (جهر)م: مادة 1949-هـ1399الفكر، بيروت، 

 . 77سورة البقرة: اآلية  (2)

 .173سورة النساء: من اآلية  (3)

 . 10سورة الرعد: من اآلية  (7)

 .4سورة طه: آية  (7)
 .110سورة االنبياء: آية  (7)

 .13سورة الملك: من اآلية  (4)

 . 110سورة االسراء: من اآلية  (8)

 . 2سورة الحجرات: من اآلية  (9)

القرآن، البي القاسم الحسين بن دمحم المعروف بالراغب االصفهاني،  المفردات في غريب (10)
هـ 1712هـ(، تحقيق صفوان عدنان الداودي، دار القلم بدمشق، والدار الشامية ببيروت، 702)ت
 209ــ  208م :1992ــ 

هـ(، تحقيق الدكتور عبد 340ينظر: تهذيب اللغة، البي منصور دمحم بن أحمد االزهري، )ت (11)
هــ ــ 1387م دمحم هارون، راجعه دمحم علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، السال

؛ لسان العرب، البي الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم بن منظور  7/33م: مادة )جهر( 1977
 . 7/170م: مادة )جهر( 1978هـ(، دار صارد، بيروت، لبنان، 411االفريقي المصري، )ت

هـ(، تحقيق 321هرة اللغة، البي بكر دمحم بن الحسن األزدي البصري بن دريد، )تينظر: جم (12)
؛ لسان العرب:  1/778م: مادة )جهر( 1984رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، 

 171ــ  7/170مادة )جهر( 

 .37/118هــ :1724الموسوعة الفقهية، وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت،  (13)

مدارك التنزيل وحقائق التأويل المسمى بتفسير النسفي، ألبي البركات عبد هللا بن احمد بن  (17)
هـ(، حققه وخرج أحاديثه يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له محيي الدين 410محمود النسفي )ت 

 .2/172م: 1998هــ ــ1719ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت ،

هـ(، تحقيق 397ة، إلبي هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل العسكري، )تينظر: الفروق اللغوي (17)
 .287هــ: 1712دمحم إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ــ مصر، 

 .173سورة النساء: من اآلية  (17)
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 .287ينظر: الفروق اللغوية:  (14)

 ينظر: المصدر نفسه. (18)

 .284ينظر: المصدر السابق  (19)

هـ(، تحقيق 393ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، السماعيل بن حماد الجوهري، )ت  (20)
م: مادة 1984-هـ 1704، 2احمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، ط

 .7/2729 (عصي)

 .17/74 (عصي)ينظر: لسان العرب: مادة  (21)

 .121سورة طه: من اآلية  (22)

 .17ورة النساء: اآلية س (23)

 . 379المفردات:  (27)

 .9سورة التحريم: من اآلية  (27)

الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، البي عبد هللا شمس الدين دمحم  (27)
هـ(، تحقيق هشام سمير 741بن احمد بن ابي بكر بن فرح االنصار الخزرجي القرطبي، )ت

 .18/197م: 2003-هـ1723عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، البخاري، دار 

 4سورة الحجرات: من اآلية  (24)

، البي الفداء عماد الدين ... اسماعيل بن (تفسير ابن كثير)تفسير القرآن العظيم المشهور بـ (28)
هـ 1701، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، (هـ447ت)عمر كثير القرشي الدمشقي، 

:7/211. 
 .121سورة طه: من اآلية  (29)

ينظر: دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمة، البي العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمة  (30)
هـ: 1707/ 2هـ(، تحقيق د. دمحم السيد الجليند، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، ط482الحراني، )ت

2/379 . 

 . 17سورة االنعام: آية  (31)

: اللباب في علوم الكتاب، البي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي، ينظر (32)
هـ(، تحقيق وتعليق: عادل احمد عبد الموجود، وعلي دمحم معوض، شارك في تحقيقه: د. 880)ت

دمحم سعد رمضان حسن، ود. دمحم المتولي الدسوقي الحرب، منشورات دمحم علي، دار الكتب 
 .78-8/74م: 1998-هـ 1،1719العلمية، بيروت، ط

 .37سورة ابراهيم: اآلية  (33)
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، البي دمحم الحسين بن مسعود الفراء البغوي، (تفسير البغوي )ينظر: معالم التنزيل المعروف بـ (37)
، حققه وخرجه احاديثه: دمحم عبد هللا النمر، عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم (هـ717ت)

 .3/72م: 1994-هـ1714، 7يع، طالحرش، الناشر، دار طيبة للنشر والتوز 

 . 17سورة المزمل: آية  (37)

، البي سعيد ناصر الدين عبد (تفسير البيضاوي )ينظر: أنوار التنزيل أسرار التأويل المعروف بــ (37)
هـ(، تحقيق دمحم عبد الرحمن 787ت )هللا ابن عمر بن دمحم الشيرازي البيضاوي الشافعي، 

 .8/274م: 1994-هـ1718، 1عربي، بيروت، طالمرعشلي، دار احياء التراث ال

كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي البي الحسن علي بن دمحم بن الحسين  (34)
هـ(، دار الكتاب 430هـ(، تأليف عالء الدين عبد العزيز احمد بن دمحم البخاري )ت782)ت

 .3/200بال تاريخ:  –االسالمي، بيروت 

، البي البقاء ايوب بن موسى الحسيني (طلحات والفروق اللغويةمعجم في المص)الكليات  (38)
هـ(، قابلة على نسخة خطية واعده للطبع ووضــــع فهارسه الدكتور عدنان 1097الكفوي، )ت

 .71م: 1998هـ، 1719درويش، دمحم المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

هـ(، 817عروف بالسيد الشريف، )تالتعريفات، البي الحسن علي بن دمحم بن علي الجرجاني الم (39)
 .  177م: 1987-هـ1703دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

هـ(، تحقيق د. دمحم رضوان 1031التوقيف على مهمات التعاريف، لدمحم عبد الرؤوف المناوي، )ت (70)
 .272هـ: 1710، 1والنشر، بيروت، ط الداية، دار الفكر المعاصر، دمشق، ودار الفكر للطباعة

تاليف عدد من المختصين، دار الوسيلة  –ملسو هيلع هللا ىلص  –نظرة النعيم في مكارم اخالق الرسول الكريم  (71)
 . 10/7943، بال تاريخ،: 7للنشر والتوزيع، جدة، ط

ينظر: المخصص، البي الحسن علي بن اسماعيل الضرير النحوي اللغوي األندلسي المعروف  (72)
، 1قيق خليل ابراهيم جفال، دار احياء التراث العربي، بيروت، طهـ( تح778بابن سيده، )ت

، نزهة االعين النواظر في علوم الوجوه والنظائر، البي الفرج عبد 73-7/71م: 1997-هـ1714
هـ( تحقيق دمحم عبد الكريم كاظم 794ت)الرحمن بن علي بن دمحم المعروف بابن الجوزي 

 .740 ،777 ،777 ،281 ،193م: 1987-هـ1707، 1الراضي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .11/7778نضرة النعيم:  (73)

 .179-178سورة النساء: اآليتان  (77)

هـ(، تابعي 71هو ابو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري ولد سنة ) (77)
د بن علي هـ( وقيل غيرها، ينظر: تهذيب التهذيب، البي الفضل احم117)ثقة ثبت توفي سنة 
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: -هـ 1327هـ(، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، 872بن حجر العسقالني الشافعي، )
8/317. 

ينظر: ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم، البي السعود دمحم بن دمحم العمادي، )ت  (77)
ني في تفسير القرآن ، روح المعا2/278هـ(، دار احياء التراث العربي، بيروت، بال تاريخ: 982

هـ(، تحقيق 1240ت)العظيم والسبع المثاني، البي الفضل شهاب الدين السيد محمود اآللوسي، 
 .3/144هـ: 1717علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، 

هو مجاهد بن جبر، ابو الحجاج المكي، مولى ابن ابي السائب من مخزوم، شيخ القراء  (74)
وقيل:  (هـ101لم من اعالم التابعين، من كبار اصحاب ابن عباس، توفي سنة )والمفسرين، ع

 .10/72غيرها، ينظر: تهذيب التهذيب: 

 .3/144ينظر: روح المعاني:  (78)

هـ(، سيد اهل زمانه، 21هو االمام الحسن بن ابي الحسن يسار البصري، ابو سعيد ولد سنة ) (79)
 . 2/237ر: تهذيب التهذيب: هـ( ن ينظ110مولى االنصار، توفي سنة )

هو االمام المفسر ابو دمحم، اسماعيل بن عبد الرحمن بن ابي كريمة الحجازي ثم الكوفي ولقب  (70)
بالسدي النه كان يقعد في سدة باب الجامع، خرج حديثه مسلم واصحاب السنن، توفي سنة 

بن احمد بن عثمان بن ، ينظر: سير اعالم النبالء، البي عبد هللا شمس الدين دمحم (هـ124)
، تحقيق شعيب االرناؤوط، ودمحم نعيم العرقسوسي، مؤسسة (هـ478ت)قايماز التركماني الذهبي، 

 .7/277م: 1987-هـ1707، بيروت، 3الرسالة، ط

 .3/144ينظر: روح المعاني:  (71)

كتور هـ( ن تحقيق الد107تفسير مجاهد، البي الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي التابعي، )ت (72)
 .297م: 1989-هـ1710دمحم عبد السالم ابو النيل، دار الفكر االسالمي الحديثة، مصر، 

رويت هذه القراءة عن ابن عباس، وابّي بن كعب، وابن جبير، والضحاك، وعطاء، ينظر: الدر  (73)
ت )المصون في علوم الكتاب المكنون، البي العباس شهاب الدين بن يوسف بن السمين الحلبي، 

 .7/137هـ(، تحقيق الدكتور احمد دمحم الخراط، دار القلم، دمشق، بال تاريخ: 477

هـ: 1713ينظر: التفسير الواضح، للدكتور دمحم محمود الحجازي، دار الجيل، بيروت، لبنان،  (77)
1/779. 

اصر، ينظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر المع (77)
 .7/7هـ: 1718، 2بيروت، ط

ينظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث االسالمية  (77)
 .2/971م: 1993-هـ1717باالزهر، الهيئة العامة لشؤون المطابع االميرية، مصر، 
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 .7/7ينظر: التفسير المنير:  (74)

هـ(، 277د هللا دمحم بن اسماعيل البخاري الجعفي، )تمتفق عليه، صحيح البخاري، البي عب (78)
هـ: كتاب االدب، باب ستر 1722تحقيق دمحم زهير ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، 

(، صحيح مسلم، البي الحسين مسلم بن الحجاج 7079، رقم )8/20المؤمن على نفسه، 
قي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ، تحقيق دمحم فؤاد عبد البا(هـ271القشيري النيسابوري، )ت

، رقم 7/2291نفسه،   بال تاريخ: كتاب الزهد والرقائق، باب النهي عن هتك االنسان ستر
 (، واللفظ للبخاري .2990)

ينظر: شرح صحيح البخاري، البي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المعروف بابن بطال  (79)
، 2براهيم، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، طهـ(، تحقيق ابي تميم ياسر بن ا779)ت

 .9/273م: 2003-هـ1723

هـ(، دار 747شرح صحيح مسلم، البي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي، )ت (70)
 . 18/119هـ: 1392إحياء التراث العربي، بيروت، 

 ( .1734، رقم )1071-2/1070صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم إقشاء سر المرأة  (71)
(، من حديث ابن 7271( )7270، رقم )4/38صحيح البخاري: كتاب النكاح، باب منه،  (72)

 -رضي هللا عنه –مسعود 

متفق عليه من حديث انس بن مالك، صحيح البخاري: كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة  (73)
صحيح مسلم: كتاب اآلداب، ( ؛ 7740(، رقم )4/87يولد، لمن لم يعق عنه، وتحنيكه، رقم )

 ( .2177، رقم )3/1789والدته،    باب استحباب تحنيك المولود عند
ينظر: المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم البي العباس احمد بن ابي حفص عمر بن  (77)

هـ(، تحقيق مجموعة من الباحثين، دار ابن كثير، 777ابراهيم الحافظ االنصاري القرطبي، )ت
 .7/172م: 1997-هـ1714لم الطيب، دمشق، سورية، ودار الك

ينظر: سبل السالم شرح بلوغ المرام من جمع ادلة االحكام، لدمحم بن اسماعيل الصنعاني االمير،  (77)
 2/207دار الحديث، القاهرة، بال تاريخ: ’ هـ( 1182)ت

 .171سورة األنعام: من اآلية  (77)

 .17سورة المطففين: اآلية  (74)

هـ(، شعيب االرنؤوط، وعادل 243بن ماجه، البي عبد هللا دمحم بن يزيد القزويني، )تسنن ا (78)
-هـ1730مرشد، ودمحم كامل قره بللي، وعبد اللطيف حرز هللا، دار الرسالة العالمية، بيروت، 

(، قال شعيب االرنؤوط: " اسناده 7277، رقم )7/314م: ابواب الزهد، باب ذكر الذنوب، 2009
درك على الصحيحين، البي عبد هللا الحافظ دمحم بن عبد هللا الحاكم النيسابوري، حسن " المست
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م 1990-هـ1711هـ(، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 707)ت
: كتاب (هـ478)ت وفي ذيله تلخيص المستدرك، البي عبد هللا شمس الدين دمحم بن احمد الذهبي،

(، قال الحاكم: " هذا حديث صحيح على 3908، رقم )2/772المطففين،  التفسير، تفسير سورة
 شرط مسلم ولم يخرجاه " التعليق من تلخيص الذهبي: " على شرط مسلم " .

هـ(، تحقيق شعيب 271مسند احمد بن حنبل، البي عبد هللا احمد بن حنبل الشيباني، )ت  (79)
بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،  االرنؤوط، عادل مرشد، واخرين، إشراف د. عبد هللا

 ، قال شعيب االرنؤوط: " حديث حسن لغيره.378ــ  7/374م: 2001هــ ــ 1721بيروت، 

اعالم الموقعين عن رب العالمين، البي عبد هللا دمحم بن ابي بكر ايوب الزرعي المعروف بـ)ابن  (40)
هـ ـ 1711هيم، دار الكتب العلمية، بيروت، هـ(، تحقيق دمحم عبد السالم ابرا 471قيم الجوزية(، )ت

 .7/304م: 1991

تحقيق شعيب ’ هـ( 247البي داود سليمان بن االشعث السجستاني االزدي، )ت’ سنن أبي داود  (41)
م: كتاب االدب، 2009هـ ــ 1730االرنؤوط، دمحم كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، بيروت، 

 ( من حيث بهز بن حكيم، عن ابيه.7999، رقم )4/372باب في الكذب، 

 .29سورة العنكبوت: من اآلية  (42)

ينظر: زاد المسير في علم التفسير، ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن دمحم المعروف بابن  (43)
هـ: 1722هـ(، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، 794الجوزي، )ت 

 .  707ـ  3/707

راقي الفالح شرح نور االيضاح ونجاة االرواح، لحسن بن عمار بن علي الشرنبالني ينظر: م (47)
هـ(، اعتنى به وراجعه نعيم زرزور، المكتبة العصرية، بيروت، 1079المصري الحنفي، )ت

، حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح منهاج الطالبين، يشتمل على حاشية 177م: 2007هـ ـ 1727
’ هـ( وحاشية عميرة 1079مد بن احمد بن سالمة الشافعي المصري، )تشهاب الدين القليوبي اح

هـ 1717هـ(، دار الفكر، بيروت، 974شهاب الدين احمد البرلسي الشافعي الملقب بعميرة، )ت
 .1/237م: 1997

ينظر: نيل االوطار شرح منتقى االخبار من احاديث سيد االخبار، لدمحم بن علي بن دمحم  (47)
هـ ــ 1713هـ(، تحقيق عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، 1270الشوكاني، )ت

 .7/87م: 1993
البكري  ابراهيم بن عالن بن دمحم بن علي ينظر: دليل الفالحين لطريق رياض الصالحين، لدمحم (47)

هـ(، اعتنى بها خليل مأمون شيحا، دار المعرفة للطباعة والنشر 1033الصديقي الشافعي، )
 .377ـ  7/370م: 2007هـ ــ 1727، 7وت ـ لبنان، طوالتوزيع، بير 
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هـ(، عالم 472ينظر االداب الشرعية والمنح المرعية، لدمحم بن مفلح بن دمحم المقدسي الحنبلي، )ت (44)
 .1/279الكتب، بيروت، لبنان، بال تاريخ: 

ار الفكر، بيروت، ينظر: الفتاوى الهندية، للشيخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند واألعالم، د (48)
 .7/373هـ: 1310، 2ط

 .19سورة النور: من اآلية  (49)

 .18/99ينظر: جامع البيان:  (80)

هـ(، تحقيق احمد دمحم شاكر 249سنن الترمذي، البي عيسى دمحم بن عيسى الترمذي السلمي، )ت (81)
لة، باب ما م: أبواب البر والص1947هـ ـ 1397، 2وآخرين دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

 غريب ".  (، وقال الترمذي: " هذا حديث حسن2032، رقم )7/348جاء في تعظيم المؤمن، 

صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة القارن  (82)
 .(2799، رقم )7/2047وعلى الذكر، 
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 املصادر واملراجع
هـ(، عالم 472ة، لدمحم بن مفلح بن دمحم المقدسي الحنبلي، )تاآلداب الشرعية والمنح المرعي .1

 الكتب، بيروت، لبنان، بال تاريخ .

هـ(، دار 982إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ألبي السعود دمحم بن دمحم العمادي، )ت .2
 إحياء التراث العربي، بيروت، بال تاريخ .

ي عبد هللا دمحم بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف ب ) إعالم الموقعين عن رب العالمين، ألب .3
هـ(، تحقيق دمحم عبد السالم ابراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، 471ابن قيم الجوزية (، )ت

 م .1991 -هـ 1711

أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف ب) تفسير البيضاوي(، ألبي سعيد ناصر الدين عبد هللا  .7
هـ(، تحقيق دمحم عبد الرحمن المرعشلي، 787الشيرازي البيضاوي الشافعي، )ت ابن عمر بن دمحم

 م.1994هـ  1718، 1دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

هـ(، 817التعريفات ألبي الحسن علي بن دمحم بن علي الجرجاني المعروف بالسيد الشريف، )ت .7
 م.1987هـ  1703دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

القرآن العظيم المشهور ب)تفسير ابن كثير(، ألبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر  تفسير .7
 هـ .1701هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 447كثير القرشي الدمشقي، ) ت

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر،  .4
 .ه 1718، 2بيروت، ط

 هـ .1713التفسير الواضح، للدكتور دمحم محمود حجازي، دار الجيل، بيروت، لبنان،  .8

التفسير الوسيط للقرآن الكريم، مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر،  .9
 م .1993هـ  1717الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، مصر، 

هـ(، تحقيق الدكتور 107بن جبر المخزومي التابعي، )تتفسير المجاهد، ألبي الحجاج مجاهد  .10
 م .1989هـ  1710دمحم عبد السالم أبو النيل، دار الفكر اإلسالمي الحديثة، مصر، 

هـ( 872تهذيب التهذيب، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي، )ت .11
 هـ .1327،مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، 

هـ( تحقيق، الدكتور عبد السالم دمحم 340، ألبي منصور دمحم بن أحمد األزهري، )تتهذيب اللغة .12
 م .1977هـ  1387هارون، راجعه دمحم علي النجار، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، 

هـ(، تحقيق د. دمحم 1031التوقيف على مهمات التعاريف، لدمحم عبد الرؤوف المناوي، )ت .13
، 1كر المعاصر، دمشق، ودار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، طرضوان الداية، دار الف

 هـ .1710
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الجامع ألحكام القرآن المبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، ألبي عبد هللا شمس الدين دمحم  .17
هـ(، تحقيق هشام سمير 741بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي القرطبي، )ت

 م .2003هـ  1723الرياض، المملكة العربية السعودية،  البخاري، دار عالم الكتب،

هـ( تحقيق رمزي منير 321جمهرة اللغة، ألبي بكر دمحم بن الحسن األزدي البصري بن دريد )ت .17
 م .1984بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، 

 حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح منهاج الطالبين، يشتمل على حاشية شهاب الدين القلوبي .17
هـ(، حاشية عميرة، شهاب الدين احمد 1079احمد بن احمد بن سالم الشافعي المصري، )ت

 م .1997 -هـ 1717هـ(، دار الفكر، بيروت، 974البرلسي الشافعي الملقب بعميرة، )ت

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، البي العباس شهاب الدين ابن يوسف بن السمين  .14
 الدكتور احمد دمحم الخراط، دار القلم، دمشق، بال تاريخ .هـ(، تحقيق 477الحلبي، )ت

دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، البن العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،  .18
 هـ. 1707، 2هـ(، تحقيق د. دمحم السيد الجليند، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، ط428)ت

دمحم علي بن دمحم بن عالن بن ابراهيم البكري الصديقي دليل الفالحين لطريق رياض الصالحين، ل .19
هـ(، اعتنى بها خليل مأمون شيحا، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، 1033الشافعي، )

 م .2007 -هـ 1727، 7بيروت، لبنان، ط

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، البي الفضل شهاب الدين السيد محمود  .20
هـ 1717هـ(، تحقيق علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، 1240لوسي، )تاال
. 

زاد المسير في علم التفسير، البي الفرج عبد الرحمن بن علي بن دمحم المعروف بابن الجوزي  .21
 ه .1722هـ( تحقيق عبد الرزاق مهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، 794)ت

من جمع أدلة االحكام، لدمحم بن اسماعيل الصنعاني االمير،  سبل السالم شرح بلوغ المرام .22
 هـ(، دار الحديث، القاهرة، بال تاريخ .1182)ت

هـ(، شعيب االرنؤوط، وعادل 243سنن ابن ماجه، البي عبد هللا دمحم بن يزيد القزويني، )ت .23
 -هـ 1730وت، مرشد، ودمحم كامل قره بللي، وعبد اللطيف حرز هللا، دار الرسالة العالمية، بير 

 م .2009

هـ(، تحقيق شعيب 247سنن ابي داود، البي داود سليمان بن االشعت السجستاني االزدي، ) .27
 م .2009 -ه 1730االرنؤوط، دمحم كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، بيروت، 

هـ(، تحقيق احمد دمحم 249سنن الترمذي، البي عيسى دمحم بن عيسى الترمذي السلمي، )ت .27
 م .1947 -ه 1397، 2ر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طشاك
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سير اعالم النبالء، البي عبد هللا شمس الدين دمحم بن احمد بن عثمان بن قايماز التركماني  .27
، 3هـ( تحقيق شعيب االرنؤوط ودمحم نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط478الذهبي، )ت

 م.1987-ه 1707بيروت، 

لبخاري ،ألبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المعروف بابن بطال شرح صحيح ا .24
، 2هـ(، تحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ط779)ت

 م .2003ه 1723

هـ(، دار 747شرح صحيح مسلم، ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف مري النووي )ت .28
 هـ .1392إحياء التراث العربي، بيروت، 

هـ(، تحقيق أحمد 393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إلسماعيل بن حماد الجوهري، )ت .29
 م .1984هـ  1704، 2عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، ط

هـ(، تحقيق دمحم 207صحيح البخاري، ألبي عبد هللا دمحم بن إسماعيل البخاري الجعفي، )ت .30
 هـ.1722بيروت، ’ دار طوق النجاة زهير ناصر الناصر ،

هـ(، تحقيق دمحم 271صحيح مسلم، ألبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، )ت .31
 فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بال تاريخ .

، 2الفتاوى الهندية، للشيخ نظام الدين وجماعة من علماء العند األعالم، دار الفكر، بيروت، ط .32
 ه .1310

هـ(، تحقيق دمحم 397الفروق اللغوية، ألبي هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل العسكري، )ت .33
 هـ.1712إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 

كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ألبي الحسن علي ابن دمحم بن الحسين )ت  .37
هـ(، دار الكتاب 430ء الدين عبد العزيز أحمد بن دمحم البخاري )تهـ(، تأليف عال782

 اإلسالمي، بيروت، بال تاريخ .

الكليات )معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (، ألبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني  .37
هـ(، قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه الدكتور درويش، 1097الكفوي، )ت

 م .1998ه  1719مصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ودمحم ال

هـ(، 880اللباب في علوم الكتاب، ألبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي، )ت .37
تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي دمحم معوض، شارك في تحقيقه د. دمحم سعد 

علي، دار الكتب العلمية، رمضان حسن، ود. دمحم المتولي الدسوقي الحرب، منشورات دمحم 
 م .1998ه  1719، 1بيروت، ط
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 جملة مداد اآلداب

 

لسان العرب ،ألبي الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم بن منظور األفريقي المصري،  .34
 م .1997هـ(، دار صادر، بيروت، لبنان، 411)ت

المخصص، ألبي الحسن علي بن إسماعيل الضرير النحوي اللغوي األندلسي المعروف بابن  .38
، 1، تحقيق خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طهـ(778سيده، )ت

 م . 1997ه  1714

مدارك التنزيل وحقائق التأويل المسمى بتفسير النسفي، ألبي البركات عبد هللا بن أحمد بن  .39
هـ(، حققه وخرج أحاديثه يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له محيي 410محمود النسفي )ت
 م .1998ه  1719ار الكلم الطيب، بيروت، الدين ديب مستو، د

مراقي الفالح شرح نور اإليضاح ونجاة األرواح، لحسن بن عمار ابن علي الشرنباللي المصري  .70
ه  1727هـ(، اعتنى به وراجعه نعيم زرزور، المكتبة العصرية، بيروت، 1079الحنفي، )ت

 م .2007

بن عبد هللا الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ألبي عبد هللا الحافظ دمحم  .71
م 1990ه  171هـ(، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 707)ت

 هـ( .478وفي ذيله تلخيص المستدرك، ألبي عبد هللا شمس الدين دمحم بن أحمد الذهبي، )ت

قيق شعيب هـ(، تح271مسند أحمد بن حنبل، ألبي عبد هللا أحمد بن حنبل الشيباني، )ت .72
األرنؤوط، عادل مرشد، وآخرين، إشراف د. عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 

 م .2001ه  1712بيروت، 

معالم التنزيل المعروف ب)تفسير البغوي(، ألبي دمحم الحسين بن مسعود الفراء البغوي،  .73
ميرية، سليمان مسلم هـ(، حققه وخرج أحاديثه دمحم عبد هللا النمر، عثمان جمعة ض717)ت

 م .1994ه  1714، 7الحرش، الناشر دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

المفردات في غريب القرآن، ألبي القاسم الحسين بن دمحم المعروف بالراغب األصفهاني،  .77
هـ(، تحقيق صفوان عدنان الداودي، دار القلم بدمشق، والدار الشامية ببيروت، 702)ت

 م .1992ه  1712

ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ألبي العباس أحمد بن أبي حفص عمر بن إبراهيم المفهم ل .77
هـ(، تحقيق مجموعة من الباحثين، دار ابن كثير، ودار 777الحافظ األنصاري القرطبي، ) ت

 م .1997ه  1714الكلم الطيب، دمشق، سوريا، 

عبد السالم هارون،  هـ(، تحقيق397مقاييس اللغة، ألبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، )ت .77
 م.1949-هـ1399دار الفكر، ببيروت، 

 ه .1724الموسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت،  .74
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نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ألبي الفرج عبد الرحمن ابن علي بن دمحم  .78
ظم الراضي، مؤسسة الرسالة، هـ(، تحقيق دمحم عبد الكريم كا794المعروف بابن الجوزي، )ت

 م .1987ه  1707، 1بيروت، ط

نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم  ملسو هيلع هللا ىلص  تأليف عدد من المختصين، دار الوسيلة  .79
 ، بال تاريخ .7للنشر والتوزيع، جدة، ط

دمحم الشوكاني، نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار، لدمحم ابن علي بن  .70
 م .1993-هـ1713هـ(، تحقيق عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، 1270)ت


