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 بسى اهلل انزمحٍ انزحٍى
 

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَتً 

طَيِّبَتً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَتٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ 

 صدق اهلل العظيم           وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ )( 
                 

 42:  بزاهيماسورة                    



 

 
 إىل 

ُ
ادلزبً األول، صاحب ادلُهج انعظٍى، انذي أَقذ  اهلل

به انبشزٌة فأخزجها يٍ انظهًات إىل انُىر ... إىل انذي 
اسأل اهلل أٌ ٌكىٌ فزطً وشفٍعً عهى احلىض ...  

                                                                                                            انُبً حمًد 
 انفضم بعد اهلل تعاىل يف وجىدي وتزبٍتً إىل 

ُ
يٍ نه

 رمحه اهلل وتعهًًٍ..... واندي
انتً سهزت انهٍايل ألجهً وأَا ال ادري.... إىل إىل        

                                                                                            حفظها اهلليُبع اندفء يف حٍاتً. واندتً 
، فكاَىا َعى  طهبة قسى عهىو انقزآٌ ىاتًاخىتً واخإىل 

 األشقاء....
 حفظهى اهلل مجٍعا

 
 هذا البحث اهدي

 



 الشكز والعزفان
 وهي حق الٌعن الركس ، واقل جزاء املعسوف الشكس ...

 فبعد شكس املىىل عز وجل املتفضل جبلیل الٌعن وعظن اجلزاء ...

 "  هصطفى ابساهٍن هاشن "  املساعد الشكس والتقدٌس اىل االستاذاتقدم خبالص 

والري كاى لعلوه وفضله وحسي تىجٍهاته  ا البحثألشسافه على هر

وعىًه ، األثس امللوىس يف أى ٌظهس بصىزته الٌهائٍت ، فله هًٌ خالص 

 الشكس والتقدٌس...

ل هي ساعدًً وقدم يل العىى هي أساترتً الكسام، 
ُ
واخص كوا أشكس ك

 نبتىجٍهاته وًًاهد يالرٌاترة قسن علىم القسآى هٌهن بالركس اس

 0هًٌ كل الشكس والتقدٌس نالكثرية فله نالقٍوت وهصادزه

 

 



 بضن اهلل الرمحن الرحين

 هقدهت :

ال شك أّن للكلمة الطٌبة أهمٌة عظٌمة فً اإلسالم، وقد حّث اإلسالم     

على التجّمل بها؛ لما لها من أثر عظٌم على نفس اإلنسان، فقد ترفع 

صاحبها إلى أعلى الدرجات، وقد تهوي به فً نار جهنم، وهذا من شؤنه 

أن ٌإدي إلى تآلف القلوب، وشٌوع المحبة بٌن الناس، فٌوضع لصاحبها 

بول فً األرض. كما ٌحظى باحترام وتقدٌر الناس، وبالكلمة الطٌبة الق

تجتمع كلمة المسلمٌن، وتتآلف قلوبهم، وتتوحد صفوفهم، وبها تنتصر 

عزائم المسلمٌن على الشٌطان، فتسمو مكانتهم، وٌقوى جانبهم، من خالل 

ٌّن القرآن الكرٌم  التزامهم بالحوار البّناء الهادف. الكلمة الطٌبة فً القرآن ب

ٌّن أثرها الطٌب المترتب علٌها، والخٌر المستمر  أهمٌة الكلمة الطٌبة، وب

ٌّن بالمقابل خطورة الكلمة الخبٌثة والضرر المترتب علٌها، والكلمة  بها، وب

: )َضَرَب -تعالى-الطٌبة والتً هً ال إله إال هللا وهً كلمة التوحٌد قال هللا 

بَ  ٌِّ ُه َمَثالا َكلَِمةا َط ماِء(. وقد اللّـَ َبٍة أَصلُها ثاِبٌت َوَفرُعها ِفً السَّ ٌِّ ةا َكَشَجَرٍة َط

بشجرة النخلة الطٌبة األصل ذات الفرع الثابت التً  -تعالى-شبهها هللا 

تإتً ثماراا طٌبة على من ٌؤلفها، وهً كلمة اإلٌمان الثابتة فً قلب 

ٌُرَفع عمله إلى السماء، وبها ٌنال ثوابه عند ربه فً كل وقت  المإمن، وبها 

وقد سمٌت  وحٌن. والكلمة الطٌبة هً كلمة التوحٌد؛ كلمة ال إله إال هللا،

بالشجرة الطٌبة، والتً هً النخلة الموصوفة بصفات الكمال والتمام، 

والمتمثلة فً أّنها: شجرة طٌبة فً الشكل، والمظهر. والرائحة والطعم. 

منها، وإطعام اآلخرٌن منها، والفائدة الصحٌة والغذائٌة، والتلّذذ باألكل 

وبالتالً تحقٌق منافع عامة لجمٌع الناس بإطعامهم من هذه النخلة الطٌبة 

المباركة. أهمٌة الكلمة الطٌبة تكُمن أهمٌة الكلمة الطٌبة فً العدٌد من 

ٌُذكر منها: الكلمة الطٌبة ُتعد غذاء  األمور الحسنة والثمار المترتبة علٌه، 

الصدور من أمراض. الكلمة الطٌبة ُتعد أساساا متٌناا  للروح وشفاء؛ لما فً

تبنى علٌه عالقات الحب، والمودة، والرحمة، واإلنتاج، والتربٌة بٌن 

ٌِّىء المناخ المالئم لنمو العالقات الطٌبة بٌن الناس؛  الناس. الكلمة الطٌبة ته



والتً تإدي إلى ثمار عظٌمة تحقق سعادة وفرح وبهجة، ومعانً الخٌر 

الناس. الكلمة الطٌبة تعمل على تؤلٌف القلوب، وتعارفها، والكلمة  بٌن

الخبٌثة تعمل على إثارة الحروب والنزاعات والفتن بٌن الناس. بالكلمة 

الطٌبة ٌعود النفع والخٌر على صاحبها فً حٌاته وبعد مماته. بالكلمة 

فوس من الطٌبة تزداد القلوب سعادة وبهجة وألفة. بالكلمة الطٌبة تنقذ الن

النار، وتهدى إلى نور اإلٌمان ودروب الخٌر والصالح. الكلمة الطٌبة 

سبب لنٌل رضى هللا ومحبته، ورفع درجة المإمن، وبالتالً دخول الجنة 

َتَكلَُّم بالَكلَِمِة ِمن ِرْضواِن -صلى هللا علٌه وسلم-قال رسول هللا  ٌَ : )إنَّ الَعْبَد لَ

 ، ٌُْلِقً لها باالا ِ، ال  ُ بها َدَرجاٍت(، رفع هللا بها درجات أي: هللاَّ ْرَفُعُه هللاَّ ٌَ

ٌرفع هللا بها درجاته، أو ٌرفعه هللا بها درجات. الكلمة الطٌبة بها ٌثبت هللا 

الذٌن آمنوا فً القبر، وعند بعث الناس من قبورهم للحساب، وبقدر فهم 

وٌطٌب معانٌها، والعمل بمقتضاها تزداد وتقوى جذورها، وتبسق فروعها، 

 أكل ثمارها. 

ومن تلك االهمٌة البالغة للكلمة الطٌبة واثارها اسمٌت بحثً )الكلمة الطٌبة 

 واثارها فً اصالح الفرد والمجتمع (

 وقد قسمته الى مقدمة ومبحثٌن وخاتمة توصلت فٌها الى اهم النتائج .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المبحث االول

 تعريف الكممة الطيبة ومكانتيا 

 ة:لغة: تعريف الكمماالولالمطمب 
الكالم اسم من كممتو تكميما، والكالم في أصل المغة: عبارة عن أصوات متتابعة 

 لمعنى مفيوم.
 وفي اصطالح النحويين: ىو اسم لما تركب من مسند ومسند إليو.

قال الفيومي: والكالم في الحقيقة ىو المعنى القائم بالنفس ألنو يقال في نفسي 
االصطالحي  التعريف( . 2اهلل تعالى: }ويقولون في أنفسيم{ ) ( ، وقال1كالم )

 .ىي التي تسرُّ السامع، وتؤلف القمبلمكممة: 
 .ىي التي ُتحِدث أثًرا طيًبا في نفوس اآلخرين •
 .ىي التي تثمر عماًل صالًحا في كل وقت بإذن اهلل •
 .ىي التي تفتح أبواب الخير، وتغمق أبواب الشر •

 المطمب الثاني
 األلفاظ ذات الصمة:

 المفظ -أ 
المفظ في المغة لو معان، يقال: لفظ ريقو وغيره لفظا: رمى بو، ولفظ بقول  - 2

 حسن: تكمم بو، وتمفظ بو كذلك،
__________ 

 ثـ الفيكمي عمي بف محمد بف أحمد: الكبير الشرح غريب في المنير المصباح( 1)
 ((ُُِ/ِبيركت)) – العممية المكتبة(: ىػَٕٕ نحك: المتكفى) العباس أبك الحمكم،

 منظكر ابف الديف جماؿ الفضؿ، أبك عمى، بف مكـر بف محمد: العرب لسافك 
: بيركت الطبعة – صادر دار: ر(ىػُُٕ: المتكفى) اإلفريقى الركيفعى األنصارم

 مادة )كمـ(.(ِِِ/ّ) ىػ ُُْْ - الثالثة



 .ٖ( سكرة المجادلة / ِ)
( . واللفظ في اصطالح 1على ألفاظ )واستعمل المصدر اسما وجمع 

الفقهاء: ما ينطق به اإلنسان أو من في حكمه مهمال كان أو مستعمال 
(2. ) 

 والصلة بين اللفظ والكالم: أن اللفظ أعم من الكالم.
 

 اإلشارة -ب 
في اللغة: التلويح بشيء يفهم منه ما يفهم من النطق،  اإلشارة  - 3

( ، وال يخرج المعنى االصطالحي 3) كاإليماء بالرأس، والكف والعين
 عن المعنى اللغوي.

 والصلة بين اإلشارة والكالم أنهما وسيلة إلفادة المعنى.
 السكوت -ج 

في اللغة الصمت وانقطاع الكالم، والسكوت خالف السكوت  - 4
النطق وهما مصدران، قال الراغب األصفهاني: السكوت مختص بترك 

 ( .4الكالم )
 ى االصطالحي عن المعنى اللغوي  .وال يخرج المعن

__________ 
 .(ُُ/ِ)( المصباح المنيرُ)
 (ىػُٖٔ: المتكفى) الجرجاني الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف عمي: التعريفات كتاب( ِ)

 لبناف- بيركت العممية الكتب دار: بإشراؼ، العمماء مف جماعة كصححو ضبطو: المحقؽ
 .(ُْٓـ)ُّٖٗ- ىػَُّْ األكلى: الطبعة

 ( المصباح المنير، كالقامكس المحيط.ّ)



( المصباح المنير، كالقامكس المحيط، كلساف العرب، كالمفردات لمراغب األصفياني مادة ْ)
 :)سكت( .

 المطمب الثالث
في القرآن الكريم مكانة الكممة  

 
ذىا: ﴿ تعالى قاؿ رى  كىاً   فىاٍرزيقيكىيـٍ  كىاٍلمىسىاًكيفي  كىاٍليىتىامىى اٍلقيٍربىى أيكليك اٍلًقٍسمىةى  حىضى
قيكليكا ًمٍنوي  كفنا قىٍكلن  لىييـٍ  كى كفان كىك أف  ،[ٖ: النساء﴾ ] مىٍعري قيكليكا لىييـٍ قىٍكلن مىٍعري كى

1يدعكا ليـ كيستقمكا ما أعطكىـ كل يمنكا عمييـ.  
 
مَّا: ﴿ كقاؿ  فَّ  كىاً  ٍنييـي  تيٍعًرضى بّْؾى  ًمفٍ  رىٍحمىةو  اٍبًتغىاءى  عى  قىٍكلن  لىييـٍ  فىقيؿٍ  تىٍرجيكىىا رى

ـٍ كىٍعدنا ًبسيييكلىةو،  ،[ِٖ: اإلسراء﴾ ] مىٍيسيكرنا }فىقيٍؿ لىييـٍ قىٍكل مىٍيسيكرنا{ أىٍم: ًعٍدىي
ـٍ ًإٍف شىاءى المَّوي  اءى ًرٍزؽي المًَّو فىسىنىًصميكي ًليفو ًإذىا جى 2.كى  

قيكليكا: ﴿كقاؿ  ٍسننا ًلمنَّاسً  كى َوُقوُلوا ِللنَّاِس{ قَ ْوالا  ،[ّٖ: البقرة{ ﴾ ]حي
ْدق ِفي َشْأن  ْهي َعْن اْلُمْنَكر َوالصِّ }ُحْسناا{ ِمْن اأْلَْمر بِاْلَمْعُروِف َوالن َّ

د َوالرِّْفق ِبِهمْ  3.ُمَحمَّ  

                                                           
أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي )ادلتوىف:  - 1

 ىـ(685
 (2/61)ىـ 1418 -الطبعة: األوىل  بريوت –ا: دار إحياء الرتاث العريب  احملقق: حممد عبد الرمحن ادلرعشلي

 
 ىـ(774إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )ادلتوىف: تفسري القرآن العظيم: أبو الفداء  - 2

 (5/69)م 1999 -ىـ 1421الطبعة: الثانية  احملقق: سامي بن حممد سالمة: دار طيبة للنشر والتوزيع
 
ر ىـ( وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بك864تفسري اجلاللني: جالل الدين حممد بن أمحد احمللي )ادلتوىف:  - 3

 (1/17)الطبعة: األوىل،القاىرة –ىـ(: دار احلديث 911السيوطي )ادلتوىف: 
 



قىضىى: ﴿ كقاؿ  بُّؾى  كى ًباٍلكىاًلدىٍيفً  ًإيَّاهي  ًإلَّ  تىٍعبيديكا أىلَّ  رى  ٍندىؾى عً  يىٍبميغىفَّ  ًإمَّا ًإٍحسىاننا كى
ديىيمىا اٍلًكبىرى  ىيمىا أىكٍ  أىحى قيؿٍ  تىٍنيىٍرىيمىا كىلى  أيؼ   لىييمىا تىقيؿٍ  فىَلى  ًكَلى  كىًريمنا قىٍكلن  لىييمىا كى
{ كىذا أدنى مراتب األذل نبو بو عمى  ،[ِّ: اإلسراء﴾ ] }فىَل تىقيٍؿ لىييمىا أيؼ 

 ما سكاه، كالمعنى ل تؤذىما أدنى أذية.
قيٍؿ لىييمىا قىٍكل كىًريمنا{ }كىل  تىٍنيىٍرىيمىا{ أم: تزجرىما كتتكمـ ليما كَلما خشنا، }كى

بمفظ يحبانو كتأدب كتمطؼ بكَلـ ليف حسف يمذ عمى قمكبيما كتطمئف بو 
4نفكسيما، كذلؾ يختمؼ باختَلؼ األحكاؿ كالعكائد كاألزماف.  

 
 أىكٍ  يىتىذىكَّري  لىعىمَّوي  لىيّْننا قىٍكلن  لىوي  فىقيكلى *  طىغىى ًإنَّوي  ًفٍرعىٍكفى  ًإلىى اٍذىىبىا: ﴿ كقاؿ 

[. كالقكؿ الميف لى يككف بالممؽ أك اإلدىاف أك ْْ ،ّْ: طو﴾ ] يىٍخشىى
المكاراة، فإف ىذه أمكر تتجافى مع الحؽ إل بالقكؿ الحؽ، كما كانت رسالة 

 مكسى كأخيو إل الحؽ كطمب الحؽ، كل يطمب الحؽ إل بالقكؿ الحؽ،
نما ليف القكؿ يككف بالميف كالرفؽ، حتى ل ييصدـ في أمره بالجفكة، كبياف  كا 
أف الحؽ يزكي نفسو، كيرفع نفسو فكؽ ما ىي فيو، كأف يقكل لو: ىؿ لؾ 

5.إلى أف تزكى  
  

رىبى  كىٍيؼى  تىرى  أىلىـٍ : ﴿     تعالى قاؿ رىةو  طىيّْبىةن  كىًممىةن  مىثىَلن  المَّوي  ضى  طىيّْبىةو  كىشىجى
فىٍرعييىا ثىاًبته  أىٍصمييىا بّْيىا ًبًإٍذفً  ًحيفو  كيؿَّ  أيكيمىيىا تيٍؤًتي*  السَّمىاءً  ًفي كى يىٍضًربي  رى  كى
كفى  لىعىمَّييـٍ  ًلمنَّاسً  اأٍلىٍمثىاؿى  المَّوي  }َأَلْم َتَر َكْيَف  ،[ِٓ ،ِْ: إبراىيـ﴾ ] يىتىذىكَّري

                                                           
 ىـ(1376تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم ادلنان: عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي )ادلتوىف:  - 4

 1(456)م 2111-ىـ 1421الطبعة: األوىل  : مؤسسة الرسالة احملقق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق
 

زهرة التفاسٌر: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بؤبً زهرة )المتوفى:  - 5

 (3/139ٓ)هـ(دار النشر: دار الفكر العرب931ًٔ



التوحيد، أو ىي كل كممة طيبة َضَرَب المَُّو َمَثاًل َكِمَمًة َطيَِّبًة{ ىي كممة 
يقوليا اإلنسان ألخيو اإلنسان؛ فتيدىء من روعو، وتزيد في حبو قال 

تعالى: }َوُقوُلوْا ِلمنَّاِس ُحْسنًا{ فيذه الكممة الطيبة ينمييا اهلل تعالى ويعمي 
أجرىا وجزاءىا }َكَشَجرٍة َطيَِّبٍة{ أي طيبة الظل والثمر. قيل: ىي النخمة. 

6.ا: كل شجرة وارفة الظالل، مفعمة الثماروالمقصود بي  
 
نيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا: ﴿ تعالى كقاؿ  ٍر  لى  آمى  يىكيكنيكا أىفٍ  عىسىى قىٍكـو  ًمفٍ  قىٍكـه  يىٍسخى

ٍيرنا ٍيرنا يىكيفَّ  أىفٍ  عىسىى ًنسىاءو  ًمفٍ  ًنسىاءه  كىلى  ًمٍنييـٍ  خى كا كىلى  ًمٍنييفَّ  خى ـٍ  تىٍمًمزي  كىلى  أىٍنفيسىكي
كا ـي  ًبٍئسى  ًباأٍلىٍلقىابً  تىنىابىزي يمىافً  بىٍعدى  اٍلفيسيكؽي  اًلٍس مىفٍ  اإٍلً ـي  فىأيكلىًئؾى  يىتيبٍ  لىـٍ  كى  ىي

اآلية نيى اهلل تعالى المؤمنين والمؤمنات  [.ُُ: الحجرات﴾ ] الظَّاًلميكف
أن يسخر بعضيم من بعض }عسى أن يكونوا{ َأْي: المسخور منو }خيرًا 

اخر ومعنى السُّخرية ىا ىنا االزدارء واالحتقار }وال تممزوا منيم{ من السَّ 
أنفسكم{ ال يعب بعضكم بعضًا }وال تنابزوا باأللقاب{ وىو أن ُيدعى الرَّجل 

7.بمقٍب يكرىو نيى اهلل تعالى عن ذلك  
  

مف السُّنة -ب : 
بالكممة مف رضكاف ا ما كاف  قاؿ صمى ا عميو كسمـ: ))إف الرجؿ لىيتكمَّـي 

ف الرجؿ ليتكمَّـي  يظفُّ أف تبمغ ما بمغت؛ يكتب اي لو بيا رضكانو إلى يـك يمقاه، كا 
                                                           

 ىـ(: ادلطبعة ادلصرية ومكتبتها1412أوضح التفاسري: حممد حممد عبد اللطيف بن اخلطيب )ادلتوىف:  - 6
 (318)م 1964فرباير  -ىـ  1383الطبعة: السادسة، رمضان 

 
الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي  - 7

الطبعة: األوىل،  دمشق، بريوت -حتقيق: صفوان عدنان داوودي: دار القلم ، الدار الشامية  ىـ(468)ادلتوىف: 
 (1118)ىـ 1415

 



بالكممة مف سخط ا ما كاف يظف أف تبمغ ما بمغت؛ يكتب ا لو بيا سخطو إلى 
8يـك يمقاه((؛ صحيح . 

  
، أمُّ المسمميف أفضؿي  قاؿ: عف أبي مكسى رضي ا عنو قاؿ: قمتي يا رسكؿى ا

ًمـ المسممكف مف لسانو كيده((؛  ))مىف سى
9 . 

  
عف سيؿ بف سعد قاؿ: قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: ))مىف يضمٍف لي ما 

ركاه البخارم 10بيف لىٍحيىٍيو كما بيف رجمىٍيو، أضمٍف لو الجنة((؛ . 
  

النجاة  قاؿ: ))أمسؾ عميؾ لسانىؾ، عف عقبةى بًف عامر قاؿ: قمت: يا رسكؿى ا، ما 
11كٍليىسىٍعؾ بيتيؾ، كابًؾ عمى خطيئتؾ((؛ ). 

  
فعو  -عف أبي سعيد الخدرم رضي ا عنو  قاؿ: ))إذا أصبح ابفي آدـ، فإف  -رى

األعضاء كمَّيا تكفر المساف، فتقكؿ: اتًؽ اى فينا؛ فإنما نحف بؾ، فإف استقمت 
ٍجت اعكججنا"؛ ف اعكجى 12استقمنا، كا    

                                                           

 بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدٌن زٌن: البخاري صحٌح شرح الباري فتح "الفتح - 8

 بن محمود:تحقٌق(هـ335: المتوفى) الحنبلً الدمشقً، ثم البغدادي، الَسالمً، الحسن،
 .النبوٌة المدٌنة - األثرٌة الغرباء مكتبة.: المقصود عبد بن شعبان

 (11/311) م 331ٔ - هـ 1ٔ3ٔ األولى،: الطبعة القاهرة – الحرمٌن دار تحقٌق مكتب: الحقوق
احملقق: حممد زىري بن ناصر الناصر: دار طوق  صحيح البخاري: حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي - 9

ْسِلُم ، ىـ1422الطبعة: األوىل،  النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(
ُ
بَاٌب: ادل

ْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِو َويَِدهِ َمْن 
ُ
 (1/11( )11، رقم)َسِلَم ادل

 

 (8/111( )6474صحيح البخاري ،باب )حفظ اللسان(برقم ) - 11
 (888 قال أبو حسن: ىذا حديث حسن؛ حتقيق األلباين: صحيح؛ الصحيحة ) - 11
عن محاد بن زيد، ومل يرفعوه، قال: وىو رواه الرتمذي، وابن أيب الدنيا، وغريمها، وقال الرتمذي: رواه غري واحد  - 12

 .أصح  

 



، فأشاح بكجيو،  عف عدم بف حاتـ قاؿ: ذكر رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ النارى
ذ منيا  ثـ قاؿ: ))اتقكا النارى كلك بشؽّْ  -ذكر شعبة أنو فعمو ثَلث مرات  -كتعكَّ

13((التمرة، فإف لـ تجدكا، فبكممة طيبة )). 
 
 

 المطمب الخامس
 ما ىي الكممة الطيبة؟

قاؿ ابف عثيميف رحمو ا: "الكممة الطيبة تنقسـ إلى قسميف طيبة بذاتيا طيبة 
بغاياتيا، أما الطيبة بذاتيا كالذكر؛ ل إلو إل ا، ا أكبر، الحمد ، ل حكؿ كل 
قكة إل با، كأفضؿ الذكر قراءة القرآف. كأما الكممة الطيبة في غايتيا فيي الكممة 

دخاؿ السركر عمييـ، فإف المباحة؛ كالتحد ث مع الناس إذا قصدت بيذا إيناسيـ كا 
ف لـ يكف طيبا بذاتو لكنو طيب في غاياتو في إدخاؿ السركر عمى  ىذا الكَلـ كا 

دخاؿ السركر عمى إخكانؾ مما يقربؾ إلى ا عز كجؿ" 14إخكانؾ، كا  ]. 
ـي الطَّيّْبي كىاٍلعىمىؿي  ًم اًلحي يىٍرفىعيوي{ ]فاطر/ قاؿ سبحانو: } ًإلىٍيًو يىٍصعىدي اٍلكى [. قاؿ ابف َُالصَّ

{ يعني: الذكر كالتَلكة كالدعاء، قالو  ـي الطَّيّْبي ًم كثير رحمو ا: "كقكلو: }ًإلىٍيًو يىٍصعىدي اٍلكى
]15غير كاحد مف السمؼ"  ]. 

كقاؿ عبد ا بف مسعكد رضي ا عنو: "إف العبد المسمـ إذا قاؿ: سبحاف ا 
، كل إلو إل ا، كا أكبر، تبارؾ ا، أخذىف ممؾ فجعميف تحت  كبحمده، كالحمد

عد بيف إلى السماء، فَل يميٌر بيف عمى جٍمعو مف المَلئكة إل استغفركا  جناحو، ثـ صى
ـي  ًم لقائميف، حتى يجيء بيف كجو الرحمف عز كجؿ، ثـ قرأ عبد ا: }ًإلىٍيًو يىٍصعىدي اٍلكى

اًلحي يىٍرفىعيوي{"الطَّيّْبي كىاٍلعىمى  16ؿي الصَّ ]. 
رىبى المَّوي  ـٍ تىرى كىٍيؼى ضى كل يخفى عمينا أف الكممة الطيبة الكاردة في قكؿ ا تعالى: }أىلى
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اًء{ ]إبراىيـ/ فىٍرعييىا ًفي السَّمى رىةو طىيّْبىةو أىٍصمييىا ثىاًبته كى [ ىي: إلو ِْمىثىَلن كىًممىةن طىيّْبىةن كىشىجى
 .إل ا

 
السادس المطمب  

 اإلسالم يدعو إلى الكممة الطيبة
في القرآف الكريـ األمر بالقكؿ المعركؼ، كالقكؿ السديد، كالقكؿ الميسكر، كالقكؿ 

كأما القكؿ البميغ الزاجر الرادع المانع المرىب  .الحسف، كالقكؿ الكريـ، كالقكؿ الميف
ـٍ فيك لممنافقيف كعتاة المجرميف، قاؿ تعالى: }أيكلىًئؾى الَّذً  ا ًفي قيميكًبًي ـي المَّوي مى يفى يىٍعمى

ـٍ قىٍكل بىًميغنا{ ]النساء/ ـٍ ًفي أىٍنفيًسًي قيٍؿ لىيي ٍنييـٍ كىًعٍظييـٍ كى ّٔفىأىٍعًرٍض عى ]. 
 .كدعا النبي صمى ا عميو كسمـ إلى عفة المساف، كطيّْب الكَلـ
ٍبًد المًَّو بف مسعكد رضي ا عنو قىا ٍف عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ففي سنف الترمذم، عى ؿى

مَّـى:  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى لىٍيسى اٍلميٍؤًمفي ًبالطَّعَّاًف، كىلى المَّعَّاًف، كىلى اٍلفىاًحًش، كىلى »صى
17(اٍلبىًذمءً  ». 

 .كالطعاف: الكقَّاع في أعراض الناس، كالعيَّاب يعيب ما إلخكانو
 .كالمعاف: كثير المعف

بما يثير الشيكةكالفاحش: الذم يتكمـ  . 
 .البذمء: الكَلـ الذم يحمؿ عميو عدـ الحياء

كفي ىذا الحديث فائدة: أف الطعف كالجرح كما يحدث بالسيؼ كالسناف يحدث 
بالمساف، فاألكؿ جرح حسي، كاآلخر جرح معنكم، كلربما كاف الجرح المعنكم أشد 

 .مرارة كأكثر ألمان مف الحسي
مىٍيًو  كفي مسند أحمد، عىًف اٍلبىرىاءً  مَّى المَّوي عى اءى أىٍعرىاًبيّّ ًإلىى النًَّبيّْ صى : جى ٍبًف عىاًزبو قىاؿى
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، 5/58و 4/235، وأبو نعيم يف "احللية" 1/12( ، واحلاكم 5369( ، وأبو يعلى )1977والرتمذي )
( ، من 3555، والبغوي يف "شرح السنة" )5/339، واخلطيب يف "تارخيو" 11/243والبيهقي يف "السنن" 

 اد.طريق حممد بن سابق، هبذا اإلسن
 قال الرتمذي: ىذا حديث حسن



 : نَّةى  فىقىاؿى مٍّْمًني عىمىَلن ييٍدًخميًني اٍلجى : يىا رىسيكؿى المًَّو عى مَّـى فىقىاؿى سى ٍرتى »كى لىًئٍف كيٍنتى أىٍقصى
ٍسأىلىةى: أىٍعًتٍؽ النَّ  ٍطبىةى لىقىٍد أىٍعرىٍضتى اٍلمى قىبىةى اٍلخي فيؾَّ الرَّ لىٍيسىتىا «. سىمىةى كى : يىا رىسيكؿى المًَّو أىكى فىقىاؿى

 : قىبىًة أىٍف تيًعيفى ًفي ًعٍتًقيىا، »ًبكىاًحدىةو  قىاؿى فىؾَّ الرَّ دى ًبًعٍتًقيىا، كى ًة أىٍف تىفىرَّ ؛ ًإفَّ ًعٍتؽى النَّسىمى لى
مىى ًذم الرًَّحـً  كيكؼي كىاٍلفىٍيءي عى ةي اٍلكى اًئعى  كىاٍلًمٍنحى ـٍ اٍلجى ـٍ تيًطٍؽ ذىًلؾى فىأىٍطًع ، فىًإٍف لى الظَّاًلـً

ـٍ تيًطٍؽ ذىًلؾى فىكيؼَّ ًلسىانىؾى ًإلَّ  ٍف اٍلميٍنكىًر، فىًإٍف لى كًؼ كىاٍنوى عى كىاٍسًؽ الظٍَّمآفى كىٍأميٍر ًباٍلمىٍعري
ٍيرً   .«ًمٍف اٍلخى

اًني قىاؿى فىمى «. لى تىسيبَّفَّ شىٍيئنا»كقاؿ لرجؿ مف األعراب:  ا سىبىٍبتي بىًعيرنا كىلى شىاةن ميٍنذي أىٍكصى
مَّـى. ركاه أحمد سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  .رىسيكؿي المًَّو صى

 
 المطمب الثامن 

 الترغيب في بالكممة الطيبة
 

 الكممة الطيبة شعبة مف شعب اإليماف
مَّى المَّ  ٍيرىةى رضي ا عنو، عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى : عىٍف أىًبي ىيرى مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى ٍف كىافى »وي عى مى

مىٍف كىافى ييٍؤًمفي ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلخً  ٍيرنا أىٍك ًليىٍصميٍت، كى ًر ييٍؤًمفي ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر فىٍميىقيٍؿ خى
مىٍف كىافى ييٍؤًمفي ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر فىٍمييٍكرً  ارىهي، كى ٍيفىوي فىٍمييٍكًرـٍ جى 18«ـٍ ضى . 

 
 الكممة الطيبة صدقة

دىقىةه »قاؿ صمى ا عميو كسمـ:  متفؽ عميو« كىاٍلكىًممىةي الطَّيّْبىةي صى . 
قاؿ ابف عثيميف رحمو ا: "الصدقة ل تختص بالماؿ، بؿ كؿ ما يقرب إلى ا فيك 
صدقة بالمعنى العاـ؛ ألف فعمو يدؿ عمى صدؽ صاحبو في طمب رضكاف ا عز 

 .[    19كجؿ" 
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 والكممة الطيبة انتصار عمى الشيطان
قيٍؿ ًلًعبىاًدم يىقيكليكا الًَّتي ًىيى أىٍحسىفي إً  ـٍ ًإفَّ الشٍَّيطىافى قاؿ تعالى: }كى فَّ الشٍَّيطىافى يىٍنزىغي بىٍينىيي

[. أم: كقؿ لعبادم المؤمنيف يقكلكا في ّٓكىافى ًلإًلٍنسىاًف عىديكِّا ميًبيننا{ ]اإلسراء/
تخاطبيـ كتحاكرىـ الكَلـ الحسف الطيب؛ فإنيـ إف لـ يفعمكا ذلؾ ألقى الشيطاف بينيـ 

ف كاف لإلنساف عدكنا ظاىر العداكة. فالشيطاف العداكة كالفساد كالخصاـ. إف الشيطا
ًإفَّ الشٍَّيطىافى قىٍد أىًيسى أىٍف »حريص عمى إفساد ذات بيننا، قاؿ صمى ا عميو كسمـ: 
لىًكٍف ًفي التٍَّحًريًش بىٍينىييـٍ  ًب كى ًزيرىًة اٍلعىرى مُّكفى ًفي جى ، كالتحريش: اإلفساد  20«يىٍعبيدىهي اٍلميصى

ممة الطيبة أخزل الشيطافبينيـ، فمف رد بالك . 
 

 وبالكممة الطيبة تتحقق المغفرة
ٍسفي اٍلكىَلـً »قاؿ صمى ا عميو كسمـ:  ، كىحي ٍغًفرىًة بىٍذؿي السََّلـً  21« ًإفَّ ًمٍف ميكًجبىاًت اٍلمى

     
 

 كبيا تككف النجاة مف النار
مَّى المَّ  : ذىكىرى رىسيكؿي المًَّو صى اًتـو قىاؿى ، عىٍف عىًدمّْ ٍبًف حى مَّـى النَّارى فىأىٍعرىضى كىأىشىاحى سى مىٍيًو كى وي عى

 : : «اتَّقيكا النَّارى »ثيَـّ قىاؿى ا يىٍنظيري ًإلىٍييىا، ثيَـّ قىاؿى تَّى ظىنىنَّا أىنَّوي كىأىنَّمى ، ثيَـّ أىٍعرىضى كىأىشىاحى حى
ًممىةو » ـٍ يىًجٍد فىًبكى لىٍك ًبًشؽّْ تىٍمرىةو، فىمىٍف لى    22«طىيّْبىةو  اتَّقيكا النَّارى كى
 

 والكممة الطيبة سبب دخول الجنة
 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : قىاؿى النًَّبيُّ صى ًمي  قىاؿى فنا تيرىل ظيييكريىىا »عىٍف عى نًَّة غيرى ًإفَّ ًفي اٍلجى

بيطيكنييىا ًمٍف ظيييكًرىىا : ًلمىٍف ًىيى يىا« ًمٍف بيطيكًنيىا كى ـى أىٍعرىاًبيّّ فىقىاؿى :  فىقىا رىسيكؿى المًَّو  قىاؿى
مَّى ًلمًَّو ًبالمٍَّيًؿ كىالنَّاسي ًنيىاـه » ـى، كىصى يىا ـى الصّْ ، كىأىدىا ـى ـى الطَّعىا ، كىأىٍطعى ـى « ًلمىٍف أىطىابى اٍلكىَلى

 .ركاه الترمذم
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كعف المقداـ بف شريح عف أبيو عف جده رضي ا عنيـ قاؿ: قمت يا رسكؿ ا 
فشاء السَلـ، ». قاؿ: حدثني بشيء يكجب لي الجنة مكجب الجنة: إطعاـ الطعاـ، كا 

23« كحسف الكَلـ . 
كالجزاء مف جنس العمؿ، فمما كانت الكممة الطيبة سجية ليـ دخمكا الجنة فمـ يسمعكا 

( ِٓفييا إل الطيب الذم ل يؤذييـ. قاؿ تعالى: }لى يىٍسمىعيكفى ًفييىا لىٍغكنا كىلى تىٍأًثيمنا )
ا{ ]الكاقعة/ًإلَّ ًقيَلن سىَلى  من ا لغيا، ِٔ، ِٓمنا سىَلى [، أم: ل يسمعكف في الجنة كَلمن

 .أم: غثا خاليا عف المعنى، أك مشتمَل عمى معنى حقير أك ضعيؼ
كلما كانت خمر الدنيا حاممة عمى بذمء الكَلـ قاؿ تعالى في نعت خمر اآلخرة: 

ِّتىٍأًثيـه{ ]الطكر/}يىتىنىازىعيكفى ًفييىا كىٍأسنا لى لىٍغكه ًفييىا كىلى  ]. 
 والكممة السيئة قدح في اإليمان

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ك رم ا عنيما قاؿ: قىاؿى النًَّبيُّ صى ٍبدى المًَّو ٍبفى عىٍمرو ـي »عف عى اٍلميٍسًم
ا نىيىى رى مى يىًدًه، كىاٍلمييىاًجري مىٍف ىىجى ـى اٍلميٍسًمميكفى ًمٍف ًلسىاًنًو كى ًم ٍنوي  مىٍف سى  .  24«المَّوي عى

  
ادىاخصائص الكممة الطيبة وفوائ  المطمب التاسع:

 :الكممة الطيبة شعبة من ُشعب اإليمان
عف أبي ىريرة رضي ا عنو، عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قاؿ: ))مىف كاف 
 يؤمف با كاليكـ اآلخر، فميقؿ خيرنا أك ليصمت، كمف كاف يؤمف با كاليـك اآلخر،

25 فميكـر جارىه، كمف كاف يؤمف با كاليـك اآلخر، فميكـر ضيفو((؛ . 
  

 :الكممة الطيبة ِسَمة المؤمنين الصادقين والدعاة وشعارىم
ا ﴿ ًميمن كىافى المَّوي ًبكيؿّْ شىٍيءو عى ؽَّ ًبيىا كىأىٍىمىيىا كى كىانيكا أىحى ةى التٍَّقكىل كى مىييـٍ كىًممى الفتح: ]﴾  كىأىٍلزى

ِٔ]. 
ة الطيبة صدقةالكمم : 
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عف أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: ))كؿ 
مىى مف الناس عميو صدقة، كؿ يـك تطمع فيو الشمس تعدؿ بيف الثنيف صدقةه،  سيَلى

كتعيف الرجؿى في دابتو، فتحممو عمييا، أك ترفع لو عمييا متاعىو صدقة، كالكممة 
ة يمشييا إلى الصَلة صدقةه، كتميط األذل عف الطريؽ الطيبة صدقة، كبكؿ خطك 

 .  26صدقة((؛
  

قاؿ ابف عثيميف رحمو ا: "الصدقةي ل تختص بالماؿ، بؿ كؿُّ ما يقرب إلى ا فيك 
صدقة بالمعنى العاـ؛ ألف فعمىو يدؿ عمى صدؽ صاحبو في طمب رضكاف ا عز 

 .  27كجؿ"؛
  

النفوس، وتذىب الحزن، وتزيل الغضب، وتشعر أنيا تؤلف بين القموب، وتصمح 
  :بالرضا والسعادة، ال سيما إذا رافقتيا ابتسامة صادقة

فعف أبي ذر قاؿ: قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: ))تبسُّميؾ في كجو أخيؾ 
28صدقة، كأمرؾ بالمعركؼ كنيييؾ عف المنكر صدقة...((؛ . 

  
 :أنيا توافق الشرع الحنيف

ز التكحيد، كينافي البدع كالمنكرات، كالشيكات كالشبيات ﴿ فتدعك إلى ما ييعزّْ مىٍف   كى
قىاؿى ًإنًَّني ًمفى اٍلميٍسًمًميفى  ا كى اًلحن ا ًإلىى المًَّو كىعىًمؿى صى فصمت: ]﴾  أىٍحسىفي قىٍكلن ًممٍَّف دىعى

ّّ]. 
 

 :بيا يكون اجتماع الكممة، وتآلف القموب 
سىنىةي كىلى   بىٍينىوي عىدىاكىةه ﴿كىلى تىٍستىًكم اٍلحى  السَّيّْئىةي اٍدفىٍع ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي فىًإذىا الًَّذم بىٍينىؾى كى

ًليّّ  كىأىنَّوي  ًميـه  كى حى ًظيـو  *  ظ  عى ا ييمىقَّاىىا ًإلَّ ذيك حى مى كا كى بىري ا ييمىقَّاىىا ًإلَّ الًَّذيفى صى مى ﴾  كى
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[ ّٓ، ّْفصمت:  ].. 
الشيطانوالكممة الطيبة انتصار عمى   : 

ـٍ ًإفَّ  ﴿ :قاؿ تعالى قيٍؿ ًلًعبىاًدم يىقيكليكا الًَّتي ًىيى أىٍحسىفي ًإفَّ الشٍَّيطىافى يىٍنزىغي بىٍينىيي كى
ديكِّا ميًبيننا ]﴾  الشٍَّيطىافى كىافى ًلإٍلًٍنسىاًف عى [؛ أم: كقؿ لعبادم المؤمنيف يقكلكا ّٓاإلسراء: 

طيب؛ فإنيـ إف لـ يفعمكا ذلؾ، ألقى الشيطاف في تخاطيًبيـ كتحاكيًرىـ الكَلـى الحسف ال
بينيـ العداكة كالفساد كالخصاـ، إف الشيطاف كاف لإلنساف عدكِّا ظاىرى العداكة؛ 

فالشيطاف حريص عمى إفساد ذات بيننا، قاؿ صمى ا عميو كسمـ: ))إف الشيطاف قد 
كالتحريش:  29ـ((؛أىًيسى أف يعبدىه المصمُّكف في جزيرة العرب، كلكف في التحريش بيني

 .اإلفساد بينيـ، فمف ردَّ بالكممة الطيبة أخزل الشيطاف
  
  

 :تصعد إلى السماء
ـي الطَّيّْبي  ﴿ :فتفتَّح ليا أبكاب السماء، كتيقبؿ بإذف ا ًم ]﴾  ًإلىٍيًو يىٍصعىدي اٍلكى َُفاطر:  ]. 

  
نيا من ىدايِة اهلل وفضمو لمعبدإ : 

الطَّيًّْب ًمفى اٍلقىٍكؿً كىىيديكا ًإلىى  ﴿ :قاؿ تعالى   ﴾[ ِْالحج:  ]. 
  

 :ىل جزاء اإلحسان إال اإلحسان
انظر بماذا تجازل عمى كممة تقكليا في الذبّْ عف عرض أخيؾ المسمـ؛ ففي 

الحديث: عف أبي الدرداء قاؿ: قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: ))مىف ردَّ عف 
30مة((؛عرض أخيو، رد ا عف كجيو النارى يـك القيا . 

 
فالحركؼ ىي الحركؼ تستخدميا نفسيا عند الكَلـ، فشتَّاف بيف مف ألَّؼ بيف 

حركفو، كجمع بيف كمماتو، كأخرج لمككف كممة طيبة نافعة، كطيبنا مطيَّبنا يعكد أثريه 
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عميو، قبؿ أف يعكد عمى غيره، كبيف مف ربط بيف حركفو ككمماتو برباط سكء؛ فكانت 
ا؛ يذكؽ شرَّىا، كتمفحو سمكمييا قبؿ أف تناؿ غيرىه ا عقيمن  .كمماتو شرِّا مستطيرنا، كريحن

 
 .الميـ كفّْقنا لمطيب مف القكؿ، كاصرفنا كاصرؼ عنا سيئ األقكاؿ كاألعماؿ كالنيات

  
ـ كبارؾ عمى سيدنا محمدكصؿّْ الميـ كسمّْ   

 
 .أسأؿ ا أف يطيب أقكالنا، كأعمالنا، كأيامنا

 رب صؿ كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد، كعمى آلو كصحبو أجمعيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 اخلامتة 

كبعد ىذه الرحمة المباركة في رحاب بحثي المتكاضع فقد تـ التكصؿ الى النتائج 
 التية :

 .أمراض مف الصدكر في لما كشفاء؛ لمركح غذاء تيعد الطيبة الكممة -ُ
 كالرحمة، كالمكدة، الحب، عَلقات عميو تبنى متينان  أساسان  تيعد الطيبة الكممة -ِ

 .الناس بيف كالتربية كاإلنتاج،
 كالتي الناس؛ بيف الطيبة العَلقات لنمك المَلئـ المناخ تييّْىء الطيبة الكممة -ّ

 .الناس بيف الخير كمعاني كبيجة، كفرح سعادة تحقؽ عظيمة ثمار إلى تؤدم
 عمى تعمؿ الخبيثة كالكممة كتعارفيا، القمكب، تأليؼ عمى تعمؿ الطيبة الكممة -ْ

 .الناس بيف كالفتف كالنزاعات الحركب إثارة
 .مماتو كبعد حياتو في صاحبيا عمى كالخير النفع يعكد الطيبة بالكممة -ٓ
 النفكس تنقذ الطيبة بالكممة. كألفة كبيجة سعادة القمكب تزداد الطيبة بالكممة -ٔ

 .كالصَلح الخير كدركب اإليماف نكر إلى كتيدل النار، مف
 كبالتالي المؤمف، درجة كرفع كمحبتو، ا رضى لنيؿ سبب الطيبة الكممة -ٕ

 بالكىًممىةً  لىيىتىكىمَّـي  العىٍبدى  إفَّ : )-كسمـ عميو ا صمى- ا رسكؿ قاؿ الجنة دخكؿ
، ليا ييٍمًقي ل المًَّو، ًرٍضكافً  ًمف  بيا ا رفع[ ٔ]،(دىرىجاتو  بيا المَّوي  يىٍرفىعيوي  بالن

 الطيبة الكممة[ ٕ.]درجات بيا ا يرفعو أك درجاتو، بيا ا يرفع: أم درجات
 لمحساب، قبكرىـ مف الناس بعث كعند القبر، في آمنكا الذيف ا يثبت بيا

 فركعيا، كتبسؽ جذكرىا، كتقكل تزداد بمقتضاىا كالعمؿ معانييا، فيـ كبقدر
 . ثمارىا أكؿ كيطيب



 وسهى  وصهً انههى عهى سٍدَا حمًد وعهى انه وصحبه
 

 ادلصادر وادلزاجع
 . الكريـ القرآف بعد ●
اآلداب النافعة باأللفاظ المختارة الجامعة /ابك الفضؿ جعفر بف محمد "شمس  -ُ

 ىػ(.ِِٔمجد الممؾ، )ت،  الخَلفة" أبف مختار األفضمي، الممقب
إبطاؿ التأكيَلت ألخبار الصفات، لمقاضي أبك يعمى محمد بف الحسيف بف  -ِ

ىػ(،المحقؽ: محمد بف حمد الحمكد النجدم، دار إيَلؼ ْٖٓمحمد ابف الفراء)ت:
 الدكلية، الككيت . 

ف الربعكف العشرية السامية مما كقع لشيخنا مف الخبار العالية ألبي الفضؿ زي -ّ
ىػ(، المحقؽ :بدر عبدا البدر، الناشر ،دار  َٖٔالديف عبد الرحيـ العراقي ،)ت :

 ـ( .ُِٗٗ -ىػُِّْ) ُبيركت ،ط –أبف حـز 
اـ،إلبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير -ْ الٍعًتصى

ىػ(، تحقيؽ كدراسة:د. محمد بف عبد الرحمف الشقير،د. سعد بف َٕٗبالشاطبي)ت:
 آؿ حميد، د. ىشاـ بف إسماعيؿ الصيني،دار ابف الجكزم لمنشر عبد ا

 قُِْٗ، ُكالتكزيع،المممكة العربية السعكدية ، ط
ىػ(، ُّٕٔتفسير أسماء ا الحسنى، لعبد الرحمف بف ناصر آؿ سعدم )ت:  -ٓ

السنة  -ُُِالمحقؽ: عبيد بف عمي العبيد، الجامعة اإلسَلمية بالمدينة المنكرة،العدد
 . ىػُُِْ- ّّ
تفسير القرآف العظيـ،ألبي الفداء اسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي  -ٔ

ىػ(،تحقيؽ سامي محمد سَلمة، دار طيبة لمنشر ِٕٕالدمشقي،)ت:
 ىػ(.َُِْ)ِكالتكزيع،ط

التمسؾ بالسنف كالتحذير مف البدع، لشمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف  -ٕ
المحقؽ: محمد باكريـ محمد باعبدا، الناشر:  ىػ(،ْٖٕقىاٍيماز الذىبي )ت: 



ق ُُْٔ- َُْ - َُّالعدداف  ِٕالجامعة اإلسَلمية بالمدينة المنكرة، السنة 
 ـ.ُٕٗٗـ/ٔٗٗ-ىػُُْٕ/
ىػ( َّٕتيذيب المغة ، لمحمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر )ت:  -ٖ

، ُبيركت ، ط -، المحقؽ: محمد عكض مرعب ، دار إحياء التراث العربي 
 .ـََُِ

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كَلـ المناف لعبدالرحمف بف ناصر السعدم )ت  -ٗ
-ىػَُِْ)ُىػػ( المحقؽ:عبد الرحمف بف معَل المكيحؽ،مؤسسة الرسالة طُّٕٔ:

 ـ(.َََِ
الجامع ألحكاـ القرآف )تفسير القرطبي ( ابك عبد ا محمد بف احمد بف ابي  -َُ

ىػ( ،تحقيؽ :أحمد ُٕٔالنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي ،)ت :بكر بف فرج 
ىػ ُّْٖالقاىرة ،الطبعة الثانية ) –البردكني كابراىيـ طفيش ، دار الكتب المصرية 

– ُْٗٔ.) 
ىػ(،تحقيؽ ُِّجميرة المغة : ابك بكر محمد بف الحسف بف دريد الزدم )ت: -ُُ

 ـ (.َُٕٖٗلييف .بيركت ،الطبعة الكلى )رمزم منير بعمبكي ،الناشر :دار العمـ لمم
حقيقة السنة كالبدعة ، لعبد الرحمف بف أبي بكر، جَلؿ الديف السيكطي )ت:  -ُِ

 َُْٗىػ( ، المحقؽ: ذيب بف مصرم بف ناصر القحطاني ، مطابع الرشيد ، ُُٗ
 .ىػ

دركس الشيخ محمد إسماعيؿ المقدـ ، لمحمد أحمد إسماعيؿ المقدـ ، مصدر  -ُّ
تاب: دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسَلمية ، الك

http://www.islamweb.net  
دركس لمشيخ محمد المنجد : محمد صالح المنجد ، مصدر الكتاب : دركس  -ُْ

 صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة السَلمية . 
السنة منيجا كأسمكبا ، لعبد ا بف ضيؼ ا  دعكة إلى السنة في تطبيؽ -ُٓ

 . الرحيمي ، مكتبة الممؾ فيد الكطنية
زىرة التفاسير لمحمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة )ت:  -ُٔ

 . ىػ( ، دار النشر: دار الفكر العربيُّْٗ

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/


المبارؾ الحنظمي الزىد كالرقائؽ لبف المبارؾ أبك عبد الرحمف عبدا بف  -ُٕ
ىػ( ،المحقؽ حبيب الرحمف العظمي ، دار الكتب ُُٖ،التركي ثـ الرمزم )ت :

 بيركت . -العممية 
سنف ابي داككد ألبي داككد سميماف بف الشعث بف أسحاؽ بف بشير الزدم  -ُٖ

 –ىػ( ،تحقيؽ محمد محي عبد الحميد ،المكتبة المصرية صيدا ّٕٓالسجستاني )ت:
 بيركت.

لصحاح تاج المغة كصحاح العربية ألبي نصر اسماعيؿ بف حماد الجكىرم ا -ُٗ
ىػ(،تحقيؽ:أحمد عبد الغفكر عطار،دار العمـ لممَلييف ّّٗالفارابي )ت :

 ـ(.ُٕٖٗ -ىػَُْٕ)ْ،ط
صحيح بف حباف : لبي حاتـ محمد بف احمد بف حباف التميمي الدارمي  -َِ

 ِبيركت ،ط –سسة الرسالة ىػ( تحقيؽ شعيب الرنؤط ،مؤ ّْٓالبستي ،)ت: 
 ـ(.ُّٗٗ-ىػ ُُْْ)

ىػ( ،تحقيؽ ِٔٓصحيح البخارم :ابك عبدا محمد بف اسماعيؿ الجيني )ت: -ُِ
: محمد زىير بف ناصر الناصر ،الناشر :دار طكؽ النجاة ، الطبعة الكلى 

 ىػ( ُِِْ)
شر ىػ( ، الناَُِْصحيح الترغيب كالترىيب :محمد ناصر الديف اللباني ،) -ِِ

 مكتبة المعارؼ .الرياض ، الطبعة الخامسة . 
ىػ( ُِٔصحيح مسمـ :ابك الحسف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم ،) -ِّ

 بيركت. –،محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار احياء التراث العربي 
صفات ا عز كجؿ الكاردة في الكتاب كالسنة ، المؤلؼ : عمكم بف عبد  -ِْ

ىػ  ُِْٔدار اليجرة ، الطبعة : الثالثة ،  -قَّاؼ ، الناشر : الدرر السنية القادر السَّ 
 ـ ََِٔ -
فتح البارم شرح صحيح البخارم ، ألحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ  -ِٓ

، رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو:  ُّٕٗبيركت،  -العسقَلني الشافعي ، دار المعرفة 
كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف  محمد فؤاد عبد الباقي ، قاـ بإخراجو

 الخطيب.



فقو الدعكة اإلسَلمية في الغرب ككجكب تجديدىا عمى الحكمة كالكسطية  -ِٔ
كالعتداؿ ، أ. عمي بف أحمد بف األميف الريسكني ، الكتاب منشكر عمى مكقع كزارة 

 . األكقاؼ السعكدية
د بف عمرك الفراىيدم كتاب العيف : لبي عبد الرحمف احمد بف خميؿ بف احم -ِٕ

ىػ( ،المحقؽ :د.ميدم المخزكمي ،ابراىيـ السامرائي ، دار َُٕالبصرم ،)ت :
 مكتبة اليَلؿ .

لطائؼ الشارات : عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم ، )ت  -ِٖ
ىػ( ،تحقيؽ ابراىيـ البسيكني ،الناشر :الييئة المصرية العامة لمكتاب ،الطبعة ِٓٔ:

 . الثالثة
متف القصيدة النكنية ، لمحمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف  -ِٗ

ىػ( ، مكتبة ابف تيمية، القاىرة ، الطبعة: الثانية، ُٕٓقيـ الجكزية )المتكفى: 
 ىػ .ُُْٕ

 مرشد الخطيب كدليؿ الباحث في الخطب المنبرية : عبد الرحمف المصطاكم -َّ
 ـ( .ََُِ-ىػ ُُّْ،الناشر: دار المعرفة الطبعة الثانية )

مسند الماـ احمد بف حنبؿ :لبي عبدا احمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني ،  -ُّ
 -ىػ ُُِْ) ُىػ( ،تحقيؽ : شعيب األرناؤكط ، مؤسسة الرسالة ،طُِْ)ت:

 ـ(. ََُِ
التميمي المكصمي )ت: مسند أبي يعمى ،ألبي يعمى أحمد بف عمي بف المثينى  -ِّ

 َُْْ، ُدمشؽ ، ط -ىػ( ، المحقؽ: حسيف سميـ أسد ، دار المأمكف لمتراث َّٕ
– ُْٖٗ. 

( كشؼ معاكية بف أبي سفياف أمير المؤمنيف ككاتب كحي النبي األميف) -ّّ
اإلسكندرية  -شبيات كرٌد مفتريات ، لشحاتة محمد صقر ، دار الخمفاء الراشديف 

 .)مصر(
أىؿ السنة كالجماعة في تكحيد األسماء كالصفات ، لمحمد بف خميفة بف معتقد  -ّْ

 ُعمي التميمي ، أضكاء السمؼ، الرياض، المممكة العربية السعكدية ، ط
 . ـُٗٗٗىػ/ُُْٗ



معجـ الفركؽ المغكية لبي ىَلؿ الحسف بف عبدا بف ميراف العسكرم )ت  -ّٓ
 ُسسة النشر السَلمي، طىػ(،  تحقيؽ : الشيخ بيت ا بياف، مؤ ّٓٗ:
 ىػ(.ُُِْ)

مفاتيح الغيب = التفسير الكبير،ألبي عبد ا محمد بف عمر بف الحسف  -ّٔ
-ىػ(، دار إحياء التراث العربئَٔالتيمي فخر الديف الرازم خطيب الرم )ت: 

 ىػ. َُِْ، ُبيركت ، ط
شبيمي مقدمة ابف خمدكف ، لعبد الرحمف بف محمد ابف خمدكف الحضرمي اإل -ّٕ
ىػ( ، عارضيا بأصكليا كعمؽ حكاشييا: محمد بف تاكيت الطَّنجي ، دار َٖٖ)ت:

 ـ .ََِْ -ىػ ُِْٓلبناف ، الطبعة: األكلى،  -الكتب العممية، بيركت 
المقصد األسنى في شرح معاني أسماء ا الحسنى، ألبي حامد محمد بف  -ّٖ

الكىاب الجابي ، الناشر:  ىػ( ، المحقؽ: بساـ عبدَٓٓمحمد الغزالي الطكسي)ت: 
 ـ.ُٕٖٗ –ق َُْٕقبرص ، الطبعة: األكلى،  -الجفاف كالجابي 

مكاـر األخَلؽ لمطبراني ، لسميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي  -ّٗ
ىػ( ، كتب ىكامشو: أحمد شمس الديف ، َّٔالشامي، أبك القاسـ الطبراني )ت: 
 . ـُٖٗٗ -ىػ َُْٗ، ُلبناف ، ط –الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 

المنياج شرح صحيح بف مسمـ بف الحجاج :ابك زكريا محي الديف يحيى بف  -َْ
ىػ( ،الناشر دار التراث العربي  بيركت ،الطبعة الثانية ٕٔٔشرؼ النككم ، )ت :

 ىػ(.ُِّٗ)
 
 
 
 
 
 

 

 


