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 دراسة فقهية مقارنة:أحكام الضحك والتبسم
 علي بن حممد الزيلعي.د
أستاذ الفقه املساعد يف قسم الدراسات اإلسالمية
كلية العلوم واآلداب ببلجرشي يف جامعة الباحة

عــا

 اســر، مــا ةن لـ كلــة مــن اعحىلــام،يــة، اجتما، يــحية، لـ وا ــد دانيــة،لــه فــئ دم، ينــا

:امللخص

 الــهللا امــل،إن الضحك من اخلصــا ا البيـراة

ة، الد اسـات الســاف،  عر ــه ي ــا ع يــة هـ ا ا و ــو،دمــة، ــدمه لـ، ــد، ،ا نــةا، يــة م، التعرض هلا يف هـ ا البحــأح اةحىلــام الضــحك التبســه د اســة
الىلتــا

 مــا د يف كلــك مــن نصــو، لحــة ايــط حا، فتعراــض الضــحك التبســه،ــد م ــدت للبحــأ، ، مع سه خطــة البحــأ، من جي يف البحأ، حول

 عر ــه، تــي العبــادات، ــدد مــن النتــا،  يــله إ،ــة ملضــحك التبســه، يــة ا تعل، ر عر ــه لاحىلــام الت،ســه،  حىله ــق،سام الضحك، ة،السنة
،  إكا عمــد، ةن الضــحك ابطــق الصـ أ، ر حىله الضحك التبســه يف الصـ أ،ضان الو وء، ةن الضحك التبسه ال ان، حلىله وء من حك يف ي
 يف، موجـ للتداــة، ـ، ةن كلــك حموــو يف ح،لــه جــود الصــيد،  ر حىله حك ال ُـمح ِرم لحري نبي ـال لـ، دم فط ن الص أ ف،  الصحيح،خب ف التبسه

 ر، ةنـ ال ــو مــع مــن ُيــت ه، ر حىلــه بســه ا ـرةأ للرجــق العىلــن، ةنـ افــة ســىلوما، لـه الــا ا، ــة، تبــا ــحك البىلــر موا، ت ــه حىلــه ا،ا عــام ت
 ةن كلــك حمــرم، ا ــي لــبع اخلصــوم د ن فعـ، حىلــه ــحك ال،  ةن كلــك خــا م ر ء ـ، تــدام يـ،ــن حــد اال،  خــر،حىلــه اـ ادأ مــن ة ــر الضــحك
 ختمــه خباتــة ك ــرت ي ــا، اُعترب حىل ه ا عـ ل مىل ًِتـرال، صد الضحك من الدان اعا ر،  ةن إن،  ر حىله دأ من حك من الدان ا نتسبني ل، لي،
. رس للعنا ان،ا مة للمصاد ا راجع، مق،  مع،ةهه النتا الهللا ويله إلي ا يف ه ا البحأ
.ا نة، ية م، الكلمات املفتاحيةح ةحىلام؛ الضحك؛ التبسه؛ د اسة
The Rulings of Laughter and Smiling, Comparative Jurisprudential study
Dr. Ali bin Mohammed Al-Zailai
Assistant Professor of Jurisprudence in the Department of Islamic Studies
Faculty of Science and Arts in Baljurashi at Albaha University
Abstract:
Research tittle: "The Rulings of Laughter and Smiling, Comparative Jurisprudential study". Laughter is one of
the human characteristics, which Allah granted to the offspring of Adam, and has religious, healthy, social and
benefits as well as a number of rulings which have been handled in this research: "The rulings of laughter and
smiling, comparative jurisprudential study". The study included an introduction, in which I handled the importance
of this topic, previous studies around it, and my methodology in the research and the research plan. I gave the
lexical and contextual definition of laughter and smiling, and mentioned the texts of the Quran and Sunnah that
handle smiling and laughter, sections of laughter, and the ruling of each section. I also handled the jurisprudential
rulings concerning laughter and smiling, and reached a number of findings. As for worship, I handled the ruling of
the person who laughs in his prayers, and that laughter and smiling do not nullify ablution, and then the ruling of
laughter and smiling in prayer and that laughter nullifies prayer if it is intended, then the ruling of the laughter for
those who wear pilgrimage grab to alert another person of the existence of any game, and that it is prohibited and
requires a compensatory atonement. As for transactions, I handled the ruling that a virgin's laughter should be
regarded as consent to marriage, that it is tantamount to silence, and the ruling of the testimony of the person who
laughs a lot, and that much laughter contradicts with his generosity. I also handled the ruling of the judge’s laughter
to some of the litigants, the ruling of the person who laughs and mocks the religion, and that it is an act that deems
a person as a disbeliever if he does that intentionally. The conclusion included the most important findings in this
research, then comes a list of sources, references, and index of the titles.
Keywords: The Rulings, Laughter, Smiling, Comparative Jurisprudential study.
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د، .لي فن حممد الاالعيح ةحىلام الضحك التبسهح د اسة  ،ية م،ا نة

مقدمة:

العا ني ،الص أ الس م ،له سول اعمني ،فلغ اعمانة ،نصح اعمة ،يض ف
احلمد هلل
الحمة ،مل ارتك ةمرال انتع ةمت إال دهلا ،لي  ،ال ةمرال اضرها إال ح ها من  ،ح ،له عله العله ،فني ةن
محلت هه ثت  ،ثة ةخو من اعنبياء ،لي ،لي ه ةمت ي أ ة ه سليه، ،ام ح « ..إن العلماء ثة
اعنبياء ،إن اعنبياء مل او ثوا دانا ا ،ال د ا ،ثوا العله ،من ةخ ةخ تظ ا ر»( .)1ةما فعد.
إن الضحك خصيصة من خصا ا اإلنسان ،ال ايا ي ا غري من احليوان(، ،)2د امل ف ،لي
يف كلة نعم  ،ما ،ام عا ح ﭐﱡﭐ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﱠ( ،)3للضحك كلة من اعحىلام الير،ية ،جدارأ
ملبحأ التحرار، ،د ساءله هق سبق حول تأ اتعلق أبحىلام الت ،ية ،فعد البحأ يف ت العنا ان،
الت ا س ا ختصة ،ا وا،ع اإللىلرت نية ،مل ةجد من ت يف ةحىلام است ،ال ،استعنه مهلل عا  ،كعه ما
ل ، ،ة ف  ،ىلان ه ا البحأ ال ي فني اداك ةا ا ال،ا ئ الىلرمي.
أمهية املوضوع:
نبع ة ية الضحك من ،دأ نواحي ،من ة اح
 .1الضحك من يتات الر با ك عا  ،الهللا ا بت ا ةهق السنة ما جاءت، ،د د يف كلك ةحاداأ
ا

من ا حداأ ةيب هرارأ  ةن سوم ، امح «اضحك إ جلني ،ا،تق ةحد ا اآلخر
ادخق اجلنة» ، ،الواح يض اي سوم ؟ ،امح «ا،ا ق ه ا يف سبيق ،ا جق يستي د ،ر اتو
،له ال،ا ق ،يسله ،ي،ا ق يف سبيق ،ا جق يستي د»( ) ،ختلق ا سله عاين يتات
با ك عا من ةسبا مال سعاد ( ).
 .2الضحك من خصا ا اإلنسان الهللا انترد ينا ،ن غري من احليوان ،ما ا،امح حيوان انطق ،حيوان
احك( ).
 .3يف الضحك التبسه وا د إميانية ،اجتما،ية ،يحية ، ،أ ،له ما اتعلق ينما من ةحىلام  ،ية يف
فع اعحوام.
4

5

6

( )1ا ةف ــو دا د ( )317 /3ح ،3641الرتمـ ـ ي ( ،)48 /5ح ، ،2682ــن ةيب ال ــد داء  ،ي ــحح اف ــن ا ل ،ــن يف الب ــد ا ن ــري ( ،)587 /7اعلب ــاين يف ي ــحيح
اجلامع الصحري ايد ( ،)1079 /2ح.6297
( )2انورح ناهة اع،ني النواظر يف ،له الوجو النوا ر،الفن اجلو ي( ح،)402ارح ن،يح التصوم،لل،رايف ( ح .)11
([ )3سو أ النجهح .]43
( )4ا البخا ي ( ،)24 / 4ح ،2826مسله ( ،)1504 / 3ح(.)1890
( )5انورح ا ،صد اعسىن ،عيب حامد الحاايل ( ح .)45
( )6انورح الت،را حلد ا نطق ،الفن حام ( ح  ،)34ناهة اع،ـني النـواظر يف ،لـه الوجـو النوـا ر ( ح  ،)403اـرح ن،ـيح التصـوم ( ح  ،)12اـرح تتصـر الر ـة،
للطويف (.)64 /1
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 .4ك ر عا الضحك التبسه يف ال،ر ن الىلرمي ،يف ،دأ موا ع ،د ك ر كلك يف السنة النبواة ا ط رأ
يف موا ع ،دادأ ،عرض الت ،اء جلملة من ةحىلام ما؛ ىلان من ا ناس ةن ترد ملبحأ الد اسة.
الدراسات السابقة:
فعد البحأ يف ا س الىلت العنا ان ا ختصة ،ا وا،ع اإللىلرت نية ،مل ة،ض ،له َم ْن سبق ملىلتافة يف
ه ا ا و و من الناحية الت ،ية ،إمنا هناك توث م،االت ،ن الضحك يف الىلتا ة السنة ة يف ةحد ا،
ةخرى يف دا الضحك ،لستت  ،ةسرد طر ال من ا تميمال للتا دأح
 .1التبسه الضحك يف السنة النبواة د اسة مو و،ية ( سالة ماجستري) ،حممود خالد ييام ،اجلامعة
اإلس مية فحاأ ،نو،يه ،ام 1437هـ ،نا م الباحأ مو و الضحك من انحية السنة النبواة ،د ن
انحية اعحىلام الت ،ية.
 .2الضحك من منوو ار،ي، ،بد  ،مان ا ا ي ،هو م،ام تتصر ،يف يتحة احدأ ،حتدث ي
الىلا ،ن ة،سام الضحك ،داف ( .جملة البيان ،العددح  – 117العام 1418هـ.)16 ،
منهج البحث:

ا،تمدت ا ن الويتي ا عر ف لدى الباح ني ،هو كلك ا ن
االست،راء؛ للويوم للنتا فطرا،ة منط،ية( ،)1سرت ِ ق اخلطوات التاليةح
 .1جعله اآلايت الىلرمية فني ،وسني ماهران ،مع تافت ا ملرسه الع ماين، ،ا ما لسو ها.
 .2خرجه اعحاداأ اليراتة من مواهنا ،ةحله ،لي ا مجلاء الصتحة ،إن ان احلداأ يف الصحيحني
ة ةحد ا ،ا تتيه مإلحالة ،لي  ،ا،تمدت لتظ مسله؛ لىلون ة،ىن م ل ،إن ان خا ج ما ن،له
حىله ييا ة ه ا اليأن ،ا نورت يف إسناد إن مل ةجد من سب،ئ إ د است  ،حىلمه ،لي ،
مستعينا مهلل ر ا تخصصني يف السنة اليراتة ،لوم ا.
، .3ا نه فني ا اه اع فعة ،الواهراة ،ملرجو إ مصاد هه اعيلية ،ةخ ت ة،واهله من تب ه ،مىت
جدما ،ةحله ،لي ا مجلاء الصتحة ،إن ان الن،ق م عىن ـ هو الحال ـ ،لهح انور ،إن ان
فلتو ةحله فد هنا.
 .4ةك ر ة،وام العلماء يف ا سألة ،ا ن،له فع نصوي ه ايدأ يف التوثيق ،مع سياق ةدلة ق راق،
ة جح ما او ر يل جحان  .اهلادي إ سواء السبيق.
 .5ة رجه لا ،م غري ا ي و ان ا عايران.

( )1اُنورح تافة البحأ العلمي يياغة جدادأ ( ح .)33

ال ي ا،وم ،له اجلمع التحليق،
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د، .لي فن حممد الاالعيح ةحىلام الضحك التبسهح د اسة  ،ية م،ا نة

خطة البحثح

يتمق ،له م،دمة ،مبح ني ،حته ق من ما جممو،ة مطال  ،ر خاتة ،تلوها الت ا س التنية، ،له
النحو التايلح
 .1ا ،دمةح ك رت ي اح ة ية ا و و  ،الد اسات الساف،ة ،من البحأ ،اخلطة.
 .2التم يد ،ي مطلبانح
• ا طل اع مح عراض الضحك التبسه لحة ،ايط حا.
• ا طل ال اينح الضحك يف ال،ر ن السنة.
 .3ا بحأ اع مح ةحىلام الضحك التبسه يف العبادات .ي ث ثة مطال ح
• ا طل اع مح حىله الضحك يف الو وء.
• ا طل ال اينح ةحىلام الضحك التبسه يف الص أ .ي ر،انح
▪ التر اع مح حىله الضحك يف الص أ.
▪ التر ال اينح حىله التبسه يف الص أ.
• ا طل ال الأح حىله حك احملرم ،ند ؤاة الصيد.
 .4ا بحأ ال اينح ةحىلام الضحك التبسه يف ا عام تح ي مخسة مطال ح
• ا طل اع مح حىله ا،تبا الضحك التبسه موا ،ة يف نىلاح البىلر.
• ا طل ال اينح حك ا رةأ بسم ا ةمام الرجام اعجان .
• ا طل ال الأح حىله ا ادأ ا ىل ر من الضحك.
• ا طل الرافعح حىله حك ال،ا ي إ فع

اخلصوم د ن فع .

• ا طل اخلامنح حىله الضحك من ةهق العله ملير ا تدانني.
 .5اخلاتة ،ك رت ي ا ةهه النتا الهللا خرجه ينا من ه ا البحأ ،ر مسرد م صاد  ،الت رس.
التمهيد ،وفيه مطلبان :املطلب األول :تعريف الضحك والتبسم لغة ،واصطالحا:
أوال :تعريف الضحك:

ض َحك َ ْحىلال ِ ْحىلال
ك اَ ْ
لغة :الضاد احلاء الىلاف ةيق ادم ،له االنىلياف الرب  .ا،امح َ ِح َ
ِ
ِِ
الض ِ
َّحاك
حك ،الض َّ
َّح َىلةح ا رأ الواحدأَّ َ ،حاك َ ُحوك ُ َح َىلةح ري ًِ
حىلال َ حىلال ،ةَ فع لُحات .الض ْ
م ْدح ،الضُّح َىلة َكمٌّ ،الضُّح َىلة ةَ َك ُّم؛ ِإك الضُّح َىلةح الىل ري َ ِ
ُّح َىلةح من اضحك من .
الضحك اُعا ُ ف  ،الض ْ
ْ
َ
َ
َ
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العج  ،ال حر اعفي  ،النَّو  ،سط الطراق،
َّح ُ
الض ْ
كح ملتتحح ال ل  ،الافد ،العسق ة الي دَ ،
من اجملا ح حىله اع ضح إِكا ةَخرجه نـَبَ َامَا َ ْهَرما ،يف احلداأح «إن انيئ السحا  ،ينطق ةحسن
ا نطق ،اضحك ةحسن الضحكا(.)1
عيوات الضحك ةمساء ،تس ةنوا ،ح
اهلاقح ا،امح ةهاق ن ةنت ةناق هاقح إكا ة ر من الضحك.
الحر ح ا،امح ةغر ح إكا ااتد حىل  ،استحر استُحر يف الضحك.
طخطخ ،ط ط  ،تىله ،د د،
الىلتىلتةح ا،امح تىله الرجق يف الضحك ،هو م ق اخلنني ،م ل ح ْ
ر ر، ،ر،ر ،مت،ا فة ا عىن.
اهلرهرأُح الض ِ
ك يف الباطق.
َّح ُ
َْ َ َ
ةهلن يف الضحكح إكا ةخته.
اال رتا ح هوح الضحك احلسن ،حنو االنىل م.
واملراد ابلضحك يف اللغة هنا :ظ و ال نااي من الترح(.)2
واصطالحا :ميىلن عراض الضحك ايط حال ،أبن ح انبساط الوج حىت و ر اعسنان من السر  ،مع
يوت اُسمع من ،ر (.)3
اثنيا :التبسم:

يف اللغة:
الباء السني ا يه ةيق احد ،هو إفداء م،دم الته سرأ.
فَ َس َه اـَْب ِسه فَ ْسمال ،افْـتَ َس َه َـبَ َّسه ،عىن احد.
التبسه.)4(.
التبسه ة،ق الضحك ةحسن  ،امرةَأ فَ َّسامة َ َ ُجق فَ َّسامح ري ُّ
واصطالحا :انترا اليتتني حىلال ،من غري يوت(.)5

( )1ا ةمحد يف مسند (، ،)91 /39ام اهلي ميح ا جال جام الصحيحا .جممع الا ا د منبع التوا د ( ،)216 /2يحح اعلباين يف يحيح اجلامع الصحري ايد
( ،)389 /1ح.1920
( )2انوــرح تــا العــني ،للخليــق فــن ةمحــد ( ،)58 /3الااهــر يف معــاين لمــات النــاس ،لانبــا ي ( ،)432 / 1مـ ا اللحــة ،لل ــر ي ( ،)269 / 3معجــه م،ــااين اللحــة،
الفــن ــا س ( ،)393 /3احملىلــه احملــيط اع،وــه ،الفــن ســيد ( ،)32 /3لســان العــر  ،الفــن منوــو ( ،)459 /10ال،ــاموس احملــيط ،للت ـري مدي ( ح ،497 ،469
.)947
( )3انورح تح البا ي ،الفن حجر ( ،)504 /10الىلليات ،للىلتوي ( ح  ،)574التعراتات الت ،ية ،للرب هللا ( ح .)133
( )4انورح الصحاح ،للجوهري ( ،)1872 /5معجه م،ااين اللحة ( ،)249 /1لسان العر (.)50 /12
( )5انورح تح البا ي ،الفن حجر ( ،)504 / 10ا عجه الوسيط ،جممع اللحة العرفية مل،اهرأ (.)57 /1
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املطلب الثاين :الضحك يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة:
أوال :الضحك يف القرآن الكرمي:
دت مادأ الضحك يف ال،ر ن الىلرمي ،ير مرات ،له النحو التايل:
• ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱻﱼﱽﱾ ﱿﲀﲁﲂﲃﱠﭐ(.)1
• ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕ ﱠ(.)2
• ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ ﱠ(.)3
• ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟﲠ ...ﱠ(.)4
• ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ ﱠ (.)5
• ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﳧﳨﳩﳪﳫﱠ (.)6
• ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﱠ (.)7
• ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﱠ (.)8
• ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﳈﳉ ﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﱠ (.)9
• ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱠ (.)10

ن،ق افن اجلو ي ،ن ةهق التتسري ،ةن الضحك يف ال،ر ن ،له مخسة ة ج ح
ةحدهاح الضحك ا عر ف .من ح ،ول عا يف سو أ التوفةح ﱡﭐﱻﱼﱠﭐ(.)11
ال اينح الترح .من ح ،ول عا يف سو أ هود ،لي الس مح ﭐﱡﭐﳌﳍﳎﱠ (.)12
ال الأح التعج  .من ح ،ول عا سو أ يف النمقح ﭐﱡﭐﲒﲓﲔﲕﱠ (.)1
([ )1سو أ التوفةح .]82
([ )2سو أ هودح .]71
([ )3سو أ ا ؤمنونح .]110
([ )4سو أ النمقح .]19
([ )5سو أ الاخرفح .]47
([ )6سو أ النجهح .]43
([ )7سو أ النجهح .]60،59
() 8
،بنح .]39،38
[سو أ َ
([ )9سو أ ا طتتنيح .]29
([ )10سو أ ا طتتنيح .]34
([ )11سو أ التوفةح .]82
([ )12سو أ هودح .]71
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الرافعح االست ااء .من ح ،ول عا يف النجهح ﱡﭐﲐﲑﲒﲓﱠ (.)2
اخلامنح اإلاراق .من ح ،ول

عا

يف سو أ ،بنح

ﭐﱡﭐ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ

ﳡﳢﱠ(.)4()3

يف

اثنيا :الضحك يف السنة النبوية املطهرة ،ومراتبه ،وبيان حكم كل مرتبة:
دت مادأ الضحك مئات ا رات يف ت السنة ا عتمدأ ،الناظر يف ه اعحاداأ النبواة اليراتة،
م العلماء ،د ةن للضحك ث ثة ةنوا ( ،)5ن ر ل من ا يما الي ،مع فيان حىلم الير،يح
األول :التبسم :هو فدااة الضحك ،ة ضل  ،هو ة ر حك اعنبياء ،لي ه الص أ الس م(.)6
يف التنااق العاااح ﭐﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﱠ(، ،)7ام البيضا ي مح
عا ف من إد اك س ا

اهتدا ا إ مصاحل ا ،سر ال ا خص
،امح ﭐﱡﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠ...ﱠا(.)8

ح ا عجبال من ح ها حت ارها

ه غر ا؛ ل لك سأم و يق اىلر ،

،ن ،مر فن اخلطا ، امح «التبسه د،افة ،هو ةفلغ يف اإلاناس من الضحك»(.)9
الرمةح
ف انه َتدح العر ، ،ام ك ُّ
ِ ()10
القول إَِّال ختافيا
سما َ ...وَال يَ ْن ِسبون َ
ك إَِّال تَبَ ُّ
َّح َ
فَ َما يُغْ ِربون الض ْ

حكمه :التبسه مسنون، ،د مار فتعل  ،ح ،لي ف،ول ح
ة -من عل ح حداأ جرار ، امح «ما حجبئ سوم  من ةسلمه ،ال ين إال بسه يف
ج ي»(.)11
،ام افن ال،يه مح ح ا ان جق حىل التبسه ،فق ل التبسها(.)12
([ )1سو أ النمقح .]19
([ )2سو أ النجهح .]60،59
() 3
،بنح .]39،38
[سو أ َ
( )4انورح ناهة اع،ني النواظر يف ،له الوجو النوا ر ،الفن اجلو ي ( ح .)403 ،402
( )5انورح اجلامع عحىلام ال،ر ن ،لل،رطيب ( ،)175 /13تح البا ي ،الفن حجر (.)504 / 10
( )6معاين ال،ر ن إ،راف  ،للاجا ( ،(112 /4ا عجه الوسيط (.)57 /1
([ )7سو أ النمقح .]19
( )8ةنوا التنااق ةسرا التأ اق ،للبيضا ي (.)157 /4
( )9انورح ةد الدنيا الدان ،للما دي ( ح .)313
( )10ةغر يف الضحكح إكا ة ر ،ي،ومح من هيبت إمنا اتبسه ،ند  .داوان كي الرمة مع ارح للباهلي (.)1314 /2
( )11ا البخا ي ( ،(24 / 8ح ،6089مسله ( ،(1925 / 4ح.2475
( )12اد ا عاد يف هدي خري العباد ،الفن ال،يه (.(175 /1
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 من ،ول ح حداأ ةيب ك ، ،امح ،ام ح « بسمك يف ج ةخيك لك يد،ة»(.)1ه ا دأ اجتما،ية ،يمة للتبسه؛ إك ف سود احملبة فني ا ؤمنني(.)2
،ام افن ،تيبة مح ح ا ،د د الصاحلون اخليا ،له ةخ ق سوم
ملىل م اجملان لل،د ( )3اليته الىل ؛ ىلان ،لي  اىل ر الد،افة..ا(.)4

 يف التبسه الط ،ة ،ا ااح

الثاين :الضحك:
،د دت ةحاداأ دم ،له جوا ؛ حيأ حك ي ا  ،من ا حداأ ،بد فن مسعود  ـ يف
خرب خر ةهق اجلنة دخوالل هلا ـ ،ام ح ل،د ةاه سوم  حك حىت فدت نواج ، ،امح ا ىلان ا،امح

كاك ةدىن ةهق اجلنة منالةا(.)5
ما دت ةحاداأ ةخرى ي ا كم اإل ا من  ،حداأ ةيب هرارأ ح ،امح ،ام سوم ح
،نعا ،ىلن ةاىلر الناس ،ةح للناس ما حت لنتسك ،ىلن
«اي ةم هرارأ ن ل،ا ،ىلن ة،بد الناس ،ن ل
مسلما ،ة،ق الضحك ،إن رأ الضحك تيه ال،ل »(.)6
مؤمنلا ،ةحسن جوا من جا ك ،ىلن ل

حكمه :مباح ،مع مرا،اأ داف ؛ من ،دم اإل ا من  ،ةال اىلون ملىل  ،ال السخراة من الناس(.)7
من لطيض ما ا ر هنا ةن فع ،لماء اعيوم ا،ترب ا حىل  نو،ا من السنة الت،راراة؛ إكا ان
،له ج السر ف لك اعمر(.)8
الثالث :القهقهة :هي انبساط يف الوج  ،مع ظ و اعسنان ،يوت مر تع ،اُسمع من فُعد(.)9

حكمها :مىلر هة(، ،)10د صق إ التحرمي إكا تادى ي ا ياحب ا؛ عهنا ؤدي إ ،سوأ ال،ل  ،هو
ﱑﱠ (.)11
ةمر م موم ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱌﱍﱎﱏﱐ ﱒ
( )1ا الرتم ـ ي ( ،)340 /4ح  ، ،1956ــامح حس ــن غرا ـ  ،ي ــحح اف ــن حب ــان ( ،)221 /2ح ،474اعلب ــاين يف ي ــحيح اجل ــامع الص ــحري ايد ـ (،)561 /1
ح.2908
( )2انورح التصوار النبوي لل،يه اخلل،ية التيراعية يف احلداأ اليراض ،لعلي يبح ( ح .)163
للافيدي ( ،)526 / 21ة اىلون مل ام تصحض ،ال ،ح اخلَنا ال ُتحش .الصحاح (.)1261 / 3
( )3ة،د الرجقح اتم  .ات العر سَّ ،
( )4أت اق تتلض احلداأ ( ح .)420
( )5ا البخا ي ( ،)117 / 8ح ،6571مسله ( ،)173 / 1ح.308
( )6ا افن ماج ( ،)1410 / 2ح ،4217يحح إسناد البويريي يف مصباح الاجاجة يف ا د افن ماج (، ،)233 /4ام اعلباين يف يحيح اجلامع (،)840 /2
ح4580ح يحيح.
( )7انورح إحياء ،لوم الدان ،للحاايل (.)128 / 3
( )8انورح ارح تتصر الر ة (.)62 / 2
( )9انورح تح البا ي ،الفن حجر (.)504 / 10
( )10انورح التوا الد اين ،له سالة افن ةيب اد ال،ري اين ،للنترا ي (.)228 /1
([ )11سو أ الامرح .]22
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ي

،ن ا ،الهح «ما ةاه سوم

الواهر ةن مل اىلن من ،اد  ،تي حداأ ،ا ية
ط حىت ة ى من هلوا  ،إمنا ان اتبسه»(.)1
مستجمعا اح لىلا ً ،
ل
االستحراق يف الضحك مما ان،ا الع،ق ،احري مإلنسان( ،)2ة الناس مإل ،م من الضحك ةهق
العله؛ ا،تداء ملنيب الىلرمي ، ،ن مساك(، ،)3امح ،له جلافر فن مسرأح ة نه جتالن سوم ؟ ،امح «نعه،
ان طواق الصمه، ،ليق الضحك ،ان ةيحاف ا ر ن ،ند اليعر ،ةاياء من ةمو هه ،يضحىلون ،ا
بسه»(.)4


،ن اعحنض فن ،ين ،امح ،ام يل ،مر ح «اي ةحنض! من ر حىل ،له هيبت  ،من رح
استخض ف  ،من ة ر من ايء ،رف ف  ،من ر م ر س،ط  ،من ر س،ط ،ق حياؤ  ،من ،ق
حياؤ ،ق  ، ،من ،ق  ،مات ،لب »(.)5
،ام ،لي فن ةيب طال ح « علموا العله إكا علمتمو ا وموا ،لي  ،ال ختلطو فضحك ال فلع
تمج ال،لو ؛ إن العامل إكا حك حىلة م من العله جمة»(.)6
،ددا من اعحاداأ ا تعل،ة ملتبسه الضحكح ا ال ي او ر
،ام افن حجر مح فعد ةن استعرض ل

من جممو اعحاداأ ةن  ان ال اااد يف معوه ةحوال ،ن التبسه،
كلك إمنا هو اإل ا من ة اإل راط؛ عن اُ ه الو،ا ا(.)7

ا اد ،له كلك ضحك؛ ا ىلر يف

فوائد الضحك والتبسم الصحية :للضحك ا عتدم وا د ،دادأ ،فق هناك ،يادات عاجل ملضحك
التبسه ،ال غرافة يف كلك ،د حأ ،لي داننا احلنيض ،من وا د التبسه الضحك ا عتدمح
 .1احملا وة ،له يحة اإلنسان النتسية البدنية.
 .2احملا وة ،له ختتيض حط الدم ،نييط الد أ الدمواة.

( )1ا البخا ي ( ،)24 / 8ح، ، 6092وهلا ي ،ن اح مستجمعاح ةي مبالحا ،ا،امح استجمع السيقح اجتمع من ق مو ع .احىلاح يف ااة ةخرى للصحيحح
َ ِحىلالح ةي مبالحـا يف الضـحك ،مل اـرتك منـ اـيئا .اللَّ َ ـواتح كـع هلـاأ ،هـي اللحمـة الـهللا أب،لـه احلنجـرأ مـن ة،صـه التـه ،ةيح ال اىلـون ـاح لىلا ات لمـا م،ـب ل فىلليتـ ،لـه
الضحك ،تيأ بد الل اأ الهللا يف خر الته .انورح تح البا ي ،الفن حجر (.)506 / 10
( )2انورح ة الع ،ء ناهة التض ء ،الفن حبان ( ح .)23
(ِ )3مسـاك فــن حــر فــن ة س الـ هلي البىلــري الىلــويف ،ةفــو ا حــريأ ،يــد ق، ،ــد حــري أبخــرأ؛ ىلــان ــا ال،ــن .مــات ســنة ثـ ث ،يـران ما ــة .انوــرح ،راـ الت ـ ا ،
ايا إلي يما أييت فـح(الت،را ) ،الفن حجر ( ح .)255
( )4ا ةمحـد يف مسـند ( ،)405 / 34ح ، ،20810ـام اهلي مـيح ا جـام ةمحـد جـام الصــحيح غـري اـراك ،هـو ث،ـة ا .جممـع الا ا ـد منبـع التوا ــد (،)297 /10
حسن اعلباين يف يحيح اجلامع ( ،)873 / 2ح.4822
( )5ا البي ،ي يف اع اإلميان ( ،)59 /7ح.4640
( )6جامع فيان العله ضل  ،الفن ،بد الرب (.(560 / 1
( )7تح البا ي ،الفن حجر (.)505 /10
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 .3ايدأ منا،ة اجلسه د اعمراض الضحوط النتسية احليا ية.
 .4مسا،دأ ا خ ،له االحتتاظ فىلمية ا ية من اع سجني.
 .5حصوم اث إ افية ،له ظيتة ال،ل البدن ا خ.
 .6ايدأ كام الوج ينا .
 .7يمام ةمان من ال،لق الىلبه.
 .8ايدأ النياط ال هئ.
 .9ايدأ يتاء ال هن ،نمية ال،د ات اإلفدا،ية( ).
1

املبحث األول :أحكام الضحك والتبسم يف العبادات ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :حكم الضحك يف الوضوء
ا اسمع اإلنسان ة ارى ةثناء و ما اضحك من  .ق ابطق وؤ ف لك الضحك؟
حترار حمق الناا ح ال خ ف فني الت ،اء يف ،دم إفطام الو وء ملضحك خا الص أ( ،)2إمنا اخل ف
يف فط ن الو وء ملضحك داخل ا.
اخت ف الت ،اءح اختلض الت ،اء يف ه ا سألة ،له ،ولنيح
القول األول، :دم انت،اض الو وء ملضحك .إلي كه
الواهراة(.)3

اجلم و  ،من ا الىلية اليا عية احلنافلة

األدلة :استدم اجلم و أبدلة من السنة، ،وم الصحايب ،ا ع،وم ،هو من ،دأ جو  ،كلك ،له
النحو التايلح
 .1حداأ جافر ، ن النيب ، امح «الضحك ان ،الص أ ،ال ان ،الو وء»( ).
 .2حداأ معاك فن ةنن اجل ئ ، ن النيب ، امح «الضاحك يف الص أ ،ا لتته ،ا تر،ع ةيافع نالة
احدأ»( ).
4

5

( )1انورح .http://www.alltebfamily.com/vb/showthread.php?t=6982
 ،للنو ي (.)61 /2
( )2انورح اإلكا  ،الفن ا ن ( ح  ،)34اجملمو ارح ا
( ،)60 /2ياف ال،نـا ،ـن مـل اإل،نـا  ،للب ـويت (/1
( )3انورح احلا ي الىلبري ،للما دي ( ،)202 /1الوسيط يف ا ه  ،للحاايل ( ،)313 /1اجملمو ارح ا
 ،)131التا اإل ليق ختصر خليق ،للمواق ( ،)438 /1منح اجلليق ارح تتصر خليق ،لعُلَيش ( ،)116 /1احملله مآلاث  ،الفن حام (.)236 /1
( )4ا الدا ،طئ ( ،)318 /1ح ،658عت افن ا ل،ن يف البد ا نري (، ،)402 /2ام اعلباين يف السلسلة الضعيتة ( ،)286 / 8ح3819ح ا عيض جدالا.
( )5ا الطرباين يف ا عجه الىلبري ( ،)189 /20ح ،419عت الاالعي يف نص الرااة ( ،)87 /2اعلباين يف عيض اجلامع ( ح  ،)215ح.1494
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وجه الداللة من احلديثني:
احلداأ اع م يراح يف ،دم ن ،الو وء ملضحك ،ا ال اين؛ حيأ ابً  الضحك يف الص أ
ملعمق ا ىلر ي ا ،ال ي ال ا،وى ،له ن ،الط ا أ ،خرب جافر ، امح «إكا حك يف الص أ ة،اد
الص أ ،مل اُعِ ِد الو وء»(.)1
وجه الداللة :ه ا اخلرب نا يف ا سألة ،ال اعله جلافر تالض يف كلك ،دم ،له ةن الضحك ال اتسد
الو وء.
،ياسا ،له ي أ اجلنا ا.
 .1إهنا ي أ ار،ية له نت ،الط ا أ مل ، ،ة ي ا؛ ل
 .2إن الو وء ط ا أ ار،ية له اؤثر الضحك يف فط هنا؛ ما مل اؤثر يف الحُسق.
 .3إن الضحك ةمر معنوي ،ال أتثري ل يف إ ا التيمه ،له اىلن ل أتثري يف إ ا الو وء؛ ،ياسال ،له
الىل م.
 .4إن الضحك من جنن الىل م، ،د ثبه ةن  ،ف احملصنات ملاىن ،ال ي هو ةفلغ يف ا عصية من
الضحك ،ال ان ،الو وء؛ الضحك ة فعدم الن. ،
،ياسا ،له الىل م.
 .5إن ق ما مل ان ،الو وء يف غري الص أ مل ان ،يف الص أ؛ ل
،ياسا ،له التبسه الىل م.
 .6إن ق معىن ال ان ،الو وء يف ي أ اجلنا أ ،مل ان ،يف غريها ل
 .7إن الدخوم يف الص أ ل أتثري يف انتتاء فط ن الط ا أ ا انه بطق ف ،بق الدخوم ي ا؛
االستحا ة من ف سلن البوم ،ندهه ـ ةي احلنتية مح ه ـ ( ).
2

القول الثاين :إن الضحك ان،

الو وء .إلي كه احلنتية(.)3

قالوا :ه ا إكا ان يف الص أ ا طل،ة ـ ةيح ا ع ودأ ،كات الر و السجود ـ ،لي ،د است نوا ي أ

اجلنا أ ،سجود الت أ(.)4

(، )1ل،ـ ـ البخ ــا ي ( ،)46 /1ي ــل ال ــدا ،طئ ( ،)317 /1ح ،652ي ــحح اف ــن حج ــر يف ــتح الب ــا ي ( ،)280 /1انو ــرح إ اء الحلي ــق ،لالب ــاين (،)114 / 2
ح( ،)392ما يح من اث الصحافة يف الت ،)77 /1( ،لا راي البا ستاين.
( )2انوــر عدل ــة ا ع ،ــومح اإلا ـراف ،ل ــه نىلــه مس ــا ق اخل ـ ف ( ،)153-152 /1اجملم ــو ا ــرح ا ـ ( ،)61 /2اــرح العم ــدأ الف ــن يمي ــة  -ت ــا الط ــا أ ( ح
.)324
( )3انورح حتتة الت ،اء ،للسمر،ندي ( ،)24 /1فدا ع الصنا ع يف ر ي اليرا ع ،للىلاساين (.)32 /1
( )4انورح فدا ع الصنا ع (.)32 /1
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ج ،صر احلىله ،له الص أ ا طل،ةح ةن النا إمنا د ي ا،

ميىلن ةن لحق ينا ي أ اجلنا أ،

سجود الت أ؛ عهنما ة،ق من ا يف احلرمة ،حىت ةهنه مل ايرتطوا لص أ اجلنا أ الو وء فق اىلتي التيمه حىت مع
جود ا اء ،ل لك ف،يا ،له ال،ياس ،هو ،دم جو الو وء من الضحك ي ما(.)1
التايلح

األدلة :استدم احلنتية ،له فط ن الو وء ملضحك يف الص أ ملسنة ،االستحسان، ،له النحو

 .1حداأ ةنن ، امح ان سوم  اصلي فنا ,جاء جق رار البصر وطئ يف خبام( ) من اع ض,
صر  ،ضحك فع ال،وم « ,أمر سوم  من حك ةن اعيد الو وء الص أ»( ).
 .2حداأ ةيب هرارأ ، ,ن النيب ، امح «إكا  ، ،ة،اد الو وء ،ة،اد الص أ»( ).
يف البا ةحاداأ ةخرى مر و،ة ،ن ،دد من الصحافة ي ،ن ه(.)5
 .3إن ه ا من م االستحسان ملنا؛ عن ال،ياس ةن ال ، ،ة ليسه حداثل ،إمنا ،الوا فبط ن الص أ
ينا؛ لو د النا ف لك(.)6
2

3

4

املناقشة والرتجيح:
ال ي ارتجح لدى الباحأ هو ،وم اجلم و  ،ةن وء من  ، ،يف ي يحيح؛ ل،وأ ةدلت ه
س مت ا من ا عا ض الراجح ،لىلن استحتر عا ؛ عن يف الضحك يف الص أ نو،ا من ،لة اإلج م هلل
با ك عا  .ة،له.
،ام ايخ اإلس م افن يمية مح ح ااستح ل ةن اتو أ يف ة،وى الوج ني ،لىلون ةكن كنبا،
وء  ،ة،لها(.)7
للخر من اخل ف ،إن م ه ةيب حنيتةح انت،
ميىلن منا،ية ةدلة احلنتية مح ه ا اليح
حداأ ةنن ةيب هرارأ ي ،ن ما مل ا بتا ،ا احلام يف ف،ية ةحاداأ البا ؛ إهنا مل به، ،د
ة دها احلا ظ الاالعي احلنتي ،فعامة طر ،ا ن،دها( ،)1ة د البي ،ي ،دأ طرق هلا ،ىلله ،لي ا ،ر ن،ق ،ن
( )1انورح فدا ع الصنا ع ( ،)316 /1احمليط الربهاين ،لربهان الدان افن ما أ (.)70 /1
( )2اخلبام يف اعيقح التساد .لسان العر ( ،)198 /11أن ينا ل،ال .ة،له.
( )3ا الدا ،طئ (،)300 ،299 /1ح، ، 604امح ا الصوا من كلك ،وم من ا ،ن ،تادأ، ,ن ةيب العالية ,مرس ا، ،ام اعلباينح ا للحداأ طرق ريأ ..ل ـا
معلولة ،لين ي ا ما حيت ف ا .إ اء الحليق ( ،)117 / 2ح(.)392
( )4ا الدا ،طئ ،م ةحاداأ ال ، ،ة يف الص أ ،لل ا ،)302 ،301 /1( ،ح ، 611طعن يف جلني من إسناد ، ،امح ا،بد الىلرمي مرت ك ,الرا ي لـ ،نـ ،بـد
العااا فن احلصني ،هو عيض ةاضاا.
( )5انورح السنن الىلربى ،للبي ،ي (.)230-225 /1
( )6انورح فدا ع الصنا ع (.)32 /1
( )7التتا ى الىلربى ،الفن يمية ( ،)227 /2انورح ارح العمدأ ل  -تا الط ا أ ( ح .)323
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اليا عي مح ،ول ح الو ثبه ،ندان احلداأ ف لك ل،لنا ف ا( ،)2ا افن اجلو ي ،سرد كلة من طرق احلداأ
ا ر و،ة ا رسلة ،ة،ل ا ،ر خته ف،وم اإلمام ةمحدح الين يف الضحك حداأ يحيحا(.)3
ميىلن اجلوا ،ن االستحسان ا و  ،أبن مبئ ،له حداأ ال اصح؛ يىلون مرد دال .ة،له.
املطلب الثاين :أحكام الضحك والتبسم يف الصالة وفيه فرعان:

الفرع األول :حكم الضحك يف الصالة:
حىلال اُسمع ،ق اؤثر كلك يف يحة ي ؟ ،ةكع الت ،اء ،له ةن
إكا حك اإلنسان يف ي
الضحك يف الص أ مبطق هلا( .)4ا راد ملضحك ما ل يوت، ،رب ،ن غالبيت ه مل ، ،ة( ،)5هي لحة عنا ح
حك مع يوت(.)6
ارى البع ةن ال ، ،ة ما ان فصوت ،الضحك ف يوت ،التبسه د ن  ،نوري كلك النوم النعاس
ِ
السنَة( ،)7اع،ر اع م ،ة،له.
ً
َ بَط اليا عية الضحك ا بطق للص أ مل ي او ر من حر ان أ ر، ،الواح عن احلر ني ة،ق ما اتىلون
من الىل م ،ىللمةح ة ًُمْ ُ، ،ه ،حنو ا(.)8
ا ،اله احلنافلة ،مارتاط ظ و حر ني يف الضحك ،إال ةهنه ا،ترب ا ال ، ،ة غري الضحك ،ي
ال ىلون إال فصوت ،ةفطلوا الص أ ينا مطل،ا ،لو مل اَِِب من حر ان، ،له اعظ ر ،اختا افن ،دامة ،افن
يمية(.)9
اع ،ند اليا عية من ان محلومل ،بطق ي ( ،)10جح الييخ الع يمني مح (.)1
( )1انورح نص الرااة (.)53 -47 /1
( )2انورح السنن الىلربى للبي ،ي (.)230-225 /1
( )3انورح التح،يق يف مسا ق اخل ف ،الفن اجلو ي (.)198 -192 /1
( )4انوــرح البنااــة اــرح اهلدااــة ،للعيــئ ( ، )296 /1مواه ـ اجلليــق يف اــرح تتصــر خليــق ،للحطــا ( ،)34 /2التوا ـ الــد اين ( ،)228 /1ــتح العااــا اــرح الــوجيا،
( ،)77 /4التر  ،ليمن الدان افن متلح ،معـ صـحيح التـر  ،للمـردا ي ( ،)287 /2ا بـد يف اـرح ا ،نـع ،لربهـان الـدان
للرا عي ( ،)44 /2اجملمو ارح ا
افن متلح ( ،)461 /1ياف ال،نا ( ،)401 /1احملله مآلاث (.)319 /2
( )5انو ــرح ف ــدا ع الص ــنا ع ( ،)32 /1ا ــرح تتص ــر خلي ــق ،للخرا ــي ( ،)327 /1اجملم ــو ا ــرح ا ـ ( ،)77 /4الي ــرح الىلب ــري ،ل ــه م ــل ا ،ن ــع ،الف ــن ةيب ،م ــر (/1
.)680
( )6انورح طلبة الطلبة يف االيط حات الت ،ية ،عيب حتا النستي ( ح  ،)8يف لسان العر ()531 /13ح
َ،ـ ْ َ َ ،اـُ ََ، ،ِ ْ ،ـ ْ َ َ ،ةلح إِكَا مدَّ َ ،إِكَا َّجع.
( )7انورح الىلليات ( ح .)574
(.)79 /4
( )8انورح اجملمو ارح ا
( )9انورح اليرح الىلبري ،له مل ا ،نع ( ،)680 /1ا حئ ،الفن ،دامة ( ،)39 /2التتا ى الىلربى (.)231 /2
( )10انورح تر ا ه  ،للر ايين (.)111 /2
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استطيع

م ل ،ند ا الىلية من ف سلن ال ، ،ة ،هو ال ي لما دخق يف الص أ ،ةيافت ال ، ،ة،
ر ا فوج  ،يع ؛ ا عتاد سلن احلدث لما و أ(.)2

األدلة :استدم الت ،اء ،له فط ن الص أ ملضحك أبدلة من الىلتا  ،السنة ،اإلكا ، ،وم
الصحايب ،ا ع،وم، ،له النحو التايلح
، .1ول عا ح ﭐﱡﭐﱆﱇﱈﱠ( ).
3

ج االستدالمح ةن ال،نوت هو اخليو  ،الضحك ٍ
مناف ل  ،من حك يف ي
صق ما ةُمر ،صح ي (.)4
خييع مل اُ ًِ
 .2استدلوا فعموم اعحاداأ اعخبا الدالة ،له فط ن الص أ مل ، ،ة ،حداأ جافر ، ن النيب 
،امح «ال ا،طع الص أ ال َىل ْير( ،)5لىلن ا،طع ا ال ، ،ة»(.)6
ه اعحاداأ إن مل به إال ةن احئ ،ن ا اإلكا .
، .3وم الصحايب ،عن جافر ، امح «ال ا،طع التبسه الص أ حىت ا،ر،ر»(.)7
،ن افن مسعود ح «إكا حك ةحد ه يف الص أ علي إ،ادأ الص أ»(.)8
ج االستدالمح ،الواح ه اعحاداأ اعخبا ،امة ،استوي ي ا ال ا ر الناسي.
مل خييع ،من مل

مح

ح ا ةكعوا ،له ةن الضحك يف الص أ ان،

 .1اإلكا ، ،د ن،ل غري احد، ،ام افن ا ن
الص أا( ).
 .2إن الضحك ةاد يف إفطام الص أ من الىل م؛ ا ي من الل و ،لة الو،ا متا ،ة اخليو
9

(

).

10

( )1انورح اليرح ا متع ،له اد ا ست،نع (.)366 /3
( )2انورح التوا الد اين (.)228 /1
([ )3سو أ الب،رأح .]238
( )4انورح احملله مآلاث (.)319 /2
( )5ال َىل ْيُرح فد اعسنان ،ند التبسه .تا العني (.)291 / 5
( )6ا الطـرباين يف ا عجـه الصــحري ( ،)185 / 2ح، ،999ـام اهل يمــيح ا الطـرباين يف الصــحري مر و،ـا مو،و ــا جالـ موث،ــون .جممـع الا ا ــد منبـع التوا ــد (،)82 /2
ةاا إ عت اعلباين .انورح إ اء الحليق ( ،)115 /2ح (.)392
( )7ا الــدا ،طئ ( ،)319 /1ح ،661البي ،ــي يف الســنن الىلــربى ( ،)357 /2ح، ،3359ــامح اهـ ا هــو احملتــوظ ،مو،ــوف، ،ــد عـ اثفــه فــن حممــد الااهــد ،هــو
هه من ا .ال َْ،رَ،رأح اب ال َ ، ْ ،ة .انورح لسان العر (.)90 /5
( )8ا الدا ،طئ ( ،)319 /1ح ، 662إسناد من،طع؛ عن من ااة ا سي فن ا ع ،ن افن مسعود ،هو مل اسمع من  .انورح م ا الت ا (.)153 /10
( )9اإلكــا ( ح  ،)34اع ســط يف الســنن اإلكــا االخــت ف ،الفــن ا ن ـ ( ،)226 /1انوــرح احمللــه مآلاث ( ،)319 /2البيــان التحصــيق ،الفــن اــد اجلــد (/1
.)514
( )10البيان التحصيق ( ،)514 /1انورح احملله مآلاث ( ،)319 /2تر ا ه ( ،)111 /2التوا الد اين ( ،)228 /1التتا ى الىلربى (.)339 /5
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الفرع الثاين :حكم التبسم يف الصالة:
إكا بسه ا صلي يف ي ، ،د اختلض الت ،اء يف حىله ي  ،هق بطق ملتبسه ةم ال؟
سب اخل فح ردد التبسه فني ةن اُلحق ملضحك ة ال اُلحق ف (.)1
،د اختلتوا يف فط ن الص أ ملتبسه ،له ث ثة ة،وامح
القول األول :إن التبسه ال ابطق الص أ ،مطل،ال ،ةيح ،مدال ،س وال .إلي كه اجلم و  ،من احلنتية،
اليا عية ،احلنافلة(.)2
األدلة :استدم اجلم و أبدلة من السنة، ،وم الصحايب ،ا ع،وم، ،له النحو التايلح
 .1حداأ جافر ، امح فينما النيب  اصلي العصر يف غا أ فد  ،إك بسه ،لما ،ضه الص أ، ،يق ل ح اي
إيل،
سوم  ،بسمه يف الص أ؟ ،امح «مر يب ميىلا يق، ،له جناح الحبا  ،ضحك ً
تبسمه»( ).
3

وجه الداللة :بسم  يف الص أ ادم ،له ،دم انت،ا ا جرد التبسه.
، .2ن ـ ةاضال ـ ، ن النيب ، امح «ال ا،طع الص أ ال َىل ْير ،لىلن ا،طع ا ال ، ،ة»(.)4
 .3خرب جافر ، امح «ال ا،طع التبسه الص أ حىت ا،ر،ر»(.)5
 .4إن التبسه ال او ر مع حر ف ،أيخ حىله الىل م يف إفطام الص أ(.)6

القول الثاين :بطق الص أ ملتبسه ،إكا ان ريال ،مطل،ال ،ةيح ،مدال ،س وال .إلي كه ا الىلية(.)7
ةما مع ،لة التبسه ،ة وسط ، ،ر ال ،مع النسيان ،إن ال ابطق الص أ ،لىلن الام سجود س و(.)8
الدليل :إن التبسه اعترب ع ل ريال ،التعق الىل ري يف الص أ استوي ي العمد النسيان ،يبطل ا(.)9

( )1فدااة اجملت د هنااة ا ،تصد ،الفن اد احلتيد (.)191 /1
( )2انوــرح بيــني احل،ــا ق اــرح نــا الــد،ا ق ،للاالعــي ،معـ حااــية اليــليب ( ،)11 /1البنااــة اــرح اهلدااــة ( ،)296 /1هنااــة احملتــا إ اــرح ا ن ــا  ،للرملــي (،)37 /2
اإل،نا يف  ،اإلمام ةمحد فن حنبق ،للحجا ي (.)139 /1
( )3ا الطرباين يف ا عجه اع سط ( ،)176 /7ح، ،7203ام اهلي ميح ا ي الوا فن ان ع ،هو عيضا .جممـع الا ا ـد منبـع التوا ـد ( ،)82 /2ـعت افـن حجـر
يف ا طال العالية فا ا د ا سانيد ال مانية ( ،)117 / 4البويريي يف إحتاف اخلريأ ا رأ فا ا د ا سانيد العيرأ (.)246 / 2
( )4ا الطـرباين يف ا عجـه الصــحري ( ،)185 / 2ح، ،999ـام اهل يمــيح ا الطـرباين يف الصــحري مر و،ـا مو،و ــا جالـ موث،ــون .جممـع الا ا ــد منبـع التوا ــد (،)82 /2
ةاا إ عت اعلباين .انورح إ اء الحليق ( ،)115 /2ح (.)392
( )5سبق ختر الصتحة الساف،ة.
يف  ،اإلمام اليا عي ،لليريا ي ( ،)166 /1إ،انة الطالبني ،له حق ةلتاظ تح ا عني ،للبىلري (.)253 /1
( )6انورح ا
( )7انورح ال مر الداين ارح سالة افن ةيب اد ال،ري اين ،لآليب ( ح  ،)187فلحة السالك ع،ر ا سالك ،للصا ي (.)346 /1
( )8انورح التوا الد اين ( ،)228 /1فلحة السالك (.)348 /1
( )9انورح فلحة السالك (.)348 /1
- 15 -

د، .لي فن حممد الاالعيح ةحىلام الضحك التبسهح د اسة  ،ية م،ا نة

القول الثالث :ابطق التبسه الص أ إكا ان ،مدال ،ةما إكا ان انسيا علي سجود س و .إلي كه
الواهراة(.)1
األدلة :استدم الواهراة هب ه مل،ر ن الىلرمي، ،موم اعحاداأ الوا دأ يف السنة ،له النحو التايلح
، .1ول عا ح ﭐﱡﭐﲒﲓﲔﲕﱠ ( ).
2

وجه االستدالل:
،ن افن سريان مح

 ،ةن سئق ،ن التبسه يف الص أ، ،رة ه اآلاةح ﭐﱡﭐﲒﲓﲔﲕﱠ (،)3

[ر ،امح] «ال ة،له التبسه إال حىلا»(.)4
مراد مح ح ةن سبحان عا ة ً د التبسه ملضحك؛ دم ،له ةن عنا ()5؛ يىلون حىلم م ل
مبط ل للص أ.
، .2ول عا ح ﭐﱡﭐﱆﱇﱈﱠ (.)6
ج االستدالمح ةن

عا ةمر مل،نوت ،هو اخليو يف الص أ ،التبسه حك ،ما يف ،ول عا ح

ﭐﱡﭐﲒﲓﲔﲕﱠ ( ،)7التبسه عق انايف ه ا اعمر،

صح ي (.)8

، .3موم اعحاداأ الهللا بطق الص أ ملضحك( )؛ عن التبسه من ( ).
ةما ،دم فط هنا ملتبسه انسيال؛ ان ق عق اتعل اإلنسان يف الص أ انسيا؛ ،ق ة
ي ؛ عن لين هناك نا اترق فني ال،ليق ة الىل ري ،إمنا الام سجود س و(.)11
9

10

ر ،ال ابطق

املناقشة والرتجيح :ال ي ارتجح لدى الباحأ هو ،وم اجلم و  ،ل،وأ ةدلت ه س مت ا من ا عا ض
ة،له .ا ،ن اآلاة الىلرمية أبهنا ،امة ،اعيق ةن ا راد ينا ا نع من الىل م ،ما د يف سب
الراجح.
نا هلا( ،)1ةما اعحاداأ الوا دأ يف الضحك ،إهنا مل به، ،د ن،ل ا احلا ظ افن حجرَّ ،فني عت ا(.)2
( )1انورح احملله مآلاث (.)319 /2
([ )2سو أ النمقح .]19
([ )3سو أ النمقح .]19
( )4ا افـن ةيب حــامت يف تســري ( ،)2858 /9افــن ةيب اــيبة يف مصــنت ( ،)340 /1يف إســناد ح احلىلــه فـن ،طيــة العييــي، ،ــام احلــا ظح ايــد ق لـ ة هــاما .الت،راـ
( ح  ،)175ف،ية إسناد ث،ات.
( )5انورح معاين ال،ر ن إ،راف (.)112 /4
([ )6سو أ الب،رأح .]238
([ )7سو أ النمقح .]19
( )8انورح احملله مآلاث (.)319 /2
( )9من ا ما سبق .19
( )10انورح احملله مآلاث (.)319 /2
( )11انورح احملله مآلاث (.)119 ،117 /2
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املطلب الثالث :حكم ضحك احملرم عند رؤية الصيد
،وًه اأن الصيد ،له احملرم، ،د ،تق الصيد حموو ال ،لي  ،سواء ان يف احلق ة احلرم.
،ام عا ح ﭐﱡﭐﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﱠ (.)3
و،د من ،اد إ كلك مرأ ةخرى ملع ا اعليه، ،ام سبحان ح

ﳉﳋ ﳌ ﳍ
ﱡﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳊ

ﳎﳏﱠ (.)4
ما ا تق الت ،اء ،له حترمي اإلاا أ الداللة ،له الصيد؛ م،تبا سيلة ل،تل (.)5
إمنا اختلتوا يف حىله حك احملرم ةمام اخا خر َح م (غري حمرم) ،إكا الحظ احملرم ييدا ،ة اد
نبي احل م فضحىل  ،هق اُعترب حىل داللة حموو أ ،ةم ال اُعترب لك؟ ،له ،ولنيح
القول األول :حترمي حك احملرم، ،ندما ارى ييدال ،إكا ،صد فضحىل نبي غري ،له ايطياد ُ ،مينع
فسب كلك من ة ل  .إلي كه ا الىلية اليا عية ،هو ظاهر م احلنتية(.)6
احملرم ،له احمل ِرم التعرض للصيد ا اااق اعمن ،ن  ،كلك حيصق ملداللة،
،ام السرخسي مح ح اعن َّ
اإلاا أ ،ا اتطرق ف إ ال،تق ،ما اىلون حمرم العني؛ و حمرم فد ا،ي الاانا(.)7
الترق ،ند احلنتية فني اإلاا أ الداللة ةن اإلاا أ ،تضي احلضرأ ،الداللة ،تضي الحيبة(.)8
األدلة :استدلوا أبدلة من الىلتا  ،السنة ،ا ع،وم، ،له النحو التايلح
، .1ول عا ح ﭐﱡﭐﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﱠ( ).
9

وجه الداللة :دله اآلاة فعموم ا ،له حترمي ،تق الصيد ،له احملرم ،يف حىله ال،تق الداللة؛ عهنا ِ
مويلة
ل،تل ( ،)10ادخق يف الداللة الضحك التبسه ،عن ي ا نو داللة.

( )1ا البخا ي ( ،)62 /2ح ،1200يحيح مسله ( ،)383 /1ح(.)539
( )2انورح لخيا احلبري ،الفن حجر .115 /1
([ )3سو أ ا ا دأح .]95
([ )4سو أ ا ا دأح .]95
( )5انوــرح بيــني احل،ــا ق ( ،)12 /2مواهـ اجلليــق ( ،)177 /3حتتــة احملتــا يف اــرح ا ن ــا  ،الفــن حجــر اهليتمــي ،معـ حوااــي اليــر اين العبــادي ( ،)186 /4اــرح
العمدأ الفن يمية  -تا احل (.)182 /2
( )6انورح مواه اجلليق ( ،)177 /3حتتة احملتا يف ارح ا ن ا حوااي الير اين العبادي ( ،)186 /4البحر الرا ق ارح نا الد،ا ق ،الفن جنيه (.)348 /2
( )7ا بسوط (.)7 /4
( )8انورح بيني احل،ا ق ( ،)12 /2البحر الرا ق (.)348 /2
([ )9سو أ ا ا دأح .]95
( )10انورح يسري الىلرمي الرمحن ،الفن سعدي ( ح  ،)244التتسري ا نري ،للاحيلي (.)51 /7
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()1

من

صَرف [طا تة]
 .2حداأ ةيب ،تادأ ، امح خر سوم  حاجا ،خرجنا مع ، ،امح َ َ
ةيحاف  ،ي ه ةفو ،تادأ، ،امح «خ ا ساحق البحر حىت ل،وين» ،امح أخ ا ساحق البحر ،لما
انصر وا ِ،بَق سوم  ،ةحرموا ل ه ،إال ةم ،تادأ ،إن مل حيرم ،بينما هه اسري ن إك ة ا محر حش،
حمق ،لي ا ةفو ،تادأ ،ع،ر من ا ةاتان ،نالوا أ لوا من حلم ا، ،امح ،الواح ة لنا حلما حنن حمرمون؟
،امح حملوا ما ف،ي من حله اعاتن ،لما ة وا سوم ، ،الواح اي سوم  ،إان نا ةحرمنا ،ان ةفو
،تادأ مل حيرم ،رةانا محر حش ،حمق ،لي ا ةفو ،تادأ ،ع،ر من ا ةاتان ،نالنا أ لنا من حلم ا، ،لناح
أن ق حله ييد حنن حمرمون؟ حملنا ما ف،ي من حلم ا، ،امح «هق منىله ةحد ةمر ة ةاا إلي
فييء؟» ،امح ،الواح ال، ،امح « ىللوا ما ف،ي من حلم ا»(.)2
وجه الداللة :حيأ ،لق ِ ح ًق ة ق الصيد ،له ،دم اإلاا أ اعمر ،من احملرمني إ احل م فوجود
الصيد ،دم ،له حترمي كلك( ،)3ادخق يف اإلاا أ الضحك التبسه ،عهنما نو من التنبي إكا ،صدها احل م.
 .1إن احمل ِرم ،د التام مإلحرام ةن ال اتعرض للصيد ا اااق ةمنَ ؛ اإلاا أ إلي فضحك ة بسه حنو ا ،ااق
اعمن ،ن ؛ تحرم( ).
 .2إن الضحك نو ختي من الداللة ،ادخق يف ،موم الن ي ،ن ،تق الصيد؛ يحرم( ).
4

5

القول الثاين، :دم ا،تبا الضحك من اإلاا أ ة الداللة، ،لي
كلك .إلي كه احلنافلة(.)6

حترمي ،ال مان ،له احملرم يف

الدليل :ما جاء يف فع طرق حداأ ةيب ،تادأ  ،ي ا،وم ح بينما ةان مع ةيحاف  ،اضحك
فعض ه إ فع  ،إك نورت إكا ةان تما حش ،حمله ،لي  ،طعنت أثبت  ،استعنت ه أفوا ةن اعينوين،
أ لنا من حلم  ،خيينا ةن ن،تطع ،انطل،ه ةطل سوم  ة ع رسي اأ ا( ،)7ةسري اأ ا ،ل،يه
ج من فئ غتا يف جوف الليق، ،لهح ةان ل،يه سوم ؟ ،امح ر ت فتع ن ،هو ،ا ق الس،يا(،)8
لح،ت ، ،لهح اي سوم  ،إن ةيحافك ا،رة ن ،ليك الس م محة  ،إهنه ،د خيوا ةن ا،تطعوا د نك،
( )1ما فني ال،وسني ليسه يف لتظ مسله ،فق يف لتظ البخا ي.
( )2ا البخا ي ( ،)13 /3ح 1824مسله ( ،)853 /2ح .1196
( )3انورح بيني احل،ا ق ارح نا الد،ا ق ،مع حااية اليليب (.)12 /2
( )4انورح بيني احل،ا ق (.)12 /2
( )5حتتة احملتا يف ارح ا ن ا حوااي الير اين العبادي (.)186 /4
( )6انورح ياف ال،نا (.)433 /2
( )7اليأ ح اليوط ا دى .الن ااة يف غرا احلداأ اعثر ،الفن اعثري (.)437 /2
() 8
النيب  يف الليق ،هو ،ا م ،له ةن ا،يق ملس،يا .انورح تح البا ي ،الفن حجر (.)25 /4
ِ ْع ِ نُّ ،
الس ْ،يَاح مو عان ،ا راد ةن رك َّ
- 18 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)20حمرم 1441هـ  -سبتمرب 2019م

انتورهه ،انتورهه، ،لهح اي سوم  ،إين ايطدت ،معي من ا لة، ،ام النيب  لل،ومح « لوا» هه
حمرمون(.)1
وجه الداللة :ةهنه ضاحىلوا ا ة  ،مع كلك ةكن هله النيب  أب ل  ،دم ،له ةن الضحك يف ه
احلالة ،ال أيخ حىله اإلاا أ إ الصيد.
املناقشة والرتجيح :الراجح لدى الباحأ هو ال،وم اع م ،هو ا نع من الضحك ،إن ،صد ف اإلاا أ؛
ل،وأ ةدلت ه س مت ا من ا عا ض الراجح .ة،له.
ةجا ةيحا ال،وم اع م ،ن الر ااة ال انية حلداأ ةيب ،تادأ  أبن حىل ه ي ،ن ه ان
فسب أتين الصيد غتلة ةيب ،تادأ ،ن  ،لو ان حىل ه عجق نبي ،له الصيد؛ لىلان إاا أ ممنو،ة(.)2
خاية ةن د يف فع طرق احلداأ ما ا،تضي ةن حك فعض ه إ فع لين فداللة ،له الصيد ال إاا أ
إلي  ،هو ،ول  ح «هق منىله ةحد ةمر ةن حيمق ،لي ا ة ةاا ل إلي ا؟ ،الواح ال»؛ نا سوم ، له
ةن اعمر محلمق ،لي ا ة اإلاا أ إلي ا ممنو  ،مل اسأهله ،ن غري كلك ،مل َار الصحافة  -ي ،ن ه -
ع،ر ا ف لك؛ عن
حك فعض ه إ فع ان عجق لته نور إلي ؛ إال لىلان من م اإلاا أ الداللةُّ ،
الداللة ،له الصيد سب ل،تل طرق إ إ  ،كلك حموو ،له احملرم(.)3
املبحث الثاين :أحكام الضحك يف املعامالت ،وفيه مخسة مطالب:
املطلب األول :حكم اعتبار الضحك والتبسم موافقة يف نكاح البكر
حر اليا احلىليه ،له إ،طاء ا رةأ الرايدأ ح ،ا يف اختيا اراك حياما ،عن ،ا ية ي
،ن ا، ،ن النيب ، امح «استأمر ا النساء يف ةفضا ،ن»(.)4
عجق كلك ا تق الت ،اء ،له مير ،ية استئ ان البىلر العا،لة البالحة(.)5
يف ه احلالة إما ةن صرح مل،بوم ،هو ة،له د جات ا وا ،ة، ،ند اجلم و  ،خ ال للواهراة ،ال ان
اارتطوا سىلوما؛ ،و ال ،ند ظاهر النا، ،له ،ادمه مح ه (.)6
إما ةن سىله ،ق اىلتي سىلوما؟ هق اىلون الضحك يف حىله السىلوت؟
( )1ا البخا ي ( ،)11 /3ح ،1821مسله ( ،)853 /2ح.1196
( )2انورح مواه اجلليق (.)177 /3
( )3انورح ا نت،ه ارح ا وطـأ ،للتجييب ( ،)241 /2تح البا ي ،الفن حجر (.)24 /4
( )4ا النسا ي يف السنن الصحرى ( ،)85 /6ح ،3266يحح افن حبان ( ،)393 /9ح ،4080اعلباين يف يحيح اجلامع الصحري ايد ( ،)222 /1ح.930
( )5انوــرح اهلدااــة يف اــرح فدااــة ا بتــدي ، ،للمرغينــاين ( ،)191 / 1التــا اإل ليــق ( ،)64 /5ــة الطــالبني ،مــدأ ا تتــني ،للنــو ي ( ،)55 /7ا بــد (،)102 /6
احملله مآلاث (.)38 /9
( )6انورح احملله مآلاث (.)58 /9
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ا ت،ه ا اه اع فعة ،له ةن السىلوت ةما أ ،له موا ،ة البىلر البالحة العا،لة ،ةن الضحك يف حىله
السىلوت ،إكا ان الويل هو اع  ( ،م ل اجلد ،ند اليا عية يف حام ،د  ،ة ،دم ةهليت ( ،))1ةما إكا ان الويل
غري اع من اع لياء، ،د اختلض الت ،اء يف كلك ،له ،ولنيح
القول األول :إن سىلوت البىلر إكن من ا يف ال،بوم ،ةن الضحك يف حىله السىلوت ،مطل،ال ،سواء
َّج ا ةفوها ة غري من اع لياء ،إلي كه اجلم و من احلنتية ،ا الىلية ،اليا عية ،احلنافلة(.)2
،اله احلنتيةح م ل التبسه( ،)3إال إن حىله ا ست ا ة ا مسعه؛ إن ال اىلون ا ،انور يف
الضحك إ ال،را ن ،إن عا ه ة ةاىلق احتيط(.)4
ةما الواهراة ،د ا تتوا ملسىلوت ،مل اتعر وا حلىلم إن يحب بسه ة حك ،الواهر من م هب ه
ةن كلك ال ةثر ل ؛ عهنه ةخ ا فواهر احلداأ ،نتوا يحة النىلاح إن لتوه ملر ا.
األدلة :استدم اجلم و هب ه ملسنة ،ا ع،وم، ،له النحو التايلح
 .1حداأ ةم ا ؤمنني ،ا ية ي ،ن ا ،الهح سأله سوم ، ن اجلا اة انىلح ا ةهل ا،
ة ستأمر ةم ال؟ ،ام هلا سوم ح «نعه ،ستأمر» ، ،اله ،ا يةح ،له ل ح إهنا ستحي،
،ام سوم ح « لك إكهنا ،إكا هي سىلته»( ).
5

وجه االستدالل، :موم احلداأ؛ ييمق اع غري  ،عن الضحك ةفلغ من جمرد السىلوت.
 .2إن اإلنسان إمنا اضحك مما اسر  ،ىلان ةدم ،له الر ا من جمرد الصمه(.)6
القول الثاين :إن السىلوت ال اىلتي إكا ان الويل غري اع  ،فق الفد من التلتظ مل،بوم ،إلي كه
اليا عية يف ج ( ،)7اختا الييخ ةفو ،لي السنجي(.)9()8

( )1انورح محئ احملتا إ معر ة معاين ةلتاظ ا ن ا (.)279 /4
( )2انورح فدا ع الصنا ع ( ،)243 /2اهلدااة يف ارح فدااة ا بتدي ( ،)191 / 1احمليط الربهـاين ( ،)58 /3جممـع اعهنـر يف اـرح ملت،ـه اعتـر ،لعبـد الـرمحن اـيخي اد
( ،)333 / 1التا اإل ليق ( ،)64 /5منح اجلليق ( ،)282 /3ة الطالبني ،مدأ ا تتني ( ،)55 /7ا بد ( ،)102 /6ياف ال،نا (.)46 /5
( )3انورح احمليط الربهاين ( ،)58 /3د احلىلام ارح غر اعحىلام ،ل ُـم خسر (.)335 / 1
( )4انورح ا بسوط ،للسرخسي ( ،)4 /5تح ال،دار ،للىلمام افن اهلمام ( ،)264 /3البحر الرا ق (.)121 /3
( )5ا البخا ي ( ،)26 /9ح ،6971مسله ( ،)1037 /2ح.1420
( )6انو ــرح ا بس ــوط ،للسرخس ــي ( ،)4 /5ف ــدا ع الص ــنا ع ( ،)243 /2اللب ــا يف ا ــرح الىلت ــا  ،للمي ــداين ( ،)8 / 3فلح ــة الس ــالك ( ،)242 /4احل ــا ي الىلب ــري (/17
 ،)150تح العااا ارح الوجيا ( ،)21 /13د،ا ق ة يل الن ه ليرح ا نت ه ،للب ويت (.)395 /3
( )7انورح ة الطالبني ،مدأ ا تتني (.)55 /7
( )8هوح احلسني فن اعي فن حممد السنجي اليا عي ،ةفو ،لي، ،ي مر يف ،صر  ،ايخ إمام احلرمني ،نسبت إ سن (من ،رى مـر ) لـ ح (اـرح التـر الفـن احلـداد)،
غري  .ويف سنة 427ه .انورح اع ،م للا لي (.)239 /2
( )9انورح هنااة ا طل يف د ااة ا ه  ،إلمام احلرمني اجلوائ (.)44 /12
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فناء ،لي إن ال اىلتي الضحك التبسه يف ا،تبا ا البىلر ،احلالة ه ؛ عهنه مل اعترب ا السىلوت،
مع ةن النا د م،تبا إكانل ،عدم ا،تبا الضحك التبسه إكانل ،من م ة .
الدليل :ال،ياس ،له ال ي ؛ عن ال ي البالحة العا،لة تلك نتس ا ،ىل لك البىلر البالحة العا،لة ،تلك
نتس ا؛ حينئ ال فد من التصراح مل،وم(.)1
املناقشة والرتجيح :ال ي ارتجح لدى الباحأ ما كه إلي اجلم و  ،من ون الضحك ةما أ ،له
موا ،ة البىلر مطل،ال؛ ل،وأ ةدلت ه ،عض دليق ال،وم ال اين .ة،له.
ميىلن اإلجافة ،ن دليق ال،وم ال اين ،أبن ،ياس ،مع التا ق ،ا،بق.
املطلب الثاين :ضحك املرأة وتبسمها أمام الرجال األجانب
صون ا رةأ ةمر مير  ،د ،لي الصاحلات ،من اعمه الساف،ة، ،ام عا ح
ً

ﭐﱡﭐﱼﱽ ﱾﱿ

ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﱠ (.)2
لل،راء يف الو،ض يف ه اآلاة الىلرمية ج انح

الوجه األول :الو،ض ،له (استحياء) ،يىلون (،له استحياء) يف مو ع نص

تَْ ِيي .ةيح ،له حياء (مسترتأ).

،له احلام من مري

الوجه الثاين :الو،ض ،له (تيي) ،عق (،له استحياء) حاال م،دماح ةي ،اله مستحيية(.)3
يىلون ،وهلا ف خضو  ،ال حيري للصوت ،ال ر يع ،ال لحني ،ال بسه ،ال حكا(.)4
جاءت اليراعة اإلس مية اخلاتة ،فر،ااة ا رةأ ،التأ يد ،له سرتها ،صوهنا ،حتو ا د أ مىلنونة،

ما ،ام عا ح ﭐﱡﭐﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﱠ (.)5
إكا ان ه ا الن ي لئ اسمع الرجق يوت اخللخام، ،د ةحلق العلماء ف لك ما ان من م اع ؛
ىل م ا إكا ان يوما ة،ر إ التتنة من يوت خلخاهلا(.)6
ه ا ادخق يف دا التخاط الهللا ىب الوحي ا رةأ ا سلمة ،لي ا، ،ندما ختاط الرجام اعجان (.)7
( )1انورح هنااة ا طل ( ،)44 /12تح العااا ارح الوجيا (.)540 /7
([ )2سو أ ال،صاح.]25
( )3انورح ا ىلتته يف الو،ض االفتدا ،عيب ،مر الداين ( ح  ،)156ميىلق إ،را ال،ر ن ىلي (.)542 /2
( )4انور ح م،ام ،له اليبىلة العنىلبو ية ،فعنوانح من يو اإل،جا العلمي يف ال،ر ن الىلرمي السنة الصحيحة ،د .حامد ا ىلا يح
.https://www.manhal.net/art/s/21687
([ )5سو أ النو ح.]31
( )6انورح تسري الرا ي = متا يح الحي ة التتسري الىلبري ،للرا ي (.)367 /23
( )7انورح دا التخاط يف وء السنة ،ةيوم وافط ،د، .لي فن ،بد الصياح ،جملة البحوث اإلس مية، ،دد .321 ،84
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ةما ملنسبة لضحك ا رةأ لاجنيب ،إن ال و  ،ما نا ،لي  ،اء ا الىلية ،إلي كه

كا،ة من

ا عايران ،اختا اللجنة الدا مة م ملىلة العرفية السعوداة(.)1
فق ة ج ا الىلية جلد الرجق ا رةأ ا تضاحىلني عاارال، ،يران جلدأ(.)2
اعدلةح
، .1ول عا ح ﭐﱡﭐﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱠ( ).
3

عا اخلضو ملىل م ،ا ي من التتنة ،مع ةن الىل م مباح يف اعيق،
وجه الداللة :إكا حرم
الضحك من م ة ؛ عن اال تتان ف ة ر ،لين اخلضو احملوو ، ،ايرا ،له ال،وم ،فق اعه ق ما استميق
من يف ،لب مرض(.)4
 .2إن حك ا رةأ اُطمع اعجنيب ي ا(.)5
 .3اؤدي حك ا رةأ إ ا تتان الرجق ينا ،ال سيما إكا انه كيلة(.)6
 .4إن حك ا رةأ لين من ا عر ف ا أك ن ي يف ،ول عا ح ﭐﱡﭐﱢ ﱣﱤﱠ()7؛ إك ا عر ف ما
جرت ف العادأ ،مما اؤدي الحرض ،ا ال ات ه من ح ا رةأ للىل م مع الرجام اعجان (.)8
ةما بسه ا رةأ مع الرجام اعجان  ،و مبئ ،له مسألة يض ا رةأ ج ا ،اعترب منع يت  ،من
م سد ال ا ع ا ختلض ي ( ،)9إن ا تق الت ،اء ،له حترمي النور إ ج ا رةأ في وأ(.)10
،د اختلض الت ،اء ا عاير ن يف جوا بسه ا رةأ لاجنيب، ،له اجتاهنيح
االجتاه األول :حترمي بسه ا رةأ للرجق اعجنيب .ف ة ته اللجنة الدا مة لإل تاء ملسعوداة.
حيأ سئله االلجنة الدا مة للبحوث العلمية اإل تاء ،فرائسة ،بد العااا افن م اح
ما حىله ا رةأ الهللا بتسه ةمام ةجنيب ،لىلن فد ن إظ ا ةسناهنا ،ط ،فد ن يوت؟
( )1انورح التا اإل ليق ختصر خليق ( ،)437 /8ا نت،ه من تا ى ضيلة الييخ ياحل فن و ان التو ان.
 ،)204تا ى اللجنة الدا مة .25/17
( )2انورح مواه اجلليق يف ارح تتصر خليق (.)303 /6
([ )3سو أ اعحاا ح.]32
( )4انورح التعامق ا ير للمرةأ مع الرجق اعجنيب يف وء السنة .سالة م،دمة لنيق د جة ا اجستري يف ،سه السنة ،لوم ا ،جبامعة اإلمام ملرايض ،للعام ،1427
1428ه ،إ،دادح نبيلة فنه اد احلليبة .245.
( )5انورح تح ا نعه ارح يحيح مسله ،ة.د .موسه ااهني ،دا الير ق ،ط1ح 1423هـ.)163 /9( .
( )6انورح سالة احلجا  ،فد ن معلومات نير ،الفن  ،يمني حممد فن ياحل ( ح .)24
([ )7سو أ اعحاا ح.]32
( )8انورح ا ،دمة يف  ،العصر ،د .ضق فن ،بد مراد ،اجليق اجلداد انار ن ،ينعاء ،ط2ح 1437هـ.)571 /2( .
( )9انورح التر ق ،لل،رايف ةمحد فن إد ان، ،امل الىلت  ،فد ن طبعة ،فد ن ات اخ.)266 /3( .
( )10انورح ا بد (.)89 /6

 ،1354س ،496اليرح ا متع ،له اد ا ست،نع (/4
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أجافهح احيرم ،له ا رةأ ةن ىليض ج ا ،ةن بتسه للرجق اعجنيبا(.)1
الدليل :إن بسه ا رةأ للرجق اتضي إ الير(.)2
االجتاه الثاين :جوا بسه ا رةأ ةمام اعجان  .ف ،ام د، .بد احلي اوسض(.)3
تىلون االفتسامة هاد ة م فة ،يف غري ابة ة خلوأ ،من غري مبالحة يف و اع االفتسامات.
الدليل :حداأ ةيب ك ، ،امح ،ام ح « بسمك يف ج ةخيك لك يد،ة»(.)4
وجه الداللة :حيأ دم ،له ند

بسه ا سله عخي ا سله ،ا رةأ داخلة يف ه ا العموم(.)5

الرتجيح :ال ي ارتجح لدى الباحأ ،دم جوا حك ة بسه ا رةأ الهللا اُيت ه م ل ا ،مع الرجق
اعجنيب ،ا العىلن؛ عن ك اعة للتتنة، ،د جاء الير فسد ال ا ع ا تضية للتساد.
استوي يف كلك ما ان من تضو  ،ة من اء اليااات؛ عن التتنة م رةأ يف اليااات ةاد
ا تتونني ينا ة ر( ، )6ا ادخق يف كلك الضحىلات االفتسامات اإللىلرت نية (الوج الضاحك ة ا تبسه) ،يف
التطبي،ات ا ختلتة ،عهنا عرب ،ن حام مستخدم ا ،ىلأن ا رةأ ضحك ة بتسه نئ  ،ه االفتسامات
اإللىلرت نية ؤثر يف الرجق، ،له ا سلمة ،احل مما اىلون سببا يف التساد؛ تي حداأ ةسامة ، ،ن النيب 
،امح «ما ر ه فعدي تنة هي ة ر ،له الرجام من النساء»(.)7
ا ،ن االستدالم محلداأح إن اعيق يف خطا الير محل ،له ا ع ود من استعمام اللتظ،
د ن الناد من ( ،)8يحمق احلداأ ،له ما اباح من التبسه ،ال ي فني الرجق الرجق ،ا رةأ حما م ا ،د ن
التبسه من ا رةأ لاجنيب(.)9
املطلب الثالث :حكم شهادة املكثر من الضحك
الضحك من الصتات اجلبلية لدى البير ،إال ةن إكا اد ،ن حد ؛ ا ان ترجا لصاحب ،ن العدالة؛
عن كلك ا،دح يف مر ء (.)1
( )1تا ى اللجنة الدا مة .25/17
( )2انورح ا صد السافق ،الصتحة نتس ا.
() 3
التبسـه ة اإلفتسامة ةمام ةجنيب؟ح ./http://meshkat.net/fatwas/17861
انورح توى الد تو ،له سؤامح ماحىله ُّ
( )4سبق ختر ح .10
( )5انورح اهلامش ( ،)3من ه الصتحة.
( )6انورح تا ى نو ،له الد .76 /31
( )7ا البخا ي ( ،)8 /7ح ،5096مسله ( ،)2097 /4ح(.)2740
( )8انورح ،واطع اعدلة يف اعيوم (.)410 /1
( )9انورح / https://ar-ar.facebook.com/Al6ourra/postsحىله -بسه-ا رةأ-يف -ج -الرجق ،ن ،ل ،نح يتحة اعستاك حممد احلسن لد ةمحد،
،له التين فوك.
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ق عترب ا ر ءأ ارطال لعدالة الياهد؟ ةم ةهنا ليسه فيرط؟ ،له ال،وم مارتاط ا ق اىلون الضحك

يف فع يو خا مال هلا؟
اختلض الت ،اء يف كلك ،له ،ولنيح

القول األول :اارتاط ا ر ءأ ،ا،تبا
إلي كه اجلم و  ،من ا اه اع فعة(.)2
،د اختلته عافري الت ،اء يف ا نع من الضحك اخلا ،ن ،رف ةهق الىلمام ،مع ا تا ،ه ،له ،د
كلك خا ما للمر ءأ.
رأ الضحك اخلا ،ن ،رف ةهق الىلمام خا مال من خوا م ا.

احلنتية ،الواح ال ،بق ا ادأ ا سخرأ(.)3
ا الىلية منعوا من اهلام اخلا ،ن ،رف ةهق الىلمام من اجملون( ،)4الد،افة( ،)5إ حاك اآلخران
مع اكا (.)6
اليا عية ارطوا يف العدالة جمانبة ما سخض من الضحك ،اإل ا من احلىلاايت ا ضحىلة (.)7
تسخرح هو ال ي أييت ا
احلنافلة منعوا من ،بوم ا ادأ من ة ر الضحك ،حا ي ا ضحىلات ،ا ً
اضحك الناس ،من ،وم ة عق(.)8
الدليقح إن من ختلق ا ال اليق ،إن مل اىلن حرامال ،ال ي اىل ر من الضحك ،يف مناسبة غري مناسبة،
غالبا ما ًر كلك إ ،دم احملا وة ،له ةمو دان  ،ا با الي وات(.)9
القول الثاين، :دم اارتاط ا ر ءأ ،فق اىلتي الس مة من التسوق .إلي كه الواهراة(.)10
الدليقح ،دم الدليق ،له اارتاط ا ر ءأ ،ض ،ن عداد خوا م ا.

الرجوليًة .تا العني ( ،)299 / 8ايط حالح دا نتسانية حتمق مرا،اما اإلنسان ،له الو،وف ،ند حماسن اعخـ ق كيـق العـادات .ا صـباح
( )1ال ُـمُر ءأُ لحةح ُ
مام ُّ
ا نري ،للتيومي (.)569 / 2
( )2انورح بيني احل،ا ق ارح نا الد،ا ق حااية اليليب ( ، )222 /4اليرح الىلبري ،للد دار ،مع حااية الدسو،ي ( ،)166 /4ـتح العااـا اـرح الـوجيا (،)21 /13
التر ( ،)347 /11التتا ى الىلربى (.)356 /15
( )3انوــرح بيــني احل،ــا ق اــرح نــا الــد،ا ق حااــية اليــليب ( ، )222 /4البنااــة اــرح اهلدااــة ( ،)150 /9ا ســخرأح مــن ااَضــحك منـ النــاس ،اَضــحك مــن ها .ةســاس
الب غة ،للاتيري (.)443 / 1
( )4جمن اليَّيءح إِكا يل غلظ، ..وهلهح جق ماجن أن ةخ من غلظ الوج ،لة احلياء ،لين فعريب حم  .ك رأ اللحة ،الفن د اد (.)495 / 1
( )5الد،افةح ا ااح .جممق اللحة ،الفن ا س ( ح .)830
( )6انورح اليرح الىلبري ،للد دار ،مع حااية الدسو،ي ( ،)166 /4فلحة السالك (.)242 /4
( )7انورح احلا ي الىلبري ( ،)150 /17تر ا ه ( ،)275 /14ةسىن ا طال يف ارح ض الطال  ،لا راي اعنصا ي (.)348 /4
( )8انورح النىله التوا د السنية ،له ميىلق احملر  ،لربهان الدان افن متلح ( ،)271 /2حااية الر ض ا رفع ،الفن ،اسه (.)598 /7
( )9انورح اليرح الىلبري ،للد دار ،مع حااية الدسو،ي (.)166 /4
( )10انورح احملله مآلاث (.)476 ،475 /8
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،ام افن حام مح ح ا ،ام اليا عيح إكا ان اعغل اعظ ر من ةمر الطا،ة ا ر ءأح ،بله ا اد ،
إكا ان اعغل من ةمر ا عصية ،خ ف ا ر ءأح دت ا اد .
ةن اىلتتي ف ر الطا،ة ا عصية ،ةما ك ر ا ر ءأ هاهنا تضوم من ال،وم
،ام ةفو حممدح ان
و اارتاط ا
ساد يف ال،ضية؛ عهنا إن انه من الطا،ة الطا،ة حئ ،ن ا ،إن انه ليسه من الطا،ة
يف ةمو الداينة ،إك مل أيت ف لك نا ،ر ن ال سنةا(.)1
املناقشة والرتجيح :ال ي ارتجح لدى الباحأ ةن ا ادأ من اىل ر إ حاك اآلخران ملباطق ،ة

مع اكا  ،مرد دأ ،لىلن ارا،ه يف كلك ةحوام الناس ،حاجت ه إ إثبات حق مل وجد فينة ،لي إال َمن ه
حال  ،تً ،د ق حالة ف،د ها ،اعمر إكا اق ا سع(.)2
ميىلن ةن ا ،ن دليق ال،وم ال اينح أبن مرا،اأ ا ر ءأ من الدان الطا،ة ،ا نبحي للمسله ةن اتصض
م عايل ،ابتعد ،ن الستساف( ،)3عن س ق فن سعد السا،دي ، امح ،ام سوم ح «إن ،ا جق
حي معايل اعمو  ،اىلر ستسا ا»(.)4
ما دله السنة ـ ،له كم رأ الضحك ،الىل ةثناء  ،تي حداأ معا اة فن حيدأ ، ،امح
مسعه سوم  ا،ومح «ويل للذي حيدث فيكذب ليضحك به القوم ،ويل له ،ويل له»(.)5
يف حداأ ةيب هرارأ  مر و،ا إلي ح «من أيخ ،ئ هؤالء الىللمات يعمق ينن ة اعله من اعمق
ينن» ؟ ،ام ةفو هرارأح ،لهح ةان اي سوم  ،أخ فيدي عد مخسا، ،امح «ا ق احملا م ىلن ة،بد الناس،
ا ض ا ،سه لك ىلن ةغىن الناس ،ةحسن إ جا ك ىلن مؤمنا ،ةح للناس ما حت لنتسك ىلن
مسلما ،وال تكثر الضحك ،فإن كثرة الضحك متيت القلب»(.)6

( )1احملله مآلاث (.)475 /8
( )2انورح التتا ى الىلربى (.)356 /15
() 3
اليعر ،من ال و  ،من ق ايءح ة دا  .طلبة الطلبة ( ح .)44
َّ
الس ْت َساف من ًِ
( )4ا الطرباين يف ا عجه اع سط ( ،)210 / 3احلا ه ل  ،يحح يف ا ستد ك ،له الصحيحني ( ،)112 / 1يـحح اعلبـاين يف يـحيح اجلـامع (،)384 / 1
ح.1890
( )5ا ةمحـ ــد يف مسـ ــند ( ،)224 /33ح ،20021ةفـ ــو دا د ( ،)297 /4ح ،4990اللتـ ــظ لـ ـ  ،الرتمـ ـ ي ( ،)557 /4ح ،2315حسـ ــن  ،يـ ــحح احلـ ــا ه يف
ا ســتد ك ،لــه الصــحيحني ( ،)108 /1ح، ،142ــوى إســناد احلــا ظ افــن حجــر يف فلــو ا ـرام ( ح  ،)552حســن اعلبــاين يف يــحيح اجلــامع الصــحري ايد ـ (/2
 ،)1199ح.7136
( )6ا ةمحــد يف مســند ( ،)458 /13ح ،8095الرتمـ ي ( ،)551 /4ح ،2305اللتــظ لـ ، ،ــام افــن ،ســا رح احســن غراـ ا .معجــه افــن ،ســا ر (،)791 /2
حسن اعلباين يف يحيح اجلامع ( ،)82 /1ح.100
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املطلب الرابع :حكم ضحك القاضي إىل بعض اخلصوم دون بعض

،له ال،ا ي العدم فني اخلصوم ،ن،ق افن حام ا تا ،ه ،له كلك(.)1
،ام افن اد مح ح اةكعوا ،له ةن اج ،لي ةن اسوي فني اخلصمني يف اجمللنا(.)2
مما استند ا ،لي يف كلك ما ا مصع فن اثفه( ،)3ةن ،بد فن الافري ،انه فين فني ةخي ،مر
فن الافري( )4خصومة ،دخق ،بد فن الافري ،له سعيد فن العا (، ،)5مر فن الافري مع ،له السرار، ،ام
سعيد لعبد فن الافريح هاهنا، ،امح ال، ،ضاء سوم  - ة سنة سوم  - اةن اخلصمني ا،عدان
فني ادي احلىلها(.)6
،د نا  ،اء احلنتية ا الىلية اليا عية ،له منع ال،ا ي من الضحك عحد اخلصوم( ،)7هو ظاهر
م احلنافلة( )8حه اجلميع.
،ام افن ال،يه مح ح ااحلا ه من ي ،ن ع ةحد اخلصمني ،له اآلخر، ،ن اإل،بام ،لي د ن ، ،ن
ميا ال،يام ل د ن خصم ؛ لئ اىلون ك اعة إ انىلسا ،ل اآلخر ،عت ،ن ال،يام تجت  ،ث،ق لسان
يناا(.)9
فق ةى فع ا الىلية ةن اىلون كلك ُخلُ ُ ،مع الناس ،موما ،اتضاحك مع ه ،ىلون ي ،بوسة
فحري غض  ،مع لا م للتوا ع(.)10
وسط افن رحون مح ، ،امح ا ليىلن حىل بسما ،نور راسة ومسا ،إطرا ،ت ما ،اىلون
ةفدا مر داي فردا  ،حسن الاي ،ليلبن ما اليق ف ؛ إن كلك ةهي يف ح ،ةكق يف اىلل  ،ةدم ،له ضل
،،ل  ،يف تالتة كلك نا م ب م ،ليلام من الصمه احلسن السىلينة الو،ا ما حيتظ ف مر ء ؛ تميق اهلمه
( )1انورح مرا اإلكا  ،الفن حام ( ح .)50
( )2فدااة اجملت د هنااة ا ،تصد (.)255 /4
( )3مصع فن اثفه فن ،بد فن الافري فن العوام اعسدي ،لني احلداأ ،ان ،افدا ،مات سنة 157ه .هو عيض ،مل اسمع من جد ؛ ل لك ُعًض حدا هنا.
انورح الت،را ( ح  ،)533م ا الت ا (.)158 /10
(، )4مر فن الافري فن العوام اعسدي ال،راي ،ةخو ،بد فـن الـافري .ـان مـع ا فـئ ةميـة ا ،لـه ةخيـ ، ،ـام افـن حـامح ،تلـ ةخـو ،بـد ،ـودال .ـان كلـك سـنة 60ه.
انورح الطب،ات الىلربى ( ،)185 / 5اع ،م (.)77 / 5
( )5سعيد فن العا فن سعيد اعموي ،ك العصـافة ،ك العمامـة، ،تـق ةفـو فبـد  ،ـان لـ ،نـد مو ـ  سـع سـنني ،ك ـر يف الصـحافة ،يل إمـرأ الىلو ـة لع مـان ،إمـرأ
ا دانة عا اة .مات سنة 58ه .انورح الت،را ( ح .)237
( )6ا ةمحد يف مسند ( ،)29 /26ح ،16104ةفو دا د ( ،)440 /5ح ، 3588يحح احلا ه ،ا  ،ال هيب .ا ستد ك ،له الصـحيحني ،مـع التلخـيا للـ هيب
( ،)106 /4ح، ، 7029ام احلا ظ افن حجرح ا يف إسناد مصع فن اثفه فن ،بد فن الافري؛ هو عيضا .التلخيا احلبري ،الفن حجر (.)354 /4
( )7انورح اهلدااة يف ارح فدااة ا بتدي ( ، )103 /3الىلايف يف  ،ةهق ا دانة ،الفن ،بد الرب ( ،)953 /2ة الطالبني ،مدأ ا تتني (.)161 /11
( )8انورح ارح الا يي ،له تتصر اخلر،ي ( ،)277 /7الر ض ا رفع ،للب ويت ،مع حاايت  ،الفن ،اسه (.)526 /7
( )9إ ،م ا و،عني ،ن العا ني ،الفن ال،يه (.)25 /5
( )10انورح ال خريأ ،لل،رايف (.)82 /10
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إلي  ،اىلرب يف نتوس اخلصوم اجلراءأ ،لي  ،من غري ىلرب او ر  ،ال إ،جا استيعر  ،ىل ا اني يف الدان،
،ي يف ةخ ق ا ؤمننيا(.)1
ا ك ر فع من ةلض يف دا ال،ضاء ال،ضاأ ،افن السمناين()2؛ حيأ ،امح ا ال مياح مع خصه
ال اسا ً  ،ال اضحك يف ج ا(.)3
ـ فعد ةن ن،ق م النو ي اآلنض ال ر ـ ح ا ال اُحرت ف لك ،إن عل
،ام افن حجر اهليتمي مح
ة ر الناس ـ حىت من ل نسبة إ العله ـ إن اصري مر دال ،له ،وم كا،ة ،ته ين ا َخسا ال تراطاا(.)4
اُؤَّ د هنا ،له ما ك ر الت ،اء من خطو أ ىلتري ا سله ف ن  ،ةن ةمر حيتا إ فصريأ احتياط(.)5
،ام اخلطي اليرفيئ مح

ح ا احلىله ملردأ ،ويه ،يحتاط ل ا(.)6

املطلب اخلامس :حكم الضحك من أهل العلم ابلشرع واملتدينني
ك ر العلماء كلة من اع عام الهللا ُىل ًتر ياحب اُ، ،نوا ف لك يف مصنتامه ،يف م الردأ ،ة،اكان عا
من ا.
،د ا تق الت ،اء ،له ةن االست ااء فدان تر(.)7
،ام

عا ح

ﱹﱻﱼﱽ ﱾﱿ
ﱺ
ﭐﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﲀﲁﱠ (.)8
،د ك ر ةهق التتسري يف ه اآلاة سب النا م ا ي و  ،نسو ،هنا من تسري احلا ظ البحوي مح ح
،ن االىلليب م،ا ق ،تادأح ةن النيب  ان اسري يف غا أ بوك ،فني ادا ث ثة نتر من ا نا ،ني ،اثنان
است اائن مل،ر ن الرسوم ،والثالث يضحك"(.)1

( )1بصرأ احلىلام يف ةيوم اع،ضية مناه اعحىلام ،الفن رحون (.)32 /1
() 2
ِ
الرحيب ،من  ،اء احلنتية ،ل صانيض يف ا لت ،التا اخ ،من اح ا ة ال،ضاأ طراق النجاأا يف ةد ال،ضاء .ويف
السمناينح ،لي فن حممد فن ةمحد ،ةفو ال،اسه
افن ً
ً
سنة  499هـ .انورح اع ،م (.)329 / 4
() 3
ِ
السمناين (.)97 /1
ة ال،ضاأ طراق النجاأ ،الفن ً
( )4اإل ،م ف،واطع اإلس م ،الفن حجر اهليتمي ( ح .)123
( )5انورح الـد ا ختـا  ،للحصـىلتي ،معـ حااـية افـن ،افـدان ( د احملتـا ) ( ،)224 /4مـنح اجلليـق اـرح تتصـر خليـق ( ،)211 /9حتتـة احملتـا يف اـرح ا ن ـا  ،معـ
حوااي الير اين العبادي ( ،)88 /9ا حئ (.)12 /9
( )6محئ احملتا إ معر ة معاين ةلتاظ ا ن ا  ،للخطي اليرفيئ (.)433 /5
( )7انوــرح البحــر الرا ــق اــرح نــا الــد،ا ق ،معـ منحــة اخلــالق ،الفــن ،افــدان ،ىلملــة الطــو ي للبحــر الرا ــق ( ،)132 /5اــرح تتصــر خليــق ،للخراــي ( ،)63 /8هنااــة
احملتا ( ،)416 /7ا بد (.)480 /7
([ )8سو أ التوفةح.]65
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مما ل ، ،ة مالست ااء ملدان ،حىله ما إكا است اة اخا فييء من الدان؛ طل

العله الير،ي،

مسع خر ن ،يا و السخراة الضحك .هق كلك العمق تر؟
اختلض الت ،اء يف ه ا سألة ،له ،ولنيح
ال،وم اع مح إن ه ا التعق تر ،إلي كه فع احلنتية اليا عية(.)2
،ام افن جنيهح ا جبلوس ،له مىلان مر تع التيب م ران ،مع كا،ة اسألون من ا سا ق،
اضحىلون من  ،ر اضرفون م خراق( ،)3ا اىلتر اجلميع؛ الستختا ه ملير .
ا لو مل لن ،له مىلان مر تع ،لىلن است ائ م ران اتميه ،ال،وم اضحىلونا(.)4
ﱹﱻﱼ
ﱺ
الدليقح ميىلن ةن استدم هله فعموم ،ول عا ح ﭐﱡﭐﱳﱴ ﱵﱶﱷﱸ
ﲇ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ
ﲈ
ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲑﲒﲓﱠ (.)5
ال،وم ال اينح إن ه ا التعق ال اىلتر ياحب  ،اختا النو ي من اليا عية.
،ام مح ح االصوا ح ةن ال اىلتر ...ة،لها(.)6
الدليقح ميىلن االستدالم لل،وم ال اينح أبن ه ا الضحك مرتدد فني ةن اىلون أبمر من ةمو الدان ،يىلون
ترال ،فني ةن اىلون ف ات الصاحلني ،يىلون س،ال ،مع االحتمام ال انبحي التسر محلىله ،له ا سله
ملىلتر.
الرتجيح :ال،وم فىلتر من عق كلك ة،ر لداللة النا( ،)7يُنور ي إ ،صد الضاحك ،إن ،صد
السخراة من الو،اظ ل امه ،إن اتسق()8؛ ل،ول عا ح ﭐﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
ﳙﳛﳜ ﳝ
ﳚ
ﳓﳕﳖ ﳗﳘ
ﳔ
ﳌﳎﳏﳐﳑﳒ
ﳍ
ﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋ

( )1اعثر عيض ،ما ك ر حم،ق تسري البحوي؛ لىلون مرس ل ،ن ،تادأ ،ةما الىلليب م،ا ق ليسا فييء ،اع م مرت ك مت ه ،م،ا ق إن ـان افـن سـليمان ،ـو ـ ا ،
إن ان افن حيان ،د ى منا ري .معامل التنااق يف تسري ال،ر ن ( ،)366 / 2ثبه ما اؤاد معنـا مـن طراـق سـياق خـر .انوـرح الصـحيح ا سـند مـن ةسـبا النـا م،
،بق الواد،ي ( ح .)108
ِ
( )2انورح جممع اعهنر يف ارح ملت،ه اعتر ( ،)695 /1لسان احلىلام ،افن ال ًي ْحنَة ( ح  ،)415تح العااا ارح الوجيا (.)104 /11
ِ
(ِ ) 3
ضَر َ ف ، ،ريبٌّ يحيح .الصحاح (.)1467 /4
داق اـُلَ ُّ
ض ليُ ْ
ا ْخراقح ا نْ ُ
( )4البحر الرا ق (.)132 /5
([ )5سو أ التوفةح.]65،66
( )6ة الطالبني ،مدأ ا تتني (.)68 /10
( )7انورح التصق يف ا لق اعهواء النحق ،الفن حام (.)142 /3
( )8انورح جامع البيان ،ن أت اق ي ال،ر ن ،للطربي ( ،)372 /21البنااة ارح اهلدااة (.)392 /6
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ﳞﳟﳠﳡﱠ( ،)1استحق التأدا ( ،)2إن ،صد االست ااء ملدان ةهل  ،الواهر ةن ه ا التعق تر.
اخلامتة
ةمحد
وييات.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

با ك عا ،له ،ون

و ي، ،له إتام ه ا البحأ ،ةخلا ي ا ما ويله ي من نتا ،

أوال :أهم النتائج:
الضحك من يتات اإلنسان الهللا انترد ينا ،ن غري من احليوان ،هل الصتة ةحىلام دا .
للضحك وا د إميانية ،يحية ،اجتما،ية.
الضحك ةنوا  ،من ا ند  ،من ا باح ،من ا ىلر .
الصحيح من ة،وام العلماء ةن الضحك ال ابطق الو وء.
ا تق العلماء ،له ةن الضحك ابطق الص أ.
الصحيح من ة،وام العلماء ةن التبسه ال ابطق الص أ.
ال و للمحرم ةن اضحك نبي ا ،له الصيد ،إن عق حرم ،لي اع ق من كلك الصيد ،لامت التداة.

 .8اعترب الضحك التبسه ةما أ ،له ا البىلر يف النىلاح.
 .9رد ا ادأ من ُ،رف فىل رأ الضحك ،اخلا ،ن حد الىلمام ،إال إكا مل اوجد ااهد غري .
 .10ال و لل،ا ي ةن اضحك لبع اخلصوم د ن فع .
ُ .11حيىله فردأ من حك من الدان اعا ر  ،من ا تدانني عجق دان ه.
 .12ال و للمرةأ التبسه الضحك للرجق اعجنيب.
اثنيا :أهم التوصيات:

تأ ا سا ق الير،ية ا تعل،ة ملطبا اإلنسانية ،الضحك البىلاء ،السر الرتح.
خر د،واان ةن احلمد هلل العا ني ،يله سله ،له نبينا حممد ،ل يحب ةكعني.
قائمة املصادر واملراجع:
-1القرآن الكرمي.
-2إحتاف اخلريأ ا رأ فا ا د ا سانيد العيرأ ،ةمحد فن ةيب فىلر البويريي (ت 840هـ) ،احمل،قح دا ا يىلاأ
للبحأ العلمي ،إباراف ايسر فن إفراهيه ،دا الوطن للنير ،الرايض ،ط1ح 1420هـ.
([ )1سو أ احلجراتح .]11
( )2انورح جممو تا ى افن م (.)365 /28
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-3اإلكا  ،ةفو فىلر حممد فن إفراهيه فن ا ن النيسافو ي (ت 319هـ) ،احمل،قح ؤاد ،بد ا نعه ةمحد ،دا
ا سله للنير التو اع ،ط1ح 1425هـ2004 -م.
-4اإلكا  ،ةفو فىلر حممد فن إفراهيه فن ا ن النيسافو ي (ت 319هـ) ،حت،يقح ؤاد ،بد ا نعه ةمحد ،دا
ا سله للنير التو اع ،ط1ح 1425هـ2004 -م.
-5اإلحسان يف ،را يحيح افن حبان ،حممد فن حبان فن ةمحد التميمي ،ةفو حامت ،الدا مي ،البُسهللا
(ت 354هـ) ،ر ي ح اعمري  ،ء الدان ،لي فن فلبان التا سي (ت  739هـ) ،ح ،،خر ةحادا
،لق ،لي ح اعي اع نؤ ط ،مؤسسة الرسالة ،فري ت ،ط1ح  1408هـ  1988 -م.
-6إحياء ،لوم الدان ،ةفو حامد حممد فن حممد الحاايل الطوسي (ت 505هـ) ،دا ا عر ة ،فري ت.
-7االختيا لتعليق ا ختا ، ،بد فن حممود فن مود د ا ويلي البلدحي ،جمد الدان ةفو التضق احلنتي
(ت 683هـ) ،عليقح الييخ حممود ةفو د،ي،ة ،مطبعة احلليب ،ال،اهرأ ،طح 1356هـ 1937 -م.
-8ةد الدنيا الدان ،ةفو احلسن ،لي فن حممد فن حممد البصري البحدادي ،الي ري م ا دي (ت
450هـ) ،دا مىلتبة احلياأ ،طح 1986م.
-9إ اء الحليق يف خترا ةحاداأ منا السبيق ،حممد انير الدان اعلباين (ت 1420هـ) ،إارافح هري
اليا اش ،ا ىلت اإلس مي ،فري ت ،ط2ح 1405هـ 1985 -م.
(ت 538هـ) ،حت،يقح حممد
-10ةساس الب غة ،ةفو ال،اسه حممود فن ،مر فن ةمحد ،الاتيري جا
مسق ،يون السود ،دا الىلت العلمية ،فري ت ،ط1ح  1419هـ 1998 -م.
-11ةسد الحافة ،ةفو احلسن ،لي فن ةيب الىلرم حممد فن حممد الييباين اجلا ي، ،ا الدان افن اعثري (ت
630هـ) ،دا التىلر ،فري ت ،طح 1409هـ 1989 -م.
-12ةسىن ا طال يف ارح ض الطال  ،راي فن حممد فن راي اعنصا ي ،ان الدان ةفو حيىي السنيىلي
(ت 926هـ) ،دا الىلتا اإلس مي ،فد ن طبعة فد ن ات اخ ،مع حااية الرملي الىلبري.
-13اإلاراف ،له نىله مسا ق اخل ف ،ال،ا ي ةفو حممد ،بد الوها فن ،لي فن نصر البحدادي
ا الىلي (ت 422هـ) ،احمل،قح احلبي فن طاهر ،دا افن حام ،ط1ح 1420هـ 1999 -م.
-14اإليافة يف تييا الصحافة ،ةفو التضق ةمحد فن ،لي فن حممد فن ةمحد فن حجر العس ،ين (ت
852هـ) ،حت،يقح ،ادم ،بد ا وجود ،لي حممد معوض ،دا الىلت العلمية ،فري ت ،ط1ح  1415هـ.
-15إ،انة الطالبني ،له حق ةلتاظ تح ا عني ،ةفو فىلر (ا ي و ملبىلري) فن حممد اطا الدمياطي (ت
فعد 1302هـ) ،دا التىلر للطبا،ة النير التو اع ،ط1ح  1418هـ  1997 -م.
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-16إ ،م ا و،عني ،ن العا ني ،ةفو ،بد حممد فن ةيب فىلر فن ةاو ا عر ف مفن ،يه اجلو اة (ت
 751هـ)، ،دم ل ،لق ،لي خر ةحادا اث ح ةفو ،بيدأ مي و فن حسن م سلمان ،اا ك يف
التخرا ح ةفو ،مر ةمحد ،بد ةمحد ،دا افن اجلو ي ،ا ملىلة العرفية السعوداة ،ط1ح 1423هـ.
-17اإل ،م ف،واطع اإلس م ،ةمحد فن حممد فن ،لي فن حجر اهليتمي ،ا ا الدان ايخ اإلس م ،ةفو
العباس (ت 974هـ) ،حت،يقح حممد ،واد العواد ،دا الت،وى ،سو اي ،ط1ح 1428هـ 2008 -م.
-18اع ،م ،خري الدان فن حممود فن حممد الا لي الدمي،ي (ت 1396هـ) ،دا العله للم اني ،ط15ح
2002م.
-19اإل،نا يف  ،اإلمام ةمحد فن حنبق ،موسه فن ةمحد فن موسه احلجا ي ا ،دسي ،ر الصاحلي،
ارف الدان ،ةفو النجا (تح 968هـ) ،احمل،قح ،بد اللطيض حممد السبىلي ،دا ا عر ة فري ت ،لبنان.
-20اإلنصاف يف معر ة الراجح من اخل ف ، ،ء الدان ةفو احلسن ،لي فن سليمان ا ردا ي الدمي،ي
الصاحلي احلنبلي (ت 885هـ) ،دا إحياء الرتاث العريب ،ط2ح فد ن ات اخ.
-21التر ق (ةنوا الرب ق يف ةنواء التر ق) ،ةمحد فن إد ان ال،رايف (ت 684هـ)، ،امل الىلت  ،فد ن طبعة،
فد ن ات اخ.
-22ةنوا التنااق ةسرا التأ اق ،انير الدان ةفو سعيد ،بد فن ،مر فن حممد اليريا ي البيضا ي (ت
685هـ) ،حت،يقح حممد ،بد الرمحن ا ر،يلي ،دا إحياء الرتاث العريب ،فري ت ،ط1ح  1418هـ.
-23اع سط يف السنن اإلكا االخت ف ،ةفو فىلر حممد فن إفراهيه فن ا ن النيسافو ي (ت 319هـ)،
حت،يقح ةفو محاد يحري ةمحد حنيض ،دا طيبة ،الرايض ،ط1ح  1405هـ  1985 -م.
-24البحر الرا ق ارح نا الد،ا ق ،ان الدان فن إفراهيه فن حممد ،ا عر ف مفن جنيه ا صري
(ت970هـ) ،يف خر ح ىلملة البحر الرا ق حملمد فن حسني فن ،لي الطو ي احلنتي ال،اد ي (ت فعد
 1138هـ) ،محلاايةح منحة اخلالق الفن ،افدان ،دا الىلتا اإلس مي ،ط2ح فد ن ات اخ.
-25تر ا ه (يف ر ا ه اليا عي) ،ةفو احملاسن ،بد الواحد فن إمسا،يق الر ايين (ت 502هـ)،
حت،يقح طا ق تحي السيد ،دا الىلت العلمية ،ط1ح  2009م.
-26فدااة اجملت د هنااة ا ،تصد ،ةفو الوليد حممد فن ةمحد فن حممد افن اد ال،رطيب الي ري مفن اد
احلتيد (ت 595هـ) ،دا احلداأ ،ال،اهرأ ،فد ن طبعة ،ات اخ النيرح 1425هـ 2004 -م.
-27فدا ع الصنا ع يف ر ي اليرا ع ، ،ء الدان ،ةفو فىلر فن مسعود فن ةمحد الىلاساين احلنتي (ت
587هـ) ،دا الىلت العلمية ،ط2ح 1406هـ 1986 -م.
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-28البد ا نري يف خترا اعحاداأ اآلاث الوا،عة يف اليرح الىلبري ،سرا الدان ،مر فن ،لي افن ا ل،ن
ا صري (ت 804هـ) ،حت،يقح مصطته ةفو الحيط خران ،دا اهلجرأ ،الرايض ،ط1ح 1425هـ.
-29فلحة السالك ع،ر ا سالك ا عر ف تااية الصا ي ،له اليرح الصحري (اليرح الصحري هو ارح
ِ
اإلم ِام مالِ ٍ
ك) ،ةفو العباس ةمحد فن حممد اخللويت،
الييخ الد دار لىلتاف ا سمه ة،ر ا سالك ل َم ْ َه ِ ِْ َ َ
الي ري ملصا ي ا الىلي (ت 1241هـ) ،دا ا عا ف ،فد ن طبعة ،فد ن ات اخ.
-30فلو ا رام من ةدلة اعحىلام ،ةفو التضق ةمحد فن ،لي فن حممد افن حجر العس ،ين (ت 852هـ)،
احمل،قح الد تو ماهر التحق ،دا ال،بن ،الرايض ،ط1ح  1435هـ  2014-م.
-31البنااة ارح اهلدااة ،ةفو حممد حممود فن ةمحد فن موسه الحيتاىب احلنتي فد الدان العيئ (ت 855هـ)،
دا الىلت العلمية ،فري ت ،لبنان ،ط1ح  1420هـ  2000 -م.
-32البيان التحصيق اليرح التوجي التعليق سا ق ا ستخرجة ،ةفو الوليد حممد فن ةمحد فن اد
ال،رطيب (ت 520هـ) ،ح ،،ح د حممد حجي خر ن ،دا الحر اإلس مي ،فري ت ،ط2ح  1408هـ.
حممد فن ،بد الرًاق احلسيئ ،ةفو التي  ،ا ل ً ،ر ضه،
حممد فن ً
-33ات العر س من جواهر ال،اموسً ،
الافيدي (ت 1205هـ) ،جممو،ة من احمل،،ني ،دا اهلدااة ،فد ن طبعة ،فد ن ات اخ.
َّ
-34التا اإل ليق ختصر خليق ،حممد فن اوسض فن ةيب ال،اسه العبد ي الحرانطي ،ةفو ،بد ا واق
ا الىلي (ت 897هـ) ،دا الىلت العلمية ،ط1ح 1416هـ1994-م.
-35ات اخ العلماء النحواني من البصراني الىلو يني غريهه ،ةفو احملاسن ا تضق فن حممد فن مسعر التنوخي
ا عري (ت 442هـ) ،حت،يقح د، .بد التتاح احللو ،هجر ،ال،اهرأ ،ط2ح 1412هـ 1992 -م.
فن مسله فن ،تيبة الدانو ي (ت 276هـ) ،ا ىلت
-36أت اق تتلض احلداأ ،ةفو حممد ،بد
االس مي ،مؤسسة اإلاراق ،ط2ح 1419هـ 1999 -م.
 -37بصرأ احلىلام يف ةيوم اع،ضية مناه اعحىلام ،إفراهيه فن ،لي فن حممد ،افن رحون ،فرهان الدان
اليعمري (ت 799هـ) ،مىلتبة الىلليات اع هراة ،ط1ح 1406هـ 1986 -م.
-38التبصرأ، ،لي فن حممد الرفعي ،ةفو احلسن ،ا عر ف مللخمي (ت  478هـ) ،د اسة حت،يقح الد تو
ةمحد ،بد الىلرمي جني  ،ا أ اع ،اف اليؤ ن اإلس مية، ،طر ،ط1ح  1432هـ  2011 -م.
 -39بيني احل،ا ق ارح نا الد،ا ق ، ،مان فن ،لي البا ،ي ،خر الدان الاالعي احلنتي (ت  743هـ)،
يب (ت  1021هـ) ،ا طبعة الىلربى اعمرياة ،الق ،ال،اهرأ ،ط1ح  1313هـ.
مع حاايةح ةمحد ًِ
اليْلِ ُّ
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-40حتتة الت ،اء ،حممد فن ةمحد فن ةيب ةمحد ،ةفو فىلر  ،ء الدان السمر،ندي (ت حنو 540هـ) ،دا
الىلت العلمية ،فري ت ،ط2ح  1414هـ  1994 -م.
-41حتتة احملتا يف ارح ا ن ا  ،ةمحد فن حممد افن حجر اهليتمي ،مع حااية ،بد احلميد الير اين،
حااية ةمحد فن ،اسه العبادي (ت 992ه) ،جعه يححهح ،له ،دأ نسخ عر ة جلنة من
العلماء ،ا ىلتبة التجا اة الىلربى صر ،فد ن طبعة، ،ام النيرح  1357هـ  1983 -م.
-42حتتة ا لوك ،ان الدان ةفو ،بد حممد فن ةيب فىلر فن ،بد ال،اد احلنتي الرا ي (ت 666هـ)،
حت،يقح د، .بد ن ار ةمحد ،دا البيا ر اإلس مية ،فري ت ،ط1ح 1417هـ.
-43التح،يق يف ةحاداأ اخل ف ،كام الدان ةفو التر ،بد الرمحن فن ،لي فن حممد اجلو ي (ت
597هـ) ،احمل،قح مسعد ،بد احلميد حممد السعدين ،دا الىلت العلمية ،فري ت ،ط1ح 1415هـ.
-44الت رأ يف الت ،اليا عي الفن ا ل،ن ،سرا الدان ةفو حتا ،مر فن ،لي فن ةمحد ا صري (ت
804هـ) ،حت،يقح حممد حسن إمسا،يق ،دا الىلت العلمية ،فري ت ،ط1ح  1427هـ  2006 -م.
-45التصوار النبوي لل،يه اخلل،ية التيراعية يف احلداأ اليراض، ،لي ،لي يبح ،ا ىلتبة اع هراة للرتاث،
ط1ح  1423هـ2002 -م.
-46التعامق ا ير للمرةأ مع الرجق اعجنيب يف وء السنة ،إ،دادح نبيلة فنه اد احلليبة ،سالة م،دمة
لنيق د جة ا اجستري يف ،سه السنة ،لوم ا ،جبامعة اإلمام ملرايض ،للعام 1428 ،1427ه.
-47التعراتات الت ،ية ،حممد ،ميه اإلحسان اجملددي الرب هللا ،دا الىلت العلمية (إ،ادأ يض للطبعة
ال،دمية يف م ستان 1407هـ 1986 -م) ،ط1ح 1424هـ 2003 -م.
 -48تسري الطربي = جامع البيان ،ن أت اق ي ال،ر ن ،حممد فن جرار فن اااد الطربي (ت 310هـ)،
حت،يقح د، .بد الرت ي ،ملتعا ن مع مر ا البحوث ملدا  ،دا هجر ،ط1ح  1422هـ.
 -49تسري ال،ر ن العويه الفن ةيب حامت ،ةفو حممد ،بد الرمحن فن حممد فن إد ان الرا ي افن ةيب حامت (ت
327هـ) ،حت،يقح ةسعد حممد الطي  ،ا ملىلة العرفية السعوداة ،مىلتبة ناا البا  ،ط3ح 1419هـ.
-50التتسري ا نري يف الع،يدأ اليراعة ا ن  ،د هبة فن مصطته الاحيلي ،دا التىلر ا عاير ،دميق،
ط2ح  1418هـ.
، -51را الت ا  ،ةفو التضق ةمحد فن ،لي فن حممد فن ةمحد فن حجر العس ،ين (ت 852هـ)،
حت،يقح حممد ،وامة ،دا الرايد ،سو اي ،ط1ح 1986 – 1406م.
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حلد ا نطق ا دخق إلي معلتاظ العامية اعم لة الت ،ية ،ةفو حممد ،لي فن ةمحد افن حام

اعندلسي الواهري (ت 456هـ) ،حت،يقح إحسان ،باس ،فري ت ،دا مىلتبة احلياأ ،ط1ح 1900م.
-53التلخيا احلبري يف خترا ةحاداأ الرا عي الىلبري ،ةفو التضق ةمحد فن ،لي افن حجر العس ،ين
(ت852هـ) ،حت،يقح ةفو ،ايه حسن فن ،باس ،مؤسسة ،رطبة ،مصر ،ط1ح 1416هـ 1995 -م.
-54م ا الت ا  ،ةفو التضق ةمحد فن ،لي فن حممد فن ةمحد فن حجر العس ،ين (ت 852هـ)،
مطبعة دا رأ ا عا ف النوامية ،اهلند ،ط1ح 1326هـ.
-55م ا اللحة ،حممد فن ةمحد فن اع هري اهلر ي ،ةفو منصو (ت 370هـ) ،حت،يقح حممد ،وض
مر ، ،دا إحياء الرتاث العريب ،فري ت ،ط1ح 2001م.
 -56يسري الىلرمي الرمحن يف تسري م ا نان، ،بد الرمحن فن انير فن ،بد السعدي (ت 1376هـ)،
احمل،قح ،بد الرمحن فن مع اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،ط1ح 1420هـ  2000 -م.
-57ال مر الداين ارح سالة افن ةيب اد ال،ري اين ،ياحل فن ،بد السميع اآليب اع هري (ت 1335هـ)،
ا ىلتبة ال ،ا ية ،فري ت.
-58جامع فيان العله ضل  ،ةفو ،مر اوسض فن ،بد افن ،بد الرب النمري ال،رطيب (ت 463هـ)،
حت،يقح ةيب اعابام الاهريي ،دا افن اجلو ي ،ا ملىلة العرفية السعوداة ،ط1ح  1414هـ  1994 -م.
-59اجلامع عحىلام ال،ر ن ،ةفو ،بد حممد فن ةمحد فن ةيب فىلر مشن الدان ال،رطيب (تح 671هـ)،
حت،يقح ةمحد الربد ين إفراهيه ةطتيش ،دا الىلت ا صراة ،ال،اهرأ ،ط2ح 1384هـ  1964 -م.
-60ك رأ اللحة ،ةفو فىلر حممد فن احلسن فن د اد اع دي (ت 321هـ) ،حت،يقح ماي منري فعلبىلي ،دا
العله للم اني ،فري ت ،ط1ح 1987م.
-61اجلوهرأ النريأ ،ةفو فىلر فن ،لي فن حممد احلدادي العبادي َّ ِ
ي اليمئ احلنتي (ت 800هـ) ،ا طبعة
الافِيد ً
اخلرياة ،ط1ح 1322هـ.
-62حااية الدسو،ي ،له اليرح الىلبري ،حممد فن ةمحد فن ،ر ة الدسو،ي ا الىلي (ت 1230هـ) ،دا
التىلر ،فد ن طبعة فد ن ات اخ.
-63حااية الر ض ا رفع ارح اد ا ست،نع، ،بد الرمحن فن حممد فن ،اسه العايمي احلنبلي النجدي (ت
1392هـ)( ،فد ن انار) ،ط1ح  1397هـ.
-64احلا ي الىلبري يف  ،م ه اإلمام اليا عي هو ارح تتصر ا اين، ،لي فن حممد البصري ا ا دي
(ت 450هـ) ،حت،يقح ،لي معوض، ،ادم ،بد ا وجود ،دا الىلت العلمية ،فري ت ،ط1ح 1419هـ.
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 -ة من ة ا و  -خسر (ت

-65د احلىلام ارح غر اعحىلام ،حممد فن رامر فن ،لي الي ري
885هـ) ،دا إحياء الىلت العرفية ،فد ن طبعة ،فد ن ات اخ.
-66د،ا ق ة يل الن ه ليرح ا نت ه ا عر ف فيرح منت ه اإل ادات ،منصو فن اونن فن ي ح الدان افن
حسن فن إد ان الب ويت احلنبلي (ت 1051هـ)، ،امل الىلت  ،ط1ح 1414هـ 1993 -م.
-67داوان كي الرمة ارح ةيب نصر الباهلي ااة ثعل  ،ةفو نصر ةمحد فن حامت الباهلي (ت  231هـ)،
احمل،قح ،بد ال،د س ةفو ياحل ،مؤسسة اإلميان جدأ ،ط1ح  1982م  1402 -هـ.

-68ال خريأ ،ةفو العباس ا ا الدان ةمحد فن إد ان فن ،بد الرمحن ا الىلي الي ري مل،رايف (ت
684هـ) ،احمل،قح حممد حجي ،خر ن ،دا الحر اإلس مي ،فري ت ،ط1ح 1994م.
 -69د احملتا  ،الفن ،افدان ،حممد ةمني فن ،مر فن ،بد العااا ،افدان الدمي،ي (ت 1252هـ)، ،له
الد ا ختا  ،للحصتىلي ،ارح نوار اعفصا  ،للتمراتاي ،دا التىلر ،فري ت ،ط2ح 1412هـ.
 -70سالة احلجا (مطبو مع سالة الدماء الطبيعية للنساء) ،حممد فن ياحل الع يمني (ت1421هـ)،
فد ن معلومات نير.
-71الر ض الداين (ا عجه الصحري) ،سليمان فن ةمحد فن ةاو اللخمي اليامي ،ةفو ال،اسه الطرباين (ت
360هـ) ،حت،يقح حممد اىلو حممود احلا ةمرار ،ا ىلت اإلس مي ،دا ،ما  ،فري ت، ،مان.
 -72ة الطالبني ،مدأ ا تتني ،ةفو راي حميي الدان حيىي فن ارف النو ي (ت 676هـ) ،حت،يقح هري
اليا اش ،ا ىلت اإلس مي ،فري ت – دميق – ،مان ،ط3ح 1412هـ 1991 -م.
 -73ة الع ،ء ناهة التض ء ،حممد فن حبان فن ةمحد التميمي ،ةفو حامت ،الدا مي ،البُسهللا (ت
354هـ) ،احمل،قح حممد حمي الدان ،بد احلميد ،دا الىلت العلمية ،فري ت.
ِ
السمناين (ت  499هـ)،
 -74ة ال،ضاأ طراق النجاأ، ،لي فن حممد فن ةمحد ،ةفو ال،اسه
الرحيب افن ً
ً
حت،يقح د .ي ح الدان الناهي ،مؤسسة الرسالة ،فري ت ،دا التر،ان، ،مان ،ط2ح 1404هـ -
1984م.
 -75اد ا عاد يف هدي خري العباد ،حممد فن ةيب فىلر فن ةاو فن سعد مشن الدان افن ،يه اجلو اة (ت
751هـ) ،مؤسسة الرسالة ،فري ت ،مىلتبة ا نا اإلس مية ،الىلواه ،ط27ح 1415هـ 1994 -م.
-76الااهر يف معاين لمات الناس ،حممد فن ال،اسه فن حممد فن فيا  ،ةفو فىلر اعنبا ي (ت 328هـ)،
حت،يقح د .حامت ياحل الضامن ،فري ت ،مؤسسة الرسالة ،ط1ح  1412هـ 1992-م.
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-77سلسلة اعحاداأ الضعيتة ا و و،ة ةثرها السيئ يف اعمة ،ةفو ،بد الرمحن حممد انير الدان فن
احلا نوح فن جنايت اعلباين (ت 1420هـ) ،دا ا عا ف ،الرايض ،ط1ح  1412هـ 1992 -م.
-78سنن افن ماج  ،افن ماج ةفو ،بد حممد فن اااد ال،ا ائ ،ماج اسه ةفي اااد (ت 273هـ)،
حت،يقح حممد ؤاد ،بد البا،ي ،دا إحياء الىلت العرفية ،يصق ،يسه البايب احلليب.
ِ
الس ِج ْستاين (ت 275هـ) ،حت،يقح
-79سنن ةيب دا د ،ةفو دا د سليمان فن اعاعأ فن إسحاق اع دي ً
اعي اع نؤ ط ،حمَ َّمد ِامق ،ر فللي ،دا الرسالة العا ية ،ط1ح  1430هـ  2009 -م.
َ
-80سنن الرتم ي ،حممد فن ،يسه فن َس ْو أ فن موسه فن الضحاك ،الرتم ي ،ةفو ،يسه (ت 279هـ)،
حت،يق عليقح ةمحد حممد اا ر (جـ  ،)2 ،1حممد ؤاد ،بد البا،ي (جـ  ،)3إفراهيه ،طوأ ،وض (جـ
 ،)5 ،4ار ة مىلتبة مطبعة مصطته البايب احلليب ،مصر ،ط2ح  1395هـ  1975 -م.
-81سنن الدا ،طئ ،ةفو احلسن ،لي فن ،مر فن ةمحد البحدادي الدا ،طئ (ت 385هـ) ،ح ،،ح اعي
اع نؤ ط ،خران ،مؤسسة الرسالة ،فري ت ،لبنان ،ط1ح  1424هـ  2004 -م.
-82السنن الىلربى ،ةمحد فن احلسني فن ،لي اخلُ ْسَرْ ِجردي اخلراساين ،ةفو فىلر البي ،ي (ت 458هـ)،
حت،يقح حممد ،بد ال،اد ،طا ،دا الىلت العلمية ،فري ت ،ط3ح  1424هـ  2003 -م.
-83ارح الا يي ،مشن الدان حممد فن ،بد الا يي ا صري احلنبلي (ت 772هـ) ،دا العبيىلان،
ط1ح 1413هـ 1993 -م.
-84ارح العمدأ يف الت - ،تا الط ا أ، ،ي الدان ةفو العباس ةمحد فن ،بد احلليه فن ،بد الس م افن
يمية احلراين (ت  728هـ) ،احمل،قح د .سعود العطييان ،مىلتبة العبيىلان ،الرايض ،ط1ح 1412هـ.
-85ارح العمدأ يف فيان مناسك احل العمرأ، ،ي الدان ةفو العباس ةمحد فن ،بد احلليه افن يمية احلراين
(ت  728هـ) ،حت،يقح د .ياحل احلسن ،مىلتبة احلرمني ،الرايض ،ط1ح  1409هـ.
-86اليرح الىلبري ،له مل ا ،نع، ،بد الرمحن فن حممد فن ةمحد فن ،دامة ،افن ةيب ،مر ا ،دسي (ت
 682هـ) ،حت،يقح د، .بد الرت ي ،د، .بد التتاح احللو ،دا هجر ،ال،اهرأ ،ط1ح 1415هـ.
-87اليرح ا متع ،له اد ا ست،نع ،حممد فن ياحل فن الع يمني (ت 1421هـ) ،دا افن اجلو ي ،ط1ح
 1428 - 1422هـ.
-88ارح ن،يح التصوم ،ةفو العباس ا ا الدان ةمحد فن إد ان فن ،بد الرمحن ا الىلي ال،رايف
(ت684هـ) ،حت،يقح ط ،بد الرؤ ف سعد ،ار ة الطبا،ة التنية ا تحدأ ،ط1ح  1393هـ 1973 -م.
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-89ارح تتصر الر ة ،سليمان فن ،بد ال،وي فن الىلرمي الطويف الصريري ،ةفو الرفيع ،جنه الدان (ت
716هـ) ،احمل،قح ،بد فن ،بد احملسن الرت ي ،مؤسسة الرسالة ،ط1ح 1407هـ 1987 -م.
-90ارح تتصر خليق للخراي ،حممد فن ،بد اخلراي ا الىلي ةفو ،بد (ت 1101هـ) ،دا التىلر
للطبا،ة ،فري ت ،فد ن طبعة فد ن ات اخ.
-91اع اإلميان ،ةمحد فن احلسني فن ،لي فن موسه اخلُ ْسَرْ ِجردي اخلراساين ،ةفو فىلر البي ،ي (ت
458هـ) ،ح ،،ح الد تو ،بد العلي حامد ،ةارف ،له حت،ي ،ح تتا ةمحد الند ي ،مىلتبة الراد للنير
التو اع ملرايض ملتعا ن مع الدا السلتية فبومباي مهلند ،ط1ح  1423هـ  2003 -م.
-92الصحاح ات اللحة يحاح العرفية ،ةفو نصر إمسا،يق فن محاد اجلوهري التا ايب (ت 393هـ) ،حت،يقح
ةمحد ،بد الحتو ،طا  ،دا العله للم اني ،فري ت ،ط4ح  1407هـ  1987 -م.
-93يحيح البخا ي (اجلامع ا سند الصحيح ا ختصر من ةمو سوم  سنن ةايم ) ،حممد فن
إمسا،يق ةفو ،بد البخا ي اجلعتي ،حت،يقح حممد هري فن انير الناير ،دا طوق النجاأ (مصو أ ،ن
السلطانية إب ا ة ر،يه حممد ؤاد ،بد البا،ي) ،ط1ح 1422هـ.
-94يحيح اجلامع الصحري ايدا  ،ةفو ،بد الرمحن حممد انير الدان ،فن احلا نوح فن جنايت فن دم،
اعا،ود ي اعلباين (ت 1420هـ) ،ا ىلت اإلس مي.
-95الصحيح ا سند من ةسبا النا م ،م ْ،بق فن ه ِادي ف ِن م ْ،بِ ِق ف ِن َ،ا ِ َدأَ اهلم َداين الو ِ
ادُّ ،ي (ت
ُ ُ ُ َ
َْ
ُ
1422هـ) ،ال،اهرأ ،مىلتبة افن يمية ،ط ،4ماادأ من،حة1408 ،هـ1987 -م.
-96يحيح مسله (ا سند الصحيح ا ختصر فن،ق العدم ،ن العدم إ سوم  ،)مسله فن احلجا
ال،يريي (ت261هـ) ،حت،يقح حممد ؤاد ،بد البا،ي ،دا إحياء الرتاث العريب ،فري ت.
 -97عيض اجلامع الصحري ايد  ،ةفو ،بد الرمحن حممد انير الدان ،فن احلا نوح فن جنايت فن دم،
اعا،ود ي اعلباين (ت 1420هـ) ،ةارف ،له طبع ح هري اليا اش ،ا ىلت اإلس مي.
-98الطب،ات الىلربى ،ةفو ،بد حممد فن سعد فن منيع اهلامشي ملوالء ،البصري ،البحدادي ا عر ف مفن
سعد (ت 230هـ) ،حت،يقح إحسان ،باس ،دا ياد  ،فري ت ،ط1ح 1968م.
-99طلبة الطلبة، ،مر فن حممد فن ةمحد ،ةفو حتا ،جنه الدان النستي (ت 537هـ) ،ا طبعة العامرأ،
مىلتبة ا ىن فبحداد ،طح 1311هـ.
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-100العااا ارح الوجيا ا عر ف مليرح الىلبري [ يف فع

الطبعاتح تح العااا]، ،بد الىلرمي فن حممد فن

،بد الىلرمي ،ةفو ال،اسه الرا عي ال،ا ائ (ت 623هـ) ،حت،يقح ،لي حممد ،وض ، -ادم ةمحد ،بد
ا وجود ،دا الىلت العلمية ،فري ت ،ط1ح  1417هـ  1997 -م.
،-101مدأ الت ، ،ةفو حممد مو ق الدان ،بد فن ةمحد فن حممد فن ،دامة اجلما،يلي ا ،دسي ر
الدمي،ي احلنبلي (ت 620هـ) ،حت،يقح ةمحد حممد ،ا  ،ا ىلتبة العصراة ،طح 1425هـ 2004 -م.
،-102يون اعدلة يف مسا ق اخل ف فني  ،اء اعمصا  ،ةفو احلسن ،لي فن ،مر فن ةمحد البحدادي
ا الىلي ا عر ف مفن ال،صا (ت 397هـ) ،د اسة حت،يقح د، .بد احلميد فن سعد فن انير
السعودي ،مىلتبة ا لك د الوطنية ،الرايض ،طح  1426هـ  2006 -م.
-103الحر الب ية يف ارح الب جة الو داة ،راي فن حممد فن ةمحد فن راي اعنصا ي ،ان الدان ةفو حيىي
السنيىلي (ت 926هـ) ،ا طبعة ا يمنية ،فد ن طبعة فد ن ات اخ.
-104غرا احلداأ ،ةفو ُ،بيد ال،اسه فن س ًم فن ،بد اهلر ي البحدادي (ت 224هـ) ،حت،يقح د.
حممد ،بد ا عيد خان ،مطبعة دا رأ ا عا ف الع مانية ،حيد مد ،الد ن ،ط1ح  1384هـ  1964-م.
-105التتا ى الىلربى ،الفن يمية، ،ي الدان ةفو العباس ةمحد فن ،بد احلليه فن ،بد الس م احلراين (ت
728هـ) ،دا الىلت العلمية ،فري ت ،ط1ح 1408هـ 1987 -م.
 -106تح البا ي ارح يحيح البخا ي ،ةمحد فن ،لي فن حجر العس ،ين (852ه) ،ر،يهح حممد
،بد البا،ي ،إبارافح حم الدان اخلطي  ،عليق الع مةح افن م  ،فري ت ،دا ا عر ة ،طح 1379هـ.
 -107تح ال،دار ،مام الدان افن اهلمام حممد فن ،بد الواحد السيواسي (ت 861هـ) ،دا التىلر.
 -108تح ا نعه ارح يحيح مسله ،ة.د .موسه ااهني الاني ،دا الير ق ،ط1ح 1423هـ.
-109التر  ،مع صحيح التر لع ء الدان ،لي فن سليمان ا ردا ي (ت 885هـ) ،حممد فن متلح
فن حممد فن متر  ،ةفو ،بد  ،مشن الدان ا ،دسي الراميىن ر الصاحلي احلنبلي (ت 763هـ) ،احمل،قح
د، .بد الرت ي ،مؤسسة الرسالة ،ط1ح 1424هـ  2003 -م.
-110التصق يف ا لق اعهواء النحق ،ةفو حممد ،لي فن ةمحد فن سعيد فن حام اعندلسي ال،رطيب
الواهري (ت 456هـ) ،ال،اهرأ ،مىلتبة اخلاجني.
-111التوا الد اين  ،له سالة افن ةيب اد ال،ري اين ،ةمحد فن غامن (ة غنيه) فن سامل افن م نا ،ا ا
الدان النترا ي (ت 1126هـ) ،دا التىلر ،طح 1415هـ 1995 -م.
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-112ال،اموس احمليط ،جمد الدان حممد فن اع،و التري مدي (ت 817هـ) ،حت،يقح مىلت حت،يق الرتاث
العر،سوسي ،مؤسسة الرسالة ،فري ت ،ط88ح  1426ه.
يف مؤسسة الرسالة ،إبارافح حممد
ُ
،-113واطع اعدلة يف اعيوم ،ةفو ا وتر ،منصو فن حممد ا ر ى السمعاين احلنتي ر اليا عي (ت
489هـ) ،حت،قح حممد حسن اليا عي ،دا الىلت العلمية ،فري ت ،لبنان ،ط1ح 1418هـ1999 -م.
-114الىلايف يف  ،ةهق ا دانة ،افن ،بد الرب ،ةفو ،مر اوسض فن ،بد فن حممد النمري ال،رطيب (ت
463هـ) ،حت،يقح حممد حممد ةحيد ،مىلتبة الرايض احلدا ة ،الرايض ،ط2ح 1400هـ 1980 -م.
 -115تا العني ،ةفو ،بد الرمحن اخلليق فن ةمحد فن ،مر التراهيدي البصري (ت 170هـ) ،حت،يقح د.
م دي ا خا مي ،د .إفراهيه السامرا ي ،دا مىلتبة اهل م.
-116الىلتا ا صنض يف اعحاداأ اآلاث  ،ةفو فىلر فن ةيب ايبة، ،بد فن حممد فن إفراهيه العبسي
(ت 235هـ) ،حت،يقح مام احلوت ،مىلتبة الراد ،الرايض ،ط1ح 1409هـ.
 -117ياف ال،نا ،ن مل اإل،نا  ،منصو فن اونن فن ي ح الدان الب و ه احلنبله (ت 1051هـ)،
فري ت ،دا الىلت العلمية.
 -118تااة اعخيا يف حق غااة االختصا  ،ةفو فىلر فن حممد فن ،بد ا ؤمن احلسيئ احلصئ، ،ي الدان
اليا عي (ت 829هـ) ،حت،يقح ،لي فلطجي حممد سليمان ،دا اخلري ،دميق ،ط1ح 1994م.
-119الىلليات معجه يف ا صطلحات التر ق اللحواة ،ةاو فن موسه احلسيئ ال،رميي الىلتوي ،ةفو الب،اء
احلنتي (ت 1094هـ) ،حت،يقح ،دانن د اش  -حممد ا صري ،مؤسسة الرسالة – فري ت.
-120اللبا يف ارح الىلتا ، ،بد الحئ فن طال فن محادأ الحنيمي الدمي،ي ا يداين احلنتي (ت
1298هـ) ،ح ،،ح حممد حميي الدان ،بد احلميد ،ا ىلتبة العلمية ،فري ت.
الي ْحنَة
-121لسان احلىلام يف معر ة اعحىلام ،ةمحد فن حممد فن حممد ،ةفو الوليد ،لسان الدان افن ًِ
ال ،تي احلليب (ت 882هـ) ،البايب احلليب ،ال،اهرأ ،ط2ح 1393ه – 1973م.
-122لسان العر  ،حممد فن مىلرم فن ،له ،ةفو التضق ،كام الدان افن منوو اعنصا ي الر اتعه
اإل را،ه (ت 711هـ) ،فري ت ،دا ياد  ،ط3ح 1414هـ.
-123ا بد يف ارح ا ،نع ،إفراهيه فن حممد فن ،بد افن متلح ،ةفو إسحاق ،فرهان الدان (ت
884هـ) ،دا الىلت العلمية ،فري ت ،لبنان ،ط1ح  1418هـ  1997 -م.
-124ا بسوط ،حممد فن ةمحد فن ةيب س ق مشن اع مة السرخسي (ت 483هـ) ،دا ا عر ة ،فري ت،
فد ن طبعة ،ات اخ النيرح 1414هـ 1993 -م.
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-125مل ةيب اجا ا سمه الحااة الت،را  ،ةمحد فن احلسني فن ةمحد ،ةفو اجا  ،ا ا الدان ةفو
الطي اعيت اين (ت 593هـ)، ،امل الىلت .
-126اجملتىب من السنن (السنن الصحرى) ،ةفو ،بد الرمحن ةمحد فن اعي فن ،لي النسا ي (ت303هـ)،
حت،يقح ،بد التتاح ةفو غدأ ،مىلت ا طبو،ات اإلس مية ،حل  ،ط2ح 1406ه – 1986م.
-127جممع اعهنر يف ارح ملت،ه اعتر، ،بد الرمحن فن حممد فن سليمان ا د،و فييخي اد  ،اعرف
فداماد ة ندي (ت 1078هـ) ،دا إحياء الرتاث العريب.
-128جممع الا ا د منبع التوا د ،ةفو احلسن نو الدان ،لي فن ةيب فىلر فن سليمان اهلي مي (تح
807هـ) ،احمل،قح حسام الدان ال،دسي ،مىلتبة ال،دسي ،ال،اهرأ ،طح 1414هـ1994 ،م.
-129جممق اللحة ،ةمحد فن ا س فن رايء ال،ا ائ ،افن ا س ،ةفو احلسني (ت 395هـ) ،د اسة حت،يقح
هري سلطان ،مؤسسة الرسالة ،فري ت ،ط2ح 1406هـ 1986 -م.
((مع ىلملة السبىلي ا طيعي)) ،ةفو راي حميي الدان حيىي فن ارف النو ي
-130اجملمو ارح ا
(ت 676هـ) ،دا التىلر.
-131جممو تا ى الع مة ،بد العااا فن م مح ، ،بد العااا فن ،بد فن م (ت 1420هـ)،
ةارف ،له كع طبع ح حممد فن سعد اليواعر.
-132احملىله احمليط اع،وه ،ةفو احلسن ،لي فن إمسا،يق فن سيد ا رسي (ت 458هـ) ،حت،يقح ،بد
احلميد هندا ي ،ط1ح  1421هـ  2000 -م ،دا الىلت العلمية ،فري ت.
-133احملله مآلاث  ،ةفو حممد ،لي فن ةمحد فن سعيد فن حام اعندلسي ال،رطيب الواهري (ت 456هـ)،
دا التىلر ،فري ت.
-134احمليط الربهاين يف الت ،النعماين ،ةفو ا عايل فرهان الدان حممود فن ةمحد افن َما َأَ البخا ي (ت
616هـ) ،حت،يقح ،بد الىلرمي اجلندي ،دا الىلت العلمية ،فري ت ،لبنان ،ط1ح  1424هـ 2004 -م.
-135تتصر خ يات البي ،ي ،ةمحد فن َـ ْرح فن ةمحد اللَّخمه اإلابيله ،ةفو العباس ،ا ا الدان
اليا عي (ت 699هـ) ،حت،يقح د .كاي ،،ق ،مىلتبة الراد ،الرايض ،ط1ح 1417هـ 1997 -م.
-136ا دخق إ د اسة ا اه الت ،ية، ،له كعة حممد ،بد الوها  ،دا الس م ،ال،اهرأ ،ط2ح
1422هـ 2001 -م.
 -137مرا اإلكا يف العبادات ا عام ت اال،ت،ادات ،ةفو حممد ،لي فن ةمحد فن سعيد فن حام
اعندلسي ال،رطيب الواهري (ت 456هـ) ،دا الىلت العلمية ،فري ت.
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-138مسا ق اإلمام ةمحد فن حنبق ااة افن ،بد  ،ةفو ،بد ةمحد فن حممد فن حنبق الييباين (ت
241هـ) ،حت،يقح هري اليا اش ،ا ىلت اإلس مي ،فري ت ،ط1ح 1401هـ 1981 -م.
-139ا ستد ك ،له الصحيحني ،ةفو ،بد احلا ه حممد فن ،بد فن حممد النيسافو ي ا عر ف مفن
البيع (ت 405هـ) ،حت،يقح مصطته ،طا ،دا الىلت العلمية ،فري ت ،ط1ح .1990 – 1411
-140مسند افن ةيب ايبة ،ةفو فىلر فن ةيب ايبة، ،بد فن حممد فن إفراهيه العبسي (ت 235هـ)،
احمل،قح ،ادم فن اوسض العاا ي ةمحد فن راد ا اادي ،دا الوطن ،الرايض ،ط1ح 1997م.
-141مسند اإلمام ةمحد فن حنبق ،ةفو ،بد ةمحد فن حممد فن حنبق الييباين (ت 241هـ) ،حت،يقح
اعي اع نؤ ط ،خران ،إارافح د ،بد الرت ي ،مؤسسة الرسالة ،ط1ح  1421هـ  2001 -م.
-142ميىلق إ،را ال،ر ن ،مىلي فن ةيب طال َمحًوش ال،ري اين ر اعندلسي ا الىلي (ت 437هـ)،
حت،يقح د .حامت ياحل الضامن ،مؤسسة الرسالة ،فري ت ،فد ن طبعة فد ن ات اخ.
-143مصباح الاجاجة يف ا د افن ماج  ،ةفو العباس ا ا الدان ةمحد فن ةيب فىلر فن إمسا،يق
البويريي اليا عي (ت 840هـ) ،احمل،قح حممد الىلينا ي ،دا العرفية ،فري ت ،ط2ح 1403هـ.
-144ا صباح ا نري يف غرا اليرح الىلبري ،ةمحد فن حممد فن ،لي التيومي ر احلموي ،ةفو العباس (ت
حنو 770هـ) ،ا ىلتبة العلمية ،فري ت.
-145ا صنض ،ةفو فىلر ،بد الر اق فن ام فن ان ع احلمريي اليماين الصنعاين (ت 211هـ) ،حت،يقح
حبي الرمحن اع،ومي ،اجمللن العلمي ،اهلند ،اطل منح ا ىلت اإلس مي ،فري ت ،ط2ح 1403هـ.
العاليَةُ فَِاَا ِ ِد ا َسانيد ال ً َمانِيَ ِة ،ةفو التضق ةمحد فن ،لي افن حجر العس ،ين (ت852هـ)،
-146ا طَال ُ َ
الي ري ،دا العايمة ،دا الحيأ ،ط1ح  1420هـ -
احمل،قح جممو،ة مح ني ،نسيقح د .سعد َّ
 2000م.
-147معامل التنااق يف تسري ال،ر ن ،حميي السنة ،ةفو حممد احلسني فن مسعود فن حممد فن التراء البحوي
(ت510هـ) ،احمل،قح ،بد الر اق ا دي ،دا إحياء الرتاث العريب ،فري ت ،ط1ح  1420هـ.
-148معاين ال،ر ن إ،راف  ،إفراهيه فن السري فن س ق ،ةفو إسحاق الاجا (ت 311هـ)، ،امل الىلت ،
فري ت ،ط1ح  1408هـ  1988 -م.
-149معاين ال،ر ن إ،راف  ،إفراهيه فن السري فن س ق ،ةفو إسحاق الاجا (ت 311هـ)، ،امل الىلت ،
فري ت ،ط1ح 1408هـ 1988 -م.
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-150ا عجه اع سط ،سليمان فن ةمحد فن ةاو اللخمي اليامي ،ةفو ال،اسه الطرباين (ت 360هـ)،
احمل،قح طا ق فن ،وض فن حممد، ،بد احملسن فن إفراهيه احلسيئ ،دا احلرمني ،ال،اهرأ.
-151ا عجه الىلبري ،سليمان فن ةمحد فن ةاو فن مطري اللخمي اليامي ،ةفو ال،اسه الطرباين (ت
360هـ) ،احمل،قح محدي فن ،بد اجمليد السلتي ،مىلتبة افن يمية ،ال،اهرأ ،الطبعةح ال انية.
-152ا عجه الوسيط ،جممع اللحة العرفية مل،اهرأ (إفراهيه مصطته ،ةمحد الاايت ،حامد ،بد ال،اد  ،حممد
النجا ) ،ال،اهرأ ،دا الد،وأ.
-153معجه م،ااين اللحة ،ةمحد فن ا س فن رايء ال،ا ائ الرا ي ،ةفو احلسني (ت 395هـ) ،حت،يقح
،بد الس م حممد ها ن ،طح دا التىلر1399 ،هـ 1979 -م.
-154محئ احملتا إ معر ة معاين ةلتاظ ا ن ا  ،مشن الدان ،حممد فن ةمحد اخلطي اليرفيئ اليا عي
(ت 977هـ) ،دا الىلت العلمية ،ط1ح 1415هـ 1994 -م.
-155ا حئ، ،بد فن ةمحد افن ،دامة ا ،دسي (ت 620هـ) ،مىلتبة ال،اهرأ ،طح 1388هـ.
-156متا يح الحي (التتسري الىلبري) ،ةفو ،بد حممد فن ،مر فن احلسن التيمي الرا ي ا ل ،فتخر
الدان الرا ي خطي الري (ت 606هـ) ،دا إحياء الرتاث العريب – فري ت ،ط3ح  1420هـ.
-157ا ،دمة يف  ،العصر ،د .ضق فن ،بد مراد ،اجليق اجلداد انار ن ،ينعاء ،ط2ح 1437هـ.
-158ا ،صد اعسىن يف ارح معاين ةمساء احلسىن ،ةفو حامد حممد فن حممد الحاايل الطوسي (ت
505هـ) ،احمل،قح فسام اجلايب ،الناارح اجلتان اجلايب، ،رب  ،ط1ح 1407هـ 1987 -م.
-159ا متع يف ارح ا ،نع ،ان الدان ا نَ َّجه فن  ،مان افن ا نجه التنوخي (ت  695هـ) ،حت،يقح ،بد
ُ
ا لك افن دهيش( ،اُطل منح مىلتبة اعسدي ،مىلة ا ىلرمة) ،ط3ح 1424هـ 2003 -م.
-160ا نت،ه ارح ا وطأ ،ةفو الوليد سليمان فن خلض فن سعد التجييب اعندلسي (ت 474هـ) ،مطبعة
السعادأ ،مصر ،ط1ح 1332هـ( ،ر يو ما دا الىلتا اإلس مي ،ال،اهرأ ،ط2ح فد ن ات اخ).
-161ا نت،ه من تا ى ضيلة الييخ ياحل فن و ان التو ان ،ياحل فن و ان التو ان ،كعح ،ادم
الترادان ،دا اإلمام ةمحد ،السعوداة ،ط1ح 2006م.
-162منح اجلليق ارح تتصر خليق ،حممد فن ةمحد فن حممد ُ،لَيش ،ةفو ،بد ا الىلي (ت 1299هـ)،
دا التىلر ،فري ت ،فد ن طبعة ،ات اخ النيرح 1409هـ1989-م.
-163من ا الطالبني ،مدأ ا تتني يف الت ، ،حيىي فن ارف النو ي (ت 676هـ) ،حت،يقح ،وض ،اسه
ةمحد ،وض ،دا التىلر ،ط1ح 1425هـ 2005-م.
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يف ،ة اإلمام اليا عي ،ةفو اسحاق إفراهيه فن ،لي فن اوسض اليريا ي (ت 476هـ) ،دا
-164ا
الىلت العلمية ،فري ت.
-165مواه اجلليق يف ارح تتصر خليق ،مشن الدان ةفو ،بد حممد فن حممد فن ،بد الرمحن
الر،يئ (ت 954هـ) ،دا التىلر ،ط3ح 1412هـ1992 -م.
الطرافلسي ا حريب ،ا عر ف محلطا ُّ
-166النىله التوا د السنية ،له ميىلق احملر جملد الدان افن يمية ،إفراهيه فن حممد فن ،بد افن
متلح ،ةفو إسحاق ،فرهان الدان (ت 884هـ) ،مىلتبة ا عا ف ،الرايض ،ط2ح 1404ه.
-167ناهة اع،ني النواظر يف ،له الوجو النوا ر، ،بد الرمحن فن ،لي فن حممد اجلو ي (ت 597هـ)،
حت،يقح حممد الرا ي ،مؤسسة الرسالة ،فري ت ،ط1ح 1404هـ 1984 -م.
-168نص الرااة عحاداأ اهلدااة ،مع حاايت فحية اع عي، ،بد فن اوسض الاالعي (ت 762هـ)،
حت،يقح حممد ،وامة ،مؤسسة الراين ،فري ت ،دا ال،بلة لل ،ا ة اإلس مية ،جدأ ،ط1ح 1418هـ.
 -169هنااة احملتا إ ارح ا ن ا  ،مشن الدان حممد فن ةيب العباس ةمحد فن محاأ ا ا الدان الرملي
(ت 1004هـ) ،دا التىلر ،فري ت ،ط ةخريأح 1404هـ 1984 -م.
-170الن ااة يف غرا احلداأ اعثر ،جمد الدان ةفو السعادات ا با ك فن حممد فن حممد افن اعثري (ت
606هـ) ،حت،يقح طاهر الاا ي ،حممود الطناحي ،ا ىلتبة العلمية ،فري ت1399 ،هـ 1979 -م.
-171اهلدااة يف ارح فدااة ا بتدي، ،لي فن ةيب فىلر فن ،بد اجلليق الترغاين ا رغيناين ،ةفو احلسن فرهان
الدان (ت 593هـ) ،حت،ي،قح ط م اوسض ،دا احياء الرتاث العريب ،فري ت ،لبنان.
-172الوايف ملو يات ،ي ح الدان خليق فن ةابك فن ،بد الصتدي (ت 764هـ) ،حت،يقح ةمحد
اع نؤ ط ر ي مصطته ،دا إحياء الرتاث ،فري ت ،طح1420هـ2000 -م.
-173الوسيط يف ا ه  ،ةفو حامد حممد فن حممد الحاايل الطوسي (ت 505هـ) ،حت،يقح ةمحد حممود
إفراهيه ،حممد حممد اتمر ،دا الس م ،ال،اهرأ ،ط1ح 1417هـ.
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