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  الدكتور حممد عجاج اخلطيب

  :االحتشام يف اللغة •
من حشم حيتشم احتشاما، واحلشمة احلياء واالنقباض، واالستحياء، واالستحياء مبالغة يف احلياء، 

: مثل االستجابة مبالغة يف اإلجابة، وأطلق اهللا تعاىل االستحياء على املبالغة يف االحتشام يف قوله تعاىل
} ا َجاءُه َفَجاءْتُه ِإْحَداُمهَا َمتِْشي َعَلى اْسِتْحَياء قَاَلْت ِإنَأِيب َيْدُعوَك لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما َسَقْيَت لََنا فـََلم

  ]٢٥القصص[  }َوَقص َعَلْيِه اْلَقَصَص قَاَل َال َختَْف َجنَْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظاِلِمنيَ 
  :١)١(وتقول حشمته و أحشمته أي أخجلته

  :قال كثري يف االحتشام مبعىن احلياء
  عندي بما قد فعلت أحتشم     ؤهماإني متى لم يكن عطا    

  :وقال عنرتة العبسي
  فيصدني عنها كثير تحشمي     وأرى المطاعم لو أشاء حويتها    

  :وقال ساعدة اهلذيل
  ٢)٢(يكسى جماًال ويفند غير محتشم     إن الشباب رداء من يزن تره    

وبأي شيء  ال أقطع إن قطعت يده فبأي شيء يأكل،": يف السارق للمرة الثالثة �وقال علي 
  ).٣( "من اهللا أن ال أدع له يداً ) ألستحي(يستنجي؟ وإن قطعت رجله فبأي شيء ميشي؟ إين ألحتشم 

  .ويقال فالن حيتشم احملارم أي يتوقاها
وصار مألوفاً يف العربية أن يقال ملن يكشف من بدنه ما ال يليق كشفه، وملن ال يوقر من هو أكرب 

بل ) احتشم(أو يسيء التصرف بإشارة أو عبارة أو فعل وحنو هذا  منه، أو يرفع صوته فوق املألوف،
  .وشاع هذا يف عامة الناس وخاصتهم

  :االحتشام يف الشرع •

                                                           
  )حشم (لسان العرب والقاموس احمليط  وتاج العروس مادة )  ١
  )حشم ( لسان العرب مادة )  ٢
َوالسارُِق َوالسارَِقُة فَاْقطَُعواْ أَْيِديـَُهَما َجزَاء ِمبَا َكَسَبا َنَكاالً {: وتفسري قوله تعاىل) حشم (ولسان العرب  ٢/١٩١ انظر تفسري آيات األحكام للشيخ حممد السايس)  ٣

 ٢/٣٩وفتح القدير  ]٣٨املائدة[} مَن الّلِه َوالّلُه َعزِيٌز َحِكيٌم 
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يقوم مفهوم االحتشام يف الشرع على معناه اللغوي بأوسع مدلوالته، وأوضح صوره، وعموم مشوله، 
عليها، والرتغيب فيها، وبيان فضائلها من خالل دعوته إىل احلياء، وااللتزام مبكارم األخالق واحلث 

والرتهيب من مساوئ األخالق والزجر عنها، ... وآثارها، ومنازل أصحاا وأجورهم يف الدنيا واآلخرة 
  .وبيان آثارها الوخيمة، وأحوال أهلها يف الدنيا، وعاقبتهم يف اآلخرة

يع جوانب اإلسالم، وتعم ودعوة اإلسالم إىل مكارم األخالق عامة، وإىل احلياء خاصة تشمل مج
  :وفيما يلي بيان هذا. ميادين احلياة على كثرة حماورها

  :يف جانب العقيدة - ١  
  )٤("اإلميان بضع وستون شعبة، واحلياء شعبة من شعب اإلميان: " �قال 

اإلميان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول ال إله إال اهللا، : " ويف رواية
  .)٥("إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإلميانوأدناها 

حني مر برجل من األنصار يعظ أخاه يف احلياء، كأنه يعاتبه يقول له  - �وما أبلغ قول الرسول 
  .)٦("دعه فإنه من اإلميان"  –قد أضر بك ... إنك لتستحي 

  :يف جانب العبادة – ٢  
نـَْفِسَك َتَضرعاً َوِخيَفًة َوُدوَن اجلَْْهِر ِمَن اْلَقْوِل بِاْلُغُدو َواآلَصاِل َوالَ َواذُْكر ربَك ِيف {: يقول عز وجل
  ]٢٠٥األعراف[ }َتُكن مَن اْلَغاِفِلنيَ 

إذا أقيمت الصالة فال تأتوها تسعون وأتوها متشون : "�قال رسول اهللا : قال �وعن أيب هريرة 
  .)٧("ا وما فاتكم فأمتواعليكم السكينة، فما أدركتم الصالة فصلو 

فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكربنا  �كنا مع رسول اهللا : �وقال أبو موسى األشعري 
يا أيها الناس اْربـَُعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائباً، : "�ارتفعت أصواتنا، فقال النيب 

  .)٨("إنه معكم، إنه قريب تبارك امسه، وتعاىل جده
  :جانب السلوك يف – ٣  

والسلوك العام أي السلوك يف اتمع، ) الشخصي ( عرض اإلسالم للحياء يف السلوك اخلاص 
  .ومعلوم أن السلوك مظهر من مظاهر العقيدة وااللتزام بالقيم

                                                           
 .٧أخرجه البخاري كتاب اإلميان رقم )  ٤
  .٥١ب اإلميان رقم أخرجه مسلم كتا)  ٥
 .٥٦٥٣أخرجه البخاري كتاب األدب حديث )  ٦
  .٩٤٤ومسلم رقم  ٨٥٧أخرجه البخاري كتاب اجلمعة رقم )  ٧
  .٢٧٧أخرجه البخاري كتاب اجلهاد والسري رقم )  ٨
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  : ففي ميدان السلوك الشخصي
اعبد اهللا  : " �حسبنا ما ورد من آيات كرمية يف تقوى اهللا تعاىل وحسن مراقبته، وقول الرسول 

 .)٩("كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يرك
قلت يا رسول اهللا عوراتنا ما : قال �وحسبنا يف هذا املقام حديث معاوية بن حيدة القشريي 

الرجل يكون : فقال. احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت ميينك: "نأيت منها وما نذر؟؟ قال
اهللا أحق أن : والرجل يكون خاليا؟ قال: د فافعل، قلتإن استطعت أال براها أح: مع الرجل؟ قال

  .)١٠("يستحىي منه
 :وفي ميدان السلوك في المجتمع

مما أدرك الناس من  ": ، مما جاءت به الشرائع السماوية قوله�حسبنا يف هذا املقام ما بينه الرسول 
  ).١١( "كالم النبوة األوىل إذا مل تستحي فاصنع ما شئت

السوي يف سلوكه ومجيع تصرفاته،  لاللتزام باحلياء، وهذا احلديث ناظم لإلنسانإنه دعوة صرحية 
الظاهرة منها والباطنة، اخلاصة والعامة، ذلك ألن احلياء من اإلميان كما سبق بيانه، فسلوك املسلم يف 

  .مجيع أحواله على كمال االتزان واالستقامة
َصعْر َخدَك لِلناِس َوَال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرحًا ِإن اللَه َوَال تُ {: وما أبلغ قول اهللا تعاىل ومشول داللته

  . ]١٨لقمان[ }َال حيُِب ُكل ُخمَْتاٍل َفُخوٍر 
وليكن مسك اخلتام يف موضوع السلوك العام، ما انطلق من مشكاة النبوة، عن أيب سعيد اخلدري 

ما لنا بد، إمنا هي جمالسنا : طرقات، فقالواإياكم واجللوس يف ال: " �قال رسول اهللا : قال �
غض البصر، وكف : وما حق الطريق؟ قال: فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقها، قالوا: نتحدث فيها، قال

  .)١٢("األذى، ورد السالم، وأمر باملعروف، وي عن املنكر
         )١٣()إن من احلياء وقارا، وإن من احلياء سكينة(: ويف احلكمة

يف كل ما سبق ألوان من رفيع األخالق ومكارمها، وحماسن اخلصال، ومجاع ذلك احلياء الذي قال 
نفي وإثبات يف عموم السياق فيكون عاماً، ويعين هذا . )١٤("احلياء ال يأيت إال خبري: "�فيه رسول اهللا 

                                                           
 .٢٤٥رياض الصاحلني ) احلياء خلق يبعث على ترك القبح ومينع التقصري يف حق ذي احلق : (قال العلماء)  ٩

 .٣٥٠١وأبو داود كتاب احلمام حديث  ٢٧١٨و  ٢٦٩٣أخرجه الرتمذي كتاب األدب حديث )  ١٠
 .٣٥٠١وأبو داود كتاب احلمام رقم  ٢١٣١٣أخرجه اإلمام أمحد يف املسند رقم )  ١١
 .٢٢٨٥أخرجه البخاري كتاب املظامل رقم )  ١٢
 .٥٦٥٢أخرجه البخاري كتاب األدب رقم )  ١٣
 .٥٦٥٢األدب رقم أخرجه البخاري كتاب )  ١٤
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لسلوك إمنا هو باب مبفهومه املخالف أن كل ما يتناىف مع احلياء، من وقاحة وسوء أدب، واحنراف يف ا
  .من أبواب الشر، سواء أكان يف القول أو الفعل أو املظهر

  :يف نظر أهل العلم) احلياء(االحتشام  •
مكارم األخالق عشرة؛ صدق احلديث، وصدق اللسان، وأداء (�: قالت السيدة عائشة 

وحفظ الذمام األمانة، وصلة الرحم، واملكافأة بالصنيع، وبذل املعروف، وحفظ الذمام للجار، 
  .)١٥( )للصاحب، وقرى الضيف، ورأسهن احلياء

  .)١٦()من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه(: �وقال عمر 
  )١٧()من كسا باحلياء ثوبه مل ير الناس عيبه(: �وقال علي 

تقنع مبا يليق مبكانتها  واحلشمة حياء النفوس الشريفة العزيزة من أن ترضى بنقص يشينها أو
  .والرتفع عن سفاسفها، ومكارم األخالق، فاحلياء يدفع عزيز النفس كرميها إىل معايل األمور، الرفيعة

واالنقباض عن الكالم حشمًة للمستحيا ، وهو غض الطرف، احلياء من قبيل الوقار(: قال اجلاحظ
  )١٨()وال عجز، وهو عادة حممودة ما مل تكن عن عي، منه

  )١٩()بل هو أوهلا، احلياء من الفضائل اليت تدخل حتت العفة: (وقال بعضهم

  )٢٠( )وما كان الفحش قط يف شيء إال شانه، ما كان احلياء يف شيء إال زانه: (وقال آخر

  . وذهابه ذهاب اخلري أمجعه، بل أصل كل خري، كله خري،واحلياء من مميزات اإلنسان وخصائصه
  . يف انتظام أمور احلياة وأداء احلقوق والقيام بالواجبات، يل األثرجل، وله دور عظيم اخلطر

وأكثرها ، وخلق احلياء من أفضل األخالق وأجلها وأعظمها قدراً : (قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا
كما أنه ليس معه من اخلري شيء ،إال اللحم والدم وصورما الظاهرة، بل هو خاصة اإلنسانية، نفعاً 

ومل نقض ألحد حاجة وال حترى ، ومل تؤد أمانة، ومل يوف بالوعد، اخللق مل يقر الضيفولوال هذا 
وكثري من الناس لوال احلياء  ، وال امتنع من فاحشة، وال سرت له عورة، الرجل اجلميل فآثره والقبيح فتجنبه

  )ال بر له والداً و ، ومل يصل له رمحاً ، ومل يرع ملخلوق حقاً ، مل يؤد شيئاً من األمور املفرتضة عليه
وما ، والقيام باخلريات واملكرمات، فكان احلياء عصب احلياة وحمرك اإلنسان حنو أداء الواجبات

  :أبلغ قول الشاعر وما أبعد دالالته
  الليالي         ولم تستح فاصنع ما تشاء إذا لم تخش عاقبة

                                                           
 .٢/٦٢٤ذيب مدارج السالكني )  ١٥
 .عن مكارم األخالق البن أيب الدنيا ٥/١٨٠٩نضرة النعيم )  ١٦
 .٦٢٤/ ٢ذيب مدارج السالكني )  ١٧

  



 حممد عجاج اخلطيب. د    االحتشام

 www.naseemalsham.com:   موقع نسيم الشام                                                                    ٥

  فال واهللا ما في العيش خير       وال الدنيا إذا ذهب الحياء
  يعيش المرء ما استحيا بخير     ويبقى العود ما بقي اللحاء

كالشجرة الصغرية تستمر حياا ومنوها ما ، فاإلنسان يعيش خبري وطمأنينة ما دام احلياء رداءه
  .فإن نزعت عنها كان حتفها يف نزعها، دامت قشرا حتيط ا وحتفظها وتقيها من كل سوء

  ): احلياء(تربية االحتشام  •
ويف النفوس كلها ، فالفطري ما كان يف جبلة اإلنسان و سجيته وفطرته، ء فطري ومكتسباحليا

كما ميكن اكتساب احلياء مبجالسة من يستحىي ،كاحلياء من كشف العورة... قاسم مشرتك من احلياء
واألدب بالتأدب، ويكون  ، ومصاحبة من عرف بكمال احلياء واالحتشام كالعلم يكون بالتعلم، منه

  . حلياء باالستحياءكسب ا
، وسلك معارج الكمال، فإن قويت خصلة االحتشام يف اإلنسان تدرج يف سبيل األخالق الكرمية

  . ويظن أنه حيسن صنعاً ، ومن قبيح إىل أقبح، وأن ضعفت هذه اخلصلة احندر من سيء إىل أسوأ
، والرفقة الصاحلة والرتبية بالقدوة والنصح باليت هي أحسن، والدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة

  ١٨()الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل: (�سبيل ممتاز إىل عالج هذا القصور، قال 

  :دور األسرة يف االحتشام •
ولألسرة دور كبري يف بناء شخصية أفرادها، فأول جمتمع صغري تتفتح عليه عيون املولود أسرته اليت 
ينهل منها محيد اخلصال، مع منوه وتقدم سنه، ويربز اإلمام حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل هذا الدور 

لية من كل نقش وصورة، الصيب أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خا: (اهلام بقوله
وهو قابل لكل ما نقش، ومائل إىل كل ما ميال به إليه، فإن ُعوَد اخلري وُعلَمُه ونشأ عليه، سعد يف 
الدنيا واآلخرة، واركه يف ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب، وإن ُعوَد الشر وأمهل إمهال البهائم شقي 

يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم {: يل له، وقد قال تعاىلوهلك وكان الوزر يف رقبته القيم عليه والو 
َها َمَالِئَكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد َال يـَْعُصوَن اللَه َما أََمرَ  ُهْم َويـَْفَعُلوَن َما َوأَْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها الناُس َواحلَِْجاَرُة َعَليـْ

  .]٦التحرمي[ }يـُْؤَمُرونَ 
ألب يصونه عن نار الدنيا، فبأن يصونه عن نار اآلخرة أوىل، وصيانته بأن يؤدبه ومهما كان ا

  .)١٩()وينبغي أن يراقبه من أول أمره...  ويهبه، ويعلمه حماسن األخالق، وحيفظه من القرناء السوء

                                                           
 .٤١٩٣وأبو داود كتاب األدب  ٢٣٠٠أخرجه الرتمذي كتاب الزهد رقم )  ١٨
  .١٦١ - ١٥٩نهاج القاصدين وخمتصر م ٧٩و ما بعدها حىت  ٣/٧١إحياء علوم الدين )  ١٩
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وتقع املسؤولية الرتبوية يف األسرة على األبوين مباشرة، وهي مسؤولية عظيمة تتناول بناء شخصية 
  . األوالد بناء قوياً من مجيع الوجوه

ألن الصغري حياكي ، فيجب أن يكون األبوان قدوة طيبة جلميع أوالدهم يف مجيع شؤوم وأحواهلم
بوان مالحظة هذا يف احلديث واملأكل واملشرب لذا وجب على األ، الكبري يف مجيع أموره ويقلده

والتزام باآلداب والوفاء ، واالستئذان وكمال التعاون واالحرتام بني أفراد األسرة، والدخول واخلروج
فمن شب على شيء ... واحرتام حريات اآلخرين ، والعدل بني األوالد...  بالعهود والتقيد بالنظام

  .شاب عليه
  :يهم قال حطان بن املعلى اإلسالميوهم ذخر لنا وألمتنا، وف، فأوالدنا مثار قلوبنا وعماد ظهورنا 

  أكبادنا تمشي على األرض     وإنما أوالدنا حولنـــا  
  تمتنع العين عن الغمض   إن هبت الريح على بعضهم

  : دور القرابات  يف االحتشام •
وتقدير ، وتكافل وتراحم...وصالت الرحم ، وحسن لقاء وآداب، حقوق و واجبات وللقرابات

  .واحرتام ومودة وحمبة واحتشام مبا يكفل للقربة استمرار والتواصل ودوام التعاون بوسطية واعتدال
، واحرتامه، فاإلحسان إىل اجلار، ويراعوها، وللجوار حقوق كثرية جيب أن يعرفها أبناءنا ويوفوا ا

وغض ، واحلرص على التواصل مع اجلوار، رك كل ما يؤذيه أو يزعجه من رفع صوت أو إقالق راحةوت
  . البصر وحفظ اللسان

  : وما أبلغ قول الشاعر 
  حتى يواري جارتي مأواها     وأغض طرفي ما بدت لي جارتي

  :دور املدرسة يف االحتشام •
يتها تربية قومية أصيلة تكفل لقافلتها وحسن ترب، وللمدرسة دور عظيم يف بناء شخصية أبناء األمة

ففي املدرسة صانعو ، ومعقد آمالنا، فالناشئة حمط أنظارنا، املضي يف معارج الكمال وحتقيق اآلمال
فيها املعلمون القدوة يف كل شيء يتأسى م ، والقادة والعلماء واتهدين، الرجال واألبطال واملفكرين

وقد أدرك سلف ، وسنوات طويلة من أعمارهم، اعات ارهمطالم الذين يعيشون معهم معظم س
ليكن : (ومن ذلك قول عمرو بن عتبة ملعلم ولده، أمتنا أمهية املعلمني واملؤدبني وضمنوها وصاياهم

والقبح ، فاحلسن عندهم ما صنعت، فإن عيوم بعينك، أول إصالحك لولدي إصالحك لنفسك



 حممد عجاج اخلطيب. د    االحتشام

 www.naseemalsham.com:   موقع نسيم الشام                                                                    ٧

وروهم من احلديث ، وال ترتكهم منه فيهجروه، لهم فيه فيرتكوهعندهم ما تركت علمهم كتاب اهللا وال مت
   ٢٠)فقد اتكلت على كفاية منك، ومن الشعر أعقه وال تتوكل على عذر مين لك، أشرفه

وينهلون من ، ويوقر الطلبة فيها املدرسني، ففي املدرسة األسرة الكبرية حيرتم فيها الصغري الكبري
ويلتزمون مبكارم األخالق حيثما وجدوا ، املدرسة وخارجهايف ، معني العلم واألدب واالحتشام

  .بعلمهم وعملهم وخلقهم الكرمي، ويسعون يف تقدمها، ويشاركون يف احملافظة على احلضارة ووقايتها
وإن مسؤولية اهليئة التعليمية واإلدارية يف مجيع املراحل التدريسية مسؤولية عظيمة، ألا مسؤولية 

ان أغلى ما يف الوجود، وعليه مدار احلياة العزيزة الكرمية املستقيمة، وهو قوامها وال بناء اإلنسان واإلنس
خيفى ما للتعاون بني األسرة واملدرسة من أثر عظيم يف التزام الطالب باحتشامهم يف مدارسهم، ومع 

  .زمالئهم ومعلمهم، وختلقهم حبميد األخالق، ومتيزهم بكرمي اخلصال
  : امدور اتمع يف االحتش •

مث يأيت دور اتمع الكبري بتضامنه وتناصحه، وحمافظته على قيمه وآدابه من مجيع أفراده، جمتمع 
الطمأنينة واالحرتام، جمتمع اخللق واالحتشام، فال خيرج عن آدابه زائر أو عابر، مهما يكن مشربه، إذ 

على احرتام قيمنا وعاداتنا  يدرك أنه ال حمل يف اتمع لسفاسف األمور وقبائحها، فيحمله احتشامه
  .وأعرافنا، فال خيرج عنها

  :الوسطية واالعتدال يف رعاية اآلداب واألخالق العامة •
إن رعاية اآلداب واألخالق واالحتشام يف اتمع، ليس فيه إفراط وال تفريط، بل هو الوسطية 

ملوازين خمتلفة أو أمزجة متفاوتة، بل لالحتشام  حيضع واالعتدال، الذي حيفظ مجيع احلريات، وال
ضوابطه الشرعية والفطرية والعقلية والعرفية واألخالقية، اليت اجتمعت عليها الديانات السماوية يف كل 

  .زمان ومكان
  :أهم خصائص االحتشام وفوائده •
  .إن مجيع األديان السماوية دعت إليه ورغبت فيه �
 .ة هللا عند مجيع أتباع األديان السماويةااللتزام باالحتشام عبادة وطاع �
االحتشام واالستحياء من خصال الفطرة، وكل ما وافق الفطرة تتقبله النفس بيسر وسهولة  �

 .وتنفر من خمالفته
 .يدفع االحتشام اإلنسان إىل معايل األمور والرتفع عن سفاسفها �

                                                           
 .واملقصود بتجنيب حمادثة األوالد النساء هن النساء األجنبيات، وكذلك جتنيب البنات احلديث مع الرجال األجانب ٢/١١٧العقد الفريد البن عبد ربه )  ٢٠
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 .حيصن االحتشام اإلنسان بدرع الفضيلة �
 .التحلل والتفسخ وااليارحيصن اتمع من أسباب  �
 .االحتشام حيول بني اإلنسان وما يهيج الغرائز ويثري الشهوات �
 .باالحتشام واحلياء ال ينشغل صاحب الواجب عن واجبه، فال تضيع حقوق العباد �
وبناء على اخلاصة السابقة فإن املردود الفعلي بني احملتشمني أكرب منه عند غريهم حلرصهم  �

 .اء الواجبعلى الوقت وعلى أد
 .االحتشام واالستحياء من خلق األنبياء واملرسلني والصاحلني واملخلصني �
 .االحتشام من أقوى وسائل احلب والحرتام والتقدير والتعاون بني أبناء اتمع �
 .الدعوة إىل االحتشام دعوة إىل اخلري وإىل فضائل األعمال وإىل مكارم األخالق �

  الخاتمة •
  :واملقرتحاتوتتضمن أهم التوصيات 

التأكيد على أن االحتشام ال يتناىف مع حرية االختيار عند األطفال املميزين طاملا توفرت  �
  .الشروط املشروعة فيما خيتارونه

احلرص على تنمية حب االحتشام يف الصغار بدافع ذايت، ال نتيجة ضغط أو مؤثر  �
 .خارجي

مجيع أحواهلا، وسبيلها التعاون السعي إىل تربية روح االحتشام اجلماعية يف األسرة يف  �
 .والتناصح باحلكمة واملوعظة احلسنة، وخباصة يف لقاءاا اليومية

احلرص على ختول ذوي القرىب باملتابعة الرفيقة، والتذكري مبا يناسب األحوال، عمًال بقوله  �
 ).ما وضع الرفق يف شيء إال زانه، وما نزع من شيء إال شانه: ( �

لكبري اهلام، الذي يقوم به الزمالء املدرسون يف مجيع املراحل التعليمية اإلفادة من الدور ا �
 .من خالل الرتبية بالقدوة

 .حبذا لو تعلق لوحات مناسبة حول االحتشام يف املدارس �
حبذا لوختصص يف كل مدرسة لوحة شرف خاصة للمتميزين يف السلوك العام كغريها من  �

 .لوحات التفوق الدراسي
بني املؤسسات الرتبوية التعليمية واجلمعيات النسائية، ملزيد التوعية يف مضاعفة التواصل  �

 .هذا امليدان
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تفعيل دور كلية الشريعة يف خدمة اتمع، عن طريق التعاون بينها وبني الكليات اجلامعية  �
ووزارة العدل واألوقاف، لعقد ندوات وحماضرات، ملزيد من التوعية السلوكية، مع معارض 

 .فقة لتلك األنشطةمتنوعة مرا
 
 

 أهم المصادر والمراجع
  .القرآن الكرمي �
إحياء علوم الدين، أليب حامد الغزايل، بإشراف الشيخ عبد العزيز السريوان، دار القلم  �

 .٣بريوت لبنان ط
 .األدب املفرد، حممد بن إمساعيل البخاري، بعناية حمب الدين اخلطيب، القاهرة �
 .تاج العروس للزبيدي طبع الكويت �
 .تفسري آيات األحكام، حممد السايس، املكتبة األزهرية القاهرة �
 .تفسري التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور، دار سحنون تونس �
ذيب مدارج السالكني، ابن قيم اجلوزية، ذيب عبد املنعم صاحل العلي العريب، مؤسسة  �

 .الرسالة بريوت
 .غازي، دار اجليل بريوت رياض الصاحلني، النووي، تقدمي حممد مجيل �
 .سنن الرتمذي، أبو عيسى الرتمذي، القاهرة �
سنن أيب داود، أبو داود السجستاين، تعليق حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة التجارية  �

 .القاهرة
سنن ابن ماجه، حممد ابن ماجه القزويين، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث  �

 .العريب، القاهرة
 .سنن النسائي، أبو عبد الرمحن النسائي، حباشية السندي، القاهرة �
 .صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري، حتقيق مصطفى البغا، دمشق �
صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج النيسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  �

 .الرتاث العريب، القاهرة
 .اية حممد سعيد العريان، املكتبة التجارية، القاهرةالعقد الفريد، ابن عبد ربه، بعن �
 .فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، القاهرة �
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 .فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري، حممد بن علي الشوكاين �
 .القاموس احمليط، الفريوز آبادي، القاهرة �
 .رةلسان العرب، ابن منظور، القاه �
خمتصر منهاج القاصدين، ابن قدامة املقدسي، تعليق شعيب وعبد القادر األرناؤوط، طبعة  �

 .دار القادسية باإلسكندرية
 .مسند اإلمام أمحد، أمحد بن حنبل، طبعة بريوت �
 .املصحف امليسر، عبد اجلليل عيس، طبعة مصر �
 .ولموسوعة احلديث الشريف االلكرتونية الكتب التسعة صخر، اإلصدار األ �
نضرة النعيم مكارم أخالق الرسول الكرمي، إعداد جلنة من املتخصصني برئاسة صاحل بن  �

 . عبد اهللا بن محيد طبعة دار الوسيلة جدة
 
  
  


