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املرشد املكتيب

عامًا،  عرشين  من  أكثر  منذ  نرش  مقال  ضمن  كتبت 
مهمته،  إىل  وأرشت  املكتبي«،  »املرشد  اسمه  مصطلحًا 
ورجوت املكتبات أن هتتدي به، ومل يكن يف صدر املقال، 
فلعله مل ُيقرأ، واملهم أنه مل يعمل به باملفهوم الذي اقرتحته.

إرشاد  هي   - أقرتحه  الذي   _ املكتبي  املرشد  ومهمة 
يريدون  التي  املعلومات  ومراجع  مصادر  إىل  الباحثني 
الكتابة فيها، وأخصُّ هنا املوضوعات اإلسالمية يف علوم 
والثقافة  والسلوك  والفقه  والعقيدة  واحلديث  القرآن 
اإلسالمية، ويكون هذا »املرشد« واسع االطالع، باحثًا، 
حافظًا  باملصادر،  عارفًا  الذاكرة،  قويَّ  الذكاء،  نافذ 
ملعظم عناوين املراجع بأنواعها، بل ومطلعًا عىل فصوهلا 
مبارشة،  مصادره  عرف  موضوع  له  ُذكر  فإذا  وأبواهبا، 
الفروع أدرك مظانه، وعلم أن مسائله تأيت  وإذا كان يف 
بفطنته  عليها  الباحث  فيدلُّ  كذا،  العام  األصل  حتت 

وثقافته واطالعه.

وكثري من الباحثني وطالب الدراسات العليا ال يعرفون 
غني(  )متفرِّ عليهم غري  واملرشفون  وأين،  يبحثون  كيف 
املكتبات  إىل  يذهبون  أو  بآخرين،  فيستعينوون  هلم، 
فيطلبون الكتب، فيصيبون بعضها ويفوهتم منها الكثري.

يكون  أن  وينبغي  طِلبتهم،  هو  هنا  املكتبي  واملرشد 
األتعاب،  من  الكثري  عنهم  خيفف  مما  األوىل،  وجهتهم 
ويوفر عليهم األوقات، ويتعلمون منه دروسًا علمية يف 
حمارضات  من  أكثر  منه  ويستفيدون  واملراجع،  البحث 

نظرية طويلة من أساتذهتم يف اجلامعات.

املكتبيني،  املرشدين  من  ختلو  ال  املكتبات  أن  واحلقُّ 
يف  موظفون  هم  بل  االسم،  هبذا  ون  يسمَّ ال  ولكنهم 

إدارة  وهي  العامة(،  املجموعات  )إدارة  تسمى  إدارة 
والفهرسة  التصنيف  قسم  من  الكتب  باستقبال  ختتصُّ 
كام  موضوعاهتا  عىل  موظفوها  فيوزعها  تكعيبها،  بعد 
كاميستقبلون  )الرتفيف(،  عملية  ى  وتسمَّ مرقمة،  هي 
فيبحثون  موضوعهم،  هلم  فيذكرون  والباحثني،  الطلبة 
تقنني  يف  بموضوعاهتا،  أو  بمسمياهتا،  الكتب  عن  هلم 
ى )رؤوس املوضوعات(، وينتخبون  خمزن عندهم يسمَّ
املئات، ويعطون  أو  العرشات  منها بضعة كتب من بني 
آخر،  موظف  إىل  ليذهب  للباحث،  منها  مستخرجًا 

وُيرض له الكتب املطلوبة.

وهناك بعض االختالفات الشكلية يف استقبال الباحثني، 
إدارة أخرى متفرعة أو مكتب مستقل  فقد تكون هناك 
يبحث هلم... واملهمُّ هو من يسعفهم بالكتب واملراجع 
جدًا،  عاديون  موظفون  وأولئك  بحوثهم،  ختص  التي 
ثقافتهم قليلة، قد ال تتجاوز العناوين وكمٍّ من رؤوس 
والتحقيق،  البحث  عىل  هلم  اطالع  وال  املوضوعات، 

واملراجع وتفعيلها.

الفّن  املكتبة يف هذا  يفيد  الذي اقرتحته  املكتبي  واملرشد 
وغريه، إنه يفيدها يف قسم التزويد )تنمية املجموعات( 
التي تشرتي الكتب اجلديدة، فيزود املكتبة  أيضًا، وهي 
يكون  حيث  واطالعه،  لثقافته  منها؛  املهمة  بالعناوين 
العلم  جمالس  وحضور  املكتبات،  بني  التجوال  شأنه 
والعلامء. فاملرشد هنا يكون عنرصًا فاعاًل يف هذا القسم، 
ويقرتح عىل املكتبة املهم واجلديد يف عامل الكتاب، وأهم 
املثقف  وهذا  الباحثون..  فيها  يبحث  التي  املوضوعات 
وحتى  األقسام،  جلميع  مرجًعا  يكون  االطالع  الواسع 
لسعادة مدير املكتبة، وهو يصنَّف عادة يف قائمة )عّشاق 
الكتب(، وهم موجودون يف كل بلد، وكلهم أو معظمهم 
ليسوا أصحاب شهادات عليا، ولكنهم أكثر علاًم وفائدة 

منهم ...فهل من جميب؟!

حممد خري رمضان يوسف
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سرقة الكتب

أعني الرسقة من املكتبات العامة املهيَّأة للباحثني، أما 

املكتبات التي ختص األفراد، وعدم رّد الكتب املستعارة 

منها ألصحاهبا قصدًا، فهو بحث آخر.

ومن املؤسف جدًا أن تبقى الرسقة من املكتبات مستمرة 

بال  إال عىل  بأفانني وأالعيب ال ختطر  يومنا هذا،  حتى 

بعد  تبنيَّ  ما  وهو  املتمرسني،  واللصوص  املجرمني 

التحقيق معهم إثر اكتشافهم، كام تبنيَّ أن كثريًا منهم هم 

من موظفيها )واملؤمتنني( عىل كتبها!

وال يظن القارئ أنني أحتدث عن املخطوطات والنوادر 

التي تشتهر هبا بعض املكتبات يف عاملنا اإلسالمي، مثل 

من  كميات  منها  اختفت  التي  بدمشق  الظاهرية  مكتبة 

سمعت-  –كام  مراحل  ثالث  عىل  النادرة  املخطوطات 

ولكن  العراق..  ويف  مرص،  يف  املكتبات  بعض  ومثل 

أحتدث عن الكتب العادية، والدوريات التي مىض عليها 

يف  ويزُّ  القلب،  يعترص  األمل  ومازال  الزمن...  بعض 

النفس، كلام تذكرت هذا الشخص وكتابه، حيث مىض 

يف  صور  عن  يبحث  فكان  مكتباته،  يف  وولج  بلد،  إىل 

دوريات معينة، فإذا رأى فيها طلبته أخذها إىل احلاّممات 

ونزع منها ما أراد بوحشية، وأعادها جرية ممزقة مهيضة 

كتاب  يف  ويصدرها  ليجمعها  بلده  إىل  وعاد  اجلناح. 

لصالح جهة حكومية، وقد أخذ عليها مبلغًا كبريًا!

البحرين  أن يف  قرأت  فقد  الدوريات  وعىل هامش ذكر 

عيسى  مركز  من  و)اخلميلة(  )امليزان(  صحيفتا  ُسقت 

الثقايف، وقد صدرتا يف حوايل عام 1370هـ.

فهي  الدنيئة،  األفعال  هذا  ملثل  بدنه  يقشعرُّ  املؤمن  إن 

قاسية  عقوبة  اهلل  وضع  وقد  الكلمة،  معنى  بكل  سقة 

أصاًل،  هبا  يفكروا  وال  يرتدعوا  حتى  وأمثاهلم  هلؤالء 

رمحة،  أي  وبدون  غصبًا  لغريهم  جهدًا  يأخذون  ألهنم 

وقد َيقتلون إذا اكُتشفوا أو ُمنعوا.

والرسقة من املكتبات جريمة معنوية أكثر مما هي مادية، 

كانت  فإذا  العلوم،  من  االستفادة  من  مجعًا  حترم  ألهنا 

مهم،  كتاب  من  فصول  أو  ونادرة،  وحيدة  كتب  سقة 

فكأن هذا اللص حرم الناس منه، وإذا كان كتاب هداية، 

دري،  كوكب  ضوء  وأمخد  رة،  منوَّ شمعة  أطفأ  فكأنه 

يستحق  وأنه  مزدوج،  لص  بأنه  يوصف  أن  ويستحق 

عقوبتني.

رضر  من  املكتبات  يلحق  ما  املكتبيون  استدرك  وقد 

يعرفون  ال  سقات  هناك  أن  وعلموا  جردها،  بعد 

كيفيتها، فوضعوا آالت تصوير للمراقبة يف أنحاء املكتبة 

إضافة  يتابعوهنا،  خمتصني  موظفني  ووضعوا  وزواياها، 

أو  بعالمات  الكتاب  تأمني  مثل  أخرى،  إجراءات  إىل 

وليست  جاوزهتا...  إذا  آلة  ت  تصوِّ بحيث  خمفية،  مواد 

كل املكتبات كذلك.

الرتبية  ثم  املفسدة،  هلذه  كبري  حلٌّ  الدينية  والرتبية 

املدرسية..

حممد خري رمضان يوسف
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ركن املصاحف
اخلطاط احللبي مجيل بويش املولوي كان أستاذه يف اخلط 
الباب  يف  عبداحلميد  السلطان  خطاط  حسني  حسن 
معارض  يف  واشرتك  اخلطوط،  كلَّ  أجاد  وقد  العايل، 

عاملية، وتويف عام 1433هـ.
الرحياين،  بخط  الرشيف  املصحف  كتابة  أعامله  أهم  من 
 14( وبسامكة  سم(،   45( وعرضه  سم(،   63( طوله 
وبحشو  مذهبة،  بخيوط  ًعا  مرصَّ جلًدا  له  وصنع  سم(. 
خمطوط عليه أسامء اهلل احلسنى، ويف كل زاوية من زواياه 

خمطوط لفظ اجلاللة، ويف وسط اجللد )عظيم(.
باخلط  وغريه  النسخ،  بخط  آخر  مصحًفا  كتب  وقد 
الفاريس، وهو ابن الثامنني عاًما! )موقع جواهر حلب، وموقع 

عامل نوح(.

مصحف باإلشارة
يف بادرة هي األوىل من نوعها عىل مستوى العامل، رشعت 
مجعية فلسطينيَّة يف توزيع أول مصحف إشاري عىل عّينة 

من جمتمع الصم يف قطاع غزة.

بعد توزيع هذا املصحف -الذي  وحظي الصمُّ يف غزة 
ثاين  آل  حممد  بن  عيد  الشيخ  مؤسسة  من  بتمويل  جاء 
القطريَّة- بأول مرشوع من هذا النوع منذ فجر اإلسالم.
اإلشاري  املصحف  يتكون  نت(،  )اجلزيرة  وحسب 
من عرض فيديو تظهر فيه آيات القرآن الكريم مكتوبة 
يتوىل  مرتجم  إىل  إضافة  توضيحية،  وصوًرا  ومنطوقة 
تفسري اآليات إشاريًا ملدة 60 ساعة تلفزيونية، خمزنة يف 

15أسطوانة مدجمة.
الكريم  القرآن  عىل  املحافظة  مجعية  أعدته  واملصحف 
وزارة  مع  بالتعاون  سنوات  مخس  مدار  عىل  باألردن 
التفسري  األوقاف األردنّية، وبمشاركة طواقم من علامء 

ومرتمجي لغة اإلشارة وفنيني آخرين.

ة عىل جمتمع الصم  وتأيت خطوة توزيع املصاحف اإلشاريَّ
بذلتها  التي  والتعليمّية  التدريبّية  للجهود  تتوجًيا  غزة  يف 
تدريس  آلية  صعيد  عىل  الكبار(  للصم  املستقبل  )مجعيَّة 
الكريم  القرآن  دار  مجعية  بإرشاف  للصم،  املصحف 

والسنة وبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم.
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عيد  أدهم  الكبار(  للصم  املستقبل  )مجعية  مدير  وأكد 
الذي  األول  املجتمع  هو  غزة  يف  الصم  جمتمع  أن 
مستوى  عىل  اإلشارة  بلغة  املفرس  باملصحف  حظي 
البشري  أخبار  وموقع  نت،  واجلزيرة  اليوم،  اإلسالم  العامل.)موقع 

1433/11/28هـ(.

طريقة حديثة إلعراب القرآن الكريم بالرتميز 
اإللكرتوين

عيل  حممد  بن  حممد  )هو  اليمن  من  باحث  ابتكر 
إعراب  لتسهيل  حديثة  علمية  طريقة  الزبيدي(  مطة 

»القرآن الكريم« بالرتميز اإللكرتوين امللون.

وذكر رئيس مجعية ومركز اخلط العريب بزبيد أن علامء 
لغوية،  إجازة  املثمر  االجتهاد  هذا  منحوا  قد  زبيد 
وأكدوا عىل صالحيته كمنهج تدريس حديث لتسهيل 
تعليم القرآن الكريم، وحثوا عىل رضورة تعميمه عىل 
كافة املكتبات العربية واإلسالمية باعتباره من أسهل 

الطرق التعليمية إلعراب القرآن الكريم. 

»إعراب  عنوان  يمل  الذي  االبتكار  هذا  وهيدف 
القرآن الكريم بالرتميز اإللكرتوين امللون« إىل تسهيل 
النحو وتعريف القارئ للمصحف الرشيف باملواقع 
يشري  خمتلفة،  ألوان  باستخدام  للمفردات  اإلعرابية 
كل لون منها إىل موقع االسم أو الفعل أو احلرف يف 

اجلملة.

من  السابقة،  املؤلفات  من  عدد  للمؤلف  صدر  وقد 
يف  الكتاب  و«قلم  الشعراء«  عيون  يف  »زبيد  أبرزها 
وعالقته  القبيل  و«اإلقطاع  واإلعراب«  اخلط  قواعد 
التأرخيية  »احلتمية  بعنوان  أخرى  ودراسة  اليمن«  يف 
عند أبن خلدون«، إضافة إىل ديوان شعر. وقد تويف 

سنة 1430هـ )موقع موطن العقيق اليامين(.

شيوخ  من  بالدمنايت  املعروف  نعوم  إبراهيم  الشيخ 
مجاعة التبليغ والدعوة باملغرب، وكان يتنقل بني القرى 
النائية فيها يبرصِّ الناس بأمور دينهم. وقد توفاه اهلل سنة 

1433هـ. 
عام  مصحًفا  ونسخ  اجلميل،  املغريب  بخطه  ُعرف 
من  مصنوع  ومداد  التقليدي،  القصب  بقلم  1423هـ 
صوف الغنم والزعفران وعصري بعض النباتات، وعدد 
اإلبل،  جلد  من  مصنوع  وغالفه  ورقة،   680 أوراقة 
ويزن 41 كيلوغراًما، ويوضع عىل كريس من وزن 61 
كيلوغرام، ويبلغ 110 سنتمرًتا من الطول، كام استغرقت 

كتابته 130 يوما. )صحيفة التجديد 2012/7/25م(.
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جولة وثائقية

)مؤسسة امللك عبدالعزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية 
باملغرب،  البيضاء  الدار  يف  مركزها  اإلنسانية(  والعلوم 
وهي ناشطة علميًا وثقافًيا ووثائقًيا، وهلا اهتامم بالكتاب 
خاصة، والرتاث اإلسالمي عامة، فتهتم بتبويب الكتب 
واملخطوطات وتنظيمها وفهرستها وأرشفتها، إضافة إىل 
وهذا  للباحثني،  وتيسريها  منها،  واملهم  النوادر  اقتنائها 

عمل جيد تشكر عليه. وهلا موقع متطور.

عل  حتتوي  ومميزة...  نادرة  مقتنيات  فيها  مكتبة  وهلا 
أكثر من 620000 جملد، 39% منها بالعربية، وسائرها 

بالفرنسية واإلسبانية واإلنجليزية.

وفيها من املخطوطات ما جمموعه 698 خمطوطة، أي ما 
يعادل 1958 عنواًنا، موزعة كاآليت: 649 جملًدا أصلًيا، 
و 4 نسخ عىل الرّق، و 16 رشيًطا مصغًرا، و 29 نسخة.

بـ  فيها  احلجر(  عىل  )املطبوعة  احلجريات  عدد  ر  ويقدَّ
453 عنواًنا، )منها 244 طبعة أصلية و 6 نسخ(
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وعدد الوثائق فيها يتجاوز 15000 وثيقة.

ومن إصداراهتا فيام هيم أمر املجلة منها:
وضعية  اإلسالمي:  الغرب  يف  العربية  املخطوطات   -
املجموعات وآفاق البحث )أصله ندوة عقدت يف الدار 

البيضاء، 1408هـ(.
- املغرب العريب يف 2000 عنوان: كتابات وقراءات يف 

املجموعة املغاربية.
- فهرس املطبوعات احلجرية املغاربية.

- فهرس املخطوطات العربية واألمازيغية )2مج(
- نشأة الكتابة يف البالد املغاربية )أعامل ندوتني(

- دراسات يف تاريخ العلوم العربية.
- العلوم يف املجتمعات اإلسالمية )أعامل ندوة(

العريب  العامل  يف  واالجتامعية  اإلنسانية  العلوم  ترمجة   -
املعارص.

- فن املنقوشات الكتابية يف الغرب اإلسالمي.
- فهرس الدوريات.

- مكنز ابن رشد..
- تراث األندلس )2مج(

- ببليوغرافيا اإلصدارات املغاربية... )لعدة أعوام(.
- فهرس املجالت املغاربية..

نقدية  ببليوغرافيا  الكالسيكية:  العربية  العلوم  تاريخ   -
خمتارة.

- فاس يف الكتابات املغربية والدولية.
- الفهرس املغاريب.

- الرسائل اجلامعية املغاربية.
يف  اإلسالمي  بالعامل  الفالحية  والتقنيات  الفالحة   -

العرص الوسيط.
- من املنقوشات الكتابية يف الغرب اإلسالمي.

- فهرس املخطوطات العربية واألمازيغية )إعداد حممد 
القادري(، 2مج )869ص(.

- فهرس املخطوطات العربية واألمازيغية )2مج(
- نشأة الكتابة يف البالد املغاربية )أعامل ندوتني(

- العلوم يف املجتمعات اإلسالمية )أعامل ندوة(
العريب  العامل  يف  واالجتامعية  اإلنسانية  العلوم  ترمجة   -

- فن املنقوشات الكتابية يف الغرب اإلسالمي.

- ببليوغرافيا اإلصدارات املغاربية... )لعدة أعوام(.

نقدية  ببليوغرافيا  الكالسيكية:  العربية  العلوم  تاريخ   -
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خط وتذهيب

وكأنه  ذهب،  قطعة  كأنه  نفيس،  مجيل،  رائع،  كتاب 
صدر اليوم. 

هو لداعية وباحث مسلم يسمى أبو بكر ساج الدين، 
ره حمبوه يف طبعة  واسمه السابق )مارتن لنجر(. صوَّ
جديدة وحلة قشيبة بعد وفاته، هو »روائع فن اخلط 
والتذهيب القرآين«، الذي أصدرته ترادجييتال القاهرة 
ن عليه سنة النرش، لكن  يف حجم )33 سم(. ومل يدوَّ
املقدمة ُكتبت سنة 1426هـ، ويقع أوله يف 96 ص، 
وسائره  مصغرة،  نامذج  مع  وتوضيح  دراسة  وهو 

نامذج مكربة يف 180 ورقة )صفحات مضاعفة(. 

واقترصت  منه،  جزء  تصوير  بمنع  مالحظة  وأدناه 
عىل نموذج واحد منه، أرجو أال يكون به بأس.

كتب متميزة

البسملة

كتابة  فن  يف  الزخرفية  والتكوينات  النامذج   أمجل 
البسملة ألشهر اخلطاطني قديام و حديثا/ أمحد صربي 
زايد.- بريوت: دار الكتب العلمية، 1433هـ، 255 

ص.

نامذج  أورد  ثم  البسملة،  وأسار  فضائل  ببيان  بدأ 
من  اجلميلة  بخطوطهم  املهرة  اخلطاطون  خطه  ملا 
الرسم  أشكال  يف  والتفنن  اخلطوط  بأنواع  البسملة، 
منفصاًل،  باًبا  اخلط  من  نوع  لكل  وجعل  والكتابة، 
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باللوحة وكاتبها، إال ما مل يتمكن  مع تعريف موجز 
من معرفتهم. وهذه نامذج منها، متسلساًل من اخلط 
والشكستة،  والنستعليق،  الفاريس،  إىل  الكويف، 
والثلث،  والنسخ،  بأنواعه،  والديواين  والثلث، 

والريان، واملحقق، والرقعة.
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أيب  األعظم  اإلمام  مذهب  عىل  للفتوى  )املختار  كتاب 
بن  عبداهلل  العالمة  للفقيه  عنه(  اهلل  ريض  النعامن  حنيفة 
حممود املوصيل، املتوىف سنة 683 هـ، كتاب مفيد رائع، 
بعنوان  طبعات،  عدة  يف  رشحه  وصدر  رشحه  وقد 
كتابه األصل  باملختار  املختار( ويعني  لتعليل  )االختيار 
هذا، الذي حققه األستاذ سائد بكداش، وصدر عن دار 

البشائر اإلسالمية يف بريوت عام 1433هـ.
العنوان( بكلامت ملن  الورقة األوىل منه )قبل  وخصص 
خمطوطة،  نسخة  عىل  ورد  ما  منها  الكتاب،  عىل  أثنى 

وفيها:

الكتـِب أعظـم  الفتـاوى  فقـه  خمتـار 
قد شـاع بني الـورى والعجـم والعرِب
حـوى عـىل مذهـب الشـيخ اإلمـام أيب
الرتـِب ذي  النعـامن  العـامل  حنيفـة 
كجوهـرة فاقـت  مسـألة  فيـه  كـم 
كـم فيـه مـن ِحكـم كـم فيـه مـن أدِب
فاحـرص عىل حفظـه ما عشـَت جمتهًدا
فالكتـب كالـوِرِق واملختـاُر كالذهـِب

ها  واجلميل ما ورد عىل نسخة ُكتبت بتاريخ 889هـ سامَّ
يف  كانت  نفيسة،  بأهنا  املحقق  ووصفها  املهر(  )نسخة 
بحواش  مألها  وقد  متمكن،  علم  طالب  أو  عامل  ملك 
مهًرا  جعلها  الزواج  أراد  وحني  املختار،  نص  لرشح 
إهنا  ثم  مهرها.  عن  عوًضا  ملكها  يف  فدخلت  لزوجته، 
أوقفت هذه النسخة لوجه اهلل تعاىل، فقد جاء يف آخرها: 
الرشيفة  املباركة  النسخة  هذه  كتابة  من  الفراغ  وقع  قد 
املعظمة )خمتار الفتوى( عىل يد العبد الضعيف الفقري إىل 

رمحة ربه الغني الكريم حممد بن سيد بن محد بن 
طورسك، زاد اهلل علمه وعمله، وغفر ذنوبه، 

وأبَّد سعادته، يف وقت الضحوة الكربى...
بعوض  زوجته  أعطى  »ثم  طرفها:  يف  وكتب 

مهر«.
ويف طرفها اآلخر: »ملك مريم بنت فنلق، ملكت هذه 

النسخة املباركة ألجل مهرها«.
بعوض  ملكت  فنلق،  بنت  مريم  »ملك  أيًضا:  وُكتب 
املباركة الرشيفة لوجه  النسخة  مهًرا هلا، ثم وقفت هذه 

اهلل تعاىل«!
     

الكتاب عندما يكون 
مهرًا.. وفخرًا.. ووقًفا!
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غرة على طرة
خمطوطة » منحة الباري يف مجع روايات صحيح البخاري« 
ملؤلفه حممد عابد السندي )ت 1257هـ(، نسخة بخطه 
ة صفحة  يف املكتبة املحمودية باملدينة املنورة، جاء يف طرَّ

العنوان منها:
للحافظ ابن عساكر:

وَكْتبـِه احلديـِث  مجـِع  عـىل  واظـْب 
ُكتبـِه يف  تصحيحـه  عـىل  واجهـْد 
كـام نقـاًل  أربابـِه  مـن  واسـمعُه 
بـِه تسـعْد  أشـياخه  مـن  سـمعوُه 
غريهـم مـن  رواتـِه  ثقـاَت  واعـرْف 

كذبـِه  مـن  صدَقـُه  متيَّـْز  َكْيـام 
وإنـام للكتـاِب   ُ املفـرسِّ فهـو 
ربِّـِه عـن  كنايـًة  النبـيُّ  نطـَق 
حلَّـُه تعـرْف  األخبـاَر  ـِم  فتفهَّ
ندبـِه مـع  فرضـِه  مـع  ُحرمـِه  مـع 
برشحـِه للعبـاِد   ُ املبـنيِّ وهـو 
صحبـِه مـع  املصطفـى  النبـيِّ  سـنَن 
فإنـه الصحيـَح  العـايل  وتتبَّـِع 
بقربـِه حتـَظ  الرمحـِن  إىل  قـرٌب 
فربـام فيـه  التصحيـَف  ِب  وجتنَـّ

قلبـِه  بـل  حتريفـِه  إىل  أدَّى 
بجهلـِه حلـاك  َمـن  مقالـَة  واتـرْك 
قلبـِه يف  بدعـٍة  أو  َكتبـِه  عـن 
يرتـىض أن  رفعـًة  َث  املحـدِّ فكفـى 
وحزبـِه احلديـِث  أهـِل  مـن  ويعـدَّ 
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نسخ الكتب احملروقة
البن عثامن املكنايس )ت1214هـ( رحلة تسمى

» البدر السافر هلداية املسافر إىل افتكاك األسارى من يد 
العدو والكافر« وهي رحلة وصف فيها ما رآه بني طنجة 
وقادس ومالطة ونابويل وصقلية، أصدرهتا املجلة العربية 

بالرياض عام 1433هـ، جاء يف ص 178 منها:

يديه  بني  راهب  فيها  قبة  الدار  هبذه  رأينا  ما  أغرب  من 
تصري  كادت  بعض  فوق  بعضها  لصق  قد  حمرقة  أوراق 
املدينة املحرقة،  هباء، فسألته عنها فقال: إهنا كتُب أهل 
نجدها حتت ردوماهتا فننتسخ ما فيها حتى نعلم ما كانوا 
ما  ينقل  حتى  يصنع  كيف  أفكر  وجعلت  فُبهتُت  عليه. 
اإلنسان  ها  مسَّ إذا  ببعض،  بعضها  لزق  أوراق حمرقة  يف 

تصري رماًدا؟!

انتسخها من ذلك، فقلت: أحب أن  فأراين عدة أوراق 
أرى كيف تصنع معاينة.

فعمد إىل خيوط حفر هلا يف جرائر عنده فوق طبلة، وأتى 
العنكبوت،  نسج  مثل  الشاه  أمعاء  من  رقاق  بأصفاق 
ويلصق  بيده  بآلة  املحرقة  األوراق  يف  يلصقها  فجعل 
شيًئا  األوراق  فتنحل  اجلرائر،  يدير  ثم  اخليوط،  عليها 
إال  يدرك  ال  مبني،  عجٌب  وهذا  فيها.  ما  وينقل  فشيًئا، 

باملشاهد!

املدينة املحرقة،   أهل 
نجدها حتت ردوماهتا فننتسخ ما فيها حتى نعلم ما كانوا 
ما  ينقل  حتى  يصنع  كيف  أفكر  وجعلت   
اإلنسان  ها 

أن  انتسخها من ذلك، فقلت: أحب  فأراين عدة أوراق 

فعمد إىل خيوط حفر هلا يف جرائر عنده فوق طبلة، وأتى 
العنكبوت،  نسج  مثل  الشاه  أمعاء  من  رقاق  بأصفاق 
ويلصق  بيده  بآلة  املحرقة  األوراق  يف  يلصقها  فجعل 
شيئا  األوراق  فتنحل  اجلرائر،  يدير  ثم  اخليوط،  شيئا عليها  األوراق  فتنحل  اجلرائر،  يدير  ثم  اخليوط،  شيًئا عليها  األوراق  فتنحل  اجلرائر،  يدير  ثم  اخليوط،  شيئا ًا ًعليها  األوراق  فتنحل  اجلرائر،  يدير  ثم  اخليوط،  ا ًا عليها 
إال  يدرك  ال  مبني،   
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مؤلف ومؤلفات

عامل فقيه تربوي.

تالميذ  من  بلكنو،  العلامء  ندوة  العلوم  دار  يف  ختّرج 
املصنِّفني،  دار  إىل  ه  توجَّ الندوي.  احلسن  أيب  مة  العالَّ
التأليف والرتمجة والكتابة، وأحسَّ  وبرع هناك يف جمال 
احلارض  اجليل  يف  اإلسالمي  التعليم  نرش  برضورة 
إال  يملؤه  ال  فراًغا  يعيش  كان  الذي  املسلم،  والنشء 
التعليم والرتبية، فأراد أن يتفرغ هلذا العمل، فأنشأ جامعة 
التوعية  الرشاد، ووضع فيها مجيع طاقاته وجهوده، مع 
الفقه  أكاديمية  إىل  وانضمَّ  لطلبتها،  والسياسية  الفقهية 
وإىل  اإلسالم،  جماهد  القايض  أنشأها  التي  اإلسالمي 
افتتاحيات  يكتب  وكان   . امليلِّ املجلس  السيايس  جناحه 
اجلامعة  حال  لسان  األردية،  باللغة  »الرشاد«  جملة 
الرشيعة  تطبيق  عىل  احلريصني  من  وكان  أنشأها.  التي 
اإلسالمية عىل مستوى اهلند وخارجها. مات مساء يوم 

اجلمعة 13 ربيع اآلخر، 12 أيار )مايو(.

ترمجة  يسن  األردية،  باللغة  كلها  عديدة  مؤلفات  له 
بعضها، منها: الفقه اإلسالمي )3 مج(، الفقه اإلسالمي 
العرص احلديث، االجتهاد وتغري األحكام،  ومشكالت 
اهلندية  الفتاوى  العاملية،  والتصورات  واملبادئ  اإلسالم 
الكفاءة،  مسألة  اإلسالم،  يف  األجرة  قانون  ومؤلفوها، 
اجتامعي  توجيه  النكاح،  خطبة  واخلدمة،  العبادة  بني 
اإلسالمية  املدارس  مج(،   4( اإلسالمي  التعليم  مهم، 

والتابعون،  والصحابة  الكتاب  أهل  ومسؤولياهتا، 
اليهودية  الدولة  وعظمته،  القرآن  تعليم  التابعني،  تبع 

وسياسة الغرب))).

جانب من ندوة العلامء بلكنؤ

البعث اإلسالمي )رجب 1427هـ( ص 94.  (1(

مجيب الله الندوي
)000 - 1427هـ = 000 - 2006م(
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كتب مل حتقق
املغربية،  سال  مدينة  من  حمقق  وعامل  مشهور،  كتبي 
أغنى  من  مكتبته  كانت  التطواين،  بكر  أيب  بن  حممد  هو 
د اخلزانة العامة يف الرباط بالعديد من  املكتبات، وقد زوَّ

املطبوعات واملخطوطات.
وله من الكتب املخطوطة أربعة كناشات، وذيل فهرس 

الفهارس، وحمارضات أدبية وتارخيية.  

وداعية مصنِّف  عامل  الصويعي  بن حممد  عبداهلل  الشيخ   

من مدينة رصمان بليبيا، حصل عىل املاجستري يف علوم 
عاًما  مديًرا  وعمل  كرب،  عىل  الفاتح  جامعة  من  القرآن 
اللجنة  القطر، وكان عضو  الديني عىل مستوى  للتعليم 
الدائمة ملراجعة وإعداد املصاحف، وخبرًيا أول يف حفظ 
ج عليه طلبة كثريون. ويف أواخر  القرآن وتفسريه، وخترَّ
جامعة  من  الدكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحته  قدم  عمره 
حممد اخلامس باملغرب، لكن املنية عاجلته قبل مناقشتها، 

حيث تويف يوم اجلمعة 19 رمضان من عام 4)4)هـ.
وترك مؤلفات عديدة، مل يطبع منها سوى كتاب واحد، 
وهو رسالته يف املاجستري  )اجتهاد الرسول صىل اهلل عليه 

وسلم وبعض أصحابه(.
ومن مؤلفاته املخطوطة: 

-  هذا هو القرآن: فضله – خطره – تارخيه – من خالل 

السنة الرشيفة واآلثار الصحيحة واألقوال املروية. 
-  دالالت آيات وسور يف القرآن الكريم )4 جـ(. 

-  أسباب النزول )3 جـ( وهو مفقود. 

-  القرآن الكريم: التاريخ واألمهية )2 جـ، مفقود(. 

-  حديث السرية يف القرآن الكريم. 

-  هدي اإلسالم يف تآلف وحّب. 

-  فقه اهلجرة يف الكتاب والسنة... وغريها، كام يف مقدمة 

كتابه املطبوع.

عزيز العيل العزيز مهندس زراعي من بغداد، تويف سنة 
9)4)هـ.

منضد  الكريم(  للقرآن  الطبيعي  )املعجم  كتاب  له 
احلروف، مصحح جاهز للنرش منذ عام 3)4)هـ، وذكر 
تأليفه[،  بالعربية يف موضوعه ]ربام زمن  أول كتاب  أنه 

ويقع يف 2)5ص.
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كلمة يف الكتاب
يقول الصحفي املشهور حممد حسنني هيكل:

»لكنني عىل شبه اقتناع بأن الكتاب املطبوع عىل ورق له 
العمر الطويل، وأنه احلارض عىل الدوام، مهام اشتدَّ من 

حوله الزحام.

والكلمة  باقية،  الورق  عىل  املكتوبة  الكلمة  أن  بمعنى 
والكلمة  عابرة،  والتلفزيون  اإلذاعة  عىل  املسموعة 
فوران  كل  مثل  وهي  فوارة،  الكمبيوتر  عىل  املكهربة 

متالشية.

أي أن الكلمة املكتوبة عىل الورق بناء صلب: حجر أو 
معدن، وهكذا كل بناء، وأما غريها فهو صيحة متغرية.

)كتابه: حرب الثالثني سنة: االنفجار 7691م – ظهر الغالف(.
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من أشهر الكتب

من أشهر الكتب يف عرصنا الكتاب الذائع الصيت )ماذا 
احلسن  أيب  للعالمة  املسلمني(  بانحطاط  العامل  خرس 
الندوي، رأيت منه الطبعة )66( التي طبعت سنة 1420 
هـ بتحقيق سيد عبداملاجد الغوري، وقد سمعت مؤلفه 
يف جملس علمي يقول رمحه اهلل إنه أول كتاب ألفه. وأهل 
العلامء،  بأوىل مؤلفاهتم، ويعرضوهنا عىل  العلم هيتمون 
والنصوص،  األدلة  هلا  ويشدون  كثرًيا،  ويراجعوهنا 
فالتأليف  إليها،  قلوهبم  تطمئن  حتى  نرشها  ويؤخرون 
عرض للعقل والعلم عىل الناس، وأي خطأ أو انحراف 
كتايب  كان  وكذلك  به...  الناس  بعض  تأثر  يعني  فيها 
تعبت  الذي  والتهويل(،  الواقع  بني  )اخلرض  األول 
معه سنوات،  بقيت  فقد  تقريًبا،  كتبي  أكثر من كل  معه 
وعرضته عىل أكثر من عامل، وكتبته ست أو سبع مرات!

من  أكثر  ُطبع  معارص  ملؤلف  حديًثا  كتاًبا  أعرف  وال 
طبعات هذا الكتاب، إال القليل الذي ال نعرفه، والرقم 
املذكور للطبعة خيص الرشعية منها وحدها، واهلل أعلم 

بام عداها!

اإلسالم  أمة  عن  وجزاه  واسعة،  رمحة  مؤلفه  اهلل  رحم 
خري اجلزاء. 
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مسائل صعبة يف كتاب

الزبريي  سليامن  بن  أمحد  بن  الزبري  عبداهلل  أيب  للفقيه 
الشافعي )ت 317هـ( كتاب عنوانه )املسكت يف الفقه) 
فيه فروع فقهية دقيقة صعبة تثري أفكار العلامء، وقد ترد 
العالئي بمقدار  فيها أجوبة خمتلفة، وقد خلصها احلافظ 
النصف، وصدر ضمن “جمموع رسائل احلافظ العالئي” 
عن دار الفاروق احلديثة بالقاهرة سنة 430)هـ ص ص 

.23( - (59

ومن هذه املسائل:

تعجيل الزكاة قبل احلول.  -

وبعضها  يح  بالسَّ السنة  بعض  ُيسقى  الزرع   -

بالنضح.

فلم  مالكه  لغري  ة  رأسه يف جرَّ أدخل حيوان  إذا   -

يمكن ختليصه إال بكرس اإلناء أو ذبح احليوان.

جدران  د  يسوِّ دخانه  وكان  داره  يف  تنُّوًرا  عمل   -

جاره ويفسدها.

من  وأخذ  وتسلمها  مكان  إىل  دابة  استأجر   -

صاحبها ما ينفق عليها، فضاعت النفقة يف الطريق، 
فهل ينفق عليها أم ال؟

وقف املنقول، كاحليوان ونحوه.  -

إذا زرع بذًرا يف أرضه فاحتمله السيل إىل أرض   -

غريه فنبت فيها؟

القايض يكم بعلمه.  -

ومثال مسألة منها يف تعريف الفاكهة وحقيقتها.

وتلذًذا  تفكًها  يؤكل  شجر  نامء  كل  هي  بعضهم:  قال 
وتنعاًم.

وقال غريه: هي ما مجع بني طيب الطعم والرائحة.

وقيل: هي كل ما يذهب وجييء.

والئمهم  يف  الناس  اجتامع  عند  يؤكل  ما  وقيل: 
وسورهم.

وهو  العرف،  عىل  وأحاله  فيها  القول  بعضهم  وأطلق 
أضعف األقوال..

والكمثرى  بالتفاح  حنث  فاكهة  يأكل  ال  حلف  فمن 
والبطيخ  والرمان  العنب  ويف  واألترج،  والسفرجل 
بعض  عند  فيؤكل  البقول،  يشبه  البطيخ  ألن  قوالن، 
الناس مع بعض اإلدام عىل موائدهم كالبقل، وال ينث 
بالقثاء واخليار؛ ألهنام ليسا من الفاكهة. ويف التني واخلوخ 
الفاكهة.  من  أهنام  إليه  أميل  والذي  قوالن،  واملشمش 

نث باملوز عندي ال حمالة. ويف الرطب قوالن... وينث باملوز عندي ال حمالة. ويف الرطب قوالن... 
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حبوث فقهية نادرة
من البحوث الفقهية النادرة )النجش(، وهو أن يزيد يف 
الثمن وال يريد الرشاء، لريغب غريه فيه. يعني أن يمدح 
السلعة ويطلبها بثمن ثم ال يشرتيه بنفسه، ولكن ُيسمع 

غريه فيزيده يف ثمنه. 
ومن الكتب التي ألفت يف هذا املوضوع:

يونس 	  رفيق  واملامرسة/  واملناقصة  واملزايدة  النجش 
املرصي.- دمشق: دار املكتبي، 1420 هـ، 160 ص.

عبده 	  حامد  اإلسالمية/  الرشيعة  يف  النجش  بيع 
الفقي.- اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة، 1424هـ، 

83 ص.
دراسة 	  وأحكامه:  أنواعه  األسهم:  يف  النجش 

الشيخيل،  عبدالعزيز  بن  عبداملحسن  مقارنة/  تأصيلية 
ورقة   78 للقضاء،  العايل  املعهد  الرياض:  1429هـ.- 

)بحث مكمل للامجستري(.
وأحكامه/ 	  صوره  النجش:  بعنوان:  طويل  وبحث 

حممد بن سعيد القحطاين )نرش يف جملة العدل “الفصلية، 
حمرم   ،29 ع  بالسعودية”،  العدل  وزارة  عن  الصادرة 

1427هـ، ص ص 101 – 130. 

وجود  ويعني:  وفروعه،  الفقه  يف  )التبعيض(  ومنها 
عليه  يرتتب  خمصوصة  صفة  عىل  رشعي  يشء  بعض 

حكم خمصوص. 

ومما ألف يف هذا املوضوع:

املالية/ 	  املعامالت  فقه  يف  وأثرها  التبعيض  قواعد 
1430هـ،  النفائس،  دار  ن:  عامَّ طه.-  بني  عيل  حممد 

351 ص )أصله رسالة دكتوراه من اجلامعة األردنية(.
القواعد الفقهية للتبعيض يف العقود مجًعا ودراسة/ 	 

العايل  املعهد  الرياض،  الشعالن.-  حممد  بن  عبداهلل 
لرسالة  مكمل  )بحث  ورقة   116 1432هـ،  للقضاء، 

املاجستري(.
فقهية 	  دراسة  اإلسالمي:  الفقه  يف  وأثره  التبعيض 

القاهرة: جامعة األزهر،  مقارنة/ أمحد حممود كريمة.- 
1414هـ، 673 ورقة )رسالة دكتوراه(.

من  ورقة  وخصص  الفقه،  أحبَّ  األخري  والباحث   
موضوعه،  يبحث  أن  قبل  األبيات  هلذه  العلمية  رسالته 

وهي:

ه فإن الفقه أفضل قائد       إىل الربِّ والتقوى وأعدل  تفقَّ
قائِد

هو العَلُم اهلادي إىل سنن اهلدى    هو احلصن ُينجي من 
مجيع الشدائِد

ًعا       أشدُّ عىل الشيطان من ألِف  فإن فقيًها واحًدا متورِّ
عابِد 
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تعريف من كتاب

املحرمات  مجيع  هو  الرشعي:  املصطلح  يف  الفساد 
واملكروهات رشًعا.

أخروية  ومفاسد  وجمازية،  حقيقية  مفاسد  إىل  وتنقسم 
ومفاسد دنيوية.

 ومن املفاسد التي اتفقت عليها الرشائع: سفك الدماء، 
واالعتداء عىل األبضاع واألموال واألعراض. 

وُتعرف املفاسد بالرشع والعقل.

واملفاسد رتب متفاوتة، منها ما هو يف أعالها، ومنها ما 
هو يف أدناها، ومنها ما يتوسط بينها، فكلُّ منهيٍّ عنه ففيه 
أرذل  فهو  املفاسد  ألقبح  حمصاًل  منها  كان  فام  مفسدة، 

األفعال.

ويتفاوت العقاب يف الغالب بتفاوت املفاسد.

ويعربَّ عن املفاسد أيًضا بالرّش والرّض والسيئات.

قبيح  فهو  وكرهه  اهلل  سخطه  قول  أو  فعل  فكلُّ  وعليه 
وإثم ومعصية وخطيئة وفاحشة وجريمة.

ومل ترتك الرشيعة مفسدة إال وهنت عنه، وطلبت درأها 
وإزالتها.

)التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الرشعية/ حممد

املدين بوساق، ص8).

الفساد



22

قاعدة من كتاب
التقديرات الرشعية ُيعمل هبا عند فقدان بعض الرشوط 
للرضورة،  دفًعا  املوانع،  بعض  وجود  أو  األسباب،  أو 

وحتقيًقا للمصلحة.
وتنقسم هذه التقديرات باعتبار املاهية إىل أربعة أقسام:

تقديرات أعيان، كتقدير الدنانري يف ذمة اإلنسان.- 1
ذمة - 2 يف  الواجب  العمل  كتقدير  أعامل،  تقدير 

اإلنسان.
تقدير معان، كتقدير النية يف القلب.- 3
تقدير معنوي، كتقدير الطهارة الرشعية يف اإلنسان - 4

من جهة الرشع.

والتقديرات الرشعية معتربة رشًعا، وهلا ثالثة رشوط: 

وجود الرضورة.	 
أن يتصور التقدير، بمعنى أن يكون له أصل يقاس 	 

عليه. 
ر.	  أن تتحقق العلة يف الفرع املقدَّ

كام أن هلا ضوابط ستة:

ر بقدره.	  التقدير مقدَّ
ما ال يتناوله األمر احلقيقي ال يتناوله األمر احلكمي.	 
ما ضادَّ الفعيلَّ ضادَّ احلكمّي.	 
ر تبع للحقيقي.	  املقدَّ
ما جاز لعذر بطل بزواله.	 
املشبه ال يقوى قوة املشبه به. )قواعد التقديرات الرشعية/ 	 

يوسف بن حممد الشحي، ص381)
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باختصار من كتاب
كتاب »سنن الطبيعة واملجتمع يف القرآن: دراسة تأصيلية 
تطبيقية« ملؤلفه بكار حممود احلاج قاسم، صدر عن دار 

النوادر بدمشق عام 1433هـ، وأصله رسالة علمية.

بيَّنت هذه الدراسة أن حديث القرآن الكريم عن املجتمع 
اإليامين،  واجلانب  اإلنساين،  اجلانب  جانبني:  من  كان 
دوًرا  والكفر  لإليامن  أن  وثبت  به،  خاصة  سنٌن  ولكلٍّ 

كبرًيا عىل املجتمع اإلنساين.

كام بينت أن األمم اإلنسانية ال يمكن أن جتتمع عىل منهج 
اإلسالمية  والعقيدة  عقائدها،  الختالف  وذلك  واحد، 
مع  جتتمع  أن  يمكن  ال  والسالم  اخلري  إىل  تدعو  التي 

العقائد األخرى.
فيام  متداخلة  واملجتمع  الطبيعة  يف  اإلهلية  السنن  وأن 
املؤمن  املجتمع  اهلل  يكرم  أن   – مثاًل   – فاألصل  بينها، 
بنعم كثرية، بخالف املجتمع الكافر، ولكن قد تتداخل 
سنن أخرى فتغري هذا األصل، كسنَّة االبتالء للمؤمنني، 

وسنَّة االستدراج للكافرين، وهكذا..

كتاب: »التهمة وأثرها يف األحكام الفقهية«، ملؤلفه صالح 
بن عيل الفضل، صدر يف الرياض عن دار التدمرية عام 

1431هـ، ويقع يف 495ص )أصله رسالة دكتوراه(.

كبريًا،  اهتاممًا  التهمة  موضوع  اإلسالمي  الترشيع  أوىل 
حتى  التهم،  مواطن  يف  الوقوع  من  التحذير  جاء  حيث 
ض اإلنسان نفسه إىل ما يظنُّ به مكروهًا، ويتمثل  ال يعرِّ
السلوك  عىل  احلثُّ  منها  كثرية،  أمور  يف  االهتامم  هذا 
القويم، وعدم إتيان أمور تثري التهمة، أو االقرتاب منها.

ومما ذكره املؤلف يف ذلك:
-  أن ترصف الوكيل عن املوكل ليس عىل إطالقه، بل 
هو مقيد ومضبوط بعدم دخول التهمة عىل الوكيل، بأن 

يايب نفسه أو قرابته عىل حساب املوكل.
احليل  حتريم  كذلك  يعني  الربوية  املعامالت  حتريم    -
املؤدية إليها، حتى ال تتطرق التهمة إىل املتعاملني، ومنعًا 

من الوقوع يف املحرم.
-  صيانة منصب القضاء، والوالية، والوظائف العامة، 
اهلدايا  التهم والظنون، وذلك بمنع أخذ  واخلاصة، عن 
وما شاهبها، التي تدخل التهمة عىل متوليها، حتى حتصل 

الثقة، ويطمئن الناس إىل استخالص حقوقهم.
عن  وصيانته  الشهادة،  منصب  ضبط  عىل  احلرص    -

هتمة الكذب، حتى حتصل الثقة يف القايض والشهود.
وذلك  وحقوقهم،  الناس  أعراض  عىل  املحافظة    -
بتحريم القول فيهم بالظنون والتهم الضعيفة، التي ليس 

هلا أسس ظاهرة.
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خمتارات من كتاب
-  قال ذو النون املرصي: وجدُت صخرة ببيت املقدس 

عليها  فإذا  ترمجها،  من  فجئت  مكتوبة،  أسطر  عليها 
مستأنس،  مطيع  وكل  مستوحش،  عاص  كل  مكتوب: 
وكل خائف هارب، وكل راج طالب، وكل قانع غني، 

وكل حمب ذليل.

داؤك  مكتوًبا:  حجر  عىل  رأيت  السقطي:  سي  -  قال 

هواك، فإن غلبَت هواك فذاك دواك.

أعرابية  يل  قالت  قال:  مسلم  بن  إسامعيل  عن  يروى    -

يف  ُوجد  بيت  يف  لك  فهل  األدب،  تطلب  أراك  بمكة: 
صخرة فُزبر، فإذا هو:

وما ساد من مل يعُف عن ذنِب صاحٍب
ُد يتعمَّ إجـــرامـــِه  يف  كـــان  وإن 

-  قال األصمعي: ُأثريت صخرٌة أيام عبدامللك، فوجدوا 

عليها مكتوًبا:

ُه يـرسُّ ألمـٍر  الدنيـا  يمـِد  ومـن 
يلوُمهـا قليـٍل  عـن  لعمـري  فسـوف 
وحـرسًة عنـاًء  كانـت  أدبـرت  إذا 
مهوُمهـا كثـرًيا  كانـت  أقبلـْت  وإن 

فُأخرَب بذلك عبدامللك، فجعل يبكي.

-  ُقرئ عىل قرٍب بطربستان مكتوب شعًرا:

حمـيل تـروَن  أمـا 
غـًدا تصـريون مثـيل
أبـىل الـرتاُب شـبايب
وكلكـم سـوف يبيل
كسـبييل سـبيلكم 
سـبيُل َمـن كان قبيل

-  ومما ُوجد مكتوًبا عىل قرب هذان البيتان:

بأنـاس واعتـرْب  املـوَت  اذكـِر 
رميـام صـاروا  الـرتاب  ردم  حتـت 
كـم عزيـٍز يف الـرتب أضحـى ذليـاًل
كريـام مطاًعـا  رهطـه  يف  كان 

احلكم  القبور من  مكتوًبا عىل  فيام وجد  األزهار  نثر  كتاب:  )خمتارات من 

واألشعار/ عبدالرمحن يوسف الفرحان(. 
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فائدة من كتاب
َيْرُجوَن لَِقاءَنا َوَرُضوْا بِاحْلَياِة  ِذيَن الَ  }َإنَّ الَّ قوله تعاىل:  
ِذيَن ُهْم َعْن آَياتِنَا َغافُِلوَن . ُأْوَلـِئَك  ْنَيا َواْطَمَأنُّوْا هِبَا َوالَّ الدُّ

َمْأَواُهُم النُّاُر باَِم َكاُنوْا َيْكِسُبوَن{ )سورة يونس: 7، 8).

قالت العاملة الداعية زينب الغزايل يف تفسريها اآليتني، يف 
تفسريها )نظرات يف كتاب اهلل(:

النجاة،  طريق  ضلوا  قد  اهلل  لقاء  يرجون  ال  الذين  إن 
املرسلني، وبذلك ضلَّ  فلم يؤمنوا باهلل، وكفروا بخاتم 
سعيهم يف احلياة الدنيا باطمئناهنم إليها وسكوهنم فيها، 
وحسبوا أن الدنيا باقية، وأهنا ليست إىل زوال، أو خدعوا 
أنفسهم بذلك. والذين هم معرضون غافلون عن النظر 
يف آيات اهلل وكونه غفلة استغرقتهم حتى كانوا يف اآلخرة 
من اهلالكني، إن هؤالء مأواهم النار جزاء عىل فعلهم يف 
الدنيا من آثام ومعاص، وسيجدون أنفسهم يف عرصات 

جهنم، وليس هلم من دون اهلل من ويل وال نصري.

للحافظ العالئي رسالة عنواهنا »هل ُيقال: ما أعظم اهلل«؟ 
صدر حمقًقا مع رسائل أخرى له بلغت )21( رسالة، يف 

»جمموع رسائل احلافظ العالئي«: 79/2.
قال يف أوله: الذي يقتضيه ظاهر القرآن العظيم و قواعد 
العربية أن ذلك جيوز، وال منع منه. قال اهلل تعاىل: }ُقِل 
بِِه  َأْبرِصْ  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َغْيُب  َلُه  َلبُِثوا  باَِم  َأْعَلُم  اهللَُّ 
ُحْكِمِه  يِف  ُك  ُيرْشِ َواَل  َويِلٍّ  ِمن  ُدونِِه  ن  مِّ هَلُم  َما  َوَأْسِمْع 

َأَحدًا{ ]سورة الكهف: 26[.
اهلل  إىل  َوَأْسِمْع{ عائد  بِِه  }َأْبرِصْ  تعاىل  قوله  فالضمري يف 
سبحانه وتعاىل، هذا هو الظاهر القوي الذي يرتجح أو 
به؛ لتكون الضامئر كلها يف اآلية متسقة يف  القول  يتعني 

َعودها غرَي خمتلفة.
وقد اتفق أهل العربية كلهم عىل أن التعجب املعنوي هو 

إنشاء للتعجب له صيغتان: ما أفعَل زيًدا، وأفِعْل به.
إحدى  َوَأْسِمْع{  بِِه  }َأْبرِصْ  اآلية:  هذه  يف  تعاىل  فقوله 
صيغتي التعجب املتفق عليهام، وال فرق عندهم بني )ما 
أفعله( و أفعل به( من حيث املعنى املفيد للتعجب، وإن 
اللفظي كام  بينهام فرق من جهة اإلعراب والتقدير  كان 

هو معروف، فأما من جهة املعنى فال.
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توضيح من كتاب
ملؤمتر  مه  قدَّ له  بحث  يف  أتان  جان  قادر  األستاذ  يقول 

حول العالمة املصلح سعيد النوريس رمحه اهلل:

اإلسالم  اختالف  سبب  عن  النوريس  سعيد  جواب  يف 
واملدنية الغربية، يشري إىل مخسة أسس سلبية لتلك املدنية. 

فهو يرى أن املدنية الغربية:

1-  حمور استنادها هو القوة، وشأهنا التجاوز.

2-  وغاية قصدها هي املنفعة، وشأهنا التزاحم.

وشأنه  )الرصاع(،  اجلدال  هو  احلياة  يف  ودستورها    -3

التنازع.
العنرصية  هي  البرشية  اجلامعات  بني  ما  ورابطتها    -4

وشأهنا  اآلخرين،  ابتالع  عىل  القائمة  السلبية  والقومية 
هذا التصادم الرهيب.

5-  وخدمتها اجلذابة هي تشجيع اهلوى وإشباع رغباته 

من  اإلنسانية  تنزيل  اهلوى  هذا  وشأن  مطالبه.  وتسهيل 
درجة املالئكية إىل دركة الكلبية.

املدنية املعارصة، فلن يقوم تعاون  ومادامت هذه أسس 
han -  سسالم وحوار عىل املستوى العاملي، وكام يقول
“العالقة بني  يف أطروحته التي ظهرت حديًثا:   tintin
تتنافس  أن  الطبيعي  فمن  حرب،  عالقة  احلضارات 

احلضارات مع بعضها”.

املبادئ  عىل  تقوم  مدنية  فيقرتح  النوريس،  سعيد  أما 
عىل  وتستند  الغربية،  للمدنية  مغايرة  العاملية  اإلسالمية 

األسس اإلجيابية عوًضا عن األسس السلبية املذكورة:

-  حمور استنادها هو احلق ال القوة، وشأن احلق العدالة 

والتوازن.

املحبة  الفضيلة  وشأن  املنفعة،  ال  الفضيلة  وقصدها    -

والتجاذب.
-  وجهة وحدهتا رابطة الدين والوطن واملهنة ال العنرصية 

والقومية، وشأهنا األخوة املخلصة واملسألة والدفاع إزاء 
العدوان اخلارجي.

اجلدال  ال  التعاون  دستور  احلياة  يف  ودستورها    -

والرصاع، وشأنه االحتاد والتساند.
إنسانية،  الرقي  وشأهنا  للهوى،  ال  هلل  وخدمتها    -

والتكامل روًحا.

احلديثة  املدنية  بني  الفرق  النوريس  سعيد  يبني  أن  وبعد 
حتوالت  يشهد  سوف  املستقبل  أن  يؤكد  واإلسـالم، 
اإلسالم  صوت  سيكون  متفائلني،  كونوا  قائاًل:  كبرية، 
هو األعىل واألقوى يف انقالب املستقبل هذا. )املؤمتر العاملي 
الكريم:  للقرآن  عرصي  فهم  نحو  النوريس:  سعيد  الزمان  لبديع  الرابع 

رسائل النور أنموذًجا، ص 709).
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توجيه من كتاب
املوهوبون كنز عظيم من كنوز األمة، وعلينا أن نكتشف 
بحرص  والتوجية  بالصقل  ونتابعها  مبكًرا،  املواهب 
موضوعية،  علمية  بوسائل  إال  ذلك  يكون  وال  وأمانة، 

وفهم واع لنفسية األجيال الناشئة من بنني وبنات.
وتربية النخبة ورعايتها واجب ديني واجتامعي حضاري، 
حيث يستخدم اإلبداع إلعالء كلمة اهلل، والرقي باألمة 
تلك  انحرفت  وإال  واالستقامة،  العدل  أسس  عىل 

احلوافز الذكية نحو الرش والتخريب.
من مظاهر النبوغ العلمي يف تاريخ أمتنا :

التزود بالعبادة والتقوى.	 
احلرص عىل الوقت.	 
حب العلم والصرب عىل طلبه.	 
جودة احلفظ وصفاء الذهن.	 
قوة احلجة والقدرة عىل اإلقناع.	 

أهم العوامل التي تؤدي إىل مشكالت املوهوبني:
املوهوب 	  وحالة  العقيل  املستوى  بني  التباين 

اجلسمية أو االجتامعية.
املنهج غري املالئم، أو سوء تكيف املوهوب مع 	 

طالب فصله بسبب تفوقه الدرايس.
إنكار اآلباء واألقران لقدرات الطفل املوهوب.	 
بني 	  التباين  بسبب  بالوحدة،  املوهوب  إحساس 

ميوله وميول أقرانه.
ينصفه 	  ال  عندما  واحلرمان  بالظلم  شعوره 

املجتمع يف املهنة غري املناسبة، وتقديم األقل منه 
عليه. )مستفاد من كتاب: تربية املوهوب يف رحاب اإلسالم/ 

حممد حامد النارص، خولة درويش(.
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نصائح وإرشادات من كتاب
قـال التابعي اجلليـل، الواعـظ البّكاء، احلسـن البرصي 

رمحه اهلل تعاىل:
يـا ابـَن آدم، هنـارك ضيفك، فأحسـن إليـه، فإنك إن 	 

أحسـنَت إليـه ارحتل بحمـدك، وإن أسـأَت إليـه ارحتل 
بذمِّك، وكذلك ليلتك.

كان إذا رأى أن رجـاًل كثـري البطالـة، غري مشـتغل بام 	 
يعنيه من أمر دينه، أنشده:

قـوٍم رفيـَق  تكـوَن  أن  َك  يـرسُّ
زاِد؟ بغـري  وأنـَت  زاٌد  هلـم 

وقيل: أنشده رجٌل يوًما:	 

غيـٍب بظهـِر  رأيـُت  َمـن  وأجـرُأ 
العيـوِب ذوو  الرجـاِل  عيـِب  عـىل 

فقال: هلل درُّ القائل، إنه كام قال.

أربـٌع َمن كنَّ فيه عصمه اهلل من الشـيطان، وعافاه من 	 
ة،  النـار: َمن ملَك نفسـه عنـد الرهبـة، والرغبـة، واحِلدَّ

والشهوة.
أربـٌع َمن كـنَّ فيه أدخله اهلل اجلنة، ونـرَش عليه الرمحة: 	 

َمـن بـرَّ والَديه، ورفـَق بمملوكـه، وكفَل اليتيـم، وأعان 
الضعيف.

عزُّ الرشيف أدبه، وتقواُه حَسبه.	 
ما أطاَل عبٌد األمل إال أساَء العمل.	 
ابُن آدَم بني ثالثة أشياء: بليٍة نازلة، ونعمٍة زائلة، ومنيٍة 	 

قاتلة.

َمن ذمَّ نفَسه يف املأل فقد مدحها، وبئس 	 
ما صنع.

أهـوَن 	  الدنيـا  كانـت  أقواًمـا  أدركـُت 
عندهم من الرتاب الذي متشون عليه!

أهيا الناس، إن اهلل ال خُيَدُع عن جنته، وال يعطيها أحًدا 	 
من عباده باألماين.

قيل له: من أخرُس الناس؟ قال: من باع الباقي بالفاين.	 
ـر فاعتـرب، واعتـرَب 	  ـر، وفكَّ رحـم اهلل امـرًءا نظـَر ففكَّ

فأبرص، وأبرَص فصرب.
أال تعجبـوَن مـن رجـٍل يلهو ويغفل، وهيـزأ ويلعب، 	 

وهو يميش بني اجلنة والنار، ال يدري إىل أهيام يصري؟
، وال 	  مـا يعدُل بـرَّ الوالدين يشٌء من التطـوع، ال حجٌّ

جهاد.
) منتخبـات من: آداب احلسـن البـرصي وزهده ومواعظـه البن اجلوزي، 

بتحقيق سليامن احلرش(.
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الدعاء من كتاب
قالوا يف الدعاء:

-  الدعاء مفتاح احلاجة، وأسناهنا ُلَقُم احلالل.
-  فائدة الدعاء إظهار الفاقة بني يديه تعاىل.

-  لسان املذنبني دعاؤهم.

-  قال سهل بن عبداهلل: أقرب الدعاء إىل اإلجابة دعاء 

احلال. ودعاء احلال أن يكون صاحبه مضطًرا ال بدَّ له مما 
يدعو ألجله.

-  من آداب الدعاء حضور القلب، وأن ال يكون ساهًيا.

لَك  رشيَك  ال  إهلي،  وقال:  الكعبة  بأستار  شاب  تعلق 
فُيؤَتى، وال وزيَر لَك فرُيَشى، إن أطعُتَك فبفضلَك ولَك 
ُة عيّل... )الرسالة  احلمد، وإن عصيُتَك فبجهيل ولَك احلجَّ

القشريية 2/ 526- 534).
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فتوى من كتاب
•  سئل الشيخ عطية صقر رمحه اهلل:

هل قول اإلنسان آلخر يبه أو يرتمه: فداك أيب، جائز؟

ال  أنه  املختار  الصحيح  املذهب  النووي:  قال  فأجاب: 
يكره قول اإلنسان لغريه: فداك أيب وأمي، أو جعلني اهلل 
فداك، وقد تظاهرت عىل جواز ذلك األحاديث املشهورة 
مسلمني  األبوان  كان  وسواء  وغريمها،  الصحيحني  يف 
مسلمني،  كانا  إذا  ذلك  العلامء  بعض  وكره  كافرين.  أو 
وكره مالك بن أنس أن يقال: جعلني اهلل فداك. وأجازه 
بعضهم، وقال القايض عياض: ذهب مجهور العلامء إىل 
وأيد  كافرًا،  أو  مسلاًم  به  ى  املفدَّ كان  ذلك، سواء  جواز 
النووي ذلك لوجود أحاديث صحيحة كثرية يف جوازه. 

)موسوعة أحسن الكالم 573/7)

•  وسئل رمحه اهلل:

التي  امللونة  الالصقة  العدسات  يف  اإلسالم  حكم  ما 
يقصد هبا الزينة؟

فأجاب ما خمترصه: جاء التعليق عىل العدسات الالصقة 
ألوان  هلا  فاختريت  اجلامل،  ناحية  فيها  روعي  عندما 
لتبدو العني يف شكل جذاب يلفت النظر ويزيد من عدد 
املعجبني بالعيون اخلرضاء، التي ال يفرق الناظر إليها بني 
ما هو طبيعي وبني ما هو صناعي، فام هو موقف الدين 
األلوان  ذات  الالصقة  العدسات  هذه  عىل  اإلقبال  من 

اجلذابة؟

أعتقد أن اجلنس اخلشن إذا استعمل العدسات الالصقة 
إنام يستعملها إلصالح نظره، وهو استعامل طبي يعالج 

به قرص النظر أو طوله، وهذا أمر مستساغ ومرشوع، مثله 
مثل النظارة العادية. وكذلك اجلنس الثاين، إذا استعملها 

طبيًا فال غبار عليها رشعًا وعرفًا.

هلذا  فإن  األنظار،  ولفت  للزينة  استعملت  إذا  لكن 
مثل  ومثلها  عليها،  احلكم  تكييف  يف  دخاًل  القصد 
ع  وترصَّ غالية،  )شنابر(  هلا  ختتار  قد  العادية،  النظارات 
ببعض الفصوص الرباقة، مع سلك ذهبي، أو من معدن 
ثمني، وقد يكون أكثر من ذلك مما يتفنَّن فيه ذوو اخلربة 

الفامهون لطبيعة اإلنسان يف عالقته باملجتمع.

القصد مباهاة وفخرًا، أو جذبًا ألنظار اجلنس  فإذا كان 
ذلك،  يف  خالف  دون  رشعًا  ممنوًعا  ذلك  كان  اآلخر، 
والعدسات الالصقة التي خيتار هلا اللون األخرض حترص 
عليها الفتيات بالذات، وهنا يدخل عامل النية والقصد 
يف احلكم، فإن كانت النية الفتنة واإلغراء، أو كانت النية 
مثلها يف ذلك  والتغرير، فال شك يف حرمتها،  التدليس 
الصناعية،  واألهداب  وجهها،  هبا  تلون  التي  األصباغ 

واألظفار امللونة، والعطور النفاذة، وما يامثل ذلك.

خُيفي  الذي  والتغرير  التدليس  عن  هنى  قد  واإلسالم 
فليس  نا  غشَّ “من  احلديث  ففي  الناظر.  وخيدع  احلقيقة 
بأية  مفاتنها  تبدي  أن  عن  بالذات  املرأة  وهنى  منا«. 
التحفظ  مع  زوجها،  لغري  وذلك  الصور،  من  صورة 
بالقول  اخلضوع  عن  هناها  كام  وحمارمها،  ألقارهبا  فيها 
الذي يوقظ الغرائز ويلهب املشاعر }َفاَل خَتَْضْعَن بِاْلَقْوِل 
 .]32 األحزاب:  َمَرٌض{]سورة  َقْلبِِه  يِف  ِذي  الَّ َفَيْطَمَع 
والقرآن  عليهم.  متّر  من  هبا  ليعجب  التعطر  عن  وهناها 
الكريم قد ذكر املنطلق الذي حترم به كل املغريات، وهو 
منها،  ما ظهر  إىل جانب  زينتها  ما خفي من  إبراز  قصد 
 } ْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لُِيْعَلَم َما خُيِْفنَي ِمن ِزينَتِِهنَّ فقال}َواَل َيرْضِ



31

]سورة النور: 31[.

والعدسات الالصقة امللونة، ومثلها كل زينة يف النظارات 
العادية أو يف غريها، إن أريد هبا العالج فقط فال رضر 
فيها، وإن أريد هبا اإلغراء والفتنة أو التدليس والتغرير 
فهي حمرمة، وإذا كانت املرأة حترص عليها حرصها عىل 
كل زينة الفتة للنظر، فإن الرجل ال يليق به أن هيبط إىل 
هذا املستوى، فاهلل قد لعن تشبه أحد اجلنسني فيام هو من 

خصائص اجلنس اآلخر. 

وأقول للجنسني: نحن اآلن يف وضع اقتصادي واجتامعي 
يدعونا إىل اجلّد واالنرصاف إىل العمل املنتج، ووضع كل 
ة تشجب  يشء يف موضعه الالئق به، والرضورات امللحَّ
العبث واإلغراق  إىل  إمهاهلا، وتشجب االنرصاف عنها 
يف املتع والكامليات )موسوعة أحسن الكالم 7/ 502).

•  وسئل رمحه اهلل:

ما حكم اإلسالم يف استبدال اإلنسان بعض أسنانه التالفة 
أو املشوهة بأخرى مصنوعة من الفضة أو الذهب؟

فأجاب: حشو األسنان بالذهب أو الفضة، أو عمل سّن 
منهام جائز عند الرضورة، إذا كان غري الذهب والفضة 

أصيب  أسعد  بن  عرفجة  أن  أمحد  مسند  ففي  يفيد،  ال 
فأنتن،  فضة  من  أنفًا  فاختذ  )حرب(  الكالب  يوم  أنفه 
فأمره رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بأن يتخذ أنفًا من 
ذهب. وثبت أن كثريًا من األئمة قد شدَّ أسنانه بالذهب، 
مثل موسى بن طلحة، وأيب رافع، وإسامعيل بن زيد بن 

ثابت، ورخص فيه احلسن البرصي وأئمة احلنفية.

جاء يف فتوى للشيخ حسنني خملوف بتاريخ 81 نوفمرب 
1964م ما نصه: فاحلشو والغطاء والسلك من الذهب 
أمحد  اإلمام  عن  روي  ما  أخذنا  سواء  جائز،  الفضة  أو 
اليسري منهام، أو عىل مذهب اإلمام حممد بن  من إجازة 
احلسن من أئمة احلنفية، أو أخذنا بجهة الرضورة املبيحة 
الذهب  غري  املعادن  من  ونحوه  والبالتني  الستعامهلام، 
)موسوعة  استعامهلا.  جواز  يمنع  ما  فيها  يرد  مل  والفضة 

أحسن الكالم جـ 6 ص 320).

•  وسئل رمحه اهلل:

السعال  أو  للصداع  املسكنة  األدوية  بعض  إىل  تضاف 
بعض املواد املخدرة، فام رأي الدين يف ذلك؟

النبي  أمة  اهلل سبحانه مل جيعل شفاء  أن  فأجاب: معلوم 
احلديث  م عليها، كام نصَّ  فيام حرَّ اهلل عليه وسلم  صىل 
الرشيف الذي رواه البخاري عن ابن مسعود، والبيهقي، 
وصححه ابن حبان، عن أم سلمة، وكام جاء يف حديث 
آخر: “يا عباد اهلل تداووا، فإن اهلل مل جيعل داء إال جعل له 

دواء، وال تداووا بمحرم« )رواه أبو داود(.

أكانت  سواء  هبا،  التداوي  يرم  نفسها  رة  املخدِّ واملواد 
مخرًا أو غري مخر، كام قاله ابن تيمية، وذلك لورود النص 
باحلرمة. وذهب اجلمهور إىل أن التداوي بغري اخلمر من 
قياسًا  للرضورة،  جائز  هو  بل  حرامًا،  ليس  املخدرات 
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هلم  رخص  حيث  اإلبل،  بأبوال  العرنيني  تداوي  عىل 
البخاري  رواه  ،كام  ذلك  يف  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي 

ومسلم، لكنهم اشرتطوا ثالثة رشوط:

أوهلا: أال يكون هناك دواء حالل.

والثاين: أن يقول بذلك طبيب مسلم.

قال  يسكر،  ال  قلياًل  ر  املخدِّ القدر  يكون  أن  الثالث: 
الدواء  قال أصحابنا: جيوز رشب  املجموع:  النووي يف 
الذي  والنبات  الروياين:  وقال  للحاجة،  للعقل  املزيل 
الدواء  يف  استعامله  جيوز  مطربة  شدة  فيه  وليس  يسكر 

وإن أفىض إىل سكر ما مل يكن منه بّد.

وقال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم: املسكر الذي 
يزيل العقل ويسكره إن مل يكن فيه طرب وال لذة كالبنج، 
قال أصحابنا: إن تناوله حلاجة التداوي به وكان الغالب 

منه السالمة، جاز.

املانعات  أن  للجزيري:  األربعة  املذاهب  فقه  يف  وجاء 
العطرية  والروائح  األدوية  إىل  تضاف  التي  النجسة 
قياسًا  اإلصالح،  به  الذي  القدر  عن  يعفى  إلصالحها 
عىل األنفحة املصلحة للجبن. )موسوعة أحسن الكالم 

جـ 6)
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وصف من كتاب
وزيارة  احلرام  اهلل  بيت  حج  يف  والرقيب  املعىلَّ  )إحراز 
بن  )حممد  املكنايس  برحلة  ُيعرف  الرشيف(  القدس 
عبدالوهاب املكنايس(، التي متت يف عام 1200هـ، وقد 

ُطبعت يف )أبو ظبي( عام 1424هـ.

وصف أهل لقدس يف رحلته فقال: وألهل بيت املقدس 
مؤانسة  إىل  وميل  حسنة،  وأخالق  وطالقة  بشاشة 
من  كان  إن  والسيام  معه،  واملحادثة  ومسامرته  الغريب 
اهلل  حياهم  كثري،  به  اعتناء  فلهم  العلمي،  اجلنس  هذا 
األخالق  مكارم  وإىل  ورياهم،  سقياهم  وأدام  وبياهم 

يرسهم وهيأهم.

ويبدو أن )تلمسان( مل تكن عامرة يف وقته( فقد وصفها 
بام يزن، فقال يف ص 331 من رحلته: ومدينة تلمسان 
هذه مدينة كبرية مشهورة، كثرية املياه والبساتني واألجنة 
والزيتون واملستغالت، إال أن اخلراب استوىل عىل كثري 
اجلَور  وزادها عامل  إال رسومها،  يبق  فلم  أطرافها،  من 
والظلم، فقد استولوا عىل ما بأيدي املسلمني، فقد أخربين 
أنه  أغراضنا،  قضاء  يف  إليها  يرتدد  كان  أصحابنا  بعض 
العطارين وغريهم  البلد يشرتون األشياء من  رأى أهل 
حياء  قلة  ومن  الناس،  بأيدي  الدراهم  قلة  من  بالزرع، 
حاكم البلد وكثرة حرصه وإذاية العامة، أن كل من يمر به 
من حجاج بيت اهلل يقبض منهم شيًئا معينًا عىل أمتعتهم 

وحوائجهم من غري مباالة، جرب اهلل حال املسلمني.ِ
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لغتنا السمحة
  كلامت ومعان

-  آنية: أي حارة، بلغة الرببر.
ار: السطح. شامية. مجعه أجاجري. -  اإلجَّ

-  إشبيلية: قال ابن األثري: يسموهنا النصارى باسم رجل 
ُصلـب فيها يقـال له)إشـبانس(. وقيل: باسـم مالكها، 

واسمه: إشبان.
ب من اللغة الرومية، وهي يف الرومية  -  اإلصطبـل: معرَّ

)ِسطِْبَلْه(.
-  أطرابلس: بلدة بالشام، وبال مهزة ]طرابلس[، بلدة به 

وباملغرب، رومية، معناها: ثالث مدن.
-  األُطروش: األصّم.

-  اإلبريسـم: وهو بفتح السـني وضمها: احلرير، معرب 
من )إبريشم(.

-  األهدل: معناه عىل اإلله َدّل...
-  البالة: اجلراب، فاريس.

-  الباعوث: سياين معرب، إسقاء النصارى.
-  بعلبـك: مركب مـن )َبّك( بمعـن دّق، و )بعل( صنم 

من ذهب..
النجـار،  بـريم:    -

ب. أعجمي معرَّ
كتـاب:  مـن  )خمتـارات 

الطـراز املذهـب يف معرفـة 

حممد  ب/  واملعـرَّ الدخيـل 

ت  النهـايل،  يوسـف  بـن 

85))هـ(. 

معاين أسامء إناث

صـدر كتـاب عنوانه: »قاموس أعالم اإلنـاث يف اململكة 
العربية السعودية« ملؤلفته نجوى حممود صقر، عن مكتبة 

اآلداب بالقاهرة عام 432)هـ،  ويقع يف 78 ص.
ومما جاء فيه من أسامء ومعان:

-  آسيا: )آسية(: طبيبة مداوية، حزينة، ِدعامة، سارية.

-  أجمـود: مجـع جمـد، وهـو املـروءة والسـخاء، والكـرم 

والرشف.
-  أوزيف: املرسعة يف مشيها، وأصلها َوزيف.

-  بدراء: تامة كالبدر.

-  َبقشة: الواحدة من شجرة البقش، وهي طيبة الظل.

-  َبقصة: اجلرادة الصغرية.

-  متارض: ناعمة العيش وبيضاء.

-  مَجْلة: ضخمة، مجيلة، سمينة.

-  َجوزة: السقية أو الرشبة من املاء.

-  َخشوف: سيعة.

-  ُسميَّة: تصغري سامء، وهو كل ما عال وارتفع. أو تصغري 

سامية، وهي العالية.
-  ُشومة: عزيزة النفس.
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-  َضيَدة: غضبى أو مغتاظة.

-  َفزلة: صلبة.

ة: ذاهبة أو جمتازة. -  مارَّ

-  ُمويض: مضيئة.

-  ُنَفيعاء: تصغري نافعة.

-  مَهايل: من مهلت السامء إذا دام مطرها.

-  ُيمنى: مؤنث أيمن، من الُيمن والربكة. 

كلامت حمذورة

»لطائـف وعجائب اللغـة العربية« ملؤلفه األسـتاذ خالد 
حممود توفيق، صدر عن هال للنرش باجليزة عام 434)هـ، 
وعنوانه مطابق ملعناه، وقد لفت نظري فيه كلامت تتداول 
يف بـالد عربية هي بعكس ما يفهـم معناها يف بالد عربية 
أخرى، أو أن معناها حسـن مجيل يف بلد، ويف غريه سيئة 
للغايـة. وقد رصفت النظر عـن نقلها للمجلة، واكتفيت 
بفهـم معناهـا لفائدة شـخصية، ثـم رأيت إيـراد بعضها 
حتـى يطلع عليهـا القارئ لئال يرج يف مواقف بسـببها، 

فمنها باختصار:

-  كلمـة )شـيخة( يف مـرص قـد تعنـي يف مـرص “داعيـة 

إسـالمية”، أو امرأة تعمل يف حتفيظ القرآن الكريم، ويف 
دول اخلليج تشري إىل امرأة تنتمي إىل األسة احلاكمة. أما 

يف املغرب العريب فتعني الراقصة املنحرفة!
-  كلمـة )خّدامة( يف مرص – وغريهـا – تعني تلك املرأة 

التي تعمـل يف البيوت، فتقـوم بأعامل الكنـس والطبخ، 
لكنهـا تعني يف املغرب: تعمل أو تنتسـب، ففالنة خدامة 

يف اجلامعة أي من منسوبيها.
-  تعبـري )اهلل يعطيـه العافيـة( دعـاء عـيل الشـخص يف 

املغرب، ألن )العافية( هناك تعني )النار(!

-  كلمة )مبسـوط( تعني السـعيد أو ميسـور احلـال، أما 

َب حتى ُبِسَط أرًضا! )املبسوط( يف العراق فهو الذي رُضِ
-  )قنَدلتنـا( يف مرص تعني )جعلَت حياتنا تزداد سـوًءا(، 

رتنا(! ومعناها يف املغرب )نوَّ
-  )ناصـح( يف مـرص تعنـي الذكي، بينام تعني يف سـورية 

السمني واملمتلئ اجلسد!
ـاس( تعنـي املرهف احلـس، أي الرسيـع التأثر،  -  )حسَّ

وهي يف املغرب تعني )الشاذ جنسًيا(!
-  )التشـليح( يف اللهجـة املرصية تعني جتريد الشـخص 

من مالبسـه، أما يف السـعودية فتعني )سـوق قطع الغيار 
املستخدمة(.

-  وكلمـة )تقبيـل( تعنـي تقبيـل الشـخص، لكنها تعني 

يف السـعودية اإلجيار، وكثرًيا ما جتـد لوحة عىل احلانوت 
حتمل هذه الكلمة )للتقبيل(.

-  كلمـة )يبـّص( يف مـرص تعنـي )ينظـر(، بينـام تعني يف 

تونس )خيرج رًيا(.
-  )شكشـوكة( نـوع مـن الطعـام يصنـع مـن البيـض 

والطامطم، أما يف السودان فتعني )املرأة الداعرة(.
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قصيدة من كتاب
ديوانه  يف  اهلل  رمحه  حسني  اخلرض  حممد  العالمة  يقول 

)خواطر احلياة):

وأنفعُ  الشـعر ما هاَج احلامسـَة يف
شعٍب يقايس اضطهاَد اجلائِر األرِش
لـو مل أخْف وخَز تثريٍب يصوُل به
عـيلَّ ناقـُد شـعري من بنـي مرِض
لقلـت: ال شـعَر إال يف قريـِة َمن
يبيُت من شـقوِة األوطاِن يف سهِر
َمـن ذا يقيـُم عـىل أرٍض يظلِّلهـا
ضيٌم وُيسُن وصَف الدلِّ واحلورِ؟

ويقول:
ويف الشـعراِء َمـن ضاقـْت ُخطاُه
شـتى وهـي  احلقائـُق  وفاتتـُه 
جـًدا القـوِل  هلـَو  خيـاُل  فـراح 
هُبتـا الرشـِد  مـكاِن  يف  وينفـُث 
فرفًقـا نظـٍم  ذو  العـرِب  وشـعُر 
واسـتطعتا رفًقـا  شـئَت  إْن  هبـا 

ة الطبع(: ويقول يف )رقَّ
جفا الصديـُق فناجيُت الفؤاَد بأْن
جفوتـِه تلقـاَء  جفـوٍة  يف  يبيـَت 
أَبـى وقـاَل أصـوُن العهـَد متئـًدا
فـربَّ ودٍّ صفـا مـن بعـد ُغربتـِه
ُه فـإذا عـاَد الصديـُق فأصَفـى ودَّ
تـِه حديـُث نجـواَي منسـوٌخ برمَّ
إْن تلـَق طبًعـا رقيًقـا فاغرسـنَّ به

تـِه   رقَّ مـاِء  مـن  ُيْسـَقها  ًة  مـودَّ

وجاء يف قصيدة )عتاب عىل مزاح(:
أعيـذَك بالفرقـاِن أن حتكـي امـرًءا
يغـضُّ مـن الديـِن احلنيفـي باملزِح
وُتصغي إىل نجوى الذي يركُب اخلنا

ويأخُذ أهَل الرشِع بالطعِن والقدِح
بَلونـا اهلُدى بعَد اهلـَوى فإذا اهلَوى
ُة ليـٍل واهلُـدى فَلـُق الصبـِح ُدُجنَـّ

ديوانه،  يقول الشيخ حممد متويل الشعراوي رمحه اهلل يف 
الذي صدر بتحقيق األستاذ صابر عبدالدايم، يف قصيدة 

بعنوان: الناس واملعروف ص 314:

ًعا يسري ذوو احلاجات خلفَك ُخضَّ
فـإْن أدركوهـا خلَّفـوَك وهرولوا
وأفضلهـم َمـن إْن ُذكـرَت بيسء
ُل يتقـوَّ وال  ينفـي  ال  توقَّـَف 
روا فال تـرتك املعـروَف مهـام تنكَّ
فـإن ثـواَب اهلل أجـزى وأجـزُل

ويف الصفحة التالية هذان البيتان:
فلحكمـٍة ُحكَمـُه  لربِّـَك  ْم  سـلِّ
وتغنـام تسـرتيَح  حتـى  يقضيـه 
ابنـِه ذبـِح  يف  اهلل  خليـَل  واذكـْر 

أْسـَلام{  }فَلـامَّ  خالقـُه:  قـال  إذ 

ويف التي بعدها، حاًثا عىل العفو والتسامح:
يا من تضايقُه الفعاُل من التي ومن الذي
ادفْع فديتَك بالتي هي أحسُن فإذا الذي

يَِّئُة اْدَفْع  ويعني قوله تعاىل: }َواَل َتْسَتِوي احْلََسنَُة َواَل السَّ
َويِلٌّ  ُه  َكَأنَّ َعَداَوٌة  َوَبْينَُه  َبْينََك  ِذي  الَّ َفإَِذا  َأْحَسُن  ِهَي  تِي  بِالَّ

مَحِيٌم{ ]سورة فصلت:34[.
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ترمجات ولغات
تعلم معاين كلامت القرآن الكريم حرًفا حرًفا/ إعداد دار 
السالم.- الرياض: الدار، 3341 هـ )رأيت منه مج1: 

األجزاء 10-1(.

لكلامت  لفظية  إنجليزية  ترمجة  أول  العنوان:  أدنى  جاء 
القرآن الكريم باأللوان لفهم معاين كلامت القرآن الكريم 

حسب قواعد اللغة العربية.

ويف الصورة نموذج منه.
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سلسلة  إعالمية
)دراسات يف اإلعالم اإلسالمي( سلسلة مباركة ملؤلفها 
مصطفى بن أمحد كناكر، أصدرهتا دار النوادر بدمشق يف 
العلميتان:  433)هـ، وأصلها رسالتاه  مخسة كتب عام 
الدعوة اإلسالمية يف القنوات الفضائية: الواقع واملرجتى، 
الفضائية  القنوات  عرب  اإلسالمي  اإلعالم  واألخرى: 
لها من بريوت،  العربية: اقرأ واملنار واملجد. األوىل حصَّ

واألخرى من ماليزيا.

وعناوين هذه السلسلة هي:

-  مدخل إىل اإلعالم اإلسالمي الفضائي.

-  نحو قنوات فضائية إسالمية.

اإلسالمية  الفضائية  القنوات  يف  اإلعالميون    -

ومجهورهم.

-  برامج القنوات الفضائية اإلسالمية ومدى تأثريها.

-  القنوات الفضائية اإلسالمية بني الواقع واملأمول.
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جمموع علمي
جمموع رسائل احلافظ العالئي/ صالح الدين خليل بن 
كيكلدي العالئي )ت 761 هـ(؛ حتقيق وائل حممد بكر 
النرش،  و  للطباعة  احلديثة  الفاروق  القاهرة:  زهران.- 

1429هـ، 3 مج.

وحمتوياته هي:
-  جزء يف ذكر كليم اهلل موسى.

ًة َقانِتًا هللِِّ َحنِيفًا َومَلْ  -  رسالة يف تفسري}إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن ُأمَّ
ِكنَي{.  َيُك ِمَن امْلُرْشِ

ًة  - رسالة يف تفسري قوله عز و جل }َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ
َوَسطًا{. 

-  حترير املقال يف حتريم احلالل.
-  مسألة يف مضاعفة الثواب يف املساجد الثالثة.

-  حتقيق منيف الرتبة ملن ثبت له رشيف الصحبة.
-  فع اإلشكال عن حديث صيام ستة أيام من شوال.

-  العدة عند الكرب و الشدة.
-  جزء يف تفسري الباقيات الصاحلات.

-  جزء يف تصحيح حديث القلتني.
-  رسالة يف : هل يقال ما أعظم اهلل؟

-  تفصيل اإلمجال عند تعارض األقوال و األفعال.

-  تلخيص كتاب املسكت للزبريي.
-  التنبيهات املجملة عىل املواضع املشكلة.

-  جزء فيه مائة حديث منتقاة من سنن أيب داود.
-  تلخيص كتاب أقيسة النبي صىل اهلل عليه و سلم.

-  جزء يف صالة النبي صىل اهلل عليه و سلم يف الكعبة.
-  امجال اإلصابة يف أقوال الصحابة.

-  مسلسالت العالئي.
-  بغية امللتمس يف سباعيات حديث مالك بن أنس.

-  امجال اإلصابة يف أقوال الصحابة.
-  مسلسالت العالئي.

-  بغية امللتمس يف سباعيات حديث مالك بن أنس.
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أخبار الكتاب 
اإلسالمي

الثقافة اإلسالمية

املعجم اإلسالمي: أول معجم شامل بكل املصطلحات 
عبدالفتاح  زيدان  وتعريفاهتا/  املتداولة  اإلسالمية 
 2528( مج   4 1433هـ،  أسامة،  دار  ن:  عامَّ قعدان.- 

ص(.ص(.

يذكر املؤلف أنه معجم شامل يغطي معظم املوضوعات 
القرآن  غريب  من  العرص،  هذا  يف  الرئيسية  اإلسالمية 
والطب  الفقهية،  واملصطلحات  وعلومهام،  واحلديث، 

النبوي، والفرق واألديان، وغريها، مع تعريفها. 

هناية املطلوب يف استحباب كتابة البسملة بكامهلا يف كل 
مكتوب/ عيل بن أمحد القرايف األنصاري ) ت بعد 972 
الكتب  دار  بريوت:  أمحد.-  يوسف  السيد  حتقيق  هـ(؛ 

 ص.العلمية، 1433هـ، 173 ص.

عليه  اهلل  صىل  النبي  بمكاتبات  املصنف  فيه  استشهد 
الفرس  من  املجاورة  للدول  واحلكام  امللوك  إىل  وسلم 
والروم ومرص واليمن، وإىل القبائل يف اجلزيرة العربية، 
اهلل  ريض  األربعة  الراشدين  للخلفاء  برسائل  وأتبعها 
رمحه  عبدالعزيز  بن  عمر  العادل  اخلليفة  ومعهم  عنهم، 

اهلل.

األجر الكبري عىل العمل اليسري: خمتارات من األحاديث 
يوسف.-  رمضان  خري  حممد  رشحها/  مع  الصحيحة 
ط3، مزيدة.- القاهرة: وصال: توزيع دار سام للكتاب، 

1433هـ، 86 ص.

يقول جامعه يف مقدمة طبعته الثالثة: إن بإمكان القارئ 
دقائق وهو جالس،  أن جيمع ماليني احلسنات يف بضع 

إذا قرأ هذا الكتاب ونفذ بعض ما فيه!
يف  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قاله  ما  نوع  من  إنه 

احلديث الصحيح: »عمَل هذا يسريًا وُأِجَر كثريًا«.
عليها  الصحيحة،  األحاديث  من  خمتارة  جمموعة  وفيه 
رشوح وتعليقات موجزة من مظاهّنا من كتب الرشوح. 
الكثري  األجر  من  فيه  ذكر  ما  هو  االختيار  منهج  وكان 
الذنوب  مكّفرات  من  ورد  ما  دون  القليل،  العمل  عىل 

واخلطايا، التي صنّفت فيها كتب أخرى.
والطبعة الثالثة من هذا الكتاب فيها زيادة )16( حديًثا 
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من األحاديث التي ُذكر فيها األجر الكبري... 

خالصات أهم ما كتب عن اجلامعات اإلسالمية/ مركز 
املسبار للدراسات والبحوث.- ديب: املركز، 1432هـ، 

905 ص.

بني  ما  الكتب،  يف  ورد  ما  أهم  تستعرض  ملخصات 
أو  جلامعة  موجز  أو  للتاريخ،  وسد  للفكرة،  عرض 
من  جماالته،  بمختلف  اإلسالمي  الشأن  تتناول  حركة، 
احلركات اإلسالمية، ختترص عىل  إىل  الدينية  املؤسسات 

القارئ رحلة الكتاب.

خليفة  الناس/  وسقاية  زمزم  فضائل  يف  األنفاس  نرش 
سليامن  بن  عبدالرمحن  حتقيق  الزمزمي؛  الفرج  أيب  بن 
اإلسالمي،  للرتاث  الفرقان  مؤسسة  لندن:  املزيني.- 

1430هـ، 369 ص.

ورد  وما  زمزم،  ماء  حفر  أصل  يف  مجعتها  مؤلفه:  قال 
وأحلقت  املكرم،  النبي  عن  األحاديث  من  فضلها  يف 
واآلثار  النبوية  األحاديث  من  ناقاًل  العباس،  سقاية  هبا 
عرشة  عىل  مشتملة  االستئناس،  به  يصل  ما  واألخبار 
فصول وتتمة وخامتة، طالبًا من اهلل حسن اخلامتة، فكم 
الكثرية  الكتب  وفتشت  الشوارد،  جواهرها  طلبت 
الزواخر، وكم  البحار  لدررها  الفوائد، وغصت  ألجل 

ترك األول لآلخر..

عند  والسلوك  العقيدة  بني  االنفصال  اإلله:  وديعة 
املسلمني/ حممود العطار.- اجليزة: دار هال، 1433هـ، 

390ص.

جعله يف جزأين:
العقيدة،  أبواب:  ثالثة  وفيه  واحلياة،  الدين   -

السياسة، اإلسالم.
التفسري: وفيه ثالثة أبواب أيًضا: العقل والدين،   -

القداسة والتفسري، أفعال اهلل وأفعال البرش.

أبو  عبدالقادر  حممد  والتغيري/  اإلصالح  جيل  الشباب 
ن: عامد الدين للنرش، 1431هـ، 520 ص. فارس.- عامَّ
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جاء يف )17( فصاًل، منها:
-  الشباب يف القرآن والسنة.

-  أهيا الشباب أخلصوا هلل.
-  الشباب حريص عىل طلب العلم.

-  الشباب الداعية متواضع زاهد.

-  الشباب دائب النشاط واحلركة.
-  اجلرأة والشجاعة يف احلق.
-  الصرب والثبات عىل املبدأ.

-  الشباب املسلم جماهد.
-  إحصان الشباب وتكوين األسة املسلمة.

البيان،  جملة  التغيري/  ومآالت  اإلصالح  واقع  األمة: 
اإلنسانية.-  للدراسات  العريب  املركز  مع  بالتعاون 

الرياض: املجلة، 1433هـ، 501 ص.

االرتيادي  التقرير  من  التاسع  العدد  هو  هذا 

البيان  جملة  عن  يصدر  الذي  املحكم  )االسرتاتيجي( 
بالرياض، وفيه رصد ألحوال األمة اإلسالمية يف أنحاء 

العامل، من خالله ستة أبواب:
- النظرية والفكر.

- ملّف العدد )واقع ومستقبل الثورات العربية(.
- العامل اإلسالمي.

- العالقات الدولية.
- العمل اإلسالمي.

- قضايا اقتصادية.

ديانة مكة يف اجلاهلية: كتاب احُلْمس والطُّلس واحِللَّة/ 
1433هـ،  للنرش،  األهلية  ن:  عامَّ حممد.-  زكريا 

327ص.

يف  تكمن  اإلسالم  قبل  العرب  ديانة  أن  املؤلف  يذكر 
ثالث طوائف، هي: احلمس، والطلس، واحللة، وأهنا مل 
ُتدَرس عىل انفراد من قبل، بل كانت ُتبحث بشكل عام.

واقترصوا  الطلس،  دراسة  أمهلوا  املؤرخني  أن  ذكر  كام 
إىل  متيل  وسطى  طائفة  باعتبارها  الباقيتني،  الثنتني  عىل 
أحد اجلانبني  يف طقوسها وعاداهتا، فكانوا مثاًل يصنعون 
يف إحرامهم ما يصنع احللة، ويصنعون يف ثياهبم ودخوهلم 

البيت ما يصنع احلمس.
)كتاب  املثنى  بن  معمر  عبيد  أليب  كان  أنه  إىل  وأشار 

احلمس( وأنه ضاع كام ضاعت أغلب كتبه.
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علوم القرآن

املثارة  الشبهات  املنسوبة للصحابة والرّد عىل  املصاحف 
حوهلا: عرض ودراسة/ حممد بن عبدالرمحن الطاسان.- 
)أصله  750ص  1433هـ،  التدمرية،  دار  الرياض: 

رسالة ماجستري(.

فيه ثالثة أبواب مفصلة:
-  املصاحف املنسوبة للصحابة.

-  االختالف بني مصاحف الصحابة.
-  الشبهات حول مصاحف الصحابة.

أجاب يف الباب األخري عن )19( شبهة.
مسعود  بن  عبداهلل  مصحف  حول  املثارة  الشبه  وعن 
كعب،  بن  أيّب  مصحف  عن  وشبهات  شبهة،   )15(

ومصحف عبداهلل بن عباس، ريض اهلل عنهم مجيًعا.

]معجم[ غريب القرآن/ قاسم بن قطلوبغا )ت 879هـ(؛ 
حتقيق عبداحلميد حممد الدرويش.- دمشق: دار النوادر، 

1433هـ، 397 ص )وقفية املزيني بالكويت(.

رشح فيه ألفاظ القرآن الكريم مما ال يتبني املراد منه عند 
غريب  يف  البيان  كتابني:  عىل  فيه  اعتمد  وقد  البعض، 
يف  بام  األريب  وحتفة  مفقود(،  )وهو  للفرغاين  القرآن 
القرآن من الغريب أليب حيان األندليس )وهو مطبوع(. 

ورتبه بحسب السور واآليات.
وكلمة )معجم( يف أول العنوان ليست من قبل املؤلف.

عيل  حممد  معايري/  تصنيًفا،  تارخًيا،  القرآن:  غريب 
احلديث،  الكتب  عامل  االردن:  اربد،  جرادات.-  حممد 

1433هـ، 216 ص. )أصله رسالة علمية(.

فصول الكتاب:
-  مدخل عام إىل اللغة وخصائصها.

-  أوائل التفسري ومصادر الغريب.
-  معايري الغرابة.

-  الغرابة وآثارها يف اإلعجاز القرآين.
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تفسري احلسن البرصي/ مجع وترتيب وحتقيق أمحد فريد 
 2 1433هـ،  العلمية،  الكتب  دار  بريوت:  املزيدي.- 

مج.

واملصادر  املراجع  عرشات  من  مجعه  أنه  جامعه  ذكر 
املختلفة، فضاًل عن كتب التفسري وعلوم القرآن. وأشار 
الباكستاين،  شاه  عيل  لشري  أحدمها  قبله،  عملني  إىل 
بعنوان: تفسري  واآلخر ملحمد بن عبدالرحيم، وكالمها 

احلسن البرصي.
اجلمع  ناحية  من  )كلًيا(،  عنهام  خيتلف  عمله  أن  وذكر 

والرتتيب، وأنه ضعف ما سبق.

و  مجع  العزيز/  الكتاب  آي  تفسري  يف  الوجيز  اجلامع 
ن: مؤسسة الوراق للنرش،  اعداد أيمن فاتح العامر.- عامَّ

1433هـ، 1060ص.

القرآنية  الشواهد  و  املعقول،  و  للمنقول   جامع  تفسري 

واحلديثية واللغوية، والفوائد الفقهية، والقراءات، وبيان 
فيه  ومجع  واآليات،  السور  وفضائل  النزول،  اسباب 
وطبع  واحلديثة.  القديمة  التفاسري  من  جمموعة  عصارة 
أزرق  بلون  فالفوائد  بلون،  فيه  نوع  كل  مجيلة،  بألوان 
فاتح، واألحاديث بخط أخرض، واآليات القرآنية بخط 

أمحر، وهكذا..  

  
موارد ذوي االختصاص إىل مقاصد سورة اإلخالص/ 
)ت  امليلق  بنت  ابن  عبدالدائم  بن  حممد  املعايل  أليب 
القاهرة:  797هـ(؛ حتقيق حممد خري رمضان يوسف.- 

وصال؛ توزيع دار سام للكتاب، 1433هـ، 275ص.

اهلل تعاىل واحٌد ال رشيَك له، ال ُكفَء له وال مُماثل، ال يف 

حقيقِة الوجود، وال يف أيِة صفٍة من صفاته. وهو الصمُد 

عبيد.  له  والكلُّ  السيُِّد  فهو  وحَده،  باحلاجات  املقصوُد 

ما  هذا  املطلق.  الكامِل  وصفاُت  احلسنى،  األسامُء  له 
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رُه سورُه اإلخالص، التي هي من أعظم سوِر القرآِن  تقرِّ

القرآن، وورَد يف فضلها أحاديُث  ثلَث  الكريم، وتعدل 

صحيحة.

ف  وقد استقىص املؤلف يف هذا الكتاب مقاصَدها، ليتعرَّ

التأليِف  يريُد هبذا  أنه  َ فضلها، وهو يذكُر   ها، ويبنيِّ سَّ

وأسار.  وِحَكٍم  مقاصَد  من  السورُة  إليه  ترمي  ما  بياَن 

ُه »مقاصد«، وظهَر له من خالل السورِة  فكتاُبه هذا ُجلُّ

ُة  عدَّ منها  مقصٍد  كلِّ  حتت  مقصدًا،  وثالثون  ثالثٌة 

أحكاٍم، وِحَكٌم ولطائُف.

علوم احلديث والسرية

مطالع األنوار عىل صحاح اآلثار: يف فتح ما استغلق من 
لغاهتا  مبهم  وإيضاح  ومسلم  والبخاري  املوطأ  كتاب 
وتقييد  مشكلها  ومتييز  رواهتا  أسامء  من  املختلف  وبيان 
مهملها/ إبراهيم بن يوسف بن قرقول )ت 569 هـ(؛ 
الرتاث.-  وحتقيق  العلمي  للبحث  الفالح  دار  حتقيق 

الفيوم، مرص: دار الفالح، 1433هـ، 6 مج.

    
للقايض  اآلثار«  صحاح  عىل  األنوار  »مشارق  أصله 
عياض رمحه اهلل، مع تعقبات البن قرقول واستدراكات 

وإضافات قليلة.

ُنعيم  أليب  والطرق/  املعاد  بحذف  الصحيحني  جامع 
هـ(؛   517 )ت  األصبهاين  احلداد  احلسن  بن  عبيداهلل 
نور  بإرشاف  املحققني  من  خمتصة  جلنة  ودراسة  حتقيق 

الدين طالب.- دمشق: دار النوادر، 1431هـ، 5 مج.

وقد  نادر،  وهو  بأسانيده،  الصحيحني  بني  فيه  مجع 
تاريخ  يف  الذهبي  قال  حتى  العلم،  أهل  استحسنه 
عنه،  وانترشت  الصحيحني،  أطراف  مجع  اإلسالم: 

واستحسنها كل من رآها.

بن  اإلمام مسلم  الثّجاج يف رشح صحيح  املحيط  البحر 
احلّجاج/ حممد بن عيل بن آدم الولوي.- الدمام: دار ابن 
وتليه  األجزاء 27-25  من  )رأيت  اجلوزي، 1433هـ 
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أجزاء أخرى(.

ع عىل صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل، يبني  وهو رشح موسَّ
فيه رجال السند، ولغة احلديث، وأحكامه، واالختالف 

إن وجد. واجلزء )27( منه مازال يف كتاب البيع. 

أمحد  قريش«/  من  »األئمة  حديث  طرق  يف  العيش  لذة 
بن عيل بن حجر العسقالين )ت 852 هـ(؛ حتقيق حممد 
اإلسالمية،  البشائر  دار  بريوت:   -. العجمي  نارص  بن 

1433هـ، 152 ص.

مجع طرقه عن نحو أربعني صحابًيا، من الكتب املطولة 
ومصنفات  مسانيد  من  الشهرية،  احلديث  كتب  من 
األجزاء،  وُملح  متفرقات،  وجوامع  وخمترصات 
بأسانيده  أكثره  وساق  واملشيخات،  والفوائد  واملعاجم 

العاليات، كام قال حمققه.

بفتاوى  اللبيث  إسعاف  املسمى  احلديثية   الفتاوى 
التقوى،  القاهرة: دار  أبو إسحاق احلويني.-  احلديث/ 

1432هـ، 1432هـ.

األحاديث،  ختريج  حول  القراء  أسئلة  عىل  أجوبة  وهي 
أنصار  مجاعة  تصدرها  التي  )التوحيد(  جملة  يف  نرشت 

السنة املحمدية بمرص، مع تنقيح وتوثيق وإضافات.

الزجيات  و الوالدات عند عينة من الصحابة املهاجرين 
العلمية،  الكتب  دار  بريوت:  حايل.-  حممد  البدريني/ 
1433هـ، 576 ص. )أصله رسالة دكتورة من جامعة 

حممد األول باملغرب(.حممد األول باملغرب(.

بيان ملعدل املواليد ونمو السكان يف عهد النبي صىل اهلل 
عليهم،  اهلل  رضوان  الصحابة  من  عينة  يف  وسلم،  عليه 
من املهاجرين البدريني، وقد جاء البحث يف ثالثة أبوب 

وسبعة فصول، هي:
ومن  الكربى  بدر  غزوة  اآلباء:  األول:  الباب   -
شهدها من املهاجرين، العينة الرجالية، التعريف بأفراد 

العينة الرجالية املدروسة.
النسائية،معرفة  العينة  األمهات:  الثاين:  الباب   -
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األمهات ودراسة الزواجية.
األس  والدات  األوالد:  الثالث:  الباب   -

املدروسة، اخلصوبة. 

الفقه وأصوله

منهجية  دراسة  والسنة:  القرآن  املعاين من  استنباط  سبل 
تأويلية ناقدة/ حممد توفيق حممد سعد.- القاهرة: مكتبة 

وهبة، 1432هـ، 1024 ص.

سبل  أنواع  يف  العلامء  ملذاهب  منهجية  مراجعات  فيه 
أو  اإلشارة،  بسبيل  أو  العبارة،  بمنطوق  االستنباط، 
ومعامل  املخالفة،  مفهوم  أنواع  وذكر  االقتضاء،  بسبيل 
السورة،  سياق  يف  اهلدى  معاين  استنباط  إىل  الطريق 

وجعل الباب الثاين كله  تطبيًقا للموضوع.

تأصيلية/  دراسة  احلديث:  العرص  يف  الفقهية  الصياغة 
هيثم بن فهد الرومي.- الرياض: دار التدمرية، 1433هـ 

أصله رسالة دكتوراه من جامعة امللك سعود)أصله رسالة دكتوراه من جامعة امللك سعود(.

املرتب  العرض  بأهنا:  الفقهية  الصياغة  مؤلفه  ف  عرَّ
لألحكام واملعاين الرشعية بعد استنباطها من مصادرها 

بأسلوب فقهي منضبط شكاًل وموضوعًا.
وجعله يف ثالثة أبواب:

-  املصطلح الفقهي.
-  تقنني األحكام الرشعية.

-  النظرية الفقهية.

النيابة يف العبادات: دراسة فقهية مقارنة/ منصور حسني 
ص   596 1433هـ،  النوادر،  دار  دمشق:  املنصور.- 

)أصله رسالة ماجستري من جامعة دمشق(.

بحث فيه النيابة يف العبادات البدنية واملالية، والنيابة يف 
القربات ، وبذل العوض عىل النيابة يف العبادات.

ومن الكتب التي تناولت هذا املوضوع:
-  النيابة يف العبادات/ صالح بن عثامن اهلليل.- بريوت: 

مؤسسة الرسالة، 1417هـ، 478 ص.
سليامن.-  عيل  نوح  فيها/  والنيابة  العبادات  قضاء    -
أسيوط: جامعة األزهر، 1400هـ، 437 ورقة )رسالة 

ماجستري(.
ن:  اإلبراهيم.- عامَّ عقلة  العبادات/ حممد  النيابة يف    -

دار الضياء، 1406هـ، 117 ص.

بن  عيل  واملعارصة/  املالية  املعامالت  يف  األولويات  فقه 
حسني العايدي.- الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1433هـ، 

297 ص )أصله رسالة ماجستري من جامعة الشارقة(.
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وقواعده  األولويات  فقه  مفهوم  التمهيدي:  الفصل 
وعالقته باألصول األخرى.

الفصل األول: فقه األولويات يف العقود املالية املركبة.
الفصل الثاين: فقه األولويات يف االستثامرات النقدية.

حممد  اإلسالمي/  الفقه  يف  املالية  العقود  عىل  املواطأة 
1433هـ،  إشبيليا،  كنوز  دار  الرياض:  احلنني.-  سعد 

403ص )أصله رسالة ماجستري(.

فه مؤلفه بقوله: حقيقة املواطأة عىل العقود املالية هي  عرَّ
عقود  إىل  به  يتوصل  فأكثر  طرفني  بني  خمصوص  توافق 
مالية حمرمة، أو يتوصل به إىل خمرج رشعي، أو يتوصل 
به إىل الربط بني جمموعة عقود ووعود يف منظومة عقدية 

واحدة.
وقد ُبحث يف فصلني:

-  حقيقة املواطأة عىل العقود املالية.

-  أحكام املواطأة عىل العقود املالية.

املعارصة:  املالية  املعامالت  يف  للزمن  االقتصادية  القيمة 
دراسة مقارنة/ حممد حممود مجال.- ط2.- دمشق: دار 

النوادر، 1432هـ، 344 ص.

واالقتصاد  اإلسالمي  الفقه  بني  الزمن  متول  فيه  بحث 
الوضعي، وأثر القيمة االقتصادية للزمن يف البيوع، ويف 

الربا والسلم واإلجارة، ويف الديون.

حممد  فؤاد  والقانون/  الرشيعة  يف  األعيان  إجارة 
ص   544 1433هـ،  النوادر،  دار  دمشق:  الكبييس.- 

)أصله رسالة دكتوراه من جامعة بغداد(.

فيه مخسة فصول:
-  مرشوعية إلجارة وأركاهنا ورشوطها.
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-  أقسام إجارة األعيان وصورها واخليارات فيها.
-  آثار إجارة األعيان.

-  أنواع إجارة األعيان وأحكامها.
-  انتهاء اإلجارة.

املصارف  عىل  تطبيقية  دراسة  والتورق:  العينة  بيع 
كنوز  دار  الرياض:  احلنيطي.-  حممد  هناء  اإلسالمية/ 

إشبيليا، 1433هـ، 334 ص.

أحكام  عن  وحتدثت  الدراسة،  مصطلحات  فيه  فت  عرَّ
وبيان  التورق  العينة وأحكام وتطبيقات  بيع  وتطبيقات 
التورق  أحكام  أوردت  كام  التوريق.  عن  اختالفه 
الشخيص(  )التورق  الشخيص  التمويل  طريق  عن 
املصارف  لدى  العمالء  ديون  تسديد  يف  واستخدامه 
وبطاقات  اإلسالمية،  املصارف  إىل  واالنتقال  التقليدية 
التورق  يف  التوسع  وأثر   ، التورق  عىل  القائمة  االئتامن 

عىل مستقبل املصارف اإلسالمية.

حممد  احلديثة/  التجارية  للمعامالت  الرشعية  األحكام 
حورس  مؤسسة  اإلسندرية:  اهلل.-  جاب  عبداملقصود 

الدولية، 1432هـ، 118 ص.

بحث فيه باختصار األحكام الرشعية للبنوك التجارية، 
والعقارية، والزراعية، والصناعية.

التعاوين )التباديل(، ورشكات  التأمني  إضافة إىل أحكام 
التأمني، والتأمني االجتامعي )احلكومي(، والبورصات، 

والرشكات، واملزارعة واملخابرة، وأوراق اليانصيب.

سعيد  حممد  أمحد  اإلسالمي/  الفقه  يف  العمران  أحكام 
السعدي.- دمشق: دار الرواد، السعدي.- دمشق: دار الرواد، 1431هـ، 560 ص.

البناء،  ومواد  األرض،  اختيار  أحكام  فيه  بحث 
اجلوار  وأحكام  وإصالحها،  وكسوهتا  البيوت  وختطيط 
واالشرتاك، من خالل بابني وفصول ومطالب ومباحث، 

أما البابان فهام:
-  إنشاء البناء وإصالحه.

-  أحكام اجلوار واالشرتاك.



50

فؤاد  املعارصة/  والقضايا  الرشعية  السياسة  يف  بحوث 
عبداملنعم أمحد.- اإلسكندرية: دار املطبوعات اجلامعية، 

 ص.1433هـ، 948 ص.

من هذه البحوث:
االقتصادية  بالتنمية  وعالقتها  الرشعية  السياسة    -

وتطبيقاهتا املعارصة.
واألنظمة  الرشيعة  بني  وواجباهتم  املسنني  حقوق    -

الوضعية.
-  رعاية البيئة بني هدي اإلسالم ووثيقة حقوق اإلنسان.
يف  األموال  غسيل  جرائم  يف  اإلثبات  عبء  نقل    -

الرشيعة والقانون.

دراسة  وضوابطه:  املساعد  الطبي  اإلخصاب  وسائل 
فرج  الوضعي/  والقانون  اإلسالمي  الفقه  بني  مقارنة 
القانونية،  الوفاء  مكتبة  سامل.-اإلسكندرية:  حممد  حممد 

1433هـ، 1019ص )أصله رسالة دكتوراه(.

املساعد،  الطبي  الباب األول منه يف وسائل اإلخصاب 
وفيه  ثالثة فصول:

-  مدى مرشوعية التداوي من العقم بوسائل اإلخصاب 
الطبي املساعد.

-  اإلخصاب الطبي املساعد الداخيل.
-  الصور النامجة عن اإلخصاب املذكور.

 – والباب الثاين يف اإلخصاب الطبي املساعد اخلارجي 
أطفال األنابيب، وفصوله:

-  اإلخصاب الطبي املساعد اخلارجي بني الزوجني.
-  اإلخصاب الالجنيس – االستنساخ اجلسدي.

-  اآلثار املرتتبة عىل اإلخصاب الداخيل واخلارجي.

األدب اإلسالمي

مكي  سامي  النبوي/  احلديث  من  الشعراء  اقتباس 
السني، 1431هـ، 113  الوقف  العاين.- بغداد: ديوان 

ص.

احلديث  من  القدامى  الشعراء  اقتباس  عىل  فيه  اقترص 
الرشيف؛ لفصاحته وبالغته وقوته وحسن تشبيهه، مثل 

قول الشاعر:
نا جتري وختتلُف إن النفوس ألجناد جمنَّدة      باإلذن من ربِّ
فام تعارف منها فهو مؤتلف     وما تناكر منها فهو خمتلُف

اقتباًسا من احلديث الصحيح »األرواُح جنوٌد جمنَّدٌة، فام 
تعارَف منها ائَتَلف، وما تناكَر منها اختلف«.
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وذكر مؤلفه أنه مل ُيسبق إىل هذا العمل. 

الرتاجم والتاريخ

الدنيا  أيب  بن  حممد  بن  عبداهلل  بكر  أليب  معاوية/  حلم 
)ت 281هـ(؛ مجع وحتقيق حممد خري رمضان يوسف.- 

القاهرة: دار اإلمام مسلم، 1433هـ، 111ص.
يليه: املستدرك عىل )حلم معاوية(/ بقلم أنس حممد خري 

يوسف.

ثالث  )يف  معاوية  حلم  يف  تصنيًفا  الدنيا  أيب  ابن  أفرد 
وقته،  يف  عليه  احلصول  من  املحقق  يتمكن  مل  ورقات( 
فاستخرج أخباره من تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، 
كتاب  يف  ومجعها  نفسه،  الدنيا  أيب  البن  احِللم  وكتاب 

بلغت فقراته )32( فقرة.
وبقيت أخبار وحكايات أخرى يف حلمه تفوق ما ذكره 
ابن أيب الدنيا رمحه اهلل، فاستدرك عليه )أنس حممد خري 
وأخباًرا  أحداًثا  الكتب  أمهات  من  واستخرج  يوسف( 
يتحىل  كان  وما  اجلميل،  اخلُلق  هذا  يف  مشوقة  وقصًصا 
به معاوية من ذلك، مع سرية خمترصة له، وبلغت )84) 

فقرة جديدة!

الدين  لعامد  اجلريدة  سيل  و  اخلريدة  ذيل  من  املختار 
انتخبه مؤلف جمهول من خمتار أليب عبداهلل  االصبهاين/ 

حممد  تعليق  و  حتقيق  ؛  املنذري  عبدالعظيم  بن  حممد 
عايش.- بريوت: دار الكتب العلمية، 1431هـ، 224 

ص

)اخلريدة(،  أخلت هبا مطبوعة  ترمجة  يتوي عىل )78( 
إضافة إىل العديد من الزيادات عىل ترامجه.

 -565( األيويب  الدين  صالح  بن  عيل  األفضل  امللك 
622هـ(/ شفان ظاهر الدوسكي.- دمشق: دار الزمان، 

1433هـ، 233 ص.

يتناول نشأة وحياة امللك األفضل والدور الذي اضطلع 
به يف مقارعة الصليبيني إىل جانب والده صالح الدين، 
الصف،  وحدة  عىل  واحلفاظ  األيوبية،  الدولة  ومحاية 
الدولة  إليها  آلت  التي  األوضاع  األضواء عىل  وتسليط 

األيوبية بعد وفاة مؤسسها السلطان صدر الدين.
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وأكابر  اجليوش  وأخبار  امللوك  ذكر  يف  الفتاش  تاريخ 
الناس/ حممود كعث )ت 1002هـ(؛ حترير وتقديم محاه 
اهلل ولد السامل.- بريوت: دار الكتب العلمية، 1433هـ، 

352 ص.
السودان  ملوك  أخبار  يف  النسيان  تذكرة  تكملته:  يليه 

حلفيد املؤلف املعروف بابن املختار.

وهو تاريخ إلفريقيا الغربية، وأخبار ملوكها، من امللك 
أشكيا حتى الباشات يف تنبكتو ونوح أشكي دند.

دائرة  يف  املسترشقني  كتابات  خالل  من  العثامنية  الدولة 
جعفر  أماين  وحتليل/  ونقد  عرض  اإلسالمية:  املعارف 
الغازي .- جدة: تنفيذ األعامل الثقافية، 1433هـ، 796 

ص )أصله رسالة دكتوراه(.

جيمع خيوط كتابات املسترشقني عن الدولة العثامنية يف 

املغرضة  وآرائهم  )الربيطانية(  اإلسالمية  املعارف  دائرة 
وسالطني  العثامنية  الدولة  بقيام  بداية  وجوه،  عدة  من 
تاريخ  يف  ومبارش  كبري  بشكل  أثَّروا  الذين  القوة  عرص 
أوروبا، وسالطني عرص الضعف واالفرتاءات التي حلق 
اختذوا  املسترشقني  هؤالء  أن  إىل  الكاتبة  وأشارت  هبم، 
ذلك  ويظهر  املبارش،  التشويه  من  بدالً  جديًدا  أسلوًبا 
احلقائق  يف  يشكك  الذي  الرقيق  األسلوب  يف  بوضوح 
بشكل  العثامنية  الدولة  موضوعات  تناول  عند  ُبعد  عن 

غري معلن.
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كتب مفيدة
ل  ل أللفاظ القرآن الكريم: مؤصَّ املعجم االشتقاقي املؤصَّ
ببيان العالقات بني ألفاظ القرآن الكريم بأصواهتا  و بني 
القاهرة:  جبل.-  حسن  حسن  حممد  تأليف  معانيها/ 
ب  األول:  املجلد  منه  )رأيت  اآلداب، 1431هـ  مكتبة 

– خ(.

يشتمل عىل:
)املواد 	  الرتاكيب  من  لكل  العام  املحوري  املعنى  بيان 

 2300 )نحو  املعجمية  وفصوهلا  القرآنية  اللغوية( 
تركيب، منها نحو 1700 هي الرتاكيب التي ُبنيت منها 

ألفاظ القرآن الكريم(.
تفسري كل من ألفاظ القرآن الكريم يف سياقاهتا القرآنية 	 

الكريم  القرآن  وتفاسري  اللغة  معاجم  من  موثًقا  تفسرًيا 
املشهورة.

أو 	  قرآنية  الرتاكيب:  تلك  ألفاظ  من  اشتقاق كل  بيان 
لغوية غري قرآنية.

بيان املعنى املشرتك بني معاين تراكيب )مواد( كل فصل 	 
معجمي يف هذا املعجم )367( فصاًل معجمًيا.

)حلروف 	  األصوات  من  لكل  اللغوي  املعنى  بيان 
األلفبائية( التي تتكون منها كل الرتاكيب يف هذا املعجم 
حتلياًل   )397( تركيب  لكل  املحوري  املعنى  يف  مطبَّقة 

صوتًيا.

ذخرية من العالقات االشتقاقية الراشدة.	 
موسوعة تطبيقية يف أهم جوانب فقه اللغة العربية.	 

إبراهيم  الصحيحني/  يف  األفصح  و  القياس  خالفه  ما 
صمب انجاي.- املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، عامدة 
البحث العلمي، 1431هـ، 3 مج )1531 ص( )أصله 

رسالة دكتوراه(.رسالة دكتوراه(.

اللغة  يف  بارًزا  أثًرا  الرشيف  للحديث  أن  البحث  أكد 
العربية، فقد أثراه بألفاظ كثرية، وتراكيب عديدة، واحتلَّ 
والنحويني  اللغويني  لدى  االحتجاج  يف  سامية  مكانة 
مجهور  عىل  مسيطر  القياس  أن  أثبت  كام  املتأخرين، 

النحويني واللغويني القدامى عىل اختالف مدارسهم.
مل  ما  عىل  الكلامت  بعض  توجيههم  ذلك  مظاهر  ومن 
يوجد ومل ُيستعمل؛ طلًبا ملوافقة القياس، من ذلك قوهلم 
عن )حماسن( ونحوها: إهنا مجوع آلحاد مهملة، ُيغني هبا 

عن مجع آحاد أخرى مستعملة.
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وأكد أن للمخالف القياَس علاًل كثرية، ُذكر بعضها عند 
توجيه عدد من أحاديث الصحيحني، من ذلك:

يف 	  كام  القاعدة،  أصل  أو  الكلمة،  أصل  إىل  التنبيه 
استحوذ، وزوجة.

أمن اللبس، كام يف فارس وفوارس.	 
عىل 	  دحرجته  “كجمر  عن  كقوهلم  اللفظ،  مراعاة 

رجلك فنفط فرتاه منترًبا”، وعن “العرش األوسط”.
مراعاة املعنى، كقوهلم عن “بخمس وعرشين جزًءا”، 	 

و “صفحة سنامها األيمن”.
النساء: 	  من  جمموعة  عن  قوله  يف  كام  املعنى،  زيادة 

“يذرعوهنا” بصيغة مجع املذكر، التي توحي تعظياًم لشأن 
النسوة وصوهنن.

أو  بالشذوذ،  والرتاكيب  األلفاظ  وصف  أن  أكد  كام 
وال  ختطئتها،  يعني  ال  املخالفة،  أو  القلة،  أو  الندرة، 
أو  الشاذ  يكون  فقد  والفصاحة،  الصواب  عن  تبعيدها 
املقيس  الكثري وامَلقيس، كام أن  القليل أفصح وأبلغ من 

قد يكون مرفوًضا.

فمن الشاذ األفصح:
مسجد، ومرشق، ومغرب، ومطلع.	 
صبيان وصبية، عباءة، مصائب، قَود.	 
أئمة.	 

ومن األصل أو القياس املرفوض ما ييل:
أوله،  يف  الالم  عليه  تدخل  أن  عموًما  األمر  يف  األصل 
املوضوعة  هي  احلروف  إذ  األمر،  معنى  إلفادة  وذلك 
إلفادة املعاين، كـ )ال( يف النهي، و )مل( يف النفي، ولكن 
واملخاَطبني؛  املخاَطب  أمر  من  مرفوض  األصل  هذا 
لذا حكموا عىل نحو )لتأخذوا مناسككم( و )لتأخذوا 

مصافَّكم( بالشذوذ.

وملا كان ما خالفه القياس واألفصح يف احلديث الرشيف 
كالًما صحيًحا فصيًحا، فإن من األجدى واألوىل أن ال 
يوصف باخلطأ ونحوه، خاصة أن له يف الغالب علة أو 

مسوًغا جيعله أفصح من امَلقيس.
كام أثبت البحث أن خمالفة القياس واألفصح يف أحاديث 

الصحيحني قليل يف مقابل ما وافقهام فيه، مثاله:
أنه ورد يف صحيح اإلمام البخاري )أما بعد( مع اتصال 	 

جوابه بالفاء يف )29( موضًعا، ومن دون الفاء يف جوابه 
يف )9( مواضع.

وورد يف صحيح اإلمام مسلم )أما بعد( مع اتصال جوابه 
بالفاء يف )20( موضًعا، ومن دوهنا يف )3( مواضع.

الصحيحني جمرًدا من كالم  بعد( يف كل من  )أما  وورد 
بعده يف )3( مواضع.

أن اجلواب بـ )بىل( بعد استفهام جمرد من النفي قليل 	 
يف  وأما  فقط،  أحاديث   )4( يف  ورد  الصحيحني،  يف 

األحاديث الباقية – وهي كثرية – فيكون بعد نفي.

بسام  العسقالين/  حجر  البن  الباري  فتح  فقه  معجم 
حممد صهيوين.- دمشق: دار النوادر، 1434هـ، 2 مج 

)979 ص( )أصله رسالة دكتوراه(.
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البخاري(  صحيح  برشح  الباري  )فتح  لـ  فقهي  معجم 
يسهل به الوصول إىل األحكام الفقهية فيه، وذكر املعد 

مصادر أخرى هلا عند التحقيق والتدقيق فيها. 
مثاله يف حرف احلاء: حجامة.

ذهب  قال:  الفقهية،  املصادر  من  حكمها  أوالً  ذكر 
اجلمهور إىل أن كسب احلّجام حالل، وقالوا: هو كسب 
م، فحملوا الزجر عنه عىل التنزيه. فيه دناءة وليس بمحرَّ

ثم أورد فقرتني موثقتني من فتح الباري، مها:
ذهب أمحد ومجاعة إىل الفرق بني احلرِّ والعبد، فكرهوا 	 

منها،  نفسه  عىل  اإلنفاق  عليه  ويرم  االحرتاف،  للحرِّ 
وجيوز له اإلنفاق عىل الرقيق والدواّب منها، وأباحوها 

للعبد مطلًقا.
إخراج 	  من  به  يتداوى  ما  هبا  ويلحق  مباحة،  احلجامة 

الدم وغريه.

فقهية  دراسة  إسالمي:  منظور  من  الدولية  االستعانة 
مكتبة  اإلسكندرية:  حممد.-  صربي  جيهان  مقارنة/ 
رسالة  )أصله  ص   447 1432هـ،  القانونية،  الوفاء 

علمية(.

الفصل األول: عالقة املسلمني بعضهم ببعض.
الفصل الثاين: عالقة املسلمني بغريهم. 

الفصل الثالث: جماالت االستعانة بغري املسلمني، وفيه:
   املطلب األول: االستعانة باألفراد غري املسلمني يف تويل 

التدريس،  املساجد،  بناء  الزكاة،  الوظائف، مثل: جباية 
االستطباب، القضاء.

احلرب،  يف  املسلمني  بغري  االستعانة  الثاين:  املطلب     
باألسلحة،  اجليش  إعداد  األعداء،  التجسس عىل  مثل: 

االستعانة بغري املسلمني يف القتال.
بالدول غري اإلسالمية يف  أيًضا: االستعانة  ومن مطالبه 

املجاالت االقتصادية، والثقافية، والعلمية.

ديوان شعراء جملة الوعي اإلسالمي.- الكويت: املجلة، 
1433هـ، 604 ص.

فيها  نرش  مما  الشعر  من  روائع  املجلة  أسة  فيه  مجعت 
شعرًيا  كنًزا  ويمثل  1385-1431هـ،  األعوام  بني  ما 
خطبته،  تقويم  عىل  اخلطيب  ُتعني  نفيسة،  أدبية  وثروة 

والواعظ عىل إثراء موعظته، كام يف مقدمته.
1385هـ،  عام  تأسست  شهرية،  إسالمية  واملجلة 
اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  وتصدرها 

بالكويت.
مثاله ما ورد يف قصيدة للشاعر عادل الكريم يف ص 467 

بعنوان: لغتنا اجلميلة:

وهل رأيتم رفاق الشعر كم ذبلت
يف أرضنـا لغٌة أرسـْت لنـا دينا
فها قـد ُأمهلت وإلُه الكـون رشَّ
وُضيِّعـت بـني الهينا وناسـينا
باكيـٌة واألمُّ  أبناؤهـا  وعـقَّ 
ختشى علينا رياح الغرب تردينا
ونحن نلهو وال نـدري لغفلتنا
أن العقـوق هلـا حتـاًم سـيفنينا
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