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وقف الكتاب
الله لعباده، ورشعه  التي فتحها  الوقف أحد أبواب الخري 

لهم ليؤجروا عليه، وهو أبرز أنواع الصدقات الجارية، فإنه 

يف  وهو  الجزيل  الثواب  ويأتيه  وميتاً،  حياً  صاحبه  يفيد 

القرب، وتدرُّ عليها الحسنات وقد انقطع عن الدنيا، ولكن 

مل تنقطع أعامله الخرية، فيكون وكأنه ما زال يعمل وينتج، 

ق. ويدعو ويفيد ويتصدَّ

يوقف من  ما  أجلَّ  يعترب  الذي  الكتاب،  ذلك وقف  ومن 

فإنه  الجزيل،  الثواب  منه  يُنتظر  ملا  والعروض؛  األمتعة 

وسيلة للتعلم والتثقيف، فيُتعلَُّم به، ويُنشرَ ما فيه، والذي 

تلّقاه يستفيد منه ويفيد به. وهكذا ينتش العلم والُخلق 

ال  عظيمة،  درجة  إىل  وتكرث  الحسنات،  فتزداد  والدين، 

وقف  فضيلة  تُعرف  وبذلك  تعاىل؛  الله  إال  حجمها  يعلم 

اإلسللام،  يف  األوىل  القرون  منذ  انتشت  التي  الكتاب، 

بوقف املصاحف أوالً، ثم الكتب الدينية، من علوم القرآن 

والتفسري والحديث، والعقيدة والسلوك، ثم الكتب اللغوية 

والتاريخية وما إليها، بل أُوقفت مكتبات بكاملها، وفيها من 

كنوز العلم الكثري، وبها ُحفظت لنا كتب مل توجد يف غريها، 

نسخ  أو  املقربني،  لتاميذهم  أو  ملؤلفيها،  نادرة  نسخ  أو 

االستفادة  بعد  فصارت  وأكابر،  ووجهاء  لساطني  نفيسة 

منها تحفاً وآثاراً يُفتخر بها.

ومن املؤسف أن تقلَّ هذه السنَّة الحسنة يف عرصنا، وقد 

كانت كثرية يف عهد أسافنا، وقد نشأُت يف بلدة كبرية مل 

أعرف فيها شيئاً اسمه »الوقف« ال متاعاً، وال بيتاً، وال كتاباً، 

وال حتى مصحفاً!

والحزبية  القومية  الثقافات  انتشار  هو  هذا  يف  والسبب 

بالدين وتوجيهاته الحسنة، فكان  تأبه  التي ال  والعلامنية 

العلامين  النظام  ظلِّ  تحت  فشيئاً  شيئاً  يضعُف  الدين 

العلمية واملسؤولية  الساحة  دون عن  يُبعرَ والحزيب، وأهله 

الرتبوية املؤثرة. كام قلَّ الوقف يف معظم املناطق والبلدات 

األخرى، وما بقي منه معروفاً هو لشخصيات مسلمة من 

القرون املاضية القريبة، وقد تكون كتباً موزعة يف مساجد 

ومراكز ومكتبات عامة.

ويحسن بنا بعث هذه الفضيلة الجليلة من جديد، يف ظلِّ 

ما يرتجى من حريات ومناصب ألهل العلم والدين، ليعود 

للكتاب نفعه املستمر، وللمكتبة نشاطها وثراؤها العلمي، 

وتكون هناك مكتبة وقف يف كل بلد.
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هاجس اإلبداع
ال تكاد تجد عدداً من أعداد املجات الثقافية واألدبية يف 
عرصنا إال وفيه حديث عن اإلبداع، وكأنه صار غاية يف حدِّ 
ذاته، وشيئاً البدَّ منه، وهاجساً لدى الكتّاب، فيتكلفون يف 
وضع كتاباتهم يف هيئة )إبداعية( ولو مل يكونوا من أهل 
ا فلسفيًّا، أو  )اإلبداع(، بأن يأتوا بكام غامض، أو ينقلوا نصًّ
ويجري هذا خاصة  الكتاب.  »كبار«  لبعض  نفسياً  تحلياً 
من  ليست  قضايا  يف  بالخوض  املبتلني  »الحداثيني«،  لدى 
وال  أساليبهم،  ويقلدون  الغرب،  من  فينقلون  ثقافتنا، 
يدركون جوانب املوضوع، فيتفلسفون، يعني يحومون حول 
املوضوع ليصلوا إليه باللّف والجدل والدوران، ويطبقونه 

عىل الرتاث، أو عىل واقعنا وثقافتنا وبيئتنا اإلسامية... 
بعض  أذن  يف  أهمس  أن  املقال  هذا  يف  يهمني  والللذي 
وبعضهم  املسلمني،  الكتّاب  من  »اإلبللداع«  بل  املفتونني 
يقف يف هذا الجانب عن حسن ظن، يعني بتطوير الثقافة 
باألسلوب  التشبث  وعللدم  اإلسامي  واألدب  اإلسامية 
»الكاسييك« يف تقدميهام للجيل املعارص، أقول له: إن أداء 
فيتفنن  بها،  ب  يُلعرَ جوفاء  أو  مطاطية  كرة  مثل  اإلبداع 
الاعبون يف رضبها وقذفها، وهم قد يصيبون الهدف وقد ال 
يصيبون، فاإلبداع أداء، أداء فكرة بأسلوب ما، وليس غاية 
يف حدِّ ذاته. وقد يكون اإلبداع ظرفًا، أو أسلوبًا، أو حقيقة 
كامية، ميكن أن يحمل أفكاراً يف موضوعات ثقافية وعلمية 
مها الكاتب للناس بهدف التأثري يف  وأدبية وفلسفية، ويقدِّ
نفوسهم. فنحن اآلن أمام كيفية إيصال هذه الفكرة، يعني 
السامع،  أو  للقارئ،  عادية،  أو  فكرة، جديدة  م  نقدِّ كيف 
بأسلوب  يعني  اإلبداع،  فيه؟ هل يكون عن طريق  لنؤثر 
الخطاب  طريق  عن  أو  متفلسف،  حيوي  جديد  عرصي 

املبارش، ويكون مقاالً رصيًنا، أو حتى عاديًا مقبوالً؟
لنقل أوالً إن هذا الطرح ليس وليد اليوم، بل هو معالجة 
املقفع،  بن  وعبدالله  الجاحظ  أيام  من  قدمية  )بيانية( 
ودينياً من أيام املحاسبي رحمه الله، فاألدباء )املبدعون( مل 
يكتفوا بنقل الخرب كام يفعل أهل األخبار، مثل أيب العيناء 
ناقشوا وعالجوا وحلَّلوا  بل  العاء،  بن  واألصمعي وعمرو 
بأسلوب جديد. وال  موه  قدَّ أو  الخرب،  تقديم  بعد  أو  قبل 

والتبيني«، كام  »البيان  الجاحظ يف  يُنكرَُر هذا، مثل جهود 
ال تُنكرَر القيمة العلمية لكتاب »عيون األخبار« البن قتيبة 

الدينوري. وال يُغني أحدهام عن اآلخر. 
بتحوير  اإلسامية  الفكرة  م  قدَّ الله  رحمه  واملحاسبي 
اإلمام  نقل  مثلام  مها  يقدِّ ومل  وِحكرَمه،  مواعظه  يف  الخرب 
أحمد وابن أيب الدنيا والزهري، من إيراد األثر فقط وعدم 
التعليق عليه. وقبلهم اإلمام الحسن البرصي، الذي جمع 

بينهام فأحسن وأثَّر أبلغ األثر.
فكا األسلوبني واردان، ولكلٍّ محبوه ونارصوه، فبعض الناس 
تحوير وتفلسف، وكثري  بدون  الخرب كام هو  قراءة  يحبُّ 
النفس يحبذون هذا، ويرون أنه أجدى وأنفع  من علامء 
ليفلسف  قارئ  كلِّ  لنفس  املجال  يرتك  أن  يعني  للنفس، 
والفطرية،  الثقافية  ومبكوناته  جانبه  من  ويحوِّره  الخرب 
بينام لو وجد من يفعل له ذلك لشكَّ أو تلكأ، أو )انزعج(، 
يثق  ال  الكاتب  وكأن  بالخرب،  التفكري  فرصة  يُعطرَ  مل  ألنه 

بالقارئ، فيعطيه الخرب مبطًنا بفكرته وفلسفته.
ونفسيات أخرى تحبُّ الجدل والتفلسف والكام وتتفاعل 
الخرب  أسلوب  عىل  تقترص  وال  فيه،  جانب  وكأنها  معه، 
والحقُّ  للعرص،  مناسب  غري  قدمياً  تراه  قد  بل  املبارش، 
يتعصنبَّ  فا  هذا.  يومنا  وحتى  قلت،  كام  طالبه  لكلٍّ  أن 
ر نفوسرَ اآلخرين وإقبالهم  صاحُب مذهٍب ملذهب، وليقدِّ
وإعراضهم، فإن هذا يحبُّ تقديم الخرب صافياً نقياً كام هو، 
وآخر يحبه »إبداعياً« فيه بدع من الكام. والهدف كام قلنا 

هو إيصال الفكرة، وتحقيق التوعية.
واملهمُّ  وذاك..  يُقررَأ  هذا  فإن  أفضل،  أيهام  يُقال  وال 
ف اليوم باإلبداع مرحلة زمانية، وسيأيت  املضمون. وما يوصرَ
م فيه الثقافة مبسّمى أو مبصطلح آخر، مثله مثل  وقت تقدَّ
الحّر والعامودي... ويبقى املضمون هو املهم.. يف  الشعر 

كلِّ زمان.
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منارة علم

)املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث(
هيئة إسامية متخصصة مستقلة، يتكوَّن من مجموعة من 

يف  وآخر  بريطانيا،  يف  فرع  وله  أيرلندا،  يف  مقره  العلامء، 

املنظامت  اتحاد  من  بدعوة  1417هل  عام  تأسس  فرنسا. 

اإلسامية يف أوروبا، وبحضور ما يزيد عىل )15( عاملًا.

وتوخَّى تحقيق األهداف التالية:

والعمل  األوروبية،  الساحة  علامء  بني  التقارب  إيجاد   -

عىل توحيد اآلراء الفقهية فيام بينهم حول القضايا الفقهية 

املهمة.

إصدار فتاوى جامعية تسدُّ حاجة املسلمني يف أوروبا   -

املجتمعات  مع  تفاعلهم  وتنظم  مشكاتهم،  وتحلُّ 

األوروبية، يف ضوء أحكام الشيعة ومقاصدها.

إصدار البحوث والدراسات الشعية التي تعالج األمور   -

املستجدة عىل الساحة األوروبية مبا يحقق مقاصد الشع 

ومصالح الخلق.

ترشيد املسلمني يف أوروبا عامة وشباب الصحوة خاصة،   -

وذلك عن طريق نش املفاهيم اإلسامية األصيلة والفتاوى 

الشعية القومية.

ويسعى املجلس لتحقيق أهدافه من خال تشكيل لجان 

متخصصة من بني أعضاء املجلس، واعتامد املصادر املوثوق 

بها، واالستفادة من الفتاوى والبحوث الصادرة عن املجامع 

املساعي  وبذل  األخرى،  العلمية  واملؤسسات  الفقهية 

الحثيثة لدى الجهات الرسمية يف الدول األوروبية لاعرتاف 

الشيعة  أحكام  ملعرفة  إليه  والرجوع  رسميًا  باملجلس 

اإلسامية، وإقامة دورات رشعية لتأهيل العلامء والدعاة، 

وعقد ندوات لدراسة بعض املوضوعات الفقهية، وإصدار 

الفتاوى  وترجمة  دورية،  وغري  دورية  وفتاوى  نشات 

والبحوث والدراسات إىل اللغات األوروبية، وإصدار مجلة 

باسم املجلس.

وينص النظام األسايس عىل أنه ال يحقُّ لرئيس املجلس وال 

لعضو من أعضائه إصدار الفتاوى باسم املجلس مامل يكن 

موافًقا عليها من قبل املجلس نفسه، ولكل منهم أن يفتي 

بصفته الشخصية، من غري أن يذيِّل فتواه بصفة عضويته يف 

املجلس، أو أن يكتبها عىل أوراق املجلس الرسمية.

وهناك خمسة رشوط ينبغي أن تجتمع يف كل عضو، منها 

أن يكون جامًعا بني فقه الشع ومعرفة الواقع.

ويجيز املجلس االستعانة بأهل الخربة ودعوتهم.

مة  املقدَّ األبحاث  مناقشة  فيه  تتم  دوري  اجتامع  ويعقد 

إىل املجلس، يف املوضوعات املختلفة التي متسُّ إليها حاجة 

األقلية املسلمة يف أوروبا، مع تولِّ اإلجابة عام يرُد عليه 

من استفتاءات تتطلب الجواب الجامعي.

وقد عقد املجلس عشين دورة كاملة، يف أقطار مختلفة 
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كام  مهمة،  قضايا  عدة  فيها  وناقش  األوروبية  القارة  من 

أجاب عىل أسئلة عديدة وصلت إليه من أفراد ومؤسسات 

يف أوروبا، وكان مثرة ذلك مجموعة طيبة من الفتاوى التي 

املجلس،  أعضاء  عليها  أجمع  أكرثها  العلمية،  قيمتها  لها 

وأقلها اختلف فيه، وأخذ بأصوات األغلبية، كام هو الشأن 

يف املجامع الفقهية، وقد جمعت هذه الفتاوى والقرارات 

يف كتاب صدر بعنوان:

 

القرارات و الفتاوى الصادرة عن املجلس األورويب لإلفتاء 

والبحوث منذ تأسيسه 1417 هـ وحتى الدورة العرشين 

ج نصوصها عبدالله بن  1431 هـ/ جمعها و نسقها و خرَّ

يوسف الجديع؛ تقديم يوسف القرضاوي.- بريوت: توزيع 

مؤسسة الريان نارشون، 1434هـ، 386 ص.  

ومن موضوعات هذه الفتاوى: عقوبة املرتد، طهارة الكاب، 

حكم صاة الجمعة قبل الزوال وبعد العرص، حكم الصاة 

يف الكنيسة، اإلبقاء عىل الزوجة التي ال تصيل، إمامة من 

تؤخذ عليه مخالفات رشعية، خطبة الجمعة بغري العربية، 

الزكاة  دفع  تقسيط  املسلمني،  غري  مقابر  يف  املسلم  دفن 

ملصلحة املحتاج، قبول التربع من أموال مشبوهة املوارد، 

املصارف  طريق  عن  مستفادة  أموال  من  املسجد  بناء 

بيع  أوروبا،  يف  الصيف  يف  الصيام  وقت  طول  أوروبا،  يف 

الفواتري، العمل يف مجال االستشارة املالية يف أوروبا، التأمني 

األرسي  العنف  العامة،  األماكن  عىل  التأمني  الحياة،  عىل 

الكنيسة،  الزواج يف  إجراء عقد  اإلجهاض،  كّفارة  وعاجه، 

الزواج بدون ول وال شهود، تهنئة غري املسلمني بأعيادهم، 

احرتاف  الدراجة،  املرأة  فيها خمر، ركوب  بهدية  الترصف 

املاكمة، املواطنة ومقتضياتها، املشاركة يف االنتخابات يف 

أوروبا، تعاطي العقاقري املخففة للشهوة.

بيع  أوروبا،  يف  الصيف  يف  الصيام  وقت  طول  أوروبا،  يف 

الفواتري، العمل يف مجال االستشارة املالية يف أوروبا، التأمني 

األرسي  العنف  العامة،  األماكن  عىل  التأمني  الحياة،  عىل 

الكنيسة،  الزواج يف  إجراء عقد  اإلجهاض،  كّفارة  اوعاوعاجه، 

الزواج بدون ول وال شهود، تهنئة غري املسلمني بأعيادهم، 

احرتاف  الدراجة،  املرأة  فيها خمر، ركوب  بهدية  الترصف 

ااملااملاكمة، املواطنة ومقتضياتها، املشاركة يف االنتخابات يف 

أوروبا، تعاطي العقاقري املخففة للشهوة.
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كتاب متميز
عام  منذ  صدر  قديم،  كتاب  حسن«  السلطان  »جامع 

1316 هل، وجددت طباعته عام 1430هل، وهو من تأليف 

حفظ  لجنة  أعضاء  أحد  هرتس،  مكس  اآلثاري  املهندس 

به عيل بهجت،  اآلثار العربية بالحكومة املرصية آنذاك، وعرَّ

وصدر عن دار الكتب والوثائق القومية مجدًدا.

وهو نسبة إىل السلطان اململويك حسن بن محمد قاوون، 

املتوىف سنة 735 هل، الذي شيَّد هذا الجامع الكبري، الذي 

ال نظري له يف العامل اإلسامي، فقد جمع بني روعة العامرة، 

وقوة البناء، وشموخ املآذن، وجامل الزخرفة ورقتها، وتناغم 

عنارصها الجاملية، وال ميلك من يراه إال أن يتوقف ويتأمل 

وأبعاده  الراسخة،  املستقيمة  وفنونه، وأضاعه  دقائقه  يف 

املتناسقة، وكأنه كتلة عظيمة من الحجر.

ويقع يف الجهة الجنوبية الشقية من القاهرة، غريب قلعة 

أو  القاهرة،  مساجد  أعظم  وهو  األصلية،  ووجهته  الجبل 

من أعظمها.
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وقد جاء الكتاب يف ستة أبواب، هي:

موقع الجامع ووضعه وأبعاده.  -

تاريخ بنائه.  -

كيفية بنائه.  -

عمل لجنة حفظ اآلثار العربية بشأن الجامع وما آل   -

إليه.

البابان األخريان عن عملية الرتميم التي نالت الجامع.    -
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انتقاء الكتب
قال العامة جامل الدين القاسمي )ت 1334هل( يف فقرة 

)انتخاب الكتب للمطالعة( من كتابه »جوامع اآلداب يف 

أخالق األنجاب« ص 224:

انتقاء الكتب كانتقاء األصحاب:

فعليك أن تنتخبرَ منه أعظم ما ترتاح إليه النفس.  -

وأن تكون مطالعتها لتقويم الفكر ال لضياع الزمن.  -

املؤلفات  سيَّام  املؤلفات،  أحاسن  عن  تنقِّب  وأن   -

واستدراكًا  وتسهياً  تحقيًقا  منها  كثري  يف  فإن  الحديثة، 

وتكمياً يرقى إىل ذروة عالية.

املضاحك،  ودفاتر  املجون،  كتب  قراءة  ِمن  وليُحرتز   -

مفسدة  فإنها   ، الهذيان  نللوادر  سفينة[  ]جمع  وسفني 

زمرة  من  لناقلها  ُمخرجة  الثمني،  للوقت  مميتة  لألخاق، 

ه مسخرًة  أو عدِّ السخافة،  بكامل  عليه  لة  الحكامء، مسجِّ

من املساخر.

وما  الحياة،  أوقات  أسعد  املطالعة  ساعات  أن  وجيلٌّ   -

لذيذ  من  يُسترَخلص  ما  ظلُّ  هو  غريها  يف  الرسور  يُطلب 

مرّساتها.

األشغال  عىل  يقترصوا  أن  سنُّهم  كرب  ملن  ينبغي  وال   -

تخصيص  عليهم  بل  فيها،  أوقاتهم  كل  ويضيِّعوا  اليدوية، 

ونفع  مداركهم  إلمناء  العقلية  واألشغال  للمطالعة  أوقات 

الناس مبعلوماتهم.

ُت بني أن أكونرَ أكربرَ ملك يف األرض،  يقول حكيم: لو خريِّ  -

واملشارب،  املآكل  ولذيُذ  والبساتني،  القصور  جميُل  ول 

واشرُتط  الخدم،  ومئات  الثياب،  وفاخر  العجات،  ومثني 

بغري  املُلك  ذلك  لرفضت  كتاب،  عندي  يكون  أالّ  ذلك  يف 

من  كثرٌي  ومعي  كوخ  يف  فقريًا  أكون  أن  وقبلُت  مطالعة، 

الكتب.
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كتب في سلسلة  كتب
مصنفات  يف  خلكان  ابن  األديــب  املــؤرخ  القايض  رأي 

األعيان ومجموعها ) 764 ( مصنًفا مع بيان املطبوع من 

الهاشمي  منصور  بن  إبراهيم  وتعليق  جمع  املخطوط/ 

األمري.- املدينة املنورة: مكتبة الغرباء األثرية، 1429هـ، 

626ص.

إفراد جيد يف التصنيف، جرَّد فيه جامعه مؤلفات ذكرها ابن 

خلِّكان يف كتابه »وفيات األعيان«، مثاله: صالح بن إسحاق 

225هل،  سنة  املتوىف  النحوي،  الفقيه  الجرمي،  عمر  أبو 

بل  النحو جيديُعرف  له كتاب يف  الوفيات 485/2:  قال يف 

»الفرخ«، معناه فرخ كتاب سبويه.

وهذا تبرَع لسلسلة املصنَّفات التي رصدها الكاتب وتكلم 

الحنبيل،  ابن رجب  الحافظ  الذهبي، وتاه  الحافظ  عليها 

مؤلفاتهم،  من  استخرجها  العسقاين،  ابن حجر  والحافظ 

ومل ينش األخريان بعد.

عليها  تكلم  التي  املصنفات  بعنوان:  طُبع  فقد  األول  أما 

ثناء  ومجموعها )1340(  أو  الذهبي نقدا  الحافظ  اإلمام 

مكتبة  الدمام:  املخطوط.-  من  املطبوع  بيان  مع  مصنًفا 

املتنبي، 1424هل، 2 مج )1070 ص(.

ويوفر  الرتاث،  كتب  يرصد  الذي  الباحث  منه  ويستفيد 

عليه جهًدا ووقتًا كثريًا، وخاصة أنه صنع له فهارس مفصلة 

الهجايئ،  الرتتيب  عىل  املؤلفني  وأسللامء  الكتب  بأسامء 

وفهرس آخر للكتب مرتب عىل الفنون )املوضوعات(.
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مؤلِّف ومؤلَّفات

محمد جامل الدين الفندي رائد علم الفلك يف مرص، من 

العلامء املعارصين الذين تجلت عىل أيديهم فكرة اإلعجاز 

العلمي للقرآن والسنة.

ولد يف السودان عام 1332هل = 1913م. انتقل مع أرسته إىل 

مرص. التحق مبدرسة الجمعية الخريية اإلسامية اإلعدادية، 

واستجابة إلرادة أرسته التحق بكلية الطّب، ثم قام بسحب 

أوراقه لالتحاق بكلية العلوم، نظرًا مليله الشديد لدراسة 

مصطفى  عيل  النابغة  العامل  عىل  تتلمذ  وفيها  العلوم. 

مشفة، أستاذ الفيزياء، وحصل عىل دبلوم األرصاد الجوية 

من جامعة لندن، ودكتوراه فلسفة يف الطبيعة الجوية. عنيِّ 

واألرصاد  الفلك  قسم  بها  س  وأسَّ القاهرة  بجامعة  أستاًذا 

ودرَّس  األزهر.  بجامعة  نفسه  القسم  أنشأ  كام  الجوية، 

يف جامعة امللك عبدالعزيز بالحجاز. وكان عضًوا يف هيئة 

يف  الجوية  الطبيعة  وحدة  وأنشأ  باألزهر.  العلامء  كبار 

املركز القومي للبحوث. وله العديد من النظريات العلمية 

الجوية،  قربص  انخفاضات  مثل  الرصد،  مجال  يف  مطبقة 

يرى  وكان  املوسمي.  السودان  انخفاض  ذبذبات  ونظرية 

الغرب خرافة!  يروِّجه  األوزون« كام  الحديث عن »ثقب 

يف  منشورة  وبحوثه  وتصديرها!  أخرى  غازات  لرتويج 

صة يف إنجلرتا وأمريكا ووزارة الطريان  مجات علمية متخصِّ

الربيطاين، وهي أكرث من )25( بحثًا علميًا عاليًا يف مجات 

يف  مراجع  البحوث  هذه  ومن  العاملية،  الجوي  الرصد 

هات الكتب. وكان له فضل كبري يف نش الثقافة العلمية  أمَّ

املقاالت  نشه  خال  من  الناس،  بني  إسامي  منظور  من 

العلمية يف الجرائد واملجات، وعن طريق أحاديثه باإلذاعة 

الفلك  وبخاصة  العلم،  فروع  من  العديد  يف  والتلفزيون، 

وعلوم الفضاء والفيزياء واألرصاد الجوية. وكان يقوم بالردِّ 

عىل الكثري من الخرافات املنسوبة إىل العلم. وكثريًا ما كان 

أول  إنه  عنه:  يقول  الذي  البنا،  حسن  اإلمام  عىل  م  يرتحَّ

هني لدراسة هذا التخصص، وأول من وضع أقدامي  من وجَّ

غاًما  كنت  منذ  صحيًحا  فهاًم  لإلسام  فهمي  طريق  عىل 

طاب  من  املئات  يديه  عىل  تتلمذ  القدمية.  مرص  بحيِّ 

صني يف األرصاد يف  املاجستري والدكتوراه، وجيل من املتخصِّ

مرص والشق العريب. تويف يوم الجمعة 2 ربيع األول عام 

1419هل، 26 يونيو 1998م.

وخال هذه الرحلة العلمية التي زادت عىل الستني عاًما، 

م للمكتبة العلمية سلسلته القيمة »اإلسام والعلم« يف  قدَّ

سبعة أجزاء باللغة اإلنجليزية، وكانت مدخًا طيبًا لتعريف 

الكثريين من مفكري الغرب باإلسام عىل نحو صحيح. 

كتابًا،   70 من  أكرث  املتخصصة  العلمية  مؤلفاته  وبلغت 

إىل  للمسلمني،  العلمية  والحضارة  العلوم،  تاريخ  حول 

هذا  لبنات  أول  هي  الفلك،  علم  يف  كتب  عشة  جانب 

العلم باللغة العربية يف الجامعات املرصية والعربية.

الجوية،  األرصاد  عليها:  وقفت  التي  املطبوعة  آثاره  ومن 

األرض/ آرثر بيزرا )ترجمة(، اإلسام والعلم )باإلنجليزية(، 

اإلسام وقوانني الوجود، الله يتجىل يف عرص العلم )مراجعة 

واإلميان،  العلم  رسالة  املسلمني،  عند  الجغرافيا  وتعليق(، 

سكان الساموات )ترجمة(، الصعود إىل املريخ، طبيعيات 

محمد جمال الدين الفندي
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خفاياه  العلم:  والسامء،  األرض  عجائب  وظواهره،  الجوِّ 

غزو  الذري،  الغبار  األخرى،  العوامل  )ترجمة(،  وأرساره 

والعلم،  القرآن  الكوين،  الفضاء   الهوايئ،  الغاف  الفضاء، 

قوى الطبيعة يف خدمتك، الكون بني العلم واإلميان، كيف 

ترقب السامء: مبادئ علم الفلك )ترجمة(، مقدمة تاريخ 

الكريم،  القرآن  اإلعجاز يف  العرب، من روائع  العلوم عند 

النشة الجوية... وغريها)1(.   

1 املجتمع ع 1324 )14 رجب 1419هل( ص54، املوسوعة القومية 
للشخصيات املرصية ص293، موسوعة أعام مرص ص160، املوسوعة 

العربية امليرسة 1784/3.
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مخطوطات لم تطبع
ث محمد زكريا الكاندهلوي، شيخ الحديث  العامة املحدِّ

بالهند )ت 1402هل( صنَّف أكرث من )100( كتاب، ما بني 

مجلدات ورسائل صغرية، أكرثها بالعربية، وال أعرف املتوفر 

منها يف املكتبة العربية سوى عشة كتب أو أكرث بقليل.

ومن آثاره املخطوطة بالعربية: 

الوقائع والدهور )3 مج، يف التاريخ اإلسامي(.   -

تلخيص »بذل املجهود يف حلِّ أيب داود« للسهارنفوري   -

يف  وعلَّق  املنت،  عىل  فيه  ركز  1100ص،  حوال  مج،   4(

أماكن(. 

أماليه عىل مشكاة املصابيح )33 جزء، أكرث من 1000   -

ص(. 

تبويب مشكل اآلثار.   -

مات لكتب الحديث الشيف )تعريف بها وبيان  مقدِّ  -

ألهميتها... بعضها مل يررَ النور(، ملتقط الرواة عن املرقاة. 

ث الكبري  وله غري هذا مام مل يبنيَّ وضعه يف مصدره: املحدِّ

محمد  الكاندهلوي/  زكريا  محمد  الشيخ  الجليل  الداعية 

رحمة الله الندوي، الذي نشته دار البشائر اإلسامية عام 

1434هل(. 
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ة ة على طرَّ غرَّ
قال ياقوت الحموي يف »معجم األدباء«:

هال  أيب  تصنيف  من  »األوائــل«  كتاب  آخر  يف  وجدُت 

العسكري: وفرغنا من إماء هذا الكتاب يوم األربعاء لعش 

خلت من شعبان سنة 395هل، ولبعضهم:

كتاٍب عىل  قللرأُت  ما  وأحسُن 

هللاِل:       أيب  العسكريِّ  بخطِّ 

جيٍش أمللريرَ  ُجِعلُت  أين  فلو 

مللللرَللا قللاتلللللُت   إال بللالللسللؤاِل

الللنللاسرَ يللنللهللزمللونرَ منه فلللإنَّ 

العوال!   ألطلللراِف  ثبرَتوا  وقللد 

األعداد«  يف  األكباد  »برد  من  العنوان  طرة  يف  جاء  ومام 

للثعالبي، ضمن مجموع نسخه حسني الزبريي:

قال حامد اللقاف: 

التوبة،  أشياء:  بثاثة  الله  أكرمه  املوت  ذكر  من  أكرثرَ  من 

وقناعة القلب، ونشاط العبادة.

ومن نيس املوت عوقب بثاثة أشياء: تسويف التوبة، وترك 

الرضا بالكفاف، والتكاسل بالعبادة.

ويف آخرها:

لقيتُه ما  إذا  فللوُه  يضاحكني 

وتطلبني منه إذا غبُت عنه أسهُم

بلسانِه ودُُّه  صديٍق  من  وكم 

ويف عينيِه إْن غبُت صاٌب وعلقُم
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مجموع علمي
عبد  وأبحاث/  رسائل   الفتاح: مجموعة  الكريم  مواهب 

ن: دار النور املبني،  الفتاح بن صالح قديش اليافعي.- عماّ

 هـ، مج1435 هـ، مج2: 630 ص.

هذه هي املجموعة الثانية من رسائل الباحث، التي ذكر 

مثلها،  الثانية  وهذه  رسالة،   )20( يف  اجتمعت  أولها  أن 

ولكنها يف العّد )17( رسالة، كام يف الفهرس.

واملؤلف من يافع باليمن، عضو اإلفتاء بوزارة األوقاف.

ومحتويات املجموعة هي:

حكم قول: لوالك ما ُخلقت األفاك.

مدى علم النبي صىل الله عليه وسلم بالغيب.

حكم تعليق متائم القرآن والذكر والدعاء.

حكم زيارة املشاهد مبكة واملدينة.

حكم حلق اللحية واألخذ منها.

حكم الحلف بغري الله تعاىل.

حكم الصاة يف املقربة ويف مسجد فيه قرب.

حكم تأدية النوافل يف السفر.

حكم التكبري والسام يف سجود التاوة.

أحكام الرضب بالدف واملستثنيات من املعازف.

موقف اإلمام الشوكاين من التصوف والصوفية.

الجمع بني الصاتني يف املطر والثلج والوحل.

التسوية بني الزوجات فيام زاد عىل النفقة الواجبة.

حكم املقامات واملحاريب األربعة يف الحرم امليك.

العلم املرفوع.

الله ورسوله.

هل العمل رشط يف صحة اإلميان؟.
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ندوة في كتاب
أحمد  تقديم  املعارص/  الكوين  والسياق  الرشيعة  مقاصد 

الرباط:  طويل.-  عبدالسالم  تحرير  و  تنسيق  ؛  عبادي 

الرابطة املحمدية للعلمء، 1434هـ، 789 ص.

الرابطة  نظمتها  التي  الدولية  العلمية  الندوة  أعامل 

املحمدية للعلامء يومي 14-15 رجب 1433هل يف الرباط.

األسئلة  عن  لإلجابة  الندوة  هذه  فعاليات  انعقدت  وقد 

التالية:

ما هي أهم الجهود التي بذلتها األمة يف الكشف عن   -

مقاصد الشيعة؟

مقاصد  يف  واحدة  نظرية  عن  الحديث  ميكن  هل   -

الشيعة، أم أن هناك نظريات متعددة تختلف من حيث 

البناء النظري واملنهاجي؟

أي دور للمقاصد الشعية يف استنباط األحكام الشعية   -

وحسن تنلزيلها؟

االستنباط  عملية  لوصل  األساسية  املداخل  هي  ما   -

مبقاصد الشيعة؟

العلوم  يف  الشيعة  مقاصد  تفعيل  مسارات  هي  ما   -

اإلسامية؟

ما هي ضوابط اعتبار املقاصد يف محال االجتهاد وأثرها   -

العلمي؟

املقاصد،  ألصناف  الرتاتبي  امليزان  فاعلية  تتجىل  أين   -

وما هي حدود أدائها التشيعي يف ظل الوضعية الراهنة 

ملباحث مقاصد الشيعة؟

كيف ميكننا البحث املقاصدي من إفادة الواقع وتوجيه   -

العلمية  التكتات  ظل  يف  واملؤسسايت  الجامعي  االجتهاد 

واملذهبية املعارصة؟

الوعي  ظل  يف  املقاصدي  البحث  أولويات  هي  ما   -

بالحارض واستشاف املستقبل؟

كيف ميكن أن تشكل مقاصد الشيعة إطاًرا للبحث يف   -

العلوم االجتامعية والقانونية واإلنسانية؟

كيف ميكن ملقاصد الشيعة توجيه املعارف والخربات   -

البشية ومسايرة تطوراتها؟

ما هي خصائص الوعي املقاصدي الذي نحتاجه اليوم؟  -

ما هي عاقة املقاصد بنظرية املعرفة وسؤال املنهج؟  -

نظرية  لتمكني  املطلوبة  والشوط  األدوات  هي  ما   -

املقاصد من اإلعامل األمثل؟

يف  الشيعة  مقاصد  مباحث  تؤدي  هل   -

الذكر؟ السالفة  الوظائف  الحالية   صيغتها 
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ندوة أخرى

عقدت يف فاس ندوة أكادميية دولية عام 1433هل بعنوان 

مركز  مبشاركة  املعارصة«  سياقاته  يف  املاليك  »املذهب 

ومركز  بالقنيطرة،  املاليك  الفقه  يف  والدراسات  البحوث 

بفاس،  والعقيدة  املذهب  لتقريب  إسامعيل  بن  دراس 

صدرت  وقد  أخرى.  علمية  ومجالس  جامعات  وتعاون 

أعامل هذه الندوة يف العام نفسه بإعداد وتنسيق األساتذه 

حمزة الكتاين و عبدالله بنرص العلوي ومحمد العلمي يف 

مجلدين بعنوان الندوة نفسها، صدرت عن املركز األكادميي 

الكتانية  العلمية  واملؤسسة  بفاس،  الدراسات  و  للثقافة 

بالرباط، ومساهمة الرابطة املحمدية للعلامء. ومن بحوث 

هذه الندوة املباركة:

ولد  املختار  محمد  املاليك/  للمذهب  العقدي  املنهج   -

باه.

الفقه املاليك والتصوف يف غرب إفريقيا/ زخاري رايت.  -

سمري  الكتاب/  أهل  محاورة  يف  املالكية  علامء  جهود   -

قدوري.

دور املذهب املاليك يف تطور الشعر العريب اإلفريقي/   -

يوسو منكيا.

انفتاح املذهب املاليك عىل املذاهب الفقهية من خال   -

أصل مراعاة الخاف/ عبدالسام الزياين.

موقف املذهب املاليك من النزعة الظاهرية/ عبدالرزاق   -

ووريقة.

الخزائن  أشهر  يف  املخطوطة  املاليك  املذهب  مصادر   -

األوربية/ محمد الرسار.

الفقه املاليك ورضورة التجديد/ عبدالحي عمور.  -

االنتصار ملذهب مالك يف العرص الحارض كيف نفهمه   -

وكيف منارسه؟/ محمد التمسامين.

والسياقات  املاليك  املذهب  يف  االقتصادية  النوازل   -

املعارصة/ عبدالله معرص.

أثر فقه اإلمام مالك يف القانون املدين الفرنيس “قانون   -

نابليون”/ عبدالسام فيغور. 

... وأخرى

الهوية وآفاق املنهج/ تنظيم  العربية:سؤال  البالغة  ندوة 

ومتابعة  إرشاف  القرى؛  أم  جامعة  العربية،  اللغة  كلية 

الجامعة،  املكرمة:  مكة  الزهراين-  إبراهيم  بن  عبدالله 

1433هـ، 808 ص.
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املشاركون عن  فيها  ث  املكرمة،تحدَّ ندوة عقدت يف مكة 

جديدة  وآفاق  الهوية،  تعزيز  يف  ودورها  العربية  الباغة 

ملنهجها، من دراسة النص واكتشاف أرساره وقيمته الفنية 

مت للندوة وطُبعت يف  والجاملية. ومن البحوث التي قدِّ

هذا الكتاب:

فائزة  النص/  وتذوق  الباغي  املصطلح  بني  اإلشكالية   -

بنت سامل صالح.

التفكري الباغي يف بيان الوحي/ محمود توفيق محمد.  -

القدماء  بني  وسلبياته  إيجابياته  معايريه،  التأويل:   -

ثني/ محمد إبراهيم شادي. واملحدرَ

الدرس الباغي للنص الروايئ/ طارق سعد شلبي.  -

اإلبداع البياين يف سمت الكام األول: دفاع أم املؤمنني   -

عائشة عن أبيها ريض الله عنهام منوذًجا.

إبداع املثاقفة وسؤال املنهج/ صالح بن سعيد الزهراين.  -

القصة القصرية جًدا بني باغة املصطلح وباغة الرسد/   -

عيل بن محمد الشعايب.

فنون البديع: القيمة الشكلية والوظيفة النصية/أسامة   -

محمد البحريي.

مجاالت تطبيق الدرس األسلويب بني الكفاءة والقصور/   -

عيل بن عبدالعزيز الشبعان.

بنت  هيفاء  الكريم/  القرآن  وإعجاز  العربية  الباغة   -

عثامن فدا.

 



19

تعريف من كل حرف
يقال:  الخفر،  ومقابله  العهد،  نقض  هو  اإلخفار  إخفار: 

أخفر فان إذا نقض عهده، وخفر بالعهد إذا وىف به.

بخيلة: البخيلة مسألة مشهورة يف الفرائض، وتسمى أيًضا: 

واملنربية،  الصغرى،  والدينارية  والشيحية،  الفروخ،  أم 

والعينية، والسبع عشية.

التدمية: التدمية هي قول القتيل قبل موته: قتلني فان، 

أو دمي عند فان.

من  واحد  كل  إعطاء  رشط  عىل  بيع  هو  الثنيا  بيع  ثنيا: 

عاقديه الحق يف إمضائه أو التحلل منه خال مدة معينة.

جزاف: هو بيع ما ال يُعلم قدره عىل التفصيل، خرًصا، با 

كيل وال وزن أو ذرع أو عّد، أو تقدير.

والزعيم  بالكفيل  ويسمى  الضامن،  هو  الحميل  حميل: 

أيًضا.

ختمة: الختمة هي الهدية تُعطى ملعلم القرآن عند إمتام 

تلميذه قراءة القرآن، إن جرى بها عرف.

دفع الصائل: هو مقاومة من يعتدي عىل غريه بالقتل أو 

النهب أو أخذ حريم.

قاباً لإللزام  اإلنسان تجعله  ة صفة حكمية يف  الذمَّ ة:  ذمَّ

وااللتزام.

الكنز  الركاز هو دفني الجاهلية من األموال، أو هو  ركاز: 

املدفون يف األرض ال يُعلم له مالك.

زنديق: الزنديق هو من أرسَّ الكفر وأظهر اإلسام.

سمحاق: السمحاق هو الجرح الذي يكشط الجلد.

رشكة العنان: هي أن يشرتط الشكاء عدم استبداد أي منهم 

باتخاذ أي قرار بشأن املال املشرتك.

قبل  الغنيمة  من  اإلمللام  يختاره  ما  هو  الصفي  صفي: 

قسمتها.

ضامن الوجه: هو الذي يلتزم بإحضار املدين أمام دائنه.

سائر  يف  ركن  وهو  إكراه،  دون  الرضا  هو  الطوع  طوع: 

العقود.

ظرئ: الظرئ هي املرأة ترضع ولد غريها بأجرة.

مدة  منقول  أو  عقار  منفعة  متليك  هي  العمرى  عمرى: 

حياة املُعطرَى.

غنب: الغنبرَ هو حصول التفاوت بني الثمن واملثمن مبا يزيد 

عىل املقرر عادة مبثل الثلث أو أكرث.
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فضول: الفضول هو الذي يتوىل أمرًا من أمور غريه دون 

توكيل وال إذن من ذلك الغري.

د: القورَد هو القتل قصاًصا. قورَ

آخررَ  شخٌص  فيها  يأمر  تجارية  ورقة  الكمبيالة  كمبيالة: 

بأن يدفعرَ مبلًغا معيًنا من املال لحاملها أو لشخص معني 

. وتُعرف عند  باسمه، عند تقدميها إليه، أو يف تاريخ معنيَّ

الفقهاء بالسفتجة.

يف  املاء  يصله  ال  الجسد  من  اليسري  الجزء  اللمعة  ملعة: 

الغسل أو يف الوضوء.

أو فضة مبثله،  بيع عني من ذهب  املراطلة هي  مراطلة: 

ذهب بذهب، وفضة بفضة، وزنًا بوزن.

ناض: الناض هو النقد، يقال: أدى الثمن ناًضا أي نقًدا.

هاء وهاء: املراد به: خذ وأعط، أي يًدا بيد، فهو مرادف 

للتقابض، وأصل الكلمة هاك وهاك، ُحذفت كافها.

ُة التي ال تُراد للنكاح. ورَْخش: الوخش هي األمرَ

رًدا  محققة،  غري  دعوى  يف  املتوجهة  هي  التهمة:  ميني 

للتهمة.

املنظمة  أصدرته  الذي  الفقهية،  املصطلحات  دليل  )من 

اإلسامية للرتبية والعلوم والثقافة(
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خصلة من كتاب
تتنوع مجاالته  الذي  ألوان الصدق  الوعد لون من  صدُق 

وتتعدد نواحيه، فا يفي الكاذب بوعد، وال يُخلف الصادق 

الوعد.

لتأىس عىل حال كثريين ال يضبطون يف حياتهم هذا  إنك 

موعد  كان  فإذا  الخاصة؛  إىل  األمر  وصل  أن  إىل  األمر 

محارضة مثاً الساعة الخامسة، جاء املحارض بعد الخامسة 

يقولون  الوقت، وهم  أول  يأتون  نفسه: ال  يقول يف  وهو 

أيًضا: ال يبدأ أول الوقت، ثم يكون البدء قبيل السادسة. 

وهكذا يهدر الوقت، ويفشو اإلخاف املشني.

ه رسول الله صىل الله عليه وسلم  إننا نتساهل يف أمٍر عدَّ

من خال النفاق، ومن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 

عها. يدرَ

فينبغي أن نشيع تقبيح الخلف يف املواعيد كام نستهجن 

الكذب عند الحديث، وخيانة األمانة، والفجور عند الخصام، 

التي لو اجتمعت يف شخص عدَّ منافًقا خالًصا، عىل أنه ال 

يُام امرؤ عىل تأخره مرة أو مرتني بعذر، لكن ماذا نقول يف 

شخص مل يؤثْر عنه إال الُخلف؟

ومن املضحكات املبكيات، أن شخًصا قال ملن وعده مرة: 

موعدنا الخامسة، فانتظرين إىل السادسة، فإن مل أصل حتى 

السابعة فاسبقني!

)قطعة من كتاب: يف سبيل التزكية/ محمد يارس القضامين، 

1433هل، ص 121(
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تحذير في كتاب

بهم  تنلزل  الذين  املنحرفني  من  خريٍ  بقيُة  فيه  كان  ن  مرَ

العقوبة، فإنه يرجع بعدها إىل الله تعاىل، فيصحح مساره، 

ِمنرَ  نَُّهْم  لرَُنِذيقرَ }ورَ تعاىل:  قال  كام  جامعة،  أو  كان  فرًدا 

{ ]سورة  لَُّهْم يرَرِْجُعونرَ ِ لرَعرَ اِب اأْلرَكْربرَ ذرَ اِب اأْلرَْدنرَ ُدونرَ الْعرَ ذرَ الْعرَ

السجدة:21[.

ن ال خريرَ فيه منهم، فإنه ال يلبُث بعد الرضبِة اإللهية أن  ومرَ

يعودرَ إىل ما كان عليه من السوء، ولن تنفعه هذه الرضبات  

يف تصحيح املسار، ورمبا زادته طغيانًا؛ ليزداد إمثه وتتضاعفرَ 

فُُهْم فرَامرَ يرَِزيُدُهْم  وِّ نُخرَ عقوبته يف اآلخرة، كام قال تعاىل: }ورَ

إاِلَّ طُْغيرَاناً كرَِبرياً{ ]سورة اإلرساء:60[.

فليتَّعظ املنحرفون من األفراد والجامعات والدول مام نزل 

يأخذهم  أن  قبل  العريب واإلسامي  العامل  العقوبة يف  من 

الندم  ينفع  لن  ذلك  وعند  عنده،  من  بعقاب  تعاىل  الله 

ُهورَ  ْمعرَ ورَ ن كرَانرَ لرَُه قرَلٌْب أرَْو أرَلْقرَى السَّ }إِنَّ يِف ذرَلِكرَ لرَِذكْررَى لِمرَ

ِهيٌد{ ]سورة ق: 37[. شرَ

عبدالرزاق  زكريا  اإلنساين/  الجزاء  الرباين يف  القانون  كتاب:  )من 

املرصي، 1435هل، ص 378(

)الغاية الحقيقية من العقوبات اإللهية(
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فقه من كتاب
-  إذا حملت غري املسلمة من مسلم وماتت فأين تُدفن؟

تُدفن يف مقربة عىل حدة، تغليبًا للحظر يف الجانبني، وهو 

حظر دفن األم يف مقابر املسلمني ألنها غري مسلمة، وحظر 

دفن الجنني يف مقابر املشكني ألنه مسلم. 

ال زكاة يف مغشوش الذهب والفضة أو مخلوطهام حتى   -

يبلغ خالصُه نصابًا.

تغليبًا  والحرام،  الحال  عىل  املشتملة  الصفقة  بطان   -

حرمة  وهو  للمقتىض،  املانع  وملعارضة  التحريم،  لجانب 

أحد املبيعني يف الصفقة الواحدة.

ال يجوز ملسلم أن يعامل حائز املال الحرام، أو أن يأكل   -

أو  الطعام  أن مثن  تيقن  إذا  يقبل هديته،  أن  أو  طعامه، 

مثن الهدية هو عني املال الحرام، فإن اشتبه عليه األمر 

كره له أن يعامله، أو أن يأكل طعامه، أو أن يقبل 

هديته، واستحبَّ له أن يتورع عن ذلك كله.

تحريم تلقيح الزوجة مبني مشرتك   -

بني الزوج وغريه؛ ألنه يجمع بني 

يف  غريب  عنرص  إدخللال 

التقائه  وبني  النسب 

يف  الزنا  بفاحشة 

وألنلله  الكيفية، 

وهو  الحال  بني  يجمع 

مني الزوج، والحرام وهو مني 

األجنبي، فيغلَّب الحرام.

والتعديل  الجرح  بيِّنة  تعارضت  إذا   -

ُغلبت بيِّنة الجرح؛ ألن فيها زيادة علم.

ن تحلُّ  يغلَُّب التحريم عند االشرتاك يف الذبح بني مرَ  -

ن يحلُّ صيده  ن ال تحّل، ويف آلِة الصيد بني مرَ ذبيحته ومرَ

ن ال يحّل. ومرَ

الدواُء الذي اجتمع فيه حال وحرام، يغلَّب فيه جانب   -

الحرام؛ ألن األصلرَ يف قاعدة األطعمة الحظر، خاصة وقد 

وجدت بدائل حال.

اإلسامي/  الفقه  يف  منهام  واملغلَّب  والحرام  الحال  كتاب:  )من 

محمد سعيد الرماوي، ص 707- 712(

حرمة  وهو  للمقتىض،  املانع  وملعارضة  التحريم،  لجانب 

أحد املبيعني يف الصفقة الواحدة.

ال يجوز ملسلم أن يعامل حائز املال الحرام، أو أن يأكل 

أو  الطعام  أن مثن  تيقن  إذا  يقبل هديته،  أن  أو  طعامه، 

مثن الهدية هو عني املال الحرام، فإن اشتبه عليه األمر 

كره له أن يعامله، أو أن يأكل طعامه، أو أن يقبل 

 له أن يتورع عن ذلك كله.

تحريم تلقيح الزوجة مبني مشرتك 

بني الزوج وغريه؛ ألنه يجمع بني 

يف  غريب  عنرص  ال 

التقائه  وبني  النسب 

ه 

وهو  ل 

مني الزوج، والحرام وهو مني 

ب الحرام.

والتعديل  الجرح  بيِّنة  تعارضت  والتعديل إذا  الجرح  بينة  تعارضت  والتعديل إذا  الجرح  بيِّنة  تعارضت  ِّإذا 
نة الجرح؛ ألن فيها زيادة علم.

ن تحلُّ  التحريم عند االشرتاك يف الذبح بني من تحلُّ  التحريم عند االشرتاك يف الذبح بني من تحلُّ  رَ التحريم عند االشرتاك يف الذبح بني مرَ

ن يحلُّ صيده  الصيد بني من يحلُّ صيده  الصيد بني من يحلُّ صيده  رَ الصيد بني مرَ ِن ال تحّل، ويف آلِةن ال تحّل، ويف آلة

مثن الهدية هو عني املال الحرام، فإن اشتبه عليه األمر 

تحريم تلقيح الزوجة مبني مشرتك 

بني الزوج وغريه؛ ألنه يجمع بني 

يف  غريب  عنرص  ال 

التقائه  وبني  النسب 
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فتوى من كتاب
طلبت إدارة مستشفى القوات املسلحة بالرياض من اللجنة 

الشعية  األحكام  بيان  والفإتاء  العلمية  للبحوث  الدامئة 

التمريض  وجهاز  واملرىض  األطباء  بني  العاقة  تخص  التي 

العاملون فيها عىل  ليكون  لتعميمها؛  عامة واملستشفيات 

علم ودراية بها، وللرجوع إليها عند الحاجة. وبعد دراسة 

األمر أجابت اللجنة مبا ييل، كام يف فتاواها 402/24 – 405:

يجب عىل األطباء ومساعديهم من املمرضني وغريهم القيام 

بالواجبات الشعية يف كل حال من أحوالهم، وعدم التساهل 

فيها، ومن ذلك أعظم أركان اإلسام بعد الشهادتني، وهي 

وقتها،  عن  تأخريها  وال  فيها،  التفريط  يجوز  فا  الصاة، 

خاصة عند وجود ما قد يشغل ويصّد، فإن داعي الش قد 

يوسوس لإلنسان باألعذار الواهية والحجج الفاسدة ما يربر 

له تقصريه، والصاة ال تسقط عن املسلم مادام عقله معه، 

وال يجوز تأخريها عن وقتها.

األطباء  يلزم  التي  األخرى  الشعية  األحكام  بعض  وهناك 

ومساعديهم معرفتها، منها:

الرجال  من  العاملني  بني  االختاط  جللواز  عدم   -1

والنساء، فإن رشَّ االختاط عظيم، وخطره وبيل عىل الفرد 

واملجتمع.

عدم تجمل العامات يف املستشفيات، من طبيبات   -2

وممرضات وغريهن، سواء بالثياب أو العطور، فإن تعطر 

ما ال  الشور  يجرُّ من  األجانب عنها  أمام  املرأة وتجملها 

يخفى.

بالقول  املستشفيات  يف  العامات  خضوع  عدم   -3

عند حاجتهن للتحدث مع الرجال غري محارمهن، عىل أنه 

وراء حجاب، ودون  إال من  التحدث معهم  لهن  يجوز  ال 

ال  بالنساء  خاصة  أجنحة  إقامة  أن  يخفى  وال  اختاط، 

يدخلها الرجال ميسور ولله الحمد.

ولزوم  العامات،  النساء  قبل  من  التربج  عدم   -4

الحجاب الشعي، بتغطية جميع البدن، مبا يف ذلك الوجه 

والكفني.

النظر  ومساعديهم  والطبيبات  األطباء  عىل  يحرم   -5

ر  إىل العورات إال عند الرضورة، وإذا دعت الرضورة فتقدَّ

يجب  أنه  عىل  الحاجة،  موضع  إىل  إال  ينظر  فا  بقدرها، 

أال يكشف عىل الرجل إال الرجل، وال عىل املرأة إال امرأة، 

إال إذا مل يتيرسَّ ذلك ودعت الرضورة، فا حرج يف كشف 

أحدهام عىل اآلخر، مع القيام بواجب األمانة الشعية، فا 

يُنظر إال إىل موضع املرض، عىل أن يكون بحرضة من تنتفي 

حضور  من  فابد  املريضة  للمرأة  وبالنسبة  الخلوة،  معه 

وليها إذا تيرسَّ ذلك.

يجب عىل   -6

العاملني  جميع 

املستشفيات  يف 

أرسار  إفشاء  عدم 

املللللرىض، وللللزوم 

هذه  يف  الكتامن 

األمللللللللور، فلللإن 

مع   – إفللشللاءهللا 

لألمانة  خيانة  أنه 

وهللتللك للللألرسار 

من  يجرُّ  فإنه   –

الللللللشور ملللا ال 

يخفى.

بالكفار،  التشبه  عدم  لعاملني  جميع  عىل  يجب   -7

أن  املسلم  ذلك، وعىل  تحريم  النهي رصيًحا يف  ورد  وقد 

يعتزَّ بدينه وانتامئه إليه، فا يضعف وال ينهزم.

وبالله التوفيق، وصىل الله عىل نبينا محمد وآله وصحبه 

وسلم.
)نقلته من كتاب: التطبيقات الطبية عىل القواعد الفقهية/ طارق بن صالح 

الفواز...(
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خاطرة من كتاب
يقول األستاذ عبدالوهاب عزام رحمه الله يف كتاب له صدر 

عام 1372هل بعنوان »الشوارد أو خطرات عام«، يف مقال 

»اإلنسان ال يعرف صوته«:

قرأُت يف لطائف عبيد الزكاين الشاعر الفاريس الهجاء الفكه، 

أن رجاً رؤي يؤذن وهو يعدو، فقيل له يف هذا فقال: يقال 

إن صويت من بعيد حسن فأنا أعدو ألسمعه من بعيد!

وقد تحقق للناس سامع أصواتهم من بعيد اليوم بتسجيل 

الصوت  غري  أنه  من سمع صوته  لكل  تبني  وقد  الصوت، 

الذي يسمعه من فمه، ولكن غريه يعرفون أنه صوته الذي 

يسمعوه. ويتبني من هذا أن اإلنسان ال يسمع صوته كام 

يسمعه الناس، أي: ال يعرف صوته، أي أنه ال يسمعه من 

بإحدى  لإلنسان  يتبني  أن  القياس  بعيد. وميكن عىل هذا 

الوسائل أنه ال يرى األشياء عىل حقيقتها، أو ال يلمسها عىل 

فتبدو عىل  أمور كثرية  الغطاء عن  حقيقتها. رمبا يكشف 

العلم عن حقائق  اإلنسان، كام كشف  ما يحسبها  خاف 

كثرية تخالف ما ظن اإلنسان أو توهم..
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أخبار وطرائف
مبرص  السامء  أمطرت  إذا  مروان  بن  عبدالعزيز  كان   •

وهو واليها، نرث عىل ندمائه الدراهم والدنانري إىل أن تكفَّ 

السامء!

كانت األكارسة إذا رأت عىل مائدتهم من يستكرث من   •

ط يف اللقم أخرجوه من طبقة الجدِّ إىل طبقة  األكل ويتبسَّ

الهزل، ومن باب التعظيم إىل باب التصغري)1(.

من أرىض سلطاناً جائراً أسخط ربّاً قادراً.  •

صحبة بليٍد نشأ مع الحكامء، خرٌي من صحبة أديٍب نشأ   •

مع الجّهال.

األرض تأكل من كانت تطعمه، وتهني من كانت تُكرمه.  •

ال تغرَّنك صحة جسمك، وسالمة نفسك، فمدة العمر   •

قليلة، وصحة الجسم مستحيلة.

رشُّ األقوال ما أوجب املالم، ورشُّ األفعال ما جلب املذام،   •

ورشُّ الفتوى ما حلَّل الحرام، ورشُّ اآلراء ما خالف اإلسام.

لبعضهم:  •

عللريللضللٌة وهللللي  األرضرَ  أن  تللللررَ  أمل 
القرِب)2( من  أضيُق  املطلوِب  الخائِف  عىل 

زين  الحسني  بن  وعيل  عباس،  بن  عبدالله  عن  روي   •

وسادة  األسخياء،  الدنيا  يف  الناس  سادة  قولهام:  العابدين 

الناس يف اآلخرة األتقياء.

رأيُت  ما   :- عنهام  الله  - ريض  الزبري  بن  عبدالله  قال   •

امرأتني قطُّ أجود من عائشة وأسامء - ريض الله عنهام - 

إىل  ا ليشء  فكانت تجمع  عائشة  أما  وجوُدهام مختلف، 

اليشء، حتى إذا اجتمع عندها قسمته. وأما أسامء فكانت 

1 آداب امللوك للثعالبي.
2 األمثال والحكم للاموردي..

ال متسك شيئاً لغد!

نقل األصمعيُّ عن أبيه أنه سمع أعرابية تدعو وتقول:   •

اللهم متِّعنا بخيارنا، وأعنَّا عىل رشارنا، واجعل األموال يف 

سمحائنا.

أنشد بعضهم:  •

تللوقَّللدت الللسللائلللللون  أتلللللاُه  ملللا  إذا 

عللللليلله مللصللابلليللح اللللطلللاقلللِة واللللِبلللْشِ

قال يحيى بن معاذ: يأىب القلُب لألسخياء إال ُحبّاً ولو   •

كانوا فُّجاراً، وللبخاء إال بغضاً ولو كانوا أبراراً!

إذا قرصت يُدكرَ عن املكافأة، فليرَطُْل لسانُكرَ بالشكر)3(.

فإمنا  املسجد  يف  جلس  من  املسيب:  بن  سعيد  قال   •

ه أن يقول إال خرياً. يجالس ربه، فام حقُّ

وصف رجٌل صنعاَء فقال: بلغ من طيب ترابها أن الرجل   •

يسجُد فا يشتهي أن يرفع رأسه!

األس��واق.  يف  قال:  إبليس؟  فرَّخ  أين  للشعبي:  قيل   •

البرَْخس،  من  يرسُّه  ما  األسواق  يف  ألن  قال:  وكيف؟  قيل: 

حق،  بغري  والذمِّ  واملدح  والخيانة،  والغش،  والتطفيف، 

طْل الحقوق، والتعاون عىل األباطيل. وُخلف الوعد، ومرَ

فلَم  الرحمة  واسع  الله  كان  إذا  السلف:  لبعض  قيل   •

يعاقب عباده بذنوبهم؟ قال: رحمتُه ال تغلُب حكمته.

كيف  الشام:  أهل  من  لرجل  عبدالعزيز  بن  عمر  قال   •

العني  طابت  إذا  املؤمنني،  أمري  يا  قال:  قبلكم؟  عاملكم 

عذبت األنهار.

قيل لحكيم: العمل بالربِّ أفضل أم اجتناُب اإلثم؟  •

فقال: ترك العمل بالربِّ أعظم اإلثم، واجتناب اإلثم أعظم 

3 الجواهر املجموعة والنوادر املسموعة للسخاوي.
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الرّب.

قال رجل لرابعة العدوية: إين قد عصيُت الله، أفرتينه   •

يقبلني؟ قالت: ويحك! إنه يدعو املدبرين عنه، فكيف ال 

يقبل املقبلني إليه؟

قيل لراهب يف صومعته: أال تنزل؟ قال: من مىش عىل   •

وجه األرض عرث.

أحبُّ  الُخلق،  فاجر حسن  الفضيل: ألن يصحبني  قال   •

إلَّ من أن يصحبني عابٌد يسء الخلق. إن الفاسق إذا حسن 

خلقه خفَّ عىل الناس وأحبوه، والعابد إذا ساء خلقه ثقل 

عليهم ومقتوه.

إن  أرأيت  فقال:  له،  فقيل  فسكت،  رجالً  رجل  شتم   •

نبحكرَ كلب أتنبحه؟ وإن رمحكرَ حامٌر أترمحه؟

الحج املربور؟ قال: أن ترجع  قيل للحسن البرصي: ما   •

زاهداً يف الدنيا، راغباً يف اآلخرة.

كانت رابعة القيسية إذا دقَّ عليها الباب قالت: اللهم   •

إين أعوذ بك من كل جاٍء يشغلني عن عبادتك، ومن كل 

عارض يعرض بيني وبني ما أتزوَّد به للقائك.

قال الشعبي: الرائحة الطيبة تزيد يف العقل.  •

عقار  للعامل حرفة وال  يكن  إذا مل  الثوري:  قال سفيان   •

كان رشطياً لهؤالء الظلمة، وإذا مل يكن للجاهل حرفة كان 

رسوالً للفّساق.

ظُلم أعرايب من بكر بن وائل، فقتل ظامله بعنف، فقال:   •

ما أساء من قتل ظامله، فقيل: أتحب أن تلقى الله ظاملاً أو 

مظلوماً؟ قال: بل ظاملاً، ما عذري عند الله إذا قال: خلقتك 

مثل البعري ثم تجيء تشكو إلَّ؟!

قيمة  الناس  أقلُّ  قوله:  عنه  الله  ريض  عيّل  عن  روي   •

أقلهم علامً.

بحسن  إال  الحكمة  أبيع  ال  ع��امر:  بن  منصور  قال   •

االستامع، وال آخذ عليها مثناً إال فهمرَ القلوب.

قيل لسفيان: ما أوثُق ما تثق به من عملك؟ قال: لقد   •

نزلت يب هيبة الله حتى ما أهاب شيئاً غريه.

قال لقامن الحكيم: يا بني، ارحم الفقراء لقلة صربهم،   •

وارحم األغنياء لقلة شكرهم، وارحم الجميع لطول غفلتهم.

يف  يده  أحد  وضَع  ما  الله:  رحمه  الثوري  سفيان  قال   •

قصعة غريه إال ذلَّ له)4(.

4 ربيع األبرار للزمخشي.
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أبيات من كتاب
لبعض اإلسالميني:  •

إذا كان باُب الذلِّ من جانِب الغنى

سموُت إىل العلياِء من جانِب الفقِر

سجيًَّة مني  الصرُب  وكان  صربُت 

وحسبُكرَ أن الله أثنى عىل الصرِب

وقال بعضهم:  •

حاجًة كريٍم  إىل  طلبترَ  وإذا 

بحاجِب عليه  ترَعقْد  فا  وأىب 

به ومللا  الللجللواُد  بخلرَ  فلرمبا 

الطالِب حظِّ  سوُء  ولكْن  بخٌل 

وأليب فراس بن حمدان:  •

أهلُها يُهيُنكرَ  داٍر  يف  كنترَ  إذا 

فتغرَِّب بها  مكبوالً  تللُك  ومل 

لُه يستقْم  مل  الله  رسللولرَ  فإن 

بيرثِب واسللتللقللامرَ  أملللٌر  مبللكللةرَ 

وآلخر:  •

عاقاً كان  ن  مرَ القوِم  رفيعرَ  يعدُّ 

بحسيِب قومِه  يف  يكْن  مل  وإْن 

وإْن حلَّ أرًضا عاشرَ فيها بعقلِه

بغريِب بلللللدٍة  يف  عللاقللٌل  ومللا 

)مختارات من كتاب: املختارات الفائقة من األشعار الرائقة، البن أيب اإلصبع 

العدواين(
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كتب مفيدة
الواضح في التفسير

الواضح يف التفسري/ محمد خري رمضان يوسف.- القاهرة: 

دار ابن الجوزي، 1435هـ، 3 مج )1766 ص(.

ِمنرَ  ِة  العامَّ إىل  مؤلِّفُه  فيِه  هرَ  توجَّ سهل،  عرصيٌّ  تفسرٌي 

املقصوُد  وليسرَ  العاديِة.  الثقافاِت  ذرَِوي  ِمن  املسلِمني، 

بْل  ه؛  وْحدرَ القارِئ  ذهِن  إىل  يرَترَبرَادرَُر  ما  العاِديِّ  ِف  باملثقَّ

؛ فقْد يرَكوُن يف أعىلرَ  ن مل يرَْدرُِس العلومرَ الشعيَّةرَ هورَ كلُّ مرَ

ة،  صرَ الدرجاِت العلميَّة، وحاِصاً عىل أرقرَى الشهاداِت املتخرَصِّ

لكنَّها يف غريِ اإلساِم وعلوِمه، وهورَ بهذا يرَحتاُج إىل أْن يرَعرِفرَ 

عرفِة محتورَى  ِمْن ِخاِل مرَ فيِه  عرَ  يرَتوسَّ أْن  أو  ِعلاًْم جديًدا، 

ظيِم. القرآِن العرَ

وهو أيًضا لِمْن يريُد أن يرَعرفرَ مضمونرَُه ِمْن غريِ املسلمني، 

ى منهْم إىل اإلساِم، سواٌء أكانرَ عارفًا بالعربيَّة،  ِن اهتدرَ أو ممَّ

أْم تُرِجمرَ له.

ى  ة، وهورَ ما يُسمَّ وأعطرَى املعنرَى واملفهومرَ لكلِّ آيٍة عىل ِحدرَ

يرَستوِعبرَ  أْن  القارئُ  يرَسترَطيُع  بحيُث  التحلييّل،  باملنهِج 

عنرَى اآلياِت ويرَفهمرَ درَالالتِها، دونرَ تفصيٍل وال إيجاز، معرَ  مرَ

كيب، وزاٍد منرَ البيان، ترَْسُمو  ِعنايٍة بالكلمة، واهتامٍم بالرتَّ

ُة القارِئ وثقافتُُه.  بِه لُغرَ

ويرَِصُل  املعنرَى  ُخ  يرسِّ الذي   ، التعِبرييِّ الجانِب  عىل  كَّزرَ  وررَ

عرَِويَّ  والدَّ الرتبويَّ  األسلوبرَ  واستخدمرَ  لب،  والقرَ الِفكِر  إىل 

امللُناِسبرَ لذلك.

واهترَمَّ بالنَّاِسِخ وامللرَنُسوِخ منه، وأسباِب النُّزوِل عندرَ اللُّزوم، 

يئًا ِمنرَ اإلعجاِز  ِر واآليات، وشرَ ورَ وذرَكررَ برَعًضا ِمْن فرَضائِل السُّ

ِن  الحسرَ عىل  منها  رَ  واقترَرصرَ بأحاديث،  واسترَشهرَدرَ  الِعلمّي. 

حَّ ِمْن ترَفسريِ رُسوِل  حيح. وذكررَ ما وقرَفرَ عليِه مامَّ صرَ والصَّ

اللِه صىل الله عليه وسلم، وهورَ قرَليل.

ومل يرَتطرَرَّْق إىل جوانبرَ نحويٍَّة وباغيٍَّة وكرَاميٍَّة، وكثريٍ ِمْن 

وال  كثريٍة  شواهدرَ  وال  صاتِِهم،  وتخصُّ ينرَ  املفرسِّ تفاصيِل 

مبارشرَة،  الكرميِة  باآليِة  املتَِّصلرَ  التَّفسريرَ  أوردرَ  بْل  هوامش؛ 

ريب، وال اإلشارِة إىل ما ِسواُه مامَّ يرَخُرُج ِمنرَ  دونرَ فرَرِز الغرَ

يعرِفرَُه  أن  يريُد  ما  وهو  وفائدة،  ِعلاًْم  به  ى  وكفرَ ياق.  السِّ

القارئُ العاِدّي، أو املقِبُل عىل اإلسام، ليفهرَمرَ ما هورَ القرآُن، 

وماذا يُريد، وماذا ترَعِني آياتُُه بِدقَّة؛ يرَْعِني: ماذا يريُد اللُه 

“التفسريَ  هذا  فكانرَ  هذا؟  الكريِم  كتاِبِه  يف  عباِدِه  ِمْن 

عرَ ِمْن دائرِة املستفيدينرَ  الواضَح«، الذي أرَرادرَ مؤلِّفُه أْن يوسِّ

منه.

ٌ واِضح، يرَفهُمُه جميُع  ُص يف أنَُّه تفسرٌي برَنيِّ فاألمُر كُّلُه يرَتلخَّ

املعنرَى  أُريدرَ  إذا  ُصهم،  ومتخصِّ متعلُِّمهْم  املجتمعِ،  فئاِت 

دونرَ التفصيل.

 



30

  

حكم حجز المكان في المساجد
املكان يف املساجد/ جمع وإعداد عبدالعزيز  حكم حجز 

بن محمد السدحان.- مكة املكرمة: الرئاسة العامة لشؤون 

املسجد الحرام واملسجد النبوي، 1430هـ، 48ص.

يف  األماكن  حجز  فإن  إليها،  التنويه  تأخررَ  مهمة  رسالة 

دوا  املساجد من املسائل التي كرث كام أهل العلم فيها، وشدَّ

النهي عنها، وبيَّنوا ما يرتتَّب عليها من املساوئ، ومن  يف 

املؤسف أنها أصبحت مألوفة يف بعض املساجد، وبخاصة 

يف الحرمني، عىل الرغم من أنه غري جائز، وهو مخالف ملا 

كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأورد املؤلف 

كثري  يفعله  ما  “وأما  الله:  تيمية رحمه  ابن  قول  ذلك  يف 

من الناس، من تقديم مفارش إىل املسجد يوم الجمعة أو 

باتفاق،  فهذا منهيٌّ عنه  املسجد،  إىل  قبل ذهابهم  غريها 

بل محرَّم”.

كام أورد قول مفتي السعودية السابق الشيخ محمد بن 

إبراهيم: “هذا ال يجوز، ألن املساجد لله سبحانه، والسابق 

أحقُّ من املتأخر، والسبق والتقدم إىل املسجد يكون بالبدن 

ال بالفراش والوطاء، فمنُع الناس والحالة هذه ال يجوز، بل 

هو ظلم وغصب لتلك البقعة من املسجد بدون حق”.

فاملكان ملن سبق.

أصول فقه الموازنات
عامل  بريوت:  قطاّاش.-  عبدالحفيظ  املوازنات/  فقه  أصول 

الكتب، 1435هـ، 159 ص.

دراسة ألصول فقه املوازنات من خال علم أصول الفقه، 

املوازنة  ويعني  والكليات،  والضوابط  الشعية،  واملقاصد 

بني املصالح، أو بينها وبني املفاسد.

وقد بنيَّ الكاتب األصول الكربى لفقه املوازنات من خال 

الكليات، ومن خال الجزئيات، والواقع العميل، واالفرتايض.
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وذكر أن هذا الفقه أصيل ودقيق، يقتيض من املجتهد أن 

ينقح ويحقق األصول والفروع، كًا وجزًءا، ويتحرَّى الوقائع 

واملسائل بدقة، حتى يتضح له الحكم.  

الفتاوى/ محمد بن بخيت املطيعي؛ جمع وإعداد محمد 

: دار نور  للعلوم  يق  الصدِّ أبو عايص.- دمشق: دار  سامل 

الصباح، 1433هـ، 544 ص.

مجموع فتاوى لعامل وفقيه جليل، كانت منثورة يف املجات 

والجرائد والرسائل الخاصة التي كان يبعث بها ملن قصده 

هذا  يف  منها  جيد  قسم  ُجمع  وقد  استفتاء،  أو  بسؤال 

الكتاب.

واملؤلف كان مفتيًا ملرص، ووفاته عام 1354هل، و)بخيت( 

اسم والده، كام نصَّ بنفسه يف رسالة “القول املفيد يف علم 

التوحيد”.

ومن فتاويه يف هذا الكتاب )ص 126( السؤال رقم )64(:

شخص مسيحي الديانة، حصل عىل حكم طاعة ضد زوجته 

املسيحية التي رغبت يف اعتناق الدين اإلسامي، فهل تجرب 

عىل الدخول يف طاعة زوجها املذكور؟

أجاب: املذكورة متى اعتنقت الدين اإلسامي كان الحكم 

فهي  أسلم  فإن  زوجها،  عىل  يُعررَض  اإلسام  أن  الشعي 

ما  مًعا  لهام  ويكون  طاعته،  عليها  يجب  وحينئذ  زوجته، 

للمسلمني، وعليهام ما عىل املسلمني من األحكام الشعية، 

وإن مل يسلك الزوج املذكور بعد العرض عليه، فرَّق القايض 

الحكم  لتنفيذ  وجه  فا  حال  كل  وعىل  بينهام.  الشعي 

تعتنق  مل  إذا  أما  اإلسام،  املذكورة  اعتنقت  إذا  املذكور 

الدين اإلسامي، فيتبع تنفيذه ما تقيض به اللوائح املختصة 

بتنفيذ األحكام الصادرة من املجالس امللية للبطركخانات.

رسائل إلى الشباب عن الخالفة 
اإلسالمية

رسائل إىل الشباب عن الخالفة اإلسالمية وحضارة اإلسالم/ 

مصطفى حلمي.- اإلسكندرية: دار األمل، 1432هـ، 224 

ص.

يقول املؤلف: تتضمن هذه الرسائل يف مجملها عرًضا لتاريخ 

اإلسامية،  الحضارة  جوانب  ودراسة  اإلسامية،  الخافة 

الذين  العلامنيني والليرباليني والحداثيني،  مع مناقشة آراء 

إسامي،  هو  ما  لكا  معاديًا،  بل  معارًضا،  موقًفا  يتخذون 

عقيدة، أو فكرًا، أو نظاًم، أو زعامء وقادة، ويتبنون – عن 

أفسد  الذي  االستشاقي،  االتجاه   – قصد  بدون  أو  قصد 

حياتنا الثقافية مغلبًا االتجاه التغريبي، الذي دفع االستعامر 
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إىل   – الحاكمة  السلطات  وبعده   – والفرنيس  اإلنجليزي 

وضع تامذته يف مكان الصدارة، مبجاالت التعليم واألدب 

والثقافة والصحافة، فقويت شوكتهم، وارتفعت أصواتهم، 

واتسع سلطانهم، وامتدَّ عرب أجيال حتى يومنا هذا... 

روايات غربية عن رحالت
العربية/  الجزيرة  شبه  يف  رحالت  عن  غربية  روايــات 

الساقي،  دار  بريوت:  إبراهيم.-  عبدالغني  عبدالعزيز 

1434هـ، 3 جـ.

األوروبية  الدول  أرسلت  األندلس  املسلمني من  بعد طرد 

تباًعا رّحالًة إىل الشق الستكشاف دروبه التجارية وتقصِّ 

متهيًدا  اإلسللام؛  وتعرُّف  واالجتامعية  السياسية  أحواله 

الحتاله.

القومي  الفكر  بعث  الرّحالة عىل  بعض هؤالء  وقد عمل 

ليعارضوا به الرابطة اإلسامية، كام عمل بعضهم عىل بثِّ 

الغربية تسهياً لاستثامرات واالمتيازات  التنصري والثقافة 

النفطية بعدئذ.

الة، الذين تخرَّج معظمهم يف مدارس  وقد صنَّف هؤالء الرحَّ

رحاتهم،  أخبار  فيها  تناولوا  كتبًا  عسكرية،  أو  كهنوتية 

مصوِّرين السكان شعبًا بدائيًا متوحًشا فاسًدا جنسيًا.

ويخلص هذا الكتاب إىل أن أدب الرحلة الغربية قام عىل 

الرأي  بتوجيه  ُعنيت  عنرصية،  استعامرية  صليبية  أسس 

بعيدة عن مصالح  أهداف وغايات  لتحقيق  الغريب  العام 

املنطقة وشعوبها.

روايات غربية عن رحالت

 



33

أخبار الكتاب اإلسالمي
المعارف العامة

أعده  ــراث/  وال األدب  عامل  من  ونــوادر  أخبار  الكتب: 

البشائر  دار  بــريوت:  الفرحان.-  يوسف  عبدالرحمن 

اإلسالمية ، 1434هـ، 416 ص.

ويف  وأدبياتها،  وشؤونها،  واملكتبات،  الكتب  عن  حديث 

عاريَّتها، ونسلها، وهداياها، ويف القراءة والقراء، والتأليف، 

وطرائف الكتب ونوادرها، وما قيل فيها، ومتفرقات يف غري 

ما ذكر.

إحصائية  تاريخية  دراسة  السودان:  مكتبات  موسوعة 

املجلس  الخرطوم:  نور.-  عثمن  قاسم  إعداد  تقوميية/ 

القومي لرعاية الثقافة و الفنون، 1432هـ، 438 ص.

وإحصائية  تاريخية  دراسللات  عىل  املوسوعة  تحتوي 

للمكتبات بالسودان، من خال التقارير التي كتبها الخرباء 

يف  املكتبات  أوضاع  ثم  املايض،  يف  والوطنيون  األجانب 

املدرسية،  املكتبات  أنواعها ومسمياتها:  باختاف  الحارض، 

والعامة، واملتخصصة، والجامعية، واملكتبة الوطنية، إضافة 

إىل محور خاص بالرواد املكتبيني واالختصاصيني يف مجال 

علوم املكتبات واملعلومات، من التعريف بهم واإلشارة إىل 

جهودهم وإسهاماتهم يف هذا املجال. 

الثقافة اإلسالمية
هيئة علمء املسلمني يف العراق: النشأة، املرشوع، املسرية/ 

الورد،  جزيرة  مكتبة  القاهرة:  العلوجي.-  عبدالكريم 

1431هـ، 430 ص.
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ومواقفها  ومسريتها  املسلمني  علامء  هيئة  لنشأة  تسجيل 

من  وغريها  السياسية،  والعملية  األمرييك  االحتال  من 

واتفاقية  والغاز،  النفط  وقانون  الفيدرالية،  مثل  القضايا، 

اإلذعان، وفيه خيارات الهيئة إلعادة بيان الدولة، ومشوعها 

الهيئة،  من  والشهداء  االحتال،  تجاه  واإلعامي  السيايس 

وحديث املثقفني عن املواقف الوطنية للهيئة.

فضل علم السلف عىل علم الخلف/ عبدالرحمن بن أحمد 

بن رجب الحنبيل )ت 795هـ(؛ تحقيق محمد خري رمضان 

ن: دار النور املبني، 1435هـ، 99 ص.  يوسف.- عماّ

رسالة مشهورة للحافظ ابن رجب رحمه الله، تبنيِّ حقيقة 

، وكيف أن علوماً ال تنفُع  العلم، وما هو نافٌع منه أو مرضٌّ

أصحابها، ووجه الذمِّ يف العلِم الذي ال ينفُع أو ما يُلحُق 

به. ثم ما أُحدثرَ من العلوِم بعد الصحابة ريض الله عنهم، 

ونقدها، إال ما كان له ارتباٌط نافٌع بالعلوم الشعية. وبياُن 

ثم  األول.  وفضل  الخلف،  وعلم  السلف  علم  بني  الفارِق 

املذموم.  من  ُه  ونقيضرَ النافع  العلم  عامات  املؤلف  ذكر 

صرَ فصاً أخرياً فيه عربٌة من أهل الكتاب، وتحذيٌر من  وخصَّ

التحريف وإهامل العلم النافع.

يف سبيل وحدة إسالمية: مقاالت يف الوالء/ زكريا عبدالرزاق 

املرصي.- بريوت: دار لبنان، 1435هـ، 736 ص.

للحركات  دعوة  نها  )13( مجموعة، ضمَّ املؤلف يف  جعله 

اإلسامية إىل وحدة الوالء، ودعوة العلامء إىل هذه الوحدة، 

وعنيَّ جهة الوالء، وبنيَّ الوالء الكوين والوالء الشعي، وتتبع 

عنرص الوالء يف أركان اإلميان ومصادر التشيع، ويف فريضة 
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الصاة والصيام والزكاة والحج، ويف أحكام املعامات املالية، 

واألحوال الشخصية واألرسية، ويف األحكام الجنائية وأحكام 

األخاق.

علوم القرآن والتفسير
نزار  جمعها  عرفة/  ابن  اإلمام  تفسري  من  املعرفة  درر 

دار  الكويت:  عرفة؛  ابن  اإلمــام  دار  تونس:  حــمدي.- 

الضياء، 1434هـ، 2 مج.

التفسري عامل ماليك مشهور من تونس، تويف سنة  صاحب 

803 هل. ومل يصنِّف تفسريًا بخطه، وإمنا كان يعقد مجالس 

عىل  املنيفة  النكت  فيه  مييل  الكريم،  القرآن  تفسري  يف 

القرآين،  النظم  أرسار  معهم  ويتباحث  وتامذته،  أصحابه 

ى  ويجيل لهم بعض الجوانب من اإلعجاز البياين، وقد تصدَّ

لتقييد بعض إماءاته ثاثة من كبار تامذته، فحفظو جملة 

منها، وقام بجمعها من كتبهم األستاذ نزار حامدي، ورتب 

القسم األول منها عىل إبراز العلوم العقلية والنقلية منها، 

كالكام، واألصول، والفقه، واملعاين، والجدل... ثم استخرج 

ما كان يُلقى عليه من أسئلة مشفوعة بأجوبتها..

متها العالية شعراوي  وأشري إىل رسالة جامعية )ماجستري( قدَّ

1427هل،  عام  الجزائرية  بالجامعة  اإلسامية  الكلية  إىل 

بعنوان: تفسري ابن عرفة برواية البسييل، دراسة وتحقيق 

لسورة األعراف.

التفسري،  عنه  رووا  الذين  تامذته  أحد  البسييل  وأحمد 

والشيف   ، األيبِّ خلفة  بن  محمد  هام:  والثالث  والثاين 

الساوي.

حاشية  وهو  الريب:  قناع  عن  الكشف  يف  الغيب  فتوح 

عبدالله  بن  الحسني  الدين  الكشاف/ رشف  عىل  الطيبي 

القيام  حسن  عمر  تحقيق  هـــ(؛   1434 )ت  الطيبي 

وآخرين.- ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم، وحدة 

 مج.البحوث والدراسات، 1434هـ، 17 مج.

 – خلدون  ابن  يقول  كام   – الزمخشي  كتاب  فيه  رشح 

تزيِّفها،  بأدلٍة  االعتزال  ألفاظه، وتعرَّض ملذاهبه يف  وتتبَّع 

وتبنيِّ أن الباغة إمنا تقع يف اآلية عىل ما يراه أهل السنة، 

ال عىل ما يراه املعتزلة، فأحسن يف ذلك ما شاء، مع إمتاعه 

يف سائر فنون الباغة.

لسورة  وتفسري   للتحقيق  مقدمات  منه  األول  واملجلد 

كتب  الللفللاتللحللة، 

مقدمة التحقيق إياد 

الذي  الغوج  أحمد 

تحقيق  عىل  أرشف 

هذا العمل وإنجازه، 

والللقللسللم اللللدرايس 

بني  جميل  كتبه 

األخري  والجزء  عطا، 

فهارس عامة.

كتب  ة، 

مقدمة التحقيق إياد 

الذي  الغوج  أحمد 

تحقيق  عىل  أرشف 

هذا العمل وإنجازه، 

درايس 

بني  جميل  كتبه 

األخري  والجزء  عطا، 
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السنة والسيرة
الكربى/  ث  املحدِّ بلغة  املسمة  الحديثية،  األلفية  رشح 

رشحها ونظمها طارق بن عوض الله بن محمد.-القاهرة: 

دار بالل بن رباح، 1434هـ، 644 ص.

ألفية جديدة يف علوم الحديث مع رشحها، كاهام للمؤلف، 

علامء  ذكرها  التي  املسائل  جميع  استوعبت  أنها  ذكر 

الحديث يف كتب علوم الحديث، مع التحرير والتنقيح ملا 

يتعلق بكل مسألة من الجانب االصطاحي أو التأصييل.

النبوي  الحديث  أللفاظ  املفهرس  املعجم  موسوعة 

خليل  املعجم  هذا  بخدمة  قام  الستة/  للكتب  الرشيف 

 مج.مأمون شيخا.- بريوت: دار املعرفة، 1434هـ، 18 مج.

الصاة  عليه  للرسول  القولية  األحاديث  كافة  فيه  جمع 

البخاري  السة:  الحديث  أمئة  كتب  يف  الللواردة  والسام 

وقد  ماجه،  وابن  والنسايئ  داود  وأبو  والرتمذي   ومسلم 

أوردت فيه نصوص األحاديث كاملة، استغناء للباحث عن 

الرجوع إىل كتب املتون الستة، وأُبرزت فيه األلفاظ الواردة 

باللون األحمر، وبلغت نحو )165000( لفظ، وفيه تخريج 

لألحاديث نهاية كل حديث، ووضع رشح ملفردات الحديث 

وساعد  األثري.  البن  واألثر  الحديث  غريب  يف  النهاية  من 

ه فريق من املدققني واملصححني، واستمرَّ فيه العمل  معدَّ

خمس سنوات.  

)ت  ثابت  بن  أسد  بن  عبدالخالق  الدين  تاج  املعجم/ 

دار  بريوت:  جرار.-  الدين  سعد  نبيل  تحقيق  564هـ(؛ 

البشائر اإلسالمية، 1434هـ، 518 ص.

هذا من معاجم املشيخات، فيورد املؤلف اسامء شيوخه 

وما روى عنهم من أحاديث، ويرتب أسامءهم عىل حروف 

املعجم.

ث جوال من دمشق، عامل مفت، كان شافعيًا  ومؤلفه محدِّ

وتحول إىل حنفي.

ذكر اإلمام الذهبي يف السري )498/20( أن له شعرًا حسًنا، 

وأورد له هذين البيتني:
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قللللَّ الللِحللفللاُظ فلللذو الللعللاهللاِت مللحللرترٌَم

سامتِه مللع  يلللؤذرَى  الفضِل  ذو  والشهُم 

للُظ عللمللًدا وهللو ذو عللوٍج كللالللقللوِس يُللحللفرَ

ويُللنللبرَللُذ الللسللهللُم قللصللًدا السللتللقللامللتللِه     

الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة/ تصنيف زين الدين 

قاسم بن قطلوبغا ) ت 879 هـ(؛ دراسة وتحقيق شادي 

للبحوث  النعمن  مركز  صنعاء:  نعمن.-  آل  محمد  بن 

والدراسات اإلسالمية، 1432هـ، 9 مج.

مرة،  ألول  تُنش  التي  الحديثية  األعامل  سلسلة  من  هذا 

للمهتمني  ومفيد  مهم  مرجع  فإنه  كثريًا،  نشه  تأخر  وقد 

كثرية حول  أعامل  دارت  وقد  الشيف،  النبوي  بالحديث 

هذا املوضوع يف عرصنا، ولكن ال أظنها يف مجموعها توازي 

حبَّان،  البن  )الثقات(  بني  فيه  جمع  الذي  العمل،  هذا 

»فإن  قال:  الللرازي،  حاتم  أيب  البن  والتعديل(  و)الجرح 

بقائله،  مرصًحا  ذكرته  لغريهام  تجريح  أو  تعديل  حرضين 

ن تيرسَّ ل ذكره  وأضيف إىل ذلك عىل الرتتيب املذكور مرَ

له غريهام من أمئة هذا الشأن«. وهو قد يرتجم  ممن عدَّ

ألصحاب الطبقات املتأخرة للفائدة.

ويذكر الراوي بنوع تعديل، ولو كان مختلًفا فيه.

ورتبه عىل حروف الهجاء، مثل ترتيب »تهذيب الكامل«.

شمس  الحافظ  بخط  فريدة  خطية  نسخة  عىل  وحقق 

الدين السخاوي. 

الجامع الصحيح لإلمام البخاري وعناية األمة اإلسالمية به 

رشًقا وغربًا/ محمد بن زين العابدين بن رستم.- بريوت: 

دار البشائر اإلسالمية، 1434هـ، 864 ص.

ومستخرجاته  ورواياته  وصحيحه  البخاري  يف  دراسللات 

املوازنة  واملغرب، وجعله يف قسمني:  املشق  ورشوحه يف 

مغريب  شارح  أول  الصحيح،  الجامع  رواة  بني  والرتجيح 

لصحيح اإلمام البخاري: دراسة عن رشح الداودي املسييل 

لصحيح البخاري.

بن  عبدالله  البخاري/  أبواب  مسالك  يف  الساري  ضياء 

ــرصي  ــب ســــامل ال

هـ(؛   1134 )ت 

ودراســة  تحقيق 

لجنة مختصة من 

بإرشاف  املحققني 

ـــديـــن  ـــــور ال ن

دمشق:  طالب.- 

ـــنـــوادر،  ال دار 

 18 1432هــــــ، 

مج.

 



38

فيه عند  يتم، فقد وقف  البخاري مل  اإلمام  رشح لصحيح 

فيه  وأودع  والدراية،  الرواية  بني  فيه  جمع  العتق،  باب 

حجر  ابن  كالحافظ  املشهورة،  املتداولة  الشوح  لباب 

والعيني والقسطاين والدماميني والكرماين والربماوي. وهو 

رشح فريد، يختلف عن الشوح األخرى بأسلوبه وعرضه 

وفوائده.

صحيح اإلمام مسلم، املسمى املسند الصحيح املخترص من 

الله  الله صىل  العدل عن رسول  العدل عن  السنن بنقل 

عليه و سلم.- الكويت: مركز الوراق للراث؛ بريوت: دار 

البشائر اإلسالمية، 1434هـ، 578 ص.

 629 سنة  ملونة،نسخت  مصورة  مخطوطة  من  مطبوعة 

منهم  العلامء،  من  جامعة  عىل  مسموعة  و  مقروءة  هل، 

السلمي  الفضل  أيب  بن  عبدالله  بن  محمد  الدين  رشف 

األندليس، وعيل بن عمر الواين املرصي.

فضل املنعم يف رشح صحيح مسلم/ شمس الدين محمد 

بن عطاء الله الهروي )ت 829 هـ(؛ تحقيق و دراسة لجنة 

مختصة من املحققني بإرشاف نور الدين طالب الدوحة: 

 1433 النوادر،  دار  دمشق:  والدراسات؛  للبحوث  الرقيم 

هـ، 6 مج.

غري  ولكنه  الله،  رحمه  مسلم  اإلمام  لصحيح  رشح جديد 

مكتمل، فقد رشح فيه ما يقارب )900( حديث، شملت 

مقدمة الصحيح وكتاب اإلميان والطهارة والوضوء. 

أمئة  واستفاد من رشوح  املتقدمني،  فوائد  فيه  وقد جمع 

أعام، وكشف فيه حال جميع رجال اإلسناد.

ومؤلفه كان شيخ الصاحية بعد الشهاب بن الهائم. عليه 

رحمة الله.

للراث؛  الوراق  مركز  الكويت:  داود.-  أيب  سنن  السنن: 

بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 1434هـ، 726 ص.

يليه: املراسيل/ أليب داود.
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مطبوعة من مخطوطة مصورة ملونة بخط العامة أحمد 

بن عيل بن حجر العسقاين، املتوىف سنة 852 ص.

الكناين  الخطيب  جمعة  بن  إسمعيل  الحافظ  مجموع 

املقديس يف الحديث النبوي الرشيف )ت 861هـ(/ عناية 

األوزبــيك.-  مــروان  محمد  بن  يوسف  وتحقيق  وقــراءة 

بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 1434هـ، 437 ص.

يف  املقروءة  واألجللزاء  الكتب  سلسلة  من  املجموع  هذا 

املسجد األقىص ومدارس بيت املقدس، وفيه سبعة أجزاء 

وفائدتان، هي:

ثاثيات اإلمام الدارمي.

فائدة من كام الحافظ ابن منده فيمن عاش مائة وعشين 

سنة.

املنتقى من الغيانيات.

حديث ثايث أليب داود ليس لغريه.

فائدتان من كام الحافظ محمد بن فهد امليك عىل أحاديث 

من سنن الرتمذي.

رباعيات اإلمام مسلم.

خمسة عش حديثًا من ثاثيات اإلمام أحمد بن حنبل.

الخليل  انتقاء  الرتمذي من  منتقاة من سنن  مائة حديث 

العايئ.

جزء أيب الجهم العاء بن موىس.

الله  تأمالت يف سؤاالت الصحابيات وحديثهن مع رسول 

صىل الله عليه وسلم/ منى بنت أحمد القاسم.- بريوت: 

دار ابن حزم، 1434هـ، 513 ص.

الله  تأمالت يف سؤاالت الصحابيات وحديثهن مع رسول 
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أسئلة  فيها  وردت  التي  األحاديث  الكاتبة  فيه  درست 

الصحابيات ريض الله عنهن، وأوضحت من خالها مسائل 

يف الفرائض والواجبات والسنن واألحكام واآلداب، وبيَّنت 

العلمي  باملستوى  الرقّي  يف  والفتاوى  األسئلة  هذه  أثر 

للمرأة، وتجسيد الشفقة والرحمة التي يغمر بها الرسول 

يرتبط  وما  ويستفتيه،  يسأله  من  وسلم  عليه  الله  صىل 

للصحابيات  وترجمت  ومثرات،  وفوائد  دروس  ون  بذلك 

السائات. 

محمد  تصنيف  املختار/  ومولد  رَي  السِّ يف  اآلثــار  جامع 

الدمشقي )ت 842 هـ(؛ تحقيق نشأت  الدين  بن نارص 

اإلسالمية؛  الشؤون  و  األوقاف  وزارة  الدوحة:  كمل.- 

الفيوم، مرص: دار الفالح، 1431هـ، 8 مج.

رحلة مباركة مع سرية النبي املختار عليه الصاة والسام، 

الله  أحواله صىل  فيها  املسلمني، جامًعا  أعام  ينقلها أحد 

عليه وسلم، من مولده ونشأته، وصفاته وأخاقه، وبعثته 

وعبادته  الشيفة،  وأخاقه  ومعاشه،  وحياته  ودعوته، 

وزهده، ووفاته ووصيته، وعرض يف الواقعة الواحدة ما ورد 

فيها من روايات، مشريًا إىل طرقها وأسانيدها، واعتنى يف 

الله  فصول منها مبسائل فقهية تتعلق مبا روي عنه صىل 

عليه وسلم يف عباداته ومعاماته.

الكريم:  القرآن  يف  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  صفات 

العمودي.-  بنت عبدالله  إميان  تأليف  تفسري موضوعي/ 

الرياض : دار التوحيد، 1434هـ، 1092 ص )أصله رسالة 

ماجستري(.

الرسول  صفات  تجيلِّ  تحليلية  موضوعية  قرآنية  دراسة 

صىل الله عليه وسلم، وقد تجاوزت التسعني صفة، يف أكرث 

من )430( آية، كام تقول الباحثة، التي جعلت كتابها يف 

الفصول  وهذه  وخامتة،  فصول،  وتسعة  ومتهيد،  مقدمة، 

هي:

صفاته صىل الله عليه وسلم قبل البعثة، الصفات الجبلِّية، 

بالدعوة،  واملتعلقة  والنبوة،  بالرسالة  املتعلقة  الصفات 

والتشيع، الصفات العقدية، التعبدية، املتعلقة بخصائصه 

صىل الله عليه وسلم، واملتعلقة بفضل الله تعاىل عليه.

تأليف  املصطفى/  أســمء  من  االصطفا  بــرشح  الوفا 

عبدالباسط بن محمد البلقيني )ت بعد 923 هـ(؛ تحقيق 

الضياء،  دار  الكويت:  األزهري.-  نعيم  محمد  دراسة  و 

1435هـ، 770 ص.
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وصفه العامة محمد بن يوسف الصالحي )ت 942 هل( 

بقوله: نظمها – أي أسامء رسول الله صىل الله عليه وسلم 

– العامة بدر الدين البلقيني أحد السادة العدول رحمه 

الله تعاىل، يف قصيدة ميمية طّنانة بديعة، مل ينسج عىل 

الفوائد، فرًدا يف  منوالها ناسج، ورشحها رشًحا مبدًعا كثري 

بابه.

الفقه اإلسالمي
الدولة  بها  تحكم  كانت  التي  اإلسالمية  الرشيعة  قوانني 

العثمنية/ جمع و ترتيب وحيد بن عبدالسالم بايل.- شربا 

الخيمة، مرص: دار التقوى، 1434هـ، 4 مج.

هو كتاب: درر الحكام رشح مجلة األحكام، لشارحه عيل 

به فهمي الحسيني. وهو رشح ملجلة األحكام  حيدر، وقد عرَّ

العدلية.

الشامل يف فقه اإلمام مالك/ تاج الدين بهرام بن عبدالله 

الدمريي )ت 805هـ(؛ دراسة وتحقيق احمد بن عبدالكريم 

نواكشوط؟:مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة  نجيب.- 

الراث، 1433هـ، 2 مج )1043 ص(.

كتاب جديد يف الفقه املاليك، ذكر محققه أنه أهم كتب 

وأنه  والشيخ خليل،  الحاجب  ابن  بعد مخترصي  املالكية 

أقبل عليه أهل العلم وطلبته يحملونه يف األسفار وينشونه 

يف األقطار، وتلقاه الناس بالقبول.

بالشيخونية  ومؤلفه عامل ماليك جليل، برع وأفتى ودرَّس 

كان  السخاوي:  وقال  ابن حجر.  الحافظ  قال  وغريها كام 

محمود السرية، لنيِّ الجانب، عديم الش، كثري الرب، قلَّ أن 

مينع سائاً شيئًا يقدر عليه. 

روض الطالب و نهاية مطلب الراغب/ تأليف رشف الدين 

هـ(؛   837 )ت  اليمني  املقري  بن  بكر  أيب  بن  إسمعيل 
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دار  الكويت:  املطلق.-  مفيض  خلف  تعليق  و  تحقيق 

الضياء، 1434هـ، 2مج.

“عظيم  بأنه  محققه  وصفه  الشافعي،  الفقه  يف  كتاب 

كتب  بني  عالية  مكانة  ويتبوأ  العوائد،  جليل  الفوائد، 

العلامء  باهتامم  حظي  بأنه  لذلك  واستدلَّ  املذهب”. 

وعنايتهم، ومن أشهرهم شيخ اإلسام زكريا األنصاري، فقد 

رشحه رشًحا عظياًم، وأسامه “أسنى املطالب يف رشح روض 

الطالب”.

وهو مخترص من “روضة الطالبني” للنووي، وهذا مخترص 

من “ العزيز رشح الوجيز للرافعي”، وهذا اآلخر مخترص 

والثاثة  “البسيط”،  من  أيًضا  املخترص  “الوسيط”،  من 

يف  املطلب  “نهاية  من  مخترص  والبسيط  الغزال،  لإلمام 

فيه  رشح  الذي  الجويني،  الحرمني  إلمام  املذهب”  دراية 

مخترص املزين، الذي رواه من كام اإلمام الشافعي.

فالكتاب سليل كتب هي أصول وأمهات املذهب.

البارق يف قطع السارق/ جالل الدين عبدالرحمن بن أيب 

بكر السيوطي )ت 911 هـ(؛ تحقيق و دراسة عبدالحكيم 

األنيس.- ديب: دائرة الشؤون اإلسالمية و العمل الخريي، 

1434هـ، 136 ص.

وهو  عليها،  الحفاظ  ورضورة  املؤلفني  حقوق  فيه  تناول 

ما يسمى يف عرصنا »حقوق امللكية الفكرية«، كام تناول 

فيه رّساق الحديث والتصانيف والشعر، بألفاظه ومعانيه. 

هام:  نفسه،  املوضوع  يف  تصبان  مقامتني  بإيراد  وعزَّزه 

»ظامة الخالدي« البن القيرساين، و«تعلق الشص يف حلق 

اللص« لسعد الدين سعد الله.

وقد جاء هذا التأليف من املؤلف بعد رسقٍة تعرَّضت لها 

أربعة من مصنفاته.

بن  محمد  الدين  نجم  التشبه/  يف  ورد  ملا  التنبه  حسن 

لجنة  دراسة  و  تحقيق  هـ(؛   1061 ت   ( الغزي  محمد 

مختصة من املحققني بإرشاف نور الدين طالب.- دمشق: 

دار النوادر، 1432 هـ، 12 مج.
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التشبه  يحسن  ن  مرَ فيه مصنفه  ذكر  بابه،  فريد يف  كتاب 

بهم من املائكة واألخيار من بني آدم والصالحني والشهداء 

يقني والنبيني، والتخلق بأخاقهم وصفاتهم وأعاملهم. والصدِّ

وكفرة  الشياطني  من  بهم  التشبه  يحسن  ال  ن  مرَ ذكر  ثم 

ثم أهل  نوح وعاد ومثود وفرعون،  الغابرة، كقوم  األقوام 

واملبتدعة  واملنافقني  الجاهلية  وأهل  واألعاجم  الكتاب 

والفاسقني.

وختمه بفصل نفيس يف التوبة واإلنابة.

وبثَّ يف كتابه فوائد ومسائل فقهية كثرية، وفتاوى وأجوبة 

وتنبيهات  وتحقيقات  مبانيها،  حسنت  وأشعاًرا  مرضية، 

قيمة، وإشارات لطيفة.

التصوف اإلسالمي
إسمعيل  أليب  السائرين  منازل  يف رشح  الناظرين  عيون 

الشطيبي )ت 963 هـ(؛ دراسة  الهروي/ محمد بن عيل 

وتحقيق محمد أمني الغوييل.- وجدة: الرابطة املحمدية 

للعلمء، مركز اإلمام الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية 

املتخصصة، 1433هـ، 622 ص.

وكتاب “منازل السائرين إىل الحق املبني” مشهور، لشهرة 

مؤلفه أيب إسامعيل عبدالله بن محمد الهروي، املتوىف سنة 

481 هل، ورشحه هذا مميز أيًضا...

اللغة العربية
لغة أم املؤمنني السيدة عائشة ريض الله عنها يف الدرس 

الطرفني،  الطائف: دار  الخوام.-  اللغوي/رياض بن حسن 

1433هـ، 99 ص.

يذكر املؤلف أن العلامء قد تحدثوا عن جهود أمنا عائشة 

ريض الله عنها املتنوعة، لكته مل يجد أحًدا تناول آثارها يف 

الدرس اللغوي، مع ظهورها وبروزها يف هذا الجانب، فعزم 

عىل إبرازه وبيانه من خال خمسة مباحث، هي:

التعريف بأم املؤمنني.  -

أم املؤمنني والشعر.  -

آثارها يف اللغة، خطبها.  -

آثارها يف علوم القرآن، قراءاتها القرآنية.  -

آثارها يف النحو والرصف.  -

محمد  تأليف  الحاجب/  ابن  لغات  لفهم  الطالب  تنبيه 

عبد  بن  عيل  تحقيق  و  دراسة   األموي؛  السالم  عبد  بن 

الرحمن بسام الجزائري.- الكويت: دار الضياء، 1432هـ، 

1072 ص.

واألعالم/  األسمء  من  الحاجب  ابن  يف  مبا  اإلعالم   : يليه 

محمد  تأليف  الحاجب/  ابن  لغات  لفهم  الطالب  تنبيه 
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للمؤلف نفسه - االستدراك عىل تنبيه الطالب/ للمحقق.

األمهات”،  “جامع  األصول  يف  كتابه  الحاجب  بابن  يعني 

املعروف مبخترص ابن الحاجب. وهذا بيان ملا أشكل من 

لغاته ومعانيه، ثم ترجمة لألعام الواردة فيه.

وقد حقق الكتاب من قبل باحثرَني يف جامعة أم القرى عام 

1427هل، بعنوان: تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب.

وكتابه امللحق به صدر بتحقيق حمزة أبو فارس ومحمد 

بعنوان:  عام 1414هل،  منذ  الغرب  بطرابلس  األجفان  أبو 

البن  األمهات  جامع  يف  املذكورين  بالرجال  التعريف 

الحاجب.

العلوم
ن:  املوسوعة الغذائية الشاملة/ جاسم محمد جندل.- عماّ

دار البداية، 1434هـ، 36 جـ.

يبدأ كل جزء فيه  الغذاء والتغذية،  موسوعة ضخمة عن 

لرَنرَِفدرَ  ررَيبِّ  ِت  لِّكرَلِامرَ اداً  ِمدرَ الْبرَْحُر  كرَانرَ  لَّْو  }قُل  تعاىل:  بقوله 

داً{. ومن  درَ لرَْو ِجئْنرَا مِبِثْلِِه مرَ ُت ررَيبِّ ورَ درَ كرَلِامرَ الْبرَْحُر قرَبْلرَ أرَن ترَنفرَ

عناوين هذه األجزاء: التغذية الصحيحة، التغذية السيئة، 

التغذية  والبهارات،  التوابل  كيمياء  الناقصة،  التغذية 

الرسيرية،  التغذية  النباتية،  التغذية  الغذاء،  البشية، 

قنبلة  الكوليسرتول  التكميلية،  التغذية  الوقائية،  التغذية 

موقوتة داخل جسمك، التغذية املفيدة، التغذية الرياضية، 

الحدسية،  التغذية  الزيوت،  كيمياء  األساسية،  التغذية 

العاجية،  التغذية  الكاملة،  التغذية  الضارة،  التغذية 

التغذية الوظيفية، تغذية الطوارئ...

اآلداب
من  فيهم  ورد  وما  نعم  ومدح  ال  ذم  يف  الكرم  مغاين 

يوسف  عبدالرحمن  أعده  وأمثال/  وأشعار  وأخبار  آثار 

الفرحان.- حويل، الكويت: مكتبة و مركز فهد بن محمد 

البشائر  دار  بريوت:  األديب؛  للراث  الدبوس  نايف  بن 

اإلسالمية، 1434هـ، 528 ص.

تجميع أديب هادف، يف خلق فاضل، هو الجود والكرم، وذم 

ًما  البخل، جمع فيه ما تناثر من أخبار وأشعار وأمثال، مقدِّ

النرث عىل الشعر، مرتبًا إياها عىل حروف املعجم.

 



45

لذة السمع يف صفة الدمع/ خليل بن أيبك الصفدي )ت 

اآلفاق  دار  القاهرة:  الشني.-  محمد  تحقيق  هـ(؛   764

العربية، 1434هـ، 640 ص.

لجأ املؤلف إىل هذا الرضب من التأليف مللّا رأى الشعراء 

الرثاء  وصفه ضمن  يف  وبالغوا  الدمع،  ذكر  يف  أطنبوا  قد 

طرقًا  تشبيهه  يف  وسلكوا  أوصافه،  يف  وتفننوا  والنسيب، 

متشعبة، واستعملوا فيه رضوبًا مختلفة..

العلوم  مجاالت  العني” يف  و”  “الدمع”  ماديت  يتتبع  وهو 

العقلية والنقلية، ويُتبعها باختيارات من الشعر والنرث.

ويضم الكتاب أحاديث وقصًصا ونصوًصا شعرية ال يعرف 

لها مصدر غريه، كام يقول املحقق.

وفيه نظرات يف النقد واللغة والنحو والتفسري والقراءات...

التاريخ والتراجم
تونس:  قرطاج،  الحكمة.-  بيت  التونسية/  املوسوعة 

املجمع التونيس للعلوم  واآلداب  والفنون )بيت الحكمة(، 

1434هـ، 2 مج.

والبلدان  األشخاص  أسامء  من  تونس،  يخص  يشء  كل 

واملواقع واآلثار األدبية والفنية وعنارص الحضارة... وامتدَّ 

فيها العمل نصف قرن.

ذخائر القرص يف تراجم نبالء العرص/ شمس الدين محمد 

بن عيل بن طولون )ت 953 هـ( ؛ ] دراسة  و تحقيق [ 

ن: دار زهران، 1435هـ،  ندى عبد الرزاق الجيالوي.- عماّ

2 مج )1345 ص(.

ترجم فيه لتاميذه وبعض شيوخه ومعارصيه الذين عاشوا 

يف عرصه وما بعده، مرتبة عىل حروف الهجاء.

زكريا  محمد  الشيخ  الجليل  الداعية  الكبري  ث  املحدِّ

الكاندهلوي رحمه الله: حياته وجهوده العلمية والتعريف 

الندوي.-  ناظم  الله محمد  بأهم مؤلفاته/ محمد رحمة 

البحرين: مكتبة نظام يعقويب الخاصة؛ بريوت: دارالبشائر 

اإلسالمية، 1434هـ، 402 ص. 

ِّ
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نشأته،  الجليل:  ث  واملحدِّ العامل  بهذا  مسهب  تعريف 

وتحصيله العلمي، وكبار شيوخه، ورحاته الدعوية إىل الباد 

األوربية واإلفريقية، وإىل باد الحرمني، وعاقته بالتصوف 

مع  مؤلفاته،  رسد  خال  من  ومآثره  والسلوك،  واإلحسان 

دراسة وافية لبعضها، وصفاته وأخاقه ومزاياه، ونصائحه 

ووصاياه. 

أعالم النساء الدمشقيات/ محمد مطيع الحافظ.- دمشق: 

دار املكتبي، 1434هـ، 1056ص.

يف  وجهودها  وفضائلها  الدمشقية  املرأة  ملكانة  بيان  فيه 

العلم والجهاد، والنواحي اإلنسانية واالجتامعية والعلمية 

واألدبية والفكرية والرتبوية من خال ترجامتهن، منذ عهد 

الصحابة وحتى عرصنا الحارض، رجع فيه مؤلفه إىل عشات 

الكتب التي تعنى بالرتاجم خاصة، وإىل املخطوطات..

 



47

 


