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 مقدمة 

هذه "إضمامة" مننك ب ننش  ِّلننوانب حمكمةننش اومننة مننك مةو عننة م إننمجمهة،  منن   ِّ إ     ننا، 
 و  ريف ا، و ْرض ا إبجياز؛ ألمهه  ا. 

 من ا:  ،و ومِّك هذه مألمههة يف   ة  ناصر
 "ملفائ ة" محملقَّقة.أوهلا:  -

  طنننِّرن  ولونننك أ نننن أو مكضنننك  ا ق يِّ نننر  منننك قعنننب، أو أةننن  قننن  ؛ رة" نصنننر "ملنننن   ا:اثنيهم    -
بنسعة قلهلننة، أو أةنن  ق يِّسننع د إيفننرمبه يف ب ننا ، وةننا منننذ ب نن  ملطنن  مننك مل  لهننب مة لننك ، أو 

 مالة لار مة وامب. 

 م.أ ن م صاهلا بكمقع مةسلمني مة اش، ومر عاط ا حبهاهت ؛ة""ملكمق هَّ  اثلثها: -

وقنن  يِّصننهش ملعاملنن  يف  ،ل نناأو  وكو هذه ملو ش إإننمجمهة، أ ننن برمإنن   ا و له ورابعها: -
ا بنن  يفلننهع  ننرك ملو ننا   ،محم  ابم  ل  وق  خي ئ، وق  ين ج هنًجا يف حب  ل  يوكو ناصنن 

ومننا ق يوننك من ننا إإننمجمه ا باةننا يفائنن هتا ومضنن ة، نوننك مالإنن فابة من ننا  ،فنن  زبهننة لنن  وال ة لان 
عننا  ننرك ب ننش ملقَّقننا وجتنَّ  ،مجمه ا؛ وهلننذم ملسننعش رَّ  ننْرك ب ننا ملو ننش مألحمنعهننة مننن إإنن 

ا مننننك وصننننك  هننننذم ملو ننننا  إ  ملقننننار   ،أهننن ميفًا بعنننن؛ة حمنننن  م؛ نلننننهة أو يوننننكو  رضنننن ا ماة ننننً
 ومةل وى إ  هللا. 

 ،اوقلا: إو هذم "إضمامة" ولهع ملصرًم وال إملصاء، بننب إو بًنن؛ًم من ننا بنناو ي  ننرنك    رضننً 
إو  :وال يقننكلك قائننب ،بف" وق يِّ ننر كوال انشننر إو ق جينن  بهن ننا مننا يطننك أةنن  "هننا با ننش    يفننمج يلننكمكَّ 

ة" و"يفائنننن ة" وق يِّ ننننر ك، يفعننننا  مل نننن له  ومل  رينننن  مف ننننك  للممجملنننن   هنننننا  مننننا هننننك أبًننننر "ه يفهننننَّ
 ومةس زي .

ا قيفجننرب  من  ،"ملولننوك  ملل هنن " و"ةننكمبر مللننكمرب" وقنن   منن  ِّ إ  ب ننا َّ  لهلننة؛ مننا ب عننً
 مليت ق أورب من ا شهًئا هنا. ،ألمهه  ا وةناإع  ا هلذم ملو ا ، خبمجف "مكإك ة ملو ش ملنابرة"

ومهلنن ف مننك هننذم مل مننب هننك إشنن ار هننذه ملو ننش، وبهنناو أمهه  ننا، وطلننش ز بة ملع نن  يفه ننا 
 لناس. ل  نذ ةصهع ا يف ملساملة، ويس فه  من ا يفئا  م ؛وبرمإة مكضك اهتا

لهسنن فه  من ننا أصنن ا  مه مامننا  ج لفننة، يفجنناء  يف حمكممننع مننك  ؛ولا مل نكيع يفه نناملا وق  
مننع  صنننهف ا، و مننب يف ننارس مفهنن ة هلننا، وقنن   ،مل لننكو وملفنننكو، بهن ننا رإننائب حمام هننَّة  اةهننة و الهننة

 ( ب اًًب.150بلغا أبًر مك )
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زن  ومحلمنن  لنن   ،ًكبننةمألحمننر ومة     وهلننمأب ننك هللا أو ينفننع وننا، وجيننز  أصنن اوا ننن؛ م ننزمء، وجيننِّ
 ومل ه.
 

 حممد خري يوسف
 ه 1420/ 19/1
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 إسالميات متنوعة 
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 معجم السفر

هذم مك أروع وأ ب وأة ر ملو ننش، مننك  صنننه  م منناو مل نناق مل مجمننة ملرَّملالننة أ  طنناهر امنن  
لفي مأل ك ب نن ه  لننى وباو  عارة  ك حمِّزمزم  وق ا خب ة يفعهَّض ا ور ع ا م ،(1)صع اينبك ام  ملسان

 أمساء ملرتمحمم.
ويف رملمج   مل  ي ة و  ريس ، يل قي ب لماء وطمج   نلننم وجتننار وأةننكمع   ينن ة مننك  صصننا  

أو  ،ملعلر، يفه ذبِّر أمساءهم، ويل؛ إ  ما روى  ن م وما رووم  ن ، ويِّكرنب أ ب أو أة ر ما  ِّرنيفننكم بنن 
 و اتريخ أو ش ر أو ملواية. ما قالكه وما مس   من م يف من صار وإجياز، مك مل ي  أ

ع يف هنننذم ملو نننا  مة  نننة إ  ملفائننن ة، يف جتنننك   بنننني أصنننناف  قنننك  ملعلنننر وقننن   ،وهونننذم جتمنننَّ
 ةقلاِّ من  مقاطع   ي ة ل  ة ب ش  !
ًنننب هنننذم ومنننا أ نننب أو ينننذو صننننه    لمننناءِّ  فنننكان أ !آننننروو، يف من  ، نننمجو ق ةسنننمع  نننن ميفهِّ  ن

 وملفائ ة مةرحمكة. ،مع ملولمة مل هعة مةم  ة ،بً؛يك  وأنعار ق    رِّ  أمساع  

 

إإمجو أًبب: م ام ة م إمجمهة مل اةهة، جممع ملع كث م إمجمهة،  ،ص ر ب  قهد و  لهد ش؛ ام  زماو (1)
 ص. 683هن، 1408
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 (2)األجر الكبري على العمل اليسري

وانننننن  منننك  نننع ممجيننننني  ذبنننر ِّ ألبًنننر منننك شننننا  أو قنننار  هنننذم ملو ننننا  إنننهج  يفهننن  منننا نِّ
يف يفصننب "ملننذبر وملنن  اء" ناصننة،  ،محلسنننا  يف بقننائد م نن وبة وهننك حمننالع! ومألمًلننة يفهنن  بًنن؛ة

 -وإنننكرة م ننننمجص ناصنننة، وملننن ي  رومه مسنننلم  نننك حمكيرينننة أو ملنننن   ونننرممًالننن  قنننرمءة ملقنننرآو مل
مسننج ها، ر رحمننع ب نن   نننرم مننك  ننن ها بِّوننرة ملننني صننلى ملصننع  وهننك يف -صننلى هللا  لهنن  وإننلم 

قننا   ،قالننا: ة ننم ،((؟ له ننا كن  لننى محلننا  ملننيت يفارق ننِّ  أو أضنن ى وهنني حمالسننة، يفقننا : ))مننا زلننان 
 مبننا قلننان  لننك وِّزنةنناْ  ،مننرم  أربننع بلمننا   ننمجث   ب نن  ن  ))لقنن  قلنناِّ  :-صلى هللا  له  وإننلم  -ملن  

 .(3)م مب بلما  ((و   به نلق ، ورضا ةفس ، وزةة  رش ،  ، ك: إع او هللا وحبم همنذ ملهكو لكزة ْ 
ب هننذم يسنن؛ًم-صننلى هللا  لهنن  وإننلم  -قك  رإننك  هللا و نكمو ملو ا  مس كملى مك   ،: ))  مننن

ر بً؛ًم((  رها مة ل  يف مةق مة.صة ذبيف ق ،وأِّحمن
وهنننك أبًنننر منننا  ،أ قنننب شنننيء يف مهنننزمو مل عننن  ينننكو ملقهامنننة هنننك: "م لننند محلسنننك"وأشنننار إ  أو 

ب ملناس   ومل ه" و"م ابق  مننا لللننري ة" مهننا ، مع مل قكى، وأو "إنمجص ملقك  ومل مب هلل م نة   يِّ نن
 .شرطا قن عِّك  مأل ما 

  ،له ننرف مكقننع ب ائنن  مننك مإنن جابة ربنن  ؛مب  وملعسنن ولهنطننر مةننرء مننك أيننك مب سننش ط امنن  وشننر 
ولوننن م ال يكيفَّقننكو ألبمئ ننا،  لننى ملننر م مننك  ،بما ذب ر أو هنا  بً؛يك ي  رنيفكو  كم  هذه مأل ما 

 ؛لهننِّ م  لهنن  ةن مننة ملننذانبر ومللننور ومل عننابة، وأو يِّ هننن   لننى أبمئ ننا إ كل  ا! يف لى مةرء أو ينن  ك هللا
 ق . ا مك يفْضب هللا و كيفهيفإو إقعال   له ا أيضً 

 أو "أقصر طريد إ  م نة" هك ملل ابة! إ و كصَّب 
   شا  أو ي  ع ع هذم ملو ا ،  لى أو يل زو بنص ، ال يزي  يفه  وال ينق .أوإبمواو 

 *** 

 

 ،ام  ن؛ رمضاو يكإ  ؛مألحمر ملوع؛  لى مل مب ملهس؛، ج ارم  مك مألملابي  ملص ه ة مع شرمل ا (2)
 ص.  79هن، 1415ب؛و : بمر مبك ملزو،  ،(2ط)

 .83 :8ومل  اء، ًب  مل سعه  أو  ملن ار بر ص ه  مسلم، ب ا  ملذان  (3)
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 موجبات اجلنة 

مسننلم بقرمء نن ،  ، يِّلننع  ب ننا  "مألحمننر ملوعنن؛  لننى مل مننب ملهسنن؛"، أةصنن  بننبَّ (4)ب ا  ل هنن 
 !ويس ب  له  بنكهلا ،يِّكميفند ب ا ما هك يفه حم ي ة       لى م نة،  ينف   قلع  ألبكم  يفق  

عننة للجننننة ك يف لننن  بننننب  ،يففهنن  طائفنننة منننك مألملابينن  ملنننكمربة يف مألإنننعا  مةكحمن ومنننا ورب أو منن 
نة، أو م نة، أو بِّن ل  بها، أو قصر يف م نة، أو يفِّ ن ا ل  أبكم  م نة، أو أة  ير فع برحمة يف م 

 أة  يلَّى يفه ا، أو يِّغر س ل  يفه ا  رس، وحنك ذلك.
 وق  أوصل ا مة ل  إ  م نني وإ ني ًبًًب مك أبكم  م ؛!

هننننذه  يفقنننن  ي  هنننَّ  لننننع ا مةنننن منني ب نننناِّ  ؛مننننك هللا ب عننننابه رمحنننة   و ننننك ع هننننذه مألإننننعا  وبًرهتننننا
ر لنن  بوو  ،لنن  يف ب ننا مألإننعا   ننا، وقنن  يكيفننَّد مةنن مك ويِّفنن  وي  ننذَّر  لننه م بقه ِّ  ،مألإننعا  وي هسننَّ
مجً  -وبفالننة مله ننهم  ملكملنن يك يفقنن  ي سنن ِّب  لهنن  بننر   ،إننائرها د  لهنن  قهنناو مللهننب وصننهاو  -منًن لوننك ي لننِّ

 لكقا ملذيك يوكو يفه  آنر  لى ملض  مك ذلك!ملنفب، يف م
 ؛رنع إلهنن هِّسنن يفل ،وقننا  مل نناب ي م لهننب نالنن  بننك م نن مو ملومج نني: "إذم يفننِّ ن  ألملنن بم ًب  م نن؛

 يفإة  ال ي ر  مىت يِّغل د  ن !".

 

 ص. 111هن، 1413بمر ملكطك،  ،ملر ك ، ع هللا بك  لي م  هًك ؛ملسنةوهك ب نكمو: مكحمعا  م نة يف ضكء  (4)
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 ( 5) مفسدات األخوة

ر ملوا ننش من ننا ) و ( مفسنن ة، هنني: مل مننع يف ملنن ةها، مل فننريت يف مل ا ننا ،  نن و مل ننزم21ذبنن 
مألب  يف محل ي ، بروب مل اطفننة، ملنجننكى، مال  نن مب ًبلننرأ ، بًننرة مةاالفننا  يف مألقننكم  ومأليف ننا  

امني ومحلاإننن يك، إذم نننة وملر عنننا ، ملنصننن  يف مةنننأ ، بًنننرة مة ا  عنننة و ننن و مل سنننام ، م صنننغاء للنمنننَّ
ل ولنن   وم  قننا   لننى هننة ومالإنن  مجء، ملنن  ف  ومملسننران، م عنناع ملطننك، مل نن نب يف نصكصننهَّا  ، مألانة

ملصننناملش، مل فنننريت يف إحمل نننار محملعنننة، مل ل ننني  نننن  بغننن؛ه وقلنننة ملكيفننناء، محلنننرص  لنننى إحمل نننار ملنننذم ، 
 كم ه  ومال فاقا  بوو  ِّذٍر ضرور ، بًرة   يًك ل  مبا يغم  ، م يفرمط يف محملعة. إنمجف مة

 
 (6)  أدب معاملة اليتيم

رهم بسنننك ذبان مننك ملننناس، و ننِّ  ب  ن ننا بًنن؛  مك مةكضك ا  ملننيت  فنن   اهذه ملرإالة   ناو  مكضك ً 
؟ ومننا يفضننب ر اي نن ؟ مننك هننك  م  ك مله ننهم:  ان يف ي  ِّ  ،كها، مع ما يفه ا مك صمجمل م ويفمجمل م ناإ  

عع  َّ ب مجمل مع يف إعهب ر اي  ، وما هي مآلبم  مليت جيش أو  نِّ وما ةطرة مللارع إله ؟ وما م ى  وايفِّ 
 ؟ه هميف م املة مل

 

 ص.196هن، 1418بمر ملصفكة،  ،ملقاهرة -أتله  هلاو بك  ع ملقابر آ   ق ة  (5)

 يف مصر.رإالة صغ؛ة ضا ا من بهاانهتا، ص ر   (6)
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 حق النائم على املستيقظ 

بهننننا مة لنننن  للنننننائم  لننننى مننننك محلقننننك  ملننننيت أور   ،(7)وانبرة مرإننننالة صننننغ؛ة، لون ننننا مفهنننن ة حمنننن   
 مللر هة: ألبلة   مع ممةس هقن 
   و إز احم  وقا ةكم . -

 رض .  و مال   مء  له  أو  لى مال  أو  ن  -

 ملنائم.  م  لى ملهقطاو  سلهًما يكقن سلان ال ةِّ  -

  ب أو قك  قعه .مك يفن  ؛هه حمل كرِّ ور  ه إذم رأينا من  ما يِّ رتْ إ   -

   يفه .كق  إيقاحمل  يف ملكقا ملذ  يري  أو يِّ  -

 يف ك أملد ًبةواو مك  ؛ه. ،ر  اب ،حلاحمةإذم قاو مك ةكم  وذهش  -

 ا ةطهًفا.  و مل  نني جباةع ؛ لهس نلد هكمء ةقه   -

 .ع م  لى حمنكوم نهًنا ومشاالً مك ملق م  لهنا أو ةقلان  ،مةغمى  له م م ة طكيلة -

 ر ذلك.ط  مك مللمع إذم  هسَّ فْ ملن  -

 . أو ن  أو يِّ ذر إذم ص ر من  ضرر -

ش ذلننك، مًننب، أو يضنن جع  لننى ب ننن  بنن وو  ننذر، أو كحمننن رأينننا مننن  مننا يِّ  م ةوار  لهنن  إذم -
ملسننقكط، أو يننناو بوو أو ي فننئ رت وال ملائت نن   مننك ملننرتب  و يناو  لى إ   لهع  له  إن 

 لصمجة.ملنار، أو يناو وقا م

   ا حباال  أنرى للنكو، مع أرب ني ةصه ة قعب ملنكو.ع   نْ وأ  
 *** 

 

مة ينة مةنكرة: بمر  ، مر بك ام  مهلجار  ؛ةس هق  وأرب كو ةصه ة قعب ملنكووهي ب نكمو: ملد ملنائم  لى م (7)
 ص. 30هن، 1417ملعاار ، 
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 (8) التهنئة يف اإلسالم

د   ل   ننع مننا ي  لننَّ ر مة ل  أة  هتهَّ ذب   ،يف مل  نئة: صهغ  ا وأملوام ا، أصكهلا وآاثرهامل  معا
ع يف إننْ ومإنن نف  ملكِّ    م  نن   وأةنن  بننذ   -صننلى هللا  لهنن  وإننلم  -وننذم مةكضننكع مننك ملنن ي  ملرإننك  

 ب ما أبصر. كر  
ًبأل ننكمو ومألشنن ر، ًبةكلننكب، ويفه : مل  نئة بل ر رمضاو، مل  نئة ًبل هنن ، هتنئننة ملوفننار، مل  نئننة 

 ، ًبللعنناس ومةسننوك وحنننك ذلننك، ، ًبلقنن وو، ًبألبننب ومللننر ًبلنوا ، ب ج ب ملن مة ومة يفاع ملنقمننة
 ًب روم مك محلماو، ًبل ايفهة مك مةرك.

 *** 

 

 ص.  64هن، 1416ة، ملر ك: بمر مل اصم ،مسا   بك قاإم ملفاحل ؛نئة يف م إمجو: أصكهلا وأملوام امل   (8)



12 

 

 (9)مواعظ الصحابة

 ، وأإننلك  لننن ة صننابقة، ومننك قلننش جِّ للمك طة أت ؛ها  لى مة مك، وناصننة إذم نرحمننا بنهننَّ 
زهتننا أهنننا هْ وهذه مةننكم   م   ،ك  ملنصه ةعِّ لق   مة ريفة محلد، ومس      افً م ل ان  امة لقي أيضً  مناإش، وباو

بكم بننن ،   يف ننن بَّ وحمالسنننكه، و ريفنننكم أببننن   - صنننلى هللا  لهننن  وإنننلم -منننك أ نننمجو هنلنننكم منننك م رإنننة امننن  
 و. ملقرو  م ن؛و ريفكم طريد مل يك، يف م أقر  ملناس إ  م إمجو ورإكل ، وقرهنِّ 

 ، ملو نننش مًنننب: م  نننش، ملكصنننا ؛امنننةة لننن  يفصنننك   ملو نننا   لنننى مكضنننك ا   ع موقننن  وزَّ 
 ومل  كم ، مةكم   ومةكمق ، مع يف ارس مفه ة.

 

 

 

ملقاهرة: مل مر مةصرية مللعناةهة،  ،إبرمههم ام  م مب ؛يف مل يك ومحلهاة -رضكمو هللا  له م  -مكم   ملص ابة  (9)
 ص. 205هن، 1410
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 (10) الفرق بني النصيحة والتعيري

ف ننننا محلننننايف  م لهننننب مبننننك رحمننننش محلنعلنننني، لوننننن  مننننك أقننننر  ل لنننن  مننننك أصننننغر ملرإننننائب ملننننيت ألَّ 
 بب وبب مسلم، يفإو مل يك ملنصه ة.قة حبهاة مل اق ومل م هة، مةكضك ا  مة  لان 
ة، يفإةنن  ي ننام إ  مةزينن  مننك إلقنناء ملضننكء ة و ربكيننَّ   قنن   ناولنن  مننك انملهننة مل يًهننَّ مة لننان وإذم بنناو 

يفنننكو منن ى أمههنننة ملنصننه ة وقهم  نننا منننك  رن ب  ربنننكيني إإننمجمهني، ي  عننن   لننى هنننذم مةكضننكع م  ننن؛ مننك قن 
 لش م إمجو م ال  مك حم ة أنرى. كحمه  ا مك قا ة، ر أإلك  حمن 

ر م ةسنناو مبنننا بننْ من منننا ذن  باو يف أو بننمج  لننرتن : ملنصنننه ة ومل  هنن؛ ي  - رمحنن  هللا -يقننك  مة لنن  
و إذم  ر م ةسنناو مبننا يوننره اننرَّ بننْ وم لننم أو ذن  ،بهن ما  ن  بً؛ مننك ملننناس   ملفر ِّ عن ل   بره، وق  ي  يوره ذن 

ب ملننذو ومل هننش وملننننق ، يف مننا إو بنناو يفهنن  مصننل ة ل امننة مةسننلمني ناصنننة بنناو مةقصننكب مننن  جمننرَّ 
ر  لمنناء وقنن  قننرَّ  ،و، بننب مننن و  إلهنن يفلهع مب رَّ  ، م، وباو مةقصكب من   صهب  لك مةصل ةلع ض

 هعة.   ملرومة وبني ملغن محل ي  هذم يف ب ع م يف م ر  ومل   يب، وذبروم ملفر  بني حمرْ 
م أةنن  إ ننا ش ملنصنن ، وز نن  ملسننكء وإشننا    يف قالنن  أحمل ر مل  ه؛ إحمل ار  وقا  يف مكضع آنر: مك

وباو يف ملعنناطك إ ننا  رضنن  مل  هنن؛ ومألذى، يف ننك مننك  ،اأو ناص   ا، إما  ام  مل هك ل   لى ذلك يمن 
ب وأرم املسنننً  وقننكالً  مننك أحمل ننر يف ننمجً   ننم هللا يف ب ابنن  يف مكمضننع، يفننإو هللا ذوَّ إنكمو مةنننايفقني ملننذيك ذمَّ 

 نفا  بما يف إكرة برمءة.ذلك مك نصا  مل  َّ قص ه يف ملعاطك، و   يفاإ  ي   مل كصب إ   ركٍ ب  

 *** 
 

 

بمر  مار،  ، ماو ،2ط ،أتله  مبك رحمش محلنعلي؛  لَّد  له  ونرَّم أملابيً   لي ملسك  لي  ع محلمه  (10)
 (.3ك رإائب محلايف  مبك رحمش )م ،ص 29هن، 1409
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 (11)سلبيات جيب أن ختتفي!

ر عنننابن ملرتبهنننز هننننا  لنننى ملهننناة مل م هنننة وأإنننلكب  يف ملننن  كة، وأةننن  ال خيلنننك منننك أمنننرمك  لهننن  أو يِّ 
ع آاثر صنن ق  مبننا يقننك ، يف ننن ون   نناممجً  اأمهنننً  اصننابقً  املننىت  نننج  ب ك نن ، ويوننكو مسننلمً  ؛ب مجحم ننا

 رها هي: وملسلعها  مليت ذب   ،مل طهمةوإنمجص   لى ب ك   
مةصنننرمف مل م هنننة إ  إصنننمج  ملنننناس وإمهنننا  ةفسننن ، م ننننمجف ًبلك ننن ،  هنننا  ملنقننن  ملنننذم ، 

م مألان، مل  صننش )للننرأ ، للمننذهش أو مل جمننع ل نناق أو  ما ننة، ألملنن  ملكملنن يك أو بله مننا،  ضننا  
، ماله منناو ًبألقننكم  بوو مأليف ننا ، ملضننك لننة  لننى مةنن مننيقنن مو شنن كر ملذان للعلنن  وأهلنن ، للجنننع(، يفن 

ة، مالرجتنننا  يف م ننناذ لنننهة م ملنننرمم،  ننن و مل ًعنننا منننك صننن ة مألنعنننار ومألننننذ ًبلطننننَّ ًبلنصنننه ة ن  
 قرمرم  مص؛ية وأإعاب .

 *** 

 

هن ، 4171ب؛و : بمر ملعلائر م إمجمهة:  ،ام   لي مهلامشي ؛إلعها  جيش أو   في مك ملهاة م إمجمهني (11)
 ص. 86



15 

 

 دعوة اخللق للرجوع إىل احلق

فع و ننذب؛ها قصنن  بنن  هتننذيش ملنننَّ  ،مى هللا صنناملع  ننن؛ً حمننز ، (12)ب ننا  ةفننهع، حملهننب ملقنن ر
  ننا  ننك م صننرمر  لننى م  نن ، ك  ملنص ، و ص ه  م   ، و رويا ملنفع وربْ عِّ لمجةقهاب لل د، وقن  

 كل .عِّ  ا  لى ملع    ك محلد وقن  ر ملًومك 
ك بنن  أوربه مل  صش ألقكملنن  وآرمئنن  ومحم  ابم نن ، وهننك مننرك إو يف نن   ك ًبةرء مركِّ ف ن وهذم لئمج ي  

  ومالحم  نناب مةقابننب يفهمننا يقعننب ير قنني بنفسنن  إ  مر عننة ممل مننا  ملننرأ  مةاننالن  وو له  أ ،مكمر ملربى
مالحم  اب، ومك مةلنن كر  ننن  أهننب ملفقنن : قكلنننا "صننكم " ي مننب م  نن ، وقننك   نن؛ان "ن نن " ي مننب 

 ملصكم !
مالة صننار ب إ  ملنن  صننن ملننذ  قنن  ي   ،قننة ومل ننناملررْ للعغضنناء وملفِّ  اوال يوكو ملنق  ومل صنن ه  إننععً 

 قة مللمب.فران للنفع بغ؛ ملد، وإ  محلس  ومل  مء، يف لك قاصمة ملط ر، ومِّ 
 ويفه  إ ة يفصك : 

 نصائ  ملرحمكع إ  محلد وصفا  أهل . -

  ربهة مألمة  لى هذم مةع أ. -

  ة  لى ملرحمكع لل د.مألإعا  وملكإائب مةسا ن  -

 مك مثرم  ملرحمكع إ  محلد.  -

ك   ص ه  م   ، وهنني:  لعننة مهلننكى، ملونن ، محلسنن ، إيًننار ملنن ةها، عِّ ة مك قن   مألإعا  مةاة -
  وبرمهننة مل غهنن؛،  نن و  نن م  ةلفنن أع و كإهع ًب  مةصننل ة، ملع  ننة، فْ م  ب، مل  لهع  لى ملننَّ 

  ومل  صنننننش، بنننننكو مةسننننن لة إبرم  ملفنننننر  بنننننني ملًعنننننا  مةمننننن و  ومللجنننننام يف ملعاطنننننب، مل قلهننننن 
 إقناع مةا ئ خب ئ .  ك    ابية، قصكر مةص ان محم 
ونننا ، مل لنننع   لن آاثر وأن نننار  ننن و ملرحمنننكع لل ننند و صننن ه  م  ننن ، وهننني: ملكقنننكع يف مةِّ  -

 وم ب  مك حملكمهر يفساب مجمل مع، إعش لل فر  ومل  ز ، ملكقننكع ك ان ًبله كب ومل نك   ا ما  ِّ 
  قا  م ر .مةواةة  ن  أهب مل لم ومإ يف ملعاطب، إعش لسقكط 

 *** 
 

 

 ص. 125هن، 1418ملر ك: بمر طهعة،  ،وهك مك أتله  ام  بك  ع هللا ملكمئلي (12)
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 (13)فقه التعامل مع األخطاء

 ملفاضب أو ملذ  ب اه للو ابة يف هذم مةكضكع أمكر   ة:  ر ملوا شِّ ذب  
مننني  ننن  ب ضنن م،  مجزن  نن و مل فرينند بننني م ر وم  نن   ننن  ب ننا ملننناس، بننب رمبننا بنناان مِّ  أوهل  ا:

 .لة وم ك وميفق مك مذهش ضِّمج  مة  ز وهذم جال  ةن ج أهب ملسنة وم ما ة، بب ه
ع مألن نناء ومل ًننرم  للنن آء وملفننر  ملًنناين: مةننن ج ملنلنناز ملننذ  حمل ننر يف هننذه مأل صننار مننك   عنن  

 ملفضائب ومحلسنا .  وا، مع ةسهاو
 محلاحمة إ  ذلك.صة يف هذم مةكضكع مع ش ة ملًال : أين ق أحم  برمإة  لمهة م اصان 

 م مة، و ناويك ملفصك  هي:  وحم ب مكضكع ب اب  يف  مج ة يفصك     ا معامل 
 قعب إ عا  م    ومحلوم ب .  -

  ن   عك  م   . -

 ب   مإ  واو م    وم صرمر  له . -

 بره مك مثرم  وة ائج هذم ملع  :ومما ذ 
     وم ر م غايرمو ال جي م او.أو م -

ا، بننب بوو ذلننك وبننأ أو إ عا  م     لننى مآلنننريك لننهع أمننرًم مهسننكرًم - قكم نن  وأإننع  معاملننً
 .و ا إو أرمب ملنجاةسلِّ ًبةسلم أو ي   ملر   وضكمبت 

مألصننننب يف   ننننناممج  أو إملسنننناو ملطننننك ًبةسننننلم ومحنننننب أمننننره  لننننى أملسننننك محملامنننننب هننننك  -
  ك ذلك.  مةسلمني، إال ما شذَّ 

و  نن ن قك، وإو مما ي  قك ال مك ص َّ    ك ص  يفص يقك م   ؛رتوملسان  أو مك متاو مألنكة مل ناص    -
 مألن اء ومل  ه؛ وا.  مللامخ إشا ة  هذم ملعناء 

  ا . ر  له  وال يِّ و  نأو مةا ئ مجمل    م حمكر  ؛ م زور، يفمج يِّ  -

 ر يف حماةش م ؛ ملوً؛، ومةاء إذم بلغ ملقل ني ق يمب م ع .غ ف  ؛ مِّ أو م    ملهس -

رق م، إال إذم بنننننناو مننننننك أإاإننننننها  أو أن نننننناء مألشننننننااص ال  سننننننر  إ   ا نننننناهتم ويفننننننن  -
 روم  له .نون وق يِّ  ،وه  لى ذلك ج م، أو أقر  من

 وم  ومألرك.ايفعال    قاما ملسم ؛ملكرع  ن  ةقب مألن اء ومحلوم وا -

 

ملر ك: م ع ة ملنرحمع،  ، ع ملرمحك بك أمح  مة نلي ؛ يفق  مل  امب مع مألن اء  لى ضكء من ج ملسل (13)
 (.1)برمإا  يف ملفق  ملغائش؛  ،ص 145هن، 1419
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 مريفكك شرً ا. ع مألن اء ومل ًرم  وملفر  وا هنج    ع  و أ -
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 احلب بني العبد والرب

صنن ر  ننك بمر ملفوننر  فنن  أمحنن  ةصننهش محملامهنن ،"محلش بني مل ع  وملر " هك  نننكمو ب ننا  ة لان 
 ص. 199هن، ويقع يف 1400د إنة ب مل

  لى هذم مل  له  يفهقك :  م   ملعا    يف مق ان  ر مة ل ِّ يذبِّ 
، و لننى اوبرمننً  مجً ب مللننك،  لننى اعننة هللا ل عننابه "مةنن منني"،  فضنن  قعنن  مألبلننة ملننيت ال     " ضننايفر ن 

 وطا ة. ًبً وحمك  اعة مل عاب لروم،  قر  
 ننا إ  م إننمجو مننك أةنن  كضننكع مننا وقننع مننك مة ننا ك ملننيت وحمان من هننار هننذم مة وملننذ  ب نناين إ 

لة إذ نناو  رمبة هللا لة مةسننلمني بننروم هنني صننن خيلننك مننك محلننش بننني هللا ومل عنناب، وأو صننن  ،بيننك حمنناف
 لة ق مإة وملش!وق ر، ال صن 

 ،نهنن ب ب  ننالهم هننذم ملنن يك محلوال شننك أو ملننذيك يقكلننكو هننذم هننم أصنن ا  ةهننة إننهئة، وحم ننْ 
ب يف ملقننرآو ملوننرم يف مكمضننع بًنن؛ة،  لننى أإننالهش ج لفننة، من ننا: مننا هننك جباةننش يفلفنن  "محلننش"  ننربَّ 

صننلى  -ملر  إع اة  ل عابه، ومن ا: ما هك جباةش مل عاب للر ، ومن ا: ما يل؛ إ  اعننة ملرإننك  
 ".  إ  اعة ملناس ب ض م لع ارشن ومن ا: ما يِّ  - هللا  له  وإلم

 *** 
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 الفردج إسالمي يف خدمة برانم ممارسة

د ملنفسننني: لننن  رإنننالة بب نننكرمه ب ننننكمو "ممارإنننة بنننرانمج إإنننمجمي يف ن منننة ملفنننرب منننع ملننناال  ملق  
ملعاملًنننة منننك  هننن يفان  ،(14)ة"ننننة منننك مةنننرتببم   لنننى مل هنننابم  ملنفسنننهَّ قنننة  لنننى  هان  عَّ برمإنننة جتريعهنننة مِّ 
فهنن  مننك ملننولة   ف إ  مل مجم أو مل اي   ،  يف ن مة ملفربقرت  برانمج إإمجمي مِّ  نمجهلا  صمهم  
نننة مل رمإننة، وهننذم ملنن انمج يقنننكو يف مألبمء مالحم مننا ي لننن ى  هان  وينن ب  إ   سنننين  ،ملقلنند ملنفسنني

 هي:  ، صمهم  و نفهذه  لى  مج ة  ناصر رئهسة
وبوره يف  ننمجم ملقلنند، وم ننناو ًبلقضنناء  ،ك م ناو ًبهللأإلك  مل مجم مل ق  ، وي ضمَّ  -1
 ًب  عاره وإهلة  مجحمهة ةكمحم ة ملقلد ملنفسي.  ،لق روم

ب قننرمءة ويفضننْ  ،وبهنناو آبموننا وآاثرهننا ،مل ننمجم بنن مجوة ملقننرآو ملوننرم ،أإلك  مل ننمجم ملقننك  -2
ويف إنننلكبها  لننن  وهنننناره، ب مةنننرء يف لهومل نننمجم ًبلنننذانبر يف  مننن   ،ننننة ورب  مآلاثر يفه ننناإنننكر م هَّ 
 . غفار، وملص ، وملصمجةومل مجم ًبل  اء ومالإ ،ج لفة

 ة وملكمل ية وملقرمبهة.أإلك  مل مجم ملسلكبي، بعهاو وحملهفة ملزوحمهَّ  -3

 .منة، يف مثر ، وأ  ا ة ائج طهعة وملج ة حم   ملعاملًة هذم مل انمج  لى مل هان  قان وق  طعَّ 
 *** 

 

ملر ك: ملرائإة مل امة ل  لهم ملعنا ،   -وهي مك إ  مب مكزة انصر ملو  ، إشرمف   ة أإا ذة م اصصني  (14)
 ورقة. 380هن، 1417بلهة م  مة مالحم ما هة، 
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 املدرسة اإلسالمية

ك أمحنننن  آ  لننننكاته  نننناو م إنننن ه  بنننن سنننن ا محلننننا مهة للرتبهننننة ومل  لننننهم يف ب " أإَّ "مة رإننننة م إننننمج
زة وأإع ج لفة، يف ي  قكو  لننى من صننار ة حم ي ة ذم  ممجم  ممهَّ هن، وهي م إسة   لهمهَّ 1402

د مل الننش يفه ننا وهننك مبننك إننا إنننني ل نن     سننع إنننكم ، يِّ إإنننكم  مل رمإننة مننك إننا  لننرة إنننة 
 ة أ و، ومل رمإننة إننة إنن ل رممأشنن ر مل رمإننة  لننرة أشنن ر، وأ و  ، لننرة إنننةوي ارم وهك مبك مخع 

ز مة رإنننة  لنننى مألنننمج  م إنننمجمهة ومة ننارم ، و كله نننا أمههنننة  ربننان  ، لننى يفرت نننني: صننعاملهة ومسنننائهة
 ًبلغة.

 وهي:  ،وق  ب ش يف ب اقة برحما  مل لمهذ م اصة ًبة رإة ب ا أه ميف ا
 *** 

ال لمهنننذ  كحمهننن ، يفوإنننلك  و  هة ملقائمنننة  لنننى أو م إنننمجو  قهننن ة و منننب  مل نلنننئة م إنننمجم: أولا 
 .اوإلكبً  مإإمجمهة باملة يفورً  ي هش يف مة رإة ملهاةً 

 مم يف   ننكير محلهنناة   ننكيرً سنن ن مل  لننهم ملنننايفع مةناإننش ةرمملننب ملنمننك، وهننك مل  لننهم ملننذ  يِّ : ااثني  ا 
 .ا لمه  

 وملك نناء لوننب مةننكمب مل رمإننهة وبننب صننكر مل  امننب يفل وننكو م طننار  ؛أتصننهب مللغننة مل ربهننة: ااثلث ا 
 مة رإة ونارحم ا.

، او ملهننن   ا لمهننن   م   ب مل  لنننهم، وم ننن  منننن و   م مل لمهنننذ مِّ له انننرَّ  ؛مالإننن فابة مةًلنننى منننك ملكقنننا: ارابع  ا 
 يف إك م امسة  لرة. اوً س  لن ال مِّ  امن جً 

لننهم يف ب : برمإننة وصننفهة م إننمجمهة للرتبهننة ومل  وص ر يفه ا رإالة ماحمس ؛ ب نكمو: مة رإننة 
 ،:  عنن مل زيز بننك اسننك بننك صنناحل م  ننا ؛ إشننرمف:  عنن ملرمحك بننك  عنن هللا مللننم؛ مبإ نن   ؛ لهلهة

 مج.2هن، 1414موة مةورمة: حمام ة أو ملقرى، بلهة ملرتبهة م إمجمهة ومةقارةة، 
 *** 
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 احلكمة يف خملوقات هللا

مفيت لعناو ة م إمجو م ماو ملغزم ، و قهد و ناية و  لهد جَّ وةفهع مك أتله  ملِّ ب ا  انبر 
مننك محلومننة  مقنن ، ملننكى بًنن؛ً غر ملجمنن ، بمننا يقننك  اقان وهننك  لننى صننن  ،(15)مللهخ رشه  رم ش قعنناين

د مللنننمع وملقمنننر وملوكمبنننش يفقننن  حبننن  يفهننن  ملومنننة نلنننْ  ،ع م ةسننناو إ  م ريفنننة أإنننرمرهاملنننيت ي  لنننَّ 
قننز مل نوعننك  وبوب ملوملن ننب وملنمننب و  ملع ار ومةاء ومهلكمء وملنار وم ةساو ومل ؛ وملع ننائومألرك وم

وملنعننا   لننى أشننوال   ،وملذًب  ومل قا  ومحل أة ومحلننرًبء وإننعع ملننذًب  وملننذر وملع ننكك وملسننمك
ر بنن   ن  يف بننب ًب  مننا يفهنن  مننك  جائننش ملومننة هللا   ننا  يف نلقنن ، ومننا  س لنن وبنيَّ  ،وألكمة  وأةكم  

 بب إةساو.  ق ىن، ويفه  من ملقلك  مك مل طمة ل مجو ملغهك ، وهك حم ير أو يِّ 
 

 

 

 ص.154هن، 1418ش مك بمر إملهاء مل لكو بع؛و ،  ل  لرمب ة، ويِّ مل ع ة مرأيا من   (15)



22 

 

 (16)الكعبة مركز العامل

ًب ننكم   لهنن ، ملننذ  يًعننا مننك      هننذم  نننكمو ب ننا ، لوننك ملفصننب ملرمبننع مننن  هننك ملننذ  خينن  
  لننى مننك نننمج    هننني مالجتنناه بننني مونناةنينمجلنن  م  جنناز مل لمنني يف بهنناو أو ملو عننة مربننز مل نناق، 

، وملسننناًب  مةسنننايفا  ومالحنرميفنننا  إننن   ملونننرة مألرضنننهة، وملسنننا  ملعهننناان  مة لكبنننة منننك مةًلننن 
 ننناق ًبلنسنننعة لمججتاهنننا  ملصننن ه ة لكبنننة، ر إ نننابة إإنننقاط نري نننة ململمجزمنننة  إنننقاط م ري نننة مة 

علننة  ننن  ة موة مةورمننة لننأرك ملهابسننة  لننى إنن   ملوننرة مألرضننهة، وبمئننرة بالئننب ملقن للصمجة، ومربزيَّ 
 ةوة مةورمة.  ملو عة مللريفة، وصكرة ملعمجب م إمجمهة ًبلنسعة

)  وملع نننن  بلنننن  منننن نكذ مننننك مقالننننة ب ع ننننا مل م هننننة ملوعنننن؛ مة ننننن س ملسننننني بمننننا  ملنننن يك 
 (.2ع  1هن( رمح  هللا يف جملة ملع كث م إمجمهة ًبلس كبية )مج 1407

 *** 

 

هن، 1418ملوكيا: مو عة مةنار م إمجمهة؛ ب؛و : م إسة ملر و لل عا ة وملنلر،  ،أتله  إ   مةرصفي (16)
 ص.288
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 (17)الغارة على الرتاث اإلسالمي

  مننك مكضننك ا    برمإننة مننا يفهنن صننن ز أمههننة هننذم ملو ننا ، و    ن قنن  ال أحمنن   عننارم  مناإننعة  ننِّ 
م إننمجمهة مة اصننرة، وال شننك أةنن  ينن   ة! إةنن  مننك أروع ملو ننش ملننيت ألفه  ننا يف مةو عننة ب منند ومشكلهننَّ 

ونننره، وق ر ننن   لنننى م منننع بنننني مألصنننالة ومة اصنننرة، وم ريفنننة  لنننى  قايفنننة ملوا نننش ملكمإننن ة، وصنننفاء يفن 
ع نفننا  ملننن وم  ومةنن مترم  ملننيت وإملاط نن  ب لننكو  ننة، و  عنن   ، يك وأهلنن و ملنن مألإننرمر ملوامنننة ورمء هنن ْ 

قننة  نننك نعًن ا و  مننهم وصننا ها مننك نننمج  مةنطمننا  مل ربهننة مةِّ   يف ملننعمجب مل ربهننة وملقننائمني  له نن  قنن   ِّ 
م ام ننننة مل ربهننننة و ؛هننننا، و نفهننننذ بنكبهننننا  لننننى أيفننننرمب مألمننننة، مننننك نننننمج  مةنننن مرس ملفوريننننة وملرتبكيننننة 

 ة يف ملناس.ممة  وان 
أو مالجتنناه ملسننائ  ملهننكو هننك " ريننش"  ننرمث مألمننة و زويننره،  -قنن  هللا يفَّ و  -وقنن  بننرهك ملوا ننش 

د ن ننت م روإننة ب قننة يفننْ م يسنن؛ و  نطَّ بننب هننك مجتنناه مننِّ  ،ةكي  صكر  ، وأة  لهع جمننرب هننكم   يفربيننَّ و ل
 ب ض ا ذم  طاب ع قكمي. ،طَّما  مس ولةمك نمج  م إسا  ومن

ًنن   مةننرء  لنن كقننن وللم لنن  ب نناًب  أنننرى رمئ ننة،  ِّ  ؛ة،  غهننش  ننن  يف نضننم م  ننمجو ى أإننرمر ب
  .مة اب  مةوَّ 

 *** 

 

 ص.163هن، 1412برمنج او، بري اةها،  ،أتله   ا  إل او (17)
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 قضااي اإلصالح 
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 ( 18)عجز الثقات

لننا ر يفهنن  وو نن ، ومتَّ جيمع ماب   إنكم ، وأة  ملاضنن   ر مة ل  أة  حملبَّ ! ذب  اب ا  ةفهع ملق  
 يفقرم   يف بً؛ مك ملناس ممك نال  م!

 ع ملقننك   عننن  ْ ريننخ ملها نن  أةنن  ينِّ ع ، إال أة  يع و مننك ات  ةفس  مك بً؛ مما ب  ان ومع أو ملوا ش ق يِّ 
يف ك يمب مل اةهة مل الهة مك بلهننة ملنن  كة وأصننك  ملنن يك مننك حمام ننة أو ملقننرى،  ،شاء هللاًبل مب إو 

وهننذم  ،ك، وإمنناو ون هننش، وقائنن  طننائرة )قع نناو(، وم لنن  ًبملنن از منن موان وهننك بم هننة، وقننار  جمننِّ 
 هة ملقلم.ن  مك انصملو ا  يل    لى متو  
يفننكم مل رينند ومل زمننكه، إو مننا يو عنن  هنننا رإننالة للمنن منني ملصننابقني، ملننذيك  ر   :يقننك  يف مةق مننة

هننم يف هننة وشننعا   ،مكوملننكو مونناهنم وال ي قنن َّ رمون وكم بنن  وال لزمننكه، يف ننم يِّ لوك ألإننعا  بًنن؛ة مننا متسننَّ 
وكو، لوننننوب نننك  صننناحلكو، منننا زملنننكم بننن    نننة لنننه م مل َّ  عنننا  م قننن   لر  ملفضنننهلة وم ننن؛ يس مسنننن

يفواةننا هننذه  ، ننا عن ملش مل ةها وطك  مألمب، يف رمبوم أو يوكةكم صاحلني بمج  مننب وال    وملوسب، و 
وإائب ملفننكز ًبل ننا  مننك ملن ننهم مةقننهم، ر هننم  رة لل احمزيك مك ملًقا ، ملذيك ملوكم ببَّ ذبان ملرإالة مِّ 

طننكم يفهنن  مننا يفرَّ مقرتيفننكه ب ضننهه  م، وبًننرة ا منن  طننمِّ   هلننم  ن ضننن رضننكو ًبلقلهننب، يف سننى أو ي َّ مبننكو ذلننك وي  
 مك ملسنا  ب فري  م.

  ش مألولنننك  ، ضننن ْ ة،  لنننك  ومنننك مطننناهر مل جنننز ملنننيت ذبرهنننا مة لننن : مةكمهنننش  ننن؛ مةسننن غلَّ 
 ملًقايفة، ضهاع مألوقا ،  فاهة مأله مف. 

مل كمضنننع ملوننناذ ، مل  سنننع ورهننن  مةلنننا ر، ملوسنننب، ملسننن مة  :ومنننك أإنننعا  هنننذم مل جنننز
 لب، مله س، م كف، ملغمكك، ملرتبب.ومة

 ومل او هك:  ،ر  مجم مل جز يف اكريك:  او وناصوذب  
 ملقرمءة مةس مرة يف ب ش ملرتمحمم.   -

 و  مهلمم مل الهة. ملز رة ألهب ملصمج  أِّ  -

 مل ةها.م م مة م ةساو يف محلهاة  ْ يفن   -

 مل زنة وم صرمر  لى جماوزة مل جز. -

 ياو  ملكصك  إله  بمئًما. ع ه ف إاوٍ وضْ  -

 

ص. )م اق 192هن، 1419حم ة: بمر مألة لع م ضرمء،  - لري مكإى مل أتله  ام  بك ملسك بك  قهب (18)
 (.13 لى طريد ملص كة؛ 
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هننني: مل جنننز م نننناين، ومل جنننز ملًقنننايف، ومل جنننز  ،ومل جنننز مةاصنننكص شنننرمل  يف أربنننع يفقنننرم 
 مل  ك ، ومل جز ملنفسي.

 *** 
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 الفوضوية يف حياتنا

ة يف طلنننش مل لنننم، ويف مل  امنننب منننع كضنننكيَّ ث يفهننن  مة لننن   نننك ملف،  ننن َّ (19)وهنننذم  ننننكمو ب نننا 
و ننن  ملقهننناو ًبل عنننابم ، وملنن  كة إ  هللا، وملفكضنننكية يف مأل منننا   ، رةمألوقننا ، ويف ملصننن عة وملنننز 

 و وصا  ناصة بذلك. ويف  مجم ةا إعد بل  ق َّ  ،ة، ويف ملهاة مةرأة، ويف مل فو؛مل ةهكيَّ 
 ر مك أإعا  ملفكضكية: وذب  
 مل ل ا ملذهن.   -

 ضْ   ملرتبهة. -

 مل   ر ًب لهع ملفكضك . -

 نضعنت.محلماس  ؛ مةِّ  -

 ض   م رمبة وم عاع مهلكى. -

   و مة اب ة ومحملاإعة. -

 مل واإب ومل سكي . -

   و وضك  مهل ف. -

   و يفق  مألولك  . -

 ملصكمرف مل ارئة. -

   و  كزيع مأل ما .  -

 مالةفرمب ًبلرأ  و  و مةلكرة.  -

 مة اصي وملذةك . -

 

 

)إلسلة مل مء  ،ص55هن، 1417كزيع م إسة م ريسي، ملر ك:   ؛له   اب  بك ام  آ   ع مل ا مك أت (19)
 (.2ومل ومء؛ 
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 علو اهلمة

ع يفهننن  م لفننن  مكضنننك ا    لنننى مخسنننة أبنننكم ، ، وزَّ (20)هنننذم  ننننكمو ب نننا  ملننن ي  انبر ةفنننهع
مهلمننة يف ملقننرآو وملسنننة، و لننك مهننة  ث يفه ننا  ننك نصننائ  بعنن؛ مهلمننة، وبهنناو محلنن   لننى  لننكان  نن َّ 

ملسل  ملصاحل يف طلش مل لننم، ويف مل عننابة ومالإنن قامة، ويف ملع نن   ننك محلنند، ويف ملنن  كة إ  هللا 
   ا ، ويف م  اب. 

 لنننك مهلمنننة، و حن ننناط مهلمنننم، وأإنننعا  مالر قننناء ًبهلمنننة، و نننك أطفالننننا إنننعا  مث  نننك أر  ننن َّ 
 ملفرب ومألمة.  أ ر  لك مهلمة يف إصمج  م:وأن؛ً 

! (21)وب ا  آنننر حملهننب ب نننكمو "صننمج  مألمننة يف  لننك مهلمننة"، يقننع يف إننع ة جملنن م  ضننامة
لننك مهننة م هنننب مةننش مننك  وإنننرب حمك  - صننلى هللا  لهنن  وإننلم -إنننه  مةرإننلني    مهننة  ذبننر يفهنن  مة لننان 

م إنننابة ملننن ةها، يفوننناةك  - صنننلى هللا  لهننن  وإنننلم -كم  لنننى  نننني رإنننك  هللا ملقنننرآين ملفريننن ، ملنننذيك  ربنننَّ 
 وملك  مآلنرة.  

وأت  بقهننة يفصننك  ملو ننا ، يفصننب  ننك  ،ر مهننة مةرإننلني، و لننك مهلمننة يف ملو ننا  وملسنننةوذبنن  
هللا، و لننك مهلمننة يف ملصننمجة، وملصننكو، وملزبنناة،  بانءة مهلمة، و لك مهلمة يف طلش مل لم، وملنن  كة إ 

ذبننر  لننك مهننة ملصننعهاو، وملنسنناء، ومللننهك ، ن نني  ننك مةنوننر، و ومحلج، وم  اب، ومألمننر ًبة ننروف ومل
 ومةلك ، وملكزرمء.

 *** 

 

 .ص423 هن،1416ملوك ر،  ك: مو عة ملر  ،له  ام  أمح  إمسا هب مةق ووهك مك أت (20)

و ل : ام  صفك  ةكر مل يك، ام  إمسا هب مةق و،  ائا ملقرين، وهك مك أتله  إه  بك ملسني مل فاين؛ ق َّ  (21)
 هن. 1417ب؛و : م إسة ملرإالة،  ،نيام   ع مةقصكب، أبك إإ ا  محلك 
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 الرحالت واملخيمات

  مكضنننننكع ملو نننننا  منننننك  نكمةننننن : "ملنننننرملمج  ومةاهمنننننا  وأ رهنننننا ملننننن  ك  ومل  لهمننننني ي كضنننننَّ 
 ف  يف مخسة أبكم ، هي: ملذ  حم ل  م لان  (22)بك "وملرت 

 رملمج   مج ة أةعهاء ومرإلني.  -

ش يفه ننننا م إنننمجو )رملننننمج  مل فونننر ومال  عننننار، رملنننمج  طلننننش مل لننننم  ننننة ر نننَّ رملنننمج  م نكان  -
ومألنننذ ومل لقنني وملرتبهننة  لننى أينن   مللننهك  ومل لمنناء، رملننمج  ملننز رة يف هللا، رملننمج  ملرتيفهنن  

   ملرتبهة مة واملة(.وملرتوي ، رملمج

 مل ا هت وم   مب هلا. نطهم ش وو ملرمللة وبهفهة  -

 مةاهما  ومة سورم  مل مجبهَّة مللعابهة وآاثرها ملرتبكية ومل  لهمهة. -

 آبم  ملسفر وملرملمج . -

 *** 

 

 ص.256هن، 1415قايفهة، ب؛و : م إسة ملو ش ملً ،3ط ،وهك مك أتله   ع هللا قاإم ملكشلي (22)
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 (23) البدائل اإلسالمية جملالت الرتويح املعاصرة

"يننب بسننهكين مصنن فى" يف   ى وننا مألإنن اذي  لننَّ رو  إإمجمهة  الهننة، و قايفننة  صننرية م واملننة، 
  ننا وع   ننا  ملنننفع ملعلننرية  ننك مت   ويف ب اب  هذم يرى أو من ج م إمجو يف ملرتوي  ال ي   ،ب اًب  

ومإنن ًمار وقننا ملفننرمت ومالإنن فابة مننن ، وأةنن  ًبةننن ج ملقننرآين  ،ومإرتوممل ا ًبآلبم  وملفنكو وملر ضة
مل صننكر م إننمجمي للوننكو ومحلهنناة وم ةسنناو، ين ريفهننع  لننى أإنناس مننك ك إقامننة أب  ويفننك إةسنناوننن نِّ 

ضنن   رن وننننا أو حنمنني شننعا  هننذه مألمننة مننك مألب  وملفننك م عهنن  ملننذ     و ك طريد ذلننك مةننن ج نِّ 
فسننننن  مجملنننننا  وأو منننننن ج م إنننننمجو يف ملنننننرتوي  يِّ  ،نق  نننننة ملصنننننلة ًبهللمةسننننن كربة مةمآلبم  وملفننننننكو 

فع أ ننناء مل م ننع حبنند محلهنناة وجتمهننب جم مننع ةطهنن  يفهنن   ربهننة مسنن قهمة للننن ألهنن مف محلهنناة يف إقامننة
أليفننرمب مجمل مننع  ييف إقامة مل ننكمزو ملنفسنن  هوأو م إمجو يس فه  مك ملرتوي   لى من مجف صكر  ،محلهاة

 سننم ، و ربهننة محمنن موو ربهننة ملضننم؛ وملكن  ،ة ومالحم ما هننة وملفنهننةملرتبهة ملًقايفهننة وملذوقهننَّ  ، ويفم ةساين
  ملفننك إ  كَّ اةننش محلنند، أو يننِّ لة أو جيِّ هخيرم ملفرب  ك أه مف م إننمجو مألصنن  وب وملرو  بوو أومل ق

 ن ش و طا  إ  هة مل   ؛.
مألب  وملقصنننننة ومةسنننننرملهة وملسنننننهنما يف  ؛ال  ملنننننرتوي  يف صنننننكرهتا م إنننننمجمهةك جملنننننار   نننننرَّ 

 ومل لفزيكو وم ذم ة وملر ضة ومألةل ة م لكية. 
 هي:  ،ة يف مثاةهة يفصك ب مكضك ا  ب اب  ملفنهَّ حم  وق  

مل صكر، جماال  ملرتوي  مة اصرة، مألحم زة ملرتويهننة،  ملرتوي : أمهه   وأةكم  ، ملرتوي   لى مران 
إننمجو إ  ملننرتوي ، مل رمإننة مةه مةهننة، ملنمننكذم مةقننرت  لصننكر ملعنن مئب م إننمجو وبننناء مجمل مننع، ةطننرة م 

 م إمجمهة.
 *** 

 

، هن1410م إون رية: بمر مة ريفة م ام هة،  ،يب بسهكين مص فى ؛ملع مئب م إمجمهة جملاال  ملرتوي  مة اصرة (23)
 ) لى طريد محللك  م إمجمهة ةلومج  محلهاة(. ،ص344
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 (24)يل مكتبة املرأة املسلمةلد

ممننا ي ننم مةننرأة مةسننلمة،  ( ب نناًبً 150رمبننا أبًننر مننك ) هك يفهنن  م نن   وحم   من   مج ة أحمزمء،  ننر  
وذبننر أةنن  إننهوكو يف مخسننة أحمننزمء،  ،ب مبكضننك اهتا بال فننب ومألإننرةصننن وهك مننا ب ننش  ن ننا أو مننا ي َّ 

ويفه  بهاان  مبقاال  وحبكث ةلر  يف  ،ةويف م زء ملًال  ما يفه  أة  إه ابع  رك ملو ش مةما ل
ب ًبةنننرأة، وبعلكحمرميفهننا  برإنننائب صننن ممنننا ي َّ بور  ، وإشننارة إ  ملع نننكث مةق مننة إ  مجملنننامع ملفق هننة 

 مةاحمس ؛ ومل ب كرمه.
 

 

 هن.1416حم ة: بمر مألة لع م ضرمء،  ،أمح  بك  ع مل زيز محلم مو :إ  مب (24)
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 (25)كيف متتلكني فضيلة الصمت؟

ر ضننِّ ال ي  ر ما س  ضن ا ! إة  ي  ًب بب ملو ش، وملوا ش لهع مًب بب ملو َّ هذم ب ا  لهع من 
 ، يف أملسك ما قرأ !او رههعً  ا  صكرة مةكضكع،  ر هعً قران مآلنريك، ويِّ 

ك، يفولنن  يف إجينناز وبهنناو رْ   يف مل نن  صننغ؛ محلجننم، ولوننك ال أقنن ر أو أ  هنن  ملقننَّ وهننذم ب ننا  
 رمئع.

ره ب قكبنننة ذبان ينننِّ  افننن  مقرتمملنننا   جهعنننة يف مرمقعنننة مةنننرء لسننناة ، و نننذب؛ه خب نننره، وبمئمنننً ولننن ى م لان 
 !؟ملوع؛ة يف مآلنرة، وهب مكمرب ملنار إال مك ملصائ  مللساويفا  مللساو آ

   لوله ما.صلِّ ولوك ملو ا  ي   ،األهنا مألبًر بمجمً  ؛إ  مةرأة  بومجم  وهك ي كحمَّ 
شننغله  م كن ومك بني مالقرتمملا  قكل  يف "أإلك  م شغا ": ملننني يًننكر ننناطر ملولمننة يف ذهنننن 

صننن شننيء؟ أال نوننك نقِّ ة إ  هننذم محلنن ؟ لننك ق أقل ننا هننب ي  لولمننة ضننروريَّ ًبألإننئلة مل الهننة: هننب هننذه م
يفلرمبا أحمنن  بلمننة أةسننش  ة أو بلمة أنرى؟ لك مة طر  قلهمجً هذه ملولمة م  ان  ؟ هبمش أمل ً  جن ال  ِّ أ

 ر ةاذم أة د وا؟!  ،من ا
وننة ل  ك  لننى  نمهننة م  ملننزممننع   ن سننا  ِّ يف ننك مننك ملكإننائب ملننيت  ِّ  ؛  أنننيت مة منننةه  م شننغا  ومارإنن حمننران 

 ملصما ل يك.

 

 ص. 64هن، 1419: بمر محملم  ، حم ة ، ي  مل ك أتله  ام  رشه (25)
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 ( 26)الرؤية اإلسالمية إلعالم الطفل

 يفه  أرب ة يفصك  ونامتة: 
 ة ومل لمهة   مجو مل فب.مألإع ملفلسفهَّ  -

 ز   مجو مل فب.مةن ج م إمجمي مةمهَّ  -

 وإائب إ مجو مل فب. -

   مل صر: مةلومج  ومحللك .سلم و   َّ إ مجو مل فب مة -

 امتة يف مألصك  وملقكم   مليت  وم ملرؤية م إمجمهة   مجو مل فب، من ا: ا م وباة
ملرئهسنني لصننها ة  مةصنن ر   -صننلى هللا  لهنن  وإننلم  -ي  نن  ملقننرآو ملوننرم وإنننة رإننك  هللا  -أ

بة مألهنن مف، اوكمننة ًبلقكم نن  انن َّ  ،وهنني رؤيننة ومضنن ة مة نناق ،ة   ننمجو مل فننبرؤيننة إإننمجمهَّ 
 بها مللري ة م إمجمهة. ان  ِّ مليت 

مةننن ج م إننمجمي يف إ ننمجو مل فننب ي سنن ع ن  مل ننن   وم بننرمه، وي بننان   لننى ملولمننة ملرقهقنننة  - 
ع  لى محلكمر وم    مهلاب  مةفه . ة مهلابئة مةكضك هَّة، ويِّلجان  مل هعة، ومة ا  

وننش يف ر   ن نناء ملننيت  ِّ   مأل ص هو  ،و قكم مللساو مل ر  ،ظ  لى مللغة مل ربهةام  محلف -م
و ل ننزن مة ملكمحمعننا  ملننيت جيننش أو    يف مق ان  -ومحاية مألطفا  مك مالحنرمف وا  ،ةمل ربهَّ مللغة ملد 

 م  مجو. وا أحم زةِّ 

 *** 

 

 ص.116هن، 1418ومل لكو وملًقايفة، ملرًبط: مةنطمة م إمجمهة للرتبهة  ،مل يك  ع محللهم يأتله  اه (26)
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 (27)مع الطفل يف القرآن 

 أحباث هذم ملو ا  هي: 
إة آ   مرمو، م رإننة ضا ة، م رإة إبرمههم م لهب، م ر مالن هار مألمًب، محلمب وملكالبة، ملرَّ 

وملر اينننة ومل ناينننة، ملصننن  ،  - هللا  لهننن  وإنننلم صنننلى -، م رإنننة امننن  رإنننك  هللا لقمننناو محلونننهم
 مل عابة،   لهم مالة طاو يف مل عابة، ملنفقة  لى مألوالب.
 *** 

 

 ص. 87 ،  بملد: مو عة بمر محملعة، ب. ،أتله  أمح  مألزهر  (27)



35 

 

 (28) مناسك الصبيان 

 كضكع مناإك محلج للصعهاو: ناص يف م ر مة ل  أة     إ  إنرمم حب ٍ يذبِّ 
مننك  إذ قننبَّ  ؛ب بًنن؛ مننك ملننناس أملونناو هننذم مةكضننكع، مننع شنن ة محلاحمننة إ  مل لننم بنن  نن   -1

 إله . جْ    ملناس مك ق ي  

ر  لننى بغه نن  من ننا  ًننِّ قننة يف ب ننش ملفق نناء، ال يونناب مةننرء ي  فرَّ أو أملونناو مناإننك ملصننعهاو مِّ  -2
 .إال ب نا وملقَّة

يفوننناو    نننا ومالإننن  ال  هلنننا  ؛مإننن ه ا  أبًنننر ب نننش ملفقننن  ةسنننائب هنننذم مةكضنننكع ننن و  -3
 حملهلة. و رجي ا ن مةً 

وممل هننناحم م ة ريفنننة  م  هننناب بًننن؛ منننك ملنننناس يف وق ننننا محلاضنننر محلنننج ومال  منننار ًبلصنننعهاو، -4
 أملواو مسائل .

 وق  مق صر يفه   لى مةذمهش مألرب ة ومةذهش ملطاهر .
 

 

 ص.145هن، 8141بمر أص مء مجمل مع،  ،أتله  صاحل بك  ع هللا ملمجملم (28)
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 األطفالالحتساب على 

  لى أإئلة م مة:  (29)هش هذم ملو ا جيِّ 
 لننى ذلننك  ننك ملننن   ن كو  ك مةنور، وهننب  عننا مننا ينن    روو مة روف، ويِّ هب مألطفا  ي م   -

 رضي هللا  ن م؟ -وأص اب  ملورمو  -صلى هللا  له  وإلم  -ملورم 

 مةنور؟ر مألطفا  ًبة روف وهنه م  ك و  ن  أمْ س ا   ما مل رحما  مليت  ِّ  -

 ك يقكو ًبالمل سا   لى مألطفا ؟م   -

ب إلهننن  ملوا نننش أو أطفنننا  ملوفنننار يننن مروو ًبلننن نك  يف م إنننمجو، ويننن مر أطفنننا  كصنننَّ وممننا   -
ة، وملصنننمجة وملصنننكو وطا نننا  أننننرى، ومرم ننناة قنننة ًبل قائننن  م إنننمجمهَّ مةسنننلمني ًبألمنننكر مة  لان 

م إننمجمهة، ومألن نناء يف    مل قائنن   الن ا خيننِّ  نند مبنن ن ننكو  ننك مال  قنناب وملن  ويِّ  ،آبم  مالإنن ئذمو
ع عْ  ر ولننِّ قننة ًبألبننب وملزينننة ومللننَّ فننة مآلبم  م إننمجمهة مة  لان مننا ، وجال   رَّ و ننناو  مةِّ  مل عننابم 

  لنننع    مبمجبنننع  ننن؛ مةسنننلمني، ومةمجبنننع ملنننيت يفه نننا    محلرينننر للنننذبكر، ومةمجبنننع ملنننيت يفه نننا  لنننع  
   ملل ش وملل ك محملرمة.نع آنر، ومق ناء آالمبمجبع حمن 

 *** 

 

 ص. 95هن ، 1419حمجرمةكمل  ًببس او: إبمرة  ر او م إمجو إي،  ،أتله  يفضب إهلي (29)
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 ( 30)طفلفتاوى وأحكام خاصة ابل 

 ًبمل ! ًب هذم بعا ن ر من  ِّ  هب أو خي  
 ننة يف مسننائب مل قهنن ة، وملننك  مصنن؛ مألطفننا  يف مآلنننرة، ومسننائب مل  ننارة وهننذه ملف نناوى مكزَّ 

وملصننمجة ومسننائل ا:  ننكم  مل فننب  لننى صننمج  ، وبنكلنن  مةسنناحم ، ومصننايف   يف  ، نناو ومل قهقننةوم ن 
ملزبنناة، أملونناو مننا  مل فننب، صننهام ،  ،و نن؛ ذلننك ملصمجة، وإمام   لآلنننريك، وصننمجة م نننازة  لننه م

ونننم  هننن  منننهمجب مألطفنننا ، أملوننناو ممجبنننع عنننة  لنننى ويفننناة مل فنننب، ملِّ مر ننن ، مألملوننناو مةرت ان ملجننن  و ِّ 
 قة. فران ش مألطفا ،  كحمه  مل فب و ربه  ، مسائب مِّ    مل فب، أملواو لِّ 

 *** 

 

 ص.142، هن1419ملر ك: بمر ملصمه ي،  ؛ ع و ر هش يكإ  ام  مل  هد (30)
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 ( 31)األدب اإلسالمي لألطفال 

مضنننمكو أب  مألطفنننا  م إننننمجمي،  ؟ا  م إنننمجمييفهننن  أرب نننة معاملننن : منننا هنننك أب  مألطفننن 
 لل فب، ب ا مكمب أب  مألطفا  م إمجمي.  م  مِّ  ن ب  ملرتمث مل ر  م إمجمي م  

 .(32)وأيفضب مك هذم وأهم ب ا  ب نكمو: "أب  مألطفا : أه ميف  ومسا  "
لرئهسننهة   ننا وةطننرة م إننمجو هلننا، أب  مألطفننا ، مألهنن مف مويفهنن  مخسننة يفصننك : مل فكلننة: أمههَّ 

 ة ألب  مألطفا ، مكضك ا  أب  مألطفا .ألب  مألطفا ، ملسما  مألإاإهَّ 
 ش أب  مل فننننب وملو ابننننة لأطفننننا  مننننك مألبيننننش م ريفننننة  ممنننا قالنننن  مة لنننن  يف م امتننننة: يسنننن كحمن و 
وملكقننائع  ،   لى ملنصكص ملص ه ة  من     ،قةص ه ة مك َّ  ر م إمجمي مللامب لل هاة م ريفةً مل صك  
ن نن  إننمجمي ملننيت مت  زم  مجمل مع م قة، وي ام إ  م ريفة ممهان ا مةك َّ ومألملواو مللر هة مك مطاهنان  ،ملًاب ة

 هذه ملصفة. 
 :ًبأنرى يف هذم مجملا ، من   شٍ إ  بِّ  بما أش؛ِّ 

 .(33)ة إإمجمهةص  مألطفا : برمإة ةق يَّ ق   -

 .(34)إع بنائ ا قايفة مل فب مةسلم: مف كم ا وأِّ  -

 *** 
 

 

مكر ص )ويفه  نلت ب ا مأل 87هن، 1418اهرة: بمر ملفور مل ر ، ملق ،أتله  إمسا هب  ع ملف ا   ع ملوايف (31)
 ملقكمهة(.

 ص. 256هنن، 1418م إسة ملرإالة،  :ب؛و  ،2ط ،وهك مك أتله  ام  ملسك بريغش (32)

 ص. وهك حمزء مك رإالة أبابنهة. 400هن، 1418: بمر مةسلم، ملر ك ،أتله  ملعهش بك م مج مللكيد مة ؛  (33)

 ص.415هن، 1419: بمر ملفضهلة، ملقاهرة ،أتله  أمح  بك  ع مل زيز محلله  (34)
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 ( 35)اقةاخلطة الب 

مأليفضننننننب، يسرتشنننننن وو مقني إ  ى أإننننننئلة   ينننننن ة مننننننك مللننننننعا  مل ننننننكَّ ر مة لنننننن  أةنننننن   لقننننننَّ يننننننذبِّ 
، يقكلننكو: منناذم ةف ننب؟ ومنناذم ةقننرأ؟ وبهنن  ةقننرأ؟ اقننً ن ل  أو مِّ  اة أو برانجمننً  كو، وي لعننكو ن نن س نصننن وي  

ملننيت جيننش   وننا؟ ومننا م  ننكط مألإاإننهة صننن صنا؟ وما ملصفا  ملننيت جيننش أو ة َّ ب ةقْ وبه  ةس ومن 
وبم إننا ة ةننناو؟ مننا أةسننش مألوقننا   ج إا ا  أ منا؟ مىت ةناو؟ من ق ا يف ملها نا؟ وبه  ةِّ  مان أو ةِّ 

 ننني ًبلسنن ابة ؟ وبهنن  ةعقننى م م ان نا مألمننرمك  أةفسنن   للقرمءة ومل  صننهب مل لمنني؟ منناذم ةف ننب ملننىت ةقنني  
 وملع جة وم شرم ؟

هلننم يفه ننا ملنصننائ  وم رشننابم ، ويضننع هلننم  بسننجان و ننش هلننم رإننالة يِّ وذبننر أهنننم طلعننكم مننن  أو ي  
بنناةكم يرينن وو   ،لننريفكو س وو، ومالر قنناء إ  مننا ي كقننكو ويرينن قهنند مننا يِّ ل   ؛ومالقرتمملننا  يفه ننا ملنن ممج  

بمننا بنناةكم   ،عكوم، وبهنن  يقننرؤوو ويسنن ك ن ن ننة لل  صننهب مل لمنني، ي ريفننكو وننا بهنن  يقضننكو أوقنناهت  
مكو منننك قننن ان ومننناذم يِّ  ،مهنننابيك مل لنننمنصننن  ونننا يف ج لننن  ومنننا ملو نننش ملنننيت ي ، قايفهنننة ةً يريننن وو ن نننَّ 

   مألةفع ومألهم؟ملو ش، وما هك ملو ا
  رإالة أنننرى صان  لى أمب أو خيِّ  ؟جمكو أوقاهتم ن هاو: به  يقرؤوو ويِّ ع  هذم لن    أو ب ابر بنيَّ 

عنننننة مسننننن قلة لعهننننناو: مننننناذم يقنننننرؤوو، ومنننننا هنننننك " ر هنننننش مألولنننننك  " يف مل  صنننننهب مل لمننننني يف مةو 
 ؟م إمجمهة

 
 

 

 (.8 :)ب ش قهمة ،ص183هن، 1417بملد: بمر ملقلم،  ،صمج  م ال   ؛م  ة مل مقة لذ  ملنفع مل كمقة (35)
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 (36) إعالم اإلنسان أبسباب احلفظ والنسيان 

نفننك  ننك إذ إو ملنسننهاو ال ي   ؛  مل لم وقلننة ةسننهاة فْ   أو مكضكع حبً  ب كة إ  ملن مة لان ر يذبِّ 
ا، منن م  ْ مننا بنناو يف ن مننة ذلننك ووإننهلة إ  يفن   اوأيضننً  ،ملو ننا  وملسنننة م ةسنناو، وأ ننن ًبل لننم  لننم  
ش مننا جيلننش  نننن وجي   ،رضنني هللا   ننا   مل لننم، وألو ملننذ  ي مننب مبننا يِّ فننْ ملن  وألو م إننمجو قنن  ب ننا إ 

 لم  و مل  وب ك   وإ ه .   يف وق   ويف  ن عار  يِّ  - عار  و  ا   -إات ملر  
لل فنن ، من ننا: مل قننكى، مل كمضننع، ملصنن ، ملننش م نن؛ للغنن؛،  ( إننعشٍ 100ر مة لنن  )وق  ذب  

، ملن نننند ًبللغننننة ملفصننننه ة، محلفنننن   لننننى طرينننند ملسنننن م  مةننننذمبرة، محلفنننن  يف ملصننننغر،  نننن و م نننن  
 و م رها ،  ر هش ملكقا، مل مب.حم  اب،    وم كم ، مال

  *** 

 

 ص.210هن[، 1410ب : مو عة ملص ابة؛ ملقاهرة: مو عة مل اب ني، ]ب    ،مك أتله   هسى بك شري  ملهماين (36)
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 مكانة األستاذ يف الرتاث

   يف حمام ننة بغنن مب، مربننز إملهنناء ملننرتمث مل لمنني مل ننر  ب نننكمو "مواةننة مألإنن اذ يف قننن ةنن وة  ِّ 
ة  امننة، ولننهع مننك زمويننة مننك انملهننة  ربكيننَّ  وم ، لوننك ًننب هننذه ملننن   من  قنن  ملننرتمث مل ننر "، و هننب أو  ِّ 

أحباث ملن وة يف ب ا  يمب  نكمو "برمإا  يف مواةة مألإ اذ يف  وص ر ْ  ،قةة ضهان  نصريَّ قكمهة 
 وممل كى  لى مةكضك ا  مل الهة:  ،(37)ملرتمث"
 مألإ اذ ومل  لهم م ام ي ق نًا ومل يًًا.  -

  ر .مث ملمألإ اذ ملفاضب يف ملرت   -

 مبك إ نكو. مل  لهم يف ةطرن  أب ِّ  -

 ة مواةة مألإ اذ يف ملرتمث مل ر .ة  لى بقَّ اترخيهَّ شكمه   -

 مواةة مألإ اذ يف ج كطة  ربهة يف ملرتبهة ومل  لهم.   -

 مل لمي يف ملرتمث مل ر . أإع و قاله  محلكمرن  -

 مواةة مألإ اذ يف ملرتمث مل ر  م إمجمي. -

 م م مرس مل رم .طِّ ممجم  مك ةِّ  -

 *** 

 

 ص.128هن، 1409أص ر   حمام ة بغ مب  او  (37)
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 (38) آفات العلم

  طالننش  لننم، أو يقننرأ لننْ وأةص  بب  اق، بن   ،فا يف هذم مةكضكعملو ش مليت أِّلان  أةفعن هذم مك 
ك لننن ، وناصنننة يف هنننذم ر   وم يفهننن ، أو  ننن  ةننرك مإننن    ايفإةننن  ال شنننك جيننن  يفهننن   مجحمنننً  ؛هننذم ملو نننا 

 نف ن وإنكمين وذم ملو ا  وبغ؛ه.ملورم أو يأب ك هللا  ،يفه  "أمرمك" مل لماء ر ْ مل صر، ملذ  بِّ 
ويقنننك  م لفننن  يف ملومنننة: إنننعهب مل لنننم افكيفنننة ًبةوننناره ومةلنننا ، ومننن منب مللنننه او يفهننن  ال 

  ملقصنن  وم رمبة يفهنن ، ومن ننا مننا يِّفسنن  فسننن   ذم نن   لننى صنناملع ، ومن ننا مننا يِّ صننى، يفمن ننا مننا يِّفسننن  ِّ 
 م  هللا.وملناحمي مك  ص   ،إعهب مل لش
وملننىت  ،كِّ لل لننم يف فسنن ه ننرن ا  مليت    ا إ  برس مآليفل فن ي ل الش مل لم أو ي  لك ينعغقا : لذ 

 شيء من ا ب . مَّ لن ال يِّ 
وقننا  يف م امتننة: ةننا بنناو مل لمنناء وطلعننة مل لننم يف ملقهقننة مألمننر هننم صننفكة ملصننفكة مننك ملننناس،  

ش أو صنناة  لننه م، وحمنن   ن  ملننناس، وباةننا ملربنناهتم وإننوناهتم اِّ  مقلهب ملزلب يف أنمجق م بع؛ً  اوب
كم ملقلك ، ال مك أحمب أو ين ف ننكم هننم ًبل لننم وبفننى، ولوننك مننك أحمننب أو ينفننع صف  روم ملنفكس ويِّ   ان يِّ 

 ك  وملس مب.عِّ ملق   -ر  ن  ملناس  -ق ، ويو ش هلم  ن ه هللا ب لم م، ويف   هلم قلك  نلْ 
 هي:  -ويفق  هللا  -ومآليفا  مليت برإ ا مة ل  

 وحم  هللا   ا . م لغ؛م مل ل  ل   -

  ماو مل لم. بن   -

 ملقك   لى هللا بمج  لم. -

 مل  كى يف مل لم وملقرآو. -

 إذال  أهب مل لم. -

   م لهة يفه .يفقْ  -

 ش.جْ  ومل ِّ ْ  ملون  -

 مةرمء ومةااصمة وم  م . -

 ملنسهاو. -

 ملغرور. -

 ش ًبهلكى، ومل قله  مأل مى، و وهم آرمء ملرحما .مل  ص   -

 

 هن.1410ملقاهرة: بمر مل لكو م إمجمهة؛ بري ة، ملس كبية،  ،  أ   ع هللا ام  بك إ ه  بك رإمجوأتله (38)
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 ع يف ملف كى.مل سر   -

 ومحلق .مل  اإ   -

ى مل نناق حبلهننٍة أ ننب، وال مر نن ى ملِّلننًَّة أيفاننر مننك مل كمضننع، ش: مننا  لننَّ جننْ   ومل ِّ ب يف ًب  ملوننن ور  
 أإكأ مك ملو  ومل جش.  بز وما  ربَّى مل اق بربمٍء أملقر، وال  ز َّ 

م وللمننن  لم إنننكمًء، وهننني أهنننب مل لنننم ًبل كمضنننع للم لننن  -رضننني هللا  نننن   -لنننذلك وصنننى  منننر 
 .مأب ً  رٍ بْ يفاحم ل ا منك  لى ذِّ  ؛ةه ة  الهةص

منننكه ملنننناس، و  لَّمنننكم لننن  ملكقنننار وملسنننوهنة، منننكم مل لنننم و لان :   لَّ - رضننني هللا  نننن  -قنننا   منننر 
 لوم ب لموم.م مكه، وال  وكةكم حمعابرة مل لماء، يفمج يقكو حم ْ م من ، وةك  لَّ م ِّ و كمض كم ةك   لَّ 
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 ( 39)طنيرفع األسا

 م مللري ة م إمجمهة يف م صا  مل لماء ًبحلواو.وْ هلذم ملو ا    ور ملك  ملِّ ة ملقضهة محملكريَّ 
 ب مل مجمة مللكباين رأي  هنا يف  مج ة أمكر: من وجيِّ 

 مألو : أو مال صا  ًبلسمجطني حمائز وملسك.
 وملًاين: أة  ومحمش.

 .اوملًال : أة  ق  يوكو ممنك ً 
صنناهلم واعننة ملسننمجطني حمننائزة  ن  ،وو محملعننةيفننأو مال صننا  مر عننة ب ،انً وملسنن  مأما  ك بكة  حمننائزً 

ش منننايفع ش  لهنن  حملننْ إننهما إو بنناو إننهرت َّ  يف ملقننك  جبننكمز هننذم مال صننا ، ال ب  نناق  ة، وال يننرتبَّ م نن؛ان 
 لأمة.

 ؛إال بنن و وملضننرر ع محملننرَّ ننن يفن ملكمحمننش إال بنن ، أو ق ي   يففنني ملالننة إذم ق ينن مَّ  ،اأمننا  ننك بكةنن  ومحمعننً 
 .حمكهرها أو ما ال ي م ملكمحمش إال ب  يف ك ومحمش   ،ةمك قا  ة أصكلهَّ  اوذلك مة مجقً 

ة   ننكب  م ال ةصننل ة بينهننَّ أمننا ملصننكرة ملًالًننة: وهنني مال صننا  مةمنننكع ًبلسننمجطني، يف ننك مكمصننل ِّ 
رة مننك أ  صننك  د ًبجمل مننع،ل نن  ي   ش  لننى هننذم مال صننا  يفسنناب  ة  لننى مألمننة، أو إذم  ر ننَّ آاثرهننا م جيابهننَّ 
 صكر ملفساب. 
 مجمل  أو مللكباين باو يف  صر م مجيفة م إمجمهة.قلا: ويِّ 

 

 

 

 ،ام  بك  لي مللكباين؛ برمإة و قهد ملسك ام  مل اهر ام  ؛م مال صا  ًبلسمجطنيوْ ريفع مألإاطني يف ملِّ  (39)
 ص.100هن، 1413ب؛و : بمر مبك ملزو؛ صن اء: مو عة م هب م  ي ، 
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 (40) العالقة بني العلماء والناس

ك ةننا ينعغنني أو  وننكو  لهنن  برمإة ملك  مل مجقة بني مل لماء وملناس يف أطكمرهننا مةا لفننة، و ننرْ 
زوو ة  م، ومواةة مل لننم ملننذ  ي مهننَّ واومب مف كو مل لماء  مجقة يف ملال  ا ملسكية ب   أو مل  هذه مل

بما  ناولا ما باةا  له  ملهاة ملسل  مك مله  طعه ة مل مجقة مليت باةننا إننائ ة بننني  مننكو   ،ب 
ملناس ومل لماء، وأإعا  ذلك، ومك مله  طعه ة مل مجقة مليت باةا قائمة بننني مل لمنناء ووالة مألمننر 

ا ق قننة يف وقننا ملننناس ملننرمهك، مننك ملهنن  بكهنننِّ  مجملك لل الننة ملننيت  له ننا  لننك ر  ننر   ،يف مةسننلمني
ة ملنننيت باةنننا  له نننا، و لننناه  هنننذه محلالنننة منننك ننننمج  بهننناو أإنننعا  ةلنننكئ ا،   ًبحلالنننة ملسنننكيَّ  نننِّ  ن  

ك ملع نن  إ  مننا ر  ننر   ،عا  لننى نلننب مل مجقننة له ا، ومآلاثر مليت  ر َّ  و اذم مك مةطاهر مليت      
او رك أمههة بناء ملًقننة بننني مل لمنناء وملننناس ومل لمنناء ومحلوننَّ  ْ إ ن  وم، ينعغي أو  وكو  له  هذه مل مجقة

يف مل نناق م إننمجمي، وضننرورة محلفنناوة ًبل لمنناء وآرمئ ننم، وإشننرمب م يف مسننائب محلهنناة مل امننة، وأمههننة 
  مألمننة صننْ اه ةِّ ل وننكو أبمة مل لمنناء يف ملقهنناو بننكمحمع م جتننِّ  ؛   ؛ وإننائب م  ننمجو يف مل نناق م إننمجمي

   ملهاهتا.مجإصو 
 قلا: وق يقب ملوا ش بب ما ينعغي أو يقا .

 *** 

 

 (.3ص )ملو ا  م إمجمي؛ 142هن، 1419ملر ك: وزمرة مألوقاف،  ؛أتله  إه  ام  إابم  مللنقه ي (40)
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 (41)البكة يف فضل السعي واحلركة

ع ومقننع ملننناس، ب ملسنن ي ومحلربننة" ب ننا   هننب مل نننكمو، مفهنن  يف مضننمكة ، ننن   يف يفضننْ  ،"مل بة
يف م قعننا   لننى مل منننب،  ألملنن   لمنناء مللننايف هة ًبلننهمك، مننك وصننا  قننر  زبهنن ، ل لنن  رأى بسننمجً 

 ش ملرز  محلمج .رهم بقهمة مل مب يف م إمجو، وبسْ ذبان ع إ  قلم  لهِّ يف ِّرن 
بلننننن  نا هننننذه يف ملوننننن  جم  ننننن يك، و لنننننى  أهنننننب   : "ةننننا رأيننننناِّ - رمحننننن  هللا -يقننننك  يف مق م ننننن  

رف م  منننن يك، مننننكمحملعني  لننننى ذلننننك م  ضنننن يك، وصنننناروم إذم رأوم أهننننب ملريفاههننننة يف مالشنننن غا  ًبحلننننن 
 نننة منننن م أو مل َّ  احملنننن   ؛أملنننكمهلم، ومزبروم أيف ننناهلمه نننا وملنسنننكمو، مإ نقصنننكم ملعلننن مو، ورمملنننة ملرحمنننا  يف

ملهننن   -صنننلى هللا  لهننن  وإنننلم  -غ م قنننك  ملرإنننك  علِّ بننن هنم ق يننن    ؛وملسنننوكو، أمنننر يفاضنننب مسننننكو
أو أشننر   أملععنناِّ  ،((إو هللا ال يش ملفننارت ملصنن ه ، ال يف  مننب ملنن ةها وال  مننب مآلنننرة))يقك : 

ةعهنننناء أع بننننرووم، مننننك يفضننننائب ملصنننننا ا ، وأهنننننا لنفان ا  مننننا يسننننلي قلننننكوم، ويننننِّ هلننننم يف هننننذم ملو نننن 
 ملو  يف ملزرم ا ، وأو ملزرع أيفضب مةواإش مل هعا .  يفضب   ابم ، وأبنيان 

  يفضنننب  بننننيان ننننا ، وأِّ وأذبنننر منننا ورب يف ذلنننك منننك مألملابيننن  وملنننروم  ، ومآل   ملورننننا  ملعهان 
انننع م ومننن  ف م يف بنننب مألوقنننا ، ويفضنننب منننك أط نننم ذو   ب  ا ، ويفضنننْ نننن لنننى ملعننننني وملعملسنننا ي  

 ها يف  زهلا.ل ا محم  اب  محلاحما ، ويفضب ن مة مةرأة لزوحم ا و كهلا، وأو مك أيفضب يف ْ 
ر يف لنننن لم يف بةهنناه مننك مألهننكم ، وملِّ ك مإنن  مل ا إننن وأذبننر يفهنن  مألشننهاء مةنمهننة للمننا ، ملننيت مننن  

 مألب م . ع أنرمه م
 بلر  قك . ،  يف محل ي  ملنعك رو  ما وأورب يفه  مك مل شان 

ونننة، وأذبنننار مننن  كرة، برب  نننا ل  وأربف ذلنننك أملابيننن    نننم  يفه نننا مل بنننة، و نفننني  نننك مةنننرء مهل  
نة، ومسائب  ة وميفننرة، ويفضننائب م مننة س  س  حمه ة مِّ  مملسنة، وآاثرً  وأةطم بني ذلك آبمًبً  ،مل كرة
 ًبهرة.

غ يف من هنناره ومن صنناره، ًبلننن وأِّ  ،  ملنن ةها ومآلنننرةننن؛  يفانرة، جتمننع ةسنن  مل ا  م  أورمبً ش يفهوأر ان 
قاإننكو  له م ما يِّ  ألهب بل ان، مس مجً  اانيف ً  وأوض   رمئش آاثره وأنعاره؛ لهوكو إو شاء هللا ب اًبً 

  ..".م   إع ة أبكموقسَّ  ،ل  اء م نكمو امك هللا ملغفرمو، ومل مسً  امك مل ناء، رمحمهً 
 *** 

 

ب؛و :  ،هن(782 ام  بك  ع ملرمحك بك  مر ملكصا  محلعهلي )  أل   ع هللا ؛مل بة يف يفضب ملس ي ومحلربة (41)
 ص.429هن، 1414بمر مة ريفة، 
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 من علوم القرآن 
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 (42)؟رآن الكري فظ القكيف ت 

ع هننذم ملو ننا  مإنن ن ام  جهننش، بنناو هننك ملسننعش لكضننْ  يف مق مننة مل ع ننة ملًاةهننة هلننذم ملو ننا ن 
 ملو ش مة لاوة!  هع   ملفذ، ملذ  بزَّ 

إننناروم  نننكم  ملنننيت منننا م ِّ  ؟يفقننن   سننناء  م لفننن : بهننن  وصنننب أ مجمننننا ملعنننارزوو إ  قمنننة مل لنننم
  له ا؟

ورحم نننا إ  م  نننكم  مألو  يف طريننند إبننن مع أولئنننك  مل سننناؤ ،يف هنننذم  لننناِّ قنننا : ل اةنننا أتمَّ 
ط ، وهننذم ممننا جي لنننا ةننزبمب مأل مجو، يفإذم   أحم  أو مة مجقة بً؛ من م باةا مك ملقرآو ملورم وملفْ 

 ة إ ننا  عنن أ مننك ملقننرآو ة مل لمهننة م ناةهننة ملصنن ه ننكة صنن ه ة يف بننناء مللاصننهَّ قنا ننة أو أو  نِّ 
 .ا، وو هً ايف مً ، و اطً فْ ملورم: ملن 

 ؛ نايننة أولهننا هننذم مةكضننكع ؛ط ننمروو يف طرينند ملفْ قا : وةا رأيا ملوً؛يك مننك مللننعا  ي  ًننَّ
 يفواو هذم ملو ا !

 اأإاإننه   اوق  قاو برانمج  فه  ملقرآو ملورم )ل ل  يف ملس كبية( ًب  ماب هذم ملو ننا  من جننً 
رانر من جنننً يف ملنن ورم  مل  ريعهننة ة رإننني مللقننا  وننننمجو  وم اهنن  مل يف  اقنننرآو ملوننرم يف مل ننناق، وقنننِّ

ر بننن  مة لننن  يف بو  ب نننا مننن مرس ملقنننرآو يف ملفلعنننني، ويف ب نننا   هنننا  ملقنننرآو ملونننرم، وملاضننن  
   ي ة مك مل اق.

 ؛ول لنن  مننك بربننة ملسننن   ،لوننرميففه  ةكر مل لننم، وروملاةهننة ملقننرآو م ؛ لى معاملً  وجي  مةرء إقعاالً 
وو ننن   - صنننلى هللا  لهنن  وإنننلم -إ  رإنننك  هللا  ملقنننرآو وجتكيننن ه مسلسننمجً   ى ملفننْ فننن   لقنننَّ يفننإو م لان 

ر لنن  ذلننك، وهننم وكو هذه م حمازم  يف مل صر محلاضر، إو  هسَّ لن إبجناز  ر ة أل مجو ملقرمء ملذيك ن  
 قلة، أو أهنم  ؛ م رويفني  ن  م طم ملناس!

كضننك ا  ملو ننا ، وملقنن رة  لننى  لنن  أبننابني يمننب مللنن ابة مل اةهننة مل الهننة، يفرت هننش مومة
 ض .مل  ع؛ ومل  قهد حملاهر وم

وق  حم ب ب اب  يف مخسة يفصك ،    ا معامل    ي ة، هي: مت ه  ملقكم   مل امننة وملضننكمبت 
 لننى محلفنن ، مةرمحم ننة ومة مرإننة  ةننن ه ن ة مل  عهقهننة مةِّ ة يف ملفنن  ملقننرآو ملوننرم، مل ننر  مل ملهننَّ مألإاإننهَّ 

 ممجملطا .و ًعها محلف ، وصا  و 

 

حم ة: بمر ةكر  ،2ط ،يب بك  ع ملرزم  ملغكاثين ؛ةهَّ ملم   أإاإهة وطر   به   ف  ملقرآو ملورم: قك  (42)
 (.1)مع ملقرآو ملورم؛  ،ص195هن، 1418مةو عا ، 
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( 9)مل ننر  مل ملهننة مل  عهقهننة، و ( مننك25)قا نن ة للقكم نن  مل امننة وملضننعت، و (19ب )وق    َّ 
 صكر للمرمحم ة ومة مرإة.

 كل  ل ى مل او وم اص.عِّ لهة، وقن  م  يفائ    مل مء أ مجو،   بان ويف أول  وآنره  قاري  لقرَّ 
* ** 
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 عكس الظاهر

ف   ع ه ولغة مل ر " ب ا  يفري  مك ةك  ، ة لان  " وع ملطاهر يف ضكء أإلك  ملقرآو ملورم
 ص.162هن، ويقع يف 1412زمي ، ملذ  ص ر يف ملقاهرة  ك بمر ملص كة 

وحمنناء هننذم مة لنن  لهع نن   ،  طكم  مل نناريخ، وهننك انبرب يف م لَّ فر  وهذم مةص ل  ملعمج ي ق يِّ 
ث يفه منننا  نننك لني،  ننن َّ يفصننن ي اط  ، ويضنننع هنننذم ملع ننن  ملفريننن  بنننني مسنننن مش وجيمنننع إننننني  ننن بً نقنننان ويِّ 

" وننننع ملطنننناهر" يف م رإننننة ملسننننوابي، ومننننع مةفسننننريك ملعننننارزيك، ومننننع شننننرم  مللنننن ر، ومنننن لك  
 .  وقرين   وبمج   رق   طِّ إ  برمإة يفنهة، يفعنيَّ مةص ل  بني مل لماء، ر بر  
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 (43) من مسات اجلمال يف القرآن الكري 

لفننن  أو ملننن ميفع لننن  إ  ملع ننن  يفهننن  هنننك م  ر زة هلنننذم مةكضنننكع م مهنننب مهلنننابف، ذبننن  برمإنننة منننكحم  
لة، بنننب هننني ا إ  م إنننمجو بصنننن مة لنننار مفننناههم للجمنننا   لنننى ملصننن ه يك ملفونننر  ومل ملننني ال متننن ِّ 

يف بننمجبان  اومحمننً ة ومالق صننابية، ووحمنن   هلننا ر  مة لر  بفضب قكة أص اوا م  مجمهننَّ  ،ةمفاههم وض هَّ 
 !مع مألإ 
برم  م منننا ، منننك نصنننائ  م منننا  يف إنننائب إهننني: و  ،ب مكضنننك ا   يف مخسنننة يفصنننك وحم ننن  

الال  مأللنننكمو يف ملقنننرآو ملونننرم، لكملنننا  ملقنننرآو ملونننرم، م منننا  ومنننا م نننناه يف ملقنننرآو ملونننرم، ب  
فننننكو، لكملننننة م بننننب، صنننناملش م ن ننننني ومةنننن مك، زنننننرف مألرك، ملنننن   مننننك ة: ملفقننننرمء مة  فان قرآةهننننَّ 
 ، مل   مك ملنار. ، ملكمر يف إاملة محلسا ، مل   مك م نة ْ ملعن  

 

 

طن ا: بمر ملص ابة  ،إه  نضر ؛م ما  للمسلم  ملقرآو محلعَّ مك مسا  م ما  يف ملقرآو ملورم: به  ير ان  (43)
 ص.80هن، 1413للرتمث: 

، ملقاهرة؛ ب؛و : بمر مللرو  ،ب نكمو: م إمجو وملفنكو م مهلة ةر بو ا  للوا ش مة روف ام   مار : وأذبان قلاِّ  
 ص.295هن، 1411

 ،مإ ارحم  إبرمههم محلازمي مك ب ا ب ش مبك  همهة ومبك ملقهم ؛"أقسام  -ملقهق    -م ما : يفضل  " وب ا  
 ص.199هن، 1413ملر ك: بمر مللري ، 

م إمجمي ة مك ملناملهة م إمجمهة هك  مج ة ب ش ص ر   ك مةو ش ش يف ملطاهرة م مالهَّ  ن مد ما بِّ ول ب أوإع وأ  
 ة لف ا صاحل أمح  مللامي، وهي:  ؛بع؛و 

 ملطاهرة م مالهة يف م إمجو. -

 .(ملفك -م ةساو  -مل عه ة )مهابيك م ما  يف ملطاهرة م مالهة يف م إمجو:  -

 ة يف م إمجو.ملرتبهة م ماله -
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 منهج القرآن الكري يف رعاية ضعفاء اجملتمع

م، أصننل  "من ج ملقرآو ملورم يف ر اية ض فاء مجمل مع" ب ا  مفه ، يف مكضكع محم ما ي م نن 
  مل عه نني، وهننم: مةننرأة،  ْ  يفهنن  مننن ج ملقننرآو ملوننرم يف ر ايننة أصنن ا  ملضننَّ ، بنننيَّ (44)رإالة بب ننكرمه

 مها.   ملكمل مو يف ملا  بن ومألطفا ، ومله امى، و 
 هي:  ،ر ر اية أص ا  ملض   مل ار ، يف إ ة يفصك 

ومةس ضنن فني يف مألرك، ومبننك ملسننعهب، ومةرضننى ر اية ملفقرمء ومةسابني، ومل عهنن ، وملغننارمني، 
 وملزمىن.

ة للضنن فاء بلغننا أ لننى برحمننا  ملر ايننة، يف نني ق  ننرت  ب ملعاملنن  إ  أو ملر ايننة ملقرآةهننَّ و كصننَّ 
لننى مننك وقك نن   لننه م إال وهننناْ وقنن   احماةعننً  ر  مننك  اقع نن ، وأقامننا وملننذَّ  ، ننن  ع يفهنن  م ضننرمر أو خيِّ

  هع مألإعا  مةاة ة ل .
بعنن؛ وهنناو يف ضننماو إننمجمة مأليفننرمب ومجمل م ننا    ما ر ى ب  ملقرآو ملورم ملض فاء لنن  بور  وأو 

 ؛، قنننكة وصننن ةومننناالً  م، مق صنننابً المنننً و ن  امبا لننن  حمكمةنننش ملسنننمجمة مة لكبنننة، يف محلهننناة مل هعنننة: بيننننً 
ز  ننك مجمل م ننا  مألنننرى  نن؛ مةسننلمة، يفهوننكو  زينن  اوذلننك ملننىت يوننكو مجمل مننع م إننمجمي مسنن غنهً 

ف بنن  ن ننرن ت محلاحمننة، ملننذ  قنن  ي    وأملوامنن ،  نن؛ ناضننع لضننغْ لقرمرم ننن  ام اةش،  ننا  م ع ننة، مالوننً 
 يفهسقت.

 *** 

 

 ص.494هن، 1413حم ة: م ابع شربة مة ينة مةنكرة لل عا ة وملنلر،  ،أتله   ماب زه؛ ملايف  (44)
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 (45)رى يف القرآن الكري الق  

منننك ملسنننماء  يففننن   هللا  له نننا بربنننا ٍ   ، يفمن نننا منننك آمنننناْ رآو بروس و نننن رى يف ملقننن أةعننناء ملقننن 
يف ب نن   ،  يفه ننا ويف أهل نناكرن ك بننِّ ا بطلننم أهل ننا، ومننك ملقننرى منن  يف نننذها رونن   ومألرك، ومن ا مك بفر ْ 

 وملفقر وم  ب. ،وملطلم هللا  ن ا ملوفر  
 .اهمً  ط مبني ملقرى وأهل ا ملكمرً  اث ملقرآو منلئً وق    َّ 

 مرة. 56وذبر لف  ملقرية وملقرى قرمبة 
 *** 

 

 ص.135هن، 1416ب؛و ؛ بملد: بمر مبك بً؛،  ،أتله   ع مةن م  ع ملرمضي مهلامشي (45)
  ملو ى: ملقرى ملطاةة يف ملقرآو ب ا : مالحنرميفا  ، مة يفه قع مةلكال ةز ة مل له   ،قلا: وأمشب مك هذم وأ مد 

 ص.504هن، 1412ب؛و : بمر مهلاب ،  ،إ ه  أيك  ؛ملورم
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 العلمي يف الناصيةاإلعجاز  

  قننن ما إ  مة متر مل اةي مألو  لإل جاز مل لمي يف ملقرآو وملسنننة، ملننذ   ِّ  ان جممك ة أحباث قِّ 
ث  ننننك ملناصننننهة و مجق  ننننا وهنننني    نننن َّ  ،هننننن1408 /2 /28 - 25يف إإننننمجو آًبب يف ملفننننرتة مننننك 

ملعننناملًكو منننك نمجهلنننا إ   قرينننر ب  ملهنننة،  كصنننَّ و ة يفا  ، وهننني أحبننناث  لمهنننَّ و و صنننر  بسنننلك  م ةسنننا
ة بننني ملناصننهة وملسننلك ، وأو لة قكيننَّ ، وصننن او هقننً  املقهقة ملمكإة وم روإننة، نمجصنن  ا أو هنننا  رب ننً 

كص ا بذلك ب ا مألإرمر ومحلوم يف ةصيف  كحمه  إرمبة م ةساو وأيف ال ، يف جلَّ  مًبرزً  مللناصهة بورً 
أحملننننا إ  شننننيء مننننك نصائصنننن ا و  ، ذبننننر  ملناصننننهةرة، ملننننيتة مة  ننننَّ ملقننننرآو ملوننننرم وملسنننننة وملنعكينننن 

ه ةن ًب قكل    ا : ووحملائف ا، يف من  لنَّاصن ْ ين نْن   ن ل ن ْسف ً ا ًبن ه ٍة ب اذنبنن ٍة ن اطنئنن ٍةل ]مل لنند:  *}ب مجَّ ل ئنْك ق  ان صن
15 ،16]. 

ع  لنننننى  مج ننننة معاملنننن ، هنننني: ملناصننننهة )مةرمبنننننز زَّ  ننننك  (46)وصنننن ر  هننننذه مألحبنننناث يف ب ننننا 
 ،صعهة(، وحم  م  جاز يف إلك  م ةساو و مجق   ًبلناصهة )ملناصهة وملف  مألمامي مك ملنن ماتمل 

 ة وملكحملائ  مل قلهة مل لها.ملناملهة ملكحملهفهة ومألبلهنهوهة(، ملغلفا  م ع هَّ 
   *** 

 

 

موة مةورمة: رمب ة مل اق م إمجمي، مجمللع مأل لى مل اةي للمساحم ، ههئة  ،ب نكمو: م  جاز مل لمي يف ملناصهة (46)
 ص.56م  جاز مل لمي يف ملقرآو وملسنة، ب. ، 
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 احلديث والسرية
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 (47) قاموس مصطلحات احلديث النبوي 

مةصنن ل ا   لننى ملننروف مهلجنناء، وهننذه لف ننة طهعننة، يف لننى هننزة يف هننذم ملو ننا  هننك  ر هننش مةن 
ملر م مك وحمكب  لرم  ملو ش يف أصك  محل ي ، أو  لكم  ومص ل  ، إال أةن ال أ ننرف وحمننكب 

  نن يب، د ًب ننر  وملك  وملننرب، ومننا ي  لننَّ عننِّ د ًب إننناب ومةننا، وملق  ش مصنن ل ا  ، ممننا ي  لننَّ ر ننان م جننم يِّ 
 إناب وأملكم  ملرومة، و عارم  ناصة بع ا مل لماء وأئمة محل ي .مية وآبموا، ول ائ  م وملرو 

 *** 

 

إ  مب  ؛ني مر عة أجب    ]ص : هجائه ا[   ان مص ل ا  مةِّ   محل ي  ملنعك : قامكس جيمع قامكس مص ل ا (47)
 ص.144هن، 1416ملقاهرة: بمر ملفضهلة،  ،ام  ص يد مةنلاو ؛  ق م امكب  ع ملرمحك  ع مةن م
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 غبطة القاري

ع حبك نن  يف "يفنن   ملعننار  شننر  صنن ه  لننم أو محلننايف  مبننك ملجننر مل سننقمجين وزَّ مل ن  ي ننرف طلعننةِّ 
لعانننننار  ش  ق هنننننع موذلنننننك بسنننننع ؛م يف مةسننننن لة ملكمملننننن ة يف  ننننن ة مكمضنننننع يفقننننن  يننننن ولَّ  ؛ملعانننننار "
ولننذم  ننرمه يقننك  ب نن   ؛   محلايف  يف هذم مةن جورمر إنرمحم  يف   ة ب ش وأبكم ، يف اب  و    ،لل  ي 

يف   اأو يقننك : ومضننى شننرمل  معسننكطً  ،مننا: وإننه   شننرمل  يف ب ننا  بننذم شرمل  لل  ي  يف مكضننعٍ 
ملعاملنن  أو لننى ش  صنن ِّ وي  ر مةكضننع، بننْ ب ننا  بننذم، ورمبننا قننا : ومضننى شننرمل ، أو إننه  ، بوو ذن 

 نننا لنننك   عَّ     إال ب ننن  حبننن ، ورمبنننا طنننا  حبًننن ، ملنننىت قنننا  محلنننايف  ةفسننن : "أوب   لنننى مكضنننن  يسننن   َّ 
 محلكمال  مليت  قع يفه ".

يفجمع  هننع هننذه م ملنناال  يف حمنن مو   مم اصرً  ا  ، ملىت ه ى هللا ًبملًً ر  قهد أمنهَّ وق  أتنَّ 
 .(48)ممفه ة، يفجزمه هللا ن؛ً 

 *** 

 

ملقاهرة:  ،مل  و ص هش صفاء ملضك  أمح   صن ة أ  ؛بعهاو إملاال  يف   ملعار  وهك ب ا :  ع ة ملقار  (48)
 ص.785هن، 1415همهة، مو عة مبك  
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 جرتراجعات ابن ح

 ننا رإننالة ل هفننة مفهنن ة، أورب يفه ننا حمام ِّ  (49)  ملعننار " " رمحم ننا  مبننك ملجننر مل سننقمجين يف يفنن 
وب ننا  "يفنن   ملعننار " مكإننك ة  ،س  يف شرمل   لى ص ه  ملعاننار مإ  رمبا  مبك ملجر  لى ةفْ 

م نننامع هننننا وقننن  أورب  ،ار إنننابقً بننن  ة ضنننامة يف شنننر  مألملابيننن ، قننن  يعننن و ة لفننن   نن؛ منننا ذ  إإننمجمهَّ 
د بو عنن  يف مللننر  ةفسنن ، ولننهع مننا ي  لننَّ  اع يفه  محلايف  مبك ملجر  مننا قننا  إننابقً رمحم      ا" مكطنً 28"

 مألنرى.
"ل وكو مبًابة بلهب ل ننمج  مل لننم،  ؛ع هذه ملرتمحم ا  يف رإالةت  مْ لن وق  ذبر م امع أة  ة  

 .يف "ر نمجويوكو ق  رحمع  ن ، أو قرَّ  "البك ملجر يف مكطك "ملف   الكم بمجمً يفمج ينقِّ 
يفقننا   ،"ةننذر  أنننيت" :قننك   قعننة بننك  ننامر ،مًننا  ذلننك مننا أوربه يف مق مننة "هنن   ملسننار "

آلنننريك،  ا ننً عن  رهننا  ن  وبنناو قنن  ذب   -أو بنه  ا  -ر  رمحمع  ك   ي  ممس ا  ،مبك ملجر: هي أو ملعا 
قننا :  ر اشننر  محلنن ي ، ر انقننش أقننكمهلم، وأشننار إ  مننا ذبننره إننابقً  ع ب  ن م يف مكضن ك ةق  يفذبر م  

 ف مإم أنا  قعة بك  امر م  ن". ر  "يف لى هذم ق يِّ 
 *** 

 

 ص.71هن، 4181حم ة: مو عة م رمز،  ،ك  عه ة مل كر بك ملسك آ  إلماود  له ا أب   ا و لَّ  (49)
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 شرح حديث "لبيك اللهم لبيك" 

د م ننناه وآاثره ألمهه نن  و مننْ  ؛هذم ب اء  أيفربه م ماو مل اق مبننك رحمننش محلنعلنني يف ب ننا  مسنن قب
آاثره  وقنن  ةسنناِّ  ،طنن  و وننرمرهفْ وأب ك ملقننار  ملوننرم إ  ملن  ،مةسلم بب يكو  هم جيابهة  ن ما ي  اه  

 وهللا يف  م مهع. ،بنفسي
منن  ب نناًء وأمننره  لَّ  -صننلى هللا  لهنن  وإننلم  -أو ملننن   - رضنني هللا  ننن  -روى زينن  بننك اثبننا 

   ب  أهل  بب يكو، قا :أو ي  اه  
ملل ننم  ،ومنننك وبننك وإلهننك ،وإنن  يك، وم نن؛ يف ينن يك : لعهك ملل م لعهك صعن قب ملني  ِّ ))
ومننا  ،باو  ، ما شئا  كبني ي ي  يفملهئ  ، لن مك ةذر أو مللفا مك مل   ذر ِّ مك قك  أو ة ما قلاِّ 

مننك صننمجة  هاِّ ملل ننم ومننا صننلَّ  ،ق  ل  ق يوك، وال ملك  وال قكة إال بك، إةننك  لننى بننب شننيء قنن ير
، أةننا ولهننان ناِّ مك ل ٍك يف لى م  ، وما ل يف لى مك صلها    ان مسننلمً ي يف ملنن ةها ومآلنننرة،  ننكيفَّ ك ل نننا 

 صاحلني.وأحلقن ًبل
 اب مل هش ب نن  مةننك ، ولننذة ملنطننر إ  وحم ننك، وشننكقً ملل م إين أإ لك ملرضا ب   ملقضاء، وبرْ 

حمللننم أو أِّحمللننم، أو أ  نن   أو أ   وأ ننكذ بننك ملل ننم أ ،لةرة، وال يف نٍة مضننن ضن مء مِّ إ  لقائك، مك  ؛ ضرَّ 
 نننناق  لسنننمكم  ومألركملل ننننم يفننناطر م ،ال  غفنننره ا نننة أو ذةعنننً عن ، أو أب سنننش ن هئننننة اِّ  ننن ى  لنننيَّ يِّ 

   وبفننى بننك شنن ن ملغهننش ومللنن ابة ذم م ننمج  وم بننرمو، يفننإين أ  نن  إلهننك يف هننذه محلهنناة ملنن ةها، وأِّ 
ب ك ولك محلمنن  وأةننا  لننى بنن لْ : أين أش   أو ال إل  إال أةا ومل   ال شريك لك، لك مةِّ مش ه ً 

نننة ملنند، ملنند، وم   عنن   ورإننكلك، وأشنن   أو و نن   ملنند، ولقنناء  موأش   أو ام ً  ،شيء ق ير
لنننن إ  ون وأشننن   أةنننك إو     ،وملنننار ملننند، وملسنننا ة آ هنننة ال ريننش يفه نننا، وأةنننك  ع ننن  مننك يف ملقعنننكر

إة  ال  ؛ يفا فر   ذة  بلَّ  ،د إال برمح ك ة و كرة وذةش ون هئة، وإين ال أ ن هْ ةفسي،  ولن إ  ض  
 .(50)((إةك أةا مل كم  ملرملهم ؛ ليَّ  شْ يغفر ملذةك  إال أةا، و ِّ 

 

 

 

يف يك  ؛ض ه  -يف إن  محل ي   رموٍ  -بور    ، وقا  ملذه : أبك، وص َّ (516 :1)رومه محلابم يف مةس  ر   (50)
: رومه أمح  ومل  مين، وأمل  إإناب  مل  مين رحمال  (113 :10)مهلهًمي يف جممع ملزومئ   ملص ة؟ وقا  محلايف 

 ومحل ي  ملسك بلكمه ه. ،بك أ  مرم، وهك ض ه بور  قكم، ويف بقهة مألإاةه  أبك ان وِّ 
كله  مبك رحمش محلنعلي؛  قهد مل "شر  مل ي  لعهك ملل م لعهك"وق  ص ر ب ا  يف شر  هذم محل ي  ب نكمو:  

 ص.124هن، 1417موة مةورمة: بمر  اق ملفكمئ ،  ،بك  ع ملرمحك آ  يفر و
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 (51) األربعون العلمية

   مك محلقننائد مل لمهننة يف إنننَّ  ممل جريعهة وملكقائع مل لمهة محل يًة بً؛ً  قا  م لف : بلفا مل لكوِّ 
ما يف هننذم ملو ننا  جبمننع أرب ننني وق  قِّ  ، لم ا يف  صرهما باو أمل  ي   - له  ملصمجة وملسمجو  -

 مق هة.وو ة  لمهَّ  ما يفه ا مك ملقائد   انً معهان  ،من ا امل يًً 
ة ننن إو مل لعه)): - صننلى هللا  لهنن  وإننلم -( مننا رومه ملعاننار   ننن  32ب يف محلنن ي  رقننم )كرن ويننِّ 

 .((وز  ش بع ا محل  ذهن مةريا و ِّ  م يف مب  جتِّن 
  سب أو لنب.  مك بقهد ملل ؛ أو خنال   يفه ساء يِّ مبنة: ملومل لعه

 *** 

 

ملقلم؛ ب؛و :  ربملد: بم ، ع محلمه  امكب ط ماز ؛م  جاز مل لمي يف ملسنة ملنعكيةمألرب كو مل لمهة: صكر  (51)
 (.19)ب ش قهمة  ،ص131هن، 1418مل مر مللامهة، 
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 (52)يسأل والصحايب جييب -صلى هللا عليه وسلم  -الرسول 

صننلى  -يسنن   وملننن   -رضنني هللا  ننن   -هذم قسننهم ب ننا  آنننر للم لنن  ب نننكمو: "ملصنن ا  
 هش".جيِّ  -هللا  له  وإلم 

هنننا أو رَّ قن إحمابنننة ملصننن ابة منننك بوو أو يِّ  -صنننلى هللا  لهننن  وإنننلم  -وهنننذم مآلننننر ق ينننرت  ملنننن  
  ذلننك مننا حمنناء يف ًننام ،ة ة للننناس بايفننَّ رْ وشننن  ان احمننً ملننىت  وننكو من  ؛ي  نني م حمابننة ملصنن ه ة  له ننا

رأى -صننلى هللا  لهنن  وإننلم  -أو رإننك  هللا  -رضي هللا  ن   -مل ي   مرمو بك ملصني م زم ي 
يفقننا :   رإننك   ،((ملقكو؟يف ما من ك أو  صلي  ،  يفمجو))يفقا :  ،يف ملقكو ق يصبان  م  زالً  رحممجً 

 .((كوفهيفإة  ي   ؛ لهك ًبلص ه  ))قا :  ،وال ماء نابة  هللا، أصاب ن حم  
 *** 

 

 ص.132هن، 1419ب؛و : بمر ملعلائر م إمجمهة،  ،2ط ،او ةصه  مل مل م ه إلم  وأ  َّ     نكمو ب ا      (52)
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 (53) قصص احليوان يف احلديث النبوي

 -صننلى هللا  لهنن  وإننلم  -إطمجلة  لى محل ي  ملنعك  ملصنن ه ، ةننرى مننك نمجهلننا رمحننة ملننن  
م، ًبحلهننكمو ومل نن؛، بمننا ةننرى ب ننا مة جننزم  ملننيت باةننا  قننع بننني محلننني ومحلننني، يف ننذه بقننرة  نن ولَّ 

 - ملننن  ة قنن  ميفرتإنن ا، وهننذم  ننب يلننوك إ ى للرم نني ملننذ  ملننا  بهننن  وبننني شنناوهننذم ذئننش ي صنن َّ 
ن  ا هننذه ب مل لهننا وملقننهم ملفاضننلة ملننيت  ضننمَّ ًننِّ إ  حماةننش مةِّ  ،ع  لهنن وقنن   احمللمننً  -لى هللا  لهنن  وإننلم ص

 د  له ا.م ا ومالإ فابة من ا، و لَّ  ْ و هلا مة ل  مبا يسا    لى يفن  وق َّ  ،مألملابي  مةا ارة
رة، ملً نننابني، منننَّ أة، محلِّ    محلننن    يف مألملابيننن : ملعغننا ، م نننرمب،وًبقنني أمسننناء محلهننكمان  ملنننيت ورب

 ؛(.غ  م نزير، ملطعاء، مل قر ، مل ن ، ملفرس، ملفهب، ملقرب، ملولش، ملنمب، مهلرة، مل صفكر )ملنن  
 *** 

 

 ص.112هن، 1412 ،بمر مل مجئع ،]ملقاهرة[ ،إ  مب  ع ملل ه   اشكر (53)
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 سبل اهلدى والرشاد 

،  ننع يفه ننا ب ا  "إعب مهل ى وملرشاب يف إ؛ة ن؛ مل عاب" مكإك ة يف ملس؛ة ملنعكية ملورنة
ش ةكممله ننا،  لنن ان ومِّ  ،ومنًننكر مسننائل ا ،بلنن ها يفكمئنن ها ب حمكمةع ننا، وأقَّ مك بنن  ملس؛ةن  مة ل  أطرمف  

ها إله ا، وملوى يفه ا  هع أقكم  مننك قعلنن ،   ها، وال شاربة إال ربَّ يف هذم ملل و آب ة إال قهَّ  عْ وق ي   
 بما يف مق مة مل  ري  بو اب  هذم.

، وحمنناء  صنننهف  يف  مج ننة  لننر ى يفه ننا ملصننكم  ننرَّ مننك  مجمثائننة ب ننا ، و وق  مق ضع  مك أبًننر 
 يفه ا حنك أل  ًب !  محمزءً 

 لننى ملننر م مننك بنن  ملجم ننا وبًننرة  ،و ننرًبً  ا ننة يف مةو عننا  مل ربهننة شننرقً وج كطا نن  بًنن؛ة مكزَّ 
 أورمق ا. 

 نن ة  هننن، ومننا زملننا1416ب  قهنند  نن ة  لمنناء ملننىت  نناو  م( حمزءً 11وق  ص ر مك ملو ا  )
 .(54)أحمزمء من ا  ن طر ملص ور

 ،وم لفنن  امنن  بننك يكإنن  مللننمع مللننامي،  نناق صنناحل، مننك مللنناو، مإنن كطك صنن رمء مصننر
ق ي زوم، مللك مةن د، م هش مةنطر، بًنن؛ ملصننهاو وملقهنناو، وبنناو ال يقعننب مننك مننا  ملننكالة  وباو  زًبً 

 رمح  هللا.  - هن942 كيف إنة  ،ول  ب ش أنرى   ي ة ،، وال مبب مك ط ام ماوأ كمهنم شهئً 
نننن( إنننن؛ة ةعكيننننة ملسنننننة يف حنننننك 835  أمحنننن  بننننك إمسا هننننب مألبلننننه ي )  قلننننا: وألننننَّ   30هن

 .(55)مجمل ً 
 
 

 

م إمجمي مل اب ة للمجلع مأل لى للل وو م إمجمهة ًبلقاهرة مب  مًء مك  او أص ر    نة إملهاء ملرتمث  (54)
 د مص فى  ع ملكممل .هن، وأو  أحمزمئ  ب  قه1392

 .(81 :1)ذبره يف بيكمو م إمجو  (55)
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 (56) (صلى هللا عليه وسلم)مروايت الواثئق املكتوبة من النيب 

، وطريقننة ب ابننة رإننائل  -صننلى هللا  لهنن  وإننلم  -بِّ ننَّا  ملننن  يف مل م ه    َّث ملعاملنن   ننك  
لا إله    صلى هللا  له  وإلم. -ورِّإل ، وملو ش مليت أِّرإن

وملعننا  مألو : يف مننرو   ملكاثئنند مة  لانقننة ًبجمل مننع م إننمجمي يف   نن  ملنعننكة،  نن َّث يفهنن   ننك 
مةو كبننة يف مل  نن  مةونني ومننا قعلنن ، ر  ننك وملكاثئنند ملنعكيننة  -صلى هللا  له  وإلم  -  مرو   نامت

 مِّ فرانقة.وأنرى  -صلى هللا  له  وإلم  -ومة  لانقة أمرمئ  و مال  مجمل مع مة ين، 
صننلى هللا  لهنن   -وملعا  ملًاين: يف ملكاثئد ملنعكيننة مةو كبننة مة  لقننة إبق ا ا نن  وإقرمرم نن  وأتمهننن  

 للقعائب ومألشااص ومة و. -وإلم 
 يفارس وملروو. مةو كبة مة  لانقة ب وليت    ملًال : يف ملكاثئد ملنعكية وملعا

 مة  لقة ًبلقعائب مل ربهة ملق ، ومله كب، وملنصارى. ،وأن؛ًم
مننع نامتننة مننكحم زة وة ننائج طهعننة  كصننَّب  ،( روميننة439 لننى ) وذبر ملعاملنن  أو رإننال    مشنن ملا

 إله ا.
 

 

 مب إ  ؛وبرمإة وإله :  ً ا -صلى هللا  له  وإلم  -رإالة بب كرمه ب نكمو: مرو   ملكاثئد مةو كبة مك ملن   (56)
 ص.909هن، 1417مة ينة مةنكرة: م ام ة م إمجمهة، قسم مل اريخ،  ،ام  بك  ع هللا ملغعاو
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 (صلى هللا عليه وسلم)تركة النيب 

ا" هك ملو ا  ملكمله  ملذ   ًِّنننر وملسعب مليت وحمَّ  ا يفه  -صلى هللا  له  وإلم  -"  رنبة ملن  
  ننرَّك ، وقنن  (57)هننن267اب بك إإنن ا  بننك إمسا هننب، مة ننك  إنننة  له  مك بني   ة ب ش ة لف  مح

صننلى هللا  لهنن   -ي ننناو  انملهننة ن نن؛ة مننك ملهنناة ملرإننك   -بمننا يقننك  مةِّ قنناند   -يفه  ةكضننكع م ننم 
مكم  مليت من صننَّ  هللا   ننا  وننا، وملسننعب ملننيت وهي مكقف  مك مألمكم  مل امة، و  صر يف  يف مأل -وإلم 

 نر وننا ةفسنن  وال ور  نن ، بننب بنناو   وحمَّ  ننا يفه ننا يف ملها نن ، ووصننه   يفهمننا  نن و  إلهنن  ب نن  ويفا نن ، يفلننم يننِّ 
ا مبنننا يقنننهم أوب ه وأوب أهلننن  وم وةنننة  املننن ، ر يكحمنننان  بقه  نننا يف مننننايفع  مننن قلمجً من نننا يف ملها ننن ، مو فهنننً

ع أ ،مةسنننلمني د من نننا  لنننى منننك بننناو يِّنفنننن هلننن  منننك ورمر منننن  د  لهننن  يف   ننن ، يف ننناب  أمنننكمالً  امنننة يِّنفننن 
 ني.ملها  ، و  كب بقه  ا إ  بها ما  مةسلم

يرإِّم بذلك مةًب مأل لى ألم   ملواًما واوكمني، يفق  بنناو  - له  ملصمجة وملسمجو  -يفواو 
لنك أ  شيء! لنك بب شيء، يفلم ن   بكإ   أو ن 

 *** 

 

 ص.143هن، 1404مة ل ،  ،مة ينة مةنكرة ،  قاو ب  قهق  وبرمإ   أبرو ضهاء مل مر وق (57)
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 ريفةاحلجرات الش

 زوحما   ب  ه  لى لزوو ملجرمهتك. -صلى هللا  له  وإلم  -مل َّ ملن  
صننلى هللا  لهنن  وإننلم  -بِّيفنك إ  حمنش صنناملع   -رضي هللا  ن   -بور ملص يد  وةا  كيف أبك

رَّك يف أ منن  مألننن؛ة مإنن  ذو مننك  ائلننة  -رضنني هللا  ننن   -و ننن ما بنناو  مننر  - رضنني هللا  -نننِّ
يفقالننننا: بننننا أرينننن ه لنفسنننني،  -رضنننني هللا  نننن   -حماةنننش أ  بوننننر ملصننن يد  لهننننِّ يف ك إ  - ن نننا 
 ص ابه .وبِّيفنك هنا ، جبكمر  ،و نرةَّ  ملهكو  لى ةفسييفأِّ 

: مننا زلنناِّ أضننع مخننار ، وم فضننَّب يف  هننا ، ملننىت بِّيفنننك -رضنني هللا  ن ننا  -و قننك  أو مةنن منني 
 ملقعكر حم مرًم.  مر، يفلم أز  مِّ  فانطة يف  ها ، ملىت ب نهاِّ بهن وبني

وقالننا: إ ننا بنناو أ  وزوحمنني،  ،ورو  أهنننا ةننا بِّيفننك  مننر لعسننْا  هاوننا ملنن رع وم مننار وم زمر
 ا محلجرم  ب   ذلك.ه   ر بن  ،م  ما  ؛مها لزنما  ها  يفلما بنب

ومحنن ب  ،ومشننرتى م اويننة مننك  ائلننة منزهلننا مبائننة ألنن  ومثنناةني ألنن  برهننم، وشننرط هلننا إننوناها ملهاهتننا
، يفإله   !(58)ما قاما مك جملس ا ملىت قسَّمْ  ا مةا  

 *** 

 

هن، 1413حم ة: بمر ملقعلة للًقايفة م إمجمهة،  ،ب ع ا صفكمو   انو بموب   ؛محلجرم  مللريفة إ؛ة واترخيًا (58)
 ص.185
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 عقيدة ودايانت 
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 (59)اسم هللا األعظم

وملرتبهننز يفهنن   لننى مألملابينن   -حمبَّ حممجلنن   -م ريفة مإم هللا مأل طم م مر حبكث ملو ا  هك 
 وهي أرب ة أملابي :  ،ملص ه ة ملكمربة يف ذلك

رحمننمجً يننن  ك  -صنننلى هللا  لهنن  وإنننلم  -مألو : ملنن ي  مبننك بريننن ة مألإننلمي قنننا : مسننع ملننن  
ملصم ، ملذ  ق ي لننن  إين أإ لك أين أش   أةك أةا هللا ال إل  إال أةا، مألمل   وهك يقك : ملل م

 ،لقنن  إنن   هللا ًبمسنن  مأل طننم ،قننا : يفقننا : ))وملننذ  ةفسنني بهنن ه ،وق يكلنن  وق يوننك لنن  بفننًكم أملنن  
 .(60)ملذ  إذم بِّ ي ب  أحما ، وإذم إئب ب  أ  ى((

 عننار   -قا  مة ل : وهننذم محلنن ي  هننك أصنن  مألملابينن  ملننكمربة يف إ عننا  مالإننم مأل طننم هلل 
 و  ا .

ا ورحمننب يصننلي ر  -صلى هللا  له  وإننلم  -ملًاين: مل ي  أةع أة  باو مع رإك  هللا  حمالسننً
 وم  ومألرك،   ذماب ننننا: ملل ننننم إين أإنننن لك أو لننننك محلمنننن  ال إلنننن  إال أةننننا مةننننناو، بنننن يع ملسننننم

 ،: ))لقنن  ب ننا ًبمسنن  مل طننهم-صننلى هللا  لهنن  وإننلم  -يفقننا  ملننن   ،م مج  وم برمو،   ملي   قهكو
 .(61)ملذ  إذم بِّ ي ب  أحما ، وإذم إئب ب  أ  ى((

 -صننلى هللا  لهنن  وإننلم  -قالا: إو ملن   -رضي هللا  ن ا  -اثلًًا: مل ي  أمساء بنا يزي  
همِّل ي ننننني: قننننا : ))مإننننم هللا مأل طننننم يف هننننا ني مآل ك  ملننننرَّمْح كِّ ملننننرَّملن ْم إنلنننن    و مملننننن   ال  إنلنننن    إنالَّ هننننِّ }و إنهل ِّوننننِّ

ك  محلننْ ي  مْلق هنن كوِّل ]آ   مننرمو:  *}مق ويفا ننة إننكرة آ   مننرمو: [، 163 ]ملعقننرة: ، 1مَّللَِّّ ال  إنلنن    إنالَّ هننِّ
2]))(62). 

قننا : ))إو  -ى هللا  لهنن  وإننلم صننل - ننك ملننن   -رضنني هللا  ننن   -رمب ننًا: ملنن ي  أ  أمامننة 

 

 ،أتله   ع هللا بك  مر مل مهجي ؛يف ذلك مإم هللا مأل طم:  ع وبرمإة و لهب للنصكص وأقكم  مل لماء ملكمربة (59)
 ص.228هن، 1419ملر ك: بمر ملكطك، 

لى شرط مللهاني وق خيرحماه، ووميفق  أنرحم  أبك بموب وأمح  وملرتمذ  ومحلابم يف مةس  ر  وقا : ص ه    (60)
 ومحل ي  إإنابه ص ه . ،ملذه 

 ،ابم وص     لى شرط مسلم ووميفق  ملذه رومه أبك بموب وأمح  ومبك ملعاو يف ص ه   وملنسائي ومحل (61)
    مأللعاين يف  ريج ملواة مةصابه  ومألرانؤوط يف  ريج ص ه  مبك ملعاو.وص َّ 

ن  مأللعاين و ؛هم، وهك ملسك بلكمه ه، وق  ملسَّ  ،مذ  وقا : ملسك ص ه ، ومبك ماحم أنرحم  أبك بموب وملرت  (62)
 يف ص ه  م امع ملصغ؛.
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 .(63)وط (( يف مك ملقرآو  مجث: ملعقرة، وآ   مرمو،مإم هللا مأل طم لفي إكر 
قننا  مة لنن : هننذم بننب مننا وقفنناِّ  لهنن  مننك مألملابينن  مةريفك ننة ملننيت نوننك مالمل جننام وننا  لننى 

وهننذه يف مقننا ، ها مننك ومننا  نن مها يفننمج   سننل م أإنناةه ِّ  - عننار  و  ننا   -إ عننا  مالإننم مأل طننم هلل 
ك بني إننائر أمسائنن  جممك  ا  قكو وا محلِّجَّة يف إ عا  أو هلل   ا  ممسًا أ طم، وهك مإم جصكص م

  عار  و  ا . -محلسىن 
وقنننا : هنننذه ملنصنننكص مةًِّعن نننة لمجإنننم مأل طنننم لهسنننا صنننرية يف   يننن ه، وإ نننا هننني إشنننارم  

 وإناءم  وبهاو ةكمطك وحمكبه ونصائص .
هني مالإم مأل طم بل ا محم  ابم  مك مل لماء يف يفن ْ م ملنصكص ملننكمربة، كمربة يف   ومألقكم  مل

 ولذلك بًر  مالن مجيفا  يف   ي ه. ؛ة  لى أبلَّة قاط ةولهسا معنهَّ 
 ننن؛  -وقننا  يف آننننر م امتنننة وة هجنننة ملع ننن : هننننا  منننك ملكإنننائب ملنننيت بهَّن نننا مللنننارع محلونننهم 

ة إحمابنننة ملننن  اء، منننا هنننك أ صنننر ِّ يف مل َّاللنننة وأصننن  يف وملنننيت بننننيَّ  -مسننن لة مالإنننم مأل طنننم   أهننننا مطنننننَّ
مةسننن لة، بالننن  اء ومل كإنننب إلهننن  جبمهنننع أمسائننن  محلسنننىن، وبإحمابنننة ب ننناء مةضننن ر ملًعنننك  منننك هنننذه 

ومةطلننننكو ومةسننننايفر، وبالنننن  اء يف  لنننن  مللهننننب مآلنننننر مننننك بننننب لهلننننة، وإننننا ة م م ننننة، وبالنننن  اء يف 
 مألمابك ملفاضلة.

  رَّ محلنن ي ِّ ملصنن ه  ملننذ  رومه مبننك برينن ة، ويفهنن  ملنن  اء أمسنناء هلل   ننا  وصننفالق  مقلا: 
مةسننلم  عِّ يفلهنن ْ  ،أة : ))إ   هللا ًبمسنن  مأل طننم(( -صلى هللا  له  وإلم  -ل ، ويفه   صري  ملرإك  

 له صب مةقصكب إو شاء هللا، وهللا أ لم. ؛ًبل  اء بل 
 

 

 

   يف ص ه  ن  يف ملسلسلة ملص ه ة، وص َّ ومل  او  ومل  مين وملعه قي و ؛هم، وملسَّ رومه مبك ماحم   (63)
 م امع، ومألرانؤوط يف  رجي  ةلوب مآلاثر لل  او .
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 ( 64) البشارات العجائب

مة يف مل ننكر  -صننلى هللا  لهنن  وإننلم  -ر بنن   لننى وحمننكب ملننن  مةعلننَّ  ( بلننهمجً 99) لنن  يفهنن ر مة  ذبنن  
لة لسنننكم ، وأةنن  ب ننش مننا ة مك مصننابر   ينن ة، ب نن  م اب ننا  م كمصننن وم جنهب، وأة   ع هذه مألبلَّ 

 ا جملننننة "ملنننننكر" ملوكي هننننة، ر أذم   ننننا إذم ننننة ملقننننرآو ملوننننرمع ل ينننن  يف إلسننننلة مللقننننا  ةلننننرهتْ جتمننننَّ 
 ًبلوكيا، ر ةلرها يف هذم ملو ا .

 *** 

 

صمج   ؛ر ب  يف مل كرمة وم جنهببلهمًج  لى وحمكب ملن  مةعلَّ  99لارم  مل جائش يف ص   أهب ملو ا : ملعن  (64)
 ص.119هن، 1418؛ ب؛و : بمر مبك ملزو، مو عة مةنار م إمجمهةملوكيا:  ،صاحل ملرمش 
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 ؟"ن "ل إله إل هللاهل ي لق  

ننناب  ولنن ه أو صنن يق  لهكصنني، زة، بم مك مسننلم مننا  وهننك يِّ  ريفة م ة اش، أو مل ناية مةربَّ يف 
، يفسننوا، اأو مسننونً  ايفهنن  منف ننة لنن  أو لغنن؛ه، يفننإذم بننِّ َّ صننك   ملضنن ه  أِّ  نني منكمننً  اأو يقننك  شننهئً 
 كب إ  ملومجو.ورمبا ال ي 

 -ع أقننار  مةرضنننى منننْ  إو  لننى مةسنن ولني  ننك مس لنننفها  مةسننلمني يف  هننع أق ننارهم  ننن و
مننك أحمننب إيناإنن م، وب ابننة وصننا هم،  ؛مننك ز رهتننم يف ملل طننا  مألننن؛ة - ريك مننن م  ضنن  إننهما مةِّ 

عنننع ذلنننك منننك  كحمهننن   ْ منننع منننا ين   ،و لقهنننن م ال إلننن  إال هللا، و نننذب؛هم برمحنننة هللا و كب ننن   لنننى مل نننائعني
ًننب هننذم ها  هنهنن ، إ  آنننر مننا ينعغنني يف لنن  يف من ههنن ، و غمنن حل    ، وشنن ان قننن لْ مل   علننة، وبننبان ر إ  ملقن محمل ضنن  

 ةكق  ملرههش، أ اةنا هللا  له .م
 ،أما بكو مةريا نك  ومل ه بوو وحمكب أملعابنن  ل ينن ، أو أةنن  ال جينن   ننن ه إال ههئننة مل مننريا

ضنناف إله ننا ونننز م بننر، وضننخ مألبويننة ومل ننمجم لننة وأق مةننك  وإننورم  ، يِّ ملْ ع ًبلك  ونننك  وهننك يننِّن 
 هللا   ا  وهك أملكم ما يوكو إله . بر  نسه  ذن ره و ِّ ضجن يف ذه أمكر ق   ِّ  ،بمنب حمس ه
وذلننك  ؛ره ًبهلل   ننا ذبان ك يننِّ   مألننن؛ ولننهع  ننن ه منن    ةفسنن  لفننن ي   -وهننذم هننك ملغالننش  -بب رمبننا 

 .(65) مسلمة أو مسلم حماهب ال ي رف أملواو مةك ىة، أو وحمكب ضة  ؛ مسلملكحمكب ممران 

 

 ؛ب أبًر مةسلمني مل مب واقرآةهة برنة   َّ ك ال إل  إال هللا مك نك  يف  رف م ة اش؟ مع  كضه  آلية لقَّ هب يِّ  (65)
 .7 -6هن، ص1412بري ة: مة    ملفن ملزرم ي ملنمكذحمي،  ، ع هللا بك  لي ملغضهة
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 تضري األرواح بني احلقيقة واخلداع

 ،(66)مسنناه " ضنن؛ مألروم  بننني محلقهقننة وم نن مع" وننم، ةلننره مة لنن  يف ب ننا ٍ شننر ي اِّ  حبنن   
م إننمجو، ة إحلابيننة ب هنن ة بننب ملع نن   ننك ب يفهنن  إ  أو  ملهننة مإ  ضننار مألروم  هلننا أصننك  و نهننَّ  كصَّ 

وأو  ،ملفر كةهننننة ومهلن يننننة ملقائمننننة  لننننى معنننن أ  ناإننننخ مألروم إ  ملنننن  ان  يف نننني  رحمننننع يف أصننننكهلا 
، وأو ا  أيفوارهننا مننك مألصننك  ملك نهننة مةننذبكرة إننابقً وملهننة محل يًننة ملننيت حمل ننر  يف أمريوننا مإنن م َّ ملر  

ة مالإ  ضنننار لهسنننا أروم  ء  ملهننن ر أ نننناضنننَّ وأو مألروم  ملنننيت  ِّ  ،يف ذلنننك مةهة مل اةهنننة يننن ً كْ هن   ْ للصنننان 
ملننناس وإ ننكمءهم، وإب ننابهم  ننك طرينند  ا هي مألروم  ملله اةهة مللريرة، مليت  ري  إضمج   مةك ى، وإ 

إلةسننناو قعنننب لم نن؛ ومهلننن ى، وأو  النننش مألروم  مةسنن جهعة ل ملهنننة مل  ضننن؛ هننني ملقننريك مللنننه اين 
 قعب مك  . مك  ، ملذ  ي رف ملوً؛ مك أ ما  واعكًب  مةها

رمننة هننذه مل ملهننة؛ ألهنننا   ننناقا مننع معنناب  ملقننرآو كو  لننى ملِّ  نن من قا : وإو  لماء مةسننلمني جمِّ 
 ي أصنن ا  هننذه مل ملهننة، و  اعكإننة  ننن  هللا، وهنني  نن؛ هائمننة بمننا ينن َّ ملننر   وملوننرم مل ملننة  لننى أ

 أحمب إ كمء م ةساو.  يف م يروو أو ملله او أو مألروم  م عهًة هي ورمء هذه مةس لة؛ مكومك ر  
مننا قالنن  "ملسننك  عنن ملكها " إننور ؛   هننة مألهننرمو ملروملهننة مننا  - يف صننمهم ملع نن  -وأورب 

ر  ،م  نن  صننرنة م ويننة يف وحمنن  ب نناة  ضنن؛ أروم  مةننك ى، يفقنن  أ لننك  كب نن  إ  هللا ممننا قنن  مب ِّلنني بنن 
ب  وننا، وممننا قالنن : "ولقنن  مةقلننع  ننك قلعنن  زينن  ملعاطننب، وحمل ننر  لنن  م  ي ننة ملونن ى ملننيت بنناو ينننا

م أهنننا ز ِّ ال شك يفه  أو مللاصها  مليت  ضننر يف حملسننا  مل  ضنن؛ و نن   اقاط ً  كاتً  ع م عا   أن؛ً 
أروم  مك إعقكان مك مألهب ومألملعا  إو هي إال شهاطني وقرانء مك م ك، يلعسكو  لننى ملننناس مننا 

 يلعسكو".
ملننىت و  أ لم م أهنننا أروم ؟ هننب ي ريفننكو ملننر  وأورب قك  مللهخ ام  م ك  ملل رمو : ما ملذ  

ة، إذم مننا ملضننر  قننالكم: هننذه هنني ملننرو  ملننيت ة ريف ننا؟ نوننن م أو يقكلننكم: إهنننم يضننروو قننكى نفهننَّ 
ع، وبننب  لان   بنناذ  مننِّ ةيفإ ،إة  يضر مألروم   ك طريد ملقرآو ملورم :يفمج، ومك يقك  اولوك أرومملً 

 ك. ضروو م ذلك ي م  ك طريد ملل كذة، يفهِّ 
 *** 

 

 ص.88هن، 1414 ماو: مو عة مألقصى،  ،  ام  أمح  م  هشأتله (66)
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 حدائق احلقائق

، صننناملش "ج نننار (67)أتلهننن  مل مجمنننة مللغنننك  امننن  بنننك أ  بونننر ملنننرمز  هنننذم ب نننا  انبر منننك
ز بننننن  هنننننك "  يننننن ه" و  ريفننننن  لونننننك ملنننننذ  ي مهنننننَّ  ،ف ومةنننننكم  ا  مل صنننننك  جمننننن وهنننننك يف  ،ا "   ملصنننننان 

ز إةنن  متهننَّ مننك مةفنناههم مة  لقننة بقضننا  مل صننكف، بننب  مللمصنن ل ا ، ملهنن  أوضنن  مننك نمجلنن  بًنن؛ً 
ك لننن  إ  أصنننكل  مللغكينننة، ر بهننناو آرمء رحمننناع بنننب مصننن ل  ي  نننرَّ  لنننى بًننن؛ منننك ب نننش مل صنننكف إب

 مل لماء ومةلايخ يف   ي  مةف كو ل .
، أو يف مننك مةكضننك ا  ملننيت ي ناوهلننا أهننب مل صننكف يف مقنناو مةقامننا  أملهنناانً  موقنن   ننناو  بًنن؛ً 
ون م ا بعا  يف ألفنناظ أهننب ، ب أها بعا  مل كبة،  ًبًبً أنرى، وذلك يف إ ني مقاو مألملكم  أملهاانً 

 محلقهقة ومص مجملاهتم.
 *** 

 

 

 ص.238هن، 1412ملر ك: مة ل ،  ،وهك مك  قهد  ع ملرمحك بك إبرمههم مة روب  (67)
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 القرآنيون وشبهاهتم 

يف ملقرو ملًالنن   نة  لة و فصهمجً با يفورة إةوار ملس  وا، وق   سرَّ   ج  نة، وال    ر ملس  نون قة  ِّ رْ يفن 
 إننا  مالإ لننرمقهة، وم ننذ  شننومجً لنن مو مل ربهننة و نن؛ مل ربهننة مننك مل رم لننر مهلجننر  إ  ب ننا ملعِّ 

يف شننع  ملقننارة مهلن يننة منننذ أومئننب هننذم ملقننرو، يفط ننر يف مهلننن  وًببسنن او  ا ننة  ننناب  ب نن و  امننً منطَّ 
الب فننائ م أنننذ مألملونناو مننك  ؛مالمل جام ًبلسنة يف مألمكر مل لننري هة، ومسننكم أةفسنن م أهننب ملقننرآو

 ملقرآو ومل ه بوو ملسنة. 
وقنن  صنن ر يفننه م أو  ب ننا   ،اهنناك ي عنَّ م منن  رو ملهن ننا، وبفننَّ  شننع  ملقننارة يف لننه م  لمنناء  وقنن  ربَّ 

ن ا ملعاملنن  ، وأصننل  رإننالة  لمهننة، ضننمَّ (68)ًبللغة مل ربهة ب نكمو: "ملقرآةهكو وشع اهتم ملننك  ملسنننة"
 ًببني ونامتة.

لقننرآةهني  ةلنن ة اتريننخ يفرقننة م، وبنننيَّ اوملنن يًً  امألو  ل اريخ يفورة إةوار ملسنة قنن نً    ملعا   نصَّ 
ق ا مة اصرة، مع م شارة إ  مكق  مل ولننة ومل لمنناء ومللنن ش ر   اهتا، ويفن وًببس او، وأهم بِّ يف مهلن  

 مك أيفوارها.
نة ومناقلننن  ا، ومنننن ج م يف  فسننن؛ و نننرك يف ملعنننا  ملًننناين شنننع ا  "ملقنننرآةهني" ملنننك  ملسننن  

 قابينننننة رك آلرمئ نننننم مال ا  ننننن بمننننن   ،  م يف "مربنننننز مةلنننننة وةطننننناو ملقنننننرآو مالق صننننناب "ملقنننننرآو، وةطنننننريَّ 
 وملزباة وملصهاو ومة اممج .ومل لري هة، ومكقف م مك ملصمجة 

 

 

ص. وأصل  رإالة ماحمس ؛ 482هن، 1409مل ائ : مو عة ملص يد،  -مك إ  مب نابو ملسني إهلي خبش  (68)
 هن.1400موة مةورمة: حمام ة مةلك  ع مل زيز،  - "كق  م إمجو من ايفرقة أهب ملقرآو بعابس او وم"ب نكمو 
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 (69) احليل واألساليب يف الدعوة إىل التبشري 

 ! ومما ذبره مة ل : ا  أيضً مك مل نكمو، ومع أة  م ق يفإة  ملكان  مكضكع ملو ا  ومض   
 ننا مننك أحمننب شنن كهتا، وبننذم مننرأة  ربننا بين  م  ننرمء ًبةننا  وم مننر وم نننع، مل نصنن؛ يف إننكرية، م

ملننىت  م  أملنن ً صننارى، مة إسننا  ملنصننرمةهة ال  ِّكحملننان يف ب رحمب، إحمعننار مةسننلما   لننى ملننزومم مننك ملن
مجهتم، منطمننننة ملصننن ة مل اةهننننة م إسننننة  علننن؛ية، ننننن مع ملصننننغار ر، إحمعننننار مةرضننننى  لنننى صننننن ي نصنننَّ 

 لننى  مرحمننم ملرمهعننة ملكم طننة رب   ،ع  ًبةسننلمنيهل م  سمهة ملونائع بهننك  هللا ومل لنن و ضلهل م، مك ملن 
 مل  جم  لى م إمجو!

 *** 

 

 ص.105هن[، 1410م  مجمهة، ]ب   ]حم ة[: مجملمك ة  ،مك  ع وإ  مب مص فى يفكز   زم  (69)
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 العالقات املتينة  

فنناه مهننا: "زوننننر يفننكو، وةهننب يفنننكو" و ر نن  لل ربهننة: "منننرمب ملو ننا  هننك "مل مجقننا  مة هننننة" وم لان 
 213، وجممننكع صننف ا   مب  لننى إننع ة أبننكم  و لننريك  نصننرً لنن من حم يننب حمنناو"، وهننذم ملو ننا  ي  

  كإت. ة مك ملق ع مةصف
اثين أن نننر ب نننا  ب ننن    -ريك م إنننمجمهني ملسنننش رأ  ملنقننناب ومةفونننان  -وي  ننن  هنننذم ملو نننا  

قنناو ن لن فنناه ي  قننك  مل عننارة، م لان  ون كر نن  أت  مننك بكةنن  ب نناًبً  ، كبكال  ملوماء ص هكو(ر ب ا  )بك 
 مل ربهة ومللر  مألوإت.رة ة بع؛ة  ك مةسلمني يف ج ل  ملعمجب يف م زيمك قا  ة صلعة ونلفهَّ 

: "مب عننكم يف محلضننارة م إننمجمهة وملًقايفننة 30، 28وق  حمنناء يف ملفصننب مألو  مننن  يف صننف يت 
م إننمجمهة ومحلننمج  ومحلننرمو  ننن  مةسننلمني، ومبنلننكم يف جمننا  مألملونناو مللننر هة  ننك طرينند مجملنننمج  

نننكم مم  ن  ،كم أمسنناء إإننمجمهةسننم  نننال كم مل ننمج  ومل العننا  مةسننلمني و    ،موملصنن  "، "مب عننكم حمهنن ً 
مننك  زوم  لننى ةفننرٍ يفربننان  ،ننن م ولننك قلننهمجً م متوَّ جتارة ملذهش ومآلال  مل قهقة، يفننإذناصة  ،ومل جارة مل شَّ 

ملننناس إ  ملقننرمءة  روو للف ننكى وملننذيك نهننبِّ زوم  لننى ملننذيك ي صنن َّ ، وربننان ايفلننهئً  امل لمنناء مةسننلمني شننهئً 
 د بوم".ك   يوفي منوم إحمل ار ملكالء لل  كة م إمجمهة ملىت يِّ ، و وكم يفه م أهنم معامل شوان  ،هلم

 " ب ش يقك : 180ويف صف ة "
بًًنننا شننوكبنا يف ب ننا مل لمنناء ملننىت ألصننقنا هتمننة )معاملنن ،  ،ة"وملهنما بنلنا ملنن  ر م يفريقهننَّ 

 .(70)حماإكس( يف م نني من م"
 *** 

 

 هن( بقلم امكب  ع مة لش مللعا  إلهماو.1410 /4 /19) 250مةسلمكو ع  (70)
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 أصول الفقه



78 

 

 ( 71)؟كيف تكون فقيهاا

 بعنن؛ يف حمننا   ننن  أإننلك  إنن بٍ   ى لنن  يفقهنن   مل فنناؤ  لننك  صنن َّ  لننى  حمكمبنن ع    نكمو  هب، ي  
ذلنننك  لنننى ن نننكم ، ومبنننا يمجئنننم مل صنننر، لونننك مة لننن  هننننا  اننننً   يف وضنننك ، معهان ع، وأ  ننناه ملقنننَّ  نننن وممِّ 

، يفهنن  اوهك ب ا   طهم ملقنن   - رمح  هللا -للا هش ملعغ مب   ؛من صره مك ب ا  "ملفقه  ومة فق "
 !مبع؛ً   ويعقى هذم مل نكمو إ مالً  ،مواة    ن  أهب مل لمة  ال  فى  فى، بما أيفائ ة ال 

  مننننك ربننننع قنننرو يف  نننن ريع مةننننكمب مللننننر هة يف قنننرِّ قضننننى مننننا ي   حملنننهمجً  احمام هنننن   موأ نننرف أإنننن اذً 
م ام نننا ، وأشنننرف  لنننى رإنننائب بًننن؛ة منننك ماحمسننن ؛ وبب نننكرمه، ومة  نننى إ  أو هنننذه م ام نننا  ال 

بننة ، ال بنن  مننك مننن ج حم ينن  و غهنن؛ أشننهاء بًنن؛ة، ونننكك جترن طريقننة حم ينن ةيفمج ب  مك  م  لماء،ران  ِّ 
وصار يع    ك مرمحمع   ل   لى من ج  لمائنا ملسابقني مننك  ،ااء ملق  ف  حم ي ة ل اريج  لماء أبْ 

 المنننً  لمننناء أ ننمجو ملنن وم ملنن ةها  ن  ملسننل  ملوننرم يف  نن ريع مل لننكو، ملهننن   ننرم  لننى أينن ي م يف ننمجً 
  نني هننذم ال يِّ م، ونلننها أحمنن    اللننة  لننى ب ننا مةرمحمننع، لوننن رأي نن  ملننغكالً  مل َّ وإننا     يف ،موةننكرً 

 نننر  مكضنننك  ، لهونننكو رإننننالة  لهننن  أو ي   لننننذلك، يف شنننر ِّ  وإو بننناو أهنننمجً  ، مةكضنننكع م  ننن؛ ملقنننَّ 
وإننوا إننوك   ،  ومحم  ننابه، وم ريف نن  وق ر نن   لننى ذلننك ن نن  د بنن  وي ننرف يفن ًننن ك ي  بب ننكرمه،  لننى منن  

 س ل ر للمس ولهة.كو مم م  مقراٍ  اق
 

 

 

 ص.164هن، 1416ب؛و : بمر مبك ملزو،  -امر إ ه  ملزيعار   نكمو ب ا  مك أتله  أنهنا ملفاضب   (71)
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 إقرار هللا تعاىل

به يف ب ننا  إننكى ًبملنن  فننرن مننك معاملنن  أصننك  ملفقنن  م إننمجمي، ق يِّ  "إقننرمر هللا   ننا " حبنن   
 ننن و  :أ ] : "بننننا ة نننز  وملقنننرآو يننننز "- رضننني هللا  نننن  -ن ج منننك قنننك  حمنننابر ومإننن  ،(72)م اصنننر

 -ب بلهب انقننب، يفسننوك  هللا رن م ًبملة إذم ق ي  أو مألصب يف مأليف ا  ومألشهاء  [ماعم ةزم  أ ناء م ن 
 -لوك  اه؛ مألصكلهني برحمكم  لى   و  سننمه   إبقننرمر هللا  ، لى إًبمل   (إقرمر)بلهب  -إع اة  
 م م ًبملة.وْ ة  لى ملِّ بة مل ملَّ إ ا م  م وم  لى مل مكما  ملكمرن  -إع اة  

د ًبل لننريع يفهمننا ي  لننَّ  -  وإننلم   لهنن صننلى هللا -لرإننكل   -إننع اة   -هللا قا  ملعاملنن : إقننرمر 
وأحمنناز  لهنن   - صننلى هللا  لهنن  وإننلم -ز مالحم  نناب لرإننك  هللا ك حمننكَّ ريننة يفه ننا  ننن  بننب منن  ة ال من جننَّ ملِّ 

بمننا أةنن  نوننك أو يِّسنن فاب ملوننم   ،ن نن  ر  لننىقنن  ال ينِّ  -صننلى هللا  لهنن  وإننلم  - م  نن ، ملهنن  إةنن 
ًبلنسننننعة  -صننننلى هللا  لهنننن  وإننننلم  -ورإننننكل  و  ننننا   -إننننع اة   -م ًبملننننة ممننننا إننننوا  ننننن  هللا 

 ا  لى إطمجق ا، بب ال ب  مك  قهه ها، مله  إو مننا يفمج نوك محلِّ  ،وأما ًبلنسعة لأيف ا  ،لأ هاو
 .(73)ب مألصب يفه  مكميفقة مل لريع رىب ومل عابة لهع مألصب يفه  م ًبملة، بيف ب  لى إعهب ملقِّ 

 *** 

 

 ،أتله   ع محلمه   لي أبك زةه  ؛" جام ب يف زمك ملنعكة وم ى مالمل -حمب حممجل   -إقرمر هللا "وهك ب ا   (72)
 هن.1410ملقصهم، ملس كبية: مة ل ، 

 .58 - 55ص (73)
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 اإلمجاعات اخلاصة 

 اصننننننة" مننننننك معاملنننننن  أصننننننك  ملفقنننننن  مكضننننننكع "م  ا ننننننا  م حبنننننن   لمنننننني يفرينننننن ، ينننننن رس
 .(74)م إمجمي

يف  صننر مننك  -صننلى هللا  لهنن  وإننلم  -ة امنن  مجمل  نن يك مننك أمننَّ  هننك م فننا ِّ  :وم  نناع مل نناو
 مأل صار  لى مس لة مك مةسائب.

 -نننة أو بلنن  م ننني مننك أمننة امنن  يف ننك م فننا  ب ننا مجمل  نن يك مننك يفئننة م هَّ  ،م  اع م نناصأما 
 يف  صر مك مأل صار  لى مس لة.  -صلى هللا  له  وإلم 

 هذه مةس لة يف إ ة يفصك ، هي:  ش ملعامل ِّ وق  انق  
 م  اع وم  ا ا  م اصة. -

 م  اع مك مألبًر. -

  اع مللهاني.إ اع م لفاء مألرب ة، وإ -

 )ملعصرة وملوكيفة(. يكن صر  إ اع أهب مة ينة وإ اع محلرمني ومةن  -

 ة(.رتْ إ اع أهب ملعها )مل ن  -

 قهب. امألنذ أقب م -

  :إبجياز ب إله ا ملعامل ومك ملن ائج مليت  كصَّ 
 مل صمة لأمة أبمل ا، ي ن بذلك مجمل   يك من م.   عك ِّ  -

   بني م  اع مل او وم  ا ا  م اصة. رْ  عك  ملف   -

  اع يفه ا.ط م ر شرو كيف  ل  و     ؛ةة م  ا ا  م اصَّ جهَّ و ملِّ     -

 و  لى ملقهاس م في.ق َّ   مل مب وا، و ِّ ة يرتحمَّ ة حملنهَّ جَّ م فا  مألبًر ملِّ  -
ألهنننم  - رضنني هللا  ن مننا -ة م لفنناء مألرب ننة وم فننا  مللننهاني أ  بوننر و مننر جهننَّ  نن و ملِّ  -

 لى ك نالف م مع ق رهتم ة ًبلوب ال ًبلع ا، ول  و م ةوار من م  لى م   ْ ب ا مألمة، ومل ن 
إذ لنننك بننناو  ؛ة إ نننا  مجهنننَّ ب ننن و ملِّ  م نننم ملهقهننننلْ وق يونننك إنننوكهتم هنننذم إال ل ن  ،هنننذم م ةونننار
 م.لواو إقرمرهم هلذه مةاالفة إقرمرًم للعاطب، وملاشا أو يوكو ذلك من  ،إ ا  م ملجة

: ولننذلك يفننمج  نن ة إب نناع أهننب محلننرمني موننة ومة ينننة، أو مةصننريك ؛قاع يف م  اعال أ ر للعن  -

 

 ا وأ رها يف ملفق  م إمجمي/ ام   ع ه  ع ملف ا  جه وهك رإالة ماحمس ؛ ب نكمو: م  ا ا  م اصة: ملِّ  (74)
 هن.1406ملر ك: حمام ة م ماو، بلهة مللري ة،  ،إمسا هب
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 ملعصرة وملوكيفة. 

صننمة للقرمبننة يف  عننك  م  نناع هلننم، وال  ن  إذ ال أ ننر   ؛ة إ اع أهب ملعهننا )مل ننرتة(جهَّ   و ملِّ  -
 صلى هللا  له  وإلم. -وم مك رإك  هللا رْ هلم لقِّ 

ذ مللننايف ي بنن  لننهع متسننًوا ًب  نناع، ا، بما أو أنْ شر ه   مألنذ بن "أقب ما قهب" لهع بلهمجً  -
 ع ب   ن  يفق  مل لهب.س  ة  مألنذ أقب ما قهب مرحمً ا  ن  مل  ارك، ويِّ  وإ ا ي   

 *** 
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 ما له حكم الرفع 

مننك أهننم  ،مع نن  ملنن يًي أصننك  م ننم (75)م ملريفننع مننك أقننكم  ملصنن ابة وأيف نناهلم"وننْ "مننا لنن  ملِّ 
 ب إله ا ملعامل : ملن ائج مليت  كصَّ 

 ابة، مًننب قننك  ملف ننب مننك ملصنن  وننرمر ملقننك  أوة  لننى    مننا بنناو من ننا بصننهغة م مننع وبملننَّ  -1
ا بوننذم، أِّ  هنننا  ننك بننذم، ران أو هنِّ مننن ملرمو : باةكم يف لننكو بننذم، بنننا ةقننك  بننذم، بنناةكم ال يننروو أإننً

مإنن ًن مننك ذلننك، بنن و يوننكو ملف ننب ممننا خيفننى  حنننك ذلننك، يف ننذه امكلننة  لننى ملريفننع، إال منناو 
  الًعا.

يف ننك امننك   لننى ملكقنن ، إال  ،فس؛هما باو بصهغة م يفرمب، بقك  ملص ا  أو يف ل  أو   -2
لنن  ممننا ال جمننا  للننرأ  د بسعش ملنننزو ، ومننا قالنن  ملصنن ا  أو يف   ما مإ ًن مك ذلك، بال فس؛ مة  لان 

 يفه  يفهوكو مريفكً ا ملوًما.

 لة ما ال جما  للرأ  يفه  ما م : ومك أمً
 ذلك. وحنك ،دلْ  ء م   بقص  مألةعهاء، وب    ؛م نعار  ك مألمكر مةاضهة -أ

ومننا يوننكو يف ملهنننكو مآلنننر، وصننفة م ننننة  ،بنناةمجملم وملفنننا  ؛م نعننار  ننك مألمنننكر مآل هننة - 
 وحنك ذلك. ،وملنار

  .  جصكص أو  قا  جصكصب ب   كمصِّ وي   ،أة  طا ة أو م صهة م نعار  ك  مبٍ  -م

 هي:  ،ونوك  قسهم  فس؛ ملص ا  للقرآو إ   مج ة أقساو
 يف ك مكقكف. ،م وحنك ذلكوْ ب مبفرب أو مإ نعاط ملِّ فر  مِّ ما باو يف  فس؛  -1

 يف ذم مريفكع. ،ما باو يف ذنْبر إعش ملنزو  وحنكه -2

 أيًضا مريفكع.ما باو مك مل فس؛ مما ال جما  للرأ  يفه ، يف ذم  -3

 *** 

 

 ص.93هن، 1418مة ينة مةنكرة: بمر م ض؛ ،  ، ع و ر هش ام  بك م ر ملزهرمين (75)
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 (76)العرف وأثره يف التشريع اإلسالمي

ة مل ننرف، وأ ننره يف مللننري ة م إننمجمهة، جهننَّ ف ومل ابة، وبهنناو ملِّ رْ هة مل ِّ نْ ة يف بن ب   حبكث من جهَّ 
ك ف ملننذ  يفهنن  مصننل ة م ما ننة وال ي  ننار  رْ   يف م امتة أو مللري ة م إمجمهة رم ننا مل ننِّ ذبر مة لان 

أهننن ميف ا، ًب  عارهنننا مصنننل ة لونننب ملنننناس، ال لفنننرب بوو  ننن؛ه، أو طعقنننة بوو أننننرى، بمنننا أهننننا منننع 
أو  مم ما ننة، إننكمء بنناو ذلننك ملضننرر ب هنن ً  نة لضننررن ما  نن مه مننك مأل ننرمف ملفاإنن ة ومة ضننمان  ه ماْ 

 ضار ق   فى  لى بً؛ مك ملناس.، مله  إو ب ا مةاأو نفه   م، حملاهرً اقريعً 
ر ملفقنن  م إننمجمي  لننى مننر زننن   ف" و نن؛ه، أوْ رْ أ ر إقرمر هذم مةع أ "إقرمر مل ننِّ  ر قا : وباو مك

عنن  مل  ننكر محلضننار  مبننا ا  بننني ملننناس، وةننا ي  لَّ ملقضنن مننك     سنن جن وي   مل صكر بلىت محللننك  ةننا مإنن ج َّ 
يننكو مننك  ة قضننهة يفأيننَّ   ننك ملننبان  موق يقنن  هننذم ملفقنن   نناحمزً  ،ك مألمننكرلننابِّ ع  مننك مل  قهنن  و   صنناملن يِّ 

مأل و، ر م مة لاره يف بهئا  ج لفة ملطروف ومةنا ، و  عهق   لى أب  مساملة مننك مألرك  ريف ننا 
مةننننا  يف  و مللنننري ة م إنننمجمهة الملطنننا أت ننن؛  إ :لنننذ  نونننك ملقنننك  م ننن بينننك منننك مألب و، مألمنننر م
وهك يف رو  ملقننكمةني يف ننا ويقننك  وننا من سنن  رن ف م ةسنناو قعننب أو ي  م  صننر  وننِّ  لننوهب مل ننابم  ملننيت    

 مبئا  ملسنني.
ونمجصنننة ملقنننك : إو ملفقننن  م إنننمجمي قننن  مزبهنننر  لنننى منننر مل صنننكر، وبننناو منننك  لنننة مزبهننناره 

يف ننا ة  ر  أب   روة يفوريَّ  - حبد -    ة م إمجمهة  ِّ ملفق هَّ  إو ملًروة   :ف، ملىت نوك ملقك رْ مرم اة مل ِّ 
 م ةساو، وخباصة يف جما  ملفق .

 

 

 

 ،ص370هن، 1406ل كزيع، طرمبلع ملغر : مةنل ة مل امة للنلر وم ،أتله  مص فى  ع ملرملهم أبك  جهلة (76)
 (.15 :)ملو ا  م إمجمي



84 

 

 ( 77)العمل ابلحتياط يف الفقه اإلسالمي

  هلنننذم مألصنننب بع ننن  ك   نننرَّ مننن   يفلنننم ينننر   ،ة َّ ًب نننن  -  بمنننا يقنننك  با عنننِّ   -ز هنننذم ملع ننن  ي مهنننَّ 
 ر أقسام . ذبِّ وي   ، شروط عنيان    ويِّ ضعن ي  ب، س قن مِّ 

روه يف ب نننننع م بننننن  لنننننكم بننننن  وذ  ملفق ننننناء قنننننالكم ًبالمل هننننناط و من  ك أمهه ننننن  يف أو حمنننننبَّ ومنننننِّ قنننننا : و   
 ومصنفاهتم، وهك مع ذلك  ؛ مضعكط.

 لهنن  مسننائب   ينن ة يف أبننكم  ملفقنن  مةا لفننة، ومننع ذلننك ال يكحمنن   اْ عننن  ومل مننب ًبالمل هنناط مةْ 
ك   منن عنن   صنن ه   مننك يفاإنن ه، وومحمن ةننة يف ب ننش ملفقنن  وأصننكل   عنننيان أو شننروط م وَّ  لل مننب بنن  ضننكمبتِّ 

يفهقننك : مالمل هنناط  ، إلهنن ًبحلوننم مة نننيَّ  ع ملقننك   رحمننن ويِّ  ،  ملفقهنن   لهنن من وب ، بب  اية ما جت  أو ي ننكان 
  ينن بان  يفننإو مل مننب بنن  قنن   ،  ب  بلننروطهذم مألصب  لى ضكمبت وي قهَّ  وإذم ق يِّنب   ،يق ضي بذم وبذم

ب مننن وهلننذم بنناو ال بنن  مننك ملرحمننكع إ  ب ننش ملفقنن  وملنطننر يف مةسننائب ملننيت  ِّ  ؛إ  محلوننم بغنن؛ مللننرع
ب سننن ِّ يفه ننا ًبالمل هنناط ة ريفننة ضنننكمب   وشننروط ، وملنطننر يف مكميفقننة ذلنننك لأبلننة مللننر هة مة  نن ة، له  

 ملسائب إ  م كم .   لى مجمل    مالحم  اب، وي مئكَّ 
 ينن ة، وهنني:   رينن  مالمل هنناط وملجه نن ، ،    ننا يفصننك   يف  مج ننة أبننكم  وقنن  حم لنن  مة لنن 

 ة وملفق . أقساو مالمل هاط وشروط مل مب ب ، أ ر مالمل هاط يف ملقكم   ملفق هَّ 

 

ما  ان ص )وأصل  رإالة ماحمس ؛ قِّ 512هن، 1418: بمر ملنفائع، ملر ك ،له  منهش امكب شابرإ  مب وأت (77)
 هن(.1414إ  حمام ة مةلك إ كب  او 
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 ( 78)ع احلرج يف الشريعة اإلسالميةرف  

ري ة ة  نننن م يف جننناطع  م ب وننناله  مللننن فنننني إبب ننناب مةلنننقَّ ي نننن مل هسننن؛  لنننى مةولَّ  ع محلنننرمن ريفنننْ 
 م إمجمهة.

ت وننا مننك عن ر   وقنن  برس م  ننا ملعاملنن  مننا ينن   ،ة م رويفننة لنن ى يفق نناء م إننمجوكلهَّ وهنني قا نن ة أصنن 
 ة أنرى، وهي أربع  لرة قا  ة: قكم   أصكلهَّ 

 ش مل هس؛.لن مةلقة جت   -

 و وس ا )وهي ملًاةهة وملًالًة(. ،سع إذم ضا  مألمر م َّ  -

 و وس ا.فر يف مالة  اء، غ   فر يف مالب  مء ما ال يِّ غ   يِّ  -

 ملضرر يِّزم . -

 قصاهنا  ن ا.ملضرورم   عه  محملطكرم  بلرط   و ةِّ  -

 ر بق رها.ق َّ ما أبه  للضرورة يِّ  -

 ر ب ب بزومل .ذْ ما حماز ل ِّ  -

 ملضرر ال يزم  ًبلضرر. -

 و ي أ طم ما ضررًم ًبر وا  أنف ما.إذم   ارضا مفس اتو رِّ  -

 ش مةصاحل.برء مةفاإ  أو  مك حمل -

 ع ملضرر مل او.ب ملضرر م اص ألحمب بيفْ مَّ ي   -

 ملضرورة  امة باةا أو ناصة.  محلاحمة  نز  منزلة   -

 و محلمج .ران محلرمو ال يِّ  -

ب مننع مل هنناو مننك ملنقننب ومل قننب،  فصننان   ويِّ كضننان   وننذه ملرإننالة أو يِّ وقنن  ذبننر ملعاملنن  أةنن  قصنن  
فننني، وبرء مةفاإنن   ننن م، مصنناحل مةولَّ يف حملننش اصنن ها قننة ةققان بهنن  حمنناء  شننري ة هللا   ننا  اِّ 

ة بو ننا ملننرم وال ملننقَّ  ،ع إننْ    لى يف ل ، ملسعما آاته هللا مك وِّ ر مةولَّ ق ن ع ما ي  لران وإذم أملوام ا  ِّ 
  ؛ م  ابة.

 *** 

 

 م إمجمي(. )أصك  مل لريع ،ص276هن، 1399بملد: بمر م ماو ملعاار ،  ،أتله    انو ام    ة (78)
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 (79)التداخل بني األحكام يف الفقه اإلسالمي

  من مننا  لننى الب فنناء بكمملنن حلومننني شننر هني جصكصننني، وم هننك محم منناع جصننكص   :مل نن منب
 ، أو  كم  وممل  من ما. ا، مع ملصك   كموما م ً اإعهب مل اه؛  العً 

 -م  لهننن  محلننن ، ر أريننن    عهننند محلننن وب قننن  وق ينِّ  ،ر منننن  ملنننزان  ننن ة منننرم ونننرَّ     ايفلنننك أو شاصنننً 
  ومملنن  حبنن   يألبى إ  همجبنن ، يفونناو مل نن منب بننني محلنن وب، ومب فنن  ، لهنن  -وننرمر ملننزان ك    ملناشئة م

 . اوريفقً  ا فهفً 
اع وحنننكه  نن ة مننرم ، يف كلننش ًبال  سننا  ، مك  ننن ش ملغسب  كحمن ر من  ما يِّ  ورَّ  اولك أو شاصً 

بغسننب ومملنن ؛  يمل نن منب بننني أإننعا  محلنن ث يفنناب ف ع رم، لوننك وقنن ة ومل  لوب مرة، حلصلا ل  ملقَّ 
 لل رم.  اللملقة، وريف ً  اريف ً 

 ب  هة مةسج  مع صمجة ملفرك.وب  منِّ 
ب يننة م صننعع مننع ملنننفع، وملوًنن؛ مننع ملقلهننب، ب يننة مألطننرمف مننع   ؛ملقلهننب مننع ملوًنن؛نب وينن  
 ملنفع.

 ع صكر مل  منب ومسائل .هوبذم ملل و يف  
 يف ًببني و  ة يفصك  ومعامل  وم الش، من ا:  هذم مةكضكع   وق  حب  ملوا شِّ 

   ري  مل  منب وملفر  بهن  وبني ما يلع  .  -

 و ال .هة مل  منب وبهامحلومة مك ملرو  -

 مل  منب ومل   ب يف مألملواو. -

 أإعا  مل  منب وشروط  ومكمة  . -

 أقساو مل  منب وأةكم   وصكره. -

 مل مجقة بني مل  منب وملنهة. -

 ب يف مل عابم ، ومة اممج ، وأملواو مألإرة، وملف ية وملوفارم ، ومل قكًب .أ ر مل  منِّ 

ة ملننيت من لنن  مل لمنناء يف وقننكع مل نن منب ب ملفق هننَّ من ننا: أو مةسننائئج يف م امتننة، وذبر   ة ة ا
 لنننى  اوإ نننا بننناو معنهننن   ؛ لنننى ةفننني مل ننن منب يف مألصنننب -يف م ملنننة  - ايفه نننا ق يونننك نمجيف نننم معنهننن  

 نمجيف م يف مل ق ه  ومل  صهب للمس لة.

 

 ص(. وأصل  رإالة ماحمس ؛.940مج )2هن، 1419ملر ك: بمر إشعهلها،  ،إ   م لمجو كأتله  نال  ب (79)
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 الفقه اإلسالمي
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 ة الفقهاء! ري  ح  

 (80)مل لماء!  لار يف ملاف  ما ييفه  مصنان ع هذم  نكمو ب ا ،    
إمنناو  ،وبننربر قريننة خبننكمرزو ،وهك ة لف   ع ملغفكر بك لقماو ملوربر ، اتم ملنن يك، أبننك مةفننانر

 قضننناء مللنننش لل ننناب  ةنننكر ملننن يك  نننك َّ  ،مةفهننن ة يف ملفقننن  ومألصنننك  لننن  مل صننناةه ِّ  ،ة يف وق ننن محلنفهنننَّ 
 . (81)زه  وباو  لى  اية مك مل ،هن562ب بك زةوي، وما  وا إنة ك ام

 وال أ رف ن  هذم ملو ا  ملفري !
ووقفا  لى مس لة ورب  يفه ، وهك أو أمل  يفق اء محلنفهة )بلننر بننك يننب مةننروز ( إننئب  ننك 

 ؟(82)زعن ك ب  ونِّ جن يف ِّ  ،يف رة  أو حنكها، ومةاء قلهب ؛ماء وق ا يفه  جناإة
 *** 

 

 

 .(425 :1)للعاًبين  ؛، إيضا  مةونكو99-98للونك  ص ؛ملفكمئ  ملع هة (80)

 .(443 :2)، م كمهر مةضهة (94 :ص)  قهد ن؛ يكإ  ؛البك ق لكبغا ؛اتم ملرتمحمم (81)

 .(455 :3)م كمهر مةضهة  (82)
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 ( 83)تقدي طاعة على أخرى أو تركها

ف  و نلم  أإرمر مللري ة وملومة هذم ا، وملذ  ي     لى يفق  م لان هذم مك أةفع ملو ش مليت قرأهتِّ 
 مل يك مل طهم!

ومع هذم يف ك ج ص ر، يِّكرنب يفه  ب ا  مةسائب مليت نوك أو   وهَّ ، أو   غ؛، أو   ع  ، أو 
  ِّرْت  ةطرًم للزماو، ومةواو، ومألملكم .

  إع اة ، ملىت هللا بنهَّة ملقرىب ومل ْقكى ل ب يفن ب يف ل  مةسلم مب غاء وحم ب  :وي ن بن"مل ا ة"
 إو مةسلم  ن ما م  ش ك    ب ريد محلمج  يف ك طا ة و مب صاحل يف م إمجو! 

وبهاو ومض ، يق نع وا  ،وبرمإة إ لة ،( مس لة يف  نطهم رمئع 64وق  أورب يفه  مة ل  )
 مةرء.

رمو، ملغنهعة  ك مةعا  ن لهة ملكقكع يف محل  لَّد ًبلقرآو ملورم، مالم ناعومك هذم مةسائب: ما ي 
وملنمهمة للمصل ة، بًرة ملس م  ومل  م د يف مسائب مل لم،   و جماوة م اهب وملسفه ، م م ة 

ش  له  مفس ة أش ، منع قن عِّك  مهل ية للمصل ة، ممنك ة يف م إمجو،  ْر   غه؛ مةِّْنور إذم  ر َّ 
مل  و، بهفهَّة إقامة محل   لى جمل مع، ال يِّقاو محل  يف أرك م املة مجملرو مبا يس  د رمحة ًب

ملض ه  ومةريا، إقكط محل   ن  مجملا ة، مهل و ومحلر  وق ع مألشجار للمصل ة، محلومة مك 
   إحمل ار ملص قة ملكمحمعة ومل  كع، محلج وملزومم أي ما أملد ًبل ق م، مقاط ة ذو  ملع ع أو 

لى مك ور  جيش أو يوكو يف مل وب، بيفع  مئ  ملف نة أو للمصل ة، مل كمضع وأإلم، إ مجف ما خيِّ
ما  للوايفر ل اله  مألإرى، قْ ب م ما ة ًبلكممل ، ملقا ب ال ي رنث، برمههة مة   يف ملكحم  ةك 

ه    له  مةفس ة.  نن
  يف مل يك أب  ة مة يقك  مة ل  يف مق م  : مل فق ،ويف ملومة مل ارف وملصايفة ملفقه 

 أإرمر هذه مللري ة ملغرَّمء؛ لذلك ةرى ب ا مةذمهش  ، ل كيفهد هللا ل  يف ملكصك  إ  لى مل اق
باةذهش ملطاهر ، ق ي  ِّو طكيمًج، مله  إو يفق اءه ق يكيفَّقكم إ  يفن ْ م ملنصكص يف ًما ص هً ا 

يفهما طم  ، و ِّعنيان ملوم   وم جزم   ًبإ ارمم بً؛ مك مةسائب مليت      لى بما  هذم مل يك و 
بوو مل ناية ًبة اين ومإ نعاط مألملواو ومةسائب  ،ل مس و م بطاهر ملنصكص ؛شرع هلذه مألمة

وإبرم  بِّْن  هذم مل يك ومغزمه وأإرمره، وملف ْ م ملص ه  ملصائش ملذ  ال ي   ار ك مع ما  ،مةفه ة

 

هن، 1413مل وملة: بمر ملًقايفة،  ، ع هللا مل عاب  / للزماو ومةواو ومألملكم مطا ة  لى أنرى أو  رب ا ةطرً  ق م  (83)
 ص.205
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و م وأإرمر، بب وقفكم  لى حملكم ك ةقرك ذللذلك م ؛هر ملنصكص و  وم  له احماء ب  مك ملن
 مةذهش، وق ين  ِّ  ل  وحمكب.

 -رإكل   ًبهل ى وبيك محلد وحم ل  نار مألةعهاء ومةرإلني،  لنم  -إع اة   -و ن ما أرإب 
أو هذم مل يك إهس مر إ  أو ي رنث هللا مألرك  ومك  له ا، يفج ل  صاحلًا لوب زماو  -إع اة  

وإو  ،ملناس وش وو ملهاهتم وملاحم  مملوام  ومعابئ  وأِّإس  مع مصاحل ومواو، ال    ارك أ
من لفا مل صكر، وجت َّب  محلضارم ، و نكَّ ا مة  لعا ، يف ك مل يك م ال ، ومللري ة ملسَّم ة 

 مليت ال  ىن للناس  ن ا يف ببان مل صكر ومألزمنة.
ألملوام  يف بً؛ مك مجملاال ،  ومل لهب  لى مساملة هذم مل يك ما ةرمه وما ة لم س  مك مروةة

حمعا  ؛ ةطًرم للزماو ومةواو مألملكم ، يفإةنا ةرى ملفق اء  لى ومك  س هب ويِّْسر يف أملوام  ووم
 من مجف مذمهع م م َّفنقني  لى م  عار مل ِّْرف ملص ه  لوب زماو ومواو.

 
 *** 
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 (84)فقه األقليات املسلمة

ِّر  ساؤ  مألقلها  مةسلمة ملك   هم، حبوم م ريفة مألملواو مليت   ضعنت مل  امب مع  ؛ ب 
بني م نني: إما حماهب   -بما يقك  م ل  ملو ا    -وه الء مةسلمكو  ،مل مجقة وم كمر وم ِّْل ة

يفلذم  رمه ي ساهب مع مةاالفني إ  مل ان مل كمبب ومل  ابش ملذ  يرت َّش  له  مةكمالة  ؛ب لك مألملواو
 لطة وقسكة. محملرَّمة، وإما مِّ ل انب ي   زنهلم ق ر  م مواو ويِّ امنل م بغن 

ومك هنا حماء  أمههة هذم ملو ا ، ملذ  هك يف مألصب رإالة حمام هَّة قِّ انما إ  بلهة 
ضمَّك مق مة و مج ة يفصك ،   َّث يفه ا  ك مل مجقا  مل ولهة بني بمر م إمجو مألوزم ي بلعناو، و 

 ، و رَّم يفه   لى وبمر ملوفر، ر  مجقة مل ع  برب ، ومل مجقا  مالحم ما هة بني مةسلم وجالفه
أملواو مة اممج  ومل ابم  ومحلهاة ملهكمهة، وبني ملِّْوم مالشرتم  يف أةطمة  لك مل و  ومالخنرمط 

 م إساهتم مل سوريَّة ومل  ابم يف اابم م.  يف
و  رَّك أ ناء ملع   ةسائب م مة حم  م وملساإة،   ام إ  محم  اب وإ ما  يفنْور، 

وق   َّ  أ مال  وق َّو أهمَّ ملن ائج مليت  ،مل لماء مك ملفق اء ومل  اة ومالإ  اةة ًبحم  ابم  أيفذان 
 هب مةًا :  كصَّب إله ا يف آنر ملو ا ، من ا  لى إع

ْ ب مةِّ رَّو ما ق يوك ق مجً لنفٍع م صكمة. -
 للمِّْوره يفن

 نِّوَّك ملوايفر مك معان ملقرآو إو رِّحمي إإمجم . -

 ة. باةا، ما   م مآل   ملقرآةه  ن عة م م ة   صن  أ  لساو -

 ال متنع إقامة مأل رمس يف مةساحم  بلرط نلكانها مك أ  اطكر شر ي. -

   ارَّو  ةواملِّ ك.  هع مةلربا -

 لهع للمسلم أو ننع زوحم   ملو ابهَّة مك ملذَّها  إ  م ع ها إال إذم أضرَّ أوالبه. -

لة مةاالفني وز رهتم وبذم برهم حمائز  -  ق يوكةكم ملربهني.  وإصن

 يص   إلقاء ملسمجو  لى ملوايفريك، وبذم ربه إذم  قَّقنا مك   و مل  اء  لهنا.  -

 ة ملوايفريك يف  ؛ أ هابهم.جتكز هتنئ -

 ملقهاو هلم يِّ ام لكو يفه  ًبةًب. -

 ي صن  قن عِّك  ه م هم وم ه مء إله م. -

رِّو ملق كب يف جملع يس  زأ يفه  آب   هللا -  . ي 

 

 ص.751، 1419طرمبلع مللاو: بمر م ناو،  ،أتله  نال   ع ملقابر (84)
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رِّو مل  امب ًبلرًب يف بمر ملوفر و ؛ه. -  ي 

رِّو مل مب يف مجملاال  ملربكية -  يك وم ِّلِّد ومة ابية لنا.وبذم يف م م ها  مهل ممة لل   ،ي 

رنحم ا  ك بكهنا ب ابهة.  -   لماةهَّة مجمل م ا  ملو ابهة ال خيِّ

 مهًا  مألمم مة   ة ال يِّقنر ه م إمجو  لى إطمجق . -

    م قامة يف بمر ملوفر بلرط  كميفِّر محلرية مل ينهة.صن     -

ش م  -  روم من ا  ن  مةق رة  لى ذلك.  ر ك مألوالب يف بمر ملوفر للف نة يف مل يك يِّكحمن

مب سا  حمنسهَّة بولة مك بو  ملوفر حمائز للمصل ة، بلرط أال يرت َّش  لى ذلك قك   -
رَّو إال  ن  ملضرورة.  أو يف ب اِّ

 ك ان وحملهفة يف ملوكما  بمر ملوفر إو ق يرت َّش  له ا يفنْ ب أو قك  م صهة.كز  جي -

رِّو مالخنرمط يف م إسا  بمر ملو -  فر مل سورية. ي 

رِّو مالشرتم  يف أملزم  بمر ملوفر م حلابية وم ًبملهة ومهل ممة.  -  ي 

 يِّرنَّ  مالشرتم  يف أملزموم  ؛ ملسابقة بلروط.  -

 رَّو إال  ن  ملضرورة. ابم ملوفر اِّ مللجكء إ  ا -

 *** 



93 

 

 الضرر األديب يف الفقه اإلسالمي

ي ن إحلا  مفس ٍة ًبلغ؛ يف مال  أو ةفس  أو شريف  أو   : ملضرر مألب  يف ملفق  م إمجمي
 م  عاره أو ملا ره.

مي  وص ر يف هذم مةكضكع مة م ب ا  ب نكمو "ملضرر مألب : برمإة مقارةة يف ملفق  م إمج
 .(85) وملقاةكو"

 وقد قس مه املؤلف إىل قسمني: 
وملكض ي، وق   رَّف يفه  ةكع   مألو : ملقهقة ملضرر مألب  و  عهقا   يف ملفق ني م إمجمي

هذم ملضرر وبنيَّ نصائص ، وشروط قهام ، وملضرر ملكمقع  لى إمجمة م س ، و لى شرف 
 مال   مء  لى ملد اثبا لإلةساو. م ةساو ومس   ، وملا ره، وملضرر ملناشئ  ك جمرب 

كر مل ارخيي وملًاين: م ى ضماو ملضرر مألب  يف ملفق ني مةذبكريك،    َّث يفه   ك مل  
لضماو ملضرر مألب  وملرو هَّ   يف ملن طِّم ملكض هَّة، ر يف ملفق  م إمجمي، و ك مضمكو  

   ملكر ة. مل  كيا وةن اق  يفه ما، وطعه ة هذم مل  كيا وم ى مة قال  إ
 

 *** 

 

 ص.439هن، 1415مر مةريخ، ملر ك: ب ،وهك مك أتله   ع هللا م و  ملنجار (85)
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 (86)أحكامها وآاثرها يف الفقه اإلسالمي :اإلعاقة السمعية

مك أقكم  ملفق اء ومل لماء يف ذنبر يفئة مة كقني مس ه ا ي  ف ملعامل  إ  ْ ع ما  فرَّ  
ومألملواو م اصة وم، ومإ نعاط ملقك  ملرمحم  مك مةسائب ملفق هَّة م اصة وم، ومل مب  لى 

 يف هذم مةكضكع.إبما  ملناق  
ذب ر يفه ا   ريفا  ويفروقًا، وأإعا   م  اقة   :ويفه  مق مة ويفصب مت ه   وإ ة يفصك 

وطِّر  ملكقاية من ا يف ضكء م إمجو، وطر  مل لقي  ن  مة كقني مس ه ا، وآاثر هذه ملسم هة 
 إمجو، وملصمجة  م  اقة، ر بهاو مألملواو مللر هة مةرت انعة  له ا مك مله  مل عابم : با  نا  م

ملكم  وم مامة، وملزباة وملصهاو ومال  واف، ومحلج ومل َّلعهة ومألض هة، ومك مله  مة اممج  ومأل
مللاصهَّة بال صريفا  مةالهة ومل قكب  ؛ مةالهة، ومألملكم  مللاصهة، وملكالية مل امة وملقضاء، 

ونصَّ  ملفصب مألن؛  ، ومك مله  م ننا   ومل قكًب  ومل ان  ،وأملوام م يف ملعهنا 
 لل افه  مك آاثر م  اقة ملسم هَّة وأتههب مة كَّ  مس ه ا وطر   مجحم . 

ويف ملن ائج مزبمب ملعامل  إنااًن ويقهًنا بصمجملهة مللري ة م إمجمهة وبما  من ج ا، وأهنا 
ة،  احمشري ة نال ة صاحلة لوب زماو ومواو، مله  مشنلا هذه مللري ة ببَّ ما ب ا إله  محل

 ومن ا مألملواو م اصة ًب  اقة ملسم هة، ومل هس؛  له م مبا ي هقكو.
وبنيَّ أو ملص مَّ وضن اف ملسمع ل ي م ةْفع مل كزيع مل او يف ملذباء وملق رة مل قلهة مًب ذباء 

 مألإك ء مل ابيني.
اين أذو م وأو أذو مألصم م اين  ِّق  ع أذو ملسمهع مجملن  له ، وال  ِّق ع أذو ملسمهع 

 الشرتمط مةساومة.  ؛مل ية مألصم مجملن  له ، وإ ا ملكمحمش أذو مألصم  ن ئذٍ 
 وأة  جت نش مل ية باملة إبذها  ملسمع مك مألذةني.

وأو  هع مة اممج  مليت   صن  مك ملسمهع ملناطد،   صن  مك مألصم مألنرس بو اب   أو 
 إبشار   مةف كمة يفه ا. 
 ملوً؛، مل امة وم اصة مليت ذبرها ملعامل . ج و ؛ها مك ملن ائ

 
 *** 

 

هن، 1419ملر ك: حمام ة مةلك إ كب، بلهة ملرتبهة، قسم ملًقايفة م إمجمهة،  ،رمههم بك  ع مل زيز م رحميإ  مب إب (86)
 )رإالة ماحمس ؛(. ،ورقة 500
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 أحكام األعمى يف الفقه اإلسالمي 

، ذبنننر يفهنن    ريننن  مأل منننى، وملفننر  بهنننن  وبنننني ملعصننن؛ (87)و يف رإننالة ماحمسننن ؛حبنن  قنننهم قنننِّ ان 
ث  نننك إشنننارة مأل منننى، ومنننا خيصننن  منننك أملوننناو يف مل عنننابم ، ومة ننناممج ، ويفقنننن  ومأل نننكر، و ننن َّ 

قة ب ، وملذب  وملصه ، وملوننم م  نناب يف ملقنن ، وأملونناو ملقضنناء صاص وم نا   مة  لان قن مألإرة، ومل
 م رومي  .وْ ومل  اوى وملعهنا ، وملِّ 

ك مننك ملصننك  ألة  مىت  ننهقَّ  ؛ب من قع  ب إله ا أو ش ابة مأل مى حمائزة و ِّ ومك ملن ائج مليت  كصَّ 
ةنن  لننك ق أك  مللنن ابة ًبة ريفننة ومل لننم، و عننِّ قن   د مننناط  ألةنن  ملقننَّ  ؛ب مننن عننن قِّ  ،  بننذلك  وشنن ن و رف صنناملع  

 وق  ال يكحم  هلذه ملل ابة  ؛ه. ألبى إ  ضهاع بً؛ مك محلقك ، ،ب ش اب   يف ب ا مألمكرقع   ِّ 
 *** 

 

و : حمام ة أ، موة مةورمةوهك للعامل  ام   مر صغ؛ مشاس؛ إشرمف ملسه   ع محلمه   ع ملرمحك ملفقي (87)
 ورقة.  461هن، 1414ملقرى، بلهة مللري ة، 
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 اإلعالن املشروع واملمنوع

ج نسنن  أو يِّ ش يف مضننمكة  و نن  ب ننا  ق يِّ   و"م  مجو مةلننروع ومةمنننكع يف ملفقنن  م إننمجمي"  نننكم
 ، حم ل  مة ل  يف يفصلني: (88)ل  لى منكم

، هنننني: إ نننمجو م إننننمجو، مألذمو وم قامنننة، م  ننننر امع ًنننً  28مألو : م  نننمجو مةلنننروع، ويفهنننن  
بر  قننننش مةو كبننننة، وم إنننرمر يف ملصننننمجة، م  نننر آبمننننني، م  نننر ًبلقننننرمءة يف صنننمجة ملوسننننكف، ملنننذان 

ق ننننة، م  نننناب، وم ذو ًبل جننننارة، ملل  مل هنننن يك، ملكيفنننناة، محلجننننر مل وعنننن؛ يف لهلننننيت مل هنننن يك، ملفننننر  يف 
ب ب  إ مجو ملنوا ، م ر ملسر ومل مجةهة، ملرضاع، ملزوم ملغائننش، محلنن وب، محلنن  يف صِّ ملنوا ، ما ي  

نننننة أو إقنننرمر، شننناه  ملننننزور، مل لننن ؛ ًبجملنننناهر، مل لننن ؛ أرًب  ملعنننن ع إ نننمجو ملفامللنننة مننننك  ننن؛ بهان 
صه ة، مل جري  ومل  نن يب يف مللنن كب وملننرومة، ملنن  اء ملن ة مل هك   لى حمن  برذن ، ومل صاةه  مةضلة

 جار ، مةصاحل مل امة، م  مجو يف ملقضاء. لى مجملاهر ًبلطلم، م  مجو مل ان 
، هننني: م  ننر ًبلعسننملة يف ملصننمجة، مل وعنن؛ نلننن  امع ًننً  17ملًنناين: م  ننمجو مةمنننكع، ويفهنن  

مألمنننكم  ومةعالغنننة يف  و نن ، محلنننزو، إننش  ملنايفلنننة، ملوسننكف قعنننب مل   م منناو منننك  نن؛ ملاحمنننة، صننمجة
 ننر، منننا جيننر  بنننني ملننزوحمني منننك أمنننكر ملًننناء  لنننه م، ملصنن قا ، ملف نننر يف رمضنناو ةنننك حمنناز لننن  ملفن 

م النننش(، إيفلنناء ملسنننر، مننا ال ينعغننني إ مجةنن  منننك مل لننم، منننا ال  9ب يف منناع، أهننب ملذمنننة )مفصننَّ م ن 
غنن؛ مجملنناهر، إشننا ة هك بننر ء من ننا، مل لنن ؛ ب، ملفامللة وإشا   ا  مك ينعغي إ مجة  مك ملنصه ة

ع ملصننك  ره ريفننْ وننْ ع يف ملنن  اء م ضننكع ومالإنن واةة وم إننرمر، ويِّ لننر  ملفامللة  ك ملنننفع، ملنن  اء )يِّ 
 وملن مء وملصها (.

 *** 

 

 ص.186هن، 1415ملر ك: بمر مل اصمة،  ،وهك مك أتله  مسا   بك قاإم ملفاحل (88)
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 أحكام التعجيل يف الفقه اإلسالمي

قننة بف ننب مة  لان  أو يس قصي مةسننائب   ملعامل ِّ ، ملاو  يفه ا (89)هذم  نكمو رإالة حمام هة حمام ة
ف ا يف  مج ننة أبننكم : وصنَّ  ،  ا يف أبكم  ملفق  مةا لفةوذلك ًبلع    ن ا، و  ع   ؛ ملليء قعب وق ن 
 قة ًبل عابم ، ر مة اممج ، ر أملواو مألإرة ومل قكًب .مةسائب مة  لان 

 مك أمًلة هذه مةعامل : 
 مجة قعب بنك  وق  ا. وضكء أص ا  مأل ذمر للص -

 ة ملك ر.ب صمج  جه -

   جهب ملزباة ألبًر مك  او. -

   جهب م يف ار. -

   جهب م ملرمو ًبحلج قعب مهقا  . -

   جهب بيك ملقرك. -

 مل  جهب يف مل ارية. -

   جهب قسمة مة؛مث. -

 ملقنصاص.  جهب  -

 

 ورقة. 681هن، 1417ملر ك: حمام ة م ماو،  ،وهي مك إ  مب إ   بك إ ه  آ  ماطر (89)
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 أحكام الشتاء يف السنة املطهرة 

م مننة  زيننرة،    ننا مة لنن   سننائب، يننك  م(90)نننكمو مةننذبكرل ه  يف ًببنن ، صنن ر ًبل ِّ  ب ا   
، هنني: يفكمئنن  م مننة، مل  ننارة، اع ننا  لننى يفقنن  مألبننكم ، يف م ننن  لننر مع ًننً مننك ب ننكو ملو ننش، ور َّ 

مألذمو، ملصنننمجة، مةسننناحم ، ملصنننهاو، ملزبننناة، م  ننناب، مألذبنننار،  مجمنننا  ملسنننا ة، يفكمئننن  ومسنننائب، 
 ه   لى مألملابي  ملض هفة.مل نع

 ،حم م بلنن هنا آنننروو وين ننكهنم  ن نناشنن ة ملنن ب، يفه ننران  ملصننمجة مننك ع ملقفننازيك يفعْ مننك ذلننك لننِّ 
ه مسننننلم(، م)رو  ؛((ر  أو أإننننج   لننننى إننننع ة أ طننننممننننن أِّ )) :ويسنننن    هنننن الء  لننننى هنننننه م حبنننن ي 

 يفهكحمعكو بل  مل يك بالكحم .
( ر قننننا : 2/155  يف شننننر  مسننننلم )وهننننذم أملنننن  قننننكلني لإلمنننناو مللننننايف ي، بمننننا ةقننننب ملنننننكو 

 وأص  ا أة  ال جيش.
 *** 

 

 

هن، 1416ملر ك: بمر مل    ملنفائع:  ، مأل ر وهك مك أتله   لي بك ملسك بك  لي بك  ع محلمه  محلل  (90)
 ص.173
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 أحكام النبات والشجر يف الفقه اإلسالمي

مللننري ة مننك أبننكم  ناصننة  مننا  قنن ه  لمنناءِّ  ، جتمننع شنن ا   (91)نكمو رإالة حمام هننة انبرةهذم  ِّ 
  ك ملنعا ، يف ب ا  ملزباة وملعهكع ومل  ارة وما إ  ذلك، وحم ل ا يف  مج ة أبكم  و  ة يفصك .

  وهذه  ناويك ب ا ملع كث مليت  ناوهلا يفه ا:
 نروم ملنعا  يف مةاء مل  كر وإقكط ور  مللجر يفه . -

  ا ما ل  مثر. وملعك  ،عا مالإ  ار ًبللجر  ن  قضاء محلاحمة، ومالإ جمار ًبلن -

  مل كرة يف ملصمجة ًبلنعا .رْت إ   -

  ر وملوايفكر. سب مةها ًبلسان  -

 و. رن مالإ طمج  ًبللجر للمِّ  -

 ا. وزر   وإملرمق م ق ع شجر مل  وان  -

 بهع ما ينعا يف مألرك مك ملوأ ومللك . -

 حم ب ملص م  يف ملنوا  خنمجً أو شجرًم أو زرً ا. -

 ملزرع ومللجر ملذ  أ لف   ملع ائم.ضماو  -

   ًبلنجاإة.سمَّ ا يف مةواو ملنجع أو  ِّ نعِّ أبب م ضار وملفكمب  مليت     -

ل  ب ، و  -  صف  .بهاو مألشجار مليت ي نذ من ا ملسكط ملذ  جيِّ

 *** 

 

 هن، )رإالة بب كرمه(.1416ملر ك: حمام ة م ماو،  ،مك إ  مب صاحل بك أمح  ملكشهب (91)
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 ( 92)أحكام الزينة

 ننا وملضكمبت مللننر هة للزينننة، وزَّ ك يف م ملة، م مل زي  وْ نا ملِّ يفا ملعاملًة ملزينة، وبهَّ ب   أو  رَّ 
 مكضك ا  ملع    لى إع ة يفصك ، هي: 

مل ننزيك يف مةناإننعا  )لننأذمو، للصننمجة، للجمننع، يف مل هنن يك، لمجإ سننقاء، يف مال  ونناف،   -
 مل لم، للرؤية يف م  عة، يف مأليفرم (.يف م ملرمو، ل لش 

 زينة ملزوحمني.   -

 زينة ملل ر. -

 ينة ملع و.ز  -

 قننش مألذو ل  لهنند ملقننرط، ق ننع مأل ضنناء ملزمئنن ة، إحمننرمء  ملهننا  ) :هننش ألحمننب ملزينننةمل  ع -
غننزره، ملكشننم،  ننمجم رة، م ا ننة مللنن ر مبننا يِّ لنن  مل جمهب، بنك  محلماما  مل امة ألحمب زينة ملع  

فلنننهج ومل قنننكم ومللننن  ًبلنننذهش وملكشنننر، م ا نننة ملعلنننرة ومللننن ر ناو للزيننننة منننك ملهننن : مل مألإننن 
 ينة(.ًبألط مة للز 

 إب مء زينة مةرأة. -

 زينة مةعاين )مةساحم ، ملعهك ، ملقعكر(. -

 

 مج )رإالة ماحمس ؛(. 2هن، 1417ملر ك: حمام ة م ماو، بلهة مللري ة  ،إ  مب  ع؛ بنا  لي مة يفر (92)
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 (93)أحكام شعر اآلدمي

 اةسننلم حباحمننةة ملهكمهننة، يفب ى ًبحلهنناة مل ملهننَّ   مل ميفع الن هار هذم ملع   هك أو للل ر  مجقةً 
    لى بص؛ة مك أمره.إ  م ريفة أملوام ، ملىت ي ع  ربَّ 

شننىت، من ننا مننا هننك قنن م، ومن ننا مننا هننك ملنن ي ،  الً وأشننوا مًبللنن ر أنننذ  صننكرً وألو مل نايننة 
بة ورب  إ  جم م نننا ا  و سننريا  أمسنناء م  نن ان يفقنن  حمل ننر  قصننَّ  ،ولوننب من ننا أملونناو جيننش بهاهنننا

 م ا. وْ يف هذم مل صر، لزو بهاو ملِّ 
وبهننن  و سننل  برتحمهلنن   ؛ لننى مل نايننة بنن  ومهلنن ف: هننك بهنناو أمههننة مللنن ر، وأو م إننمجو ملنن َّ 

 ر مك وصل  وجالفة ملف رة يفه . و ؛ ذلك، وملذَّ 
مننع  ،د أملواو ملل ر يف ملفق  م إمجمي مك مصننابره مل  ينن ة، و ريننر مسننائل ر  ع ما ي  لَّ 
 ة م واملة. برمإ  ا برمإة يفق هَّ 

ث ملعاملنننننن   نننننك مل نايننننننة ًبللننننن ر، ومللقنننننن ، وأملوامننننن  يف مل عننننننابم   ننننن ة يفصننننننك   ننننن َّ  ويف
 ومة اممج  وم نا   و ؛ها.

 *** 

 

ملر ك: حمام ة مةلك إ كب، قسم  ، ع هللا بك ام  بك أمح  ملسما هب ؛ميملفق  م إمجاو ش ر مآلبمي يف أملو (93)
 ورقة )رإالة ماحمس ؛(. 300هن، 1418ملًقايفة م إمجمهة، 
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 وحات يف الشريعة اإلسالميةسفقه املم 

عننن  ع يف هنننذم مةكضنننكع ور َّ ك  ننن  فننن  أةننن  أو  مننن  ، ذبنننر م لان (94)ننننكموب نننا  شنننامب صننن ر ونننذم مل ِّ 
 ،ا، أو معاملً ا، أو مس  ع  اومحمعً  امةس ، إكمء باو مس ً   لوبكب ، مله   ناو  ًبلع   بب ما ي ن

لونننب ممسنننك ، وبنننني يفه نننا ملومنننة مللنننارع يف  اأصنننل ا   مج نننة و لنننروو ممسنننكملً وحمل نننر لننن  ًبلع ننن 
 وهذه مةمسكملا  هي:  ،مس  ، وملصفة مةلرو ة يف مةس 

م  ب نن  لهنن  ًبلننرت م، مسنن  م  ملنكو  ك ملكحم  ب   مالإ هقاظ من ، إزملة ملنجاإة  ننك مةاننر  مسْ 
ملننرأس ومننا  لهنن  يف مل  ننارة ملصننغرى، ب مةاننرم مبعاشننرهتا، مسنن  ملصنن  ني يف ملكضننكء، مسنن   سننْ 

مسنن  م فننني ومننا يقننكو مقام مننا، مةسنن   لننى م عنن؛ة ومننا شنناو ا، مةسنن  يف ط ننارة مل ننهمم، مةسنن  
ومنننابع م  ننن  ر  ننك مةسننج ، مسنن  وحمننكه مةصننلني وصنن ورهم ذ  بفضب ط ننكر ملصنناحلني، مسنن  ملقنن  

ر ملسنننجكب  نننك م ع نننة ب ننن  اء ل سنننكية مكضنننع ملسنننجكب، مسننن  أ ننن ع  محلصننن  سنننكية ملصنننفكف، مسنننْ 
مالة  اء مك ملصننمجة، مسنن  ملعنن و ومننا مة  ننا إلهنن  ملهنن مو ب نن  ملقننرمءة وملنننفخ يفه مننا، مةسنن  بننرؤوس 

إننق ا و نن و م، مةس  يف ملرقهة ومةرك، مةس  ألرباو ملو عة، مسنن  مللقمننة إذم  ملصعهاو ووحمكه
ق نننا منننك أ نننر  ْ سننن  ملهننن  ب ننن  ل  ب نننا لللنننه او، مسننن  ًبطنننك مل منننر منننك ملسنننكس وحننننكه ر أبلننن ، م ْر 

مسنن  مل ننر   ننك  ،هننشمل  نناو، مسنن  ملنن و  ننك ملكحمنن  إذم أصننهش، مسنن  ملكحمنن  وحنننكه ًبلصننفرة ومل ان 
 م عني وحنكه.

 

 

 

 ص.508هن، 1416ملًقعة، ملس كبية: بمر مبك  فاو،  ،مك أتله   لي بك إ ه  ملغام   (94)
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 أحكام احلرفة وآاثرها

ف يفه ننا ملعاملنن   رَّ  ،(95)آاثرها يف ملفق  م إمجمي"و  يفةرْ مة ب نكمو "أملواو محلن ة قهان رإالة  لمهَّ 
رف حبسننننش طعه   ننننا، وحبسننننش محملرتيفننننني، ث  ننننك  صنننننه  محلننننن مالملننننرتمف، ر  نننن َّ  موننننْ ريفننننة وملِّ محلن 

وحبسش ملوم ا، ر آاثرها يف ملفق  م إمجمي، يف أبكم  مل عابم  وملنوا  ومة اممج  وم نننا   
  .ن  وملر  

ر أو ملفق ننننناء إنننننلوكم يف   يننننن ها مسنننننلوني:   يننننن ها  ة" ينننننذبف ملكضنننننهر  ويف "  يننننن  محلنننننن 
 ف، وملضكمبت مليت ذبرها ملعامل  هلذه محلرف هي: رْ  ي ي ا ًبل ِّ ًبلضابت، و 

 محلنرف مليت يفه ا معاشرة ملنجاإة )مًب: ملريفة محلجاو وملزًب (. -

 (. رما يفه  إه مر ةاء ملكحم  و ر  محلهاء )مًب: مل  ريج وملل اذة ومللان  -

 ما ي ب  إ   نل   ملقلش أو مك   )مًب: م زمر وم مجب(. -

 باو مل مب يفه  بالع همة مك  ؛ يفور )مًب: ةقب مألملجار ومحب مأل قا (.  ما -

 ما باو يفه  إه مر لورممة م ةساو )مًب: ملعكم  وملسائع(. -

 ما باو يف   اطه ا نفة ال  لهد ًب ةساو. -

 لكي  للصكرة )مًب: ملكقاب و ؛ه..(.و   حمما باو يفه   ساهم للك  -

 .(96)...وأبب أمكم  ملناس ًبلعاطب ،   ما ي ب  إ  ملغش ونل  ملك  -

 

هن 1418لك إ كب، قسم مل رمإا  م إمجمهة، ك: حمام ة مةملر  ،وهي مك إ  مب  زيز بك يفرملاو مل نز  (95)
 )ماحمس ؛(.

 .192 - 183ص (96)
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 ( 97)يف الشريعة اإلسالمية ن  ي  بيع الد  

لوًنن؛ ًبلة و هقننة ولنن  صننن  ،يك مك مةسائب مللائوة يف ملفق  م إمجمي للم اممج  مةالهننةبهع مل َّ 
مل نناق م إننمجمي، ورمبننا م ننذه ب ننا مة  لى ملنن يكو، ومةن لننرة يف بلنن مو مك مة اممج  مة اصرة ملقائ

 ًب محلرمو.إ  ملران  ذري ةً  - مك أيفرمب وم إسا  -مة  املني 
مننك ملننرًب وملغننرر، أو  امن ً  ؛يف ملسنَّة، ومبكحمش م  اع ممنكع   -ب أ  ألحم   - وبهع مل يك ةسهئةً 

 اطرة ومل جز  ك مل سلهم.مةا
 ، لنن ، بغرممننة مةِّ موبنناو مةلننك  لهنن  مسنن قر   ، يك ذم نن يف محلننا : إو بنناو للمنن   مةقنن ً  وبهننع ملنن يك

أما إو باو مةلك  لهنن   نن؛ مسنن قر،   ،وقهمة مةغصك ، حماز متلهو  يف رأ  م م كر ،وب   ملقرك
ه نن  إذم  مةنن ة، ومة ننر قعننب ملنن نك ، يفهجننكز ب م يفهنن ، ومألحمننرة قعننب مإنن هفاء مةنف ننة أو قعننب يفننرمتل  سننْ باةِّ 

   به    ن  م م كر  ؛ مةالوهة. صن أما بيك ملسلم يفمج ي   ،مباو  ؛ بيك ملسَّل  
يف ننك ممننننكع  نننن  م م نننكر، منننع وحمنننكب مإننن ًناءم   نننن   ،يك لغننن؛ منننك  لهننن  ملننن َّيكوأمننا بهنننع ملننن َّ 

 ننا رأ  بذم ملنن   هنن حمننَّ مةالوهننة هننذم ملعهننع، ور  وأحماز ،ومحلكملة ًبلكصهة ،محلنفهة، وهي ملكبالة ًبلقعا
ش  لننى ملطننك محلصننك   لننى غلننن ، بننالرًب وملغننرر، وأو ي  اشننر ً  ال ينن ب  إ  اطننكرٍ مة اصننريك، بلننرط أ

 يك.مل َّ 
ألة  بنب يف  رم ملننرًب، ملننىت  ؛م ملومعهالة )إن  مل يك( أقب مما مش ملا  له صْ وال جيكز ن  

  ن  ب ا مللايف هة ملقائلني بعهع مل يك لغ؛ مة يك.
 .لو ا  مةفه  هذم مس ال  ل

 *** 

 

  ص.42، 1419حم ة: حمام ة مةلك  ع مل زيز، مربز ملنلر مل لمي،  ،أتله  وهعة ملزملهلي (97)
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 األسبلة العثمانية

ة باو هلا بورها مة ننم يف مجمل مننع م إننمجمي، إننكمء مننك ملناملهننة مألإعلة منل   م مارية  مرمةهَّ 
 ملسهاإهة أو مالحم ما هة أو مالق صابية.ة أو ة أو ملص هَّ مل ينهَّ 

يف  ننكم  مآلنننرة، وذلننك  مجً إ  هللا وأمنن  ًبً  قننر   ؛نلننئكو مألإننعلة ننة بنناو أ ننر ء مةسننلمني يِّ يفمننك حمن 
ضنننكو للمنننرك ة هجنننة إنننهما للمنننارة يف مل رقنننا  ملنننذيك قننن  ي  رَّ  ب نننكيف؛ مةننناء للسنننقاية ومللنننر ، وال

 مل  ش يف ملرمرة مللمع.
 انصكصننً  ،يوكو وإهلة لإلشننابة وننم وقص  ملع ا مك إةلاء ملسعهب أومك حم ة أنرى ق  ي

ع يف مل قننر  إ  ملننناس وملًننناء  منن  أو ي   ،مننك مربننز إهاإنني أو محم مننا ي مر   إذم ما بنناو مةنلننئ ذم
و  ننكيف؛ مننكمرب مالهننة مسنن مرة للصننرف سنن لزن ي   عهب وجت هننزه وإبمر نن  وصننهاة   بنناوهذم و لغهب ملس ، له 

 ب مألمنننكم   غنننن  ِّ  إنننعهل  منننا يلزمننن  منننك  قنننار أو أرمكٍ     لنننىكقنننن و منلنننئ ملسنننعهب يِّ  لهننن ، ومنننك ر بنننا
 ملمجزمة. 

وقنن  بنناو إةلنناؤه  ننابة حماريننة  ننن    ،قهما ل زوي   ابر  ملسعهب ًبةهنناهة أِّ وملسعهب: منل ة مائهَّ 
و، إال أهنا باةا بصننفة أبًننر  ننن  مةسننلمني يف م طننم مننناطد مللننر  مل ننر ، وال    لب منذ ملقن بب مةن 

 إهما يف م  ا  قلهلة مةاء. 
منناين وأةكم نن  وق  ص ر ب ا  انبر ي اجل هذم مةكضكع بلوب مك د، يفهعننني  مننارة ملسننعهب مل ً

ان ننننن  مًنننننب موكان و  ،مللنننننعابهك نننننة يف ملقننننناهرة، مًنننننب مألإنننننعلة ذم  مللنننننعا  ملكمملننننن  ومللنننننعابني وملًمج
ة لأإننعلة مل ًماةهننة ر أت  برمإننة وصننفهَّ  ،ل قاهتننا، ر زناريف ننا وب اًبهتنناملص ريج وملجننرة ملسننعهب ومِّ 

مل مننب لسننعهب و لننغهل ، وأوقننا  لننى إبمرة مة ملقهنناو   بهفهننَّ عنننيان ملعاقهننة مب ينننة ملقنناهرة، ومةمجملنند ملننيت  ِّ 
    ومصرويفا  .مل  ومرمَّ و نطهف ، وإضاء  ، وإصمج ،يفه ، ومألبوم  مةس  ملة

أتلهننن  امنننكب ملامننن   ؛و(1798 -1517وملو نننا  هنننك: مألإنننعلة مل ًماةهنننة مب يننننة ملقننناهرة )
 ص.575هن، 1408ملقاهرة: مو عة م بك ،  -محلسهن 

 *** 
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 التوثيق العقاري 

  .  ة امكب زريد :يفري مو ة ل  وممل ، هك ملوا ش ًبوب ا
طننرمبلع ملغننر : مةنلنن ة مل امننة للنلننر  ،مل قننار  يف مللننري ة م إننمجمهةأوهلمننا ب نننكمو: مل ك هنند 

 ص.260هن، 1405ومل كزيع، 
جب ومآلنننر ب نننكمو: ةطنناو مللنن ر مل قننار  يف مللننري ة م إننمجمهة: برمإننة مقارةننة مننع ةطنناو ملسننان 

 ص. 288هن، 1408ب؛و : بمر مآليفا  م  ي ة،  ،مل هن
 *** 
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 احليطان 

عقى ب اِّ مةا كطا  ملعهسة  نزمئنن ا، ر يفج ة  ط ر يف أبًر مك مما يِّس غر   ل  أو  
  قهد ب   رقاب طكيب. 

ومألمًلة بً؛ة.. من ا ب ا  "ملرقة وملعواء" البك ق ممة مةق إي، ملذ  ص ر بًمج ة  قهقا   
 ،إكرية، لعناو( يف  او وممل  أو  امني، وملو ش مليت  ع   يف محله او بذلك ج لفة )مصر،

 ومسهب مةهاه، وم  رمو. ،وأبكم  ،وإ ك  ،مك طر  ؛هاونْ او  أملواو ملعنِّ و  ن
 ص مر أو  ب ا  يف هذم مةكضكع، وذلك مك نمج   قهد  -  ا   -قن هللا وق  ويفَّ 

مةرحمي ملًقفي، وشرمل  م ماو مل ممغاين ملوع؛، وهذَّب  "ب ا  محله او" ملذ  ب ش أصل  مللهخ 
ب يفه  ملص ر ملل ه ، وآ  إ  مل اق مل مجمة أ  ملقاإم بك ق لكبغا محلنفي، وةق   و لَّد  له  وزم

وق  ص ر  ك مربز   ة مةاحم  للًقايفة وملرتمث ب  ، وبمر ملفور  ،ملذ  زمب يف مسائل  وشرمل 
 ص.  208هن، ويقع يف 1414مة اصر بع؛و   او 

أتله  برهاو مألئمة ملساو   /ومالر قاءاو ملعناء ر ص ر ب ا  "محله او": بمرإة يفق هة ألملو 
حمام ة مةلك  ،ة َّ حمِّ  ، قهد  ع هللا ةذير أمح   ،مل يك  مر بك  ع مل زيز بك مازه ملعاار 

 ص.  278هن، 1416 ع مل زيز، مربز ملنلر مل لمي، 
اء، برمههم مللامي مة روف ًببك ملرممي ملعنَّ و ملعنهاو/ حملم  بك إر ص ر: م  مجو أملوا

  2هن، 1416ملر ك: بمر إشعهلها، مربز مل رمإا  وم  مجو،  ، ع ملرمحك بك صاحل مألطرو  قهد
 هن(. 1414س ؛ ملصب  له ا مك حمام ة م ماو  او ه)وأصل  رإالة ماحم ،مج

  إى مل  هلي: برمإة و قهد إبرمههم بك امر ب ا  م  مر/ البك م ماو:  هسى بك مك 
 ص. 413هن، 1417 ملر ك: م ع ة ملنرحمع، ،ملفائز

 هن. 1406بب كرمه ب نكمو: ملعناء وأملوام  يف ملفق  م إمجمي،  رإالةِّ  وللمِّ قاند مألن؛ن 
 *** 
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 أحكام الطريق بني الفقه وقوانني املرور
مل ريد يف ملفق  م إمجمي مقارةة مع ةطاو  رإالة  لمهَّة  اةهة )بب كرمه( ب نكمو: "أملواو

  ِّ  مك أإ اذ حمام ي ، وملذ  مل م   إ  مل نكي  إله ا ما مسن 98مل ربهة ملس كبية"ور يف مةملوة مةر 
 رانس ملفق  ل مجب ، مك حمكمز مالإ  اةة ًبلقكمةني مليت ال    ارك مع مللري ة م إمجمهة، مًب يِّ 

رور أة  ال  كحم  أملواو لل ريد يف مللري ة أصمًج، مًب قكمةني مة قكمةني مةرور، ويف  نما مك ذلك
 مةع   ة!

يف هذم مةكضكع، بما ذبر أة  ق    لهو ش  مألإعا  ملذ  مل م ًبلعامل  ةفسن  وهذم أمل ِّ 
 لى  هع محلاحمة إله ، وأو مللري ة م إمجمهة قابرة  سن مك ملعاملًني مع م   ي سعند أو ب ش يفه  أمل   

أو منرتمع يف أ  جما  مك جماال  محلهاة، وأو وحمكب أةطمة للمرور يف مل و   وٍ مسايرة أ    ق   
وإ ا وحم   هذه مألةطمة بسعش  ،م إمجمهة لهع بلهمًج  لى أو مللري ة لهع يفه ا أملواو لذلك

  واإب مل لماء  ك ملع   يف ب ش ملفق اء.
لى أحباث مفصلة،      ب ملعامل  ومإ ك ش بً؛ًم مك مألملواو، ووزَّع مكضك اوق  يفصَّ 

 ويفصك  م   بة، ضمك أرب ة أبكم ، هي:
 مل ريد وما ينعغي مك  كيفر أإعا  ملسمجمة.  وص • 

 ملوم مالة فاع ًبل ريد.• 

 مألملواو مةرت عة  لى مألضرمر ملناشئة  ك مإ  ما  مل ريد.• 

 ر.مك إمحاية مل ريد وصهاة  ا مك مألذى، وملوم مك وضع مألذى يفه ا، وما يرت ش  له  • 
 وإرب يف م امتة ة ائج طهعة مفه ة قهمة.

 *** 

 

إشرمف  ع مل زيز بك ام   ع مةن م، ملر ك: حمام ة م ماو ام   ،وهي مك إ  مب إلهماو بك  ع هللا مل نهب 98
 ورقة. 584هن، 1407إ كب م إمجمهة، مة    مل ا  للقضاء، بك 
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 حنو مفهوم شرعي للسالمة
م م وحم ي  يف مكضك  ، ذبر مة ل  أة  حب    "حنك مف كو شر ي للسمجمة"  نكمو ب ا ٍ 

ملك ي م إمجمي ومل فقه   وحمكب حبكث شر هَّة مِّ اصانصة يف هذم مةكضكع، وحملاولة ب ان  يفه  ل  ون 
مجقة مة هنة بني مآلمنني ملساةني، و يضا  مل     لى أو ي هش  هلة   م ملري ٍ مسل مللر ي ل ى بب

م إمجو وملسمجمة، وأو طلش ملسمجمة مك صمهم م إمجو، أما مك مله  ما ينِّ َّاذ مك إحمرمءم  
 يف ذم ش ة  إ  أهب مالن صاص.  ،يفنهة  فصهلهة ل  قهد ملسمجمة

، وإذم ول ، وإ  أو نك ، فةً  ْ ذ أو يوكو ةِّ  ةساو منم إمجو ًب حملاهرة  نايةِّ  وب م لنا بصكرةٍ 
ومل قلهة، وهذم ما ال جت ه يف  ،وملنفسهة ،ومةابية ،ما   ملروملهةوهي  ناية   لم ب م ةساو بوب مقكان 

 أ  قاةكو وض ي. 
ب  وذم ملوكو بل  أرض  ومسائ ، يف ك يري  ملصمج  وم صمج ، بوو ملفساوم إمجمي يِّ ىن  

}ملَّذنيك  ينِّْفسن ِّوو  يفن مأْل ْركن و ال  يِّْصلن ِّكو ل ]ملل رمء: ولذلك ش َّب يف ملد مةفس يك:  ؛وم يفساب
 صارمة   صنب إ  مل  ملق ب. ع  قكًب ٍ وشر  ، [152

ملسمجمة لإلةساو ب وو  ألة  ال نوك ضماوِّ  ؛مك  لة م الش ملسمجمة ًبلعهئةن  وباةا مل نايةِّ 
ومك أن  م  لقا  ملعهئة ما ي رف ًبةرميفد  ، ؛ ملهةا  ملهَّة و ل  مك بائنإمجمة ما ملك  ضماون 
ال ب  مك  ؛ ا ويس فه  من ا ملناس رض      مك مل ر  ومةساحم  ومة مرس و ؛ها، ولوي   بان  ؛مل امة

 .99مل ناية وا وصهاة  ا وةطايف  ا، وق  أو  م إمجو ذلك  ناية حملهلة..
 *** 

 

، ملر ك: مربز مةلك يفهصب للع كث ومل رمإا  مل ريقيوملو ا  مةذبكر مك أتله   ع هللا بك إبرمههم  99
 ص. 89هن، 1416، م إمجمهة: مة يرية مل امة لل يفاع مة ين
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 ات الرايضية اإلسالمية من املسابقموقف الشريعة 
، مع شكمه  و  عهقا  و ك هقا    أإلك  إ بٍ ل ه  هابف، ي اجل مكضكً ا ملهك    حب   

 .100مك ملو ا  وملسنة وةصكص ملفق اء.. 
 أ ل ا يف:  ،ألإعا    ة ؛وي ذبِّر مة ل  أة  من ار ملو ابة يف هذم مةكضكع

ةقاهي وملعهك  مةلغااًل إه ر  لى  مر يفسن هْ مك مةسلمني بعارًم وصغارًم بل ش مة   مةلغا  بً؛ٍ • 
ل م  ك ذنبر هللا وأبمء ملصمجة يف أوقاهتا، وق  ينصريفكو  ن ا بسعع   ملىت شغ   ؛ مقلكوم وملكمإان 

 ا! هنائه  

إذم باةا مبا  م  قاب بً؛ مك ملناس أو مةسابقا  محلاصلة مآلو ًب هب وملسهارم  ومل رمحما  • 
 ار. م  أهنا ملمج  وحمائزة، مع أهنا قِّ  -وهك م  اب  - رًضا شر ه ا  للفائز ولك ق يوك مةقصكب من ا

ب  ب ا مةسلمني ل ش  •   هْ مة   ي س  ن
للذانهك،  للكقا، ورمملةً  بز م أو يفه   سلهةً  ،ر هلًكم بغ؛ ما ٍ سن

ى هذم إ  ضهاع ملقك  مألإرة أو وأبمء ملصمجة، ولك أبَّ ل م  ك ذبر هللا ع، ولك شغ  فْ للننَّ  وم  ةً 
 أبمء ملكمحمش وملد مجمل مع.ل قص؛ يف مل مب، أو مل فريت يف م

، وملوم ل ش ملورة مليت (ملهاةصهش)وشرمء أورم   ،ملرانهاو مك ملناس ملومِّ  لق  أشوب  لى بً؛ٍ • 
 .   ب  إ  مل  موة وملعغضاء و ر  ملصمجة وملغفلة  ك ذنبر هللا

 ؛عهع ومهلعا  وملص قا مل قكب ب ق  ملار ق  يوكو يف م  لق  نفي  لى بً؛ مك ملناس أو ملقِّ • 
 لة و ؛ها. اون ومل َّ  جن ةْ ر   ْ ر، باللان سن هْ حملن ا من م أو ملقمار ال يوكو إال يف ملل ش آبال  مة  

ا ملرو هللا  بي يع   وم  مَّ   ؛رهم مك ملكقكع يفه  ملذان ألِّ  ؛أو أِّبنيان هلم ملِّوم  هذم بل  قا : يف رب ِّ 
 مك مةقامرة يف مل قكب. -  ا   -

 *** 
 

 

  ، رمضاو ملايف   ع ملرمحك، مل ائ  "؛ر ومةسابقا  ملر ضهةسن هْ مكق  مللري ة م إمجمهة مك مة  " :وهك ب نكمو 100
 هن.1410بمر مل ريفني، ب   

وم ا ة ةسابقا  م اصرة مك ملناملهة  بذلك حبكث مفه ة    "مةسابقا  وأملوام ا يف مللري ة م إمجمهة"ويف ب ا   
 هن.1418ملفق هة، وهك مك أتله  إ   بك انصر مللًر ، بمر مل اصمة، 



111 

 

 الدستور اإلسالمي للمهنة الطبية

 م إمجمي مةِّن قن   باةا مثرةً     و هقة  ، أصلِّ (101)هذم  نكمو ب ا 
للم متر مل اةي مألو  لل شان

 م إمجمي للم نة مل عهة. ل وكو هي مل إ كر   ؛ًبلوكيا يف م  لع ملقرو مهلجر  م امع  لر
 هي:  ؛ويفه  م نا  لر ًبًبً 

 صلة مل عهش ًبةريا - مجقة مل عهش ًبل عهش    - صن ة مل عهش - هةمل  ري  ًبة نة مل ع
يف مس ولهة  - يف ملرمة محلهاة م ةساةهة - ومحمش مل عهش يف محلر  - محملايفطة  لى إر مة نة -

 - يف مل  لهم مل   - زمء ملع   مل لمي وم  ها   محل يًةمل عهش إ - مل عهش ومجمل مع  - مل عهش
 م مل عهش.س  ق  

 :61ًب  "مس ولهة مل عهش" ورب يف ص ويف
 هي:  ؛مء  لرتط الة فاء مةس ولهة  ك مل عهش أمكرًم أإاإهةمللري ة م إمجمهة ملغرَّ 

 إذوِّ مللارع مبزمولة مة نة.• 

 رضاء مةريا ًبل مجم.• 

 مل عهش. قص  مللفاء  ن • 

ر ه مألصك  مل عهة وال وم    ملفاملش هك ملذ  ال  ق ،  و وقكع م    ملفاملش مك مل عهش• 
 ه أهب ملفك ومل لم.يقر  

 *** 

 

 ص. 93، 85هن ًبللغ ني مل ربهة وم جنلهزية، 1401مةنطمة مل اةهة لل ش م إمجمي  او ص ر  ك  101
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 أحكام اجلراحة الطبية واآلاثر املرتتبة عليها
 709هن، ويقع يف 1415  ملًاةهة  او ة يف طع  ن  َّ ص ر  ك مو عة بمر ملص ابة جبِّ  ب ا   

ام ة   رإالة بب كرمه ملصب  له ا ام  بك ام  مةا ار م ون مللنقه ي مك م وأصلِّ  ،صف ة
 هن.1410م إمجمهة ًبة ينة مةنكرة  او 

ون ؛ة، أإلك  إ ب وب فصهب رمئع،  ناو   بع؛ةً   يف  اية مألمههَّة،  ناو  مكضك ا ٍ  وهك ب ا   
مةسلمني يف   كيرها، وبهاو م رمملة  ماء مل شان ب  لًب رمملة مل عهة واترخي ا، ويفضْ  يفه  مل  ري   

وجتمهب لل احمة، وبهاو م رمملة  ،و لري  ،ون او ،ووالبة ،وبل  ،مةلرو ة، مك  مجحمهَّة
   .مةِّ رَّمة، وهي م رمملة مل جمهلهة مل  سهنهة، و غه؛ م نع، وملكقائهة

 ،بف ب م رمملة وإذوٍ  ،و لاه  ،م ان ة لل مب م رمملي، مك يف   ط وذب ر أملواو مةرمملب مةِّ 
  .و  ير

وملًقش  ،وةقب وزرع مأل ضاء ،ومللد ،ئصا ومالإ  ،بالق ع  ؛ر أملواو مل مب م رمملي
م ،وملو ا  ، وملوي ،وملرَّ د ،وزرع مأل ضاء مةصنك ة ،وإ ابة مل ضك مةع كر ،و كإهع ملرَّملن
   .وم هاطة

 ، أرباهنا وأقسام ا وملرو ه  ا، ومةس ولهة مألنمجقهة يفه ا  يفعنيَّ  ،ر ذبر مةس ولهة م رمملهة
ومسائب  ،ومسائب مللروط ،مل عهة، يف رن  مل عابم ب م رمملة وحب  مسائ ،ومةس ولهة مة نهة

 ومسائب م حمارة. ،ومسائب مل ا ير ،ومسائب مأل ضاء ،مل كمر 
ب إله ا يفهما خي ِّ  ملرإالة، وب ا ملن ائج مك ملن ائج مليت  كصَّ  ة ةق ةً ر  لْ     وأورب يف م امتة مخع  

مللري ة م إمجمهة، وبما  من ج ا، وأهنا  هًنا بصمجملهةإنااًن ويق أواًل: مزبب ِّ  :مل امة، وقا  يفه ا
ء وملكيفاء جبمهع م  لعا  هتا ملفق هة ًبلًرمسما مابَّ يفق  م َّ  ؛شري ة  نال ة صاحلة لوب زماو ومواو

 محلهاة.
 *** 
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 البهان يف أحكام جلد ميتة احليوان
ضمن ا يف ًببني، و  حم ل  مة ل  مِّس نش   حب    ،102"مل هاو يف أملواو حمل  مه ة محلهكمو"

 يفصكالً وم الش، مع مق مة وة ائج، وملعاًبو مها:  
 ملِّوم مةه ة مك مله  مل  ارة وملنجاإة.• 

 ًبت ذم  ، وملِّوم مالة فاع جبل  مةه ة.أملواو مل ان • 

 ملن ائج مليت  كصَّب إله ا ملعامل :ومك 
 مااًل. و  و حمكمز مالة فاع ب  بهً ا ومإ   ،جناإة حمل  مةه ة قعب مل بغ • 

ب هن ا، بب نوك   كرها حبسش   كقهفهة حبه  يلزو يفه ا هنج طريقةٍ  بًب ة م لكب لهسا مس لةً • 
 هاو مة بكت وا.ما  هسَّر للناس مك وإائب وإمواان  و يْفد ملضكمبت مللر هة يف مأل 

ملا  وحمك  إيفاضة مةاء  لى حمل  مه ة محلهكمو ب   مل بغ، وإزملة ما  ضماخ ب  مك مل ًبت • 
 يفإهنا طاهرة. ،جناإ  ، خبمجف ما   لرَّب  م ل  مك مألبوية مة بكت وا

 حمل ه وحلم .  باة ال أ ر هلا يف  ؛ مة بك  مك محلهكمو مك مله     ؛ِّ ملذَّ • 

 **** 

 

 ص. 165هن، 1418أتله  محكب بك  كك ملس لي، مة ينة مةنكرة: بمر ملعاار ،  102
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 فتاوى أيب هريرة 
ولون ال  -رضي هللا   ا   ن  وأرضاه  -بً؛ة  ك ملص ا  م لهب أ  هريرة   أِّلانفا ب ش  

رضي هللا  - ه، وهك مك أ مجو ملص ابة مجمل   يك ملفق اءم ا يفه  يف او رف ب اًًب م عكً ا  ِّن أ 
 ه ملق ا؟!ملوك أال يكحم  مك  ع يف او  -  ن م أ  ني

: باو أبك هريرة يفقهً ا، وق ي  و شهًئا مك - شر  مألنسهوًي -مل  قهد  قا   ع مل زيز يف
  يف ذلك ملزماو إال يفقه  جم   .فيتن وما باو يِّ  لص ابة، زمك مفيتن أإعا  مالحم  اب، وق  باو يِّ 

: أبك هريرة مك يفق اء ملص ابة، ذبره مبك 103ةقا  مبك أ  ملكيفاء ملقرشي يف م كمهر مةضهَّ 
ء مك ملص ابة، وق   ع شهانا شهخ م إمجو  قي مل يك ملسعوي "حمزًءم يف يف اوى ملزو يف ملفق ا

 . 104أ  هريرة" مس     له 
 *** 

 
 

 

 

103 4/541. 

لذنبر مصنفا  : ق يذبره اتم مل يك يف ملعا  ملذ   ق ه -رمح  هللا  -قا  محملقاند مل مجمة  ع ملف ا  محللك  104
 .315 -10/307طعقا  مللايف هة ملو ى  :مةطر ،ومل ه
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 (105) ية من التشبه ابلكفارتدابري الواقلا

 يفه  أرب ة أبكم  ًب ضايفة إ  ملعا  مل م ه  :  
 م  وآاثره.وْ   ًبلوفار وأإعاب  وملِّ مف كو مل لع   -

 ة مةسلم.مل  مب؛ م إمجمهة ل وكيك شاصهَّ  -

 ة مةسلم ب    وكين ا.مل  مب؛ م إمجمهة لصهاةة شاصهَّ  -

 إمجو.كذن ملوفَّار يف بمر م مل  مب؛ ملكمقهة مك ةف -

 مل  كة ومالمل سا  يف مكمحم ة مل لع  ًبلوفار.  -

 ومما قال  يف م امتة:   ،و ا بب ًب    ة يفصك ، ونامتة يفه ا ة ائج ووصا 
ل وكيك محلاحمزن ملنفسي بني مةسلمني  ؛شرع م إمجوِّ مع أ  مةكمالة يف هللا ومة ابمة يف هللا -أ

عَّة ملقلعهَّة  مفاصلة ملوفار يف مةلا ر ومل كمط ، مليت  ك  بوو محملوملوفار، وصكاًل إ 
 يفضمجً  ك مل لع  ب . ،للوايفر أو ملربكو إله 

  وم يف  قائ هم و عابمهتم وأنمجق م ب ا مةسلمني إ  جالفة ملوفارة و  و مل لع   - 
 كو ب . ص  م وإائر ما خي  و ابمهت

 لة ويف  ؛ جما  مل عابم  مليت  لم مل  امِّب مع ملوفارن أحماز للمسلمني يف ملالة ملسان  -م
 شروط وضكمبت: ةة، وذلك بًمج  ف قر إ  ملنهَّ 

 ش  لى هذم مل  امب مذلَّة  لى مةسلم وال  لى مل يك.أال  رت َّ  -1

 سلم وال إ   سل     له .ر  لى مةأال   ب  إ  والية ملوايفن  -2

بكو إله ، أو حنك ذلك مك صكر يفرة وال   لع   ب  وال رِّ أال  وكو يفه ا مكمالة للوا -3
 .ةمةكمال

 *** 

 

 هن )رإالة بب كرمه(.1418ملر ك: حمام ة م ماو، بلهة مل  كة وم  مجو،  ،إ  مب  ًماو أمح  بوبلي (105)
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 (106)طرق التخلص من الكسب احملرم

 ب إله  ملعامل  مك ة ائج:مما  كصَّ 
مة اصي، وال جيكز أنذ  لى  رم مالإ ئجار  لى يف ب  -رمح م هللا  -م َّفد ملفق اء  -
رَّو.مل ن   كك مقابب  مب اِّ

يفإو باو  ؛ر أو جم كالً  ْ مج  إما أو يوكو م لكو ملق  من لت ًبةا  محل ملوسش محلرمو إذم -
ر محلرمو، وإو باو جم كاًل يفل  طريقاو: مألنذ ًبلهقني، وملًاين: مألنذ بغالش  ْ م ق  نرن م لكًما أِّ 

وما بقي هك محلمج ، يفإو ق   ،يقهًنا أو ما أنرحم  هك محلرمووملكمحمش مل  ر  ملىت ي لم  ،ملطك
 م ملنص .رن يفإة  خيِّ  ،ر وك مل  نِّ 

ت مال  محلمج  ًبحلرمو، بما  ك من ل  رع محم نا  مل  امب مع م  فد ملفق اء  لى أو مك ملك  م َّ  -
 م فقكم أيًضا  لى  رم مل  امب مع مك باو  هع مال  ملرمًما.  

 ،رموا لت ًبحلمج ، و ل   ملورمهة بوًرة محلو مةِّ  رَّ ملورمهة يف مل  امب مع صاملش مةا  مةِّ  -
   بوًرة محلمج .و  ن 

يفإو طريد م مجصن  ،ذلك شاب   وما بكيَّة أو أماانإذم باو مةا  محلرمو م نكًذم مك يفكمئ  رن  -
من  يوكو ًبل ص   ب   لى ملفقرمء، ال  لى إعهب ملصك  مألحمر ًبلص قة، بب  لى إعهب 

 مل ال  مك م ر!

بة رْ ألو ملكق  قنِّ  ؛ًب ملفكمئ  ملعنوهةمن  ،سعة مك ملرموو     أمكم  مِّ ال جيكز إةلاء وقْ  -
د ملنفع يفمج ي  قَّ  ،ف ال يعا  مالة فاع ب  شرً اع مةكقكف  له م، وما بمو مةكقك   ب  ةفْ قص  يِّ 

 وال مةًكبة. 

 ش م عه  محلرمو.وجتن   ،م إمجو  لى م ةفا  مك مل هش مةعا  مل َّ  -

 *** 

 

مةلك ملر ك: حمام ة  ، ع هللا بك  نهاو ملًنهاو ؛طر  مل ال  مك ملوسش مةا  محملرو: برمإة يفق هة مقارةة (106)
 هن، )رإالة ماحمس ؛(.1418إ كب، قسم ملًقايفة م إمجمهة، 
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 (107)أحكام حديثي العهد ابإلسالم

ب يفرن ر أة  ق يق   لى أ  ب ا  أِّ   يذبِّ ب ش يف هذم مةكضكع، لوك مة لان ة  ق   أحملك أ بناِّ 
 ة. ره، يف ك رإالة حمام هَّ    وةلْ مل نكي  إله ، وبهاو أمهه  ، ومل  كة إ  طعْ  مةع  ، يف ملععاِّ هلذم 

ب ملنلاط مل  ك  بني  ؛ مةسلمني، ج   ل    ؛ًب هذم  زبمبر ملعامل  أو محلاحمة إ  من ويذبِّ 
ف  لى ملومج   رَّ كهلم م إمجو، وأة  قاو بز رة لع ا مةرمبز مل  كية و   عِّ ومإ جابة ملوً؛ وقن  

ة ول  من ا أوالب، أو  ة ومل ائلهة، يفق  يوكو ألمل هم زوحمة ب ابهَّ   نقي م إمجو، بال مجقا  ملزوحمهَّ مِّ 
ًب  مجق    ملرضا ة، ومن د ل  إمساب ا ب   إإمجم ، ومًب  م   أو نال   أو أن   مك زوحمة ال ي ن 

 أهل  وذوي ، وأمكمل  مليت مب سع ا قعب إإمجم . 
 وق  حب  هذه مةكضك ا  و ؛ها مك نمج   مج ة يفصك ، هي: 

 ما يف ل   ؛ مةسلم إذم أإلم. -

 أملواو ةنوا  مل منب يف م إمجو. -

 م أملكم  ملوايفر إذم أإلم.وْ ملِّ  -

د م إمجو، وما  لى مةسلم أو ق  ر يفه  بهفهة      مةع   مل م ه  ، ملذ  ذب  إًب ضايفة 
 م  مك مألملواو.ي  لَّ 

 

ص 214هن، 1419ملر ك: حمام ة مةلك إ كب، قسم ملًقايفة م إمجمهة،  ،ر إ  مب مرضي بك انصر مل وإ (107)
 )رإالة ماحمس ؛(.
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 ( 108)قات اجلهاد يف العصر احلاضرمعو 

ش م  ا مة ل ، و لى ملر م مما  ن ة،    ة و لمهَّ ة )بب كرمه( ذم  قهمة شر هَّ هذه رإالة  لمهَّ 
ة مكضك ا  ملو ا ، إال أو قة و اطفة ممزوحمة ًبلناملهة مل لمهة يف م ا رْ ع يفه  مةرء مك ملِّ لم  ي  

 م ا ة محلاضر ملذ  خي  ب ا بمجب مةسلمني!ك مك مل صري  بوب شيء يف م لف  ق ي موَّ 
 ب إله ا، ًبن صار ش ي :مك ملن ائج مليت  كصَّ 

ة م إمجمهة مك ض ْ   يف مف كو ملكالء ومل مء، ذلك مةف كو مل ميفع للج اب  اةا مألمَّ  -
 ه  ملوائ يك.اية مل يك مك بللمس ض فني، ومح صرةً ةِّ 

ة،    لَّد ًبل ةها ك، يفق  أصع ا أم نا أمة بةهكيَّ  لن ي مِّ وملرِّ      ْ نا  ك م  اب ض    أم   أق    -
للرقي محلضار ، وملنصر ملق ا ، ووإهلة   إ ها وإائب   ةً    ن مِّ  د بكإائل املع ا هلا، و   لَّ 

 ملرًبةهة.إعا  م هلهة وملكإائب ضة يف بب ذلك  ك  هع مأل رن للس ابة مل ةهكية، مِّ 

ة،  ا م  زَّ ق مو ذم ، يفلاصه ِّ مجملاال  محلها هة متر  مبرمللة يفن ملنَّفع مةسلمة يف  هع  -
ك جيش حم ابهم ةطرة إ جا  ألهنا  نطر إ  م   ؛و كحم اهتا مِّرتبانبة، ومكمقف ا  ؛ ومض ة

   مل  ة للج اب. ِّ ومةع ار، ال ةطر مك ين  

 مة.  مةقاومة ل ى أيفرمب مألور ملوايفر ملكميف ، مع ض ْ ت ملفن مك ضغْ   اين مألمة  -

شا ا أإعا  ملرتف  ن  طائفة بع؛ة مك مألمة  لى مةس ك   بايفة، ملرمسهة وم اصة،   -
ا  مةرتيفني، يفق  وم  ك مل مب، يفضمًج  ك م  اب، ومتابوم يف مل لمهة ومل امة، ومحلكم مسن 

 ، وآ روم ملرمملة.ملعاطب يفضمجً  ك إحمل ار محلد

حنرمف مجمل مع  ك ملقهاو بكمحمع  م   مب  وي ن م ،مل فوك مالحم ما ي يف أوصا  مألمة -
 للج اب ومةكمحم ة.

و فرَّقا إ  يفنرٍ  يفوريَّة ومحم ما هة وإهاإهة   ،يفق  ْ  قكَّة يفا نلة بفنق مهنا للك مل ة م إمجمهَّة -
ر يف ةفكس أيفرمب مألمة، يف مقا م رم ، و نامل   م فاو ة يف مالإ   مب ومل كحم ، و رإَّخ ذلك

 م مأل  مء يف أةفس م وشقاق م يفهما بهن م.مأليفرمب، يفجاه ه

حمِّبَّ أهل ا، يفط ر  مل  كم  ملصرية  أصهعا يف مقا نل ا بف ب يفساب نِّلقي  مَّ وطمَّ  -
 قي.لِّ للفساب م ِّ 

 

: حمام ة م ماو، بلهة مللري ة، ملر ك ، ع هللا بك يفري  مل قمج ؛او قكنً  مل صر محلاضر:  لهمجً  قا  م  اب يفم كان  (108)
 ورقة(، رإالة بب كرمه.  856مج ) 2هن، 1418
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 ة وآاثرها ملسهئة. ههمنة مألةطمة ملكض هَّ  -

و  ير  ،وم ملقعضةنة من ا وم فهة، يف   ل  ملعمجب م إمجمهة، مةِّ لة لأ  مء يف م  كب مة كمص -
 م مرة وملن ي.

 ملنطاو مل اةي م  ي  وإملواو ملقعضة  لى ملعمجب م إمجمهة.  -

م مأل  مء ًبالق صاب مل اةي، مع إه مر ملًروم  ملفنهة وملنابرة يف ملعمجب م إمجمهة، و و   -
 ملذ   لوك من  مألمة. مل ال  ملصنا ي

ومل  نب مل سور  مك قنع ب مأل  مء يف ش وو مل اق  ،نلب يف مل  ريش مل سور  -
 م إمجمي. 

ة ومة اق كيَّ ع مهلِّ مك أبرز ة ائج مطاهر مالمل مج  مة اصر  رإهخ مالمل مج ، وطمْ  -
 و فاهم. د  نسهدٍ يفْ م إمجمهة، و  
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 (109)عيوب الزوجني

   ي ة:     ا معامل  وم الش  ي ك   لى  س ة يفصك ،
 إ عا  م هار ًبل هش. -

 نًى، مالإ  اضة(.ة، م صي، م ِّ نَّ ش ومل ِّ ة )م    هك  ملزوحمني مل ناإلهَّ  -

 ومل ص(. ،ذمووم ِّ  ، هك  ملزوحمني  ؛ مل ناإلهة )م نكو -

 مل وث مل هش ب   مل ق .   -

 يف مل  حمهب لل هك . -

 ؟محلابم رتط إذووهب يل ،قة ًبل هشرْ ملفِّ ةكع  -

 ة وملكطء مةزيب هلا.نَّ ب كى مل ِّ  -

 أ ر مل فريد ًبل هك   ك ملص م  قعب مل نك . -

 أ ر مل فريد ًبل هك   لى ملنفقة وملسوك. -

 ومما ذبره مة ل  يف م امتة: 
بيف ننًا  ؛هارللا عة  مكحمن  - نوا ة مبقاص  مللَّ ان أو مل هك  مة  رة  لى جمر   محلهاة ملزوحمهة ومةِّ  -

 د وذم مل هش.للضرر ملذ  ي  قَّ 

وإو باةننا لنن  رمئ ننة بري ننة،  ،ا بنن  نهننارعننِّ ًنْ ال ين   ،إننكمء بنناو مننك ملرحمننب أو مةننرأة ،اننرأو ملع   -
 ر يف مألإكم  مك مةس  ضرم  مل  رية ومةزيلة للرومئ  ملوري ة.ش  له  مبا  كيفَّ ونوك مل غل  

ك مننك م ريفننة ملننا  وق ينن موَّ  ،ر  مجحمنن ذلننك إذم   ننذَّ ا للاهار، و ًعن ملزوحمني مِّ ى يف أمل  م  مل    -
 قرين  يف محلهاة.

 ا للاهار للزوحمني.ًعن ر ب   مل ق  مِّ مل وث  هش م  ان  -

 *** 

 

هن، 1418مة ينة مةنكرة: بمر ملعاار ،  ،رحماء بك  اب  ملصا    ؛ هك  ملزوحمني وأ رها يف  ق  ملنوا  (109)
 ص.316
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 احلمل وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

ع يفه نننا ملعاملننن  وزَّ  ،(110)ننننكمو: "محلمنننب وأملوامننن  يف ملفقننن  م إنننمجمي"ة قهمنننة ب ِّ رإنننالة  لمهنننَّ 
   ويفصك    ي ة، هي: مكضك ا    لى إ ة أبكم

 أإعا  إجياب محلمب ومْن  . -

 ع محلمب و  ي ه )طعه ه ا وصنا ه ا(.وإائب منْ  -

  وكيك محلمب وأطكمره. -

 م ة محلمب ومةقضاء مل  ة بكض  . -

ف ة قننة محلمننب، مللنن  ة )م؛مث محلمب، ملكصهة لل مب، م قرمر لل مننب، ةفملقك  محلمب مةالهَّ  -
  رة  ك محلمب(.محلمب، ملفن  لل مب، ملكق   لى

 ش  له  مك  قكًب .مال   مء  لى محلمب ًب إقاط وما يرت َّ  -

ب، أ ننر محلمنننب يف ونننْ آاثر محلمننب  لنننى محلامننب )ملِّ  - م مننا إذم ما نننا محلامننب  نننك محننب ق ي نفصنننن
  ره يف طمج  محلامب، وملل او(.صهاو محلامب، أ ر محلمب يف أتن؛ مل قكًب   ك محلامب، وأ

 

 )ماحمس ؛(.هن 1407ملر ك: حمام ة م ماو، بلهة مللري ة،  ،وهي مك إ  مب ام  بك  لي ملل ر  (110)
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 (111)مسؤولية اإلنسان عن حوادث احليوان واجلماد

ولهة   محلهننكمو مسنن و  يف مللننري ة م إننمجمهة مسنن مالننك ر مة لنن  أو و ذبنن  يف هذم ملع نن  مةقننار  
 اعً  سننعان أو مِّ  مأو  قصنن؛، ال يفننر  بننني أو يوننكو معاشننرً   اٍ  نن  ش إلهنن   ن  سننن  ب ملهكمة  مننىت مننا ةِّ ة  ك يفن حمنائهَّ 

 يف إحلا  مألذى ًبلغ؛.
 رصنن   ن ، يف ملني ق   الً يوكو مس و  ملهكمو يقع حبكزة شا ٍ  إ  أو ببَّ  ملفق اءن  وذهش   كرِّ 

 ء آنروو مةس ولهة  لى ةكع مك محلهكمان .يفق ا
  ملننرأ  ملقائننب ك صنناملع ، ورحمننَّ لننْ محلاصب مك محلهكمو بمنننب من  ءوحب  آرمء ملفق اء يف مال   م

 ش مأل ر  لى مألمر.   رت ب
 مننا ذبننره ملفق نناء مننك مسننائب ملعئننر وم نن مر يف بنننيَّ  ،نائهننة  ننك ملننكمبث م مننابويف مةسنن ولهة م 

  أهنننم مآلاثر ملناجتنننة  نننك مء ملنننكمبث هنننذيك م منننابيك، ر وضنننَّ ى منننك حمنننرَّ إصنننابة شنننا  أذملنننا  
 .امر  او ملسفك مليت  ناوهلا يفق اء م إمجو ًبلع   أيضً 

، وقننارو هننذه مجً ، ر لننهمولهة مة ةهننة  ننن    نن   ملع همننة  لننى زرع ملغنن؛ هنننارً   يف مةسنن  وذبر صكرةً 
  مب مل ع ة..ة ةهة يف مللري ة م إمجمهة هك مألملواو ًبلقكمةني ملكض هة، وأو أإاس مةس ولهة م

 ومك يفروع أحباث هذم مةكضكع:
 محلهكمان  مليت يِّس   م ةساو  ك م   مئ ا. -

 مةس ولهة م نائهة  ك محلهكمو يف ملفق  ملغر . -

 ه يف طريد  او أو ناص.م م   مء محلهكمو أ ناء إ؛ وْ ملِّ  -

 ؟و ملسائد  رمبش مع ملقائ  أحمن ما محلوم لك وِّ  -

 وم مل صابو بني يفارإني.ملِّ  -

 ملوم مر  او إفهنة إائرة أنرى ومقفة. -

 ني ملا  ربكوما.و صعهَّ  صابِّ  -

 مكق  ملقاةكو مةصر  مك مألضرمر ملنا ة مك مآلال  مةهواةهوهة. -

 

 

إبرمههم يفاضب  ؛كمو وم ماب: برمإة مقارةة يف ملفق  م إمجمي وملقاةكو ملكض يملكمبث محلهمس ولهة م ةساو  ك  (111)
 ص.168هن، 1403 ماو: مو عة مألقصى،  ،يكإ  مل بك
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 اإلسالميةيف الشريعة 
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 (112)أهل احلل والعقد

نننة مننك فا  م هَّ وصننن  ما ٍ ز بسننن مننك ملننناس   مهننَّ  ة  ة يفئنن مةسننلمني مل امننَّ  ى ألمننكرن أو ي صنن َّ  ال بنن َّ 
يفننإو هلننم مونناو ملصنن مرة، ووننم  ؛ويف مق و ه الء أهب مل لننم مل نناملكو ، الان    لك مألمكر ومل  قْ أحمب    

  .س نن ة، و له م    مَّ  ق    مألِّ 
   "مللا " هذم يف مثاةهة يفصك ، هي: حم ب مة ل  حبً  

ألمنننر،  ًنننب: أو من  ؛لة ًبلع ننن يفهننن  مةصننن ل ا  ذم  ملصنننان   ، بننننيَّ قنننْ ومل    بان مف ننكو أهنننب محلننن   -
 ، أهب ملرأ  ومل  ب؛.مل لماء، أهب مالن هار، أهب مالحم  اب، أهب مللكرى، أهب مللكبة

 بة مةرأة يف محلب ومل ق (.لار   يفه  قضهة مِّ ألقاوم وصفاهتم )وبنيَّ  -

 ؟ن م هان ك يِّ وم   ،يفكو ر  به  يِّ   -

 .مربزهم يف مألمة -

 .ائف م وبهفهة   عهق اوحمل -

   .  بهم -

 .طا   م -

 .مقارةة مع ملنطاو مل نقرمطي محل ي  -

ى ًبل  يهنن  سننمَّ ر يفه ننا مننك مال ننرتمر ًبلغك ائهننة، أو مننا يِّ و كصها  طهعة، وملننذَّ   خبامتة وأهنى ب اب  
 لمي و قلي.ر ًبل  ا   ومةطاهر بوو مق ناع  ن ت، ملذ  ي   َّ م ماه؛   ؛ مةنضعن 

 *** 

 

رمب ة مل اق م إمجمي،  ،موة مةورمة ، ع هللا بك إبرمههم مل ريقي ؛أهب محلب ومل ق : صفاهتم ووحملائف م (112)
 (.185؛ )ب كة محلد ،ص226هن، 1419
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 رقابة األمة على احلكام

مللننري ة وملقنناةكو ة  ا إ  بلهننَّ و وننا صنناملعِّ ، أصننل  رإننالة "بب ننكرمه"،  قنن َّ (113)هذم  نكمو ب ننا 
و يفهنن  مكضننكع ملرقابننة مللنن عهة بننني مننا هننك مكحمننكب يف مللننري ة قننار   ،هننن1399يف حمام ننة مألزهننر  نناو 

 بني هذم وذم . امض ً لهط ر يف ملن اية ملفر  و  ؛م مة اصرةوطم محلِّ م إمجمهة وةِّ 
 وق  ممل كى  لى مألبكم  وملفصك  مل الهة: 

 م لك  ملرقابة وأةكم  ا )يف ملرقابة ملل عهة وملسل ة مل نفهذية(. -

 -أإننناس ملنننرو هة ملرقابنننة )مألإننناس ملفلسننننفي لفونننرة ملرقابنننة مللننن عهة يف ملنننن طم ملكضنننن هَّة  -
 و(.مألإاس مال  قاب  لفورة ملرقابة ملل عهة يف م إمج

ة: ملرأ  مل او وأمهه   يف ملرقابة ملل عهة، رقابة م ملكض هَّ وْ ملل عهة )يف ةِّطِّم محلِّ  وإائب ملرقابة -
ووإنننننائب ملرقابنننننة مللننننن عهة يف م إنننننمجو:  ،مجملنننننالع ملنهابهنننننة، بور مألملنننننزم  يف ملرقابنننننة مللننننن عهة

 ع مةنور(.ب بيفْ أ : وإائ ؛أإالهش ملرقابة ملكقائهة )مللكرى(، ووإائب ملرقابة مل مجحمهة

 *** 

 

ب؛و : مةو ش  ، لي ام  ملسنني ؛ةم ملكض هَّ وْ م محلِّ طِّ او: برمإة مقارةة بني مللري ة وةِّ وَّ ة  لى محلِّ رقابة مألمَّ  (113)
 ص.582هن، 1408م إمجمي؛ ملر ك: مو عة م اين، 
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 موسوعة الستخبارات واألمن يف اإلسالم

ب ننننا  يفرينننن ، و لننننى   (114)ة""مكإننننك ة مالإنننن اعارم  ومألمننننك يف مآلاثر وملنصننننكص م إننننمجمهَّ 
ة  امننة، لننكال مألنعننار ومآلاثر ملوًنن؛ة  ة  لمهننَّ مك ملرت هننش ومل نطننهم ومل نقهننش، مننع مسننْ  مس كى  ا ٍ 

يف "محلننكزة  اوق  ب أ مبلرو    ننن ما بنناو طالعننً  ، صكمني" بما قا مك ب ش ملله ة و ك "مألئمة مة
مل لمهنننة"، ومة لقنننا يفونننرة أتلهفننن  مننننذ مة مجقنننة "ملًنننكرة م إنننمجمهة" يف إينننرمو، مبعنننابرة و لنننجهع منننك 

 ف  لى حبً  هذم.لرن مةِّ 
ضا معاشرة مليت هي إما   رَّ مآلاثر وملنصكص ملقرآةهة ومحل يًهة ومل ارخيهة   ك ملو ا  أهمَّ  رن وي  
سنن فاب من ننا يف هننذه مجملنناال  مالإ اعار  ومألمننن وشنن وهنما ومننا يننر عت ومننا، أو نوننك أو يِّ لل مب 

 بصكرة أو أنرى. 
للع ننن  يف م كمةنننش ملفق هنننة ومل ارخيهنننة ومل نطهمهنننة ةسنننائب  مجً لهونننكو مننن ن اوقننن  وضنننع أإاإنننً 

 وممارإا . مك ش وو وأإالهش ب واصن مل جسع وملرقابة ومألمك ومقاومة م اإكإهة، وما ي َّ 
وهننذه  ، ة   لى أرب ة أقساو، مع يفصك  و فري ا    ي ة ويف ارس  لمهة م نكان ع مكضك ا ن ووزَّ 

 مألقساو هي:
  ا  مل مب مالإ اعار  ومألمن.ما  يف ةن رَّ اِّ  -

 طروملا   امة بم هة ل لوهب مألحم زة مألمنهة.  -

محلنننر ، جمننناال  مالإننن اعارم   و يف ملالنننة مالإننن اعارم  مل سنننورية: مالإننن اعار  نننك مل ننن  -
 ه مين هلا.مل سورية، أةكم  ا، مل نطهم مة  

طننا  مةلننرو هة، مة لكمننا  ِن مالإنن اعارم  م ارحمهننة: مل جسننع  لننى مل ولننة مة ابيننة يف ون  -
 مة لكبة: طعه   ا وةك ه  ا، مل ملها  م اصة.

 *** 

 

ب؛و : بمر مألم؛ للًقايفة ومل لكو،  ،وهك مك أتله   لي ب مكش مل املي، إشرمف حم فر مر ضى مل املي (114)
 مج.3هن، 1413
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 (115)احلوافز يف الفكر اإلداري اإلسالمي   

أ لش ملو ش أو مةرمحمننع مننك  ملذ  مل م ب  إ  من هار هذم ملع   هك نلك  أو  لعامل ِّ يذبر م
د    لنننَّ  ة وإإنن اما  ل لمننناء م إنننمجوم شننارة إ  منننا ورب يف مةصنننابر م إننمجمهة منننك ةصنننكص شنننر هَّ 

مبكضكع "ملسلك  مل نطهمي يف م بمرة"، يفان ار برمإة أمل  حمكمةش هذم مل نطهم، وهننك "محلننايفز" مننك 
ان نن  مننك د معابئنن  وموكان ن لننن لل ننكميفز     اومقننرت   كذحمننً  ،ب ننا ملنطننر   محل يًننة إبمر     مقارةننة نننمج

وهنننننذم ملنمنننننكذم خي لننننن   نننننك  ،ونننننر م بمر  م إنننننمجميملننننن يك م إنننننمجمي محلنهننننن  ونصكصنننننهة ملفن 
و مننك أربننع ملاحمننا  رئهسننهة، هنني: محلاحمنننا   قسننهما  محلاحمننا  يف ملنطريننة محل يًننة، وهننك ي ونننكَّ 

ل ننا ًان ملننذ  ي وننكو مننك مننابة )ومتِّ  ،مننع  وننكيك م ةسنناو اهً متلننان  ؛وملهننةةهننة، وملنفسننهة، وملفوريننة، وملر  ملع  
ًانل ا محلاحما  ذم  مل مج قننة خبصننائ  ملنننفع ملعلننرية ومالحم ما هننة(، محلاحما  ملع ةهة(، وةفع )ومتِّ

 بية مل عابم  مةا لفة(.و قب )ونًانل  محلاحما  ملفورية(، ورِّو  )وي مَّب إشعا  ا يف م ناو وأت
اب ةننكع مننك مل ننكمزو يف إشننعاع هننذه جينن  لننى ذلننك أوصننى ب نن ة  كصننها ، من ننا: ضننرورة إ وبننناءً 

د إشنننعاع محلاحمنننا  قنننان  هنننع محلاحمنننا ، وماله مننناو مبنننا يِّ محلاحمنننا ، وهتهئنننة ملطنننروف مةمجئمنننة ل لعهنننة 
م مل  فهنننز منننك قكم ننن  طنننِّ  ننن  وةِّ لوكهننننا مة همننننة  لنننى بقهنننة محلاحمنننا ، وضنننرورة مق عننناس قكم ؛ةوملهنننَّ ملر  

 مع مالإ فابة مك إجيابها  ملنطر   محل يًة. ،وةصكص مللري ة م إمجمهة
   :ومما ذبره ملعامل  يف ملن ائج

  ًبةروةنننة وملقابلهننننة صنننن وي َّ  ،ك أهننن ميفًا و نننا   اثب نننةبمر  م إنننمجمي  ضنننمَّ م  ونننر  أو ملفن  -1
 ووإائب بب من ا.لل  كير، بهنما ملنطر   محل يًة   ل  أه ف 

ك ملننننكميفز بةهكينننة وأنرويننننة، بهنمنننا ملنطننننر   محل يًننننة ونننر م بمر  م إننننمجمي ي ضنننمَّ أو ملفن  -2
ب محلنننكميفز مألنروينننة ،ك ًبحلنننكميفز مل ةهكينننة يفقنننت ننن من  ملنننيت هلنننا بور بعننن؛ يف   يننن  إنننلك   ،و ِّغفنننن

 م ةساو.

حمننا  م ةسنناةهة وبهفهننة أو مل لماء مةسلمني إعقكم  لماء ملنفع مة اصننريك يف إيضننا  محلا -3
 إشعا  ا و  ر حم ا، ومك ه الء م ماو ملغزم .

 
 

 

حم ة:  ،يفرمم بك ام  مألمسر  ؛برمإة مقارةة :ور م بمر  م إمجمي وب ا ملنطر   محل يًةمحلكميفز يف ملفن  (115)
 ورقة )رإالة ماحمس ؛(. 160هن، 1418حمام ة مةلك  ع مل زيز، 
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 (116)النفقات العامة يف اإلسالم

 ننم، هننك: "ملنفقننا  ، يع   يف مكضكع مق صنناب  شننر ي مِّ ك موان ًبمل  مق صاب  أبابني مِّ 
كم  بعنن؛ة،    ننا ة، وحم لنن  يف  مج ننة أبنن قارة   ًبألةطمة مالق صابية ملكض هَّ مع مِّ  ،ة يف م إمجو"مل امَّ 

 معامل  ويفصك  م مة. 
لنننا يف ة لإلةفنننا  مل ننناو، متَّ برس يف ملعنننا  مألو  أإاإنننها  ال بننن  من نننا قعنننب مل رمإنننة مل لمهنننَّ 

و مةننا  م إننمجمي، ر م يننرمبم  مل امننة يف م إننمجو، ر ب ننا مةفنناههم مةالهننة اطنن برمإننة نصننائ  ملن
 ة، ومحلاحمة مل امة، وم زمةة مل امة.مةر ع ة ًب ةفا  مل او، وهي: ملنفقة مل ام

، م نناوِّ ومةعنناب  ملننيت     ،باملننة  ننك ملنفقننا  مل امننة يف م إننمجو  ويف ملعا  ملًاين أ  ننى صننكرةً 
 م إمجمي هلا. ورِّ ومأله مف مليت  ع غه ا، ومل نطهم ملذ  يض   ملفن 

وننر ملكضنن ي، يف ملفن  و بننني ملنفقننا  مل امننة يف م إننمجو وملنفقننا  مل امننةويف ملعننا  ملًالنن  ومز  
 ،هننننامنننك ملهنننن  مةعنننناب  ملننننيت  ونننم م ةفننننا  مل نننناو، ومألهنننن مف ملنننيت يع غه ننننا، ومجملنننناال  ملننننيت يراتبِّ 

ومإننن ال  ة نننائج  ،ونننرس يف حملنننب بنننب يفن ار  د منننك نمجلننن ، وطنننر  ملرقابنننة ملنننيت متنننِّ  عنننَّ ومل نطنننهم ملنننذ  يِّ 
 رها يف م امتة.ب  ذ  

 

هن، 1408ايفة، مل وملة: بمر ملًق -2ط ،إ  إبرمههم يكإ يك  ؛ملنفقا  مل امة يف م إمجو: برمإة مقارةة (116)
 ص.457
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 (117)يل األمر يف فرض الضرائبو سلطة 

يف مةننا   نن؛ ملزبنناة، ونوننك  اش ملقكقننً كحمننن  ِّ  وأملابينن    يف م امتننة أو هنننا  آ  ٍ  ملنن ِّ يذبر ملعا
ومحمننش  اووحمنن  ذلننك أةنن  ةننا بنناو ملقنن   ،مالهننة )ضننرمئش(ة يفننرك وحملننائ  وننا  لننى شننر هَّ  سنن   َّ أو يِّ 

ة لفق هننَّ م مل كحملهنن  ملقكم نن ِّ  ة    شننر هَّ وي بننان  ،ك مم نع  ن  ألزم  م ماو ب ، وهذم هك مل كحمله مألبمء، يفم  
 ع ملضرر، وبذلك ملقهاس  لى وحمك  ملعذ  للمض ر.   لى ريفْ مليت   بان 

نننن  ملفق ننناء، ومنننع هنننذم يفقننن  محم  ننن وم  نننا منننك ملع ننن   وذبنننر أو هنننذه ملقضنننهة ق أتننننذ ملطَّ 
   لزماهنم.صن     .. كم  ك وحم  مةصل ة يف يفرك ملكحملائ  وشروط ا وبهفه  الزماهنم، و  َّ 

يفرضنن ا،  ة     لننَّ الن وحملهفننة مالهننة بصننفة مسنن مرة وبمئمننة؛ ألو ذلننك خيننِّ ك فننر  قننا : وال جيننكز أو  ِّ 
يفهنعغنني إهننناء هننذه  ،مل ابيننة أو مة  ننا ةفننع محلاحمننةحمننكب محلاحمننة مل امننة، يفننإو مر ف ننا ًبةننكمرب و وهك 

 ملكحملائ .
ة بلننروط جصكصننة ملاحمننة  امننة شننر هَّ  يفننرك وحملننائ  مالهننة بسنن ان  الل ولننة شننر ً     صن  أة  ي  وبنيَّ 
يف  افً حلرمنننة مألمنننمج  م اصنننة أو   سنننن   ا  مة  ابنننً  ننن  ننننة، و ننن و مرم ننناة شنننيء منننك ذلنننك ينِّ هَّ  وبهفهنننة مِّ 

  َّ ة وحملائ  مالهة إال حبنند، وإال  ننِّ ، وال جيكز يفرك أيَّ ا  م اص اثب ة شر ً رمة مةايف ِّ  ،مإ  ما  محلد
 ك يف ب ذلك مك أص ا  مةوكس م ائرة.م  

ضننننري  مةصنننر  ضنننريعة ملرتبنننا  ملنننيت  ننن     لننننى ملطلنننم ملفننناب  يف ملنطننناو ملقنننا : ومنننك أةنننكمع 
 ذ مةا  بغ؛ ملد.لأرملاو، وأنْ  مإ غمج  إهئ للنفكذ، و ق هع 

  يف  مج ننة أبننكم ،    ننا يفصننك  ومعاملنن    ينن ة، و ننناويك مألبننكم  ب ابنن    ملعاملنن ِّ  وقنن  حم ننب
 هي: 
 طم ملكض هة.مل ولة يف ملنطاو م إمجمي وملن   -

 مللري ة م إمجمهة. شر هة ملكحملائ  مةالهة يف -

 ةطرية مل كحمله  بما  ع و يف محم  اب م اصر. -

 *** 

 

 ،صمج  مل يك  ع محللهم إل او؛  ق م ام  بل احمي ؛"ملضرمئش"إل ة و  مألمر يف يفرك وحملائ  مالهة  (117)
ًبلقاهرة ماحمس ؛ قِّ انما إ  بلهة بمر مل لكو وأصل  رإالة  ،ص568هن، 1409هجر لل عا ة وملنلر،  ،ملقاهرة
 هن.1407إنة 
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 (118)الحتساب على الوالدين

مةسلم أو يرى أبكي  أو أملنن مها يرتبنناو   مةرء  ؛ان للقار   ق ة مةكضكع بقكل : مما يِّ  مة ل ِّ و ق ان يِّ 
 - ا هنننى هللا   ننا  ورإننكل بف لنن ، أو يف ننمجو منن  -صننلى هللا  لهنن  وإننلم  - ما أمر هللا   ننا  ورإننكل 
و يفه مرمهننا ي قنن َّ هننب  ؛ًننب هننذه محلالننةف يف من  ننن ، وقنن  ال ينن ر  بهنن  ي صننرَّ  -صلى هللا  له  وإننلم 
 وين امها  ك مةنور ملذ  يف مجه، أو يرتب ما وش هنما؟ ،ًبة روف ملذ   رباه

نة ك ملو ننا  وملسنن   لى ذلك م ة  ر مة  ى إ  ملرو هة مالمل سا   لى ملكمل يك، وإا  مألبلَّ 
ومل اكينن  ًبهلل ش  لننى ملكملنن يك ًبل  رينن ، وملن نني ًبلننك   وملنصنن   سنن  وأقننكم  مل لمنناء، وقننا : يِّ 

 يفد مك  ؛  ن  وال  ضش.  ا ، ولوك بب هذم بل   ولني ورن 
 أو مألصب يف مالمل سا   لى ملكمل يك مالب  اب  ك مل  نه ، ويف ملالة إصرمر ملكملنن يك ر بنيَّ 

ش  له مننا ًبل  نهنن ، ويف ملالننة  س  يِّ  -صلى هللا  له  وإلم  - يك  لى مللر  وملسش للن ملوايفر 
وجينننش  ،م نننا  ضنننهد حمننن   ش  له منننا ًبل  نهننن  يف ةن  سننن  لننن يك مةسنننلمني  لنننى مة اصننني يِّ إصنننرمر ملكم

 ،منور أ طنن ش  له  مِّ ر محلاحمة يف ملالة مللجكء إ  مالمل سا  ًبل  نه ، وإذم  ر َّ مالق صار  لى ق ْ 
 .امً ب ، بب يوكو ارَّ  مل  نه  م مكرً ًبق يوك مالمل سا  

 

إبمرة  ر او ملسنة،  ،حمجرمةكمل ، ًببس او ،يفضب إهلي ؛رو ه   وبرحما   وآبمب مل ،كمل يكمالمل سا   لى مل (118)
 ص.62هن، 1418
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 املعارف العامة 
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  التنقيب عن املفقودالقواعد املنهجية يف

  صنننن ر ب نننننكمو "ملقكم نننن  مةن جهننننة يف مل نقهننننش  ننننك مةفقننننكب مننننك ملو ننننش هنننن ب نننا  ل هنننن  مف
 مل لننم ورم نن  وم نناق انن ان  ب صننكر  ًننان ، حم لنن  مة لنن  يف  ننمجث  لننرة قا نن ة، متِّ (119)ومألحمننزمء ملرتم هننة"

ر يف لننن ملِّ  ميفقنن   ننرى حمننزءً  ،أإننمجيف اة مننك  ننرمث مننَّ   مألِّ ملع   يف إمواو ملكقكف  لننى بًنن؛ ممننا يفق  ننْ 
رمة مل لنننم مإننن ارمم مةفقنننكب من نننا وهنننذه ملقكم ننن   ،ب ننك ب نننا ، أو يف  ضنننا ه  ب نننش، يفهسننن  هع شنننِّ

 هي:
  ملو ا  مةفقننكب كحمكبة ةصنان ملع   يف ب ش م حمازم  ومةسمك ا ، ملع   يف ملو ش مة

هم، ملع نن  يف ملو ننش م اصننة بفننك يف ب اب ، ملع   يف ب ش مل مجمهننذ و مجمهننذ مل مجمهننذ ومننك ب نن  
فا ملننك  ملو ننا  مةفقننكب مة نن نرة  ننن ، ملع ننن  يف نان ملو ننا  مةفقننكب، ملع نن  يف ملو ننش ملننيت صننِّ 

فا ملنننك  نان ع ننن  يف ملو نننش ملنننيت صنننِّ مل ،ا منننن فا ملنننك  ملو نننا  مةفقنننكب ومإننن لَّ نان ملو نننش ملنننيت صنننِّ 
لو ننا  مةفقننكب و ننرمحمم رحمننا  إإنننابه إذم   منان صنن  ، ملع   يف  ر ننة مِّ مجً ملو ا  مةفقكب وممل ك   بام

  مةفقننكب وب ننش ذري نن  وأهننب ا  ملو نن أإننن  و ننرحمم لرحمننا  إإنننابه، ملع نن  يف ب ننش أهننب بلنن  م لننان 
اننننريج، ملع نننن  يف ب ننننش مةننننكمرب أو مةلنننن كريك مبننننذهش، ملع نننن  يف ب ننننش مل  مننننكمذهعنننن  إو بنننناو 

رة  ة مة ننن نان سننن  ملع نن  يف ملو ننش مةِّ أطننرمف مة ننكو محل يًهننة،   ننشن مةصننابر وملف ننارس، ملع نن  يف بِّ 
  ك ملو ا  مةفقكب.

 

 

 

هن، 1412ور م إمجمي؛ ملر ك: مو عة مة ي ، ا: مة    مل اةي للفن هيف؛حمهن ،ة لف  ملوما بل؛  إني (119)
 (.1 :لرتمث م إمجمي)إلسلة  هس؛ م ،ص383
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 تصحيح الكتب وصنع الفهارس املعجمية 

هقا نن  مة ننروف ب  ق ،هننن(1377ث أمح  شننابر )    ان مفه ة ب ع ا مألإ اذ مل مجمة مةِّ  رإالة  
( يف 66-16 :1ملرتمنننذ  )قا ننن  وم لفا نن ، ب ع نننا يف  ق مننة حمنننامع م منناو وب اًب نن  وجتكينن ه يف اقَّ 

وم  ىن وا وأصنن رها يف  -رمح  هللا  -إ ني صف ة، وق  مة ز  ا مللهخ مل مجمة  ع ملف ا  أبك   ة 
مللغنننة  نننن  مةسنننلمني، ومنننا لع مينننة أتلهننن  م ننناحمم   ِّ   مة لنننان ، يففه نننا يننن ران (120)ألمهه  نننا ؛بةفنننر  رإنننالة مِّ 

ورومي نننن   ،لننن لننن  وةقْ   ، ومل قنننة ملعالغنننة يف  م  سننن  مل لمننناء مةسنننلمكو يف ًب   قهننند ملنننن  وضننننعْ أإَّ 
وأبمئنن ، وم ا ننة  كمرضنن  ملننيت قنن     ننكره مننك  رينن  أو ز بة أو ةقنن  أو مشنن عاه، وأو مةسننلمني قنن  

د عْ  هنن  ب ننا ملضنن فاء مننك أهنننا إنن  ولننهع بمننا ي َّ   ننة،ع ملف ننارس مل امننة مة نكان نْ مكم  نن؛هم يف صننِّ  قنن َّ 
 .للمس لرقني يف  قهد  رم نا

 لمننناء مةسنننلمني وأذهننناو    ملقنننار  منننك قرمء ننن  هلنننذه ملرإنننالة مةفهننن ة بهننن   عنننار   قنننك ِّ  رن ويننِّ 
 ،وأبمئ نننا و سنننجهل ا ،ل نننا ومسا  نننايف  م   ،ة و ك هق نننات ملو نننا  وملولمنننة مل لمهنننَّ مألة هنننني يف ضنننعْ 

 ملىت وصلا إلهنا إلهمة قكية بوو  ري  أو  ع يب. ،وةقل ا مك حمهب إ  حمهبفط ا وملن 
حمزممها هللا  نا ن؛  ،زي  مك أمهه  ابما أضاف مللهخ أبك   ة إله ا إضايفا  أنرى مفه ة    

 م زمء.
 *** 

 

يف  ت ملو ا  وإعد مةسلمني م يفرةج  ع ملف ارس مة جمهة وبهفهة ضعْ نْ ملو ش وصِّ و نكمهنا ملوامب هك:  ص ه   (120)
 ص.110هن، 1414مللش: مو ش مة عك ا  م إمجمهة،  ،ذلك
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 (121) الوقف وبنية املكتبة العربية

 ننة باو ملًقايفة م إمجمهة مة نكان ة، وإإ او ملكق  يف بناء أر يوي قصة ملو ش ومةو عا  ملكقفهَّ 
بما يط ر بور حمزء بع؛ مك مجمل مع م إننمجمي يف بننناء بور   ،م إمجمهة لى مم  مب مل صكر ومل  ر 
قة ًبة مرس ومةلايف ومةساحم  ومةقابر مةن لرة يف بب مة و ملوعنن؛ة ل   مةو عا  م اصة ومل امة، ومةِّ 
 هة.وملصغ؛ة، وملقرى ملقريعة وملنائ

ك مأل مجو ملذيك إننامهكم يف ةق   لى جممك ة بع؛ة م ، ك هذه مألوقاف ومك نمج  محل ي ن 
ع  وننن هائب مننك مةو عننا  مةا لفننة ملننيت        لى   بٍ قن ة للو ا  م إمجمي، بما ة  مةس؛ة محلضاريَّ 

ز يف بًنن؛ إننمجمي مة مهننان نا مةفقكب ومةكحمكب، وملكضع ملًقننايف وملفوننر  ةرمملننب مل نناريخ م رم ن  ِّ  لنا  طمة  
  .مك حمكمةع   ك  هع محلضارم  ومة ةها

يفننا بنناو رن أو مةو عننة أو  مننا  ِّ  :م مننة يف حبًنن  مة ننم هننذم، من ننا ب ملوا ننش إ  ة ننائج  وق   كصننَّ 
ب بنهننة مةو عننة م إننمجمهة، وأو وقنن  ملو ننش بنناو لننوان م  مابهننا  لننى ملكقنن ، وأو مةو عننة ملكقفهننة  ِّ 

 ر ملًقايفة.مة م يف ةلْ مل امب مألإاإي و 
 هي:  ،وق  ضمك مكضك ا   يف إ ة يفصك 

 ن ة مل رمإة ومن ج ا. -
 ب م   وق  ملو ش وحمل كر مةو عا  مل امة. -
 مو عا  م كممع ومة مرس. -
  ملو ش ومةو عا   لى مةارإ اان  وملننربت وم اةقاهننا  وملننرت  ومألشننااص وملذريننة وقْ  -

 وملكق   ؛ محمل ب.
 نطهم وم بمرة.مل  -
 ة.مصائر ملو ش ومةو عا  ملكقفهَّ  -

 ننة يف أمننابك  ننة  لننى ج كطننا  م كزان ًع  ك جممك ننة مننك ةصننكص ملكقنن  مةِّ د ي ضننمَّ ل نن  وآبنننره مِّ 
 ج لفة.

 *** 

 

ملر ك: مربز مةلك يفهصب  ،يب امكب إا ا  ؛ملكق  وبنهة مةو عة مل ربهة: مإ ع او للمكروث مل ارخيي (121)
 ص.238هن، 1408للع كث ومل رمإا  م إمجمهة، 
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 ! .ل..

لنن  "ال"، مننك ةًننر إ   ع ما وق ا  له   هننناه ممننا يوننكو أوَّ    با ش   من أو ي   ،اب ا  انبر ملق  
واترخيهننننة ومحم ما هننننة ة ملنننن ي ، يف ملسهاإننننة ومحلضننننارة م ةسنننناةهة، وأمننننكر  قايفهننننَّ  أو شنننن ر، قنننن م أو

 : "مكإننننك ة ملزومحمننننر وملننننننكميفر: اه م لفننننِّ ة، وةصننننائ ، بهن ننننا  رمئننننش مألقننننكم  ومأل مننننا ، ومسننننَّ وبينهننننَّ 
 .(122)ال"

 أمًلة:
 ال  ِّس انب بيكةك ًبلولما . -

 ال  وك حملهع ملسكء. -

 ال شيء ب وو مإم. -

 وطنك)؟!( أبناء أو  ش أبناء ملصني إو بنا ال  س  هع ملشَّ ال ماةع  -

 ارن ملقصَّ    يف قعضةن أبفاةِّ  = يفوم مك ضاملكٍ  ارو ض وً وًن ال  ِّ 
  = بم ومحمٍ  بم حماملٍ  بم زمر بم ماربٍ   بم بائ ٍ   بم ملاإ ٍ 

غكينننة ومة ع هنننة، وشنننيء منننك م منننع مل لنننكمئي، مل ك هننند، وبًنننرة مألن ننناء ملل   وي ننننذ  لهننن   ننن وِّ  
 وهللا أ لم. ،  و ملرت هشو 

 *** 

 

 ص.730هن، 1415 ماو: بمر ملفور: مو عة بمر ملًقايفة،  ،أتله   ع ملرزم   ع رب  (122)
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 ( 123)العاملت وجه كتب غري  

  وحمنن  مل نناق" يف ةطننر م لفنن  ك هننذم ملو ننا  مل نكينن  ًبلو ننش "ملننيت  نن؛َّ مننك نننمج   ننرْ  أرب ِّ 
ملغننر ، وال نوننك للقننار  أو يسنن فه  مننك هننذم مل ننرك مةننكحمز إال ًبالطننمجع  لننى ملو ننا  مألصننب، 

   وقكة أت ؛ه، ومإنن امجص  لى ةكمملي  عقريَّ  مم ل ، مربزً  بوب املذ  ملكى مق مة ةفهسة، و  ريفً 
منننك أم نننا  ملو نننش مل اةهنننة ملنننيت م  نننند "ملنننناس"  ألبنننرز ا نننك   ملو نننا ، وهننني إننن ة  لنننر ب ننناًبً 

 روم وا يف  فو؛هم وإلكب م وأ ماهلم.وأت َّ  ،ةطر هتا ومعابئ ا
سننماوية ومل ينهننة! ر ملو ننش مل الً و شننروط، إذ مإنن ع   أ يف مالن هننار  مج ننة   وقنن  مةنن  ج ملوا ننشِّ 

نننة مننك ملننزمك مت نن  أرب ننة قننروو، مننك  صننر ملن ضننة مألوروبهننة ملننىت ملقننرو ملصننر مالن هننار يف يفننرتة م هَّ 
وطننن ،  و  ننى ملنن وب   ،ا اةهنن   ممل لريك مةهمجب ، ومللرط مألن؛ أو يوكو ملو ا  ق  أمل ث أت نن؛ً 

ة  ننش مل لننكو، ومل لننكو مالحم ما هننَّ ر بننذلك  لننى بِّ يفاق صننر مالن هننا ،ومة لننر  معابئنن  بننني أمننم أنننرى
 حم ي ة أماو ملنلاط مل قلي. اوملسهاإهة مليت يف  ا آيفاقً 

 ،ك يف ملو نننننشومنننننِّ مهلائلنننننة ملنننننيت     ز ملقنننننكة   ن وقنننننا  يف مةق منننننة: "و نننننرك هنننننذم ملو نننننا  أو ينننننِّ 
جلكقننا   "أ ع ننا ملو ننش أهنننا  ن ننك   لننى قننكة هائلننة، وأهنننا ،ة من ننا"ًبإنن  رمك ب ننا  نناذم ناصننَّ 

أو إ     إ  م نن؛ أملهنناانً ، وأهنننا  كحمننان امنن  مجً اتة  طهمة قابرة  لننى  كيننب جمننرى مل نناريخ  ننكيذم  ملهكيَّ 
 ."مللر أنرى

ر قنننا : "وةنننرى منننك  ،  يف   يننن  ملو نننش مألبًنننر أمههنننةويلننن؛ ملوا نننش إ  م  نننكب ملنننيت إنننعق ْ 
إذ إو مسنن لة مالن هننار  ؛مجً ب يوننكو مسنن  هايونن  ،مننا بانها أو إ اع مآلرمء  لى ب ا ٍ ر مليت أو  ةمألمًل

ة ة إ نناع  لننى  العهننَّ د بذو  مللا ، ووذم يوكو مننك  نن؛ مةسنن  اع أو يوننكو مثنن َّ مس لة ذم هة    لَّ 
  بب م لَّ   ملو ش ملس ة  لر مليت منرتانها، ومع ذلك يفنرحمك أو  وكو مألإعا  مليت أب يناها  ك

 بوب  ناية".وب ا  يفه ا ملوفاية ب   أو برإناها 
قننا : "و الننش  ، نن  ب ننا  مننا ن ل ، وبهفهة قهنناس مأل ننر ملننذ  يِّ أت ؛ ملو ا  و قع   ر ذبر إعش  

ر  يف  نننَّ   بلننن و أ  ب ننا  بلهننب  لننى أو آرمء با عنن  قنن  أوقننابن  أو مةقسنناو ملننناس بننني منناب ٍ  ملطننكان 
 ،لننة  لننى منن ى أمهه نن بنناو ذلننك مننك مألب  ، وقننن أو أِّ  يفننإذم صننكبر ملو ننا ِّ    رة مةفوريك يف  صره،

ًنننب   لهقنننا  ملصننن   مة اصنننرة  لهننن  ومقننناال  ملنقننن  مألب   لنننى  قننن ير ب نننا  منننا من  ولنننهع أب َّ 

 

ملقاهرة: وزمرة ملرتبهة ومل  لهم،  ،للوا ش روبر   . بموةز؛  ر ة أمح  صاب  مح  ؛ مرمحم ة أمني مرإي قن يب (123)
 (. 155ل  ب ا : )مأل ،ص383إبمرة ملًقايفة مل امة: مو عة مألجنلك مةصرية، ب. ، 
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 .رم  مة رنني وب ش ملرتمحمم"ومذبان 
مًننب: أينلنن ايك د مب لفي هذه ملو ش وأ مننارهم، يفمننن م شننعا  ك ألمكر  جهعة    لَّ بما   رَّ 

 ،يف ملسننع ني - أبنن هم -و يف ملسابإننة ومل لننريك، و نن؛ه ملهنن  بننا ،ة نن  ملنسننعهَّ   ةطريَّ  ننن ما طننر  
ة بكو يف بضننع صننفا  شاصننهَّ لننرتن قننا : "و لننى إننعهب مل لاننه  ةقننك : إو أ لننش هنن الء مةنن لفني ي  

ضننني،   صننعني وملًننكريني ومحملران مك م ننكمرم ومة  ننريفني ومة - ًبإ ًناء مل لماء - اًبرزة، يفق  باةكم  ه ً 
جنننامل م وأت نن؛هم يرحمننع إ  أو  ن نناء مللغكيننة ي كزهننا مألإننلك  مألب ، وأو إننرَّ وم لفاهتم ملهئننة ًبأل

يفننة   ران إذ باةا بب  لك ملو ش  مننب رإننالة مًنن؛ة مِّ  ؛عكهلاوملنفكس م  ة لق   ،ملطروف باةا م ه ة
ومنننك ذلنننك  ،أننننرى ، وًبللنننران م ًب ننن؛ آانً سنننن   ؛ ي َّ جتننن  مإننن جابة بنننني ممجينننني ملنننناس، وبننناو هنننذم مل ننن 

 وأإل ة ماضهة". ،وأهنا أبوم  ن ؛ة ،  أو ملو ش  ن ك   لى قكى هائلةضن ي َّ 
و لعهاو ما أمل     أهم ملو ش م إننمجمهة ل زن ى ص في مسلم ملر مِّ أو ي ص َّ  أوب   قلا: وبناِّ 

ش، و زبمو ملساملة ناقن ب ويِّ س ان ك يِّ ل ل  جي  م  يف ، لى مألإلك  ملسابد ،يف مل اق م إمجمي مك أت ؛
 مهة ًبلنق  ومل م ه  ومل نعه .م إمج

 يف ي:  ،أما ملو ش ملس ة  لر مليت  رض ا ملوا ش
 و(.1543 - 1473ةقكال مابهايفهللي ) -مألم؛  -

 و(.1809 - 1737 كماس بني ) -مل قلي ملسلهم  -

 و(.1790 - 1723آبو مسه  ) - روة مألمم  -

 (.1834 - 1766 كماس مال ع ) -قكم   مزب ب ملسواو  -

 (.1862 - 1817هنر  بيفه   كرو ) -مل صهاو مة ين  -

 (.1896 - 1812ملسه ة هاربها به لر آإ ك ) -بك  مل م  كو   -

 (.1883 - 1818بار  ماربع )  -رأس مةا   -

 (.1914 - 1840ألفرب   مه او ) -أت ؛ ملقكة ملع رية  لى مل اريخ  -

 (.1947 - 1861ر )مةربز م غرميف لل اريخ إ؛ هالفكربم . مابن   -

 (.1945 -1889أبول  ه لر ) -بفاملي   -

 (.1543 - 1473ةقكال بكبرةهك ) -ملربة مألحمرمو ملسماويَّة  -

 (.1657 - 1578ولهم هاريف ) -مل ورة مل مكية  -

 (.1727 - 1642إ؛ إيزم  ةهك ك ) -ملقكم   ملر ضهة  -

 (.1882 - 1809 لارلع بمروو ) -أصب مألةكمع  -
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 (.1939 - 1856إهجمن  يفروي  ) - مألملمجو  فس؛ -

 (.1955 - 1879أل  أينل ايك ) -ملنسعهة: ةطر هتا م اصة ومل امة  -

مجث مقننننناال   ننننك   كرينننننة أيفمجطنننننكو  ب ابننننن    ب مة لننننن ِّ وذيننننَّ   ،مهننننن   م هلهنننننة لننننن مةيتك وملو ،بننننًن
هنننكمرس    ملنننا ر مل ننناق" للوا نننشومسنننرملها  شوسنننع؛، مق  فنننا بل نننا منننك ب نننا  "ب نننش هنننزَّ 

وأت نن؛هم مل مهنند  ،م رإننالة مألبًبء مللنن رمء بننني م نننع ملعلننر  قاطعننةطنن  وقنن  أبننرز ملوا ننش  ن  ،شننهش
 ة مابة لو اًبهتم.ألهنم م ذوم مك محلهاة م ةساةهَّ  ؛يف إلكب 
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 العلوم الجتماعية 
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 (124)؟كيف تقنع اآلخرين

 ، من ا: اأه ميفً  د من قان ى يفه  ملوا ش أو يِّ  كنَّ  ،، ومفه  اهابف ملق   ب ا   
و يفلننزن  ؛ب ا وال يلنن ر وننا رن يننِّ ك لننع ا  ملهننا  م قننناع، ولوننك ملننع ا ال   ننرَّ أو ملوً؛ منا ي   -

 بهاو نفا  وممجبسا  هذم مةكضكع.

لم يف سننش، بننب إهنننا  قننع بننذلك يف زمننك ا  ملسننان قنن ر ملنن و  ا يف أو ق صننن  ملهننا  م قننناع ال ي   -
 نائ ننا، ب ملهننا   سننهب أومننا ب نن ها ويف  ،ر  ملعنناربةى ًبحلنن سننمَّ محلننر  ومننا قعل ننا، وهننك مننا يِّ 

 م نكب مألإرى.ك هلا مل مات مليت ي  رَّ 

يف كحمننن  بننننذلك  ناصننننر وقكم ننن  لنجننننا   ملهننننا   ،بمنننا  كحمنننن  أإنننالهش الإنننن ا مو م قننننناع  -
 م م ةاو وا ومالطمجع  له ا.م قناع، ي   َّ 

  أإننالهع ا وم ار نن  ملوايفهننة يف ب م ريف نن  غن سنن مني ومةنن ربني ل ملهننا  م قننناع قنن  ي  ب ننا مةسننلان  -
 ة  لى ملسا  ملغ؛، يفكحمش إملاطة ملقار  بذلك.مإ ا مم ا يف إعهب مصل    مللاصهَّ 

وإرشننابهم إ  أجننن   -إننع اة   -سننعة وملنن  اة إ  هللا ب ل ننر  م قننناع ألهننب محلن شننر  مفصننَّ  -
 وأيسر ملسعب للكصك  إ  قلك  مآلنريك ومل   ؛  له ا.

ب سننا ، بننب   يفقننت  لننى مل  صننهب ومال   مننن ل  به   لى أو ملق رة  لى م قناع ومل   ؛ ال    م -
ه ننا نمان ً؛هننا ويِّ ك يِّ وهنني   ننام إ  منن   ،لنن ى ملعلننر - ننز وحمننب  -  ا هللا سنن كبن هنني يفننك ومكهعننة ي  

 ًبلصقب ومل  ريش مة روس.

 ،لهنننا  م قنننناع ومالق نننناعرم ننننا م النن ،  وننني صنننكرًم مننك  مإطننمجع ملقنننار   لنننى  نناذم منننك  ِّ  -
 ك إعقكه.  م  يفهس فه  مك جتارن 

فصك  هي: مف كو م قننناع،   يف أرب ة يفصك ،    ا أبكم ، وهذه ملمكضك ا ن وحم ب مة ل   -
 وأإالهع ، م قناع مل ين، مل و   ومل وبه وأمهه  . جماال  

 يف م امتة:  ومما ذبره مة ل ِّ  -
ا مل ننناق -أو مل ننناق ملهنننكو  ًقا هنننائمجً يف مة لكمنننا ، و نننكرة يف    ننن يفن  كمحمنننن يِّ  - م إنننمجمي ونصكصنننً

   لننننك مة لكمننننا  غلننننان  ننننة ومة  ننننكرة، ويِّ مةا لفننننة، وذلننننك  نننن  وإننننائب مال صننننا  مة نكان  مأليفوننننار
م  لهنننا محله ننة وم ةنناو ب لننك ملكإننائب وهننذه  ان أإننالهش يف قمننة م بنن مع وطننر  م قننناع، وهننذم يننِّ 

 ل غريش أو مةسخ محلضار .ًب  صاملىت ال ةِّ  ؛مألإالهش

 

 ص.168هن، 1413ملر ك: بمر مل اصمة،  ،أتله   ع هللا ام  مل كشك (124)
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نصكًصا يف ملها نننا ملهكمهننة، إننكمء مل ائلهننة أو مالحم ما هننة ق ناع ومربة، محلاحمة إ  م قناع ومال -
أو م بمريننننة، يفوًنننن؛ًم مننننا  ضننننهع ملفننننرص ويفننننك  ملكقننننا بسننننعش  نننن و مالق ننننناع أو إننننكء طريقننننة 

 وأإلك  م قناع مةس ا و.

 *** 
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 ( 125) راألفكار املستحدثة وكيف تنتش 

ملننرأ ، وملكحم نناء، وأصنن ا  ملنطننر  ، وملنن  اة.. و نن؛هم، وهنن يف مننك  هذم ب ا  يفهنن  قننابةِّ 
   ة يف  ننناق م قنننَّ سننن      نننكم  لنننى ملنطنننر   مةِّ لن ي َّ  وضننن  ومل نكيننن  إلهننن  هنننك أصننن ا  ملننن  كة، أ رْ 

ملننيت ير عكهنننا،  كصننهل ا إ  يفئننة مجمل مننع و ر ملنن  كة لنلننْ  امال صنناال ، يفلننك ي نن مكم أو جينن وم يفهنن  يفرصننً 
و عنن و أمههننة ملو ننا  مننك ننننمج   ،صنن   منننا أرمنني إلهنن    ص   ننْ مننك أحمنعهننة ملوا ننش، وبنِّ   لننى ملننر م

 مكضك ا  يفصكل  مل لرة، وهي: 
 مناهج ملع   يف جما  مة لار م  ي  مك مأليفوار. -

 ملًقايفا  ومة اي؛ مالحم ما هة و مجق  ا بذيكع مأليفوار مةس    ة.  -

  مأليفوار مةس    ة. ملهة  عنان  -

 ملصفا  مةمهزة للفورة مةس    ة. -

 يفئا  مة عنني لأيفوار مةس    ة.  -

 مةع وروو لأيفوار مةس    ة بفئة مِّن رنيفة  ك  هار ملفور مل او.  -

 يف ةلر مأليفوار. قابة ملرأ  وبورهم  -

 بور ب اة مل غه؛ وة ائج مة لار ملفورة مةس    ة.  -

 ة ملناس ل عن مأليفوار مةس    ة.بقابلهَّ مل نع   -

 مالجتاه حنك مإ نعاط ةطرية الة لار مأليفوار مةس    ة بني ملناس. -

( يفوننرة  ننك ذيننكع مأليفوننار مةسنن    ة، يف بلننكرة للن ننائج 51)  يف آنننر ب ابنن    مة لنن ِّ  ننَّ  -
 ملرئهسهة  ك ملنطر   مل امة يف ذلك، ومك ذلك: 

 و   انر  لى مِّ  َّ   عنان ملناس هلا. ،زة ملنسعهة للفورة مةس    ةمألزما    بان  مةه -

ا ةنننا ينننرمه أيفنننرمب مل نطنننهم مالحم منننا ييفنْ مةسننن    ة و   ة   قننن   ملفونننر  - ر  لنننى يف هنننذم مللننن و يننن  ان  قنننً
  ملناس هلا.م     عنان 

 ا مك مة عنني مألومنر.أصغر إن   -لأيفوار مةس    ة  -مة عنكو مألومئب  -

 مة عنكو مألومئب أبًر مةف امًلا  لى مل اق م ارحمي مك مة عنني مألومنر. -

 ا ي.ضكو إ  مل  بع؛ لمجةس ا  نارم مل نطهم مالحم م رَّ ة لوئكو مِّ م -

ر إله م زممجؤهم مك أ ضاء مل نطهم مالحم مننا ي ًب  عننارهم نطِّ مةع وروو لأيفوار مةس    ة ي   -

 

 ص.383ملقاهرة:  اق ملو ش، ب. ،  ،أتله  أيفريا و . روحمرز،  ر ة إامي انش  (125)
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 مك مةن ريفني.

 ة  ضع أإاًإا ل   ؛   ب مك مأليفرمب مك ةفننع   مة عنني لأيفوار مةس     بب يفئة مك يفئا  -
 ملفئة، أو مك يفئة أ لى يف جما  مل عن.

 *** 
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 (126)؟الرتبويون من اإلعالمينيماذا يريد 

ملرتبهة مل ر  ل و  م لننهج  ملن وة مليت  ق ها مو شِّ    وقائع  صِّ ر ب ا  يف  مج ة أحمزمء بع؛ة، ي  
مو ننش  هن، وذبر م ير مةو ننش أهنننا مننك أهننم ةنن وم ن 1402ش عاو  9 -6ملفرتة مك يف ملر ك يف 

 ملرتبهة مل ر  ل و  م لهج وأبًرها  رمء.
 الجتاها  مليت حمل ر  نمج  مةناقلا  طكم  يفرتة مة قاب ملن وة هك: وباو أبرز م

 ة مل نسهد بني ملرتبهة وم  مجو.مإرتم هجهَّ  -

 ملقهم مل ربهة م إمجمهة. -

 ملغزو ملًقايف ملفور . -

 يك وم  مجو، وحمل ر يف مناقلة برممج م  مجو مجتاهاو: مل ان  -

يوننكو هننننا   ك ر َّ عغة م إننمجمهة، ومنن  غ بننرممج م  ننمجو بل ننا ًبلصننان صنن عن أوهلمننا: ينن  ك إ  أو    
 جما  ل ممج بينهة وأنرى  ؛ بينهة )قلا: وهك محلد(.

 .اوبهفً  ابم    ى ضرورة مل ناية ًبل ممج مل ينهةيفإة  يقكو  ل ،أما مالجتاه ملًاين
 مللغة مل ربهة يف مل  لهم وم  مجو. -

 هي:  ،إبحمرمءم   نفهذية   ب  إ   وامِّب مل مله ني ملرتبكية وم  مجمهة وأوصا مللجنةِّ 

   كير ن ت م  مجو و كمله  أه ميف ا. -

  وامِّب أه مف م  مجو ومل  لهم. -

 مهني وملرتبكيني.مل نسهد بني م  مج -

مل او لإل مجو )أوصا ملن وة أو   ن لند مل ممج م  مجمهَّة ومةكحمَّ ة لسائر ق ا ننا  م طار  -
 مجمل مع مك  قه ة م إمجو، وأو  وكو مِّنضعن ة ًبلقهم م إمجمهة(.

 م  مجو مل ين. -

 ز بة بفاءة م  مجو. -

 برممج مألطفا . -

 م  مجو.مالإ ا مو ملرشه  لكإائب  -

  .محلكمر مع مللعا -

 

 ك ، ملر  - 2ط ، نطهم مو ش ملرتبهة مل ر  ل و  م لهج ؟وقائع ة وة ماذم يري  ملرتبكيكو مك م  مجمهني (126)
 مج.3 ،1406مةو ش 



145 

 

  كحمله  وإائب م  مجو يف مأله مف ملرتبكية. -

 بنك مة لكما . -

 مة كقكو ومةكهكبكو بني ملرتبهة وم  مجو. -

  اذم م لكبة. -

 
 *** 
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 ة يف مصردخول القوانني الوضعي  

  ا: ب يفه ا ملعامل  إ    ة ملقائد، من،  كصَّ (127)ة حمام هةهذم  نكمو رإالة  لمهَّ 
باةننا  ننن م  نننك   ،ة وننننمج  ملوننم امننن   لنننيأو ملربننة  غرينننش مصننر مننننذ محلملنننة ملفرةسننهَّ  -1

ر ننم لننا ملربننة مل غريننش إ  طرينند أِّ طريد من هار ، يفلما حماء  مرمللة مالمل مج  م جنلهز   كَّ 
ملنفننكذ مألحمننن  إننه ر   يف جمننناال  ة، ملهنن  يفننرك ك  ملقننكمةني ملكضنن هَّ عننِّ يفهنن  مةصننريكو  لننى قن  

 وهي أن ر جماال  محلهاة.  ،هي: ملقاةكو، ومالق صاب، ومل  لهم، ة مج 

ة يف مصننر، مننك محلننة ب ميننة بنننك  ملقننكمةني ملكضنن هَّ  عاْ أو مألإننعا  م ارحمهننة ملننيت صننامل   -2
د قنننان و  ِّ انبلهننكو، ومالإننن  مار م جنلهنننز ، ومالإ لنننرم ، ومل نصننن؛، وملع ًنننا ، منننا بننناو نونننك أ

 ني باةكم  لى و ي اتو مبس ولهاهتم، م ربني ةا ي ور ملكهلم.ه يفًا مك أه ميف ا لك أو مةسلم

ة مك مألملكم  ملًقايفهننة ومالحم ما هننة ومالق صننابية ومل هننارم  ملفوريننَّ  ؛ةوأو مألإعا  مل منلهَّ  -3
ألزهننر، و ضنناؤ     لمنناء موملسهاإهة، ومالم هازم  مألحمنعهة، ويفكضى ملقضاء ومل لريع، وضنن ْ 

 ش مل و  مالإ  مارية  لى مصر. ام ني، و والِّ مل عن طم   كزمب  م - ةفكذهم

 كملننا  ملهننا  مهلنن و ومل نن م؛  ننك طرينند  قنن م مفنناههم زمئفننة مننك نننمج  مل  لننهم وملًقايفننة  -4
وملصنننن ايفة،  رمنننني إ  مم  نننناو مجمل مننننع مةسننننلم يف مصننننر، وإ ننننمجء شنننن و مجمل م ننننا  ملغربهننننة يف 

 ك وا مةصريكو. ة مليت باو ي مسَّ  مجم ا، يف ااولة  ذمبة ملقهم م إمجمهملضارهتا وأ

مالإننن  مار  ملقننن م ومحلننن ي  منننن  هنننك  فرينننغ مصنننر منننك  مهلننن ف ملنننذ  إنننار  لهننن  ملنفنننكذِّ  -5
ملغنننر ، و نننذهش  ن نننا  د أإنننلك     ننننن رة    نصننن ن ة مِّ ملنننىت  صنننع  أمنننَّ  ؛هم نننا و قهننن هتام  هاهتنننا وقن 

 إمجمهة.  مم مج  م رمبة ومإ ئناف محلضارة م قن ف    ذم ه  ا، ومك ر َّ 

  مننب  لننى مالإنن مرمر  لننى مننا   ،إ ى محمل ب  مننك نننمج  ةفننكذه إ  إ نن مب طعقننة ب يلننة  ننن  -6
قنن   اه محمل ننب  وهننذم مهلنن ف ملننذ   عنننَّ  ،ومألشننوا  مالملنن مج ، وإو من لفننا ملصننكرِّ  باو يف   نن ن 

لصنن  ، وأو روم يف مةننناهج ومة لفننا  وميفاإنن  ا كم أو ينن  ان د لأوروبهننني بًنن؛ًم ممننا يعغننكو، ملقننَّ 
ب ًبلقننهم م إننمجمهة، صننن  كيننب ن نن؛ة  ننك طرينند  غهنن؛ مةننناهج، وملننذف بننب مننا ي َّ  يقكبوم ملربة  

 كمم ا م  جا  ًبلغر .ويفرك مفاههم  ربهة قن 

 حم ينن ةٍ  فنناههم  يف إاثرة بًنن؛ مننك مللننع ا  ملننك  ملقننهم م إننمجمهة، ومننأ م ننك مب جن  محمل ب   -7

 

 ملر ك: حمام ة م ماو ام  بك إ كب م إمجمهة، بلهة مللري ة، قسم ،إ  مب إبرمههم بك  ع ملورم ملسنه   (127)
 )رإالة ماحمس ؛(. ،مج 2هن، 1406ملًقايفة م إمجمهة، 
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ة وملرتف، ومهل ف مك ذلننك هننك إجينناب مل  لننب يف مجمل مننع، محلسهَّ كمم ا مة  ة ومللذة مس كربة، قن 
 ؛ة. ب  كممب ملغ  وملكالء لمجإ  مار، وق ْ 

 ؛ة يف مصر إ   لننكي  م إننمجو  ننن  مةسننلمني، ومل قلهننب مننك شنن ة ه يفا ملقكمةني ملكض هَّ  -7
 د يفهما حماء ب  مك أملواو.ًن ك ال ي  م   و ةطرة  ر مةسلمكو إ  م إمجنطِّ له  

ة باةننا مننك أ طننم م  نننكب، حم ننكب  ا ننة م نننكمو مةسننلمني يف مقاومننة ملقنننكمةني ملكضنن هَّ  -8
ك ش ة  أو يِّ لي مك مل لريع م إننمجمي، ما من  ة ببَّ مله   ناولا هذه م  كب يف حمرأة إإمجمهَّ 

 وال ،ًبجمل مننع     ننك جاطرهننا ملننيت أملنن قاْ  ننرن ، ويِّ  اة، ويفضنن  أإننالهع  ب ًبلقننكمةني ملكضنن هَّ ننن ان ويِّ 
ضكم ل  مننك  رَّ ضا  ا ة م نكمو مةسلمني يف مصر إ  ما    أو هذه م  كب هي مليت  رَّ  شكَّ 
  م، وإيقاف ومصابرة لص ف م، وم  ها  وإ  مو لز مائ م أبًر مك مرة. ن  م هَّ  ملباٍ 

مةصريني يفرًضا،  ا حملروف وممجبسا  ج لفننة، وال نوننك رضا  لى ة يفِّ ملقكمةني ملكض هَّ  -9
 ة  ك مصر إال بفرك مل لريع م إمجمي يفرًضا.م  ملقكمةني ملكض هَّ أو  نز 

 *** 
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 هتويد عقل مصر

 نننننا ة ملننننيت  عً  م ننننمج  ملسننننرطاةهَّ  ف ًبل رحمننننة مألو  إ  بلنننن ن  نننن ن ، ي  (128)هننننذم  نننننكمو ب ننننا 
ع مةصننر ، بوايفة أحم زهتننا ويفرو  ننا، مننك إإننرمئهلهة وأمريوهننة إ  أوروبهننة، يف شننرميني مجمل منن  ةِّ هَّ ةن كْ هن   ْ ملصان 

نن"   كصب" يفه ننا بع ميننة أإاإننهة لط ننكر  ؛وملننيت   مننب يف بأ   لننى مل سننلب إ  مأل ضنناء محلهكيننة لن
م، ملسمجو ملسنناذ    إطمج  مة ميفع وريفع رم    ة ب   وقْ مألورمو م عهًة، وهي مةرمللة مل الهة أو مة كقَّ 

 مهة مألحمنعهة. ة ملطاهرة للمرمبز ملًقايفهة ومل ل  ا ملقاةكةهَّ مليت   سرتَّ 
 ننك منن ى مل غلغننب مألن عننكطي مألمريونني وم إننرمئهلي يف مجمل مننع مةصننر ،    ملو ننا ِّ ولننن وي  

 ة م ام نننننا  ومرمبنننننز ملع ننننن  مةصنننننرية للم إسنننننة مألبابنهنننننة مألمريوهنننننة، ومإننننن ا مو وبالنننننة هنننننَّ ع  و ن  
يف إطننننار  ،مالإنننن اعارم  مألمريوهننننة ومةكإنننناب للغ نننناء مألبننننابني يف جمنننناال  "مل جسننننع مل لمنننني"

 هاو ملص هكين.ة مةلرتبة   مة أه مف ملكال   مة   ة وملون مل كحمله  ملسهاإي للع كث مل لمهَّ 
 

 
 

 

هن، 1409إهنا للنلر، ملقاهرة:  ، ريفة  ع ه  لي ؛أو  فور مصر ب قب ص هكين أمريوي هتكي   قب مصر: قعب (128)
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 (129) ة من منظور إسالمياحلرب النفسي  

ك لز ز ننننة ملوننننايفريك لنننن  ة ملننننيت  ِّ محلننننر  ملنفسننننهَّ  و  عهقننننا ن  وأإننننالهش   قكم نننن     فنننن  ننننرك يفهنننن  م لان 
و ننرك بننذلك  ،  ملفوريننة ومألنمجقهننةهمنن  مننة قن ل زن قننا  م إننمجو، مِّ ن ل  قة مننك مِّ ن لن مِّ  ،ول ًعها مة منني

ملضنن  ا بو أمنن  م، وبهنن  أملع   ننا و ا  لننى مةسننمني إًبو ةلننكئ م و وننك  نَّ ملنفسننهة ملننيت شننِّ  محلننر   
نعننك  يف قننْذف ومل و ننرك مألإننلك  ملقننرآين ،مةسننلم ملقرآةهننة ملفننذة للصنن ان  بهننةِّ هننا ملرت وأذهعننا أت ؛  

قعننب أو  -  وو  قننن بننب ي   - روووحم ل ننم ي صننكَّ  ،مهلزنننة يف ةفكإنن م يك وبنن ان يفر ملر ننش يف قلننك  ملوننا
يفلقنن  ر حملننايفر، ن صننن يل قكم ًبةسلمني يف مهننابيك ملق ننا  أو ًبطل ننم منن مكت زمهنند، وأو محلنند ال االننة مِّ 

ملننننىت صننننار ملقهقننننة  ؛ ق م يف مللقنننناء هننننذم مة ننننىنرإنننناا آ   ملو ننننا  و زمننننا  مةسننننلمني وصننننن 
 ة. مة اترخيهَّ ومسلَّ 

و قهنند  ،ع  ا مةسلمكو يف  صني صننف مة وملكإائب ملرًبةهة مليت م َّ مةفاههم ملقرآةهَّ   ب ا  ر بنيَّ 
م اةننش ملنفسنني،  مغننزوم  منن زً ملقرآو  ننك ب ننا مل    يمل فك  ملنفسي  لى   وهم، و رك يفه  مل  

هلننا  ممهة ملننيت باةننا مم نن مبً ة، ر مة رإة مل سورية م إننمجممجم  ومسا  مل سورية ملنعكيَّ  ف أهم  و رَّ 
  لى م ى مل اريخ م إمجمي.

 مك وإائب محلر  ملنفسهة  ن  مةسلمني:  ومما ذبره مة ل ِّ 
 ملص   يف ملقك  ومل صمهم  لى  قهد مهل ف. -

 مللجا ة يف محلر . -

 إًببة ملقابة منذ ملل طا  مألو . -

 قْ ب مألإرى. -

 مة اربة محلامسة يف ملق ا . -

  اربة م صكو مله  ذهعكم.م -

 م  ماب مألةصار "مل ابكر م امع". -

 م يفابة مك مل ناقضا . -

 ب ملرهعة يف ةفس . نن صم مبا يِّ ملط كر أماو م    -

 ًبللساو.م  اب  -

 مل فريد بني مل  و ومللفائ .  -

 

 ص.231هن، 1405بمر ملفرقاو،  ، ماو ،أتله  أمح  ةكيفب )129(
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رماو مل  و  -  االف  ا.  مك هه  ملقكى مألنرى وملن

 مل اكي  وملضغت ملنفسي. -

 ري  مل  و مك إرمب   ملق الهة.جت -

 قْ ع مةاء  ك أهب محلر  و ريد ملصكهنم "محلصار مالق صاب ". -

 مةعا  ة. -

 مل مئم ومة  كر.م   مب  -

 مل زة  لى ملوايفريك. ء ًب ناو وإحمل ارمالإ  مج -

 :ةر يف ملكقاية مك محلر  ملنفسهَّ وذب  
 ؟محلر  ملنفسهة به  يصاو  م إمجو  :م ناو وقكة مل قه ة -

 بْل  أه مف مل  و وأإالهع  يف محلر  ملنفسهة.  -

  ماو مألإرمر وو ي مألمك.بن   -

 ملقكة ملنفسهَّة وملسه رة  لى مةكق . -

و ا  ملًاين للم لنن  يف إلسننلة "محلننر  ملنفسننهة"، ملهنن  إننعق  مألو  ملننذ  بنناو وهذم هك مل
ة ون رها ووإائل ا واترخي ا، وملًالنن   ننك محلننر  ث يفه   ك مف كو محلر  ملنفسهَّ   َّ  ا ام   مجً م ن
 ة بهننا وبني مل  و م إرمئهلي.ملنفسهَّ 

 *** 
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 (130)تنظيمات اجليش العريب اإلسالمي

مكم برمإا    ي ة مك ملعاملًني ق َّ  م ( أو بً؛ً )وهك بب كر،  سور  م اصان  ر ملوا شِّ ذبِّ ي  
من نننا  مإال أو بًننن؛ً  ،ة ملقنننابة مل سنننورينيعقرينننَّ  كم  نننك   َّ يف مل سنننورية م إنننمجمهة وأيفاضنننكم يفه نننا، و ننن  

    و سجهب مألمل مث، وم كك يف أإعا  هذه مة ننار  وة ائج ننا وملنن روس ومل ننن  بن مق صر   لى إرْ 
  ننني أمههنننة بعننن؛ة ل عه نننة  ونننكيك م نننهش م إنننمجمي و نطهما ننن  وإبمر ننن  صنننة من نننا، بوو أو  ِّ س ال  مة

هلنننا  نطهماهتنننا وقهابمهتنننا وم سنننورمهتا وأإنننل   ا وأإنننالهع ا  ،ًب  عننناره م إسنننة  سنننورية قائمنننة بنننذمهتا
 ة مةمهزة.مل  عكيَّ 
ة، بننب  مل نناق ق  وننك  نن م بصننكرة مرجتالهننَّ ش هلننا هن ل ا مةسلمكو وب  ر أو مالة صارم  مليت إجَّ ذبِّ وي  
خ مننة وبقهقننة، وضنن  ا ملقننابة، وقنناو ب نفهننذها مقننا لكو ق يلنن   هلننم مل نناريو  د ج  ننا  اِّ يفننْ باةننا و  

 يف صمجب  م وصمكبهم وإناهنم. مةط؛ً 
يف مل صننر  مة إإننمجمهة بقهقننة وم مننة حمنن   ث مة ل  يف إ ة يفصك   ك مكضك ا   سننوريَّ   َّ 

 ي رإال   يف مل ب كرمه، وباةا رإال   يف مةاحمس ؛  ك مل صر مل عاإي.مألمك ، وه
ومل  نناء ومألرزم  وملغنننائم، ث  ك  ناصر م هش يف بننمجب م إننمجو، و ننك إ نن مب مةقننا لني،   َّ 

ملعنن الء يف محلننر  و  نناء  مك مله  مصابر مل  اء و كزي  ا ووق  ا وز بهتننا وشننريف ا وورم   ننا، و ننك
نكف م ننهش مننك ملهنن  م هالننة )ملفرإنناو( وملرحمالننة )مةلنناة( وملرمنناة )ملنلننابكو( صننِّ و ننك  ،مأل ننرم 
صننناص وملفنننرمء، ومل هنننكو، وملنننرس وملقن  ،ابنننة(لنننة وم ننن ما  )ملنقنننب ومل منننكيك ومل ع   و وملف  ك ومةنجنهقهننن 
ة ث  نننك بمنننا  ننن َّ   ،م لفننناء مألإنننل ة مهلجكمهنننة م فهفنننة وملًقهلنننة، ومألإنننل ة ومل  صنننهنا  مل يفا هنننَّ

 فهفة وملًقهلة.م 
مألإالهش مل  عكية، مالإنن  مجع ومل مجئننع، مل  عئننة يف مةسنن؛ أو  :وبرس مل  عئة وأإالهش ملق ا 

ويف مهلجنننكو، ومق  ننناو مةننن و ومحلصنننكو، وملصنننكمئ  ومللنننكم ، ومل  عئنننة يف مل قننن و، و نننن  مل  سنننور، 
  من هننار ملقننكمب، ووصننا  مألننن؛ للقهننابة، مننك ملهنن    ملفصننب  ونصننَّ  ،ملنن يفاع، وملومننائك، ومةسنناحل

م لفننناء هلنننم، وملر نننش ملقهابينننة، ومل ريفننناء وبورهنننم يف مل نطنننهم محلنننر  وم بمر ، و  هنننني ملقنننكمب ) قننن  
 مأللكية(.

امنن   ؛نكمةنن : ملسنن ي محملمننكب يف ةطنناو م نننكبقلا: وأش؛ إ  ب ا  شر ي و سننور  مفهنن   ِّ 

 

بغ مب: بمر ملل وو ملًقايفهة مل امة،  ،نال  حماإم م نا  ؛مألمك  نطهما  م هش مل ر  م إمجمي يف مل صر  )130(
 ص.286هن، 1406
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نننن(؛  قنننن م و قهننند امنننن 1267بنننك امننننكب بننننك مل ننننا  )   : م زمئننننر - م زمئننننر  م  بننننك  عننن ملور هن
 ص.233هن، 1403مة إسة ملكطنهة للو ا ، 

ننن ،  ضننههد ممجبننع م ننن   ننك مكضننك ا    ينن ة، من ننا: ضننعت م  مجً يفصنن  16ث يفهنن  يف  نن َّ 
وبننذ  محلقننك  ةسنن  قه ا،   هننني مكمقنن  م ننن  و صننه   ،و قص؛ها، ملهننب محلننر ، رمحننة ملضنن فاء

 م مل لكو مآللهة مك ملوفرة، أإعا  ملنصر وملقكة. مل م، حمكمز   ل  
 *** 
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 131أسرار عسكرية فوق العادة

و بنناو 1974، وملننىت  نناو مجً طننكي مة" بقهننا م لكمننا  جفهننة بهننرً ة يفننك  مل نناب"أإننرمر  سننوريَّ 
 ب  بفا ل  إ  بمر ملعقاء!  إيفلاء أ  من ا ي

 منن ى ملنن ور عنننيان   بامننب مل ملهننا  مل سننورية مل ارخيهننة يف محلننر  مل اةهننة ملًاةهننة، ويِّ ولننن إةنن  ي  
فضننب أحم ننزهتم مإننرتم  محللفنناء يف  غهنن؛ جمننرى محلننر ، ملهنن  مإنن  ا كم ب ع نن  أحم ننزةِّ م  نن؛ ملننذ  ل ن 
وذلنننك ننننمج  بقنننائد منننك  ،مللنننهفرة مللننن ؛ة "أةهغمنننا" رمنننكزن  مألةاةهنننة ملسنننرية، وملنننبَّ رإنننائب ملقهنننابة 

معننن أ يف  ع مألةننناو منننك  قهنند أهنننمان منننك منننْ  ك محللفننناءِّ وونننذم متوننَّ  ،صنن ورها، وم ننناذ م  ننكم  مةضنننابة
م ع طننكم   لننك ملفننرتة، ووضنن كم  ر هعنناهتبما جن ننكم يف  ملهننا  مل ضننلهب وم نن م   ،محلر ، وهك مةعا  ة

وننكم فِّ ل م    ملرإائب مألةاةهة، ب نن  أو ين  صن مل يفا هة و ملهاهتم مل سورية  لى ضكء مة لكما  مليت    
ويفك رمكز  لك ملرإائب باو ب ضايفر حم كب ملوً؛ مك مة اصصني يف ملر ضها  وملفهز ء  ،هارمكز  

 وم لورتوةها .

 
هن، 1406مل مر مل ربهة للمكإك ا ،  ،ب؛و  ، ر ة خنعة مك مل سوريني ؛وبنرتبكاثوب ا  مك أتله  أف.ببلهك.  )131(

 ص.298
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 (132)أرقام وتنبؤات وحرب

رو  ومة ننار  إ  أرقنناو، ومالإنن فابة مننك هننذه مألرقنناو يف يف  كيننب م نن ال  وقننرمئك محلنن  يع نن ِّ 
ومة لنن  أمريونني، برس مننع ب ننا  ، ننار وملكصننك  إ  ة ننائج اسننكبة للم ،إحمننرمء مةقنناران  مةا لفننة

  قنننرمئك هنننذه و وملنننىت محلنننرو  محل يًنننة، وملنننكَّ    وم نننار  ج لفنننة مننننذ ملقنننن  زممجئننن  مل ننناملني م ننن  ملنننروًبً 
 ك    ننن ريع ا، مألإنننئلة مةا لفنننة، ملننناال  مهلجنننكو وملننن يفاع،  امنننب محلنننرو  )ملقنننكى ملعلنننرية مبسننن 
منننك ملن هجنننة  ابن هجنننة ذلنننك إ  رقنننم بننناو قريعنننً خل( إ  أرقننناو، ووصنننب إ مةفاحمننن ة،  امنننب م هننننا ...
 محلقهقهة لوب م ربة وملر .

و ب  لنننوهب أوننن ع مةسننن قعب، يفنننإو ملقنننرمئك مةا لفنننة ملرمهننننة لوملغاينننة منننك هنننذم مل  كينننب هنننك  كقننن  
  إ  أرقنناو، وبننذلك مألمننر ًبلنسننعة لكملنن م  مل نن و، كَّ أو  ِّ  - ش ةطرية مة ل ملس   -ك ون ومل ة نِّ 

 لة قعب مل و  ا. م    ة هجة أ  م ربة اِّ ومك ر نوك ملسا
، اوًبالإننن فابة منننك محلاإنننكًب  محل يًنننة ملنننيت نونننك مل هنننا ًبة لكمنننا  مل  بينننة مةا لفنننة مقننن مً 

 ة للكصك  إ  ملن ائج.سابهَّ ك م إرمع ًبل ملهة محلون نِّ 
ًبألإننلك   ، ولوننن  قنن  يوننكو ب ميننة م قكلننة يف برمإننة  لننم محلننر  رَّ أإلك  حم ي ، و ؛ جمننِّ 

 ملر ضي.

 
 . و. بوبك ؛  ر ة انيفع  ؛مإ ا مو مل اريخ يف  قههم  كممب ملق ا  ومل نع  بن هجة مة ار  ،أرقاو و نع م  وملر  )132(

 ص.357هن، 1410بملد: مربز مل رمإا  مل سورية،  ، ةمزي ة ومنقَّ  ،2ط ،أيك 
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 (133)السفن اإلسالمية

 مل ا مل ننر  و نن؛هم مننك مةسننلمني، ًب ضننايفة إ  أةننكمع أنننرى و ر هش للسفك مليت مإ      ري   
ف  له ننننا  ننننرَّ الننننة وم غننننرميفهني ومألبًبء وم نننناحمم مللغننننة و   ملرملَّ  ن  ا ب ننننشِّ مكها، وإ ننننا  ضننننمَّ سنننن ا ن ق ي  

 ع ا مة ل   لى ملروف مة جم، مًال : ر َّ وق   ،ة مك نمج  هذه ملو شمةسلمكو  امَّ 
ة ملننيت مإنن ا م ا مألإنن ك  مل ًمنناين يف ملقننرو ملًننامك  لننر مننك مرمبننش مل عننكر ملن ريننَّ  أجي  ق:

 مةهمجب .
 ش  له  يف ملع ر..رب  ب ا يِّ نلش جيمع ب ض  إ   رمث:
 يفا ًبألة لع..رن رية مليت  ِّ    مك مةرمبش ملعضرْ  فتاش:
 ب لنقب ملربا  مك ملسفك ملوع؛ة إ  ملساملب.س  م  ةكع مك ملزومر  ملصغ؛ة مليت  ِّ  فلوكة:

 بة بص  وممل  مك مة ميفع  لى م اةعني..مةزوَّ  ةةكع مك مةرمبش ملع ري قرويت:
   م  مة.ةكع مك قكمر  كيك:
 س  مب يف ملقنكم  ملضهقة.ةكع مك ملقكمر  يِّ  لطنة:

نن بنننكع مننك مةرمبننش ملننيت مإنن  ملا يف ملق ننا  255بث إنننة ذبرهننا مل نن   يف ملننكم جموحن ة: هن
 ملن ر  إًبو  كرة ملزةج.

 

 
هن، 1394حمام ة م إون رية،  ،م إون رية ،أتله  برويش ملناهلي ؛ جمملسفك م إمجمهة  لى ملروف مة )133(

 .ص179
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 اللغة العربية
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 معجم الدهر 

رة، وأمسنناؤه أيف النن  مةنن  ان كمم ا مل هر وم اةهنن ، و ة، قن غكيَّ ، يفه  ملكم  مائيت مابة لِّ 134ب ا  ل ه 
ع مة نناحمم نْ للرت هننش مة  ننارف  لهنن  يف صننِّ  اقننً يفنْ مللغكيننة و  ش هننذه مةننابة بة، وملاال نن  مة عاينننة، ور ننَّ مة  نن ان 

ًبآل   ملقرآةهننة، ومألملابينن  ملنعكيننة، ومألمًلننة، ومللنن ر، ومألقننكم  ملسننائرة، ويفرمئنن   امل ربهننة، مسنن  هنً 
ًننب ب ننا  مأل و ومللهننا  ومللنن كر مللنناملة، وملو ننش مة اصصننة، من ورحمننع يفهنن  إ  مة نناحمم  ،مألب 

 ظ ملو ابهة لل مذمين.للفرمء، ومأللفا
 *** 

 
 ص.103هن، 1417ملر ك: بمر مة رمم مل ولهة،  ،أتله  أمح  يفضب شعلك  )134(
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 (135)النحت )يف اللغة(

سننم "مالشنن قا  مألبنن "، ملهنن  ي نننذ ك قن لل عننارة، وهننك مننن  ا"  لاهصننً  مب مل ننر  "ملن ننا  مإنن   
ب: "محلكقلننة" مننك  لننة "ال ًْ من  ؛من   هع محلروف مألصك  للم نكذ      لف  مك لف ، مك  ؛ أو  ِّ 
مًننب:  ؛ملنن لف  وننا، وبننذم ملوايننة أقننكم  م  مولننة  لننى مأللسنننةاللننة  لننى ملننك  وال قننكة إال ًبهلل" لل َّ 

 ملعسملة، ومحلم ل ، وملسع لة، ومحله لة، وملسم لة، ومةل لة، ومل لعقة )أطا  هللا بقاء (.
هنننك "ب نننا   نعهننن   مومملننن ً  لو نننا ، إال ب ننناًبً ب هلنننذم مةكضنننكع قعنننب هنننذم ميفنننرن وال ي نننرف ب نننا  أِّ 

   أبك  لي ملط ؛ ملسك بك م  ؛ ملن منناين، مة ننك  وض   ؛ ر "ملعار ني  لى مةن ك  مك بمجو مل
 !يف  لريك ورقة، وال يِّ رف مص؛ه إة  أممجه :هن، وقا 598إنة 

 ه؟"ملن ا" هك: حمنع مك مل كله ، ولوك به ؟ وما ضاب  ؟ وما أمًل   وشكمه  و
ة، ومننا ذبننره يف هننذم ماب نن  مننك بننمجو مألئمنن  مب ًب حمابة  ننن  هننذم ملو ننا ، مسنن م   وفَّ هذم ما    

 مل عكيش، و ا  ملصها ة. ك  سْ  له ا ملِّ  اة، ومضهفً مَّ ملل و أهب مل م ة وأإا ذة مألِّ 

 
مجملمع  ،بغ مب ،ق  وشرمل  ام  وجة مأل ر امكب شور  مآللكإي؛ ملقَّ  ؛ملن ا وبهاو ملقهق   وةعذة مك قكم  ه )135(

 ص.152هن، 1409 مل لمي مل رمقي،
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 (136)غلط الضعفاء من الفقهاء

 ننك مننك ب ننش مل صنن ه  ة، يف ك ملذ  ي ور  لى ألسنننة ملفق نناء ناصننَّ مكضكع ملو ا  هك مللَّ 
مكو مننك  لمنناء أهننب مللغننة، ممننا رهننا مة قنن ان يفقا : هذه ألفاظ ذب   ،إ  ذلك وق  أشار مة ل ِّ  ،غك ملل  
 ت يفه  بً؛ مك ض فاء ملفق اء و ؛هم.غل  ي  

  ا أو يف م ناهننا، وق  أورب يفهنن  أبًننر مننك مائننة لفطننة مننك مأللفنناظ ملننيت خي ننئ ملفق نناء يفهنن  ضننعْ 
 يف ذلك  لى أقكم  مل لماء. م ً م  من وأشار إ  صكموا 
 مك ذلك: 
 بف   ملعاء. ،مزمز( للوناية  ك محل ث، بوسر ملعاء، وصكمب : مل   ل ن يقكلكو )م
 و ًبل صر.ذان وصكمب : أِّ  ،و مل صرذَّ ويقكلكو: أ  

   ًبل م   ؛ مة جمة. بصكم  يف ملك لوم ،ويقكلكو: مةذ  وملكذ ، ًبلذم  مة جمة
 ملهاء.ة، ب ل ي  وصكمب : مل اريَّ  ،رية، ب افه  ملهاءويقكلكو: مل ا
  له .  ن  كْ وصكمب : مة   ،ك   له ويقكلكو: مةِّ 

 غ.ل  وصكمب :  ن   ، قكلكو: مةاء ملذ    لنغ يفه  ملومجوي
 ا.يفل لَّ  ،وصكمب  ،اويقكلكو إذم ضرب  يف ي ه: يفلِّلَّ 

 

 

 
 ، ك )ضمك: أرب ة ب ش يف مل ص ه  مللغك (هن(؛  قهد ملار صاحل ملضام582أتله   ع هللا بك بر  )  )136(

 ص.47هن، 1407ب؛و :  اق ملو ش، 
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 العلوم البحتة والتطبيقية 
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 (137) قصور العلم البشري 

بقننكمةني محلهنناة، ومننك أبرزهننا ملفننناء، وانن وب ب مننره او اعننكس يف حمسنن ه مةنناب  محملوننكو م ةسنن 
وملكمس م ةساو وق رم   قل   طب ا وبة حبنن وب  ،قاع بكبعنا مألرضي مك بن  نيَّ ملقص؛، ومبواو مِّ 

  وكين  ومل وب زماة  ومواة .
م م ةسنناين،  ننْ م   وةطر  نن  ًبلف  مرهننكو يف بلننكرة م طننم م  ها نن  وقكمةهننن  و فسنن؛  ومل لننم م ةسنناين

د  لنن  ممننا ي ننن أو مل لننم مةِّ  ؛مإننهطب مل لننم م ةسنناين قاصننرً  د، ومننك ر َّ  لنن  م ةسنناين قاصننر ال مِّ  مِّ  ننْ وملف  
 ره.وْ  ه ب ا ملناس لهع يف إمواو م ةساو وال يف مل وب طاق   ويفن نلِّ ملذ  ي  

يف ذلننك إ  جممك ننة  مللقننار ، مسنن ن ً ر هسننَّ هننذه مةسننائب  لننى حنننك مِّ  ش لشَّ ناقن وهذم ملو ا  يِّ 
سنننش، و   ومنننك هننننا بننناو إقنننرمر بعنننار مل لمننناء حبننن وب مل لنننم ملعلنننر  مةِّ  ،منننك أقنننكم  مل لمننناء وأتممجهتنننم

ك  مْل نلننْمن ره مآليننة ملورنننة: قننران    لهنن  مالب لننايفا  مةسنن مرة يف بننب يننكو، و ِّ لنن   وملننذ      ا أِّو نهنن ِّْم مننن }و منن 
 .[85 إنالَّ ق لنهمًجل ]م إرمء:
  ناويك مةكضك ا  مل امة للو ا   لى ملن ك مل ا : وق  حماء  

ينلنن ني وملنطريننة ملنسننعهة، أمل لم بني مالة مج  وم مكب، بني ملق م ومحل ي ، ةهننك ك ومحلقهقننة، 
م وم  ننكب، قصننكر مل لننم ملعلننر  وملناملهننة هننايزة ت ومللننك، ملننك  م نناي؛ ملفن  وننر مل لمنني، مبننك مهلهنًن

 ي، مةفورة مل ارخيهة. مةن ج م إمجم ة يفمل لمهَّ 
 *** 

 

قصكر مل لم ملعلر : مإ  رمك آلرمء رومب مل لم محل ي  ومل لماء مةسلمني يف آيفا  مل لم مةو سش ومل وبه/  )137(
ص ) كيف 242هن، 1419ملر ك: بمر ملفهصب ملًقايفهة،  ،   وق و ل  ز لك  رم ش ملنجارقهع ملقرطاس؛ رمحم

 هن(.1392مة ل  إنة 
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 جنس الدماغ 

مات: ملفننننار  محلقهقنننني بننننني ملرحمننننا  وملنسننناء"  نننننكمو ب ننننا  مننننك أتلهنننن  آو مننننكير "حمننننع ملنننن ان 
و برممج  لهفزيكةهة(؛  ر ة ب ر مةنننهع، صنن ر ق ان لم ملكرم ة( وبيفه  حمهسهب )با ش ومِّ )بب كرمه يف  ن 

 هن.1413يف ملوكيا  او 
ا ك  نننن   لننننى  لننننرة يفصننننك  هنننني: ملفننننرو ، والبة ملفننننرو ، م نننننع بمنننننب ملنننن مات   ننننا كزَّ 

ج مألبمغننة، يفجننكة ملقنن رم ، زومم ملنن ما ني، ةنناذم ال  وننكو ضننْ ومن عاره، يفروقا  مل فكلة، مب ما  ةِّ 
 ز يف مواو مل مب.مألم ا  آًبء؟ مل قك  يف جما  مل مب، مل مه  

ت ربن  لنننن   ننننك ب ضنننن ا ملننننع ا، وينننناو  أو ينننن   بهنننن  أو أبمغننننة م نسننننني     ملو ننننا ِّ ويكضننننان 
 ك ممجملط  ا يف بب مك ملرحمب ومةرأة.ون ملفروقا  مك حمكمةش ملسلك  مةا لفة مليت نِّ 

 *** 
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 يبالط   

   نننك فنننِّ ث يفهننن  م لان  ننن َّ  (138)ة ومالحم ما هنننة، ب نننا  ل هننن مل انهنننش: يفكمئننن ه ملصننن هة وملنفسنننهَّ 
ة ومل ضننكية، ومهلنن   ويفائنن هتا مننك ملناملهننة ملنفسننهَّ م سننم، اتريننخ صنننا ة مل  ننكر، وبهفهننة أت ؛هننا يف 

م منننن ، ومإننن  ماال  ، وملعلننن   نننر، وم نننزء ملنعنننا  مةسننن ار  مل ن   ةنننكع  يعننننيان  الً ملنعننك  ملونننرم يفه نننا، وحمننن و 
سنننك، مل نننكب، مل نننن ، ث  نننك أشننن ر أةنننكمع مل هنننش ومإننن  ماالهتا ويفكمئننن ها، وهننني: مةن ج، ر  ننن َّ نننن ن مةِّ 

 ايفكر، مةص وي، ملرياو، ملهامسني، ملصن  .ملز فرمو، ملكرب، ملو
 *** 

 
 ص.58هن، 1412مة ينة مةنكرة: مو عة بمر ملرتمث،  ،وهك مك أتله  مل ب كر مس؛ إمسا هب محللك (138
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 ( 139)الزلزل يف الشام

ر  مل  يننن  منننك مرمبزهنننا منننان مللننناو لل  يننن  منننك ملنننزالز  يف مل صنننكر مةا لفنننة، وبِّ    رَّضنننا بنننمجبِّ 
ى مننك  مك محلجننارة، ًب ضننايفة  لنن  اوزم ، أو أصع  بكمً  ا  متامً ة ومحلضارية، وب ض ا نِّسن مل مرمةهَّ 

 ملسواو.أ  مب بع؛ة مك 
نن، وق يعنند  462و  460يف إنننيت  اقعننة ومخنسننفا متامننً م ينننة مل    - مجً منًن -ر  مننان يفقنن  بِّ  من ننا  هن

 إكى آاثر قلهلة. 
ة انيف ننة مننك نننمج  مل نناريخ   مة لنن  إنننكم  ملننزالز  وأةننكمع مل نن م؛ يف حمنن مو   لمهننَّ وقنن  رصنن  

مننرة يف هننذه ملفننرتة، من ننا  76ا  لنن  أو ملننزالز  ملنن    بننمجب مللنناو، و عنننيَّ م إننمجمي بلنن  يفهمننا خينن ِّ 
زلزلننننننة ملنننننن  ا يف مل صننننننر ملفنننننناطمي  17زلزلننننننة ملنننننن  ا يف مل صننننننريك مألمننننننك  ومل عاإنننننني، و 14

زلزلننة  17زالز  يف مل صننر مأليننك ، و 6زالز  يف  صننر مل ولننة ملزةوهننة وملنكريننة، و 8وملسننلجكقي، و
 ماين. زلزلة يف مل صر مل ً 14يف مل صر مةملكبي، و 
 .لهة ملرتبهة وملفنكو، أإ اذ مل اريخ م إمجمي ومحلضارة جبام ة مل؛مك  ًبألربوان ومة ل   مه  ب

 *** 

 

 ماو بمر ملفور،  ،يكإ   كم ة ؛ةهةملزالز  يف بمجب مللاو يف مل صر م إمجمي وأ رها  لى مة اق مل مرم )139(
 ص.120هن، 1410
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 اإلسالمي الرتاث يف املعادن 

ث يفه ننا  ننك مة ننابو يف ملقننرآو  لننى مخسننة يفصننك ،  نن َّ  م  مة لنن ِّ قسننَّ  (140)هذم  نكمو ب ا 
سنن فاب ب ننا مألملابينن  ومننا يِّ ملس؛ة ملنعكية ملورنة، وشر  ملورم، و فس؛ ب ا آ   ، ومة ابو يف 

ر  يف ملرتمث م إمجمي، مًب: ملذهش وملفضة ومحل ينن ، وبهنناو بن مة ابو مليت ذِّ  من ا، ر ذبر ب ا  
ة، وبنننني إإننن او  ا، وأوزمهننننا ملنك هنننة، ونكمصننن ا محلرمرينننة ومحلسنننهَّ ر ألكمهننننا، ونكمصنننَّ صننننا   ا، ر ذبننن  
 ي  ا، وذبرها يف ب ش ملرتمث. كز  مد وا، وأن؛ً يفهما ي  لَّ مل لماء مةسلمني 

 *** 

 

 ص.188هن، 1413موة مةورمة: مة ل ،  ،وهك مك أتله  زه؛ ام   هب ب   )140(
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 ( 141)احليوان يف تراثنا

ة ب هننن ة  نننك مهلنننكى، ويونننكو   يفه رإننن  برمإنننة  لمهنننَّ   يف يفنننن  إ   رم نننن  اصنننان  هنننب أو ينطنننر مِّ 
  لى  رم  . اص ، م ل ً يف  ص   اإلهم مل قه ة، ملاذقً 

ذه ملو ننش مًننب بقهننة منن لفي هنن  -هذم ما أقكل  يف مق مة هذم ملو ا ، ملننذ  ال أ ننرف م لفنن  
مبا ب ش  ك محلهننكمو يف  رم نننا م إننمجمي، لوننن قلننا مننا  اولسا يف  صص  مك شيء، وال ملم   -

 ينعغي أو يوكو، يفلهع هذم  زبهة للو ا  وال ة لف . 
ب ج لنن  جمننامهع محلهننكمان  ًننان متِّ  ( ملهننكمانً 45 رمإننة )بلننغ  نن ب أةننكمع محلهننكمان  مةا ننارة هلننذه مل

ا بننب ملهننكمو ةصننكص مألإنناط؛ ملننكمربة ملكلنن  ملننيت مق عسنن ا مننك أبننرز ب ننش  رم  نن وهننك يننِّ  ،مة لكيفننة
مننك م ننامل  ومة  نناء ًبلنن م؛ ،  م ا ملزمن، ب ءً لن ش  سلسِّ ش  لك ملنصكص ملس  محلهكمو ملرتم هة، ور َّ 

ا نن  عف  وطن مننك وصننْ  ا، وشهئً ممكحمزً  ا لمه   اد ب  مألإ كرة   ريفً ملذ     لَّ  ف محلهكمو  د  له ا، يف رَّ و لَّ 
 إو بنناو هلننا حملننب مننك محلقهقننة يف د  لى مألإ كرة، يفهعنيان  لان ش مفاههم  لم محلهكمو مة اصر، ر يِّ ملس  

 مألصب.
يعة أو وللفائ ة يقك  يف مق م  : م رميفا  ومألإاط؛  نل  و زبهر  ن ما يرى ملناس حملاهرة  ر 

 مجً لكهنننا   لنننه لان ، يفهِّ الً مقعنننك  ا لمهنن   مأو  فسنن؛ً  امن قهننن   مجً وال جينن وو هلمنننا   لننه ،ي م   نن؛ مننن لكف لنن  مأمننرً 
 ولون  ال يرضي مل قك .. ؛يرضي مألمزحمة ومألهكمء

 وأش؛ إ  ب ا  مفه  آنر ب نكمو: 
ننننن، 1378طنننننرمبلع ملغنننننر ،  ؛ رم ننننننا مل نننننر  يف ضنننننكء مل لنننننم محلننننن ي / أمنننننني امننننن   ًمننننناو هن

 ص.203
   لم ملنفع، بهن ا إإمجمها  قة لل لم، مع م ا ة مك أصك ، بب ج ارم  مكميفن مولهع هك ةق ً 

  هلة!
 

 

 

هن، 1407بمر ملل وو ملًقايفهة مل امة،  ،بغ مب ، زيز مل لي مل ز  ؛محلهكمو يف  رم نا بني محلقهقة ومألإ كرة )141(
 ص.132
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 الفنون والرايضة
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 اهلواايت واألهواء

وأةنن   ،ةأةنن  مألو  مننك ةك نن  يف مةو عننة مل ربهننَّ  - فنن بمننا يقننك  م لان   - (142)ن نناز هننذم ملو ننا 
لسننكء لريفننا  م امك  رب م هنعننً  الً غهة مل ذب؛ ل كحمه  أبنائ م إ  ما يفه  مة  ة وملفائ ة، ب  بِّ  ؛لآلًبء  أِّلان 

وننر، منننك صنن ة وملهكينننة مقنن رم  م بننن مع وملفن  وننكو بنننبَّ لن وب نننش لل لعننة ملنننذيك ن   ،ولل ننابم  ملسننهئة
وب ننش للزوحمننا  ملننمج   ،وب ش للمق  يك ومة كقني ملذيك ص وم و فاءلكم ،  للا؛لم وذهك م ف ان و ن 

ة أو   طاقننة حمسنن يَّ ع، ولوننب ذعنن ن  ومِّ ووضننع لوننب ذ   قننب ةنن؛ان  ،عننا  محلهنناة مل صننرية  لَّ مِّ  أرهق  ك
 رة للغايفب، ومكإك ة للمع   ، و  كير للاع؛.يفورية، يف ك  ذبن 

ة أقسنناو، هنني: مهلننكم   مةنزلهننة محلريفهننة، مهلننكم      لننى مخسنن ب ابننن   مكضك ا ن  ع مة ل ِّ وق  وزَّ 
 .ءة، هكم   م مع، مألهكمة، مهلكم   ملفوريَّ مةمارإة نارم مةنز ، مهلكم   م مالهة ملفنهَّ 

 مل ابم  ملسهئة. :وي ن ًبألهكمء
وذبنننننر  نننننا "هنننننكم   م منننننع":  نننننع مل كمبنننننع، ومل منننننمج  ومةسنننننوكبا  مة  ةهنننننة، ومآلاثر 

 ، وملو ش ومألإفار، وملفرمشا ، ومألص مف وملكبع، و ع أشهاء أنرى ج لفة.ومل   
 يسننمك يفكقنن  وقننا  يف  ننع ملو ننش: إهنننا أيفضننب هننكم   م مننع وأةعل ننا وأشننريف ا، يفالو ننا  ال

 ك  ع ملو ش وق يقرأ يفه ا.ومحلسرة بب محلسرة  لى م   ،ل  مةا   ن ةعهب، وال ي  
 *** 

 
 ص.144هن، 1414؛و : بمر ملفور مة اصر، ب ،يفهد محلام يبأتله  مل ب كر )مل عهش(  ك  )142
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 (صلى هللا عليه وسلم)الطعام زمن الرسول 

 -صنننلى هللا  لهننن  وإنننلم  -أبننب ملرإنننك   فننن  بهفهنننة  ، ذبننر يفهننن  م لان 143هننذم  ننننكمو ب نننا  يفريننن  
 - صننلى هللا  لهنن  وإننلم -، ر مل  نناو يف زمننن  ملننش مألط مننة إلهنن ، وه ينن  يف مل  امننب مننع مل  نناووأ  

صننلى  -أش ر أةكمع مل هش يف زمك ملن   من؛ً وب ا مألط مة مليت ورب وا أملابي  ةعكية شريفة، وأ
ومننك  لننك مألبننمج  ملننيت  ،وأحلنند بنن  مكضننكع مل  نناو ومللننرم  يف ملقننرآو ملوننرم - هللا  لهنن  وإننلم

 يف ا مة ل :  رَّ 
باهلريسة ويضنناف إلهنن  مل سننب، وي مننب بنناحللكى،   بم  ملسمه  يِّ مق مر مك الطفيشل:  -

 وهك شعه  ًبلعسعكإة.

ا ب نن  إضننايفة مةنناء ووضنن  ا يفننك  انر هابئننة ملننىت  اجلشيشة: - بقهد ومتر وحلننم ينن م طْعا ننا م ننً
   نضج و  ماإك، و ِّق َّو إاننة.

ب ساء، أمننا إذم   بقهد يلقى  لى ماء أو  لى لنب يفهِّ ع خ وي بب ب مر أو يلر  السخينة: -
 يف   ى "ملريرة". ،ر طعا ا ًبلل م

ْ رة مل  ننناو، وطريقنننة إ ننن مبه أةننن  جيمنننع ور  ةنننكع منننك مل  ننناو بننناو يصنننن اخل   بط: - ع أ نننناء ةنننِّ
ز م ًبةاء ملىت يصع  بال جهنة وي ب ب. يمللجر ر خيعت ًبل ص  ملىت ي ف َّا، ر نِّ

 
)وص ر  طع    ملًاةهة يف  ،ص143هن، 1415ملر ك: م ابع ملفرزب ،  ،مك إ  مب نلهفة إمسا هب م مسا هب 143

 ملسنة مل الهة(.
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 السيف يف العامل اإلسالمي 

  أةننن  ة هجنننة برمإننة طكيلنننة بممنننا أبًننر منننك مخسنننة  لنننر ، ذبننر م لفنننِّ (144)هننذم  ننننكمو ب نننا 
ووقننع من هنناره  لنننى مكضننكع برمإنننة  ،ةلننناء مة  نن  محلننر  مبصنننر لننى  ا قنن  إ ي! ب نن  أو ألقننن ا امننً 

و ونننا للفنننكز ب رحمنننة ل ونننكو رإنننالة ي قننن َّ  ؛ر أةكم ننن  ويفنكةننن  مةا لفنننةملسنننه  م إنننمجمي وةلننن    و  نننك  
طنننن  مننننك  نايننننة ملهنننناًبةهني ومألوروبهننننني ب رمإننننة ب نننن  مننننا المل   ملنننن ب كرمه يف مآلاثر م إننننمجمهة، وذلننننك

 اعكها  لى مل اريخ، ووصننفكها وصننفً كمع مألإل ة يف م امل  ناصة، ور َّ ملسمج   ن هم، يفجم كم أة
وذبننر أو ملسننه   ،ةوم هلننا م م هننا  مل لمهننَّ   وأةلنن  ،وةلننروم  ن ننا مة لفننا  يف طع ننا  أةهقننة ،ابقهقننً 

 مج ننة ب ننش   وذبننر أو هنننا ،م  مل اق، ومننا ب عنن  مةسننلمكو  ننن  ي  نن  انبرً ر يف م املع ً  م إمجمي مِّ 
  :ب إلهنا، هيصن فا يف ملسه  ق    لان أِّ 

 هن(.221أل   عه ة م مر بك مةًىن )   ؛ب ا  ملسه   -

 هن(.514أل  ملقاإم  لي بك حم فر بك ملق اع )  ؛ب ا  يف أمساء ملسه  وصفا    -

 هن(.248ام  ملسجس اين ) ب ا  أل  ملار إ ب بك   -

إلهنا  ك ملسننه  رإننالة ملوننن   ملفهلسننكف، ملننيت ب ع ننا وذبر أو ملو ا  ملكمله  ملذ  وصب 
مننك ضننرو    ا مننا يزينن   لننى مخسننة و لننريك ضننرًبً  لعهننة لر عننة م لهفننة مة  صننم، وذبننر يفه ننا صنناملعِّ 

 ملسهكف، ووص  نصائ  بب من ا. 
 به بًمج ة ممجملد، وهي:أبكم ، وزوَّ    لى مخسة مكضك ا ن  ع ملوا شِّ وق  وزَّ 

 مل اق م إمجمي. اتريخ صنا ة ملسه  يف -

 صنا ة ملسه  يف مل اق م إمجمي. -

   ك ر ملسه  وأحمزمئ  يف مل اق م إمجمي. -

 ممهزم  ملسه  م إمجمي. -

لة ب  كر ملسه  م إمجمي. -  مل   ؛م  مة َّصن

 مِّل  د  ك  نم ن ملسه . -

 إهكف أوروبهة  لى ةصاهلا ةقكش  ربهة.مل د  ك  -

 مص ل ا  ملسهكف.مل د  ك  -

 وذبر طِّرز ملسهكف م إمجمهة يفهما بني ملقرو ملسابع وملسابع  لر  لى ملن ك مل ا : 

 
 ص.300، 1376ملقاهرة: بمر ملو ا  مل ر ،  ،مك أتله   ع ملرمحك زبي )144
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 ملسه  مةس قهم ذو محل  ملكممل  ومحل َّيك. -

 ملسه  مةس قهم ملنصب ملذ  ين  ي ب رف مل ٍك. -

  ملذ  ين  ي ب رف ل  مل مو.ملسه  مةقكس ملنصب قلهمجً  -

 ةصلِّ  يف محنناءيك )مله ا او(. ملسه  ملذ  يل ك  -

 ملسه  مةقكس ملنصب  قكيًسا باممجً )مللمس؛(. -

 *** 
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 زيف النقود اإلسالمية

  ملنقننكب يف مل نناريخ   مننك زيننَّ ، يفه  معامل  انبرة، من ا بهاو أوَّ (145)وهذم  نكمو ب ا  حم ي  
 .م إمجمي، وطر  ملغش يفه ا

ملنقكب، وطر  ملغش يفه ا، و رك ل اريخ زيف ا،  م ىن زي  ف مة ل  ًبةص ل ا ، وبنيَّ  رَّ 
  من عننار مةغلننكش من ننا، وم حمننرمءم  ملرمب ننة رِّ زينن  ملنقننكب، وطننِّ  ر أإننالهش  وأإننعا  ذلننك، ر ذبنن  

 ر  اذم   عهقهة لذلك.بْ ةزيفي ملنقكب يف مللري ة م إمجمهة، مع ذن 
 *** 

 
موة  ،ضه  هللا بك يب ملزهرمين ؛م إمجمهة مك ص ر م إمجو ملىت هناية مل صر مةملكبي بهاان  : زي  ملنقكب )145

 ص.149هن، 1413: م ابع ملصفا، ورمةمة
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 ن النقد العلمي اليوغا يف ميزا

 ريعننة  وننني  ننك ملهك ننا ومنايف  نننا،  يف ملسنننكم  مألنننن؛ة مكحمننة  ا  لننى  اةننننا م إننمجمي لننَّ طأ
 ا، وز مننكم أو يفه ننا مللننفاء مننك بننب بمء، وأهنننا  قضنني  لننى بننب مألمننرمك،  لى ممارإنن ن    ملناس  و  ِّ 

 ة!ملنفسهَّ و ة من ا م س يَّ 
لننى و  ننك    ، اب م ةساو مننع ملننرو مإهنا  :اوايقك  أمل  أق  ،و  ن بلمة ملهك ا: "ملكمل ة"

وهننك ي ننن ًبللغننة  ،متاريك وطقكس ج لفة، أمه ا وأش رها: متريك ي  ى "إاإ اجنا إننكر  انماإننوار"
 !ملسنسوري هة: "ملسجكب لللمع بًماةهة أ ضاء"

روق ا جبسننم   ننن  شنن  س ملهك ننا أو يوننكو  ننار  م سننم، وأو يسنن قعب مللننمع  ارن ب ةننك نننِّ فضَّ ويِّ 
وأو  ، نن د يفهنن  بولهَّ مللننمع، و لهنن  أو ي  لننَّ     لننى قننرصن ز مة عاهنن  ربننان ا ةطننره ويِّ و ننن   رووننا، وأو يًعننان 

ر ، ك   ننْ نننة أ ننناء قهامنن  ًبل منناريك بصننك  حم   هَّ مِّ  ب بلمننا ٍ ربان ، وأو يننِّ ا، ويوننكو ةعا هنن  اب حمسننم  ملهنن  ي  مننَّ 
ألهنننا حمننزء رئهسنني وهنناو  ؛مللننمع مال ننن  لننرب أمسنناء ربان وأو يننِّ  ،و   ى هذه ملولما : "مةنناةرتم "

  : ملهك ا، ومك أمسائ ايف
 ك يم ه م مهع.رأإي لك   م   رميفا انماه .. وي ن: أملنهاِّ 

 إكر  انماه .. وي ن: أملنها رأإي لك   هاب  م مهع.
 واانيف انماه .. وي ن: أملنها رأإي لك   ومهش م ما .

 .. إخل..أإي لك   ومهش محلهاةإايفهرت انماه.. وي ن: أملنها ر 
و  ننمجث إننا ا  وربننع ملسننا ة بننب بمب يفائ ة وأية يفائ ة! ويقضي مة مننران و يف هذم ملرتَّ  كو أوي َّ 

و كحمنن   ،ا: "إننكر  انماإننوار" وهنني  لننر ملربننا  جتننر   عا ننً ىسننمويقننكو ب منناريك  ِّ  ،يكو يف ملهك ا
 متاريك  ؛مها مًب: متاريك م كر وملعا ها  وبمجبز.

  بقلننم م اصنن ، يفنننَّ  ؛(146)مو ملنقنن  مل لمنني"ةفننهع ب نننكمو: "ملهك ننا يف مهننز  ق  صنن ر ب ننا   و 
هذه "ملصر ة" وممل ة ب نن  مألنننرى،  لننى ضننكء قكم نن  مل ننش، وقننكمةني ملصنن ة، وأملونناو  م لكما ن 

مألنننن؛ ةكقننن  م إنننمجو منننك بنننب وميفننن     ملفصنننب  مء، وأصنننك  مل قنننب ومةن ننند، ونصنننَّ مللنننري ة ملغنننرَّ 
 ملهك ا.  وخباصة ،حم ي  

لفورة ملسجكب لللمع، و فنه  مل ر ، ومساو  ملنطر إ  مللمع  ن  شروق ا  الً ى أو  ص َّ 

 

 ة: مو عة ملضهاء، حم ،وهك بقلم يفارس  لكمو )شقهد ملوا ش م إمجمي مة روف  ع هللا انص   لكمو( )146(
 ص.95هن، 1409
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 سنننم  امنننة، ومآلاثر ملضنننارة ملنا نننة  نننك م، منننك ملهننن  آاثره  لنننى م لننن  و ع   نننارٍ و روونننا جبسنننم شنننن 
وملننرب  لننى  ،ةة مل ننني و لننى مللننعوهَّ  ًعها ملنطر وملرتبهز  لى قرص مللمع، وأت ؛ ذلننك  لننى قرةهننَّ 

، ومناقلة مةاةرتم  و ربي ها و ربينن  أمسنناء مللننمع، وملكقننا ملضننائع بنن وو اةساو ةعا ه  أو يوكو م 
 نننك مةاننناز  وملفكمحمنننع مألنروينننة، ومناقلنننة متارين نننا، وإملعننناط مالب ننناء أهننننا  مجً مننننايفع بةهكينننة، يفضننن 
 مللفاء مك بب بمء.

 *** 
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 األدب والشعر
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 (147)اجلرمية واألدب

  لى ملر م مك أة  لكمء أمك! با ش مغمكر  
  يف بره؛ أل ننره مل هننش إو شنناء هللا،  لننى ملننر م مننك  نن و إ  ائنن  ملقننَّ لوك ب اب  هذم إهِّعقي ذن 
 مل رك وم  مجو ومةناقلة.

زينن  مننك   م لفنن  ي   ك مة ل  ومةِّ ىن بنن  ب ابنن ، لوننك مر عنناط مةكضننكع ب اصنن   وال أري  محل ي   
هننن، وبنناو أو  بيف  نن  مننك بلهننة 1408اه هللا  نناو وقنن   كيفننَّ  ،لننمر عة و ن ألة  يو ع   ك  ؛قهمة ملو ا 

نن، ويمننن 1369قننكى مألمننك  نناو  ولنن  ب نناًب  أنننرى يف  ،ك يفهصننب مننك مل رحمننة ملًالًننةلننن ب وإنناو مة  هن
  رنة.مألب  وم

! ومة لننن  ةفسننن  يقنننك  يف مةق منننة: "إو هننننذم األةننن  إبنننن مع ملقننن   ؛ومه منننامي بو ابننن  هنننذم قننن م
وةنننا بننناو هنننذم مةكضنننكع منننك مألمههنننة "قنننا :  ،  منننك قعنننب يفهمنننا أ لنننم" نننر  صنننفة ناصنننة ق يِّ مةكضنننكع ب

   حم   مل اقة".أو أويفه  ملقَّ  ايفإين أرحمك جلصً  ، رة مبواووملن  
لننة مل  عنن؛  ننك مةلننا ر ومألملاإننهع، آيفإو مللساو  ؛الً م حمرممي ًبلقك  أو  مل مب   مة ل  تويربن 
، ومل  عننن؛  نننك مم بننناو أو ةًنننرً  احمننن  يف ذلنننك ملونننمجو مةقصنننكب شننن رً ، وةن يفلنننر م، وإو شنننر  يفاننن؛   مإو نننن؛ً 
للننناس   عنن؛م    -مننع مألإنن  مللنن ي   -ولقنن  أصننع   ،ر مل صننريفا  ومأل مننا  مل الهننةقننران يِّ  ،مةلننا ر
 ً؛ ملفننا  و ِّ  ،ر ملص ورك ن و ِّ  ،  ملضغهنةكلان و ِّ  ،  مألنمج فسن ن ى هلا م عني،  ِّ ة ملهنة بذيئة ي  بمجمهَّ 

اء يف جنن ت مك أق مرهم وموننارم م، باهل  يف أ رمك ب ا ملناس و  ِّ ق   ألهنا     ؛ مجمل م ا  مآلمنةيف
وي نب يف  ،و سلهة مجملالع ،م كمطر ةزهة   ملناسِّ  ، وبالغهعة وملنمهمة، مله  جي ب من مامجً ملل ر مً

، وملع  نناو وملسنن ي ذلك ملنفا  وش ابة ملزور وملوننذ  وماليفننرتمء ومالب نناء ملننذ  ال يقننكو  لننى بلهننب
 :للكقه ننة بهننن م و ننريا ب ضنن م  لننى ب ننا، بمننا قننا  هللا   ننا  يف أمًننا  هنن الء مبني ملننناس إيفسننابً 

اًبم و مَّللَِّّ ال  يِّنش  مْلمِّْفسن نيك ل ]مةائ ة: }و ي ْس  ْكو  يفن مأْل ْركن يف     .[64س 
لمنناو وإهانئ  ملننك  مةننرأة وملغن قا : ومك مة إ  أو ب ش مألب  مل ر  ال  لك مك رذيب ملقك  

ذلننك ألو مةننرء جعننكء  ننا  ؛خ من ننا مةلنننيويِّسننل   ،  هننذه ملو ننشنقَّ وم مننكر ومجملننكو، وال بنن  أو  ننِّ 
 لساة .

ومل فننكه ًبل هعننا   ، لننى رإننم وحمننكه م نن؛ افننً قنْ ة لننهع و  ومة لكو أو أ لى مس ك   ملعهاو مألببهننَّ 
ز يف بًننن؛ منننك او  بنننب إو ذلنننك جتننن   ،وم شنننابة بنننذبرها ،م ننناومل مًنننب مبوار  ،وملننن  كة هلنننا ،منننك مألقنننكم 

 

 ص.271هن، 1407مل مر ملس كبية للنلر،  ،حم ة، أتله   لي صاحل أمح  ملغام   )147(
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، هننك وحمنن  مإنن ا مو ملوننمجو و صننري  ملعهنناو يف امً ير متااغمألملهاو إ  أو يوكو لأب  وحم  آنر مِّ 
 مالجتاه م اطئ للمج مع، وهك ملكحم  مة ب  إ  م صكما  ومةقار ا  ومةلاملنا  مةس  نة.

إال ملقلهننب  -ومحلمنن  هلل  -لنن  ًان للجرنننة ال نِّ  ا  يوننكو بميف ننً ف ملننذ ن ننرن  لننى أو هننذم مألب  مةِّ 
 ملضئهب إذم قهع ًبألب  مل هش ملريفهع.

 ؛امننك مألب   مكمننً  امل كحملننً  مب حمننزءً لننوان م رنننة يِّ    محلوهم: إو أب   جران ويقك  يف ملصايفة مةِّ 
 ننام ةن  ائم بل ننا  قريعننً ألو م ننرم ؛ش مننك م ننرمئم مبا لنن  أةكم  نناو  ر   ألة  إعش رئهسي وأإاإي يفهما يِّ 
باةننا قلننةِّ أب  أو   منن ،    احمنن ، ور ننم أةنن  م ننروف أو م رنننة أ   أب ، ووإننهل  ا مألو  مللسنناو وةن 
   نننك طريننند ةفنننْ  ،  مجمل م نننا  نننارن يف  اة نننا ل ِّ  و مألب   سننن ا ن يفنننإو مل جنننار  أ ع نننا أو م رننننة    

يفجرنننة  ،ريننر م  لننة و ًعهننا مجملننرمني ملقنن ممىل غ ؛ومةن ننريفني وإننهانئي ملرتبهننةمسكم ا يف ةفكس مأل ننرمر 
وأهنننا  ِّع ننن  مهلمننكو و فنن   أبننكمًًب  ،مننك مسننرم  ويفكمئنن  م مننكر ومةانن رم   عنن أ ًبل نن   ر مبننا يِّقننا   ن ننا 

 ةا مجنرف ه الء ملعس اء مع مروحمي م مكر ومةا رم . ،اب ةولكال م مب مألببهَّة م  ،للسرور
يف إع ة يفصك ، من ا يفصننب يف حمننرمئم ملننرأ  مل نناو ًبإنن ا مو ملوننمجو،   ب اب     ِّ وق  حم ب مة لان 

 وآنر يف أشنع حمرمئم مل صر.
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 ( 148)لت الحتساب على الرواية التارخييةاجم

مألمننة، ولوننك هنننا     ملاضننر  فسننن مالجتاهننا  يف ب ابننة ملروميننة مل ربهننة  ِّ  يننذبر ملعاملنن  أو أبًننر  
 نننك  مننن  مبن ه ْ  الً مألمنننة و لننكي  ماضنننه ا، انناو  منننك هننذه مالجتاهنننا  جيمننع بنننني إيفسننناب ملاضننر امجتاهننً 

  .مل ارخيي، ملذ  جتم ر ملكل  قرمء بً؛وو، وشاع صه ِّ يلعع  ك  مألب ، وهذم مالجتاه هك مالجتاه 
حمنن   ا، وإو وِّ  ن كرهتنن  عنننيان ش  ك مكضك   هذم برمإة وميفهة شنناملة  ِّ ك ب     م  إة  ق جي ن  :ويقك 

 .ااترخيه   اأو حماةعً  ،اأببه   ةق     اج حماةعً  الن يف ي  ِّ  ،ب ا مل رمإا 
ة مة اصنننرة  لنننى منننن مجف ملرومينننة مل ربهنننَّ ويلننن؛ إ  أمههنننة "مالمل سنننا " يف هنننذم منننك أو شنننهكع 

ملمكس يف  قايفة مألمة، وأو  لكي  مل اريخ م إمجمي  ك طريد ملروم   مألببهة مك  مجتاهاهتا ل  أ ر  
وننا ب ننا ملو ننا  يف  ع  لى مألمة، وق  م رتَّ ها ومقن ررِّ مأل  مء يف ملر  مألمة م إمجمهة، وض  تن نِّ 

، وبوو أماةنننة يف مننناب    مر  ملف كملنننا  م إنننمجمهة  فسننن؛ً مل ننناق م إنننمجمي، وأو هنننذه ملنننروم   يفسنننَّ 
 ملنقب.

لهنن م للقننار   ؛ة إصننمجمل ا بهفهننَّ عنيان ز مألن اء ويِّ  ن وي ن ًبالمل سا : ذلك ملنق  ملعناء ملذ  يِّ 
 ك  بهن  وبني ملقهقة مالإ فابة من .مئش مليت    ي مك مللك فان وق  صِّ  ،ة ني ملًقايفملن ب مك هذم م

ك سننْ ة، ملِّ  ، ملًقايفة مللر هَّ   ق  ة يف ملرمو ، وهي: إمجمة مةِّ م اصَّ  ملضكمبت   ملعامل ِّ   ق   َّ و 
ب  نننك   محلننند ومالب  ننناران ملقصننن ، محم ننننا  ملننن  كة إ  رذينننب مألننننمج  وإنننهئ ا، ملقننن وة مل لمهنننة،  ننن  

  زيه  محلقائد و ريف ا.
م إمجمهة، وبناء مجمل مننع ز يف بناء مللاصهة يف رتبَّ  ،ة مل ارخيهةضكمبت مضمكو ملرومية مألببهَّ أما 
ة يف ملننن  كة إ  مل قهننن ة ك ملصنننك  هنننذه م إننن اما  م جيابهنننَّ ونننن ة م إنننمجمهة، ملهننن  نِّ منننَّ ومألِّ  مةسنننلم

ومل ارخيهننة، وبننذلك يف  مهننة  قايفننة ملقننار  مل ينهننة ومألببهننةملصنن ه ة، ويف ملرتبهننة  لننى مل عننابة، ويف  ن
 ومل  ذير مك إهئ ا. ،مل  كة إ  مألنمج  محلسنة

ومأل ننمجو  ، م  ننك هننذه ملضننكمبت محنننرميف  عنننيان وقنن  حبنن  جممك ننة مننك ملننروم   لو ننا  ج لفننني يِّ 
رو، امنن  إنن ه  هننب ملعلنني مألشننقر،  لنني م ننانمةع كث يف روم هتننم وةقنن ها هننم: حمننكرحمي زينن مو، إ

 أمح  ًببً؛،  ع محلمه  حمكبة ملس ار، جنهش ملوهمجين.مل ر و،  لي 
 *** 

 

مة ينة مةنكرة: بلهة مل  كة،  ،مس كب بل؛ محملم   ؛جماال  مالمل سا   لى ملرومية مل ارخيهة يف مألب  مة اصر )148(
 ماحمس ؛. رإالة ،ورقة 348هن، 1418قسم مل  كة ومالمل سا ، 
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 ( 149) ماتائد املكت  صالق

فه ننا  ننن ه يفننمج خيرحم ننا   وخيِّ م قصننه    ونن ِّ قا  ملوا ش: ال   ن هننذه مل سننمهة أو مللننا ر بنناو ي  
 - ب إلننه مصننن ب نن  أو     - وو  لننى ملقصننه ةإ  ملناس، ولون ا   ن أو ملناس هم ملذيك بنناةكم ي سننرتَّ 

إو هننننذم ملننننكع مننننك ملقصننننائ  أشننننع   ،مننننك إنننن كة بنننن أمهننننة انكيفنننً  ؛م وهنا إال إننننر  نلننننِّ  يرووهننننا أو ي  وال
هننا، أمننا  سننمهة هننذه ملقصننائ  ، يفه و مننكو أنعار  مب إ  ملناس إننر  صن ة يف لغة  صران،    مبنلكرم  إريَّ 
إذ يقننك : "وبنناو ممننا  ،607 :5رخينن  يف ات (هننن310  )يفجنناء   لننى لسنناو مل نن    ،وننذم مالإننم

 ك يو مك يف ذلك ملزماو".قهب مك ملل ر يف ذلك قك  أ لى مه مو، وهي إمل ى مةو ما  بِّ 
 وبرس يفه  ملعامل   مجث مو ما ، مألو : ل ع هللا بك  كف بك مألمحر مألزب ، وأوهلا: 

 اب   نألص ا  أحمهعكم مةِّ  ا = وقلاِّ عا وملغكمةه  ملصَّ   اِّ ك ِّ ووبَّ ص   
 

 هة أل لى مه مو، وأوهلا: وملًاة
اةشن  أقَّ نها   منكن     أوَّ  الش = يف ههان  نا مك ملعهش جمِّ

 ، وأوهلا: اوملًالًة أل لى مه مو أيضً 
 وأمٍر حملهب يفابٍ    ملهشن =  شن صن نْ مللهب مِّ  ر  آنن  ك هلماٍ م   أال  

 *** 
 

  

 

 ص.93، هن1408: بمر ملفه اء،  ماو ،جهمر صاحل ؛ملقصائ  مةو ما  يف مل صر مألمك  )149(
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 (150)جولة على هوامش القباين
 بيكمو يف مقابب بيكمو!

 "ملنقائا" محل ي .ر إة  مك ش 
، ويضع أماو بب مق ع ملرب مة ارك لنن ، وذلننك امق  ً  ايف ك ي ناو  قصه ة "ةزمر قعاين" مق  ً 

 مًا  ذلك:  ،ويف ملرب رو  إإمجمهة ،مك بيكمة  ملذ  أص ره ب نكمو: "هكممش  لى بيفرت ملنوسة"
 الرد عليه:  قصيدة القباين: 

 إا نام ملسر يف            ملسر يف م إا نا
 
 صرمننا رب إ  أيفكمهنا        صرمننا أضام مك أصكم نا

 
 وإهفنا مةسجكو يف قلكبنا          وإهفنا أطك  مك قاما نا

 
 الرد عليه:  قصيدة القباين: 

 نمجصة مة إاة وملقضهة               نمجصة ملقضهة
  كحمز يف  عارة                          كحمز يف  عارة

  مل ةهة  لق   ع ان ملن   وم مرة ومةعاب           قلرة محلضارة نالق  لعس
 ويفا نا م إمجو يف إةصايف  و    مة لد للر هة           وملرو  حماهلهة      

 
 الرد عليه:                قصيدة القباين:

 ًبلطلم ومل مار                    ًبلنا  ومةزمار
 ي ث مة صارال                    ال ي ث مة صار  

 
 

 
هن، 1387بغ مب: م ع ة مة ارف،  ،ش ر ام  ملسك ملصرمف ؛حمكلة  لى هكممش ملقعاين يف بيفرت ملنوسة (150
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 (151) األلقاب اإلسالمية

ب رمإننة ناصننة وميفهننة ملننىت مآلو،  لننى ملننر م مننك     ة ق  نن  يننذبر مة لنن  أو مأللقننا  م إننمجمهَّ 
 برها.ب ذن غف  ملنطم ومالجتاها  مليت ق  يِّ م ب ا م ش هنا! يف ي  فه  بصفة ناصة يف  ف   ط   ن 

ة، وم مجيفننة مل عاإننهة   و  كرها يف ص ر م إمجو، ومل ولة مألمكيننَّ ع مة ل  ةل ة مأللقاوق    عَّ 
 ملىت إقكط بغ مب، ر  ن ب رمإ  ا بصفة ناصة يف مصر م إمجمهة ملىت أومنر  صر مةمالهك.

ر يفهنن   لنننى ق صنننن  لنننى إننعهب مل لنننري ؛ ووننذم ي   اد مننك ملصنننفا  رمسهنن   لننن  وي ننن ًبأللقنننا  مننا يِّ 
  ألصنن اوا ب رينند رمسنني، ن   اقنن  مأللقننا  مللنن عهة ملننيت ق متننِّ رم مننك ةن مأللقننا  ملفاريننة ملرمسهننة، وخينن 

 وبذلك أمساء ملكحملائ  إو ق يوك هلا م لك  يفار .
مأللقننا    إ  قسننمني رئهسننهني: مألو  ل رمإننا  مت ه يننة، قصنن  وننا شننر  ةطننم م ب ابنن  وقنن  قسننَّ 

ر  يفهنن   نطننهم او أهننم مألبوم  ملننيت أ ننَّ يفصك ، يفه ا به   هلا أرب ة  رها يف مل اريخ م إمجمي، و ق  و  ك  
 واتريخ هذه مأللقا  وأةطم  ا، ومغزمها بصفة  امة. ،مأللقا 

وق  برإنن ا مننك  ،ب لألقا  ملفارية مليت حمل ر  يف م إمجوفصَّ كمم  م جم مِّ وملقسم ملًاين: قن 
ملو نناًب  مأل ريننة، رها، و رك الإ  ماهلا يف غك  وأصل ا، ومناإعة حمل كرها، و  ك   ناها ملل  انملهة م

ة ك للطنننروف ملسهاإنننهَّ ش آرمء ومضننن ي مل إنننا ؛ بصننن بها، و نننر  وانقننن   ،و لنننى ملنقنننكب، ويف ملكاثئننند
ائب مل ارخيهننة لقه  مك ضكء  لى مةسنن ر أشار إ  ما نوك أو  ِّ  ،ر  يفه اومالحم ما هة ومل ينهة مليت أ َّ 

 ش ملروف مة جم.ش هذه مأللقا  ملس  وق  ر َّ  ،مةا لفة
 مك مأللقا  مةضايفة إ  مل ولة، ووحم   لى ب ا ةقكب ملغزةكيني. ،: إقعا  مل ولةمًال 

؛ " بلقننننش يفر نننني يف  صنننننر  ننننن وقننننن  مإنننن  ملا ملنسننننعة إلهنننن  "ملط ،ملط نننن؛: يف مللغننننة مةِّ ننننني
 .ملرحما  مل سوريني، ب  هاو مألمرمء مك ةكم  ملسل نة و ؛هم.د  لى بعار  ل  مةمالهك، يفواو يِّ 

 (152) ان : "تغريب األلقاب العلمية"وكتاب آخر بعنو 
وأ ر مل غريننش يف  ، لى مص ل  مل ب كر مزً مل غريش لألقا  مل لمهة، مربان  إعش    يفه  مة ل ِّ بنيَّ 

ب منننك ب نننش ر  منننك مل لنننع  مةن ننني  ننن ، وإننن   اة هلنننذه مأللقنننا  ةك ننً  هنننَّ ع  مل نَّ   َّ ملهنناة مةسنننلمني مل امنننة، و نن  
 وأو يفه ا ملوفاية. ،لقا   لأصان م إمجو مل ارخيهة طائفة مما نِّ 

 
 ص.577هن، 1409ملقاهرة: مل مر ملفنهة،  ،ملسك ملعاشا ؛مأللقا  م إمجمهة يف مل اريخ وملكاثئد ومآلاثر 151
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ة  ننننك إطننننمج  لقننننش وب ننننا طننننمج  مل لننننم ومة ريفننننة مننننك أهننننب م إننننمجو ًبق  نننناو  قعننننة مألانةهننننَّ 
وأو أتنننذ م ام ننا  ن ننكة  ،ش ب   نن؛هلقان ق  مةرء  لى ةفس  وال أو يِّ  لن ك أو يِّ سِّ يفمج ي   ،( ب كرمل)

 هنن ان إ  إنننة ملرمننز د ومقكما نننا، ويِّ فننن ة مبننا ي َّ حمابة حنك ملع يب م إمجمي يف  سمهة م حمازم  مل لمهَّ 
مالإننن ج مء، منننع  كملهننن  مالصننن مج  ة و  هنننَّ ع  مل نَّ     ن نننا  نننار  ع نننن لنننهة  هاونننا، ويِّ م إنننمجمي ومل زمم نننا ن  

 مل لمي للل ابم  ملنطامهة  لى من مجف برحماهتا..
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 حسان بن اثبت املفرتى عليه

 - صننلى هللا  لهنن  وإننلم  - ملرإننك  ملساو بك اثبا، شننا ر  ا   ك حمنبن  َّ ث ب ا ملوِّ   َّ 
م نننم بصنننفة م نننكف وم نننننب وذلنننك ال صنننايف  يف ز ْ  ؛و ق قنننره  نننك مهنننابيك مة نننار  وإملجامننن   ن ننننا

ه ًبلضنن   ومالحن نناط ب نن  بمننا رمننكم شنن ر    ،وملننذ ر مننك ممجقنناة مل نن و، م  منن يك  لننى قصننة ومههننة
ل امنننة، و لالنننا منزل ننن  بع نننب هنننذم ملصننن ا  م لهنننب يف ةفنننكس م   صنننكرةِّ م  ناقننن  م إنننمجو، يفننناه زَّ 

ار  م سنن ية،  لننك هنني محلننرو  ملنفسننهة ملننيت وايننة مننك مة نن هي أبًر ةن  ،ناك م ار  مك ةكع آنر
    ومالهنزممهة.ملضَّ  و   م، وةفًا يفه م رِّ قا ومل هت  يف صفكف مةلربني، ويفرَّ  ر ْ  ا، يف  َّ شنَّ 

 م ا وينقنن ها ةقنن ً إنن ر    ننش، يفهب با ننش مسننلم ملننروم   ملننيت ورب  يف ذلننك مننك ب ننكو ملوكرن ويننِّ 
 .(153) ك ملص ا  م لهب لهنفي مل  مة   ؛ا لمه  

 امشننرتم  ملسنناو بسننهف  يف مة ننار  بسننعش إصنناب   قنن نً  ب  نن و  ومما ذبره أو ب ننا مةنن رنني  لننَّ 
بمننا   ،يف ا  ذلك بهن  وبني ملسننه  ،( ر  يف مله  )أب ل   يف إمل ى مة ار  بضربة إه  ق  اْ 

بنناو قنن  أشننرف  لننى ملسننع ني مننك  مننره،   -صننلى هللا  لهنن  وإننلم  -ملرإننك  أةنن  يف ب ميننة م ننار  
 ه.   بسعش مرض  وبن  ؛يف ملق ا  يوكو مك ملذيك أزم  هللا  ن م محلرم  وبذلك 

 

 ص.15هن، 1417ب.و. ب.و،  ،ربهع  صايب آ ؛مةفرتى  له  -رضي هللا  ن   -ب ا : ملسا  بك اثبا يف   )153(
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 ( 154) مصارع اخللفاء

 هذم أمل  ب ش مة ل  يف هذم مةكضكع!
 ص.128هن، 1348ملقاهرة: جملة م ناء،  -: مصارع مأل هاو ايفل  أيضً 

كبينننة، ملقننناهرة: مة ع نننة محملم -ننننكمو: ةهنننب مألر  يف مصنننارع  طمننناء وأ هننناو مل نننر  واثلننن  ب 
 ص.128ب. ، 

إيلننني منهننن   ؛  مألو ، وهنننك: مأل و مألنننن؛ة يف ملهننناة م لفننناء  ب ابننن  لنننعن ب نننا  يِّ   اوصننن ر ملننن يًً 
 ص.262هن، 1418بملد؛ ملقاهرة: بمر ملو ا  مل ر ،  - ق م ام   ع ملرملهم  ،ش لة

البننك م ننكز ، ب ننا   ؛ نناذم مننك ب ننش مفهنن ة، ومًل ننا ب ننش: ملًعننا   ننن  مةمننا  وهذه بل ننا
للرب نني،  ؛ب، وصننا  مل لمنناء  ننن  ملضننكر مةننك للمنن   ؛البننك أ  ملنن ةها، مل  نناز  ومةرم نني ؛ريك  ضنن  مةِّ 

 لهكإ  ب يك . ؛ طماء  لى يفرمش مةك 
  مب   بب إةساو.لة، ال خيفى مكق  ا يف مل   ؛ ومل ذب؛  مو  وبل ا م عك ة مِّ 

ب مصنننننارع ملنننننناس ع للننننننفع منننننك متًننننن  ب  : لنننننهع أر يقنننننك  م لننننن  "مصنننننارع م لفننننناء" يف مق م ننننن 
هننكم بنن  مننك ب، وآنننر مننا  فكَّ حمف ما قالكه وقا مللك  مألاع إله م يف إا اهتم مألن؛ة، و  ر  ومالإ م

 قكم هذم مل اق ن؛ه وشره.فارن م قعب أو يِّ لن ملو  
ذيك مك أولئننك ملنن  ،أو شا ر  طهم ،أو قائ  بع؛ ،مصرع نلهفةب ولهع أشجى للنفع مك متً  

ول نننب ننننن؛ إننننا ة  ،، وةقلننننكم يف اترخيننن  صننننف ا  ال ن كهنننا ملننننزمك ربنننكم يف هننننذم مل ننناق أبنننن  أ نننرٍ 
 ك يفه ا مة  مب اتريخ ملهاة إةساو هي إا ة ممل ضاره.س  رن ي  

 و مألنننن؛ة للالفنننناء ك قصننن  مألسننن  رن بمنننا أو ب نننا  "مأل و مألنننن؛ة يف ملهننناة م لفنننناء" ي  
خبلفنناء بننن أمهننة، ر نلفنناء بننن مل عنناس يف بغنن مب، ر يف  مك، ومننرورً مب نن مًء ًب لفنناء ملرمشنن ي ،ناصننة

 و.1924هن 1343، ملىت مة  اء م مجيفة م إمجمهة  او نيفاء مل ًماةهلمصر، يفا 
ز  لى ملل طننا  مألننن؛ة ربان و ل  مة ل  ةعذة مكحمزة  ك ملها  ، ويِّ ق ان ويف محل ي   ك م لهفة يِّ 

 ما   له ا.قة مليت ييف ملها  ، ومل ر 
 *** 

 

 

 
 ص. 140هن، 1348ملقاهرة: مو عة ملكيف ،  ،مصارع م لفاء: ملاه  رمئ ة ةقل ا  ك مل اريخ بامب بهمجين )154
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 قراقوش .. املظلوم حيًّا وميتاا 

أو مل ميفع ل  إ  ملع   يف إ؛ة واء ملنن يك قرمقننكش هننك  نن و  (155)ر م ل  هذم ملو ا ذبِّ ي  
و سنناء  هنني ملسننذمحمة وملطننرف وملغعنناء وم  ننب،  الً لا يف ذهننن  أو م ريف   بنن ، وأو صننكر   ملننيت  لننوَّ 

 هك وذه ملصفا ! ك ملسعش ملذ  أوصل  إ  أ لى مةناصش و 
 ملسننن؛ وملنننرتمحمم  نفننني  نننن  بنننبَّ  شن  نننِّ أو أم نننا  بِّ  قنننا : وباةنننا بهلنننيت بعننن؛ة ملنننني وحمننن  ِّ 

صننمج  ملنن يك     ا ن وأةنن  بنناو إنن   ،اوأمهنننً  اجلصننً  مجً م وننا، بننب وجت ننب مننن  رحمنن ملصننفا  ملسننهئة ملننيت مهتنن ن 
   لننى مألمننة م إننمجمهة، وهنني يفننرتة محلننرو  ة مننك أن ننر ملفننرتم  ملننيت مننرَّ مأليننك  مألنننك يف ومملنن  

 ملصلهعهة.  
وقننا : إو بميف ننني إ  إ ننن مب هنننذم ملو نننا   قننن م إنن؛ة قرمقنننكش بمنننا ب ع نننا مة رننننكو ملًقنننا ، 

مل امنننة ملنننذيك  ننن مولكم  ومنننك حمننناء ب ننن ه منننك ،"ملفاشنننكش"ا  يف ب نننا  رها مبنننك ممننن َّ ولنننهع بمنننا صنننكَّ 
أ لننش محلوننا   ملننيت   لننى  ننركن  وننا، بمننا ملرصنناِّ  امً  صننع  ملقهقننة مسننلَّ   بنناب ملننىت ، ملوا  ننن 

ر  نننك رحمنننب مًنننب صننن ِّ ك أو    ونننن هنننذه محلونننا   ال نِّ  ًنننب  و من أف ملقنننار   نننرن له   ؛ش إ  قرمقنننكشسنننن ن      
 قرمقكش.

 ريخ:  ومما أوربه مة ل  يف ملفصب ملًال : قرمقكش يف مهزمو مل ا
ن ا  ش إلهنن  مننك أملونناو  جهعننة  ضننمَّ سننن قرمقكش  لى ةفي مننا ةِّ  إ؛ة  أ ع مة رنكو ملذيك  ناولكم 

  ومننا قنناو بنن  مننك أ مننا  يف ، بمننا أبننرز ملوًنن؛وو مننن م إنن؛   "يف أملونناو قرمقننكش ،ملفاشننكش"ب ا  
 مرمو ملذ  ملطي ًبه مام .ويف جما  مل ن  ،ة وم بمريةمجملاال  مل سوريَّ 

ملننذ  أيفننرب  ،ونناو رنني مشننع ملنن يك أمحنن  بننك نلان قرمقكش مك بني مة ك  ناو  إ؛ة  أبرز م  ول ب 
 ،ش إ  قرمقننكش مننك أملونناوسننن   يفه ننا إ  مننا ةِّ  ننرَّ     ،ا  مأل هنناو"هنن  يفن  ناصننة يف ب ابنن : "و   لنن   ر ننةً 
 يفقا : 

و ذبننره لنن  حمننزء  جهعة يف والي  ، ملىت إو مألإنن   بننك ممننا  مةقنن َّ  اعكو إله  أملوامً نسن "وملناس ي  
  وقنننكع مًل نننا منننن ، وملطننناهر أهننننا ع نننِّ ويفهننن  أشنننهاء ي   ،أملوننناو قرمقنننكش . ملفاشنننكش يف.ل هننن  مسننناه.

مننا  ،أملننكم  مةملوننة  لهنن ، ولننكال و كقنن  مب ريف نن  وبفاي نن يف  ميفننإو صننمج  ملنن يك بنناو م  منن ً  ؛مكضك ة
 .254 :3 ؛ض ا إله "يفكَّ 

ك يف ملفنن   ملق إنني" رأ  صننمج  ملنن ي ،ملقسنني ب لنننا مل منناب مألصننف اين يف ب ابنن  "ملفنن  وينقننِّ 
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 مله  يقك  مل ماب:  ،ل ك ان إمارة  وامأليك  يف قرمقكش، وذلك ملهنما من اره 
مةاضنني ملسنن م،  ،م،  نن؛ مللنن ملننن ، وبنن  م  ننش مةِّ "قا  ملسل او: ما أرى لوفاية مألمر مة م

   مللننكذ ي، مةرحمننش مألة نني، ملننرمحم  ملننرأ ،مة ننذَّ منناو محملننر ، ملنقننا  مجملننر ، م، مهلِّ  ْ ومةضيء ملف  
ملنننناحم  ملسننن ي، ملونننايف ملوايفنننب ب نننذلهب م نننكمم ، و  ننن يب م نننكمة ، وهنننك ملًعنننا ملنننذ  ال ي زلنننز ، 

ب بننن  م هننننكش" وفننننِّ ب حم شننن  مبنننا ال    وفننننِّ ومل نننكب ملنننذ  ال ي  ل ننننب، وننناء ملننن يك قرمقننننكش، ملنننذ  ي  
 .209ص

نن إ  597ضننمك ويفهننا  إنننة  "شننذرم  ملننذهش"ب ابنن    يف شننار يف ،أمننا مبننك مل منناب محلنعلنني هن
  :مقكش يفقا قر 

يفننىت مةلننك أإنن  ملنن يك شنن؛بكه، وقنن   ،"ويفه ننا قرمقننكش مألمنن؛ ملوعنن؛ م ننابو ونناء ملنن يك مألبننها
م إلهنن   وننا و ؛هننا، وباةننا ةننا إننلَّ  ، ، ولكال و ك  صمج  ملنن يك ب قلنن صن ال     وض كم  له  نرميفا ٍ 
 ر ملسنة".ل  ر عة يف م ؛ وآاث

": "وقرمقننكش مألمنن؛ ملوعنن؛     يف ننن  مننك  نن     "مل ننن  وقننا  محلننايف  مشننع ملنن يك ملننذه  يف ب ابنن 
، وقنن  وضنن كم  لهنن  نرميفننا ، ابنناو نصننه    ،يفىت مةلك أإنن  ملنن يك شنن؛بكه ،م ابو واء مل يك مألبها

 .(119 :3) ؛م إله   وا و ؛ها.."إلَّ  اة ،ولكال و ك  صمج  مل يك ب قل 
 وقا  محلايف  مبك بً؛ يف "ملع مية وملن اية":

م ملقصننر ةننا مننا  سننلَّ ،    ايفا وننً  اشننجا ً  امل  بعننار ب ننا  أمننرمء مل ولننة ملصننمجملهة، بنناو شنن مً أ"
م  م عننب، وبنناو صننمج  ملنن يك إننلَّ  وبننىن قل ننة   ،ا لننى مصننر أيضننً  املقنناهرة اه ننً  ر إننكر  مل اضنن ، و مننَّ 

 .ر يفه ا أمابك بً؛ة" مان  وا لهِّ 
 *** 
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 احلقد الدفني على العلماء والصاحلني

ها مننك "إنن؛ أ ننمجو مة قاهننا م نن    ،(156)مو "محلقنن  ملنن يفني  لننى مل لمنناء وملصنناحلني"نننك رإننالة ب 
ب  لمنناء وأمننرمء مألمننة م إنننمجمهة، لإلمنناو ملننذه ، وهننك حمنننزء مننك م  هنناال  وانناوال  ق نننْ  ؛ملنننعمجء"

ب، وزمب يفا ًب  هنننا  أو ااولنننة ق نننْ   ن مللاصنننهة ملننيت مإننن ِّ ر مإنننم بنننْ ملننن ث، مننع ذن  لونننبان  وضننع  ننننكمانً 
 مك إ؛ة مجملن  له  ل كضه  ملصكرة. اب ضً  أملهاانً 

 *** 
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 (157)األشد سنيتجاوزوا العلماء الذين مل 

يف طرمئنند  صنننهف م وأإننالهع ا،  اوملنن يًً  افكو قنن نً ذبر م لف  مق مة طريفة يفهما   فنَّك يفه  مةصننن
  فننرَّ ع ملنطنن؛ إ  ةطنن؛ه، ومللننعه  إ  شننعه  ، يفهجمننع بننذلك مننا   ننْ  :موأة  بنناو مننك أملسننك طننرمئق 

و لهانن ِّ  ؛ر يف ملو ننش مننك ملفكمئنن  ملفرمئنن  وملنوننا مللننكمرب، يف ننِّنطم يف ًب  ومملنن  يف مألإننفار، و نننا   
وهننذم مللننكو مننك مل صنناةه  ينن نب يف  ،ا باو يل وي قلننة مة لكمننا طريفً  ا، أو مع ًً اص ه ً  ا رضً 

 ملس ب مةم نع.
مننم، بميفننع لل جننز وملوسننب، وأةنن  د أمر انيفع طري  مً؛ لل ر ذبر أو مكضكع ب اب  هذم ي  لَّ 

وهنني إننك  ،  إ  هنايننة "مألشنن "ب هناي نن  مللننعا ، وملنن َّ   ع يفه  مك ما  مك أهب مل لم وهك يف إننكان 
 مألرب ني.

 ، وأة  ق يق   له .محمزءً  15ب نكمو "مناقش مللعاو" يف  ب اًبً ر ذبر البك  سابر مة ر   
 *** 
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 (158)املهندسون يف العصر اإلسالمي

ولونننك مل جنننش أال  نننرى   ،مهلن إنننة ومة ن إنننني يف محلضنننارة م إنننمجمهة مل طهمنننة ال خيفنننى بورِّ 
ملوا ننش مة ننروف "أمحنن  ، وقنن  قنناو اب هلننا م جمننً فننرن م هلذه ملفئة مة  مننة بفننك مل مننرمو، أو يِّ رتحمن يِّ  ب اًبً 

م مة ن إننننني يف مل صننننكر م إننننمجمهة أ ننننناء م ال ا نننن ، و ننننع شنننن اهتم يف هننننذم رمحمن  همننننكر" ًبل قنننناط  نننن  
  صننن ملننىت ي   ؛هلمم ننم يف مل نقهننش  ننك إننكمهم مملو ا ، قا : "لهوننكو ةننكمة لغنن؛ان مننك ملعنناملًني ومًنن؛ً 

مقنناو مةفقننكب مننك طعقنناهتم، وهننك يف ب نن  ذلننك أو جنمننع مننك هننذه مألحبنناث طعقننا  ة ن إننهنا  قننكو 
 ةطر  أقب ما ةوايفئ ب  يفئة ريف ا رؤوإنا مبا ريف    مك قكم   مل مرمو".

م ملوننن  منننك مة ن إنننني يف مل ننناريخ م إنننمجمي، وأ ع ننن  أمسننناء منننك أ   107 به م ةنننا  ننن رحم  وقننن   ننن  
 يفننك ملعننناء ة يفر   رينن  ًبة ننابو، ومصنن ل ا  هن إننهَّ  ،ملنننقش وملنن هاو وملرإننم وملزنريفننة صنننا ة  
قة، ومص مجملا  أمساء أهب ملصنا ا  وب ا أرًب  محلرف  فران د ب  مك مآلال  وأمابك مِّ وما ي  لَّ 

سننت د وننا مننك بِّ ولة أ ماهلم، وألفاظ أ ما  و روك ملصنا ة يف مألبنهة ومل ور وما ي  لَّ ملقائمني مبزم
 وحنكها.

 *** 
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 رجل من أمة التوحيد 

مننك مألحماةننش،  4000حمننب مننك أمننة مل كملهنن  أإننلم  لننى ينن ه مل نننكمو ملوامننب للو ننا  هننك: ر 
نننن، ويقننننع يف 1411مر ملصنننن كة ًبلقنننناهرة  نننناو بةلننننر    ؛وهننننك مننننك إ نننن مب  عنننن ملل ه  م ننننكهر  هن

 ص.142
إنننة  89ومةقصكب هك مل م هة م إمجمي مل اةي ام   كيفهد بك أمحنن  إنن  ، ملننذ  مننا   ننك 

ك   وملنن  كة م إننمجمهة، وأصنن ر جملننة "مل قننكى" ع  ا ننة ملنن هننن رمحنن  هللا، ملننذ  أإننَّ 1411يف  او 
وأصنن ر رإننائب  ننك هن، 1348 علهغ م إمجو ًب إون رية  او  ع بمر  هن، وأإَّ 1342ًبلقاهرة  او 

هن أص ر جملة "مل ي  م إمجمي"، وأبرم  هللا ب نك  آالف 1362ويف  او   ،م إمجو بًماو لغا 
آالف مننننك مًقفنننني مل نننناق ملننننذيك مب سننننع م أصنننن قاء  ننننك  مجً مألوربهننننني يف م إننننمجو  لننننى ي ينننن ، يفضنننن 

رمإننل  ملنن  يِّ  ، لوننب شننا اوبنناو  ملنن  منطمننً  ،لإلإمجو، ب  ما باةكم بارهني لنن  وم  نناملني  لهنن 
  هننك إ  م هننا  يف مل علهننغ، ملننذ ملنن ي   ننك مكمقفنن  وذبر  نن  وةلنناط  ويف هذم ملو ننا   ،ناص ب 

 !(159)أقر 
 *** 
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 التاريخ
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 (160)للتاريخ اإلسالميحنو رؤية جديدة 

ك  نننرف م ننناانة   إال مننن   ه و صنننكيع ، ال ي نننرف قهم ننن  قننن ريخ وهنجننن  وة يف مل ننن  هنننذم ب نننا  ةفنننهع  
منننند لنفاإنننن  ، و ِّ  ؛ لمنننناء أ ننننمجو إبنرمحمنننن  للننننناس ملعننننهع أبرمم ملننننىت أحلَّ فنننن  م نننن ، وأةنننن  بقنننني م لان 

 ة  مقني!فني من م، بب مة رنني م لهمج  ، ملذ  خيفى  لى م طم ملناس، ملىت مةًقَّ 
   مة ل  م لهب هذم ملس م : ةاذم رؤية حم ي ة لل اريخ م إمجمي؟ ر  وأماو بب حب  حم ي  ي  

ريخ م إمجمي، ومطاهره، ووإائل ، وملرتبهز  لى مأل مننا  مل سننورية  ن كرة  لكي  مل اعنيان ر يِّ 
مننننك حماةننننش ومملنننن ، ضنننن ا  مألملنننن مث و رْ  ننننا مننننك مل فسنننن؛ ومل  لهنننب، وبننننرْت و نننن و إ  ائ ننننا ملقَّ  ،يفهننن 

 ومحلاحمة إ  يقطة وو ي آباثرها. ،ومإ ا مو مل رمإا  مألببهة يف  لكي  مل اريخ
وأو هنننا  مننك  ، لننى ملو عننة مةلننريفة ومحلجننر مألإننكب م  لى مكضننكع ملقرمم ننة وم  نن مئ مر  رَّ 

 قضهة مل  وهم، مةسلمكو ومل  ار.ي ميفع  ن م ملىت مآلو! و 
 لهنن  يف ب ابنن  مل نناريخ م إننمجمي، وأو ال يو عنن  إال مسننلم،  ؛ِّ ملننذ  ينعغنني ملسنن  ر ذبننر مةننن ج  

مألملنن مث وربننت ب ضنن ا  ، و فسنن؛  ع ملنطننر وملنقنن   ا مكضننن ولننزوو  ننع مألنعننار وملننروم   بل ننا ووضننْ 
   إله ا وبن ائج ا.ومل كممب مليت أبَّ  ،بع ا
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 ! (161)أعظم األخطاء يف التاريخ

 له   باو بذلك!
مةسنننلمني  وفنننكم  لنننى اترخيننننا يفاإننن ارحمكم من نننا "أ طنننم" مألن ننناء ملنننيت لهنننا ب نننا م رنهننننا 

 ط يف هننذم مل نناقن ويلننرت  ،لننةقعن لأحمهننا  مةسننلمة مةِّ  ا ننا! ول وننكو برإننً سننا أ مجم  أضنن فا مألمننة وةوَّ 
مننب  ننك مألهننكمء، ال ين منني إ  يفرقننة   م، ب هنن ً اأو يوكو أمهنً  - ن  مك ماب  و    ًب ضايفة إ  مت  مة ران 

 نننا  لنننى أهننننا مإننن ًناءم  يف اترخيننننا،  ا ن رة، ويِّ أضنننغاو مل ننناريخ ومألملقننناب  لنننى قنننابة هنننذه مألمنننة ملننن   
ملننيت يلنن   هلننا إإننمجو أهل ننا يف مألق ننار  ،لوًنن؛ةومألصننب هننك مجملنن  ومل طمننة وملف كملننا  م إننمجمهة م

 مل  ي ة.  
مل اريخ م إمجمي شيء، بب هك من اعا  مننك مل نناريخ مل نناةي  يفلهع يفه  مك ،أما هذم ملو ا 

ب أو فضننَّ أإلك  أب ، وهك مننك ب ننش "مل جائننش وملغرمئننش" أقننر  مننن  إ  ب ننا  اترخينني، وبنناو يِّ 
 اريخ".يوكو مل نكمو "أ ر  مألن اء يف مل 

يف ننا قعهل  ننا إ  ئننة ملننيت ب  لننن و إ  رمنناب، مة نعان مك  ناويك هذه "مألن اء": م عاز ملذ  ملكَّ 
مةننك ، هعننكط مةننريخ، ل نننة ملفرم نننة، بار ننة  ننكر  بهنهننك، م إننوايف وملقهصننر، ملسنن ك  لننى ملق ننار 

 .مبفربه مل ي  ، إقكط إنغايفكرة، جمزرة مللكمء م فه ، ملر  قاو وا حمن    
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 مناذج من إدارة األزمات

وهننك  ،يف لننم ملنن ي  ، نن ابئنن  وةطر َّ لننم لنن  معإبمرة مألزمننا  يفننك قنن م، أمننا إبمرة مألزمننا  ب ن  يفننك  
لننم ننناص لنن  معابئنن  ومإننرتم هجها   م اصننة، ، يف ننك  ن مألزمننا ن  ج وننا ملقننابةِّ  الن مليت يِّ  ي ناو  مألإالهش  

 ولون   لى وحم  مل مكو يفك إبمرة محلكمبث ملص عة.
ملرمشننننن يك ة ب نننننكمو: " نننناذم مننننك إبمرة مألزمنننننا  يف   نننن  م لفنننناء ما رإننننالة  لمهنننننَّ  ان وقنننن  قننننِّ 

وننن ف مل  ننننرف  لنننى ملوهفهننننة ملنننيت أبمر وننننا  (162)و  عهقاهتنننا يف جمننننا  م بمرة ومل ا نننهت ملرتبننننك "
م لفاء ملرمش وو مألزما  يف    هم، و  ي  جمنناال    عهنند إبمرة مألزمننا  يف  صننرهم  لننى إبمرة 

مننع إبمرة م لفنناء  د أإننالهش إبمرة مألزمننا  يف مل صننر محلنن ي فننن ل ا هت لل  لننهم، وإ  أ  برحمننة   َّ م
 .ملرمش يك هلا

زوم ة بقهقننة، ملهنن  ربننَّ أو إبمرة م لفنناء ملرمشنن يك لأزمننا  إبمرة  لمهننَّ  لا إله  مل رمإننةِّ ومما  كصَّ 
، وهننننني إبمرة وقائهنننننة و مجحمهنننننة وملننننني للمج منننننع م إنننننمجمي   وملر  قننننن  يف إبمرهتنننننم  لنننننى م اةنننننش مل   

 لأزما .
ث  ِّ ر  للما ننت ملرتبننك  ةكمحم ننة مألزمننا  ملننيت قنن   نن   أو  لم إبمرة مألزما   لم ضرو ر بنيَّ 

ة، وأو يف مة مرس، مًب: مل وث محلرمئد أو ملوننكمرث مل عه هننة، أو م مجيفننا  مالحم ما هننة أو ملفوريننَّ 
لنننن  وم ا  نننن  يف ضننننكء إبمرة فوننننريك ملرتبننننكيني ينعغنننني مل  أزمننننة مالزبومحمهننننة يف مل  لننننهم وم ننننمجف بننننني مة

 مألزما .
 ه ملسننننة  ه ملقنننرآو ملونننرم، و  بنننان لنننم إبمرة مألزمنننا   لنننم ي ينننان إ  أو  ن  شنننارةِّ وممنننا أوصنننى بننن  م 

   ننى هننذم مل لننم مونناانً إ؛ة م لفاء ملرمش يك؛ هلذم ينعغي أو يِّ  ه  رة مبا يفه ا مك أوممر، بما   بان مة  َّ 
 لكو ملنفسهة وملرتبكية ومل قائ ية.بني مل 

 *** 

 
وهك م  لش  ومهلي لرإالة مةاحمس ؛  ق و ب   هب ملام  ملقًامي إ  قسم م بمرة ملرتبكية ومل ا هت يف بلهة  (162

 هن.1415بهة جبام ة أو ملقرى يف موة مةورمة إنة ملرت 
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 ئة مشروع لتقسيم تركيا ام

وزيننر بولننة،  ،كيفننارمحم. ب م ب ا  مننك أتلهنن  ملننكزير ملرومنناين  .  ،ملروع ل قسهم  ربها"ئة ا"م
ة، وحمل ننر  مل ع ننة مألو  مننن  يف ًبريننع ًبلفرةسننهَّ   ب عنن   ،ومع ننكث يفننك  مل ننابة إ  مل اصننمة مآلإنن اةة

 و.1914 او 
وبهنن   ،   ننك مونننكو مل قننب ملغننر  ن بقنن ر مننا هننك ب ننا  إهاإنني، خيننِّ  ااترخيهنن   ب نناًبً وهك لننهع  

ب إ  أه ميفنن ، يفننإو أورًب مننا يف ئننا صننن ملننىت ي   ؛ة ب نن  ملوننرةرَّ   ملونن  ع ملنناري    ننابن ر، وبهنن  يِّ  بان ر ويننِّ فوننان يِّ 
 100 لننن  وقنن  أملصننى مة ،وباةننا مل ولننة مل ًماةهننة يف مةكمحم نننة ،ت ل قسننهم مل نناق م إنننمجمي ننان  ِّ 

روو وأطعنناء يقرتملننكو بهفهننة  قسننهم و وننا إهاإننهكو وقساوإننة ومفوننان ق َّ ملروع ل قسهم هذه مل ولة،    
 د  لى إض اف مل ولة مل ًماةهة و فوهو ا.فن يفالوب ي َّ  ،بمجب م إمجو

ألمننر  ننا هلننذه مةلنناريع، يفوهنن  إننهوكو مصننرم اهتا مل منلهننة  ننن ما ن َّ  من وْ وباةننا أورًب يف أ  
  ة، أو   هش بمج صرم ا ؟!باةا مكملَّ لك أهنا  

لرقم معالغ يفه ، ولوك مبجننرب أو مك للكهلة مألو  أو هذم طِّ و ن ما يسمع مةرء "مائة ملروع" ي  
مإنن غرقا ملفننرتة مةم نن ة مننا بننني  مجً مل نن ب؛، وأهنننا "مائننة ملننروع" يف نن    ملجننم  و لن يع أ يف ملقرمءة إه  

 ة قروو.أ  ملكم  إ  ؛و1913 - 1381
، وهننذم م صننرمر ر ننم ب  وننن ب وال ي  لفا ملنطر يف هننذه مةلنناريع هننذم ملنن أ  ملننذ  ال ننن   ما ي  وأو  

ش هلننم، وإو باةننا س  هزة  ِّ ملفلب ملذ  أصا  ملوً؛ من ا، أو إمها  محلوكما  لع ض ا، وهذه م  
 .163إهئة ًبلنسعة لنا

 *** 

 
ب  وق و  لد  له  وهذَّ  ؛ملروع ل قسهم مل ولة مل ًماةهةئة ا  لهد  لى: مل  صش مألور  أو مل  صش م إمجمي؟ م (163

 ص.206هن، 1416ملر ك: م ابع بمر طهعة،  ،ل  ام  مل ع ة
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 (164)العثمانيةاألسرار اخلفية وراء إلغاء اخلالفة 

 ؛ملنننك  ب نننا  "ملنوننن؛  لنننى منونننر  ملن منننة منننك ملننن يك وم مجيفنننة ومألمنننة" هنننذم ملو نننا  برمإنننة
مب إننني مةسنننلمني يف مل صنننر  الً ج أبًنننر ملقضنننا  م صنننا نننالن للنننهخ م إنننمجو مصننن فى صننن  ، ملنننذ  يِّ 

ي ا حمننكهر ملنطنناو ملسهاإنني م إننمجمملنن هتم إبلغنناء م مجيفننة ملننيت حمللننَّ محلنن ي ، ملهنن  مةفننرط  قنن  و  
  له  وإلم.صلى هللا  -منذ ويفاة ملن  

  ننك آرمء مللننهخ مصنن فى صنن  ، آنننر شننهك  م إننمجو يف   نن  م مجيفننة مل ًماةهننة،  نن ان وهننك يِّ 
ش  لننننى ملقننننار  ملكقننننكف  لننننى صنننن ِّ ي   ،م آرمؤه ب فاصننننهب اترخيهننننة وإهاإننننهة و سننننورية و قايفهننننة ننننزن ومت  

 مث.م ا ما ق ي رف م لفها  ورمء هذه مألمل   ْ ملقهق  ا ويفن  
مننا ممل ننكمه ملو ننا  مننك وقننائع، ومل  رينن  ًبألإننرمر وم ما ننا   د ملوا ننش  لننى ب نناوقنن   لننَّ 

مننك أوهلننا إ  آنرهننا،  ملننيت صنناملع ا مة لنن   ننن ما  ننايش محملنننة   ،ملسهاإننهة مةا فهننة ورمء مألملنن مث
ران يفاضنن ِّ  ا   ننَّ وِّ يك مننك ملونناو  ربهننا م نن ب ملمجبينهننني، ومننك ب ننا ملب هننك وأهلنن ، والقننى مألمننر    وشننِّ

 ومهتمكه أقذع مل  م. اوش مً  اه إع  مةصريني ملذيك أوإ ك 
  لى ما يلزو من . اقً  لان ب ا  "ملنو؛" مِّ   وب   مل رمإة أورب ة َّ 

 
 ص.281هن، 1409ل  كة، : بمر م، م إون رية2ط ، ق م وبرمإة مص فى مللمي (164
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 ( 165)أثر أهل الذمة الفكري يف الدولة العثمانية

    ا معامل  وم الش:  ،يفه  أرب ة يفصك 
  مجقة أهب ملذمة ًبل ولة مل ًماةهة.  الفصل األول:

ر مل ولنننننة مل ًماةهنننننة: يف جمنننننا  ملصننننننا ة ومل جنننننارة وملرت نننننة، ب أهنننننب ملذمنننننة إ  بومئننننن  سنننننل   -1
 مالإ لارة، محلرم ملسل اين، وحملائ  أنرى. 

 مالم هازم  مألحمنعهة. -2

 أهب ملذمة يف إقصاء مللري ة. وإائبِّ  الفصل الثاين:
 م م ها   ا مإم ملًقايفة ومألب  ومل لم.  يف ْ  -1

 مة مرس مألحمنعهة وآاثرها ملفورية.  -2

 إملهاء ملقكمها  وةْلر مةذمهش ملكض هة يف ملعمجب مل ًماةهة.  -3

 إه رة أهب ملذمة  لى ملص ايفة. -4

 ت ملل ك  مباضي ما قعب م إمجو.إملهاء ملًقايفا  ملق نة وااولة ربْ  -5
 عة  لى ةلاط أهب ملذمة يف مل ولة مل ًماةهة.اثر مةرت ان مآل الفصل الثالث:

 فور  ألبناء مةسلمني. س هب  ملهة ملغزو مل -1

  غريش ملًقايفة بني أبناء مةسلمني وبروز مل لماةهة. -2

  كإهع ملنلاط مل نص؛  يف أوطاو م إمجو. -3

 إلغاء ملسل نة وم مجيفة وإلغاء   عهد مللري ة. -4

 ور مل لماء يف مكمحم ة ةلاط أهب ملذمة.بِّ  ع:الفصل الراب
 امتة: ره يف م ب إله  ملعامل  وذب  ومما  كصَّ 

ت يفريسننننة للغنننننزو ملفونننننر  سنننننقِّ أمههننننة  قهننننن ة ملننننكالء وملننننن مء يف ملهنننناة مألمنننننة، وأو مألمننننة ق     -
ران  ،ومل نص؛   و ِّصعن  اتب ننة لقننكى مللننر وملوفننر إال ب نن  ،و ف   أبكموا  لى مصرم ه ا لوب جِّ

 أو مل ما  لك مل قه ة يف ةفكس مةسلمني. 

 لننك ملفننرتة ق يوننك  لننى مةسنن كى مة لننك ، بننب   ر ننَّش  لننى مننا إننعد أو مكقنن  مل لمنناء يف -

 
مةضهاو؛ إشرمف  ع هللا  هن/ ماحم  بك صاحل1343-926أ ر أهب ملذمة ملفور  يف مل ولة مل ًماةهة يف ملفرتة مك  165

موة مةورمة: حمام ة أو ملقرى، بلهة مل  كة وأصك  مل يك، قسم  ،بك  مر مل مهجي،  هب  ع هللا مةصر 
 س ؛.رإالة ماحم ،ورقة 453هن، 1416مل قه ة، 



199 

 

، إضايفة إ   زوف بً؛ مك مل لمنناء  ننك مةلنناربة يف مألملنن مث ملننيت باةننا وال قار   مة لك   
    صن  ًبألمة.

 *** 
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 فيضاانت بغداد

 ، بننننب مكإننننك ي مة ريفننننة، مننننع  ، ومنننن ران  اصننننان ! لوا ننننش م ننننن س مِّ (166)اب ننننا  انبر ملقنننن  
 مللمك  وم  قاو!
ذة للكقايننة انن   َّ ريننخ يفهضنناان  أهنننر مل ننرم  وأت ؛هننا ًبلنسننعة ة ينننة بغنن مب، ومل نن مب؛ مةِّ حبنن  يف ات

ا ، ًبلرإننكو وملصننكر وملكاثئنند ومللكملنن  مننع مل ك هنند ملننمجزو ،ملغننر  يف ج لنن   صننكر مة ينننة مننك ن ننرن 
ل نننناو وقننن  صنننن ر يف  مج نننة أقسنننناو، يفننناز مألو  مننننن   لنننى حمننننائزة ملو نننا  مل ننننر   ،ةوملف نننارس ملفنهننننَّ 

 هن.1383
 *** 

 
  

 
 .(ص 1218)   3هن، 1385 -83بغ مب: مجمل مع مل لمي،  ،أمح  إكإة ؛يفهضاان  بغ مب يف مل اريخ )166
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