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الكتاب في القرآن الكريم

ورد لفظ »الكتاب« معرَّفًا بـ »الـ« يف القرآن الكريم )230( 

مرة.

وبالتنكري “كتابًا” )12( مرة.

ومقرتنًا بضامئر: “كتابنا، كتابه، كتايب...” )13( مرة.

وبالجمع “كُتب، كُتبه” )6مرات(.

ويُطلق الكتاب يف القرآن الكريم ويُراد به عدة معان، هي:

سورة  من  الثانية  اآلية  يف  كام  “القرآن«،  مبعنى   -1

البقرة }َذلَِك الِْكَتاُب الَ َريَْب ِفيِه{ أي: هذا القرآُن ال شكَّ 

أنه نزَل من عند الله.

ومبعنى “التوراة«، كقوله تعاىل: }َوإِْذ آتَْيَنا ُموَس   -2

أي:  البقرة:53[  تَْهَتُدوَن {]سورة  لََعلَّكُْم  َوالُْفرَْقاَن  الِْكَتاَب 

ًة يَُفرُِّق بني الحقِّ  أعطَينا موىس التوراة: كتابًا منـزَّالً وحجَّ

والباطل.

يف  سبحانه  قوله  ذلك  من  “اإلنجيل«،  ومبعنى    -3

كتابه الكريم عىل لسان عيىس عليه السالم: }َقاَل إِنيِّ َعْبُد 

اللَِّه آتَاِنَ الِْكَتاَب َوَجَعلَِني نَِبّياً{ )مريم : 30 (

الم وقال: إنِّ عبُد اللِه – وُسبحاَن  أي: فتكلََّم عيىس عليه السَّ

اإلنجيل،  يؤتِيَني  أْن  ريبِّ  قَض  كالِمِه-  أوََّل  َمْن جَعَل هذا 

ويَجعلَني نبيًّا.

ومبعنى الكتب الساموية، كام يف قوله تعاىل: }آََمَن   -4

ِباللِه  آََمَن  كُلٌّ  َواملُْؤِمُنوَن  َربيِِّه  ِمْن  إِلَْيِه  أُنِْزَل  ِبَا  الرَُّسوُل 

َوَمَلئِكَِتِه َوكُُتِبِه َوُرُسلِِه{ )سورة البقرة: 285(. 

داً صىل الله عليه وسلم واملؤمنوَن  تفسريها: إنَّ الرسوَل محمَّ

الواحِد األَحد،  باللِه  كلَّهم آمنوا إمياناً شامالً كامالً، فآَمنوا 

وآَمنوا مبالئكتِه الذين ذَكرهم ورسولُه، وآَمنوا مبا أُنْزَِل ِمْن 

فعَل  كام  ببعِضهم  وليَس  جميعاً،  بالرُسِل  وآَمنوا  كُتب، 

اليهوُد وغريُهم.

واآليات يف مثل هذا كثرية، كقولِه عزَّ ِمن قائل: }َوإِْذ أََخَذ 

ن ِكَتاٍب َوِحكَْمٍة ثُمَّ َجاءكُْم  اللُّه ِميَثاَق النَِّبييِّْيَ لَاَم آتَْيُتكُم ميِّ

َولََتنُصُنَُّه{)سورة آل  ِبِه  لَُتْؤِمُننَّ  ليِّاَم َمَعكُْم  ٌق  َصديِّ َرُسوٌل مُّ

عمران:81(.

و”أهل الكتاب« يعني الذين نزلت عليهم الكتب   -5

الساموية، من اليهود والنصارى خاصة، كام يف قوله تعاىل: 

إِميَانِكُْم  بَْعِد  ن  ميِّ ونَكُم  يَرُدُّ لَْو  الِْكَتاِب  أَْهِل  ْن  ميِّ كَِثريٌ  }َودَّ 

} َ لَُهُم الَْحقُّ ن بَْعِد َما تََبيَّ ْن ِعنِد أَنُفِسِهم ميِّ اراً َحَسداً ميِّ كُفَّ

والنصاَرى  اليهوِد  من  كثرياً  إِنَّ  إي:   ]109 البقرة:  ]سورة 

يتمنَّْوَن لو قَدروا عىل أْن يُعيدوكم إىل الكفِر كام كنتم، وأْن 

يَسلبوا منكم هذا الخرَي الذي ُهِديتُم إليه؛ حسداً وحقداً 

من نفوِسهم.

الِكَتاَب  إِبَْراِهيَم  آََل  آَتَْيَنا  تعاىل«}َفَقْد  بقوله  واملقصود 

النساء:54[،  ]سورة  َعِظيام{  ُملْكًا  َوآَتَْيَناُهْم  َوالِحكَْمَة 

املقصود بالكتاب هنا جنسه، واملراد به التوراة واإلنجيل، 

أو هام والزبور. أفاده اآللويس يف »روح املعان«. 

ومثله قول الكريم املتعال: }َوَما كَاَن لِرَُسوٍل أَن يَأِْتَ ِبآيٍَة 

إِالَّ ِبإِْذِن اللِّه لِكُليِّ أََجٍل ِكَتاٌب{ )سورة الرعد : 38(.

واملقصود أن الكتَُب املنزَلَة ِمْن عنِد اللِه تَختلُف أحكاُمها، 

ألنَّها ُشِعْت حَسَب أحواِل الناِس وأزمانِهم، وقد نزَلْت يف 

أوقاٍت متفاِوتة، ولُكلِّ وقٍت كتاٌب يناِسبُه.

محمد خري رمضان يوسف
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ويفهم من اآليتني أن املقصود »الكتب الساموية«، سواء 

جاء لفظ الكتاب مفرًدا أو جمًعا، وقد ُجمع هذا يف قوله 

َوالِْكَتاِب  َوَرُسولِِه  ِباللِّه  آِمُنواْ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  }يَا  تعاىل: 

َقْبُل َوَمن  الَِّذَي أَنَزَل ِمن  الَِّذي نَزََّل َعَل َرُسولِِه َوالِْكَتاِب 

يَكُْفْر ِباللِّه َوَملَئِكَِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسلِِه َوالَْيْوِم اآلِخِر َفَقْد َضلَّ 

َضلَالً بَِعيداً{ ]سورة النساء : 136[.

الساموية  الكتب  فإن  عموًما،  “الوحي«  ومبعنى   -6

وحي، كام يف قوله تعاىل: }َوِمَن النَّاِس َمن يَُجاِدُل ِف اللَِّه 

{ )الحج : 8 ( ِنريٍ ِبَغرْيِ ِعلٍْم َواَل ُهًدى َواَل ِكَتاٍب مُّ

)روح  للحّق  ُمظهٍر  وحي  غري  من  أي،  منري«  كتاب  »وال 

املعان(، و: بال نقل صحيٍح رصيح )تفسري ابن كثري(.

7-  ويأيت مبعنى الكتاب نفسه، يعني القطعة املكتوُب 

نَطِْوي  }يَْوَم  وجّل:  عزَّ  قال  كام  الصحيفة،  ويعني  عليها، 

ِجليِّ لِلْكُُتِب{ )سورة األنبياء : 104 ( اَمء كَطَييِّ السيِّ السَّ

حيفِة لاَِم كُِتَب  امَء كطَيِّ الصَّ أي: يف يوِم القيامِة نَطوي السَّ

فيها.

يف  وروايــات  أقوال  إيراد  بعد  الله،  رحمه  كثري  ابُن  قال 

معناها: الصحيح عن ابن عباس أن السجلَّ هي الصحيفة... 

ابن  واختاره  واحد،  وغري  وقتادة  مجاهد  ذلك  ونصَّ عىل 

جرير؛ ألنه املعروف يف اللغة.

ويف إضافة السجلِّ إىل الكتب قال اآللويس رحمه الله: أي 

كطيِّ السجلِّ كائًنا للكتب، أو الكائن للكتب، فإن الكتَب 

عبارٌة عن الصحائِف وما كُتَب فيها، فسجلُّها بعُض أجزائها، 

وبه يتعلَّق الطيُّ حقيقة.

8-  وقوله تعاىل: }َواَل تَْعزُِموا ُعْقَدَة النيِّكَاحِ َحتَّى يَْبلَُغ 

الِكَتاُب أََجلَُه{ )سورة البقرة:235(، قال علامء التفسري، كام 

ة.   أورده لهم ابن كثري: حتى تنقيض الِعدَّ

أي:  الله:  اآللويس رحمه  اآلية كام ذكره  وتفسري مفردات 

ة. ينتهي ما كَتَب وفرَض من الِعدَّ

ويعني أن الكتاب هنا مبعنى »املكتوب« أو »املفروض«، 

ُكِتَب َعلَْيكُُم  وهو كام يف قوله تعاىل: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ 

تَتَُّقوَن{  لََعلَّكُْم  َقْبلِكُْم  ِمن  الَِّذيَن  َعَل  ُكِتَب  كَاَم  َياُم  الصيِّ

)سورة البقرة: 183(. فـ«كُِتَب« هنا مبعنى ُفرِض. 

 : وكذلك الصالة، فهي كتاب، أي َفرض، كام يف قوله عزَّ وجلَّ

]سورة  ْوُقوتاً{  مَّ ِكَتاباً  الُْمْؤِمِنَي  َعَل  كَانَْت  لََة  الصَّ }إِنَّ 

النساء : 103[

الَة مفروضٌة عىل املؤمننَي ومحدودُة األوقات، ال  أي: إنَّ الصَّ

يجوُز إخراُجها عن أوقاتها.

ومثله قول العليم الحكيم: }َوالُْمْحَصَناُت ِمَن النيَِّساء إِالَّ َما 

َملَكَْت أمَْيَانُكُْم ِكَتاَب اللِّه َعلَْيكُْم{ ]سورة النساء: 24[. أي: 

هذا التحريُم كتبَُه اللُه عليكم )أي: فرََضُه( فالتَزِموا َشَْعه.

وتفسري اآلية، كام يف »الواضح يف التفسري« للكاتب: ويَْحرُُم 

َملكتُموهنَّ  ما  إالّ  األزواج،  ذواِت  بالنِّساِء  الزَّواُج  عليكُم 

بالسبي، فيجوُز لكم َوطؤهنَّ ولو كان لهنَّ أزواٌج يف داِر 

بي  تهّن، ألنَّ بالسَّ الحرب، بعَد اسِتربائهّن، وهَو انقضاُء ِعدَّ

يَرتِفُع النكاُح بَينهنَّ وبنَي أزواِجهنَّ الساِبقني.

وهذا قريب أو مطابق للمعنى املراد من قوله تعاىل: }َوَما 

{)سورة آل  لً َؤجَّ كَاَن لَِنْفٍس أَْن َتُوَت إِالَّ ِبإِْذِن الله ِكَتاباً مُّ

َر الله لها ذلك،  عمران: 145(، أي: ال متوُت نفٌس إال إذا قدَّ

ِد لها، بدوِن تقديٍم وال تأخري.  أَجالً مرسوًما، يف الوقِت املحدَّ

فيكون معنى »كتابًا« هنا: »فرًْضا«.

وقريٌب من ذلك أو مبعناه، قول ربِّنا تبارك وتعاىل:   -9

َعَذاٌب  أََخْذتُْم  ِفياَم  كُْم  لََمسَّ َسَبَق  اللِّه  َن  ميِّ ِكَتاٌب  }لَّْوالَ 

َعِظيٌم{ ]األنفال : 68[.

َب  أي: ولوال ُحكٌم مَن اللِه يف اللَّوِح املحفوظ، بأْن ال يعذِّ

نَهياً، ألصابَكم فيام  أو  أمراً  لهم   ُ يبنيِّ ما  تقديِم  قبَل  قَوماً 

أخذمُتوُه مَن الِفداِء مَن األرَسى َعذاٌب كبري.

فـ«كتاب« هنا مبعنى »ُحكم«، وهو األمر الذي فرَضه.

ومثله قوله سبحانه: }َوَقاَل الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َواإْلِميَاَن لََقْد 
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لَِبْثُتْم ِف ِكَتاِب اللَِّه إَِل يَْوِم الَْبْعِث{ )سورة الروم : 56 (

أي: قاَل لهم العلامُء ِمن املؤمنني: لقد بقيتُم يف قضاِء اللِه 

نيا إىل يوِم البَعث. وُحكِمِه ِمن يوِم َخلِْقكم يف الدُّ

10-  و”الكتاب” يأيت مبعنى “األجل« نفسه، وإن جاء 

}َوَما   : وجلَّ عزَّ  قوله  يف  كام  سابقة،  آيات  يف  به  مقرونًا 

ْعلُوٌم{ )سورة الحجر : 4(. أَْهلَكَْنا ِمن َقْريٍَة إِالَّ َولََها ِكَتاٌب مَّ

أي: ما أوقَعنا العذاَب بأهِل قريٍة أو مدينٍة مَن املدِن إاّل 

يُنىَس  ال  لهم،  بَْت  ُضِ التي  ِة  املدَّ وانتهاِء  إنذارِهم،  بعَد 

يف  اللِه  عند  ٌر  ُمقدَّ معلوٌم  هو  بل  عنه،  يُْغَفُل  وال  أَجلُهم 

اللَّوِح املحفوظ.

“اللوح  مبعنى  الكريم  القرآن  يف  الكتاب  ويأيت    -11

بيَِّك ِمن  املحفوظ«، مثالُه قوله سبحانه: }َوَما يَْعزُُب َعن رَّ

اَمء َواَل أَْصَغَر ِمن َذلَِك َوال  ْثَقاِل َذرٍَّة ِف األَْرِض َواَل ِف السَّ ميِّ

ِبٍي{ )سورة يونس : 61(. أَكَْبَ إِالَّ ِف ِكَتاٍب مُّ

امء،  ومعناها: ما يَغيُب عن ربَِّك َوزُن َذرَّة، عالياً كاَن يف السَّ

ذلك  وكلُّ  أكرب،  أو  ذلَك  من  وأصغَر  األرض،  يف  أسفَل  أو 

ُمثبٌَت يف اللَّوحِ املحفوظ.

ويقال للوح املحفوظ »الكتاب« و«أمُّ الكتاب«، أي: أصل 

يََشاُء  َما  اللُّه  }مَيُْحو  سبحانه:  ربِّنا  قول  يف  كام  الكتاب، 

َويُْثِبُت َوِعنَدُه أُمُّ الِْكَتاِب{ )سورة الرعد : 39(.

أو  “الوثيقة«  مبعنى  يأيت  إنه  يقال  أن  وميكن   -12

»جنس  إىل  يعود  اعتباره  كان  وإن  و«الدليل«،  ة«  »الحجَّ

تبارك  ربِّنا  الله، كام يف قول  الكتاب«، أي يكوُن من عند 

الله  بنات  املالئكة  إن  قالوا  الذين  الكفار  وتعاىل ردًّا عىل 

ِبِكَتاِبكُْم إِن كُنُتْم َصاِدِقَي{ )سورة  }َفأْتُوا  الله -:  – تعاىل 

الصافات : 157 (

كنتُم  إذا  عون،  تدَّ ما  دليالً عىل  تكوُن  تكم  بحجَّ فَأتُوا  أي: 

صادقني فيام تقولون، فإنَُّه ال يعلُم َخلَق املالئكِة إالّ الله.

ه قتادة بقوله “عذركم”، كام أورده له السيوطي  وقد فسَّ

ة. يف “الدرِّ املنثور” عند تفسري اآلية. والعذر: الحجَّ

التي  األعامل«  “صحف  به  ويُراُد  الكتاب  ويُطلَُق   -13

فيها أعامُل العباد، وهذ ورد يف أكرث من آية، منها قول الربِّ 

سبحانه: }َوُوِضَع الِْكَتاُب َفَتَى الُْمْجرِِمَي ُمْشِفِقَي ِمامَّ ِفيِه 

َواَل  يَُغاِدُر َصِغريًَة  اَل  الِْكَتاِب  َهَذا  َماِل  َويْلََتَنا  يَا  َويَُقولُوَن 

كَِبريًَة إِالَّ أَْحَصاَها{ )سورة الكهف : 49(. 

أصحاِبها،  أيدي  يف  األعامِل  َصحائُف  وُوِضَعْت  تفسريها: 

نيا، كبريًا كاَن أو َصغريًا،  وفيها كلُّ ما قالوُه وَعِملوُه يف الدُّ

كتاِبهم  يف  ماّم  مذعوريَن  خائفنَي  املجرمنَي  الكفرََة  وتَرى 

يقولوَن  وهم  الِعظام،  نوِب  والذُّ واملُنَكراِت  الجرائِم  مَن 

ين: يا َويلَنا وَهالكَنا، ما َشأُن هذا الِكتاِب  بنَي وُمتََحسِّ ُمتَعجِّ

لَه؟! ال يرَتُك َذنبًا صغريًا وال كبريًا إالّ وسجَّ

ِبَيِميِنِه  ِكَتابَُه  أُوِتَ  َمْن  ا  }َفأَمَّ قائل:  ِمن  عزَّ  قوله  ومثله 

َفَيُقوُل َهاُؤُم اْقَرُؤوا ِكَتاِبيْه{ )سورة الحاقة : 19(.

ا َمْن أُويتَ َصحيفَة أعاملِه بيدِه اليُمَنى، فيَفَرُح بَفوزِه  أي: فأمَّ

ويقول: ُخذوا واقَرؤوا ما يف صحيفتي، فإنِّ ِمَن الفائزين.

ذلك  يف  وورد  أعاملهم،  سجلُّ  األعامل  وصحُف   -14

اِر لَِفي  قوله سبحانه يف سورة املطففني: }كَلَّ إِنَّ ِكَتاَب الُفجَّ

ٍي{ )اآلية 7 ( ِسجيِّ

إنَّ  والِحساب،  البعِث  عِن  وغفلَِتهم  لتَطفيِفهم  كالّ  أي: 

اِر يف »ِسجِّني«، فلرَيتَِدعوا. سِجلَّ أعامِل الكفَّ

ويأيت الكتاب مبعنى املكاتبة، كام ورد يف قول ربِّنا:   -15

َفكَاتُِبوُهْم  أمَْيَانُكُْم  َملَكَْت  ِمامَّ  الِْكَتاَب  يَْبَتُغوَن  }َوالَِّذيَن 

اِل اللَِّه الَِّذي آتَاكُْم{  ن مَّ َوآتُوُهم ميِّ إِْن َعلِْمُتْم ِفيِهْم َخرْياً 

)سورة النور : 33(

أي: والذين يُريدوَن أن تُكاتِبوهم مَن الَعبيد، بأْن يُعطوكم 

ٌة عىل الَكْسِب  قَْدًرا ِمن املال ليَتَحرَّروا، ولهم َصنَعٌة أو قوَّ
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بذلك.  لهم  فاسَمحوا  إليكم،  يــؤدُّوُه  أْن  به  يَستطيعوَن 

الرِّزق،  مَن  اللُه  أعطاكُم  ماّم  فيه، وأعطُوهم  وساِعدوهم 

ليَكوَن َعونًا لهم عىل تحريرِهم.

ومبعى الرسالة، أو الخطاب، كام قال سليامن عليه   -16

إِلَْيِهْم{ )سورة  السالم للهدهد: }اْذَهب بيِِّكَتاِب َهَذا َفأَلِْقْه 

النمل : 28 (

اليمن وقوِمها وألِْقها  ملَِكِة  اذَهْب برسالتي هذِه إىل  أي: 

إليهم.

كَِريٌم{  ِكَتاٌب  إَِلَّ  أُلِْقَي  إِنيِّ  املَمَلُ  أَيَُّها  يَا  }َقالَْت  وجوابها: 

)سورة النمل : 29 (

القوم:  ووجهاِء  الرأي  أصحاِب  ِمن  حولَها  ملَْن  قالت  أي: 

ادُة واألُمراء، لقد أُلِقيَْت إيلَّ رِسالٌة مختومة، عاليٌة  أيُّها السَّ

وقَديرٌة يف شكلِها ومضمونِها!
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كتب متميزة
 صدر كتاب »دار السيدة خديجة بنت خويلد ريض الله 

وموقعها  للدار  تاريخية  دراسة  املكرمة:  مكة  ف  عنها 

مؤسسته:  عن  ميان،  زيك  أحمد  تأليف  من  وعامرتها« 

الفرقان للرتاث اإلسالمي، عام 1434 هـ، ويقع يف 172 ص 

من القطع الكبري.

وتعترب دار أم املؤمنني خديجة بنت خويلد ريض الله عنها 

معلاًم إسالميًا عند املسلمني عامة، فهي الدار التي تزوج 

فيها الرسول صىل الله عليه وسلم من خديجة، وتردد عليها 

جربيل عليه السالم حامالً رساالت ربه بالقرآن الكريم، ويف 

الله عليه  قلبه صىل  الوحي، وفيها شقَّ  الدار تكرر نزول 

وسلم، وفيها أسلمت أمنا خديجة، وعيّل، وزيد بن حارثة، 

ريض الله عنهم. ويف حجراتها أنجبت خديجة زينب ورقية 

القاسم  البنني  ومن  عنهن،  الله  ريض  وفاطمة  كلثوم  وأم 

اإلرساء  رحلة  انطلقت  ومنها  عنهام،  الله  ريض  وعبدالله، 

الله عليه وسلم )28(  واملعراج، وعاش فيها الرسول صىل 

عاًما من حياته. 

وقد قال الطربي وغريه: إن دار السيدة خديجة ريض الله 

عنها أفضل محّل بالحرم بعد املسجد الحرام.
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واستمرت هذه الدار املباركة قامئة قرابة أربعة عرش قرنًا 

رآها  فقد   ، 1344هـ  عام  بعد  أزيلت  حتى  الزمان،  من 

إىل  رحلته  يف  رتر  إلدون  الرحالة  زائريها  آخر  ووصفها 

ت  إذ وقف عليها وقد سدَّ مكة سنة 1344هـ )1925م(، 

بالحجارة والطني.

بيضاء مطمورة يف  أرًضا  استحالت  قد  كانت  الدار  أن  إال 

جاء  ومن  1354هـ  سنة  هيكل  محمد حسني  زيارة  أثناء 

بعده إىل مكة املكرمة.

وقد بحث املؤلف يف تاريخ هذه الدار العظيمة واإلشاف 

عمل  فريق  فيها  شارك  التي  الدراسة  خطوات  كل  عىل 

فوثِّقت  وخرباء،  ومهندسني  أساتذة  من  مكون  متخصص، 

املراحل  عرب  الدار،  صفة  وُعرفت  التاريخية،  املعلومات 

التاريخية املختلفة، وما طرأ عليها عرب العصور من إصالح 

من  وجوَدها  صاحَب  وما  وتعديل،  وإضافة  وتجديد، 

مظاهر اجتامعية وثقافية.

تم   ، للساحات  التوسعة  أعامل  ضمن  1410هـ  سنة  ويف 

الكشف عن موضع الدار، وتبيَّنت معاملها بصورة واضحة، 

تُظهر إىل حّد كبري جميع املواضع التي وردت إليها اإلشارة 

أعامل  عن  املسؤولة  الجهة  قامت  وقد  الرّحالة.  كتب  يف 

الحفر والتنقيب برفع قياسات الدار، وما فيها  من حجرات 

والرسوم  الفوتوغرافية،  بالصور  ذلك  وتوثيق  وممرات، 

عىل  للحفاظ  رملية  مبادة  الدار  ردم  أُعيد  ثم  الهندسية، 

حالتها التي كانت عليها.

وامللوك  والسالطني  الخلفاء  اهتامم  الدراسة  أظهرت  وقد 

واألمراء والوالة بدار السيدة خديجة ريض الله عنها، وذلك 

من خالل تعهدهم لها بالعامرة والتجديد والرتميم والصيانة 

يف العصور املختلفة، وتكليف من يقوم نيابة عنهم بذلك 

من شيوخ الحرم وسدنة البيت وأعيان مكة املكرمة. وقد 

تواترت األخبار يف املصادر عن اتخاذها مسجًدا منذ عهد 

الخليفة معاوية حتى منتصف القرن الرابع عرش الهجري 

حني طُمرت تحت مستوى األرض.  
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إعارة الكتب
اإلملء  »أدب  كتابه  آخر  يف  الله  رحمه  السمعان  أورد   

واالستملء« جملة آداب يف إعارة الكتاب، وهي بني مؤيد 

ومعارض، منها:

حبس رجل عىل الحمدون كتبًا استعارها منه، فكتب إليه:

رهينٌة يديك  يف  كتبي  بــاُل  ما 

األوَِّل الزمان  كرِّ  عىل  ُحبست 

فإنها ــراف  االن يف  لها  فَـــأْذْن 

معوَّيل افتقرُت  إذا  عليه  كنـٌز 

ث حسني بن حمزة بن حبيب الزيات قال: ال تأمْن  وحدَّ

قارئًا عىل دفرت، وال حاّمالً عىل حبل!

وأنشد أحمد بن املظفر البلخي:

ــايل أب ــجــلِّ مـــايل ال  ــــوُد ب أج

الكتاِب  مسألة  عند  وأبــخــُل 

فيه ــُت  ــي ــن أف ــي  ــن أن ــــك  وذل

الشباِب ـــاَم  أي العمِر  عــزيــَز 

كام أنشد أبو الحسني بن الطيوري لبعضهم ببغداد:

الكتاب يا صاح عندي َجلَّ قدُر 

قدرا الجواهر  من  أعــىل  فهو 

صديق من  معريُه  يوًما  لسُت 

غــدرا ــحــاوُل  ي أخ  مــن  وال  ال 

مالٍم من  يصونُه  من  عىل  ما 

وجهرًا رسًّا  فيه  العذُر  له  بل 

برهٍن إال  الــكــتــاَب  ـــرَي  أُع لــن 

ودّرا    تــربًا  الرهون  نفيِس  ِمن 
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فهرس منظوم!
»درر الحكام ف رشح غرر األحكام« كتاب مشهور يف الفقه 

الحنفي، ملؤلفه محمد بن فراموز املعروف مبال خسو )ت 

885 هـ(، شح به كتابه »غرر األحكام«. وقد وقعت نسخة 

مخطوطة منه يف يد »محمد الحموي« فجعل له فهرًسا، 

ونظمه عىل هيئة شعر، وهي محفوظة يف مكتبة األوقاف 

بالقاهرة، فام ترك الشعر شيئًا، ولعله فريد من نوعه، فلم 

أعرف فهرًسا منظوًما، أو ال أتذكره. وهو هذا:

ونظمه الكتاب  بفهرسة  عليك 

أعضال البحث  إذا  يًسا  به  فإن 

كتبنا ألعظم  فهرسة  نظم  وذا 

تعطال بجيد  الغرّاء  الدرر  هي 

وبعدها صــالٌة  أحــداث  طهارة 

تال أضحيٌة  وحــجٌّ  زكــاٌة وصــوٌم 

بعده بالذبائح  وعقٌب  وصيٌد 

وىل له  ــوات  امل وإحياء  جهاد 

رضاعة النكاح  ثــم  كراهية 

وىل مكاتبة  ــاق  ــت وإع طـــالٌق 

تلت أشبــة  رسقة  حــدود  ميني 

قال مًعا  بالديات  عقب  جناية 

ولقطة لقيط  ومفقود  ــاق  إب

املال هبة  شفعة  بيوع  وقــف 

إجـــارة يــا هــذا وعــاريــة تلت

ال فحصِّ غصب  ثم  رهن  وديعة 

بعده مأذون  ثم  حجر  واإلكراء 

فال يا  بالكفالة  عقب  وكالة 

ــة ــارب شكــة وزراع حــوالــة ض

تال إقــرار  ثم  ــوى  دع مساقاة 

رقيق؟ والقضا  صلح  شهادة 

ال كُمِّ النظم  به  وإيصا  وصايا 
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ة غرة على طرَّ
جاء عىل ورقة العنوان من »اليانع الجني ف أسانيد الشيخ 

عبدالغني« للشيخ املحدث عبدالغني بن أيب سعيد العمري 

السهرندي الدهلوي املدن الحنفي )ت 1296 هـ(, جمع 

تلميذه الشيخ محمد بن يحيى التيمي ثم البكري الرتهتي 

ثم القريني، كان حيا عام 1280 ه ـ:

رحَم الله تعاىل القائل:  -

عـــصـــابـــٍة درُّ  ــــه  ــــل ل

الــفــوائــْد يــســَعــوَن يف طــلــِب 

الحديث ــاَب  ــح أص يُــدَعــوَن 

ــْد ــاه ــش ــت امل ــل ــجــمَّ ــم ت ــه ب

بالصعيد ـــراهـــم  ت ـــــوًرا  ط

آمــــْد أرِض  يف  ــــــــارًة  وت

ــعــلــوِم ــم يــقــوُم مــن ال ــه ول

ــْد ــاه ش كــــلُّ  أرٍض  بـــكـــلِّ 

ــَدى ــت ــه ــم الـــنـــجـــوُم امل ــه ف

ــاصــْد ــق امل ُســـبـــِل  إىل  ــم  ــه ب

ويرحم الله القائل:  -

ومنقبٌة فضٌل  له  الحديِث  علُم 

معتنيا كان  َمن  به  الُعال  نــاَل 

لَُه وكمَّ إالّ  نــاقــٌص  ـــازَُه  ح مــا 

َحلِيَا به  إالّ  عاطٌل  حــازَُه  أو 

ولبعضهم:  -

أهُل الحديِث هم صحُب النبيِّ وإْن

مل يصحبوا نفَسُه أنفاَسُه صحبوا

ملحرِّرِه الفقري عبدالجليل برّادة عفا الله تعاىل عنه   -

وعن والديه:

مسلسال الحديِث  علَم  طالبًا  أيا 

وبالسنِد العايل املَعنَعِن قد ُعني

باملُنى تظفُر  رمَت  ما  إذا  عليَك 

وتجني مثاَر العلِم باليانعِ الَجني

إبراهيم  بن  عيل  القاسم  أبا  األستاذ  الله  رحم   -

خطيب دمشق حيث يقول:

واظْب عىل جمعِ الحديِث وكُتبِه

كَتبِه يف  تصحيحِه  عىل  واجهْد 

كام نقالً   أربابِه  من  واسمعُه 

بِه أشياخهم تسعْد  سمعوُه من 

غريهم من  رواتِه  ثقاَت  واعرْف 

كذبِه مــن  ــُه  ــْز صــدقَ متــيَّ كــام 

وإمنــا للكتاِب   ُ ــسِّ ــف امل فهو 

ــِه ربِّ عن  به  لنا  النبيُّ  نطَق 

حلَّْه تــعــرْف  ــاَر  األخــب فتفهم 

نَدبِه من  فرضِه  مع  حرمِه  من 

برشحِه للعباِد   ُ ــنيِّ املــب ــو  وه

سنَن النبيِّ املصطفى مع صحبِه

فإنُه الصحيَح  العايل  وتتبَّعِ 

بقربِه تحَظ  الرحمن  إىل  قرٌب 

فرمبا فيه  التصحيَف  وتجنَِّب 

قَلبِه بــل  تحريفِه  إىل  أدَّى 

يُرتض أن  رفعًة  َث  املحدِّ فكفى 

الحديِث وحزبِه ويعدَّ من أهِل 
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مؤلِّف ومؤلَّفات 
اشتهر  شجاع،  جليل  عامل  البصريي  ولد  محمد  الشيخ 

بلقب بداه. من بالد شنقيط. أُجيز من كوكبة من العلامء 

يف  صلبًا  كان  فقد  مهيبًا،  عاملًا  وغدا  الرشعية،  العلوم  يف 

مواقفه، ال يهاب حاكاًم وال محكوًما، ُعرف بوقوفه الحازم 

ضدَّ القوانني الوضعية، وقاد أول مظاهرة للعلامء واألمئة يف 

موريتانيا ضدَّ أول دستور علامن يف عام 1402هـ، مام دفع 

عنه.  الرتاجع  إىل  هيدالة  ولد  محمد خونا  آنذاك  الرئيس 

مقاطعة  يف  املتواضع  مبسجده  الدامئة  محاضاته  وكانت 

الحمد  ويقول:  للبدعة،  وقمع  للسنة،  انتر  وقد  لكر، 

مساعدة  أو  راتب  دون  من  بالعيش  علينا  منَّ  الذي  لله 

من الدولة. وقد أنشأ مدارس علمية، ونرش العلم تدريًسا 

السلفية، ودعا  سات  وتأليًفا، وحاض، وكان منارًصا للمؤسَّ

بحكمة دون التصادم مع الطرق الصوفية املنترشة يف بلده، 

وكان املفتي العام له، وإمام جامع امللك فيصل الكبري يف 

وسط العاصمة. تويف عام 1430هـ.

من تصانيفه: تنبيه الخلف الحاض عىل أن تفويض السلف 

ال ينايف اإلجراء عىل الظواهر، الدرُّ النضيد يف علم الكالم 

وحقيقة التوحيد، الكتائب الرشعية يف صدِّ هجوم القوانني 

الوضعية، أسنى املسالك يف أن من عمل بالراجح ما خرج 

عن مذهب اإلمام مالك، القول املفيد يف ذمِّ قادح االتباع 

ومادح التقليد، منح الجليل فيام عارض املختر بالدليل، 

تحفة الكرام يف بيان الحالل والحرام، الحجج املتكاثرة يف 

أجمع  التي  األشياء  يف  رسالة  الطائرة،  يف  السجود  صحة 

مبادئ  يف  السول  نيل  منها،  الزكاة  إخراج  عىل  العلامء 

األصول، مبادئ الرسوخ يف معرفة الناسخ واملنسوخ، تحفة 

الولدان يف سرية خري بني عدنان، إتحاف ذوي النجابة يف 

مشاجرة الصحابة، إسعاف الظرفاء يف تاريخ الخلفاء. وله 

غريها. وذكر أن الكتاب األول له مطبوع، وسائرها مل يطبع.
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مخطوطات لم تطبع
أعيان  باش  عبدالله  بن  عبدالواحد  املؤرخ  التاجر   -

)ت 1337ه( له »زبدة التواريخ« يف )18( مجلًدا مل تُطبع، 

منها مجلدان بعنوان »النصة ف تاريخ البصة«.

واملؤرخ املوريتان املشهور املختار بن حامد الدميان   -

)ت 1414هـ( استمرَّ يف كتابة »موسوعة تاريخ موريتانيا« 

والجزء  الجغرايف  الجزء  منها  طبع  وقد  عاًما،   )40( نحو 

الثقايف، وبقي منها ما يزيد عىل )30( جزًءا مخطوطًا.

الشيخ صالح أبو إسامعيل )ت 1410هـ( من أشهر   -

الدعاة مبر، ترك ديوانًا شعريًا ضخاًم لدى نجله مل يطبع، 

إضافة إىل مؤلفات أخرى له رائعة.

هو  السورية،  الزور  دير  مدينة  من  لغوي  عامل   -

عبدالجبار املفتي )ت 1430هـ( ترك كتبًا مخطوطة، أهمها 

»شح شواهد اللغة العربية« يف )12 جـ(.

صاحب  الزركيل  الدين  خري  املعروف  ــؤرخ  امل  -

 )4574( يبلغ عددها  وثائق  ترك  )ت 1396هـ(  )األعالم( 

وثيقة، هي حصيلة حياته السياسية واألدبية واالجتامعية، 

من عام 1340هـ حتى سنة وفاته، وهي محفوظة مبكتبة 

امللك عبدالعزيز العامة بالرياض.

»ملحمة  له  1413هـ(  )ت  ذبيان  سلامن  جميل   -

القضية الفلسطينية« يف )5( أجزاء، تضم )16000( بيت، مل 

تطبع.
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المرأة في كتب
مام كتب يف املرأة إسالميًا وصدر يف هذا العام )1434هـ( 

من كتب:

اللباس/ عبدالله  املرأة يف  بيان حاالت  األساس يف   -

بن عبدالرحمن السعد.- القاهرة: مركز ابن تيمية، 52ص.

نساء اعتنقن اإلسالم/ نعيمة روبرت؛ ترجمة مروان   -

سعد الدين.- الرياض: العبيكان للنرش، 335 ص.

محمد  نارص  الرشعية/  األحكام  عىل  الحمل  آثار   -

عبدالله.- املدينة املنورة: مكتبة دار الزمان، 215 ص.

راشد  بنت  ــامء  أس ذاتــهــا؟/  ــرأة  امل تــريب  كيف   -

 32 الرتبوية،  لالستشارات  آسية  مركز  الرياض:  الرويشد.- 

ص.

التحقيق  مراحل  يف  للمرأة  الجنائية  الحامية   -

النظام  بني  مقارنة  دراســة  الحكم:  وتنفيذ  واملحاكمة 

السعودي والفقه اإلسالمي/ حسن بن عبد ربه الزهران.- 

الرياض: مكتبة القانون واالقتصاد، 222 ص.

الياسني.-  مهلهل  بن  جاسم  للفتيات/  حكايايت   -

الكويت: شكة السامحة، 222 ص.

املعاملة العقابية للمرأة يف الفقه اإلسالمي والقانون   -

دار  اإلسكندرية:  محسن.-  محمد  عبدالعزيز  الوضعي/ 

الجامعة الجديدة، 142ص.

ذياب  والباطل/  الحق  بني  للسيارة  املرأة  قيادة   -

سعد آل حمدان.- الرياض مركز ابن تيمية للنرش، 160 ص.

د/ أم دمية.- الرياض: املؤلفة،  رسائل إىل زوجة معدِّ  -

126ص.

العاصفة/  عني  يف  املرأة  املسلمني:  عىل  الهجمة   -

محمد السيد.- عاّمن: دار املأمون، 239ص.

والدعاوى  التأييدية  الحجج  بني  ــرأة  امل عمل   -

اإلنكارية: دراسة مقارنة بني الرشيعة اإلسالمية والترشيعات 

الوضعية/ خالد عبدالعظيم أبو غابة.- اإلسكندرية: مكتبة 

الوفاء، 284 ص.

مركز  املعارص/  العامل  يف  املسلمة  املــرأة  نــدوة   -

السلطان قابوس للثقافة.- روي: سلطنة ُعامن، 172 ص.

أسامء  وعرب/  دالالت  القرآن:  القصص  يف  املــرأة   -

عبداملنعم العمري.- عاّمن: كنوز املعرفة، 236 ص.

والرشيعة/  ــدويل  ال القانون  يف  ــرأة  امل حقوق   -

يوسف حسن يوسف.- القاهرة: املركز القومي لإلصدارات 

القانونية، 472ص.
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الطفولة في كتب
وهذه قامئة بكتب إسالمية عن األطفال واألوالد صدرت يف 

هذا العام )1434هـ(:

الطفل/ سحر  تربية  املسلمني يف  إسهامات علامء   -

املسرية،  دار  عاّمن:  محمد.-  لطفي  جيهان  نسيم،  توفيق 

256 ص.

دروبكم/  إلضــاءة  شمعة   50 وبنايت:  أبنايئ  إىل   -

عبدالكريم بكار- القاهرة: دار السالم، 198 ص.

بلقيس  لألطفال/  واالجتامعية  الدينية  الرتبية   -

العبيكان،  مكتبة  الرياض:  ط5.-  داغستان.-  إسامعيل 

176ص.

تربية الطفل يف اإلسالم/ عبدالسالم عطوة الفندي.-   -

عاّمن: دار املسرية، 373ص.

الثقافة اإلسالمية لألم والطفل/ ممدوح عبدالرحيم   -

املعرفة  دار  اإلسكندرية:  السباق.-  عوض  منى  الجعفري، 

الجامعية، 182ص.

الرشيعة  بني  مقارنة  دراســة  املحضون:  حقوق   -

أبو  عبدالعظيم  خالد  الوضعية/  والترشيعات  اإلسالمية 

غابة.- اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي، 296ص.
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لقاء علمي مبارك
دار  بريوت:   -.)15( الحرام  باملسجد  األواخر  العرش  لقاء 

البشائر اإلسلمية، 1434هـ، متعدد التقيم.

يف هذا اللقاء الخامس عرش مجموعة كتب ورسائل قُرئت 

يف العرش األواخر من شهر رمضان املبارك باملسجد الحرام 

أخرى  رسائل  ضمنها  رسالة،   )18( بلغت   ، 1433هـ  عام 

وتعليقات ونصوص، وهي باألرقام املتسلسلة )207-188(. 

من  النبالء،  العلم  وطلبة  الفضالء  العلامء  فيه  ويلتقي 

املرشق واملغرب، يتدارسون العلم، ويحيون فيه ما اندرس 

رون عن ساعد الجدِّ لنفض  من تراث دفني الخزائن، فيشمِّ

الزمن وإحياء ما فيها من علوم وأعالم وسنن. وهو  غبار 

من  العجمي  نارص  بن  محمد  الفاضلني  الشيخني  برعاية 

الكويت، ونظام محمد صالح يعقويب من البحرين. وتطبع 

رسائل اللقاء بإسهام بعض أهل الخري من الحرمني الرشيفني 

ومحبيهم.

ويبدو أن هذا املرشوع سينترش يف أسلوبه والفائدة املرجوة 

منه إن شاء الله، فقد أشري يف مقدمته إىل أن الشيخ يوسف 

القيِّم »سلسلة  – عرض مرشوعه  القدس  من   – األوزبيك 

املبارك  األقىص  املسجد  يف  املقروءة  واملصنَّفات  الكتب 

فيه،  بالتوفيق  له  الله  وندعو  املقدس«،  بيت  ومدارس 

وآلخرين ينوون ذلك.

ويتضمن اللقاء يف مجلدين كبريين هذه الرسائل:  

جزء يف حديثَي »لحوم البقر داء ويف سمنها ولبنها   -

بن  محمد  رحمة...«/  مائة  يوٍم  كلَّ  الله  و«يُنزُِل  دواء« 

نظام محمد  السخاوي )ت 902هـ(؛ تحقيق  عبدالرحمن 

صالح يعقويب.

األربعون املخرَّجة من مسموعات الُفراوي: محمد   -

بن الفضل )ت 530هـ(؛ تحقيق قاسم بن محمد ضاهر. 

م  املطعِّ بن معايل  بن عبدالرحمن  مشيخة عيىس   -

)ت 719 هـ(/ تخريج محمد بن أحمد الذهبي )ت 748 

هـ(؛ تحقيق محمد زياد التكلة.

مجموع فيه أجزاء حديثية/ يوسف بن حسن بن   -

بن  عبدالله  تحقيق  هـ(/   909 )ت  املرِْبَد  بن  عبدالهادي 

محمد الكندري.

يليه للمؤلف نفسه: 

الثامر الشهية امللتقطة من آثار خري الربية. أ - 

الدرر البهية املنتقاة من ألفاظ األمئة املرضية. ب - 

واألجزاء الحديثية هي:

حديث الخشكنانك.  -1

أحمد  اإلمام  حديث  من  الــرازي  عند  فيام  جزء   -2

وولديه ومن حديث اإلمام الشافعي عن مالك ومن حديث 

أيب حنيفة/ تخريج ابن عبدالهادي.

عن  السبعة  مجالسه  يف  املخلِّص  عند  فيام  جزء   -3

 



17

اإلمام أحمد والشافعي ومالك/ تخريج ابن عبدالهادي.

بالتخريج  وحديثهم/  الجّن  عن  الرواية  يف  جزء   -4

السابق.

أربعون حديثًا من جوامع الكلم/ عيل بن سلطان   -

محمد القاري الهروي )ت 1014هـ(؛ تحقيق السيد حسن 

الحسيني.

إبراهيم  نجد  ومؤرخ  القايض  الشيخ صالح  إجازة   -

تحقيق  السعدي؛  عبدالرحمن  القصيم  لعالمة  عيىس  بن 

محمد بن نارص العجمي.

التفسري،  علم  موضوع  بيان:  يف  مفيدة  رسائل   -

وتعريفه، واستمداده، وغايته/ محمد بن خليفة الشوبري 

)ت 1082هـ(؛ تحقيق محمد بن يوسف الجوران العسقالن 

)وهو رسالة واحدة يف املوضوعات السابقة، إضافة إىل بيان 

معنى التأويل، والحاجة إىل علم التفسري(.

شهاب  اإلمامة/  وشوط  الوضوء  شوط  رسالتا   -

تحقيق  هـ(؛   971 )ت  الرميل  حمزة  بن  أحمد  الدين 

عبدالرؤوف بن محمد الكاميل.

العفاف عن وضع اليد عىل الصدر حال الطواف/   -

1014هـــ(/  )ت  الهروي  القاري  محمد  سلطان  بن  عيل 

تأليف يوسف بن محمد األوزبيك.

نسيب  محمد  بن  محمود  التناقض/  يف  التفاوض   -

الحمزاوي )ت 1305ه(؛ تحقيق محمد خري رمضان يوسف 

)وهو يف موضوع الدعوى والشهادات(.

االسامع(  يف  )مسألة  األوىل  السامع:  يف  رسالتان   -

هـ(؛   724 )ت  العطار  بن  إبراهيم  بن  عيل  الدين  لعالء 

واألخرى )بالتسمية السابقة من قبل الناسخ( ملحيي الدين 

يحيى بن شف النووي )ت 676 ه(؛ تحقيق السيد عبدالله 

الحسيني.

الخري الوابل يف تعطيل املطابل: رسالة يف وجوب   -

هدم مغتسالت اليهود يف القدس الرشيف يف القرن الثان 

املغريب )ت 1191 هـ(؛  التافالّن  بن محمد  عرش/ محمد 

تحقيق محمد خالد كُالّب.

من  اليهود  منع  فتوى يف وجوب  السابق:  بالتحقيق  يليه 

الصالة عند حائط الرباق/ يوسف بن عبدالله بن صوفان 

القّدومي النابليس )ت 1351 هـ(.

الحرَم  حرمة  هتك  َمن  لقتال  املجزَّم  السيف   -

املحرَّم: متضمن ألحكام الخوارج والبغاة/ نوح بن مصطفى 

القونوي حافظ الروم )ت 1070 هـ(؛ تحقيق إبراهيم بن 

منصور الهاشمي األمري.

منتهى  املستقنع  زاُد  فيها  خالف  التي  املسائل   -

اإلرادات/ سليامن بن عطية املزيني )ت 1363 هـ(؛ تحقيق 

حّسان بن إبراهيم الرديعان.

بن  عبدالرحمن  التصحيح/  مسألة  يف  التنقيح   -

عامر  بن  راشد  تحقيق  هـ(؛   911 )ت  السيوطي  بكر  أيب 

الفغييل.

ويعني تصحيح األحاديث.

السُّ املصون والعلم املخزون فيه لوائح من املحبة   -

وشؤون/ أحمد بن إبراهيم الواسطي، املعروف بابن شيخ 

الحزّامني )ت 711 هـ(؛ تحقيق وليد بن محمد العيل.

يليه للمؤلف نفسه ، بالتحقيق السابق: 

النجباء  أحوال  تفصيل  يف  والضالل  الحق  ميزان  أ - 

واألبدال.

ميزان الشيوخ. ب - 

نظم  الوردي/  ابن  المية  تخميس  الوردي  العطر   -

محمد بن عبداللطيف آل محمود البحريني )ت 1390هـ(؛ 

تحقيق محمد رفيق الحسني.

منظومة منازل القمر/ خليفة بن حمد النبهان )ت   -

القمر  منازل  عىل  الثمر  جمع  تعليقات:  مع  هـ(؛   1355

تحقيق محمد  هـ(؛  )ت 1354  املساوي  بن عيل  ملحسن 

رفيق الحسيني.
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مجموع علمي
للراغب  أخرى/  ورسائل  بالناس  االختلط  أدب  ف  رسالة 

عبدالرحمن  عمر  تحقيق  هـــ(؛   502 )ت  األصفهان 

السارييس.- عاّمن: أروقة للنرش، 1434هـ، 293 ص.

يتضمن الرسائل التالية:

رسالة يف آداب االختالط بالناس.   -

رسالة يف فضيلة اإلنسان بالعلوم.   -

رسالة يف مراتب العلوم و األعامل الدنيوية.   -

رسالة يف ذكر الواحد األحد.  -
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ندوة في كتاب
عقدة ندوة عن »املسكوت عنه« بتنظيم قسم العربية يف 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة صفاقس، وُجمعت 

ندوة  أعامل  عنه:  املسكوت  بعنوان:  كتاب  يف  وصدرت 

املسكوت عنه... 16-17-18 أفريل 2009م/ جمع ومراجعة 

محمد الشيبان.- صفاقس: الجامعة، 1431هـ، 575ص.

وتتناول موضوعات متعددة من »املسكوت عنه«، ولكن 

يبدو أن الغالب – عموًما - هو العربية، كام تتسم بحوثها 

بيشء من الغموض والفلسفة، وحتى عناوين موضوعاتها، 

وهي:

مداخل مفهومية:  -1

يف القول املسلوب: من »املسكوت عنه« إىل »ما مل   -

يقل بعد«/ العادل خرض.

ال وجود للمسكوت عنه يف القصص/ عيل عبيد.  -

هل السكوت عنه هو ما ال يقال؟/ بسمة بلحاج.  -

بحوث يف األدب:  -2

عنه:  السكوت  يريد  ما  الخطاب  يكشف  عندما   -

قراءة يف مناذج أقصوصية/ أحمد الساموي. 

أمايل الرشيف املرتض »غرر الفرائد ودرر القالئد«   -

مستويات  يف  قراءة  املعنى:  ويحتمله  املبنى  يخفيه  ما 

التأويل/ عامر الحلوان.

الرسائل  يف  واإلسكات  السكوت  اسرتاتيجيات   -

الفاطمي/  الدعاة  وداعي  املعري  العالء  أيب  بني  املتبادلة 

عبدالله البهلول.

الس ومحنة الصمت/ كامل بوخريص.  -

بحوث يف الحضارة واالجتامع:  -3

علم الخواص وفعل اإللغاز/ منجية عرفة.  -

فيض  يعادل  حني  التفسري  خطاب  مفارقات  يف   -

املنطوق به ما يراد السكوت عنه/ حافظ قويعة.

ووظائف/  دالالت  املفسون:  عنه  يسكت  ما  يف   -

نور الدين املكرش.

يف ما سكت عنه الشارع/ فيصل سعد.  -

عنه/  واملسكوت  املعلن  الصويف:  الفكر  يف  الرؤيا   -

صابر سوييس.

اجتامعية  تصنيفية  اتجاه  يف  الصمت:  وجيب   -

للساكت ومسكته واملسكوت عنه/ منري السعيدان.

بحوث يف اللغة:  -4

املضمرات العنرية من خالل مناذج من املقاالت   -

منري  الرشعية/  اللسانيات  يف  قــراءة  مرشوع  الصحفية: 

الرتييك، سفيان اللويل.

ظاهرة حذف املصدر املتعلق ببعض أفعال الجهة:   -

دراسة مقارنة بني الفرنسية والعربية.

سورة  أمنوذج  عنه:  املسكوت  وتأويل  االنسجام   -

الكافرون/ سهيل الشميل.

القيامة يف  الفاعل يف مشاهد  املبني لغري  لطائف   -

القرآن الكريم/ رضا الطيب الكشو.

الفاعل املسكوت عنه يف النحو العريب بني الغياب   -

العالمّي والحضور املرجعي/ عبدالقادر بن فرح.

قول يف الحذف: بحث يف األسس الرتكيبية والداللية   -

للحذف يف املنوال النحوي والبالغي العريب/ محمد الشيبان.
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مؤتمر في كتاب
تنظيم  القرآنية/  الدراسات  لتطوير  الدول  املؤتر  بحوث 

امللك  جامعة  الرياض:  وعلومه.-  الكريم  القرآن  كريس 

سعود، كريس القرآن الكريم وعلومه، ] 1434هـ[، 5 مج.

و  املؤمتر،  جلسات  يف  للمشاركة  مقبوالً  بحثًا   )34( يضم 

 )14( و  النقاش،  حلقات  يف  للمشاركة  مقبوالً  بحثًا   )21(

بحثًا مقبوالً للطباعة.

ومن هذه البحوث:

اإلساءة  تحديات  ملواجهة  جامعي  عمل  خطة   -

للقرآن الكريم يف الغرب/ حسن عزوزي.

محمد  القرآن/  للنص  االنتصار  يف  املغاربة  جهود   -

عبدالحليم بييش.

دعوى فهم القرآن يف ضوء مناهج العلوم اإلنسانية   -

الغربية: منطلقاتها وحقيقتها وآفاقها/ عبدالرزاق هرماس.

التجديد املنهجي يف تفسري القرآن الكريم: األشكال   -

واألنواع واملعايري/ محمد بن عمر.

مقرتحات  التفسريية:  الــدراســات  يف  التجديد   -

وتجارب/ عبدالله موىس أبو املجد.

املنهج السياقي وأثره يف تطوير دراسات التفسري/   -

عادل رشاد غنيم.

والبالغي  اللغوي  الدرس  يف  والتجديد  التطوير   -

واملجاالت/ طارق سعد  واملحاذير  األسس  الكريم:  للقرآن 

شلبي.

برسم  املتعلقة  النظريات  من  عــدد  مراجعة   -

قدوري  غانم  القدمية/  الخطوط  علم  ضوء  يف  املصحف 

الحمد.

نحو دراسة علمية لتاريخ التفسري وتطوره/ فريدة   -

زمرد.

ضوء  يف  القراءات  كتب  لتحقيق  األمثل  املنهج   -

التقنيات الحديثة/ عامر أمني الددو.

بن  رضوان  القرآنية/  للقراءات  املفهرس  املعجم   -

إبراهيم لخشني.

املعاجم الخاصة مبصطلحات القرآن الكريم: قراءة   -

يف املتصور واملنجز وإمكانات التطوير/ أنور الجمعاوي.

محمد  القراءات/  علم  بتطوير  اليمن  أهل  عناية   -

بن سعيد بكران.

السطور  تزيني املصاحف برتتيب املنت يف  مرشوع   -

بحسب املعنى/ حافظ رشيد أحمد التهانوي.

الرتجمة  يف  دراسة  للقرآن:  وتحريفهم  الليربالية   -

محمد  مستقيم  محمد  للقرآن/  )التحريفية(  اإلصالحية 

ظريف، عبدالقادر عمر الحميدي.

أسس تطوير تعليم القراءات القرآنية/ كوثر بنت   -

محمد رضا الرشيف.
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أحمد  العرش/  القراءات  تعليم  الجودة يف  تطبيق   -

بن عبدالله سليامن.

الجامعات  يف  القرآن  علوم  ملقرر  تقوميية  دراسة   -

السعودية/ عمر بن عبدالعزيز الدهييش.

مناهج الدراسات القرآنية يف الجامعات العراقية:   -

نقد وتحليل وبدائل/ أسامة عبدالوهاب الحيان.

الباكستانية:  الجامعات  يف  القرآنية  الدراسات   -

العاملية  اإلسالمية  الجامعة  مشاريع:  إنجازات،  مناهج، 

أمنوذًجا/ سيد نور الهدى.

تجربة  الكريم:  القرآن  خدمة  يف  التقنية  استثامر   -

معهد اإلمام الشاطبي/ نوح بن يحيى الشهري.

القرآن  تدبر  يف  التقنية  املستحدثات  استخدام   -

الكريم: عرض وتقييم/ عادل بن عبدالله باريان.

أحدث تقنيات الحاسوب واألجهزة اللوحية ودورها   -

يف تطوير دراسات القرآن الكريم/ قتيبة فوزي الراوي.

الهاتف  بواسطة  الكريم  القرآن  وتحفيظ  تعليم   -

املحمول لذوي اإلعاقة البرية / محمد الغزايل خليل.

الجوائز واملسابقات التشجيعية يف مجال الدراسات   -

القرآنية وسبل تطويرها واالرتقاء بها/ زهري هاشم رياالت.

الوقف القرآن وسبل تفعيله وتطويره/ عبدالرزاق   -

حسني أحمد.

أهمية دور الصناديق الوقفية يف خدمة مؤسسات   -

عبداللطيف  الحاض/  عرنا  يف  وعلومه  الكريم  القرآن 

إبراهيم األعظمي.

الوقف عىل املسابقات القرآنية: مرشوعيته وصوره   -

ونرشه/ أنور محمد الشلتون.

القرآنية عرب اإلعالم الجديد/  النهوض باملؤسسات   -

نايف إبراهيم كريري.

الوثائقية/  ــالم  األف يف  وعلومه  الكريم  القرآن   -

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الضامر.

وتحديات  املنهج  أصالة  القرآنية:  الفضائيات   -

الواقع/ عمر راغب زيدان.  
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رحلة في كتاب
السجلاميس،  عبدالعزيز  بن  أحمد  العباس  أبو  العالمة 

الهجري،  التاسع  القرن  أعالم  من  كان  بالهالل،ي  املشهور 

وأهل  الطلبة  من  جمع  منه  استفاد  1175هـ،  عام  تويف 

القرآن  وعلوم  والفقه  العقيدة  يف  مصنفات  وله  العلم، 

وعلوم اللغة واملنطق واألخالق والتصوف واألدب والرتاج 

الرشيفني  الحرمني  إىل  رحلة  له  وكانت  والطب،  موالفلك 

سجلها بدقة، وصدرت محققة بعنوان: التوجه لبيت الله 

الحرام وزيارة قبه عليه الصلة والسلم؛ دراسة وتحقيق 

محمد بوزيان بن عيل.- فجيج، املغرب: املحقق، 1433هـ، 

196 ص.

وقد ألقى أضواء يف رحلته عىل أماكن مل يرثها غريه، وعني 

بتعريف املواقع وتحديدها، وشكل املاء يف رحلته هاجًسا، 

فذكره مرات، وعني بوصفه ومزجه بأحاسيسه، وقد يذكر 

ذلك بشكل متتابع، من ذلك قوله: »فبتنا قرب املغرب يف 

موضع يعرف بالزيرق يف جنوب جبل عنرت، وفيه ماء قليل، 

وبتنا  الغد،  ارتحلنا يف  ثم  الدواب،  الناس  أورد منه بعض 

غًدا،  ارتحلنا  ثم  ماء،  غري  عىل  املعدر  له  يقال  موضع  يف 

وتغدينا يف أم إلياس، موضع فيه نخل وماء قرب فجيج...«.

كام عني بوصف املطر وشدة الربد والعواصف.

وذكر مراكز العلم والتصوف، وتاريخ املذاهب والنحل.

والجودة  والعرض،  والطلب  والرخاء،  الغالء  ذكر  وفيها 

والرداءة، وطرق الكسب واملعاملة، واملجاعة واملوت.

وتحدث عن اللصوصية والسلب والنهب، وبعض العادات 

والتقاليد، وكرم األخالق.

وأورد فتاوى للاملكية، وقصائد شعر.

مفيدة  ومعلومات  وعسكرية  سياسية  إشــارات  وفيها 

وجديدة.

وأورد فوائد، وطرائف، وصحح أغالطًا وأوهاًما لدى أهل 

العلم. 

الناس  بعض  فسَّ   :)137 )ص  فيها  اللغوية  الفوائد  ومن 

املختر  من  الربوي(  الطعام  )فصل:  يف  املذكور  البندق 

البندق  وأن  خالفه،  واملعروف  بالبلوط،  خليل[  ]مختر 

هو الِجلَّوز، بوزن ِسنَّور، وهو قريب من اللوز يف الطعم، 

وشبيه يف الصورة بالبلوط، إذا قُطع من مثرة البلوط طرفها 

الرقيق صار الباقي شبيًها بالبندقة، رأيناه مبر كثريًا...
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رائعة من كتاب
العقدية  األصــول  ضوء  ف  واملواطنة  »الوطن  كتابه  يف 

واملقاصد الرشيعية« عقد األستاذ يوسف القرضاوي بحثاً 

بعنوان »صور رائعة يف الفقه اإلسالمي« جاء فيه:

وحدة  عن  ة  املعربِّ الصورة  هذه  نجد  اإلسالمي  الفقه  يف 

األمة املسلمة، ووحدة الوطن اإلسالمي، وذلك فيام ينقله 

العالمة ابن عابدين عن أمئة الفقه الحنفي ، حيث يقررون: 

أن الجهاد فرض عني إن هجم العدو عىل بلد مسلم، وذلك 

تكاسلوا،  أو  عجزوا  فإن  أوالً،  العدو  من  يقرب  َمن  عىل 

فعىل َمن يليهم، ثم من يليهم، حتى يفرتض – عىل هذا 

التدرج – عىل املسلمني شقًا وغربًا )حاشية ابن عابدين 

306/3(. وهذ متفق عليه بني األمئة جميًعا.

والعجيب أن يقرر فقهاء اإلسالم وجوب الدفاع عن البلد 

املسلم املعتَدى عليه، وإن تقاعس أهله أنفسهم يف الدفاع 

 – ولكنه  وحدهم،  أهله  ملك  ليس  البلد  هذا  ألن  عنه؛ 

جميًعا،  للمسلمني  ملك   – اإلسالم  دار  من  جزًءا  باعتباره 

وسقوطه يف يد الكفار خسارة وهزمية للمسلمني قاطبة.

ُسبيت  مسلمة  امرأة  عابدين:  ابن  يذكرها  أخرى  وصورة 

باملرشق، وجَب عىل أهل املغرب تخليصها من األرس.

وقال اإلمام مالك: يجب عىل املسلمني فداء أرساهم وإن 

استغرق ذلك أموالهم.

وهكذا قرَّر القرآن وقررت السنة أن املسلمني أمة واحدة 

و  َمن سواهم«،  يٌد عل  أدناهم، وهم  بذمتهم  »يسعى 

»من مل يُصبح ناصًحا ]أي مخلًصا بارًّا[ لله ورسوله  وألمئة 

املسلمي وعامتهم، فليس منهم«.

واملعارصة جعلت  الحديثة  الوطنية«  »النـزعة  غلوَّ  ولكن 

املسلم يفكر يف وطنه قبل عقيدته، ويف شعبه قبل أمته، 

ويعترب املسلم من غري بلده أجنبيًا.

وبرزت نزعات جاهلية تتنادى بالقومية العنرية، والوطنية 

القومية، ال باألخوة اإلسالمية، التي جعلها الله صنو اإلميان 

َا الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة{ ]سورة الحجرات:10[، بل  حني قال: }إمِنَّ

أصبحت األوطان والقوميات وكأنها أوثان جديدة يعبدها 

الناس مع الله!

يتَّخذ أحد العنريني بعض الكفار أولياء  ... والعجب أن 

املحكم:  الله  قول  مع  املسلمني،  إخوانه  ضدَّ  له  وحلفاء 

نُكْم فَِإنَُّه ِمْنُهْم{]سورة املائدة:51[. }َوَمن يَتََولَُّهم مِّ
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تصحيح من كتاب
من  جميًعا  الباحثني  الحديثي  خديجة  الدكتورة  خطَّأت 

يتزعَّم  كان  حيان  أبا  أن  إىل  الذاهبني  ومحَدثني  قدماء 

يف  لغة،  الرشيف  بالحديث  االحتجاج  منع  الذي  الفريق 

بالحديث الرشيف«  النحاة من االحتجاج  كتابها »موقف 

يستخدم  وجدته  حني  وذلك  وغريه،   )365  –  316 )ص 

الحديث يف ثالثة وجوه:

سواء  النحاة،  من  عدد  بها  احتجَّ  التي  األحاديث  األول: 

ومل  سكت  أم  ردَّها،  أم  احتجاجهم،  يف  حيّان  أبو  أيَّدهم 

يعلق عليها، وعددها عرشة أحاديث.

عىل  مالك  ابن  بها  احتجَّ  التي  األحاديث  الثان:  والوجه 

اختالف موقف أيب حيان منها، وهي أربعة عرش حديثًا.

والثالث: األحاديث التي احتجَّ بها أبو حيان نفسه. 

ملجرد  أو  جديًدا،  حكاًم  أو  قاعدة،  عليه  بنى  ما  ومنها 

صور،  ثالث  يف  حيان  أبو  استعمله  النوع  وهذا  التمثيل، 

هي: 

ذاكرًا  فيها  الجائزة  األوجه  أخرجها عىل  التي  األحاديث   -

أقوال من سبقه فيها، وعددها ثالثة أحاديث.

من  بشواهد  سبقها  لكنه  استعملها  التي  واألحاديث   -

اآليات الكرمية أو كالم العرب، لكنه مل ينِب عليها قاعدة أو 

حكاًم جديًدا، وعددها سبعة أحاديث.

- أما األحاديث التي احتجَّ بها وحده منفرًدا، وبنى عليها 

حكاًم جديًدا، أو معنى واستعامالً جديدين، فقد وجدته 

الحديث وحده من دون شواهد، ووجدته  تارة يستخدم 

الشعر،  بأبيات من  الحديث ويعززه  تارة أخرى يستخدم 

وعدد هذه األحاديث مثانية وعرشون حديثًا.

»االجتهاد  كتابه  يف  قوله  السامرايئ  رائد  األستاذ  تابع 

النحوي« ص 153: ثم أظهرت الدكتورة خديجة بعد هذا 

الرشيف  بالحديث  االحتجاج  مينع  ال  حيان  أبا  أن  كله 

مطلًقا، بل يعتمد عىل األحاديث التي اهتم الرواة بنقلها 

بلفظ واحد من دون زيادة أو نقصان، أو تغيري كلمة... وما 

مخالفته البن مالك وغريه من النحاة املجيزين إال لفقدهم 

أحد هذه الرشوط..
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فائدة من كتاب
األستاذ  ذكر  الليل«  »قيام  كتابه  من  السابع  املبحث  يف 

شواهد  مع  له،  فوائد  عرشة  الرومي  إبراهيم  بن  محمد 

وتطبيقات، هي:

قيام الليل تحقيق لشكر نعمة الله تعاىل.  -

وينهى صاحبه عن الذنوب واملعايص.  -

يطرد الداء من الجسد.  -

يورث صاحبه لذة يف القلب.  -

من أسباب صالح األبناء.  -

أصحاب قيام الليل يكتسبون نوًرا يف وجوههم.  -

سعة الرزق سمة أصحاب القيام.  -

قيام الليل من أسباب إجابة الدعاء.  -

وهو من أسباب محبة الله ورضاه.  -

ومن أسباب النجاة من الفنت.  -
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فتوى من كتاب
يف  الثمني  »الكنز  كتاب  من  منتقاة  وأجوبة  أسئلة  هذه 

هها  وجَّ أسئلة  وهي  عثيمني«،  البن  سنيد  ابن  ســؤاالت 

فهد بن عبدالله السنيد للشيخ محمد بن صالح العثيمني 

فأجاب عليها، وصدرت عام 1431هـ، فمنها:

س: ما حكم وضع دواء إلنبات اللحية أو تكثريها؟

ج: ال بأس بذلك.

س: هل يجوز ألب أن يغتاب ابنه؟

ج: ال يجوز؛ لعموم النص.

س: ما حكم توبة املريض بالسطان؟

ج: مقبولة ما مل يغرغر، بل إن العلامء مل يقل أحد منهم إن 

م للقتل أن توبته غري مقبولة. الذي يقدَّ

س: إذا وقع بعض األكل يف يده اليسى، هل يأكله منها أم 

ينقله إىل اليمني؟

ج: ينقله إىل اليمني ثم يأكله؛ ألن األكل باليسار حرام. وأما 

مجرد اللعق، كام لو أمسك لحاًم بيديه، فله أن يلعق ما 

بقي عىل يده اليسى.

س: يف بعض أجهزة الهاتف موسيقى، فام حكم استعاملها؟

ج: صمَّ آذانك عند استعاملها.

س: إذا نيس األذكار مثل أذكار الخالء ونحوها، فهل يقولها 

إذا تذكرها؟

ج: ال يذكرها، ألنها سنَّة فات محلُّها، لكن إن تذكرها عن 

قرب فال بأس.

س: ما حكم تعمد استنشاق دخان البخور؟

ج: ال بأس به، لكن إن ثبت أنه ضاّر فال.

س: ما رأيكم يف علك العلك أمام الناس؟

ج: يف ُعرفنا أنه خالف املروءة.

س: بعض الناس يقول: األوىل ترك إطفاء النار إذا كانت يف 

الرّب، فهل هذا صحيح؟

ج: ال ، بل تُطفأ ولو كانت يف الرّب.

إال  األرض  عىل  الحار  املاء  تصبَّ  ال  يقول:  وبعضهم  س: 

بتسمية، خشية دخول الجن؟

ج: ما فيه يشء لو صبَّ املاَء بدون تسمية.

س: إنسان يريد أن يستقدم زوجته من الخارج، وال يستطيع 

ذلك إال بدفع مبلغ من املال، فهل له ذلك؟

ج: نعم له ذلك، واإلثم عىل من أخذ املال.

س: هل املساء يبدأ من صالة العر أم من أذان العر؟

ج: األمر يف هذا واسع، لكن األحسن القول بأن املساء يبدأ 

من صالة العر، وبعض العلامء يقول: إن املساء يبدأ من 

الزوال ]يعني تحرك الشمس من وسط السامء[.
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أدب من كتاب
»جوامع  كتابه  يف  القاسمي  الدين  جامل  العالمة  قال 

اآلداب ف أخلق األنجاب« الذي صدر محققاً هذا العام 

)1434هـ(، وهو يف الرتبية اإلسالمية للناشئة:

آداب امليش:

وال  رسيًعا  ال  معتدالً،  هونًا  امليش  يكون  أن  يلزم   -

بطيئًا.

وأن يجتنب املايش الخفة يف التلفت.  -

للقامة، ال منحنيًا وال محدودبًا،  ناصبًا  وأن يكون   -

وال مشبًِّكا يديه وراء ظهره، لئال تصلب أعصاب ظهره عىل 

التقوس واالنحناء.

وعليه أن يكون مؤثرًا ليُمنى الطريق أو يسارها،   -

إىل  النظَر  موجهاً  ونحوها،  العجالت  مصادمة  عن  ليبعد 

قًا براكبي العجالت وباملاّرين. األمام، ال إىل النوافذ، وال محدِّ

مساعًدا لضعيٍف وعاجز أو َمن يحمُل عىل دابة.  -

متباعًدا عن مواقف التخاصم.  -

منتقيًا الطرق النظيفة.  -

غرَي مزاحم، وال ملتصق بالحيطان، وال بأحد.  -

محرتًسا يف الزحام عىل الَجيب من يِد مختلس.  -

متأخرًا عن جليٍل مياشيه، سائرًا عن يساره.  -

وقال يف )آداب املُهَدى إليه(:

إظهار السور بها )الهدية(.  -

والدعاء لصاحبها إذا غاب، والبشاشة إذا حرض.  -

واملكافأة إذا قدر، والثناء عليه إذا أمكن.  -

يِن  الدِّ ذهاب  من  والتحفظ  له،  الخضوع  وترك   -

معه.

ونفي الطمع معه ثانيًا.  -
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تذكير ونصيحة من كتاب
ونصائح  ومواعظ  حكم  من  جملة  النووي  اإلمام  أورد 

اإلمام الشافعي يف كتابه »بستان العارفي« بتحقيق محمد 

الحجار، ص 102، رحمهم الله أجمعني، فمنها:

خري الدنيا واآلخرة يف خمس خصال: غنى الننفس، وكّف 

عّز  بالله  والثقة  التقوى،  ولباس  الحالل،  وكسب  األذى، 

وجّل عىل كل حال.

َمن غلبت عليه شدة الشهوة لحبِّ الدنيا، لزمته العبودية 

ألهلها، ومن ريض بالقنوع زال عنه الخضوع.

من أحبَّ أن يفتح الله قلبه، ويرزقه العلم، فعليه بالخلوة، 

العلم  أهل  وبعِض  السفهاء  مخالطة  وترك  األكل،  وقلة 

الذين ليس معهم إنصاف وال أدب.

أنفع الذخائر التقوى، وأضُّها العدوان.

اإلخوان،  ومواساة  تعاىل،  الله  ذكر  ثالثة:  األعامل  أفضل 

وإنصاف الناس من نفسك.
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حكم ووصايا من كتاب
بن  مرعي  للعالمة  األزهرية«  الكَلِم  و  امللكية  »الِحكَم 

يوسف الكرمي املقديس )ت 1033هـ( كتاب جديد صدر 

ويحتوي  األنيس،  عبدالحكيم  بتحقيق  1434هـ  عام  له 

عىل حكم وتوجيهات ووصايا فيام يتعلق بامللوك والوزراء 

وجعل  عمالً،  لهم  ييل  أو  امللوك  يعاش  ومبن  والحّجاب، 

الباب األخري يف ذكر كلامت متفرقة متضمنة لحكم شتى، 

والخامتة فيها مجموعة من أقوال اإلمام الشافعي. ويصنَّف 

الكتاب يف األحكام السلطانية، وسياسة الدولة.

ومام ورد يف الباب الخامس منه من حكم:

ال يشء أذهَب للدولة من تولية األشار.  -

ومكافأة  والوعيد،  الوعد  إنجاز  السياسة:  رأس   -

املحسن وامليسء، والوفاء يف الجد والهزل، والتيقظ لألخبار 

يف القرب والبعد.

من بخل بدينه عظم ربحه.  -

من صحب الحكامء ظفر بحسن الثناء.  -

ه. ه كرث يف القيامة غمُّ من كانت الدنيا همَّ  -

من ضاق ُخلقه ملَّه أهله.  -

من أطلق لسانه أهدر دمه.  -

من منع برَّه قلَّ أنصاره.  -

ال تعريِّ أخاك، واحمد الذي عافاك.  -

خري العيش ما ال يطغيك وال يلهيك.  -

العقل يأمرك باألنفع، واملروءة تأمرك باألجمل.  -

الغيبة ربيع اللئام.  -

الّسفل إذا تعلَّموا تكربَّوا، وإذا متوَّلوا استطالوا.  -

َمن ذكَر املنيَّة نيس األمنية.    -
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باختصار من كتاب
كتاب  الخوالن،  أحمد  بن  عبدالله  ملؤلفه  الكسل«  »ذمُّ 

مفيد، وقد ذكر )13( سببًا له، هي:

الشعور  عدم  التفكري،  وضعف  البالدة  واإلحباط،  الخيبة 

والتفرق،  التخاذل  التهاون،  الهمة،  هبوط  باملسؤولية، 

واألكل،  النوم  والصالة، كرثة  الذكر  ترك  الكساىل،  مجالسة 

طول األمل، بعض األمراض، كرثة األعامل واألتعاب، الحرص 

عىل املال وشف الدنيا.

العظيمة،  األجور  تفويت  هي:  له،  أضار   )5( ذكر  كام 

الغنب يف العمر والصحة، الكسول عالة عىل اآلخرين، سبب 

للحسة والندامة، سبب للغفلة والختم عىل القلب.

هي:  الكسل،  من  التخلص  عىل  تعني  أمرًا   )19( وأورد 

اإلقبال عىل الطاعة، االستعانة بالله تعاىل، املبادرة إىل فعل 

الخري، التفكري يف املآل ومحاسبة النفس، اإلخالص لله تعاىل، 

استشعار األجور، تذكر النعم، مطالعة قصص األنبياء وسري 

العلامء، مطالعة الكتب التي تتحدث عن علّو الهمة، تقوية 

محبة الله يف قلبك، شغل الوقت وعدم ترك أوقات فراغ، 

التحيل بالصرب، كن دامئًا مع السنة، االستمرار عىل العمل 

الصالح وعدم االنقطاع، كرثة تالوة القرآن الكريم، االعتامد 

املجتهدين،  مجالسة  باملسؤولية،  الشعور  النفس،  عىل 

تقليل النوم واألكل، ترتيب الوقت وتنظيمه.
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تصويبات لغوية
وتصويبات  »إجــازات  كتاب  من  لغوية  تصويبات  هذه 

لغوية« ملؤلفه األستاذ محمود شاكر سعيد:

أبو ظبي: كلُّ علَم مبدوء بكلمة »أبو« يجوز أن يلزم حالة 

بكر،  أبو  وهذا  ظبي،  أبو  هذه  فيقال:  إعرابه،  يف  واحدة 

وزرت أبو ظبي، وأحببت أبو بكر، وهذا مطار أبو ظبي، 

وقرأت سرية أبو بكر.

كام يف: أبو ظبي، وأبو عريش، وأبو الهول، وأبو بكر، وأبو 

القاسم. هذا إذا كان علاًَم، أما إذا كان كنية، فال يجوز فيه 

إال أن يعرب إعراب األسامء الستة، مثل: هذا أبو محمد، 

ورأيت أبا محمد، وسلَّمت عىل أيب محمد.

تعني  بالبكاء«  »أجهش  أن  كثريون  يظنُّ  بالبكاء:  أجهش 

يف  اخرتط  يقال:  وإمنا  شديًدا،  بكاء  بىك  أو  فيه،  استغرق 

البكاء، لجَّ فيه، إذا استغرق يف البكاء أو استمرَّ فيه.

إْربًا إْربًا: يقول كثريون: قطع الذبيحة إَربًا إَربًا، والصواب 

أن يقال: قطعها إْربًا إْربًا )بتسكني الراء(.

وال يقال »إرْب« إال للعضو يف اإلنسان أو الحيوان، أي أن 

اإلرب هو العضو الكامل، لذا ال يقال للجامدات: قطعه إربًا 

إربًا، وإمنا يقال فيها: قطعه جزًءا جزًءا، أو قطعة قطعة.

املوظف  »استلم  كثريين:  قول  يشيع  وتسلَّم:  استلم 

املعاملة« و »استلم املوظف راتبه«.

وهذا خطأ؛ ألن »استلم« يعني اللمس بالتقبيل أو اليد أو 

املسح بالكف، ومنه استالم الحّجاج الحجَر األسود.

 وال يفيد الفعل »استلم« معنى األخذ والتناول كام يظن 

كثريون.

والصواب يف املعنى الذي ذكرنا أن يقال: »تسلم املوظف 

املعاملة« و »تسلم املوظف راتبه«.

إنسان وإنسانة: يرى كثري من اللغويني أن استعامل كلمة 

»إنسانة« لألنثى غري صحيح، ألن كلمة »إنسان« اسم جنس 

يسمى به املذكر واملؤنث.

استعملتها  العرب  أن  ذكر  العروس«  »تاج  صاحب  لكن 

بقلة...

صوت  »بُحَّ  بعضهم:  يقول  صوته:  بُحَّ  ال  الخطيب  بَحَّ 

الخطيب« وهذا خطأ. وصوابه: »بَحَّ الخطيب« )بفتح الباء 

« يعني: خشن صوته  الفعل »بَحَّ دون ذكر الصوت(، ألن 

من مرض أو صياح أو نحوهام، أو كان غليظًا خشًنا خلقة.

»البَعثة«  هي  مؤقت  عمل  يف  تُرَسل  التي  الهيئة  الَبعثة: 

ينطقونها  كثريين  ولكن  الوسيط،  يف  كام  الباء(  )بفتح 

»الِبعثة« )بكس الباء(، وهو خطأ..

َثَّة وُثَّت: »مَثَّة« الظرفية تنتهي بتاء مربوطة، مثل: علمت 

أن مَثََّة كثريًا من الفوائد يف هذا الكتاب.

أما »مُثََّت« العاطفة، فتكتب بالتاء املفتوحة، مثل: ذهب 

الحاج إىل مكة مُثََّت غادر إىل املدينة املنورة.

إنه  إذ  الوجهان،  يجوز  أنه  الصحيح   ... والُجودة:  الَجودة 

جاء يف املعاجم: جاد 

ُجودة أو َجودة: صار 

جيًدا. 

تقول:  أن  لــك  ــذا  ل

الَجودة  ضبط  لجنة 

أو  الجيم(،  )بفتح 

الُجودة  ضبط  لجنة 

)بضم الجيم(. 
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أجوبة مسكتة
الجواب  النارص،  نعم  عنه:  الله  ريض  عيّل  قال   -

الحاض.

قال عبدالله بن املبارك: قلت لسفيان الثوري: ما   -

أبعَد أبا حنيفة عن الغيبة حتى يف عدوِّه، وهذا عجب!

 فقال سفيان: ال تعجب يا ابن املبارك، فأبو حنيفة أعقُل 

من أن يسلِّط عىل حسناته ما يُذهبها.

قال رجل أليب الفضل يحيى بن خالد وزير هارون   -

الرشيد: يا أبا الفضل، ماذا تقول يف الدنيا إذا أقبلت؟

قال: إذا أقبلت الدنيا فأنفق فإنها ال تفنى.

قال الرجل: وماذا تقول فيها إذا أدبرت؟

قال: وإذا أدبرت الدنيا فأنفق فإنها ال تبقى.

تناظر ُخريم املري وآخر فيَم تكون النعمة؟  -

فقال خريم: النعمة يف األمن فليس لخائف عيش، والنعمة 

فليس  الصحة  يف  والنعمة  عيش،  لفقري  فليس  الغنى  يف 

لسقيم عيش.

فقيل له: ثم ماذا؟

فقال خريم: ال مزيد بعد هذا.

أو  أخوك  إليك:  أحبُّ  من  أستاذه:  تلميذ  سأل   -

صديقك؟

فقال األستاذ: إن أحبَّ الناس إيلَّ أخي إذا كان صديًقا.

قال معاوية لعرابة األنصاري: بم سدَت قومك يا   -

عرابة؟

فقال عرابة: لسُت بسيدهم.

قال معاوية: أتنكر األمر الواقع يا عرابة وقد سوَّدك قومك 

عليهم؟

منهم،  رجٌل  ولكني  بسيدهم،  لسُت  قلت  عرابة:  فقال 

نائبتهم، وحلمُت عن سفيههم، وشددت عىل  أعطيُت يف 

يدي حليمهم، فمن فعل منهم مثل فعيل فهو مثيل، ومن 

قر عنه  فأنا أفضُل منه، ومن تجاوزه فهو أفضل مني.

استأذن مسلم بن قتيبة يف تقبيل يد املهدي فأىب،   -

فقال ابن قتيبة: أتحرمني من تقبيل يدك؟

فقال املهدي: نحن نصونها عن غريك، ولكنا نصونك عنها.

البرة – معروفًا  إياس بن معاوية – قايض  كان   -

بالبديهة واألجوبة املسكتة، فقال له أحدهم: والله ما فيك 

عيب إال كرثة الكالم.

فقال إياس: أفتسمعون صوابًا أو خطأ؟

فقيل: بل صوابًا.

فقال إياس: إذن فالزيادة من الخري خري.

غضَب أعرايب عىل ولده فقال له: أتعصيني وتشمخ   -

بأنفك يا ابَن األَمة؟

فأجاب الولد: يا أبت هي والله خرٌي يل.

فقال الوالد: وكيف يكون هذا وهي أمٌة وأنا حّر؟!

حّر،  من  فَولدتني  إيلَّ  أحسنْت  ألنها  ذلك  الولد:  فأجاب 

وأنَت أسأَت إيلَّ أو أخطأَت االختياَر فولْدتَني من أَمة.

)مختارات من كتاب: األجوبة املسكتة عىل لسان القرآن واألدب والحكمة/ 

أحمد صابر، ط3، 1368هـ(.
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أخبار الكتاب اإلسالمي
املعارف العامة

املخطوطة/  لدراسة  املبسوطة  القواعد  منظومة  رشح 

بن مزيد  امليمون؛ رشحها عارف  املأمون  بن  نظمها فهد 

السحيمي.- الرياض: دار القبس، 1434هـ، 168ص.

الرشوط،  فذكر  املخطوطات،  تحقيق  لقواعد  نظم وشح 

املخترة،  واأللفاظ  الخط،  ونوع  التحقيق،  وخطوات 

والنقط  وترقيمه،  النص  وتقسيم  املخطوط،  وعنوان 

النص،  والفواصل واإلشارات، والرموز، والحوايش، ومصادر 

التحقيق،  ومقدمة  والفهارس،  والسامعات،  واإلجــازات 

ومسد املراجع.

ضبط النص والتعليق عليه/ بشار عواد معروف.- القاهرة: 

مكتبة اإلمام البخاري، 1431هـ، 64 ص.

يعني بضبط النص: تنظيم مادته، والتعليق عليه مبا يفيد 

بني  املهمة  االختالفات  وتثبيت  بالحركات،  النص  تقييد 

النسخ بعد ترجيح الصواب مع التعليل، واإلشارة إىل املوارد 

التي اعتمدها مؤلف النص، ومتابعة النقول التي اقتبسها 

منه املؤلفون الذين جاؤوا بعده.

وقد سبق صدور الكتاب عام 1402هـ عن مؤسسة الرسالة 

ببريوت.

فهرسة املخطوطات العربية بي النظرية والتطبيق: تجربة 

إبراهيم،  حلمي  محمد  إعداد  املصية/  األوقاف  مكتبة 

تقديم  محمد؛  حسن  ياسمي  أحمد،  بهجت  أحمد 

اإلسامعيلية:  الحلوجي.-  عبدالحق  عبدالستار  ومراجعة 

مكتبة اإلمام البخاري، 1433هـ، 216 ص.

بيان لتجربة مفهريس مخطوطات مكتبة األوقاف املرية 

يف كيفية فهرسة املخطوطات بالتفصيل، ففيه شح ملحتوى 

االستامرة املعدة وكيفية التعامل معها، من بيانات حفظ 

الصفحات  واللغة، وعدد  والتأليف،  والتجليد،  املخطوطة، 

عليها،  التي  والتملكات  وخامتتها،  وفاتحتها،  األجزاء،  أو 

والتوقيفات، وغري ذلك.

فهرسة  ذكر مناذج، وحاالت  مع  الفهرسة  بيان حاالت  ثم 
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املجاميع، وأهم املصطلحات املوجودة مبخطوطات مكتبة 

األوقاف املرية...

ليستفيد  الرثة  تجربتهم  نتائج  نرش  املفهرسون  أراد  وقد 

منها العاملون يف فهرسة املخطوطات.. فطان هذا الكتاب.

سرية  لصوغ  محاولة  الزمان:  وأنيس  خراسان  حكيم 

الهجري  القرن  التمذي )من علامء  للحكيم  بيبليوغرافية 

الثالث(/ خالد زهري.- الرباط: الرابطة املحمدية للعلامء، 

1434هـــ،  ــتاث،  ال وإحياء  واألبحاث  الدراسات  مركز 

526ص.

نحو  )ت  الرتمذي  بالحكيم  تعريفية  نبذة  مؤلفه  نه  ضمَّ

املطبوع  مميزًا  علمية،  آثار  من  له  فيام  وحقَّق  320هـ(، 

منها واملرتَجم واملخطوط، وما يف حكم املفقود، وما ال تصحُّ 

نسبته إليه، مع التعرض لوصفها وبيان مضامينها وتحليلها 

املأثورة  والكرامات  واملرايث  األقوال  ذكر  واستوىف  ونقدها، 

أبحاث  من  حوله  ألِّف  مبا  للتعريف  ى  تصدَّ كام  عنه، 

ودراسات باللغة العربية وأهم اللغات األجنبية.

للحكيم  رسائل  أربع  فيها  حقق  مالحق،  أربعة  وبآخره 

الرتمذي، هي:

مسألة يف شأن النية.  -

مسألة يف لذة العبادة.  -

مسألة يف التقوى.  -

مسألة يف ذكر املنفردين.  -

دليل الرسائل العلمية و البحوث املحكمة ف فقه القضايا 

البحثي  التميز  إعداد مركز  - 1433 هـ/  املعارصة 1400 

املركز  اإلمام،  جامعة  الرياض:  املعارص.-  القضايا  فقه  ف 

1434هـ، 2 مج )1248 ص(.
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مسد مهم ومفيد جًدا، عن القضايا املعارصة وحكم اإلسالم 

فيها، مام يهم املسلمني جميًعا. وهذا الدليل يحوي عناوين 

من  الحرمني  بالد  يف  املحكمة  والبحوث  العلمية  الرسائل 

سنة 1400 – 1433هـ مرتبة عىل حروف الهجاء، مع ذكر 

املعلومات الوافية عنها، وقد بلغت )2243( عنوانًا.

الجامعات  يف  املسجلة  العلمية:  بالرسائل  واملقصود 

ملرحلتي املاجستري والدكتوراه، سواء نوقشت أو كانت يف 

طور اإلعداد.

والبحوث العلمية املحكمة املنشورة، والبحوث التكميلية 

أصحابها  بها  تقدم  التي  والبحوث  املاجستري،  درجة  لنيل 

املجامع  وبحوث  املحكمة،  العلمية  والندوات  للمؤمترات 

الفقهية ومراكز األبحاث املشهورة.

الوثائق  دار  إنشاء  عل  عاًما  »خمسون  ندوة  أبحاث 

القومية«/ تحرير عامد أحمد هلل، رايض محمد جودة، 

والوثائق  الكتب  دار  القاهرة:  محمد.-  مبوك  محمد 

القومية، وحدة البحوث الوثائقية، 1430هـ، 427 ص.

أبحاث الندوة التي عقدت بدار الوثاق القومية خالل املدة 

من 5 – 7 إبريل 2005م. ومن هذه البحوث:

ترشيعات الوثائق يف مر/ أبو الفتوح عودة.  -

مر/  لتاريخ  مصدًرا  الفرنسية  الحملة  وثائق   -

محمد عبدالحميد الحناوي.

القرن اإلفريقي يف أوراق دار الوثائق/ حمدنا الله   -

مصطفى.

العرضحال/ عامد أحمد هالل.  -

ملفات املوظفني بالحكومة املرية/ إنصاف عمر.  -

السودان/  تاريخ  لكتابة  مصدًرا  املرية  الوثائق   -

عواطف عمر.

وتحقيق  جمع  الدمشقي/  بدران  ابن  العلمة  كشكول 

محمد بن نارص العجمي.- بريوت: دار البشائر اإلسلمية، 

1434هـ، 353 ص.

وفيه: سريته الذاتية بقلمه )عبدالقادر بن أحمد بن بدران، 

الحنابلة يف  له، كتب  تلميذه محمد دهامن  ترجمة   ، ت 

له،  العربية  اللغة  ظاهرية دمشق البن بدران، إجامل يف 

يف  الكايف  الصايف: شح  املنهل  ومراسالته،  تقاريظه  بعض 

علمي العروض والقوايف له، فوائد أخرى حول ابن بدران.

التاث:  أعامق  إل  اإلبحار 

الكتب  من  مجموعة  عرض 

رمضان  خري  محمد  النادرة/ 

وزارة  الكويت:  يوسف.- 

األوقاف والشؤون اإلسلمية، 

اإلسلمية،  الثقافة  إدارة 

1434هـ، 342 ص.

 

هذا هو الرقم )6( من “موسوعة الكتب النادرة” للمؤلف، 

وتاريخية  ودينية  وأدبية  ثقافية  هادفة،  مختارات  وفيه 

 



36

نافعة، عىل شاكلة األعداد السابقة من املوسوعة، وهي من 

)22( كتابًا تراثيًا نادًرا يف موضوعه، بينها: األجوبة املسكتة 

البن أيب عون، بالغات النساء البن طيفور، حدائق األدب 

األخبار  نوادر  من  املختار  ثعلب،  مجالس  مردان،  البن 

ري...  للمقَّ

م لها يف الكتاب: “الرتاث بحر  وتأيت هذه املختارات كام قُدِّ

محتاج  وهو  واآلداب،  املعارف  من  كنوزًا  يحتوي  زاخر، 

درره  ليستخرج  أعامقه  يغوص يف  من  إىل  من حني آلخر 

الناشئة  إليه  وجواهره، ويصوغها يف أسلوب شيق يجذب 

وطلبة العلم وعموم القراء”.

رحيق التاث: مختارات من كتب نادرة/ محمد خري رمضان 

اإلسلمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  الكويت:  يوسف.- 

إدارة الثقافة اإلسلمية، 1434هـ، 347 ص.

ومثلها  النادرة”،  الكتب  “موسوعة  من   )7( الرقم  وهو 

أقوال وحكم وأخبار وقصص وملح هادفة من  اختيار  يف 

 )15( من  املعدُّ  استفادها  وقد  اإلسالمي،  الرتاث  عيون 

التوحيدي،  تراثيًا، منها: اإلمتاع واملؤانسة أليب حيان  كتابًا 

التعازي واملرايث للمربد، الشكوى والعتاب وما وقع للخالن 

رين أليب  للثعالبي، املحاسن واملساوئ للبيهقي، كتاب املعمَّ

حاتم السجستان...

ومام جاء يف تعريف مختر للكتاب يف مقدمته: “اعتنى 

باختصار  اإلسالمية  العصور  العلامء عرب مختلف  كثري من 

الرتاث وتبسيطه، لكن قلة من العلامء من اهتم بتجميع 

مخترات بني دفتي كتاب واحد، وهو الجهد الذي نهض به 

األستاذ محمد خري رمضان يوسف من خالل كتابه “رحيق 

باختصار  ُعني  حيث  نادرة«  كتب  من  مختارات  الرتاث: 

وتبسيط مختارات من عيون تراثنا العريب واإلسالمي، معرِّفًا 

مفيدة  سهلة  بعبارة  خالصاته  عارًضا  ومؤلفه،  بالكتاب 

للقارئ العام واملتخصص”.

الثقافة اإلسلمية

الرومي.-  إبراهيم  بن  محمد  والوجهاء/  السادة  دعوة 

الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1433هـ، 80 ص.

أعطى اإلسالم املزيد من االهتامم بدعوة السادة والوجهاء، 

وهم كبار القوم والقادة والزعامء وشيوخ العشائر واألمراء؛ 

وذلك ملكانتهم بني أقوامهم، وأنهم إذا قبلوا الدعوة وأسلموا 

تأثر بهم أتباعهم ومحبوهم ودخلوا اإلسالم أفواًجا، فيكرث 

بهم سواد ألمة، وينحس املعرضون عن دين الله.

وقد أوضح املؤلف هنا مواقف السادة والوجهاء من الدعوة 

يف القرآن والسنة والسرية وأسباب عداوتهم لدين اإلسالم 

قبولهم  من  ومناذج  الدعوة،  هذه  نوع  أهمية  وبنيَّ  أوالً، 

وإعراضهم، واآلثارة الحميدة لها، وأساليب دعوتهم.
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الحامدي.-  ناجحة/ عيل  ا  أمًّ لتكون  ووصية  100 طريقة 

اإلبداعي،  التفكري  مركز  دب:  حــزم؛  ابن  دار  ــريوت:  ب

1432هـ، 170 ص.

والقيام  دورها  أداء  عىل  األم  تعني  ووصية  طريقة   100

مبسؤولياتها تجاه أبنائها وبناتها.

رشفات من تراث السلف، ممزوجة بصفحات من واقعنا 

املعارص، مصحوبة بعرشات القصص والنامذج املرشقة من 

تاريخنا القديم والجديد، تعني األم عىل تخريج أبناء عقالء 

علامء مبدعني خلوقني.

علوم القرآن والتفسري

موثوقية نقل القرآن من عهد رسول الله صل الله عليه 

و سلم إل اليوم/ عبدالله رمضان موس.- القاهرة: الدار 

النورانية للتاث والبحوث العلمية، 1433هـ، 372 ص.

تزعم  التي  للروايات  أصولية  و  حديثية  نقدية  دراسة 

وجود أخطاء يف املصحف الذي كتبه الصحابة و إىل اليوم، 

والروايات التي تزعم أن النبي صىل الله عليه وسلم أجاز 

للصحابة تغيري ألفاظ القرآن.

الرافضة: فصل  للشيعة  كتابني  أكاذيب  رّد علمي يكشف 

الخطاب يف تحريف كتاب رب األرباب/ حسني بن محمد 

تقي النوري )ت 1320هـ( ، إعالم الخلف مبن قال بتحريف 

القرآن من علامء السلف/ صادق العاليئ.

عيىس.-  شحاتة  عيىس  القرآن/  النص  ف  الواو  دالالت 

القاهرة: دار اآلفاق العربية، 1433هـ، 539 ص.

الجملة  أمناط  يف  الواو  الستخدام  تحليلية  وصفية  دراسة 

فصول  وتناولت  الكريم.  القرآن  يف  وردت  ما  نحو  عىل 

عىل  مصنفة  الواو  استخدام  من  أمناطًا  السبعة  الكتاب 

وواو  االستئناف،  وواو  العطف،  واو  هي:  وظيفي،  أساس 

االسم  وداللة  والواو  الزائدة،  والواو  الحال،  وواو  املعية، 

والفعل، والواو ومعان الحروف.

البيان  جامع  الطبي:  تفسري 

ألب  القرآن/  آي  تأويل  عن 

جرير  ــن  ب محمد  جعفر 

الطبي )ت 310هـ(؛ تحقيق 

عبداملحسن  بــن  عبدالله 

عامل  دار  الــريــاض:  الــتيك.- 

الكتب، 1434هـ، 26 مج.
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وأخريًا صدر هذا التفسري الجليل بتحقيق متكامل، مريض 

بتحقيقاته  مشهور  وأستاذ  لكاتب  مبكانته،  الئق  عنه، 

خدمته  عىل  توافر  أنه  مقدمته  يف  أبان  وقد  املوسوعية، 

جهود عديدة، منها ما يتعلق بجمع مخطوطاته، ومنها ما 

البحوث  مركز  يف  تم  قد  ذلك  وأن  النص،  بخدمة  يتعلق 

والدراسات العربية واإلسالمية يف دار هجر بالقاهرة، وامتدَّ 

العمل فيه ثالث سنوات، والحديث عن نسخه وصورها يف 

)120 ص(، والجزءان األخريان فهارس فنية.

نه من السنة و آي  الجامع ألحكام القرآن و املبييِّ ملا تضمَّ

الفرقان/ تأليف أب عبدالله محمد بن أحمد بن أب بكر 

القرطبي )ت 671 هـ( ؛ تحقيق عبدالله بن عبداملحسن 

التيك، محمد رضوان عرقسويس.- الرياض: دار عامل الكتب، 

1434هـ، 24 جـ ف 12 مج.

وهذا تفسري آخر، بتحقيق رائع كسابقه، ركز فيه مؤلفه 

العالمة القرطبي عىل أحكام القرآن، ووصفه الشيخ حسني 

يف  بارع  نواحيه،  جميع  من  بالتفسري  ملمٌّ  بأنه  الذهبي 

كل فّن استطرد فيه، وأنه نزيه يف نقده، عّف يف مناقشته 

والجزآن  نسخ خطية،  مثان  فيه عىل  اعتمد  وقد  وجدله. 

األخريان منه فهارس مفصلة.

عبدالله  إعداد  العرش/  القرآنية  بالقراءات  القرآن  تفسري 

رابطة  اإلسلمية:  الجامعة  غزة:  وآخرين.-  امللحي  عيل 

علامء فلسطي، نحو 1432هـ، 13 مج.

لون جديد من ألوان التفسري، من خالل الجمع بني القراءات 

وأثرها  والنحويي  البيان  تأثريها  وبيان  الصحيحة  القرآنية 

الفقهي. والقراءات القرآنية متثل وجًها من وجوه اإلعجاز 

املتعددة لكتاب الله تعاىل، باعتبار أن كل قراءة تسدُّ مسدَّ 

آية، وهو ما ميكن وصفه بأنه إعجاز باإليجاز. وقد اجتمع 

عىل تفسري القرآن الكريم بالقراءات القرآنية ثلة من طلبة 

الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية يف غزة ما بني األعوام 

مع  بالتعاون  كله  الجامعة  طبعته  ثم  1429هـ،   –  1423

رابطة علامء فلسطني.

فهرس تفسري »التحرير والتنوير« للعلمة محمد الطاهر 

البوزيدي  البشري  محمد  العلمي  اإلرشاف  عاشور/  بن 

التاث،  عل  واملحافظة  الثقافة  وزارة  تونس:  وآخرون.- 

1431هـ، 2 مج.
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كثريًا،  تأخر  الذي  املشهور،  التفسري  لهذا  شامل  فهرس 

ويشمل فهرس: اآليات القرآنية ، األحاديث النبوية، اآلثار، 

األماكن  والقبائل،  والجامعات  األمم  األشعار،  األعــالم، 

الوقائع  والفرق،  والطوائف  األديان  والبلدان،  واملواقع 

التاريخية واألخبار والقصص، األمثال والحكم.

البيضاوي مفرسًا/ عبدالعزيز حاجي.- دمشق: دار النوادر، 

1434هـ، 513ص )أصله رسالة ماجستري قدمت لجامعة 

الفاتح(.

تفسري البيضاوي )أنوار التنـزيل وأرسار التأول( من أمهات 

وأُتحف  كثريًا،  العلم  أهل  بني  اشتهر  وقد  التفسري،  كتب 

حظي  تفسري  أكرث  فكان  والتعليقات،  والرشوح  بالحوايش 

د له حاجي خليفة يف كشف  بذلك، أو من أكرثها، حتى عدَّ

الظنون ما يقرب من خمسني تعليًقا، وعدد له بروكلامن 

)83( حاشية، عدا ما مل يذكراه. 

وآثاره،  البيضاوي  حياة  كتابه هذا عن  املؤلف يف  تحدث 

وخصص مدخالً لتفسريه، ثم منهجه فيه، فالقيمة العلمية 

لتفسريه وموقف العلامء منه.

وجعل منهجه يف أربعة فصول:

التفسري النقيل عند البيضاوي.  -

التفسري اللغوي والنحوي والبالغي عند البيضاوي.  -

أثر منهجه الكالمي يف تفسريه.  -

الفقه وأصوله وأمور أخرى.  -

الحديث والسرية

والسنة/  الحديث  بعلم  الصوفية  بعناية  واملنَّة  اإلشادة 

مصطفى بوزغيبة.- وجدة: الرابطة املحمدية للعلامء، مركز 

املتخصصة،  الصوفية  والبحوث  للدرسات  الجنيد  اإلمام 

1433هـ، 190ص.

فيه تسعة مباحث:

مكانة السنة النبوية الرشيفة عند الصوفية.  -

ثني. طبيعة العالقة بني الصوفية واملحدِّ  -

مظاهر حب الصوفية للسنة النبوية الرشيفة.  -

الحديث  سبيل  يف  املشاق  وتحملهم  الصوفية   -

النبوي الرشيف.

النبوي  الحديث  نرش  يف  وجهودهم  الصوفية   -

الرشيف.

التأليف عند الصوفية يف مجال البحث.  -

أهمية الزوايا يف خدمة الحديث النبوي.  -

من نوادر الصوفية يف مجال الحديث وعلومه.  -

ثني. فهرس لبعض الصوفية املحدِّ  -
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الدين  شمس  الصحيح/  الجامع  برشح  الصبيح  اللمع 

تحقيق  831هـــ(؛  )ت  البماوي  عبدالدائم  بن  محمد 

الدين  نور  بإرشاف  املحققي  من  مختصة  لجنة  ودراسة 

طالب.- دمشق: دار النوادر، 1433هـ، 18 مج.

مقابالً عىل  يطبع ألول مرة  البخاري  اإلمام  شح لصحيح 

أربع نسخ خطية، وقد جمع فيه مؤلفه بني شحي اإلمامني 

الكثري  باختصار، وحذف  البخاري  والزركيش عىل  الكرمان 

أنه  يظهر  قد  ما  عىل  ونبه  التكرار،  من  فيهام  وقع  مام 

وهم أو خالف الراجح املختار، مع ذكر فوائد وتقييدات، 

والجواب عام اعرتض به الدارقطني واإلسامعييل وغريهام 

فوائد  إىل  إضافة  واضًحا،  ليس  مام  واملتون  األسانيد  يف 

تلقاها من الحافظ البلقيني... رحمهم الله جميًعا.

وحرر  الزركيش  والزم  بالعلم  اشتغل  مر،  من  ومؤلفه 

الشهاب  عن  عوًضا  العدل  دار  إفتاء  وويل  كتبه،  بعض 

الغزي، واستفاد الطلبة من دروسه، وتويف بالقدس.

اإلســلم  مبان  ف  األربــعــي 

بن  يحيى  األحكام/  وقواعد 

676هـ(؛  )ت  النووي  رشف 

صالح  محمد  نظام  بعناية 

دار  ــجــة:  طــن ــوب.-  ــق ــع ي

البحرين:  الكتانية؛  الحديث 

مكتبة نظام يعقوب الخاصة، 

1434هـ، 222 ص.

   

هو األربعني النووية، واسمها العلمي أعاله، أشهر أربعني 

نسخة  عن  املطبوع  وهذا  وتعليًقا.  وأكرثها شًحا  كتبت، 

باملكتبة اليعقوبية العباسية، مسموعة عىل الحافظ العالء 

بن العطار تلميذ النواوي، ونسخة بخط البوصريي.

املوسوعة امليرسة ف التعريف بنبي الرحمة صل الله عليه 

و سلم/ املركز العاملي للتعريف بالرسول صل الله عليه 

بن  محمد  روشة،  السيد  خالد  تحرير  نصته؛  و  سلم  و 

أحمد  الشدي،  عيل  بن  عادل  إرشاف  الدويش؛  عبدالله 

بن عثامن املزيد.- الرياض: رابطة العامل االسلمي، املركز، 

1431هـ، 431 ص.

ًعا،  موسَّ موثًقا  وسلم،  عليه  الله  صىل  شامئله  يف  كتاب 

بأسلوب معارص، مام يشكل صورة متكاملة عن شخصته 

عليه الصالة والسالم.
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الخطيب.-  أحمد  عيل  ألمهاتهم/  املنسوبون  الصحابة 

دسوق، مص: دار العلم واإلميان، 1432هـ، 207 ص.

إىل  بنسبتهم  اشتهروا  الذين  الصحابة  يف  لطيف  تأليف 

أمهاتهم، من مثل: ابن أخت تأبط ًشا، وابن أروى، وابن 

أم الحكم، وابن أم حكيم، وابن حَسنة، وابن الربصاء، وابن 

العفواء، وابن  حاممة، وابن أم عبد، وابن أم أرصم، وابن 

السَّ يف شهرتهم  لهم، وبنيَّ  وابن سمية. فرتجم  الغيطلة، 

بأسامء أمهاتهم، وقد بلغ عددهم )150( صحابيًا.

الفقه اإلسلمي

محمد  بن  عبدالعليم  األصــول/  علم  إل  الوصول  سلم 

خري  محمد  تحقيق  1361هـ(؛  )ت  الحّدادي  حجاب  أب 

رمضان يوسف.- بريوت: دار البشائر اإلسلمية، 1434هـ، 

120 ص.

جمع فيه معظم مباحث األصول، ضمن خمسة أدلة من 

األدلة الرشعية، هي: الكتاب، والسنة، واإلجامع، والقياس، 

واالستدالل. ووصف بأنه اقتر فيه بعد طرح القشور عىل 

لبِّ اللباب.

علم  إل  الوصول  “سلَّم  كتابه  ى  سمَّ وقد  املحقق:  قال 

األصول«، وهو عنوان جميل، وقد اختاره غرُي واحد عنوانًا 

)ت  الربزنجي  معروف  ملحمد  كتاب  ذلك  من  لكتابه، 

)ت  الحكمي  القاسم  أيب  بن  إلبراهيم  وآخر  1254هـــ(، 

959هـ(، وثالث لحافظ بن أحمد الحكمي )ت 1377هـ( 

وهذا يف التوحيد، ورابع من تأليف عمر عبدالله، وبعنوان 

“سلم الوصول إل الرضوري من علم األصول« كتاب ملحمد 

)ت 1340ه(.  الجزائري  املسييل  الدييس  عبدالرحمن  بن 

وكلها مطبوعة، عدا كتاب الربزنجي، الذي مل أعرف وضعه.

القريوان:  الله.-  طاع  محمد  املحَدثي/  عند  الفقه  أصول 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 1431هـ، 242 ص. )أصله 

رسالة جامعية من الجامعة التونسية(.

من  والنقد  بالتحليل  الحديثة  الفقه  أصول  كتب  يتناول 

خالل أربعة أبواب، هي:

مناهج التأليف.  -

األحكام الرشعية ومصادرها.  -

واملسالك  اللغوية  الضوابط  اللغوية:  القواعد   -

الداللية.

املقاصد الرشعية العامة.  -

والفقه  املــعــارصة  ــراءات  ــق ال

ــات ف  ــدم ــق اإلســــلمــــي: م

الخطاب واملنهج/ عبدالول بن 

بريوت:  الشلفي.-  عبدالواحد 

والدراسات،  للبحث  مناء  مركز 

1434هـ، 592 ص.
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نظروا  أو  ونقدوه،  إال  اإلسالم  يف  شيئًا  الحداثيون  يدع  مل 

عليهم  ردٌّ  الكتاب  املسلمني. وهذا  العلامء  نظرة  فيه غري 

يف أسلوب تناولهم الفقه اإلسالمي، مع إجابات أخرى عىل 

املسترشقني ومن إليهم، فهو واحدة من اإلسهامات النقدية 

ومكوناته،  تشكله،  تاريخ  يف  يبحث  الحدايث،  للخطاب 

ومناهجه، وأدواته، وجعله يف ثالثة أبواب:

يف  مــدارك  الوحي:  لنصوص  املعارصة  القراءات   -

النشأة والوسائل واملنطلقات.

التشغيل الذرائعي لبعض مفردات املنهج الفقهي.  -

القراءات املعارصة وقوانني املنهج الفقهي.  -

بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  من  أصويل  فقيه  ومؤلفه 

الفقه  يف  الدكتوراه  عىل  حاصل  تعز،  جامعة  يف  الحقوق 

اإلسالمي من جامعة أم القرى.

الرشط الجزايئ ف الفقه اإلسلمي: دراسة مقارنة/   -

أسامة الحموي.- دمشق: دار النوادر، 1433هـ، 515 ص 

)أصله رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة(.

الرشط الجزايئ هو شط مقرتن بالعقد؛ ألن غالب صوره 

ترد يف العقود، حيث يقوم أحد املتعاقدين باشرتاطه عىل 

املتعاقد اآلخر باالتفاق والرتايض فيام بينهام كمؤيد لتنفيذ 

االلتزام، أو لتنفيذه يف الوقت املتفق عليه.

وجعل املؤلف بحثه يف بابني كبريين: حكم الرشط الجزايئ 

وتكييفه الفقهي، وخصائص وآثار تطبيق الرشط الجزايئ.

اإلكراه ف عقد النكاح: دراسة مقارنة بي املذاهب الفقهية 

األربعة وقانون األحوال الشخصية/ أسامة ذيب مسعود.- 

رسالة  )أصله  ص   224 1432هـ،  الثقافة،  دار  القاهرة: 

ماجستري من جامعة النجاح الوطنية(

فصوله األربعة:

عقد النكاح: تعريفه ومرشوعيته وأركانه وشوطه   -

وأنواعه.

تعريف الوالية وأنواعها.  -

عىل  ــره  وأث ــه  وشوط وأنواعه  ــراه  اإلك تعريف   -

الترفات القولية والفعلية.

أثر اإلكراه عىل عقد النكاح.  -

النفائس ف أحكام الكنائس/ السيد بن حمودة.- مص: دار 

السلف الصالح، 1433هـ، 264 ص. )يليه للمؤلف نفسه: 

بَم يُحكَُم أهُل الكتاب؟(.
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جمع فيه األدلة الواردة يف الباب، وكذا اآلثار عن الصحابة 

والتابعني، وأردفها بأقوال العلامء يف املسألة.

يكون  هل  الكتاب”:  أهُل  يُحَكُم  “بَم   : ببحث  وأتبعه 

بالقرآن، أم يرُتَكون يُحَكُم فيهم بكتابهم؟ وتفصيل ذلك.

العتيبي.-  مطر  بن  سعد  الرشعية/  السياسة  ف  مقاالت 

الرياض: مجلة البيان، 1434هـ، 132 ص.

تتعلق  موضوعات  يف  فكرية  علمية  ثقافية  مقاالت 

بالسياسة الرشعية وبالقوانني اإلسالمية )األنظمة املرعية( 

وغري اإلسالمية )القوانني الوضعية( بأسلوب يناسب القارئ 

غري املتخصص.

من عناوين تلك املقاالت: بني إشكالية )القانون( ودستورية 

من  الرشعية”،  “السياسة  علم  يف  مهمة  قضايا  )النظام(، 

يف  الرشعية  السياسة  القرآن،  يف  الرشعية  السياسة  أصول 

والية الحج وتدبريه.

عبداملجيد  معارصة/  تطبيقية  رؤية  اإلسلمية:  الحكومة 

يوسف الشاذل.- القاهرة؛ املنصورة: دار الكلمة، 1433هـ، 

247 ص.

السيايس  للنظام  معارصة  تطبيقية  لرؤية  شعي  بحث 

اإلسالمي، وبيان شكل الحكومة اإلسالمية بطريقة عرية، 

ومن  الرشعية،  واملبادئ  اإلسالمية  األصول  تطبيق  وكيفية 

)رجال  حكم  يف  الوقوع  دون  الرشيعة  حاكمية  أهمها 

الدين( باملفهوم الغريب.

وفيه خمسة فصول:

النظام السيايس اإلسالمي.  -

خصائص دولة الخالفة.  -

نظرة للواقع.  -

شبهات وردود ومخاوف ومحاذير.  -

املستقبل كام يراه األعداء وكام ينبغي أن يكون.  -

فقه الثورة: مراجعات ف الفقه السيايس اإلسلمي/ أحمد 

الريسون.- القاهرة: دار الكلمة، 1434هـ، 115 ص.

تفاعل شعي مع الثورات العربية املعارصة، وفيه حديث 

بعد  ما  ودول  الخارجية،  املؤامرة  ونظرية  الثورات  عن 

الثورة ومسألة تطبيق الرشيعة، والنظام السيايس يف اإلسالم 

املدنية،  والدولة  الدينية  والدولة  الدميقراطي،  والخيار 

واإلسالميني والعالقة مع الغرب.

اللغة والبلغة

التويجري.-  عثامن  بن  عبدالعزيز  العربية/  اللغة  حارض 

والثقافة،  والعلوم  للتبية  اإلسلمية  املنظمة  الرباط: 

1434هـ، 66، 131ص.

 



44

تحدث فيه عن اللغة العربية يف اإلعالم األجنبي، والحرب 

الثقافية واإلعالمية ضد اللغة العربية، والعامل التجاري يف 

نرش اللغة، والفصحى املعارصة.

تيسري  من  العربية،  اللغة  »مشكالت«  عن  تحدث  كام 

والعجز  اللغوي،  والفساد  املعلم،  النحو، وضعف مستوى 

عن التكيف مع متطلبات الواقع.

وبآخره ملحقان: اليوم العاملي للغة العربية، واليوم الدرايس 

لإليسيسكو حول اللغة العربية.

مع ترجمته إىل اإلنجليزية والفرنسية.

جامع محاسن كتاب الكّتاب ونزهة أول البصائر واأللباب/ 

محمد بن حسن الطيبي )ت بعد 908 هـ(؛ تحقيق رعد 

الحسيني.- الجيزة: أطلس للنرش، 1434هـ، 261ص.

كتاب يف الخط: فيه ذكر أركان الكتابة، وبيان ألنواع الخط: 

التواقيع  وقلم  الثلث،  وجليل  والتعليق،  املعتاد،  الثلث 

املسلسل  وقلم  وطريقته،  املصاحف  وقلم  وطريقته، 

والغبار.. وغريها.

مقدمة  وسائره  فقط،  ص(   53( يف  يقع  املحقق  والنص 

ودراسة. وفهرس املوضوعات ملقدمة التحقيق دون النص 

املحقق. وهذا أصله رسالة )ماجستري(. وأشري إىل أنه سبق 

صدوره بعناية صالح الدين املنجد عام 1382هـ.

اإلتحاف با يتعلق بالقاف/ عبدالله بن خرضاء السلوي؛ 

تحقيق محمد صغريي.- الدار البيضاء: املحقق، 1433هـ، 

108 ص.

ع يف حرف )ق(، مبيًنا مخرجه، وصفاته،  بحث لغوي موسَّ

بحثه  مدعاًم  والخطأ،  اللحن  من  ساملًا  به  النطق  وكيفية 

وتواتر  واإلجامع  والحديث  القرآن  من  والرباهني  باألدلة 

األصوليني  وآراء  والتجويد،  اللغة  أمئة  وبنقول  القراءات، 

وفقهاء النوازل والفتوى.. 

ومؤلفه عامل وقاض ماليك من سال باملغرب، ألَّف يف الفقه 

بفاس  وتويف  واللغة،  واألدب  الحديث  واألصول ومصطلح 

عام 1324هـ.
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عبدالله  رائد  األصــول/  علم  ضوء  ف  النحوي  االجتهاد 

السامرايئ.- لندن: دار الحكمة، 1433هـ، 327 ص.

االجتهادية  األصول  واستنباط  الفقهية،  األصول  فيه  حاىك 

بأمثلة رصفية عىل أصول نحوية.  النحاة  النحوية، ومتثيل 

فليس  الفقه،  أصول  مباحث  مبحثًا من  اللغة  كانت  وإذا 

هو قصَد املؤلف هنا، بل هو من باب تطبيق أصول الجرح 

والتعديل عىل املباحث التاريخية لقبولها أو استبعادها.

ومن مباحثه: أسس االجتهاد النحوي بالقياس، وباإلجامع، 

ويعدُّ  أخرى.  وبأدلة  وباالستحسان،  الحال،  وباستصحاب 

هذا بحثًا مبتكرًا. 

النحوية )ت 718  بن  يعقوب  بن  املصباح/ محمد  ضوء 

هـ(؛ تحقيق إبراهيم بن عبدالعزيز الزيد.- الرياض: دار 

كنوز إشبيليا، 1433هـ، 134 ص.

بارز  نحوي  بالغي  لعامل  العربية،  البالغة  يف  جديد  كتاب 

من القرن السابع الهجري، وهو مختر لكتاب “املصباح 

الدين محمد بن محمد  يف املعان والبيان والبديع” لبدر 

الذي هو مختر لكتاب “مفتاح  بن مالك )ت 686هـ(، 

العلوم” ليوسف بن أيب بكر السكايك )ت 626 هـ(.

 وقد شح املؤلف كتابه هذا وسامه “إسفار الصباح عن 

ضوء املصباح” وقام املحقق نفسه بتحقيق الرشح، وأنجز 

أكرثه.

العلوم

صديق  عبدالفتاح  وتطبيقات/  أسس  الطبية:  الجغرافية 

ومنقحة.-  مزيدة  ط2،  حسن.-  عبدالحميد  عبدالله، 

 367 1432هـ،  البرشية،  للتنمية  املعرفة  دار  ]الرياض[: 

ص.

املقصود دراسة صحة اإلنسان من منظور جغرايف، وقد ذكر 

املؤلفان أن الجغرافية الطبية فرع من فروع » الجغرافية 

التطبيقية”، وأنها حتى وقت قريب مل تكن ضمن املقررات 

وأن  العربية،  البلدان  يف  الجغرافية  أقسام  يف  الدراسية 

السعودية كانت من أسبق الدول التي أخذت يف تدريسها 

بأقسام الجغرافيا، وكذلك مر، واعتربا كتابهام أول دراسة 

شاملة ملنهج الجغرافية الطبية. وهو يف مثانية فصول:

الجغرافية الطبية: تطورها ومفهومها.  -

ومناهج  الطبية  الجغرافية  يف  البحثية  املداخل   -

البحث.

التصنيف وطرق القياس يف الجغرافية الطبية.  -

عنارص بيئة املرض.  -

جغرافية األمراض.  -

جغرافية الرعاية الصحية.  -

الطبية  والنباتات  األمراض  لبعض  تطبيقية  دراسة   -
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يف السعودية.

التوازن الصحي وأهميته.  -

طب الفقراء واملساكي/ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن 

الجزار )ت نحو 369هـ(؛ تحقيق الرايض الجازي، فاروق 

واآلداب  للعلوم  التونيس  املجمع  تونس:  العسيل.-  عمر 

والفنون )بيت الحكمة(، 1430هـ، 430 ص.

للمؤلف كتاب سابق يف الطب عنوانه “زاد املسافر وقوت 

من  “كثريًا  أن  هذا  الجديد  كتابه  يف  ذكر  وقد  الحاض”، 

ذلك  منافع  إدراك  عن  عجزوا  املسكنة  وأهل  الفقراء 

ألَّفتها الحكامء... لفقرهم  التي  الكتاب وغريه من الكتب 

وقلة طاقتهم...«، قال: “رأيت عند ذلك أن أجمع ملحبي 

بزاد  املسمى  هذا  كتابنا  قراءة  يف  يتمهَّر  قد  ومن  الطب 

املسافر، وعلم منه العلل وأسبابها ودالئلها وطرق مداواتها 

باألدوية التي يسهل وجودها بأخفَّ مؤونة وأيس كلفة، 

فيسهل عند ذلك عالج العوام عىل األطباء، من أهل الفقر 

كتب  من  جمعتها  التي  األدويــة  بهذه  منهم،  واملسكنة 

جالينوس و...«. 

محمد  تقديم  و  ترجمة  رئيس؛  بريي  تصنيف  البحرية/ 

والــتاث،  للثقافة  املاجد  جمعة  جمعية  دب:  حــرب.- 

1433هـ، 390 ص.

القوة  العثامنية  السلطة  غدت  القسطنطينية  فتح  بعد 

الصناعة مبر  العامل، وطلب السالطني من دور  األوىل يف 

قادرة  بحرية  قوة  وبناء  السفن  تعمري  وإستانبول  والشام 

عىل مجابهة القوى املعادية يف البحر املتوسط... ويف هذه 

املدة تم تصنيف هذا الكتاب، الذي يعدُّ موسوعة جغرافية 

بحرية فريدة، وهو أشبه برحلة بحرية حول العامل، ويجمع 

الجغرافية  كتب  وأسلوب  الرحالت،  كتب  خصائص  بني 

املعلومات  وبعض  املذكرات،  مالمح  من  ويشء  املالحية، 

املفصلة  البيانات  وهي  األساسية،  املادة  مع  التاريخية، 

للسفن والبحارة حول املوانئ والطرق يف كل البحار التي 

خاضها املؤلف، وشارك عمه )كامل رئيس( يف إنقاذ مسلمي 

الحمالت واملعارك،  بالعديد من  األندلس وغرناطة، وقاما 

وسنح له أن يدون الكثري من األحداث يف كتابه هذا. وهو 

الدين،  محيي  لقبه  مرمرة،  بحر  عند  غاليبويل  مدينة  من 

ووالده محمد. قُتل عام 962 هـ.

األدب

ديوان أب حيان األندليس/ قرأه وحققه وعلق عليه وليد 

لتحقيق  البابطي  ]الكويت[: مركز  الرساقبي.-  بن محمد 

املخطوطات الشعرية، تاريخ اإليداع 1431هـ، 499 ص.

الجيان  يوسف  بن  محمد  حيان  أيب  العالمة  ديون  هذا 
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أهم  أحد  املحيط”  “البحر  صاحب  األندليس  النحوي 

التفاسري النحوية يف التاريخ، تويف رحمه الله عام 745هـ، 

بتحقيق  بغداد عام 1388هـ  وقد سبق صدور ديوانه يف 

أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، وهذا تحقيق آخر عن 

نسخة فريدة قُرئت عىل أيب حيان سنة 737هـ.

وقد أثنى عىل شعره بأبيات من قافية العني فقال:

قوافيًا الكالِم  من  بعثُت  ولقد 

تحوي من السحِر الحالل بدائعا

صعبَها للمقالة  عصيًا  ــادْت  ن

طائعا املقادة  سهل  فأجابها 

بحفظها ــرواُة  ال يُعَنى  جوابًة 

والسامعا إنشادها  ذا  فتهزُّ 

سمِعها ِة  ــذَّ ــل ل ــحــاٌظ  أل وتـــودُّ 

َمسامعا ُخلقَن  لو  أْن  َغريٍة  من 

سمعها يف  فيستوي  البالَد  تَِفُر 

شاسعا أو  دانيًا  منها  كان  ما 

الشعرية  ف  وسلم  عليه  الله  صل  محمد  النبي  صورة 

مص  القاهرة:  منري.-  وليد  وحديثها/  قدميها  العربية 

العربية للنرش، 1430هـ، 159 ص.

من فصول الكتاب:

التداعيات  وسلم:  عليه  الله  صىل  النبي  صورة   -

والظالل.

صورة النبي صىل الله عليه وسلم وشعرية الوصف   -

يف نرث الصوفية.

أو  الحكاية  الله عليه وسلم يف  النبي صىل  صورة   -

شعرية السد الحواري.

التاريخ والتاجم 

مداخل بعض أعلم الجزيرة العربية ف األرشيف العثامن/ 

جداول  بريوت:  ومنقحة.-  مزيدة  ط2،  صابان.-  سهيل 

للنرش، 1434هـ، 471 ص. 

أعالم  من  علم   )1200( من  يقرب  ما  الكاتب  فيه  وثق 

الجزيرة العربية، من ملوك وأمراء وزعامء عشائر وأعيان 

مناصب  يف  عملوا  الذين  العثامنيني  من  وغريهم  مدن، 

مقدمته  يف  وذكر  العربية.  الجزيرة  بالد   يف  حكومية 

بلغ أكرث  العثامن  الوثائق يف األرشيف  الجديدة أن حجم 

مصنًَّفا  معظمها  أصبح  وثيقة،  مليون  وخمسني  مئة  من 

وجاهزًا لالستفادة منها.

من وثائق القدس ف األرشيف املصي/ اعداد وتحرير عامد 

أحمد هلل، محمد مبوك محمد، رايض محمد جودة.- 

القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 1430هـ،224 ص.
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العربية  للثقافة  عاصمة  بالقدس  االحتفال  مبناسبة  صدر 

التي  الوثائق،  لهذه  درسة  وفيه  )2009م(.  لعام 1430هـ 

تخص العر العثامن فام بعد.

جدة:  الياف.-  عبدالبديع  عدنان  اإلسلم/  صدر  ف  جدة 

املؤلف، 1434هـ، 258 ص.

ومساجدها  وحديثًا،  قدميًا  جدة  آثار  عن  فيه  تحدث 

التاريخية، واملوانئ واملرافئ، وذكر تاريخها يف عهد الرسالة 

وزمن الخالفة الراشدة، وما استنتجه من ِقَدم هذه املدينة 

العريقة، وترجم لكثري من أهلها يف ذلك العهد، أو ما كانت 

له عالقة تاريخية بها.

العلمية  مسريته  عاشور:  ابن  الفاضل  محمد  الشيخ 

واإلصلحية/ حسن املناعي.- تونس: مركز النرش الجامعي، 

1431هـ، 587 ص.

سرية مفصلة وبحث موسع عن عامل مصلح أديب مشهور، 

مفتي  1390هـــ(،  )ت  عاشور  بن  الفاضل  محمد  الشيخ 

ودوره  نشأته  بالقاهرة:  اللغوي  املجمع  وعضو  تونس 

وتفكريه  والسياسية،  النقابية  وحياته  والثقايف،  العلمي 

اإلصالحي، ثم جهوده يف العلوم اإلسالمية، وجهوده اللغوية 

واألدبية والتاريخية.
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كتب مفيدة
القرآن الكريم والدعوة إل تنمية الحسيِّ الجامل/ سعيد 

بن أحمد بوعصاب.- طنجة: املؤلف، 1433هـ، 208 ص.

بنيَّ مقاصد الرتبية الجاملية يف القرآن، وأبرز املعامل الجاملية 

والبحر  واألرض  بالسامء  لذلك  ممثالً  الكونية،  اآليات  يف 

واإلنسان والحيوان، كام تناول أبرز معامل الجامل يف مجال 

العبادات، ويف األحوال الشخصية، واآلداب والقيم الجاملية 

يف بعض القضايا االجتامعية، كاالستئذان والضيافة، ومعامل 

جوانب  بعرض  لذلك  ومثَّل  املالية،  املعامالت  يف  الجامل 

ين والقصاص، ويف مجاالت العالقات  الجامل يف التجارة والدَّ

الدولية، يف حالتي السلم والحرب، ثم عرج عىل ذكر معامل 

الجامل يف الخطاب الدعوي، وقال:

إن الخطاب الدعوي بحاجة ماسة اليوم إىل إبراز مكامن 

الحّس والجامل، يف العرض واألسلوب، واملعنى واملوضوع، 

الدين،  هذا  عىل  ليقبلوا  للناس  دافًعا  ذلك  يكون  حتى 

ويستمسكوا به حتى لو قُطع منهم الوتني، فإن فريًقا من 

الناس غلب عليهم التجهم والغلظة، وحسبوا أن ذلك من 

يكون  أن  ينبغي  من  حالة  تلك هي  وأن  التدين،  طبيعة 

عىل صلة بالدين، وهي نظرة – لعمر الله – خاطئة، وفكرة 

ضعيفة داحضة، فالجامل والذوق فطرة إنسانية، وما الدين 

إال أخو الفطرة، بل هو الفطرة عينها...

عبدالرحمن.-  أرشف  وأحكام/  مبادئ  األولويات:  فقه 

]القاهرة[: مكتبة البلد األمي، 1433هـ، 190 ص.

فقه األولويات هو العلم باألمور التي ثبت لها حق التقديم 

وال  املهم،  عىل  املهم  غري  م  يقدَّ فال  الرشعية،  األدلة  وفق 

ما  م  يقدَّ بل  الراجح،  عىل  املرجوح  وال  األهم،  عىل  املهم 

حقه التقديم، ويؤخر ما حقه التأخري، وال يكربَّ الصغري، وال 

ر الكبري، بل يوضع كل يشء يف موضعه. يصغَّ

خمسة  يف  كتابه  وجعل  األمور،  هذه  املؤلف  درس  وقد 

فصول:

تعريف فقه األولويات وأدلته ومنـزلته.  -

ارتباط فقه األولويات بغريه من أنواع الفقه.  -

وضوابط  وقواعدها،  األعامل،  بني  املفاضلة  أوجه   -

تحديد األولويات.

أهم األولويات التي البد من مراعاتها.  -

مفاسد غياب فقه األولويات بني األعامل ومراتبها.  -
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تقني الرشيعة اإلسلمية ف مجلس الشعب/ تقديم محمد 

عامرة.- القاهرة: مجلة األزهر، 1434هـ، 152 ص.

عام  من  صفر  لشهر  األزهــر  مجلة  هدية  الكتاب  هذا 

مريس،  محمد  الرئيس  عهد  يف  صدر  أنه  يعني  1434هـ، 

وفيه بيان أن الذي قاد عملية تقنني الرشيعة هو األستاذ 

صويف أبو طالب رئيس مجلس الشعب بتوجيه من الرئيس 

أنور السادات، وأن )مجلة األحكام العدلية( التي صدرت 

لفقه  تقنيًنا  كان  1286هـ  عام  العثامنية  الخالفة  عهد  يف 

 ، أنجزته مر  الذي  التقنني  أما  وحده،  الحنفي  املذهب 

الذي تم يف عام 1402هـ )يوليو 1982م( فقد متيز باحتضان 

كل تراثنا الفقهي الذي أبدعته املذاهب الفقهية اإلسالمية 

املعتربة.

مؤمل،  محزن  بأمر  تقدميه  عامرة  محمد  األستاذ  بدأ  وقد 

محل  الغريب  الوضعي  القانون  إحالل  كان  قال:  حيث 

الغزوة  أهــداف  من  معلًنا  هدفًا  اإلسالمية  الرشيعة 

أستاذ  ذلك  عن  عرب  ولقد  الحديثة،  الغربية  االستعامرية 

الحقوق الفرنيس جورج سوردون عندما قال: » إن األسلحة 

يخولنا  وهذا  العربية،  البالد  فتحت  التي  هي  الفرنسية 

اختيار الترشيع الذي يجب تطبيقه يف هذه البالد«. 

هذا  لتحقيق  االستعامر  اعتمد  ولقد  عامرة:  األستاذ  قال 

الغزو القانون عىل سلطة القهر االستعامري، وعىل اإلغراء 

مواد  يف  واملصاغة  املبوبة  الغربية  القانونية  باملدونات 

الوقت  يف  القانون،  رجال  عىل  التناول  وسهلة  مضبوطة 

الذي كان فيه فقه الرشيعة اإلسالمية منترًشا يف بحار كتب 

الفقه، التي ال يستطيع التعامل معها إال املجتهدون وكبار 

الفقهاء ، الذين أصبحوا عملة نادرة بني رجال القضاء..

التفاوض ف التناقض/ محمود بن محمد نسيب الحمزاوي 

يوسف.-  رمضان  خري  محمد  تحقيق  1305هـــ(؛  )ت 

)لقاء  اإلسلمية، 1434هـ، 44 ص.-  البشائر  دار  بريوت: 

العرش األواخر باملسجد الحرام؛ 197(.

إذا  الدعوى والشهادة، أي:  التناقض يف  رسالة يف موضوع 

ناقض نفسه، وجاء بعكس ما قال  أمرًا ثم  عي  املدَّ ادَّعى 

أوالً، أو قريبًا منه، يف نفسه أو يف اآلخرين، فام الحكم يف 

هذا؟ أيؤخذ باألول من قوله أم باآلخر؟ أم ال يؤخذ بهام؟ 

وكيف يكون القضاء إًذا؟

هذا ما بحثه املؤلف، الذي ذكر أنه مل يفرد تصنيف فيه 

عىل  ركز  ثم  نظريًا،  التناقض  أنواع  بنيَّ  وقد  زمانه،  حتى 

الخفاء  ومواضع  فيه،  والتدافع  وفوارقه،  منها،  الفقهي 

منه، وما مينع صحة الدعوى، وإذا مل تتوافق الشهادة مع 

الدعوى، وتفصيل شهادة الشاهدين، والشهادة عىل املرأة، 

وأمثلة  فروع  مع  باملحال،  والدعوى  باملمتنع،  والشهادة 

دقيقة ونادرة.

ومؤلفه عالّمة نابغة، من عائلة دمشقية عريقة، نال رتبة 

الشامية  للديار  مفتيًا  صار  ثم  الروم،  إيالة  عسكر  قايض 

الدين  جامل  الشام  عالّمة  به  وانتفع  1284هـ،  عام  منذ 
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تدلُّ  عديدة،  كتبًا  وصنَّف  تعاىل.  الله  رحمهام  القاسمي، 

عىل علوِّ كعبه يف العلوم، واختصَّ بالفقه الحنفي. 

املطلق.-  عبدالله  بنت  نورة  التجميلية/  األنف  جراحة 

الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1434هـ، 47 ص.

قالت الكاتبة: يقصد بالعمليات التجميلية الرضورية لألنف: 

الحالة  هي  فالرضورة  فعلها،  بعدم  اإلنسان  يهلك  التي 

امللجئة إىل ما البد منه، والعمليات التجميلية الحاجية هي 

جهد  يف  يكون  لكنه  فعلها،  بعدم  اإلنسان  يهلك  ال  التي 

ألجل  وتسهيالً  تيسريًا  تستدعي  والحاجة  وحرج،  ومشقة 

الحصول عىل املقصود.

إلزالة  والحاجية  الرضورية  األنف  تجميل  عمليات  قالت: 

لذلك،  الداعي  لوجود  طبيًا؛  إجرائها  من  مانع  ال  التشوه 

وهو إما إزالة العيب الذي يؤثر عىل الصحة، أو التشوه غري 

املعتاد يف خلقة اإلنسان املعهودة.

التأديب ف العص العبايس األول: دراسة تربوية نقدية/ 

الجامعة  املنورة:  املدينة  قندو.-  أحمد  بن  سليامن 

اإلسلمية، 1432هـ، 552 ص.

ومنهجه،  ونشأته،  التأديب،  مفهوم  بيان  إىل  هــدف 

التأديبية، والتعرف عىل  والخصائص واألساليب والوسائط 

اآلثار  ومعرفة  وأصنافهم،  صفاتهم  وذكر  املؤدبني،  أشهر 

الدولة  من  األول  العر  يف  للتأديب  والسلبية  اإليجابية 

العباسية.

تهدف  شاملة،  تربوية  عملية  التأديب  أن  مؤلفه  وبني 

وغرس  املعارف،  واكتساب  وتنميته،  السلوك  تعديل  إىل 

الوجهة  نحو  وامليول  الرغبات  وتوجيه  األخالقية،  القيم 

الرتبوية  العقوبات  وأن  املتأدب،  أمر  ويل  يحددها  التي 

تتطلب التدرج يف استخدامها، ابتداء من التأديب املعنوي، 

الرتبوية والتعليمية.  العملية  ثم الحيس، وفًقا ملا تقتضيه 

تطبيقات  وضع  مع  التأديب،  بظاهرة  االهتامم  واقرتح 

تربوية ميكن مامرستها يف املدارس املعارصة.
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