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المخطوط الرقمي
محمد خري رمضان يوسف
منذ أكرث من قرنني وحتى يومنا وكتب الرتاث اإلسالمي
التفتأ تقذفها املطابع ،وهي يف كل عام تزيد عن سابقه،
ورضبت أرقا ًما قياسية يف األعوام القريبة السابقة ،بعد
أن ت َّم تحميل مخطوطات كثرية يف الشبكة العاملية
للمعلومات ،وتشجع لنرشها معظم النارشين؛ ملردودها
التجاري ،ولشهرة املكتبات بها ،فهي تُقصد ألجلها ...مع
جامل وإبداع يف تصميم كتب الرتاث ،وتفنن يف الصف
واإلخراج والتنسيق والتجليد ،حتى صار الكتاب الرتايث
مثل مصباح يتألأل بني الكتب ،ويتلهف القتنائه عشاقه،
ويقتنصون أحسن طبعاته يف أبهى حلله.
وتتجدد موضوعات هذه الكتب بالعثور عىل مخطوطات
جديدة مل ت َر النور منذ قرون ،وتكون ضائعة ،أو قابعة يف
زوايا النسيان ،يف مكتبات خاصة ال يعبأ بها وارثوها.
مع اإلشارة إىل وجود مخطوطات كثرية يف املكتباب
العامة والحكومية ومراكز املخطوطات بشكل عام مل
تحقق بعد.
وال توجد هيئة عربية أو إسالمية حتى اآلن تنسق أو
ترشف عىل طباعتها ،مام يعني إعادة طبع الكثري مام طُبع،
واإلبقاء عىل ما مل يطبع منها كام هو!
وإذا علمنا أن رصيدنا من املخطوطات كم هائل ،وال
يوجد لها إحصاء دقيق حتى اآلن ،لكنها بالتأكيد مئات
األلوف عد ًدا ،ومل يطبع منها إال قسم منها ،نصفها ،أقل
أو أكرث ،فإننا ننتظر عرشات السنني األخرى حتى تقع
مطبوعة كلها بني أيدينا ،فقد مىض قرنان واملخطوط باق
بكميات كبرية ...ومازال الطلبة وأهل العلم يشكون من
غياب املصادر التي تلزمهم يف بحوثهم ورسائلهم العلمية،
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ناقصا حتى مثولها بني أيديهم،
ويبقى الكثري من جوانبها ً
وقد تكون قريبة أو موجودة ،ولكن يصعب جلبها؛ ألنه ال
يعرف مصريها ،أو أنها غري مهيأة لسبب ما ،كض ِّن أهلها
بها.
وعليه أقرتح عىل جميع املراكز واملكتبات التي متلك
مخطوطات ،أن تنسخ (تصف) املخطوطات التي عندها،
مام مل يُطبع منها ،بدون تحقيق ،وتنرشها للباحثني ،يف
تجربة أولية ،يستفيد منها الناس ،ويق َّدم فيها تراثنا
املهجور ،وميكن اسرتجاع معلوماته بسهولة بأحدث الطرق
الفنية.
وأرجو أن يكون يف البال أن النسخ لن يكون سهالً
وممت ًعا ،بل يحتاج إىل مران ومراس ،وينبغي أن يراجع
العمل من قبل خبري آخر ومصحح ،ليكون النسخ الطباعي
(الصف) مامثالً للمخطوط ،وما مل ميكن قراءته يستعان
مبحرك البحث عن جملته ،فإذا مل ت َر يرتك مكانها فراغ...
ولن يكون كث ًريا.
ومبا أن التكرار يف املخطوطات وارد ،وأنه من املمكن
أن ينسخها طباع ًيا آخرون ،فإين أقرتح تشكيل هيئة عربية
تقوم فقط بالتنسيق ،وتعلن عن نية كل مركز أو مكتبة عن
صف املخطوط الفالين ،ويكون لها موقع يسمى «الهيئة
التنسيقية للمخطوط الرقمي» ،يكون مرج ًعا ملن يبحث
عن املخطوطات الرقمية ،وميكن أن يطور هذا املوقع
أقسامه ووظائفه ليشمل أعامالً أوسع وأشمل.
وإذا مل توجد هذه الهيئة ،فإن كالً يعلن من خالل موقعه
نيته عن صف القامئة التالية من مخطوطاته.
وإذا تكرر صف املخطوط فال بأس ،فإنه يكون نسخة
أخرى ،ولكل نسخة قيمتها ،وال تخفى فائدتها للباحثني.

وليس هذا االقرتاح بد ًعا من القول ،فإن هناك اتجا ًها
حقيق ًيا بني املكتبات حتى يف صف الكتب املطبوعة منها!
ليسهل عىل الباحثني العثور عىل املعلومة مبحرك البحث،
بدل الحضور إىل املكتبات والبحث عنها يف املطبوع غري
املهيأ صفًا ،أو املعالج بيان ًيا.
إنه مرشوع مفيد بإذن الله ،ولكن البطء يف بدئه متوقع،
وسيكون نافذًا يف يوم من األيام ،قري ًبا أو بعي ًدا ،وسيأخذ
مجراه عندما تبدأ بتنفيذه أو مكتبة أو مركز مخطوطات،
وسيكون تاري ًخا له ،بأن أول ما بدأ به هو الجهة الفالنية.
وهناك فائدة أخرى لهذا املقرتح ال تخفى عىل القارئ،
وهي أن نسخ املخطوطات طباع ًيا يش ِّجع تحقيقها ويس ِّهله،
بل سيتبارى إىل ذلك أهله ،وتزداد وتتضاعف بذلك الكتب
الرتاثية املطبوعة ،املحققة منها وغري املحققة ،وسيتحقق
بذلك هدف كبري مام خطِّط له.
وللقارئ أن يتصور حجم الجرمية التي كان يرتكبها
بعض املسؤولني عن املخطوطات ،الذين كانوا يعرقلون
حصول الباحثني عليها ،ويضعون لها الرشوط تلو الرشوط،
ويزيدون عليها كلام ازداد اإلقبال عليها ،ولو سمحوا بها
كام أُبيح قسم منها اآلن ،لكان املحقَّق منها مضاعفًا.
ومازال يف معاقلنا الثقافية أمثال من ذكرت ،ممن وصلوا
إىل مناصب إدارية يف جهات علمية ،أمثال معارض الكتب،
بحب العلم وأهله ،فهم يف واد،
ولكن نفوسهم مل
ترشئب ِّ
َّ
والعلم يف واد؛ بل قد فجع بهم العلم ونكس.
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مجمع لغوي ح ّر
محمد خري رمضان يوسف
وهذا اقرتاح آخر ،كان قد أرقني أمره منذ سنوات طوال،
عندما جاءين شخص يف مكان عميل يسأل عن معنى كلمة
يريد أن يسمي بها مؤسسة لهَّ ،
فشك فيها بعض من سمعه
أوالً ،وطلبوا منه أن يتأكد ،فقام ليتحرك الرجل ،ولكن أين
يذهب؟ ومن يسأل؟ هل يذهب إىل الجامعات ويدخل
إىل غرف األساتذة ويعرف اللغويني منهم ليسألهم ،أم
يذهب إىل منازلهم ،أم يذهب إىل مؤسسة صحافية ويسأل
صحاف ًيا ،وبالء اللغة من قبلهم ،وهكذا دارت به األسئلة
حتى قيل له :اذهب إىل مكتبة فلعلك تجد بغيتك هناك.
فجاء إليها ،ولكن يسأل من منهم؟ ويبدو أنه دار دورات
يف املكتبة فلم يعرفوا من ينبغي أن يُسأل من موظفيها،
فتذكروا شخيص الضعيف بعد ألي ،فإذا به أمامي ويسألني،
فلم أعرف ،وقال :أين أذهب إذًا؟
لحل
تذكرت حينئذ أنه لو كان يف البلد «مجمع لغوي» َّ
إشكاالت كثرية ،تهم الفرد واملجتمع والعلم والحضارة
والوطن! وسينتظر قامئة طويلة من األوراق املع َّدة له
ليعقد لها اجتامعات ويستعني بآراء خرباء اللغة وأساتذة
النحو الكبار.
وتوجد مجامع لغوية عربية خارج البلدان العربية،
وال يوجد يف بعض العربية منها ،وتوجد يف بلدان فقرية
منها ،وقد قطعت أشواطًا كبرية يف خدمتها ،حتى صارت
من ًربا حضاريًا يُفتخر به ،وال توجد يف الغنية القادرة عىل
إنشاء عرشات املجامع العلمية والفنية ،اللغوية وغريها،
وال شك أن املرشوع يُطرح ،ولكنه يتعرث كم تتعرث كثري من
الخرية ،التي ترفع من شأن العلوم واألوطان،
املرشوعات ِّ
وال يتصور حجم نتائج غيابها ،ألنه ال يعرف من يق ِّدر
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قيمتها .وإذا علمنا أن يف كل بلد عريب يوجد العرشات من
خرباء اللغة العربية ،وأعضاء عاملون أو أعضاء رشف يف
مجامع لغوية ،يف بلدانهم أو خارجها ،ويف كل بلد يوجد
يحب اللغة العربية ويغار عىل لغة كتاب الله الكريم،
من ُّ
ويفديها بوقته وماله ،فإين أقرتح أال ينتظر املحرومون منها
حتى تتصدق الدولة عليهم مبجمع لغوي ،وميكن ألحباب
لغتنا السمحة أن يجتمعوا يف «مجمع لغوي ح ّر» ،ويقوموا
بأعاملهم يف غرف متواضعة ،ويق ِّدموا نتائج اجتامعاتهم
ونشاطات املجامع اللغوية األخرى ،حتى يشكِّلوا داخل
البلد ثقافة لغوية واس ًعة مفيدة ،وحتى لو أنهم اكتفوا
بنرش أعامل املجامع األخرى ملا كان قليالً ،وليكتفو مبجلة
وموقع ،ونرشات ومحارضات ،وجهاز إعالمي قدير.
وال أقلل من قيمة «الجمعيات اللغوية» وما يف مسامها،
ففيها خري كثري ،لكن القصد هو أن تؤ َّدى األعامل مبثل قوة
وخربة املجامع اللغوية.
فالجهود الفردية ال تُنكر ،بل قد يكون فيها إنتاج أوفر،
وحصيلة أكرب ،وبركة أكرث؛ لنشاط أصحابها وإخالصهم
ومتابعتهم .وأرضب مثالً عى ذلك العامل اللغوي الكبري
نصار من مرص ،الذي َّأسس ورأس «جمعية لسان
عاطف ّ
العرب» ،فكانت شغله الشاغل ،وه َّمه الذي س َّخر له حياته
كله ،وانخرط يف عضويتها نخبة طيبة من رجال األزهر
ومن سائر التخصصات .وكان من نشاطاتها عقد املؤمترات
السنوية ،وإقامة الندوات واللقاءات العلمية ،واملسابقات
حريصا
الطالبية يف املدارس والجامعات واملعاهد ،وكان
ً
عىل أن تتكون مجالس قومية عليا للغة العربية يف
األقطار العربية جميعها ،ولتكون هناك قمة عربية سنوية
للغة .لقد كان من املرابطني املدافعني عن اللغة العربية

بإخالص ،وعمل عىل انعقاد ستة مؤمترات سنوية دولية يف
مؤسسة عربية
جامعة الدول العربية ،وآمن برضورة وجود َّ
دولية تسفر عن توحيد املناهج ونرش التحدث بالفصحى
السليمة .وأعد ما يقرب من ( )1500حلقة لربنامج ثقايف
باللغة العربية الفصحى بعنوان «اللغة والحياة» بخ ِّط
يده ،يف ملفات تتوزعها املوضوعات ،وجعلها عىل هيئة
برنامج يكون محاورة بني راو وراوية فصيحني .وال يزال
هذا الربنامج حبيس تلك امللفات .وأدعو إىل إحيائها ،وإىل
إحياء دور الرجل كامالً ،الذي توفاه الله عام 1423هـ.
والذي ينقص املجامع اللغوية كلها هو أن أمرها غري
نافذ ،فال أمر لها عىل وزارة أو جامعة أو دائرة حكومية،
فال بأس عليها إن مل تأخذ بقرارات املجمع ،وال ت ُحاكم إن
استعملت مصطلحات أجنبية ،أو كرثت أخطاؤها يف هذا
وغريه ،فال سلطة لها عليها ،وال غرامات تؤخذ منها .وهو
يشل بعض عملها األسايس ،ويُسأل عن فائدتها
نقص كبريُّ ،
املرجوة؟ والله املعني.

6

كتب متميزة
صدر كتاب (لوحات فنية من روائع الخط العريب) أعده
الخطاط أحمد صربي زايد ،عن دار الكتب العلمية ببريوت
عام 1433هـ ،ويقع يف  96ص.

وقبل إبراز هذه اللوحات الجميلة ،أورد مقدمة طويلة
بخطه يذكر فيها ترجمته ورحلته مع الخط يف مرص
وخارجها ،ثم َّبني كيفية صنع األحبار ،وتجهيز الورق،
وطريقة عمل لوحة فنية ،وتنفيذ اللوحات الخطية عىل
السطوح املختلفة ،مثل الكتابة عىل الزجاج ،وطريقة
الطباعة بالسلك سكرين ،وطريقة الكتابة عىل الرخام،
والكتابة بالسريما (خيوط القصب عىل القطيفة السمراء)،
والحفر عىل الزجاج ،وعىل النحاس.
ومن النامذج التي أوردها:
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أدب في الكتاب والقلم
أليب هالل العسكري كتاب معروف عنوانه (ديوان
خص الباب التاسع منه لصفة القلم والدواة
املعاين)َّ ،
والقرطاس ،قال يف وصف كتاب:
الكلم
الكتب ُع ُ
قل شوار ِد ِ
ُ

ائد ِ
والخ ُّط خي ُط فر ِ
كم
الح ِ

وورد إليه كتاب فأعجبه ،ووصفه يف نرث بليغ فقال:
أسمعت بورود كتاب أم ظفرتُ برجوع شباب،
ما أدري
ُ
ثم وصل بعد انتظار له شديد ،وتطلع إىل وروده طويل
عريض ،فتأملته فلم أدر ما تأملت! أخطًّا مسطو ًرا أم
روضا ممطو ًرا ،أم كال ًما منثو ًرا أم وش ًيا منشو ًرا؟ ومل أدر
ً
ما أبرصت يف أثنائه :أبياتَ شعر أم عقو َد د ّر؟ ومل أدر ما
حل بوا ٍد ظآمن ،أم غوثٌ سبق إىل لهفان؟
حملت :أغيثٌ َّ
وأورد للشاعر الحسن بن وهب قوله:
اب
مدا ٌد ُ
مثل خـافية الغـر ِ
اب
وقرطـاس كرقراقِ الرس ِ
ٌ

اب
وأقال ٌم كمرهف ِة الحر ِ
الشباب
وألفـا ٌظ كأيـام
ِ

سألت و ّراقًا عن حاله فقال :عييش
وقال أبو هفان:
ُ
أدق من مسطرة ،وجاهي ُّ
أضيق من محربة ،وجسمي ُّ
أرق
ُ
شق القلم ،ويدي أضعف
من الزجاج ،وحظِّي أخفى من ِّ
من قصبة ،وطعامي أم ُّر من العفص ،ورشايب أسود من
عربتَ عن
الحرب ،وسوء الحال ألز ُم يل من الصمغ .فقلتَّ :
بالء ببالء فحسبك!
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العلم باالختالف
إن العلم باختالف الفقهاء ُّ
يدل عىل االطالع واملدارسة
ومعرفة وجوه املسألة وحكمها ،وقد ع َّد العلامء هذه
الصفة فقهاً وعلامً ،وأورد العالمة ابن عبدال ِّرب أقواالً للعلامء
يف ذلك ،يف كتاب القيم « :جامع بيان العلم وفضله» (ص
 ،)411 – 407من ذلك:
قال قتادة :من مل يعرف االختالف مل يش َّم رائحة الفقه
بأنفه.
قال سعيد بن أيب عروبة :من مل يسمع االختالف فال
تع ُّدوه عاملًا.
قال هشام بن عبيدالله الرازي :من مل يعرف اختالف
الفقهاء فليس بفقيه.
الرجل أن يُفتي؟
َ
ُسئل عبدالله بن املبارك :متى يسع
قال :إذا كان عاملًا باألثر ،بص ًريا بالرأي.
قال ابن املاجشون :ال يكون فقي ًها يف الحادث من مل يكن
عاملًا باملايض.
قال يحيى بن سالم :ال ينبغي ملن ال يعرف االختالف أن
أحب
يُفتي ،وال يجوز ملن ال يعلم األقاويل أن يقول :هذا ُّ
إ ّيل.
وقال آخر :ال يسلم العامل من الخطأ ،فمن أخطأ قليالً
قليال وأخطأ كث ًريا فهو
وأصاب كث ًريا فهو عامل ،ومن أصاب ً
جاهل.
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مخطوطات لم تطبع
• الشيخ محمد بن سامل البيحاين عامل كفيف من
عدن ،مؤسس املعهد العلمي اإلسالمي ،إمام وخطيب
جامع العسقالين ،تويف عام 1391هـ.
مازالت له كتب مخطوطة مل تطبع ،وهي أكرث من ()30
كتابًا ،منها:
 األديب الضائع. تحليل حديث فضل صالة الجامعة. التخفيف عىل الناس والرفق بهم.يحل املشكالت.
 دي ٌن ُّ عرش كلامت يف اإلسالم مطلوبة من املسلم. عىل شاطئ القرآن الكريم. قصيدة البقرة. مؤمتر العميان. مجموع مقاالته. مذكراته.• محمد بن محمد السامحي من علامء األزهر ،من
محافظة الغربية مبرص .د َّرس التفسري والحديث بكلية
أصول الدين ،ويف ليبيا وبالد الحرمني ،تويف عام 1404هـ،
1984م
مام مل يطبع له من الكتب :القرآن الكريم والقضايا
اإلنسانية ،آيات األلوهية يف القرآن الكريم ،التأمني من
الزاوية اإلسالمية ،يف ظالل اإلسالم ،تفسري القرآن الكريم
حسب النزول (وصل فيه حتى سورة الزمر) ،تيمية ير ُّد
عىل ابن تيمية (عدة مقاالت).
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• عبدالحميد العلوجي باحث موسوعي من بغداد،
تويف عام 1415هـ ،ترك بني يدي ولده غسان مذكراته
"ذكريات ومطارحات" يف ( )600صفحة ،وأوصاه بعدم
نرشها نظرا ً ملا تحوي من رصاحة متناهية قد تحرج
اآلخرين ولعلها تجرحهم.
وكان يتمنى لو وجد من يرعى مرشوعه الضخم
"املوسوعة القرآنية" الذي رشع يف كتابته منذ سنة 1372هـ،
بدالً من أن يبقى محفوظاً يف صناديق مقفلة.
• عبيدالله مدين أديب مؤرخ من املدينة املنورة ،من
جل
أرسة وجيهة ثرية ،تويف عام 1396هـ1976 ،م .قىض َّ
عمره يف تأليف كتاب «معلمة تاريخ املدينة» ،وذكر أنه
يقع يف حوايل  12مجل ًدا ،وال أعرفه مطبو ًعا!

غرة على طرة
جاء يف آخر مخطوطة «امللخص يف معرفة علم الحديث»
أليب إسحاق إبراهيم بن محمد الطربي (ت 722هـ) نسخة
محفوظة يف مكتبة جامعة امللك سعود بالرياض:
أحب حديثَ املصطفى وأو ُّد ُه ** وأدرس ُه عمري وأضب ُط كتب ُه
ُّ
تجىل له واملر ُء مع من أح َّب ُه
وذلك عند املصطفى يل شاه ٌد ** َّ
 يف البخاري ثبت شهود املالئكة بد ًرا ،قال [تقيئلت عن الحكمة يف قتال املالئكة مع
الدين] السبيكُ :س ُ
النبي صىل الله عليه وسلم ،مع أن جربيل قادر عىل أن
يدفع الكفار بريشة من جناحه؟
فقلت :وقع ذلك إلرادة أن يكون الفعل للنبي صىل الله
عليه وسلم وأصحابه ،وتكون املالئكة مد ًدا عىل عادة مدد
الجيوش؛ رعاية لصور األسباب وسنتها التي أجراها الله
تعاىل يف عباده.
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رحلة حج نادرة
رحلة نادرة قام بها السيد «أحمد عيل الشاذيل» من
مرص ،صاحب مجلة «اإلسالم» ومحررها ،إىل الحج عام
1321هـ ،ود َّون ما حصل له فيها ونرشها يف العام التايل من
ح َّجته ،وسامها «الرحلة الوهبية إىل األقطار الحجازية»،
وتقع يف  86ص .
كتبها ومازالت الحجاز تحت حكم الدولة العثامنية،
وهي ضعيفة ،يف آخر عهودها ،وواليها أحمد باشا راتب،
ورشيف مكة عون ،ولذلك مل يكن الكاتب راض ًيا عن
أحوالها ،وخاصة من الناحية األمنية ،وكرثة الرضائب ،وما
إىل ذلك ،وكان مام جاء يف كالمه عنها« :إننا مل نضع هذه
الرحلة وما اشتملت عليه من الحوادث الفظيعة وأسبابها
إال ليطلع عليها
أولياء األمور فيسعوا يف إصالح حكومة األقطار الحجازية،
ويقطعوا دابر الظاملني واملفسدين يف األرض املقدسة...
وليعلم إخواننا أننا إذا ذكرنا الحقائق مل نخش يف الحق
لومة الئم ،ألننا ال نريد سو ًءا لديننا ولدولتنا ،وإننا مل نذكر
ذلك إال غرية عىل الدين وامللة ،وحفظًا لكرامة الدولة
العثامنية.»..
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فهرس نادر
فهرس بدون عنوان واضح! لكن جاء بعد سطور باللغة
العثامنية ما يفيد موضوعه باللغة العربية ،وهو هكذا:
«هذا سجل جليل يتضمن تعليامت املكتبة العمومية يف
دمشق.»...
فهو فهرس ملحتويات املكتبة العمومية بدمشق يف
أواخر الحكم العثامين ،وقد طُبع مبطبعة الجمعية الخريية
بدمشق عام (1299هـ) ،املوافق لعام 1881م .ويقع يف
( 102ص) من الحجم الكبري ( 29سم).
وفيه وصف ببليوجرايف تفصييل لكل كتاب ،مرت ًبا حسب
موضوعه ،يف ()29ف ًنا ،من القرآن الكريم إىل علم الزراعة،
وبيان بعدد الكتب يف كل فن ،مثل :فقه السادة الحنفية
( 163كتابًا) ،وعلم السرية النبوية ( 57كتابًا) ...وهكذا.
وبلغ مجموع ما يف املكتبة حتى تاريخه ( )2465كتابًا.
وقد سبق بيان الكتب (تعليامت) أي لوائح وتنظيامت
خاصة بالكتب واملكتبات ،يليها (إخطار) أي (إشعار) بأن
املكتبة مركبة من عرش مكتبات ،وأنها عظيمة قدمية ،
أكرث كتبها مصحح عىل
أيدي العلامء املشاهري،
بخطوط
وبعضها
مؤلفيها ،وهي من
أوقاف أناس متفرقني...
إلخ.
ويف آخره (صورة
السند املقدم من
طرف املحافظني عىل
املكتبة) من أنهم
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تسلموا املكتبة مبحتوياتها املعروفة واملعدودة ،ثم (صورة
التصديق الحاصل من طريق الجمعية الخريية) بتأسيس
هذه املكتبة (العمومية) ،وأخ ًريا (صورة التصديق الحاصل
من طرف جمعية املكتبة العمومية).

مؤ ِّلف ومؤ َّلفات
العالمة محمد بن محمد املـُرير فقيه ماليك مجتهد،
قاض ،من تطوان .تقلب يف عدد من املناصب ،منها :قضاؤه
بالقرص الكبري ،ثم بتطوان ،ثم ُع ِّني شي ًخا للعلوم خلفًا
فرئيسا للمحكمة العليا لالستئناف
للفقيه أحمد الرهوين،
ً
الرشعي .مت َّيز بالتؤدة والوقار ،واالشتغال بالعلم ،والبعد
عن السفاسف ،والحرص عىل االطالع عىل أحوال العرص
وتقلباته السياسية واالجتامعية .وكانت له مجالس علم،
أهمها دروسه التي ألقيها باملعهد الديني العايل بتطوان يف
التفسري من «الجامع ألحكام القرآن» البن العريب ،كام ألقى
دروسا يف ألفية ابن مالك ،وأخرى رشح فيها الشفا للقايض
ً
عياض .تويف عام 1398هـ1977 ،م.
مل يطبع من مؤلفاته سوى كتاب «األبحاث السامية يف
املحاكامت اإلسالمية» ،وفهرسة له سامه« :النعيم املقيم يف
ذكر مدارس العلم ومجالس التعليم» (7جـ).
ومام مل يطبع له :العقود اإلبريرية عىل طرر الصالة
املشيشية ،الروض الباسم يف غيث نظم ابن عاصم (يف
جزأين) رشح فيه تحفة الحكام البن عاصم الغرناطي،
بلوغ األمل باملهم من رشح العمل (رشح فيه العمل
الفايس) ،الدرر العقيانية عىل درر األحكام القرآنية ،إقامة
الدليل والربهان عىل حرمة متثيل قصة أهل الكهف يف
القرآن ،القول الفصل والحكم العدل يف مسألة القبض
والسدل ،الدرر املؤلفة يف ذكر آل املعرفة ،نظام الحسبة،
املباحث اللطاف يف الفطر والصوم بالتلغراف ،إخراج زكاة
الفطر باملال ،قرة العيون بحكم إقطاع ابن ريون ،رسالة
يف التعريف بالسلطان محمد بن عبدالله ،رسالة يف أخبار
الدولة السعدية (.)1
الحركة العلمية والثقافية بتطوان ص  ،548معلمة املغرب .7095/21

()1
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مسرد من كتاب
أورد األستاذ خالد الباتيل يف مقدمة كتابه « التفسري
النبوي» الصادر يف الرياض عام 1432هـ ،قامئة بالكتب
والرسائل الجامعية التي تناولت تفسري النبي صىل الله
عليه وسلم للقرآن الكريم ،وهي:

التفسري الصحيح :موسوعة الصحيح املسبور من
التفسري باملأثور /حكمت بشري ياسني .صدر عام 1420هـ،
 4مج.
صح تفسريه من القرآن الكريم عن النبي صىل
ما َّ
الله عليه وسلم يف النصف األول من القرآن الكريم /عواض
بن بالل العويف (رسالة ماجستري – الجامعة اإلسالمية
باملدينة املنورة1400 ،هـ).
التفسري النبوي الصحيح يف القرآن الكريم يف
النصف الثاين من القرآن الكريم .رسالة دكتوراه للباحث
السابق1403 ،هـ.
املعتمد من املنقول فيام أوحي إىل الرسول صىل
الله عليه وسلم /بهاء الدين حيدر بن عيل القايش (فرغ
16

منه عام 776هـ ،طبع يف مجلدين).
الصحيح املسند من التفسري النبوي للقرآن الكريم/
إبراهيم أبو عمة ،طبع عام 1410هـ134 ،ص.
الجواهر والآللئ املصنوعة يف تفسري القرآن العظيم
باألحاديث الصحيحة املرفوعة /عبدالله بن عبدالقادر
التليدي ،صدر عام 1424هـ1119 ،ص.
التفسري النبوي للقرآن الكريم وفضائله /عبدالباسط
محمد خليل ،طبع عام 1421هـ 329 ،ص.
التالزم بني الكتاب والسنة من خالل الكتب الستة/
جمع صالح بن سليامن البقعاوي .طبع يف الرياض عام
1416هـ565 ،ص.
جامع التفسري من كتب األحاديث /أرشف عىل
إخراجه خالد عبدالقادر آل عقدة .صدر يف ( )4مجلدات
بالرياض عام 1421هـ.

كتب الالمات
كتب الالمات تكون يف النحو ،ولكرثة دالالتها صنفت
فيها كتب ،وكتبت فيها مقاالت ،وبحثت فيها مسائل ،كام
تم تحقيق بعضها وطبعت يف عرصنا ،وهي ألعالم العربية،
منها:
 كتاب الالمات أليب إسحاق الزجاجي (ت  337هـ)،حققه األستاذ مازن املبارك.
 كتاب الالمات للعالمة أحمد بن فارس (ت 395هـ) ،حققه شاكر الفحام.
 كتاب الالمات أليب الحسن عيل بن محمد الهروي(ت  541هـ) ،حقق يف رسالة جامعية باألزهر وطبعت.
 ثم إنه صدر كتاب جديد (الالمات) من تأليفإسامعيل بن عبدالله النحاس املقرئ ،املتوىف نحو عام
290هـ ،فيكون من أقدم من ص َّنف يف هذا ،وقد حققه
األستاذ طه محسن ،وطبع يف دمشق عام 1433هـ.
ويعرف أنه تأليف عىل النمط القديم ،إذ ال تكاد تجد
فيه كال ًما للمؤلف ،وإمنا كله أمثلة ،وكلها من القرآن
الكريم ،وقد صنف ورتب ،فبدأ بالم القسم ،وانتهى بالم
قسام لها.
الوعيد ،يف (ً )17
وقد سبقه يف التأليف أبو الحسن سعيد بن مسعدة
األخفش (ت 215هـ) ،فله (المات القرآن) ،ذكره له ابن
النديم يف الفهرست.
وبعده ابن كيسان (ت  320هـ) ،ذكره له السيوطي يف
بغية الوعاة.
وحديثًا (1400هـ) صدر كتاب :الالمات :دراسة نحوية
شاملة يف ضوء القراءات القرآنية /عبدالهادي محسن
الفضيل.
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سالسل متنوعة
سلسلة متتابعة

«املوسوعات اإلسالمية املتخصصة» سلسلة يرشف
عليها ويقدم لها محمود حمدي زقزوق ،الذي كان وزي ًرا
لألوقاف ،ويكتب فيها جهابذة الفكر اإلسالمي يف مرص،
وتصدر عن املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية ،وقد صدر
منها عرشة أعداد حتى عام 1431هـ ،منها:
«موسوعة علوم الحديث الرشيف”( :رقم .)2
«موسوعة أعالم الفكر اإلسالمي” (رقم .)3
“موسوعة التصوف اإلسالمي « (رقم .)8
«موسوعة العقيدة اإلسالمية” (رقم .)10
ويستفيد منها القارئ لبحوثها املتنوعة واملتخصصة.

سلسلة فقهية

«سلسلة بحوث فقهية يف قضايا معارصة” سلسلة
رشعية مفيدة ،يف قضايا وظواهر ونوازل متعددة ،صدرت
عن دار الكتب العلمية ببريوت عام 1433هـ ،رأيت منها
ثالث سالسل ،وهي يف خمسة أو أكرث ،ومؤلفها األستاذ
عارف عيل عارف القره داغي ،متخصص يف الفقه املقارن،
حاصل عىل الدكتوراه من الجامعة اإلسالمية ببغداد منذ
عام 1412هـ ،ويعمل أستاذًا يف الجامعة اإلسالمية مباليزيا،
18

وهي:

أ  -السلسلة الثانية :مسائل رشعية يف الجينات البرشية،
وتحتوي عىل:
رؤية إسالمية لعلم الهندسة الوراثية واالستنساخ

البرشي.
 بصامت الجينات ودورها يف اإلثبات الجنايئ. البصمة الجينية ودورها يف قضايا النسب. االختيار الجيني والوقاية من األمراض الوراثية. -البصمة الوراثية وأثرها يف اللعان.

ب – السلسلة الثالثة :بحوث يف القضاء اإلسالمي،
وتتضمن:
 القرائن ومدى حجيتها يف الفقه اإلسالمي. قضاء القايض بعلمه الشخيص. الوكالة بالخصومة (املحاماة) بني املانعني واملجيزينيف الفقه اإلسالمي املعارص.
 الضوابط الرشعية ملامرسة املحاماة. الصوت والصورة ومدى االعتداد بهام يف اإلثباتالجنايئ.

جـ  -السلسلة الخامسة :مسائل فقهية معارصة ،وبحوثها:
 بيع العالمة التجارية والترصف فيها. قضايا معارصة يف الرهن. -إفشاء الرس يف الفقه اإلسالمي :الرس الطبي منوذ ًجا.
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آثار متكاملة

صدرت «آثار الشيخ زيد الفياض رحمه الله» (-1350
1416هـ) يف سلسلة آثاره الكاملة عن دار األلوكة للنرش
بالرياض عام 1433هـ ،بعضها سبق طبعها يف أثناء حياة
املؤلف ،وبعضها تطبع ألول مرة ،رأيت منها حتى الرقم
(( ،)،)12وهي:

 العلم والعلامء. الدين والعلم. واجب املسلمني يف نرش العلم. الدعوة إىل الله. بحوث ومناقشات. صور من الجهاد. الفرق الضالة وانحرافاتها. اليهود والحركات الرسية. أخطاء يف كتاب أصول العامل الحديث ومعه الرد عىلبيومي وقنديل
 دفاع عن معاوية. -الخميني :ضالالته وانحرافاته.

مجاميع
مجموع في العلم

أربع رسائل ف آداب العلم ومقدماته /تصحيح أيب
يحيى الحداد -.القاهرة :املكتبة التوفيقية1434 ،هـ428 ،
ص (متعدد الرتقيم).

ويتكون من:
 -1مثر الثامم :رشح غاية اإلحكام يف آداب الفهم
واإلفهام ،ملؤلفه محمد بن محمد األمري الكبري (ت
1232هـ).
و (غاية اإلحكام) ملحمد سبط عبداللطيف الطحالوي.
 -2فيض الحرم يف آداب املطالعة ،ملؤلفه أحمد بن
لطف الله (ت 1113هـ).
وهو يف البحث واملطالعة والفهم.
قال يف مبحث (الغلط اللفظي) :ومن [الغلط] اللفظي ما
يرجع إىل املفرد ،إما من جهة وضعه وذاته ،مثل االشرتاك،
والحقيقة ،واملجاز.
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وإما من جهة صورته اإلعاللية ،مثل «مختار» اسم فاعل
ومفعول.
رضا.
أو اإلدغاميةُ « :م َّد» ماض ًيا مجهوالً ،وأم ًرا حا ً
وإما من جهة إعرابه ،مثل املرفوع باملرفوع.
أو من جهة إعجامه ،مثل املص َّحفات...
 – 3رسالة فيام يتعلق بالضامئر من األوهام ،البن كامل
باشا (ت  940هـ).
قال يف مقدمته :هذه رسالة رتبناها يف رفع ما يتعلق
بالضامئر من األوهام ،الدائرة عىل ألسنة خواص األنام،
كاألمثال الدائرة منها ما شاع فيام بينهم وانترش ،وارتكز يف
ضامئرهم وتقرر ،من وجوب االحرتاز عن انتشار الضامئر
املتسقة يف الكالم وتفككها ،ملا فيه من اإلخالل بحق النظم
وحسن االنتظام...
 – 4فتح الرحمن برشح لقطة العجالن وبلة الظآمن،
للشيخ أيب يحيى زكريا األنصاري (ت  926هـ).
ولقطة العجالن للزركيش (ت  794هـ) ،وهو يف املنطق.
مجموع نافع

العالمة محمد أمني بن عمر املعروف بابن عابدين،
كان فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية يف عرصه ،تويف
عام  1252هـ ،وهو صاحب «رد املحتار عىل الدر املختار»
املعروف بحاشية ابن عابدين ،وله كتب أخرى ،ورسائل
مضمومة يف مجموع بلغت ( )32رسالة ،وقد أُعيد إصدارها
بعنوان “مجموع رسائل االمام ابن عابدين الحنفي»
باهتامم محمد عبدالرحمن الشاغول عن املكتبة األزهرية
للرتاث بالقاهرة عام 1432هـ ،وهذه محتويات املجموع
من الرسائل:

 العلم الظاهر يف نفع النسب الطاهر. عقود رسم املفتي. الفوائد املخصصة بأحكام يك الحمصة. منهل الواردين من بحار الفيض عىل ذخر املتأهلنييف مسائل الحيض.
 رفع الرتدد يف عقد األصابع عند التشهد. تنبيه ذوي األفهام عىل أحكام التبليغ خلف اإلمام. شفاء العليل و ّبل الغليل يف حكم الوصية بالختامتو التهاليل.
 منة الجليل ذيل شفاء العليل و ّبل الغليل لبيانإسقاط ما يف الذمة من كثري و قليل.
 تنبيه الغافل و الوسنان عىل أحكام هالل رمضان. اتحاف الذيك النبيه بجواب ما يقول الفقيه. اإلبانة عن أخذ األاجرة عىل الحضانة. تحرير النقول يف نفقة الفروع و األصول. رفع االنتقاض و دفع االعرتاض عىل قولهم :األميانمبنية عىل األلفاظ ال عىل األغراض.
 رفع االشتباه عن عبارة األشباه. تنبيه الوالة و الحكام عىل أحكام شاتم خري األنام أاوأحد اصحابه الكرام عليه وعليهم الصالة والسالم.
 األقوال الواضحة الجلية يف تحرير نقض القسمة و21

مسألة الدرجة الجعلية.
 العقود الدرية يف قول الواقف عىل الفريضة الرشعية. غاية املطلب يف اشرتاط الواقف عود النصيب إىل أهلالدرجة األقرب فاألقرب.
 غاية البيان يف أن وقف االثنني عىل أنفسهام وقف الوقفان.
 تنبيه الرقود عىل مسائل النقود تحبري التحرير يف إبطال القضاء بالفسخ بالغنب الفاحشبال تغرير.
 تنبيه ذوي األفهام عىل بطالن الحكم بنقض الدعوىبعد اإلبراء.
 إعالم األعالم بأحكام اإلقرار العام. نرش العرف يف بناء بعض األحكام عىل العرف. تحرير العبارة فيام هو أوىل باإلجارة. أجوبة محققة عن أسئلة مفرقة. مناهل الرسور ملبتغي الحساب و الكسور. الرحيق املختوم رشح قالئد املنظوم. إجابة الغوث ببيان حال النقباء و النجباء و األبدال والغوث.
سل الحسام الهندي لنرصة موالنا خالد النقشبندي.
 ّ الفوائد العجيبة يف إعراب الكلامت الغريبة. -بغية الناسك يف أدعية املناسك.

كتب في كتاب
كتاب يف صفحات -.ليبيا :املؤسسة العامة للثقافة،
1432هـ 4 ،مج

هذا كتاب بدون مقدمة وال خامتة ،فيه عرض ملجموعة
كبرية من الكتب الصادرة حديثًا ،يف جميع الفنون ،لكن
يبدو أن الرتكيز عىل شهرة الكتاب أو معالجة قضايا
اسرتاتيجية حيوية ،وهي بني عربية وغربية ،ورمبا ظهرت
مبناسبة اختيار (رست عاصمة الثقافة العربية 2011م)
الذي وسم به الغالف ،وأنتقي هنا بعض العناوين التي
عرضت يف الكتاب من باب إطالع القارئ عليها ،فمنها:
 التحالف ضد بابل /جون كويل. التطرف العلامين يف مواجهة اإلسالم /يوسفالقرضاوي.
 الدولة املستوردة :غربنة النصاب السيايس /برترانبادي (عن التبعية يف دول العامل الثالث).
 الهيمنة أم البقاء؟ /نعوم تشومسيك.22

 الرقابة املركزية األمريكيبة عىل اإلنرتنت يف الوطنالعريب /مصطفى عبدالغني.
 الطبقة الحاكمة يف أمريكا /ستيف فريزر ،غاريغريستل.
 القضاء املرصي بني االستقالل واالحتواء /طارقالبرشي.
 صعود الربوتستانتية االيفانجليكية يف أمريكاوتأثريه عىل العامل اإلسالمي /محمد عارف.
 الشيعة يف العامل /فرانسوا تويال. غروب الطاقة /ريتشارد هاينربغ. تاريخ األمريكيني ذوي أصول عربية /غريغوريأورفيل.
 املسألة الدينية يف القرن الواحد والعرشين /جورجقرم.
 صحوة الشيعة /ويل نرص. بنات إيران (رواية) /ناهيد رشالن. -الحرب الرسية مع إيران /رونان بريغامن.

مؤتمر في كتاب

صدر يف ( )9أجزاء (6179ص) كتاب «السجل العلمي
ملؤمتر ظاهرة التكفري» بدون أي بيانات نرش ،سوى شعار
جامعة اإلمام (وهي يف الرياض ،ولها فروع يف محافظات
أخرى) ،ويبدو من هيئته أنه نرش عام 1434هـ ،أو العام
الذي قبله .ومعه مجلد مستقل يف  173ص باللغة العربية،
و 193ص باللغة اإلنجليزية ،بعنوان «ملخصات البحوث
املقدمة للمؤمتر.
ومن عناوين البحوث املقدمة للمؤمتر:
 رشوط التكفري وضوابطه. أنواع التكفري وأحكامها (التكفري املطلق وتكفرياملعني والفرق بينهام).
َّ
 مفهوم الجاهلية وعالقته بالتكفري. خطورة التكفري وضوابطه يف السنة النبوية. التكفري :رشوطه وموانعه وأهم قواعده. حد الكفر والتكفري. التكفري :ماهيته وأحكامه.23

 درء التكفري بالشبهات. الجذور الفكرية لظاهرة التكفري عند املسلمني. جذور ظاهرة التكفري يف األديان الكتابية. السناريوهات املحتملة ملستقبل ظاهرة التكفري:ورقة عمل استرشاقية.
 دور وسائل اإلعالم يف الرتويج لألفكار التكفريية. األسباب الفكرية املؤدية لظاهرة التكفري. تكوين االتجاهات التعصبية والتكفري. الجهل بالعلم الرشعي وأثره يف نشوء ظاهرةالتكفري.
 الجهل والهوى سببان رئيسان لظاهرة التكفري. عقلية التكفري وسامت شخصيته :رؤية نفسيةواجتامعية.
 موقف السنة النبوية من الغلو يف الدين. التحذير من الغلو يف ضوء القرآن الكريم. العوامل الرتبوية غري السليمة املؤدية إىل انتشارظاهرة الفكر التكفريي لدى الشباب.

 كفر االستحالل. الجهل مبدلول مصطلح العصمة من الناحيةالفقهية ومدى تأثريه عىل الفكر التكفريي.
 شبهات الجامعات التكفريية املعارصة املتعلقةبالتكفري والجهاد والرد عليها.
 االستحالل وفق الضوابط الرشعية. استحالل املعصية :مفهومه وضوابطه والرد عىلشبهه.
 الشبهات املتعلقة بعقيدة الوالء والرباء. شبهات الخوارج يف التكفري والرد عليها. اآلثار األمنية لظاهرة التكفري ومواجهتها عامل ًيا. األخطار االقتصادية لظاهرة التكفري. متطلبات تجسيد األمن الفكري من خالل املناهجالتعليمية.
 املسؤولية األمنية للمعلم. درجة الوعي بظاهرة التكفري. مسؤولية املؤسسات الدعوية يف عالج ظاهرةالتكفري.
 رؤية عالجية لظاهرة التكفري. العالج القرآين يف عالج ظاهرة التكفري. -الطرق املرجوة لعالج ظاهرة التكفري.
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ندوة في كتاب
ُعقدت الندوة العلمية الدولية الخامسة يف كلية
الدراسات اإلسالمية والعربية بديب بتاريخ  17-16جامدى
األوىل عام 1432هـ ،بعنوان« :االسترشاف والتخطيط
املستقبيل يف السنة النبوية» ،وصدرت بحوثها املحكمة
عن الكلية نفسها يف كتاب ضخم بلغ ( 1003ص) ،ومن
هذه البحوث:

 التخطيط االسرتاتيجي يف السنة املرشفة :أسسهالعامة ،أدواته ،وخصائصه /حسام أحمد قاسم.
 االئتامن عىل املستقبل يف السنة النبوية :نحوحداثة إنسانية جديدة /محمد عبدالفتاح الخطيب.
 أهمية استرشاف املستقبل وضوابطه :دراسةتأصيلية يف ضوء السنة النبوية /محمد بشري البشري.
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 فقه التخطيط للمستقبل يف ضوء السنة والسرية/محمد إبراهيم العشاموي.
 استرشاف املستقبل والتخطيط له وحاجة الدعوةوالداعية إليه /عيل بن محمد الطالب.
 املوارد البرشية يف السنة النبوية :منهج نحواسترشاف املستقبل /حكيمة حفيظي.
 اهتامم السنة باالسترشاف والتخطيط يف التنميةاالقتصادية واالجتامعية /كايد يوسف قرعوش.
 السنة النبوية ورسم أحوال العمران البرشي:استرشاف املستقبل من منظور الرؤية الكونية التوحيدية:
إحالة خاصة إىل بعض معامل منهجية ابن خلدون /صالح
بن طاهر مشوش.
 التدبري الوقايئ يف السنة النبوية :نحو منهج مناسبلفهم األحاديث الواردة يف موضوع الفنت /محمد البشري
ناصريي.
 نصوص قواعدية يف السنة النبوية إلدارة األزماتعرضا وتطبيقًا /يحيى بالل.
ً
 اسرتاتيجيات النبي صىل الله عليه وسلم يفإدارة أزمة الحصار العسكري واسترشاف املستقبل :غزوة
األحزاب أمنوذ ًجا /محمود أحمد رشيد.
 استرشاف أرسار تغري الظاهرة الحضارية من خاللالحديث النبوي الرشيف /أحمد عثامن رحامين.
 إدارة األزمات والتخطيط املستقبيل يف السنةالنبوية :الهجرة وبناء الدولة اإلسالمية األوىل أمنوذ ًجا /نوال
بنت عمر باسعد.
 -التخطيط الصحي يف الهدي النبوي /رابح دفرور.

جائزة مفيدة
هناك جائزة مشجعة ومفيدة باسم «جائزة الحسن
الثاين للمخطوطات والوثائق» أنشئت منذ عام 1389هـ،
وتهدف إىل تشجيع الناس عىل املشاركة مبا لديهم من
ذخائر املخطوطات لالطالع عليها من طرف لجان متخصصة
بوزارة الثقافة ،فتختار األهم واملفيد منها ،وتصورها
عىل أرشطة ميكروفيلم ،وتودع باملكتبة الوطنية ،لتكون
يف متناول الباحثني واملحققني ،مام يغني رصيد الرتاث
املخطوط املحفوظ يف املكتبة ،وينميه ويصونه.
وتهتم الجائزة خاصة باملخطوطات املتعلقة بالتاريخ،
والحياة املغربية ،و»التقاليد» اإلسالمية ،سواء كانت وثائق
رسمية أو خاصة ،من رسائل وكراسات ومذكرات وتقاييد
وكناشات علمية ومجموعات فتاوى ودواوين األشعار
واملجموعات املوسيقية.
وقد تم تنظيم ( )31دورة للجائزة حتى عام 1427هـ،
وثقت خاللها مئات املخطوطات والوثائق.
وتنقسم الجائزة إىل تقديرية وتشجيعية ،األوىل قيمتها
( )20000درهم ألحسن جائزة ،واألخرى ثالث درجات،
مقدرة بـ  6000 ،4000 ،3000درهم.
وتصدر أدلة للجائزة ،منها :دليل جائزة الحسن الثاين
للمخطوطات والوثائق  1427هـ2006 ،م ،الصادر عن
وزارة الثقافة بالرباط يف عام 1427هـ ،وفيه حديث عن
مسار الجائزة ،وتقرير اللجنة الوطنية لها ،وتعريف باملكتبة
الحمزاوية ،وهي مكتبة خاصة باملخطوطات تقع يف قرية
سيدي حمزة عند سفح جبل العيايش بإقليم الراشدية
جنوب مدينة ميدلت ،بلغ رصيدها من املخطوطات
( )1201مجل ًدا .وييل التعريف باملكتبة فهرس ملخطوطات
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ووثائق املناطق ،رمبا الجديدة منها ،وهو معظم الكتاب،
ص ص .220-33
ومن عناوين هذه املخطوطات:
 مكمل املنهج إىل أصول املذهب املربج أليب الحسنعيل بن القاسم الزقاق.
 وصيتان ملحمد الشاطبي والفشتايل. أحكام الرعاة ألحمد البويعقويب. التقييد الالئق ملعلم الوثائق البن عرضون الزجيل. سامعات الشيخ أحمد بن مبارك السجلاميساللمطي عىل شيخه.
 إخبار برتدي أحوال العلم باملنطقة للحبيب بنعبدالسالم السكرايت.
 اإلعالم بنبأ باشدور األملان ملحمد بن العريبالطريس.

تعريف من كتاب
«الكليات الرشعية «حكم كيل مستند إىل أدلة رشعية
نقلية ،مصوغ صياغة تجريدية محكمة ،منطبق عىل جميع
جزئياته ،ال عىل سبيل االطراد».
هكذا انتهى تعريفها عند باحث ،وذكر أن هناك من
ساوى بني «الكليات الرشعية» و «القواعد الفقهية» ،ثم َّبني
الفرق ،وهو أن الكليات تكون دو ًما مطردة ،عكس القاعدة
الفقهية ،فإنها أغلبية ،وأن استناد الكليات يكون إىل جملة
نصوص الرشع ،عكس القاعدة الفقهية التي قد تشهد لها
آحاد النصوص ،أو أدلة عقلية أخرى كاالستصحاب أو غريه.
أيضا أن الكلية الرشعية تستند فقط إىل األدلة
ومن الفروق ً
الرشعية النقلية ،بينام القاعدة الفقهية تستند إىل النقلية
والعقلية.
ثم ف َّرق بينها وبني القواعد األصولية ...ورضب أمثلة،
وفصل موضوعه من خالل كتابه :الكليات الرشعية يف
َّ
السنة من خالل سنن أيب داود /عبداإلله القاسمي-.
القاهرة :دار الكلمة1434 ،هـ.
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باختصار من كتاب
إن رشيعتنا اإلسالمية مبنية عىل مصالح العباد يف املعاش
واملعاد ،إما تجلب لهم نف ًعا ،وإما تدرأ عنهم مفسدة.
إن لعملية االستنجاء فائدة طبية وقائية عظيمة ،تقي
الجهاز البويل من االلتهابات الناتجة عن تراكم الجراثيم،
وتقي الرشج من االحتقان ،ومن حدوث االلتهابات
والدمامل.
األعضاء التي أوجب الرشع غسلها يف الوضوء تشغل
أكرث من  %65من الساحة الحسية الدماغية (املمثلة لسائر
الحس الجسدي) ،فغسلها يسبب تنبيه القرش الدماغي
الحيس ،ويؤدي ذلك إىل تنشيط الجهاز العصبي.
الوضوء يؤدي إىل اسرتخاء األعصاب والعضالت ،ويخلِّص
الجسم من ارتفاع ضغط الدم واآلالم العضلية وحاالت
القلق واألرق ،وينشِّ ط الدوران الدموي ،فيزداد نتاج
القلب ،وتزداد تروية سائر األعضاء يف الجسد.
االغتسال من الجنابة ين ِّبه الشبكات العصبية الحسية
لتوقظ الجهاز العصبي ،فيسرتجع حيويته ونشاطه ،وينشِّ ط
الدوران الدموي ويعيد إليه توازنه.
يف الصوم تقوية وتنشيط لعضلة القلب والدورة
الدموية ،ووقاية من الجلطات والنوبات القلبية ،وفائدة
ملرىض الربو ،ووقاية من التسمم الغذايئ والدوايئ ،ويساعد
عىل إزالة األورام ،ويقلل من حدة الشعور باألمل ،ويقوي
جهاز املناعة..
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الزكاة تؤ ِّمن االستقرار االقتصادي ،وتكبح جامح التضخم
املايل ،وتعالج مشكلة البطالة ،وتعمل عىل متويل التنمية
بشكل منتظم.
(باختصار من :الحكمة يف الترشيع اإلسالمي :العبادات منوذ ًجا /يونس
حسني عبدالرزاق -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية1434 ،هـ ،ص 721-717
(وأصله رسالة دكتوراه).

فائدة من كتاب
وجد بآخر (رسائل علمية يف فنون مختلفة) ملؤلفه
أيب الطيب مولود الرسيري السويس ،الذي صدر عن دار
الكتب العلمية ببريوت عام 1433هـ ،واحتوت عىل ()10
رسائل له ،وجد يف آخرها( :األلفية يف الفوائد العلمية)،
نظام،
كلها فوائد ،انتقى معظمها من (فتح الباري) وجعلها ً
فمنها:
 ونو ُن قَينقا َع ثلِّث ُه فقد *** نُقل عن أهل اللسان وور ْديعني أن النون يف لفظة (قينقاع) مثلثة ،فيجوز فيها
الفتح ،والضم ،والكرس.
الرجل زو َج ُه متى *** أسكنها بيتًا لها قد ثبتا
ُ
 وب َّوأأي أن املرأة املب َّوأة هي التي أسكنها زوجها بيتًا يخص
بها.
 بَريرة قد جاء يف خربها *** فــوائد كــثيــرة ذكـرهاجامعــ ٌة واب ُن جـري ٍر ألَّفـا *** يف جمعها وذكرها مؤلَّفا
كمثــلِ مـا جمعـهـا يف ِسفـ ٍر *** اب ُن خزمي َة من أهلِ الصد ِر
أي نـص ٍ
ثـابت أو معتم ْد
 ولف ُظ عزرائيل لف ٌظ مـا ور ْد *** يف ِّفـمل ًُك ِ
املوت هو الــذي ور ْد *** يف كَلِ ِم الشار ِع وه َو املستن ْد
ِ
ِ
رف َ
بالرشط فال ُع ُ
 وال ُع ُكذاك يُج َع ُل
كالرشط فحيث يُع َم ُل ***
رف
وحيـثــمـا ال تُـق َب ُـل الشــرو ُط *** فـال ُع ُ
بـاطل ُميـا ُط
رف فيــه ٌ
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فوائد من كتاب

ألحق املؤرخ النجدي محمد بن عثامن القايض (ولد
1346هـ) بآخر كتابه «روضة الناظرين عن مآثر علامء
وحكام وطرائف وأشعا ًرا يف
نجد وحوادث السنني» فوائد
ً
نحو ( 140ص) ،ومام جاء فيها:
 قال الشاعر:أحس ْن إىل الناس تستعب ْد قلوبهمو
فطاملا استعب َد اإلنسا َن إحسا ُن

 سئل أحد القضاة عىل وجه السخرية :ماذا تحملمن الشهادات؟ فقال :أحمل الشهادتني :شهادة أن ال إله
إال الله ،وأن محم ًدا رسول الله .فأُلجم عليه.
 قال الشاعر:مثل الرزقِ الذي تطلب ْه
ُ
ْ
يتبعك
الظل الذي
ِّ
مثل
أنــت ال تــدركه متبـ ًعـا
َ
ْ
تبعك
ملت عنه
فإذا ما
َ
-

غريه:
شاب ولي ُدها
تعشقتُها شمطا َء َ
ِ
مذاهب
وللناس فيام يعشقو َن
ُ

-

وملحمود سامي البارودي:
خلِّ ْد ِ
لنفس َك بعد موتِ َك ذكرها
فالذك ُر لإلنسانِ عم ٌر ثاين

-

ولعم َر بنِ أيب ربيعة مشبِّبًا:
مالح
ولو ْ
تفلت يف البح ِر والبح ُر ٌ
ألصبح ما ُء البح ِر من ريقها عذبا
َ

 جموع ليس لها واح ٌد من لفظها :النساء ،ال َّن َعم،الغنم ،الخيل ،اإلبل ،العالَم ،الرهط ،النفر ،املعرش ،الجيش.
 قالت بعض بنات ملوك العرب الذين نُكبوا:أصبحنا وما يف األرض أح ٌد إال وهو يحسدنا ويخشانا،
وأمسينا وما يف األرض أح ٌد إال وهو يرحمنا ،فام من َحرب ٍة
إال ويتبعها َعربة ،وما كان ٌ
ضحك إال وكان من بعده البكاء،
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وال من فرحة إال وتليها ترحة { َوتِل َْك األيَّا ُم نُ َدا ِولُ َها بَ ْ َني
ال َّن ِ
اس} [سورة آل عمران.]140 :

ألغاز فقهية
العالمة جامل الدين عبدالرحيم بن حسن اإلسنوي فقيه
شافعي مشهور ،تويف سنة 772هـ ،اطلع عىل مجموعة
من كتب املطارحات واألجوبة املسكتة والحيل واملعاياة،
واختار أن يكتب يف ألغاز مفيدة تح ِّرك الذهن ،وتثري
النفوس ،وتبعث عىل استحضار األحكام ،وهي األلغاز
الفقهية ،وذكر أن ما جمعه يف كتابه هذا هو أكرب ما كتب
فيها.
وقال ممي ًزا بني لغز ولغز ،ومرب ًرا عمله هذا ومش ًريا
إىل فائدته :اعلم أن األلغاز منه ما ال يُدرك إال بالتوقيف
عليه ،وال يد َرك بالتأمل والفكر ،وهذا ال ُّ
يدل العلم به وال
الجهل عىل يشء بالكلية ،وإمنا هو إتعاب لألنفس وضياع
لألزمنة ،ومنها ما يُدرك غال ًبا بغزارة العلم ،وإدامة العمل،
وكرثة االستحضار ،وإصابة الفكر ،وجودة القريحة ،كقولنا:
ٌ
مال يُض َم ُن كلُّه وال يُض َم ُن جزؤه ،ومال يُض َمن جزؤه وال
يُضمن كله .وشخص أتلف ملك نفسه ويجب عليه غرم
بدله لغريه ،وشخص أتلف مال غريه بسبب هو مخطئ فيه
وال يلزمه غرامة ،ونحو ذلك.
وقد صدر كتابه
بعنوان :طراز املحافل يف
ألغاز املسائل /تحقيق
محمد عثامن -.القاهرة:
املكتبة األزهرية للرتاث،
1433هـ 555 ،ص.
كام سبق صدوره بتحقيق
عبدالحكيم املطرودي.
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ومن العجيب أن أقف فيه عىل لغز ينطبق عىل “البنوك
املنوية” يف عرصنا ،ففي ص  469منه:
امرأة علمنا أنها إمنا حبلت بعد موت زوجها ،ومع ذلك
ألحقنا الولد بامليت؟
صورته :إذا تح َّملت بعد موته مبائ ِه ،وهكذا إذا استدخلته
رصح به املاوردي.
بعد الطالق .وقد َّ
أيضا:
ومن مناذج هذه األلغاز ً
رجل يجوز له تفضيل بعض نسائه عىل بعض يف

الق َْسم.
وصورته :فيام إذا وهبت إحدى نسائه نوبتها له ،فإنه
يخص بها من شاء.
ُّ
صح
 شخص طلق امرأة غريه بغري وكالة ،ومع ذلك َّطالقه.
وصورته :يف الحاكم إذا طلق عن املُويل عند امتناعه من
الفيئة أو الطالق.
(يعني املطلق الطالق الرجعي ،فال هو يرجع إىل زوجته،
وال هو يطلق).
قصاصا ،وكذا ح ٌّر بعبد.
 مسلم ُيقتل بكافرً
صورته :فيام إذا أسلم الكافر بعد القتل أو أعتق.
 مرتدّ يجوز لكل أحد أن يقتله ،سواء أذن فيهاإلمام أم مل يأذن.
صورته :فيام إذا امتنع املرت ُّد بالحرب ،فإنه يجوز لكل
من قدر عليه أن يقتله ،كام يجوز قتل أهل الحرب .قاله
املاوردي.

فتوى من كتاب
و َّجه فهد بن عبدالله
السنيد أسئلة للشيخ
محمد بن صالح العثيمني
عىل مدى ( )11عا ًما ،ثم
رتبها وأجوبتها عىل األبواب
الفقهية ،وأصدرها عام
هـ
1431هـ يف كتاب يحمل
عنوان «الكنز الثمني يف
سؤاالت ابن سنيد البن
عثيمني» عن الدار العاملية
للنرش باإلسكندرية ،فكان
منها:
س :هل النهي عن البصاق يف القبلة عام أم خاص بالصالة؟
ج :النهي عنه يف الصالة آكد ،وأما خارجها فال ينبغي،
وهو خالف األدب.
س :بعض الناس يدخل املسجد بعد أذان صالة الفجر
فيصيل أربع ركعات :ركعتني تحية املسجد ،وركعتني راتبة
الفجر ،فام حكم ذلك؟
ج :ال بأس به ،لكن إن كان ممن يُقتدى به فاألوىل أن
يصيل الراتبة فقط ،وتقع عن تحية املسجد.
شخصا صالة الجامعة ،فهل األفضل له
س :إذا فاتت
ً
الصالة يف املسجد أم يف البيت؟
ج :األفضل له الصالة يف املسجد؛ لعموم الحديث؛
والحتامل مجيء آخر يصيل معه.
س :هل تسقط تحية املسجد بطول الفصل؟
بسبب يفوتُ بفوات السبب.
كل يشء معلَّق
ج :نعم؛ ألن َّ
ٍ
تصح الصالة عىل ميت يف تابوت؟
س :قول الفقهاء :ال ُّ
ج :فيه نظر ،واملهم أن تكون بني يديه ،سواء كانت يف
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تابوت أم ال.
س :ما حكم دفع الزكاة أو الصدقة ملدخن؟
ج :يشرتط عليه أن ال يرصفها يف التدخني ،فإن وثقت به
فأعطه ،وإال فال.
س :ما حكم استعامل البخور يف نهار رمضان؟
رض ،كام
ج :ال بأس بذلك ،وهو وإن كان له جرم ،فال ي ّ
غبار ،ومع ذلك ال
لو كنست البيت فإنه يتصاعد
رض الصيام.
ي ُّ
س :كيف تقرص املرأة من شعرها (يف الحج أو العمرة)؟
ج :تأخذ من كل ضفرية قدر أمنلة ،والتي مل تضفر شعرها
تأخذ من كل جهة قدر أمنلة.
س :ما حكم بيع األرض عىل املخطط؟
ج :ال يجوز؛ ألنه ال يحصل بذلك الوصف ،حتى لو وصفها
له صاحب العقار ال يكفي ،بل الب َّد من الوقوف عىل نفس
األرض ،ومن وقعت منه هذه املبايعة فإنه يذهب إليها
ليقف عليها ،ثم إن أرادها تعاد املبايعة ،وإال يذهب إىل
القايض ،واملراد بإعادة املبايعة إمضاء البيع ال أخذ الدراهم
ثم ردها.
س :هل يلزم إخبار الزوجة بالطالق؟
ج :ال يلزم ذلك ،لكن إذا انتهت العدة يخربها ،وإن أخربها
بالطالق وأشهد عىل ذلك فهو طيب.
س :ما حكم استعامل القلم املذ َّهب؟
ج :يجوز استعامل القلم املذ َّهب يف الكتابة ،ولكن ال
يلبسه للتزين به ،ويجوز إهداؤه للكافر ،ولكن للمصلحة،
كأن يكون قري ًبا من باب صلة الرحم ،أو من باب التأليف،
ونحو ذلك.
س :ما حكم تعديل األنف األفطس؟
ج :ال يجوز؛ ألنه من تغيري خلق الله.

لقطة من كتاب
جاء يف ص  34من كتاب «رمضان بتونس ويف كتب
الرتاث» الذي ألفه األستاذ أحمد الطوييل ،وصدر عام
1433هـ:

رش الص ّوام يا برشاكمو
مع َ
ربُّكم بالصوم قد ه ّناكمو
وجوا َر البيت قد أعطاكمو
َ
الفالح
أفعال أرباب
فافعلوا
ْ
الصباح
ارشبوا َعجىل فقد جاء
ْ
ويف ص  147منه قال الدريني يف وداع شهر رمضان:

يس َّمى املس َّحرايت يف تونس بوطبيلة ،يقرع طبلته قرعات
متوالية وأحيانًا متوازية ،مناديًا :قوموا للسحور ،قوموا
للسحور.
وأحيانًا ينادي من يعرفهم من أصحاب البيوت واملنازل
بأسامئهم :يا فالن ويا فالن انهضوا للسحور ،قوموا للسحور.
ويف القديم كان املس ِّحر يتغنى بشع ٍر يص َّنف يف ف ٍّن من
فنون الشعر ،وهو فن القوما ،ومام كان ينشد هذه األبيات:
للفالح
أيها الن ّوام قوموا
ْ
الرياح
واذكروا الله الذي أجرى
ْ
اح
إن جيش الليل قد َّ
وىل ور ْ
والح
وتدان عسك ُر الصبح
َ
ْ
الصباح
ارشبوا َعجىل فقد جاء
ْ
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أي شــهــ ٍر قــد تــوىل
ُّ
يـــا عـبــــا َد الـلــه عــ ّنا
حــق أن نبـــكــي عــليــه
َّ
بـدمـــا ٍء لـــو عــقـلــنــا
كيـــف ال نـبـــكــي لشـه ٍر
مــــ َّر بالغـــفــلــة عــ َّنــــا
ثــــم ال نــعـــلــ ُم أنَّــا
قــــد قُبــلــنـــا أو طُـــردنا
ليـــت شعــري مــن هو املحـ
رو ُم مـــ َنا واملـــطــرو ُد مـ ّنا
ُ
الـــمقــــبول مــمــن
و َمـــنِ
صـــــا َم مــ َّنـــــا فـ ُيـــه َّنا؟
كــــان هــــذا الشــهـــ ُر نــو ًرا
بيـــنـنــا يُـــزهــ ُر ُحســنـــا
فــاجــعــل اللــهـم ُعقبــا
هُ لــــــنــا نـــــو ًرا و ُحـــسـنا

سالفة من كتاب
الحميدي بن منصور أديب وعامل من الكويت ،وله
حكايات وقصص وأشعار يتداولها أهلها .ومن الروايات
املشهورة عنه أنه تويف رجل ثري يف إحدى القرى ومل يخلف
ورثة ،فأوىص بأن تكون أمواله ملن (انقطع رزقه) .فطمع يف
تركته الكثري من أهل القرية ،وصار كل ي َّدعي أنه انقطع
رزقه ،بينهم القايض ،حتى كبري القرية ووجيهها! واحتاروا
َّ
املتوىف؟
حل هذا اإلشكال ،فلمن ت ُعطى أموال
يف كيفية ِّ
واتفقوا عىل الذهاب إىل الشاعر الحكيم حميد بن
منصور ألخذ فتوى منه ،فأخربوه بالوصية ،وقالوا :يابو
عامر ،نحن سجلنا كل من يدعي أن رزقه انقطع ،فهل تود
أن نكتب اسمك معهم؟
فقال :ال تكتبونا معاهم ،ألن الحمد لله رزقي ساير.
وقال يف شعر نبطي:
يقول بوعامر نشدتونا وال عندي صفات
ما ينقطع رزقه إال من جددوا أكفانه ومات
فطلبوا منه أن يفتي يف الرتكة ،فأفتى بتحويلها إىل خدمة
مقربة للمسلمني؛ ألن أهلها انقطع رزقهم ،فجعلوا لها وقفًا
من تلك الرتكة ،وانتهى الطمع فيها بالقناعة والحكمة!
(بترصف من كتاب :شخصيات من تاريخ الكويت /طالل الرمييض ،ص )180
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شعر في الكرة ،وآخر في الكتاب
• قال األديب عيل مصباح اليالصويت ملغ ًزا يف الكرة:
والناس طب ًعا تحبها
مظلوم ٌة
ُ
ويلقو َن يف تحصيلها أعظ َم الك ِّد
ولكنهم مهام ت ُنلهم وصالَها
يجازونها بال ُب ِ
عد عنهم وبالطر ِد
وقال العالمة أحمد بن املأمون البلغيثي:
مـــــا اســـــــم ثـــــــاليث بــــدا
ْ
الـــهـــالل
مـــثـــل
َ
مــــــــد َّو ًر
صـــــح ثـــلـــثـــا لــفــظــه
قــــد
َّ
ٍ
ْ
اعــتــالل
ثــلــث ذو
ــــل
وأصـ ُ
تـــــــــراه يـــعـــلـــو أمــــــره
رضب بــالــنــعـ ْ
ـال
مـــن بــعــد
ٍ
ال يـــصـــلـــحـــ َّن أبـــــــ ًدا
ــــــرضب وابـــــتـ ْ
ــــذال
إال لـ
ٍ
وذنْـــــــبـــــــ ُه يف بــطــنــه
ْ
ــســتــقــال
فـــــإن خــــال فــيُ
وكان الشيخ العريب بن عبدالله بن أيب يحيى املساري (ت
1240هـ) ال يحب لعب الكرة ،فقال شع ًرا:
ـب الــكــرة ليس مذهبي
ولــعـ ُ
مذهب
إذ فيه للقتا ِل أقــوى
ِ
ــس املـــــروء َة الحصين ْه
يــدنِّ ُ
ويــطــر ُد الــوقــا َر والسكين ْه
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ــت فيه شيئًا يُح َمد
فــام رأيـ ُ
فـ ُ
ـــدي أحــم ـ ُد
ـــرتك فــعــل ـ ِه لـ َّ
(من ملحق وضع يف آخر كتاب :الرياضة يف اإلســالم /محمد بن أحمد
الكانوين) ص.121

• وبعي ًدا عن الكرة ،يقول األديب املؤرخ عبيد مدين ،من
املدينة املنورة ،يف صديقه (الكتاب):
بالكتاب
قنعت من السعادة
ِ
ُ
َ
الكذاب
مباذل الدنيا
وعفت
ِ
وجــدتُ به من الــلـ ِ
ـذات ما مل
الــعــذاب
أجــــد ُه يف األمــــا ِّين
ِ
ــل مهام
يح ِّدثني ولــســت أمـ ُّ
الخطاب
ميــل مــن
ــل وال ُّ
أطـ ُّ
ِ

وقال آخر:
أقلِّب كت ًبا طاملا قد جمعتهـــا
وأفنيــت فيها العمر حتى تبددا
ُ
وأعلم حقًا أنني لست باق ًيا
فياليت شعري من يقلبها غدا

طرائف من كتاب
(طرائف من أيام االحتالل)
• عندما توىل الفريق إبراهيم فتحي باشا وزارة
املعني لخدمته رجل قبيح الوجه
الحربية ،وجد أن (الياور) َّ
لدرجة مزعجة ،فناداه وسأله عن اسمه ،فقال« :اسمي
روحي».
فقال له فتحي باشا :وهل تريد مني عندما أناديك أن
أقول لك :تعال ياروحي ،اسمع يا روحي؟ ال  ..ال  ..أنت ال
تصلح عندي .ثم نقله إىل وظيفة أخرى.
• ُدع��ي حفني ناصف بك إىل العشاء عند أحد
املستشارين ،وملا انتهى الطعام وق ِّدمت الفاكهة للمدعوين،
كان بينها (برتقال بدمه) ،وكان ذلك النوع نادر الوجود
حينذاك .ولكن حفني بك عندما تطلع إىل برتقالة وجدها
اعتيادية ،وليست حمراء ،فنظر إىل صاحب الدعوة وقال
له :يظهر أن برتقالتي عندها فقر دم!
• وهذه طرفة (مؤسفة) أسوقها للعربة:
زار الدكتور محجوب ثابت دمشق يف إحدى السنني
[وهو طبيب من الكتّاب ،عمل مع سعد زغلول] ،فدعاه
السيد محمد كرد عيل رئيس املجمع العلمي العريب إىل
حضور جلسات ذلك املجمع ،فل َّبى الدعوة ،غري أنه أعرب
بعد ارفضاض الجلسة األوىل عن عدم ارتياحه إىل خل ِّو
املكان من «الرنجيلة» .فقال له السيد محمد كرد عيل:
«وكيف تريدون من أن ندخن الرنجيلة يف داخل مجمع
علمي؟».
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فقال الدكتور« :إن اإلنجليزي إذا جلس يف مجمع أو يف
جمعية أو ناد ،أخرج غليونه وأشعله ،ثم طفق يدخنه،
فلامذا ال تساوونا باإلنجليز يف هذا األمر عىل األقل»؟.
فاقتنع رئيس املجمع العلمي العريب بهذه الحجة ،أمر
بإحضار «نرجيلة» للدكتور محجوب!
(من رسالة صغرية قدمية بعنوان :أظرف النوادر لطائفة
من العظامء واألدباء)

أخبار الكتاب اإلسالمي
المسارد والمعارف العامة

معجم مصنفات الزبري بن بكار /إبراهيم بن سعد الحقيل-.
عامن :أروقة للدراسات والنرش1433 ،هـ 217 ،ص.
ّ

الزبري بن بكار األسدي القريش (ت 256هـ) راوية من أعلم
الناس باألنساب وأخبار العرب ،وهو من املدينة املنورة،
وعمل قاض ًيا يف مكة املكرمة ،من أحفاد الزبري بن العوام
ريض الله عنه ،له مصنفات كثرية ،يف األخبار خاصة ،وقد
أورد له هنا عناوين ( )51مصنفًا ،مع توثيقها من مصادرها،
ومخطوطات ما عرف منها .وذكر كتابني علق عليهام ،هام:
أيضا.
األمثال أليب عبيد بن سالم ،والنسب له ً
مكتبة الجامع العمري الكبري مبدينة غزة  :تعريف بنشأتها
و بعض تاريخها و مخطوطاتها و جهود مؤرخ غزة عثامن
الطباع يف إعامرها  /تأليف سليم عرفات املبيض  ،محمد
عامن :أروقة للدراسات و النرش1434 ،هـ،
خالد كالبّ -.
 140ص.
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يسبق الحديث عن املكتبة مدخل ألهم املكتبات يف
فلسطني ،يف القدس ونابلس ويافا ،ثم حديث عن املكتبات
العامة والخاصة يف غزة ،وجهود عثامن بن مصطفى الطباع
(ت  1370هـ) يف إعامر مكتبة العمري ،وصور من وقف
الكتب فيها ،ومناذج من نفائس مخطوطاتها ،وعددها،
وزيارة الوجهاء واألعيان من خارج فلسطني لها ،وترجمة
جيدة للطباع رحمه الله.

التصاوير العلمية يف املخطوطات العثامنية :دراسة علمية
فنية موثقة يف ضوء مجموعة دار الكتب املرصية /هيام
زكريا قشطة -.ديب :مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث،
1433هـ 428 ،ص.

الثقافة اإلسالمية

رؤى وآراء معارصة :دراسة نقدية /غازي التوبة -.الرياض:
مجلة البيان1434 ،هـ 228 ،ص.

درســت فيه الباحثة الصور العلمية يف املخطوطات
العثامنية املحفوظة بدار الكتب املرصية ،الطبية منها،
وما هو يف فنون الحرب والتحصينات الحربية والبحرية،
ويف علوم الفلك والخرائط والرصد .وهدفت إىل الكشف
عن األسلوب الفني الذي اتبعه الرسام العثامين ،ومقارنته
باألساليب الفنية التي اتبعها مصورو املخطوطات العلمية
اإلسالمية.

38

يجمع الكتاب بني دفتيه تقويم عدد من الكتب التي
صدرت حديثًا ،وعدد من املقاالت التي نُرشت يف بعض
املجالت والجرائد ،وعدد من الربامج التلفزيونية ،وعدد
من املؤمترات والتقارير ،من وجهة نظر إسالمية ،منها ثالثة
كتب ملحمد عابد الجابري ،وديوان شعر ألدونيس ،وكتاب
ملحمد شحرور ،ومقال لراشد الغنويش ،ومحارضة لحسن
الرتايب ،ومقال لكاتب أمرييك يسمى فوكويوما ،وبرنامج
ق َّدمته قناة الجزيرة باستضافة محمد حسنني هيكل عن
حرب حزيران 1967م ،وبرنامج (صناع الحياة) لعمرو
خالد ،وثالث عن حزب الوسط .ثم دراسة وتقويم ملؤمترين
قوميني ،ومراجعة لجامعات جهادية.

جدل الوجود اإلسالمي يف اوروبا :قصة املآذن السويرسية/
تحرير ستيفان التيون  ،باتريك هاين ؛ ترجمة عومرية
سلطاين ؛ مراجعة و تقديم حسام متام -.اإلسكندرية:
مكتبة اإلسكندرية1433 ،هـ 143 ،ص.

أطلق اليمني العنرصي وبعض املسيحيني اإلنجيليني يف
سويرسا مبادرة شعبية احتكموا فيها إىل االستفتاء الشعبي
يف  29نوفمرب  2009م ،تضمنت تعديالً يف الدستور الفيدرايل
السويرسي ،وذلك بإضافة فقرة إىل إحدى مواده ،تنص عىل
حظر بناء املآذن يف سويرسا ،وهو ما تم التصويت عليه
فعالً باملوافقة ،مع كل ما يتضمنه من تحديات حقوقية
وسياسية واجتامعية وعاملية!
وهذا الكتاب تحرير ملواد قيلت يف ذلك
اإلسالم وسياسة املسلمني يف إفريقيا[ /تحرير] بنجامني
سواريس ،رينيه ُع ّتيق؛ ترجمة عوض محمد الحسن-.
القاهرة :املكتبة األكادميية1434 ،هـ391 ،ص.
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أوراق عمل ودراسات كتبها عدة باحثني من أوروبا وإفريقيا،
صدرت الطبعة األوىل للكتاب باإلنجليزية عام 1428هـ ،ثم
بالفرنسية عام 1430هـ ،وهذه طبعته العربية.
من عناوين هذه الدراسات:
اإلسالم يف موريتانيا بني التوسع السيايس والعوملة:
النخب واملؤسسات واملعرفة والصالت.
التغريات يف اإلسالم والعالقات املجتمعية يف وللو
بإثيوبيا.
املساعدات واألمــة السياسية :املنظامت غري
الحكومية اإلسالمية الدولية يف تشاد.
جهات دينية فاعلة جديدة يف جنوب إفرقيا:
أمنوذج العون اإلنساين اإلسالمي.
املسلمون املجددون والدولة يف بنني.
السياسة والرشيعة اإلسالمية يف شامل نيجرييا.
اإلسالم يف مايل يف عرص الليربالية الجديدة.
التفاوض حول مالمح املستقبل :اإلسالم والشباب
والدولة يف النيجر.
حيل الكرام :رشح حديث مضيف ضيف رسول الله
صىل الله عليه و سلم  ،مع تفسري اآلية التي نزلت فيه {
َو ُي ْؤثِ ُرونَ َع َىل أَنف ُِسه ِْم} و ما ورد يف ذلك من حكم و أخبار
و أشعار /أعده عبدالرحمن يوسف الفرحان -.الكويت:
مكتبة ومركز فهد بن محمد بن نايف الدبوس للرتاث
األديب؛ بريوت :دار البشائر اإلسالمية1433 ،هـ 566 ،ص.

اختيار موفق ،يف بيان ُخلق كريم ،وقصص مش ِّوقة تحثُّ
عىل الكرم والعطاء.
بأي
ويعني بالحيلة أن الكريم َّ
يشق طريقه إىل اإلنفاق ٍّ
طريقة إذا ُمنع ،مثل ابن جدعان ،عندما منعه قومه من
البذل وسأله بعضهم ،طلب منه أن يقرتب منه ،فيلطمه،
ويقول له :اذهب واطلب القصاص أو العوض من قومي،
فيذهب إليهم فيعوضونه!
ولفت نظري فيه خرب زاهد اسمه «مخلد» من قرى حوران
من أعامل دمشق ،كان يع ُّد ألهله قوت ًا مخافة مجاعة يف
وعدم ِ
الناس القوتَ  ،فباع الشعري الذي كان استع َّده
حوران ِ
أهلكت صبياننا ،تبيع القوتَ يف
ألهله ،فقالت له زوجته:
َ
مثل هذا الوقت؟
رضعوا
فقال لها :نعم ،حتى يذوقوا مثل ما يذوق الناس ،ويت َّ
رضع الناس ،وال يطمئنوا إىل ما ِ
عندك!
كام يت َّ
التمييع فتنة العرص :مبحث بديع يف بيان أسباب و آثار
و حلول التمييع /عبدالحميد بن يحيى زيد الزعكري-.
القاهرة :دار اإلمام أحمد1434 ،هـ 2 ،مج ( 684ص).

وذكر من نتائج التمييع :املداهنة ،الركون إىل املبطلني،
إهامل جانب الوالء وال ـرباء ،مشابهة املنافقني ،ضعف
اإلميان ،تخذيل أهل الحق ،كتم الحق..
الرياضة يف اإلسالم /محمد بن أحمد الكانوين (ت 1357
هـ)؛ تحقيق نور الدين شوبة -.الرباط :الرابطة املحمدية
للعلامء1433 ،هـ 162 ،ص.

وحض فيه
تأيت أهمية الكتاب من تأليفه يف عرص املؤلفَّ ...
عىل تعلم الفنون الرياضية لفائدتها ،وأفاض يف بيان أنواع
الرياضات املرغَّب يف مامرستها ،وما يرجى من ورائها من
فوائد وأرسار صحية وطبية واجتامعية .وقد سبق طبعه
عام 1354هـ.
علوم القرآن والتفسير

صور التمييع التي ذكرها املؤلف :متييع الدين اإلسالمي:
بتقريبه من األديان األخرى إىل غري ذلك ،ومتييع املنهج
السلفي :من قبل أصحاب البدع والتحزبات ،ومتييع يف
األخالق :من لباس وهيئة ومعامالت...
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خط و تذهيب و زخرفة القرآن الكريم حتى عرص ابن
البواب /محمود عباد الجبوري -.بريوت :الدار العربية
للموسوعات1434 ،هـ 360 ،ص.

-

تطور الخط يف مصاحف القرن الثالث الهجري.
أثر ابن مقلة وابن البواب يف تطور خط املصاحف.
الشكل واإلعجام يف القرآن الكريم.
تذهيب املصاحف.
زخرفة املصاحف.

التقابل يف القرآن الكريم :دراسة تحليلية لآليات املتقابلة
العنارص /محمد األمني جايب -.ديب :جمعية جمعة املاجد
للثقافة والرتاث1433 ،هـ 267 ،ص.

فصول الكتاب:
تدوين القرآن عىل عهد الرسول صىل الله عليه
وسلم.
خط املصاحف يف العرص الراشدي.
الخط يف مصاحف العرص األموي.
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فيه فصول سبعة:
املقابلة :تعاريف وحدود.
تعاريف املقابلة و اإلشكاليات املرتبطة بها.
أنواع التقابل يف القرآن الكريم.
أسلوب القرآن الكريم يف املقابلة.
طرق التقابل يف القرآن الكريم.
األطراف املتقابلة يف القرآن الكريم.
سياق التقابل يف القرآن الكريم.
وذكر أنواع التقابل:
التقابل بني األلفاظ.
التقابل بني عبارتني أو لفظني.
التقابل بني عبارات وعبارات.
التقابل بني لفظة واحدة وعدة عبارات متوافقة.
التقابل بني لفظة واحدة وعدة عبارات مختلفة.
-

تعاقب الذكر و الحذف يف آيات القرآن الكريم  :دراسة
بالغية نحوية يف إعجاز القرآن الكريم /فاطمة فضل
عامن :أروقة للدراسات والنرش1434 ،هـ225 ،
السعديّ -.
ص.

عرضت فيه الباحثة آراء النحاة واملفرسين يف قضية
(الزيادة) يف القرآن الكريم ،وناقشتها ،وذكرت الشواهد
عليها ،وبينت املقصود من (الزيادة) بأنها (الذكر) مقابل
الحذف يف موضع وموضع آخر مشابه ،مستعينة بأسباب
النزول ومكانه لآليات املتشابهة ...وخلصت إىل أن أسلوب
القرآن محكم السبك ،فال يذكر حرف إال لحكمة وقصد
معني ،وأن بعض الحروف التي شهد النحاة بزيادتها لها
داللتها الخاصة يف موضعها ،وعند حذفها ال تتضح هذه
الداللة ،بل تتغري...
أسلوب االحرتاس يف القرآن الكريم /أحمد ذياب العنانزة-.
عامن :دار النور املبني1434 ،هـ432 ،ص (يليه :أسلوب
َّ
التهكم يف القرآن الكريم).

42

يعني باالحرتاس الحيطة والحذر ،وأسلوب االحرتاس يف
القرآن الكريم من بديع البالغة ،وقد عرفه البالغيون بـ «أن
كالم يوهم خالف املقصود مبا يدفعه» .وقد وقف
يؤىت يف ٍ
املؤلف فيه عند اآليات التي ورد فيها هذا األسلوب ،وقام
بتحليله وبيان أسبابه وأغراضه وفوائده وصوره ،وبيان
وجه إعجازه ،ودوره يف هداية البرش.
ويبدو أن أصله رسالة جامعية ،وقد سبق مناقشة موضوعه
علمياً يف جامعة اإلمام بالرياض عام 1429هـ ،وهو بعنوان:
أسلوب االحرتاس يف القرآن الكريم :صوره وبالغته /جواهر
بنت راشد الرشود (رسالة ماجستري).
الحريات يف القرآن الكريم :حرية التفكري و التعبري
و االعتقاد و الحريات الشخصية ،قال تعاىلَ { :ونَ َّزلْ َنا
رشى
َعلَ ْي َك الْ ِك َت َ
ش ٍء َوهُدً ى َو َر ْح َم ًة َو ُب ْ َ
اب تِ ْب َياناً لِّك ُِّل َ ْ
لِلْ ُم ْسلِ ِم َني} /عيل محمد الصاليب -.القاهرة :دار النرش
والتوزيع1434 ،هـ 184 ،ص.

بحث املؤلف يف معنى الحرية ومفهومها وأهميتها وأسسها
ومرجعيتها ،ثم َّبني حرية التفكري والرأي يف القرآن الكريم،
مع أمثلة من السرية والتاريخ ،ومبحث يف حرية االعتقاد ،
تطرق فيه إىل الردة وعقوبتها ،ومبحث أخري يف الحريات
الشخصية ،كحرية اختيار العمل ،وحرمة السكن ،والتنقل،
واملراسالت...
تفسري نرصة اإلسالم يف إخراج مقامات الدين من القرآن/
عبدالوهاب بن محمد لوقش (ت 1341هـ) ؛ بإرشاف
واعتناء وتقديم جعفر ابن الحاج السلمي -.تطوان:
جمعية تطاون أسمري1432 ،هـ.

هذا من الكتب ذات األسامء الطويله ،فعنوانه الكامل
الذي اختاره له مؤلفه هو« :تفسري نرصة اإلسالم واإلميان
واإلحسان ،يف إخراج مقامات الدين من القرآن ،ويف جمع
كلمة املسلمني رشقًا ومغربًا ،عىل خليفة واحد للرسول
صىل الله عليه وسلم ،والفرقان ،مع تحقيق قراءات السبع،
يرسه الله من القراءات الخارجة عن السبع”.
وما َّ
وقد انطىل اهتاممه ووالءه عىل تفسريه ،وعنوانه ،حتى
قال مقدمه :إنه ميكن تسميته بـ “التفسري العثامين للقرآن
الكريم” ،فقد كان موال ًيا للدولة العثامنية وملن واالها،
ومعاديًا ملن عاداها ،فمأل صفحات تفسريه نرصة لها،
وكانت سائرة إىل االحتضار ،وقد كرث أعداؤها ،وضعف
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منارصوها .وجمع يف تفسريه هذا بني املأثور والــرأي
واإلشاري والقراءات واللغة والبالغة ...فهو تفسري جامع،
وقد رأيت منه املجلدين األولني ،حتى آخر سورة آل عمران.
وهو بدون تحقيق؛ استعجاالً لنرشه كام قال املعتني به.
ومؤلفه من تطوان ،من أصل أندليس ،تويف بطنجة.
طريقك إىل االستمتاع بالقرآن :دراسة موضوعية أللفاظ
التالوة والتدبر والرتتيل يف الكتاب العزيز /عبدالرحمن
بن محمد الربادعي -.مكة املكرمة :دار طيبة الخرضاء،
1433هـ 222 ،ص.

ركز فيه مؤلفه عىل العالقة اإلميانية بني التالوة والرتتيل
وبني أن فهم القرآن طريق إىل زيادة اإلميان ،وأن
والتدبرَّ ،
التذكر مثرة التدبر ،وأن التأثر مبعاين القرآن سنة نبوية،
واإلخبات للقرآن إحدى مثرات التدبر ،وكراهية رسعة
القراءة املانعة من التدبر .ثم ذكر الوسائل املعينة عىل
حسن التدبر ،وحذَّر من مشابهة أهل الكتاب يف التناقض
بني القراءة والسلوك.
الحديث الشريف

مجموع األسانيد اليمنية إىل أحاديث خري الربية يف تهامة:
صحيحا البخاري ومسلم منوذ ًجا /جمع وتعليق عبدالله

خادم أحمد العمري -.صنعاء :منتدى العمري لآلداب
وإحياء الرتاث1432 ،هـ 171 ،ص.

هذا يفيد عشاق األسانيد ومحبي األثبات واملشيخات
وخواتيم الكتب ...أورد فيه جامعه أسانيد بيوتات من
أهل اليمن ،من أمثال أسانيد زبيد ،وبيت الفقيه ،وأسانيد
الحيدة وأهل الشام (الزيدية والضحى واملراوعة وباجل)..

هذا ثبت من سلسلة مجموع أثبات يتابع تقدميها أحد
املشايخ األثبات يف املشيخات الحبيب الويف محمد بن
نارص العجمي من الكويت ،وذكر يف مقدمته أن ابن العامد
الحنبيل رحل إىل مرص ولقي شيوخها األكابر ،وسجل ما
أخذ عنهم وعن غريهم يف ثبته هذا.
أما مخترص ثبت أيب املواهب من ثبت والده (ويسمى ابن
فقيه فصة) فقد ذكر أنه مشهور بـ (رياض الجنة) ،وأنه مل
يتيرس طبعه حتى اآلن.
األربعون الحنبلية املسموعة :أربعون حديثًا مام ساقه
األمئة من طريق اإلمام املبجل أحمد بن حنبل /تخريج
محمد بن نارص العجمي -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية،
1434هـ 132 ،ص.

ثبت عبدالحي ابن العامد الحنبيل صاحب شذرات
الذهب (1089 – 1032هـ) /تحقيق و تعليق محمد بن
نارص العجمي -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية1434 ،هـ،
 189ص.
يليه  :مخترص ثبت امام الحنابلة يف عرصه عبدالباقي
البعيل الدمشقي (1071 – 1005هـ)  /اخترصه ابنه أبو
املواهب الحنبيل (1126 – 1044هـ).
قال مخرجه :انتقيت طائفة من األحاديث التي رواها
األمئة من طريقه (اإلمام أحمد) باألسانيد املتصلة فيام
أخذته عن جامعة من شيوخ عرصنا املسندين ،مع زيادة
لطائف حنبلية ،ورتبت هذا عىل مثانية عقود؛ تيم ًنا بأبواب
الجنة الثامنية.
طنني املجلجالت بتبيني املسلسالت /حامد بن يوسف
الباندرمه وي (ت  1172هـــ)؛ تحقيق عبدالله بن
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عبدالعزيز أمني -.القاهرة :دار الرسالة 1434 ،هـ 720 ،
ص.

يف خمسة أقسام ،هي :األوامر ،النواهي ،إخبار املصطفى
صىل الله عليه وسلم ،اإلباحات ،أفعاله صىل الله عليه
و سلم .وجعل لكل قسم أنوا ًعا ،فلألوامر ( )110أنواع...
واعتمد فيه محققاه عىل قطع من أجزاء متفرقة يف مراكز
املخطوطات.
العقيدة والفرق

من عاش عىل شء مات عليه /محمد بن محمد األسطل-.
القاهرة :طيبة1434 ،هـ 151 ،ص.

ذكر محققه أنه أكرب كتاب يف فن املسلسالت ،وقد جمع
جل األحاديث املسلسلة وليس كلها ،وصلت إىل ()289
فيه َّ
حديثًا .وأورد فيه شيو ًخا ال ذكر لهم إال يف هذا الكتاب.
صحيح ابن حبان :املسند الصحيح عىل التقاسيم و االنواع
من غري وجود قطع يف سندها و ال ثبوت جرح يف ناقليها
 /تحقيق محمد عيل سومنر  ،خالص آي دمري -.الدوحة:
وزارة األوقاف؛ بريوت :دار ابن حزم1433 ،هـ 8 ،مج.

صحيح ابن حبان من مراجع الحديث الرشيف املعروفة،
وسبق صدور مخترصه البن بلبان .وقد اخرتع له مؤلفه
تقسيام جدي ًدا يتميز به عن سائر كتب السنن ،فقد جعله
ً
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أورد مؤلفه يف مقدمته قول ابن كثري رحمه الله« :إن الله
الكريم أجرى عادته بكرمه أن من عاش عىل يشء مات
عليه ،وأن من مات عىل يشء بُعث يوم القيامة عليه».
قال املؤلف :وبهذا تدرك أن الخواتيم خاضعة لسنن إلهية
تقررها ،وقوانني ربانية تنظمها.
وجعل كتابه يف مباحث خمسة ،تض َّمنت بيان السنة اإللهية
يف الخامتة ،بأدلة من القرآن والسنة ،وأن اللواحق مرياث
السوابق ،وكذا بيان أن من عاش عىل الطاعة أو املعصية
رسها ،وختمه بكيفيه
مات عليها ،ثم عن الخامتة الصامتة و ِّ
صناعة الخواتيم الزاهرة ،وامليتات الفاخرة.
وأكرث فيه من القصص الواقعية ،واإلشارات اإلميانية...

القرآنيون يف مرص وموقف اإلسالم منهم /عبدالرحمن
محمد يوسف -.القاهرة :دار البيان1433 ،هـ 392 ،ص
(أصله رسالة ماجستري من جامعة األزهر).

(القرآنيون) مسمى اتخذه منكرو الس َّنة حديثًا يتسرتون
به ليوهموا الناس أنهم يقدسون القرآن ،ويريدون العمل
به وحده دون سنة نبي الله محمد صىل الله عليه وسلم.
ويقولون إنهم املؤمنون دون سائر األمة! ويريدون بذلك
هدم السنة ..ويفرسون القرآن دون تقيد بقواعد أو التفات
ألصول ...والكتاب رد واسع عليهم.
وع َّدد من أعالمهم يف مرص :محمود أبو رية ،أحمد صبحي
منصور ،جامل البنا ،إسامعيل منصور جودة ،أحمد حجازي
السقا ،حسني أحمد أمني ،محمد السعيد مشتهري...
وغريهم.
حوار األديان :نشأته وأصوله وتطوره /عبدالحليم آيت
أمجوض -.الرباط :دا األمــان ؛ بــريوت :دار ابن حزم،
1433هـــ 827 ،ص( .أصله رسالة دكتوراه من جامعة
الحسن الثاين).
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فصوله الستة:
مفهوم حوار األديان وأنواعه ونشأته واستمراريته.
األصول الالهوتية والواقعية لحوار األديان.
تطور حوار األديان يف املرحلة الحديثة :دوافعه
ومميزاته وأبعاده ومعوقاته.
قضايا حوار األديــان الواقعي :الحوار اإلسالمي
املسيحي منوذ ًجا.
مناذج من مايض حوار األديان الواقعي وحارضه.
آفاق حوار األديان.
الفقه اإلسالمي

أبحاث يف امليدان /أحمد الريسوين -.القاهرة :دار الكلمة،
1434هـ 152 ،ص.
بحوث فقهية ،منها:

مستقبل اإلســـالم بــني منهج الــرفــض ومنهج
االستيعاب.
االجتهاد الجامعي اليوم :الداء والدواء.
الفقهاء بني حل املشاكل وجلب املشاكل.
العلامء ومشكلة التملق والتورق.
املرشوع والالمرشوع يف معارضة الوالة.
الترصف يف املال العام ومسألة الحج عىل نفقة
الدولة.

أحكام النساء /عالء الدين عيل بن إبراهيم بن العطار
(ت  701هـ)؛ تحقيق عبدالرحمن بن سالمة املزيني-.
الرياض :جامعة اإلمام1432 ،هـ 544 ،ص.

قضايا فقهية معارصة /يوسف بن أحمد القاسم -.الرياض:
دار كنوز إشبيليا1433 ،هـ239 ،ص ( سلسلة البحوث
العلمية املحكمة؛ .)24-21

وهي أربعة بحوث:
املساهامت العقارية املتعرثة :حقيقتها وحكم
زكاتها.
التدخل يف قانون العرض والطلب واملوقف الفقهي
منه.
حامية املدين من الدائن يف ضوء الفقه والقضاء.
استيفاء القصاص فيام دون النفس عىل ضوء
املستجدات الطبية.
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ذكر فيه تساوي الرجال والنساء يف األوصاف الجبلِّية ،وما
ُجبلت عليه النساء من النقص يف الدين والعقل ،ومبايعة
النبي صىل الله عليه وسلم للنساء ،وما أمر الله به من
الوصية بالنساء ،وتحذير النساء من إسخاط أزواجهن،
وتحذير الرجال من فتنة النساء ،وحكم تويل املرأة الوالية
العامة والخاصة ،وتساوي النساء والرجال يف أعامل القلوب
من العقائد وغريها.
وذكر املحقق أن هذا الكتاب هو أشمل وأجمع ما ألِّف
يف أحكام النساء ،وأن أول من ألَّف كتابًا مستقالً يف أحكام
النساء هو ابن الجوزي رحمه الله.
عقد التوريد :حقيقته وأحكامه يف الفقه اإلسالمي /عادل
شاهني -.الرياض :دار كنوز إشبيليا1432 ،هـ 445 ،ص
(أصله رسالة دكتوراه من جامعة اإلمام بالرياض).

عقد التوريد من أبرز العقود الحادثة وأوسعها انشا ًرا،
حيث متارسه الدول والرشكات واملؤسسات والتجار يف كل
بالد العامل ،ويدخل يف كافة أنواع املتطلبات الحياتية لألفراد
والدول ،ولزم ألجل ذلك بيان أحكامه الرشعية؛ ليكون
املسلم عىل بصرية يف تعامله ،وجعل املؤلف موضوعات
بحثه يف خمسة أبواب ،هي:
حقيقة عقد التوريد.
التكييف الفقهي لعقد التوريد.
طرق إبرام عقد التوريد.
أحكام عقد التوريد.
التطبيق عىل عقد التوريد يف السعودية.
تحريم نهب أموال املعا ِهدين للنصارى /محمد عبدالله
بن زيدان بن غايل البوصادي ( ت 1352هـ)؛ تحقيق حامه
الله ولد السامل -.بريوت :دار الكتب العلمية1434 ،هـ،
256ص.
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ُسئل املؤلف عن «حكم الله تعاىل يف مال املسلمني املقيمني
اآلن يف أرض الحربيني» كام يف مقدمته ،وقال“ :اتفق كالم
العلامء  ،كل من وقفت عىل كالمه من املتأخرين يف
املسألة ،أنهم مل يجدوا قوالً بإباحة هذا املال لألقدمني ،ال
منصوصا وال مخ َّر ًجا”.
ً
وقال :واتفقوا عىل أن العاجز عن الهجرة ال يُستباح ماله،
واختلفوا فيمن أقام اختيا ًرا ...ثم أورد أدلة (الخصوم)،
وحقق حكم مناط حكم األصل املقيس عليه ،وبيان فساد
االعتبار.
ويعترب املؤلف من التيار اإلصالحي أثناء احتالل موريتانيا،
بلده.
األنكحة الفاسدة املنهي عنها يف الرشيعة
اإلسالمية /أمري عبدالعزيز ررصص -.القاهرة :مكتبة وهبة،
1434هـ800 ،ص.

تحدث فيه املؤلف عن موانع الزواج املؤبدة وغري
املؤبدة ،واملؤكدة (مثل مانع الجمع والكفر والعدة )..وغري
املؤكدة (مثل مانع الزنا واإلكراه والكفاءة ،)..وعن أنكحة
املرشكني وأهل الكتاب ،ونكاح املرتد ،وأفرد بابًا لألنكحة
املنهي عنها ،وهي :نكاح الشغار ،واملتعة ،والتحليل،
والخطبة عىل الخطبة.
ضوابط الحبس وآثاره يف الرشيعة اإلسالمية :دراسة فقهية
مقارنة /هشام عبدالقادر عقدة -.القاهرة :دار الصفوة،
1434هـ 2 ،مج ( 1196ص) (أصلة رسالة ماجستري من
جامعة األزهر).

ذكر يف باب (ضوابط الحبس) :أسباب الحبس ،صفة
الحبس ،معاملة املحبوسني وما لهم من الحقوق ،عامل
الحبس ونفقاته ،أسباب سقوط الحبس أو انتهائه.
ويف باب (آثار الحبس) :أثر الحبس عىل عبادات السجني،
ومعامالته ،ويف تحقيق مصالح ومقاصد رشعية للسجني
واملجتمع.
األعامل الفدائية :صورها وأحكامها الفقهية /سامي بن
خالد الحمود -.الرياض :مكتبة الرشد1433 ،هـ 567 ،ص.
(أصله رسالة ماجستري).

49

َّبني فيه العمليات التي يُقتل فيها املجاهد بيد
أعدائه ،واملخاطرة بالنفس إيثا ًرا لآلخرين ،وقتل النفس
خوفًا عىل مصالح املسلمني ودر ًءا لهالكهم ،وتفجري النفس
بقصد النكاية بالعدو ،والضوابط الرشعية الخاصة بقيام
املرأة بالعمليات الفدائية ،وأحكام قتل الكفار باعتبار
أنواعهم ،وحكم القيام بالعمليات الفدائية باعتبار دار
الحرب ،ودار العهد ،ودار اإلسالم...
حكم األغلبية يف اإلسالم :دراسة أصولية /أحمد الريسوين-.
القاهرة :دار الكلمة1434 ،هـ 108 ،ص.

دراسة اجتهادية أصولية فيام يتبع اليوم من التصويت
واختيار األصوات الغالبة فائزة بالرأي والحكم ،وقصد به
أيضا أفراد الحركة اإلسالمية وهم ميارسون العمل السيايس،
ً

وهو جزء من رسالة الباحث يف الدكتوراه «نظرية التقريب
والتغليب وتطبيقاتها يف العلوم اإلسالمية» التي سبق
عرضها .فبحث مسألة األغلبية يف سياق األدلة الرشعية،
وذكر االعرتاضات والــردود ،والرتجيح بالكرثة يف مجال
الرواية ،وأهمية العمل باألغلبية ومجاالتها.

اللغة

جغرافية اللغات /محمد مدحت جابر ،فاتن محمد البنا-.
اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية1432 ،هـ 360 ،ص (33
×  28سم).

فتاوى البلقيني أيب حفص رساج الدين عمر بن رسالن (ت
805هـ) /تحقيق مصطفى محمود األزهري -.الرياض :دار
ابن القيم؛ القاهرة :دار ابن عفان1434 ،هـ 2 ،مج (987
ص).

فتاوى عامل شافعي جليل ،د َّرس وأفتى واجتمع عليه الطلبة
وأفاد ،وخاصة يف الفقه والحديث .وقد جمعها له ولده
صالح ،وسامها «التجرد واالهتامم بجمع فتاوى الوالد
شيخ اإلسالم» ،وبهذا العنوان حقق يف بحثني للامجستري
بالجامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة (1433 -1432هـ).
من فتاويه املتناثرة بآخر الكتاب عندما سئل عن مسألة
تفضيل فقال :الذي نختاره يف ترتيب الثالث أن فاطمة
عليها السالم أفضل ،ثم تليها خديجة ريض الله عنها ،ثم
تليها عائشة ريض الله عنها.
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فيه ( )31فصالً ،ضمن ( )11بابًا ،هي:
جغرافية اللغات والجغرافية اللغوية.
املفاهيم والنظريات املتصلة بدراسة اللغات.
املستويات اللغوية والثقافية.
نشأة اللغة وانتشارها عرب الزمن.
التوزيع الجغرايف للغات يف العامل :تحليل مكاين.
اللغات املندثرة واملتدهورة واملهددة بالزوال.
التمثيل الكارتوجرايف للغات ومشكالته.
التعقد اللغوي يف أقاليم العامل الجغرافية.
اللغات ومعطيات البيئة االجتامعية والحضارية.
اللغة ومعطيات الجغرافيا السياسية.
اللغات ومعطيات البيئة االجتامعية.
مخترص تذكرة ابن هشام االنصاري /ملحمد بن جالل
الحنفي التباين (ت  818هـ)؛ تحقيق ودراسة جابر بن
عبدالله الرسيع -.بريوت :مؤسسة الريان1434 ،هـ779 ،
ص.

تم ذلك ،وما هو منهجهم يف وضع قاعدتهم.
وجعله يف خمسة فصول :العربية ما قبل السليقة ،العربية
يف مرحلة السليقة ،معنى السليقة يف اللهجات والقبائل
ومسببات اختالفها ،العربية ما بعد السليقة :ظهور
القاعدة النحوية ،عودة السليقة :إجراءات القاعدة أم
تفعيل اللسان؟

ترجع أهمية الكتاب إىل أن األصل (التذكرة) مصنف
مفقود ،ومؤلفه من أشهر نحاة زمانه ،وقد أشاد بكتابه
جامعة من العلامء ،ففيه آراؤه ومناقشاته وتعليالته،
واختياراته النحوية والرصفية ،وفيه نصوص مفقودة...

املناظرات النحوية والرصفية :نشأتها وتطورها حتى نهاية
القرن الثالث الهجري /أسامة رشيد الصفار -.بريوت :دار
الكتب العلمية1433 ،هـ 320 ،ص.

العربية بني السليقة والتقعيد :دراسة لسانية /رياض
عثامن -.بريوت :دار الكتب العلمية1433 ،هـ 208 ،ص.

يؤرخ ملسرية التقعيد النحوي ،وبداية نزول العربية من
األذهان إىل القرطاس ،ومن االسرتسال فيها بالطبع والسجية
إىل االستدالل بالشاهد واملثال ،ومن الفهم العفوي إىل
الفهم بالحجة واملنطق ،ومن السامع إىل القياس.
يرصد اللغة يف تفكري واضعي النحو الذين مل يخربونا كيف
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بعد تعريف وتأريخ للمناظرة تناول املؤلف منهج املناظرة
قبل ظهور املذهب الكويف ،وبعده ،وما بني املدرستني،
والسامت األخالقية واملوضوعية التي متيزت بها حقبة
النشاط الفكري يف القرون الثالثة األوىل .ثم ذكر أهمية
املناظرة يف إيضاح املسائل النحوية والرصفية املختلفة
وأثرها يف تطور الدرسني النحوي والرصيف بأسلوب تحلييل
وصفي.
ومام ورد فيه قول أعرايب دخل السوق فسمعهم يلحنون،
فقال :سبحان الله! يلحنون ويربحون ،ونحن ال نلحن وال
نربح.

األدب

التاريخ والتراجم

زاد الرفاق /أليب املظفر محمد بن أحمد األبيوردي (ت
507هـ)؛ تحقيق عمر األسعد -.ديب :مركز جمعة املاجد
للثقافة والرتاث1433 ،هـ 2 ،مج ( 1182ص).

مرآة الزمان يف تواريخ األعيان /يوسف بن قزأوغيل،
املعروف بسبط ابن الجوزي (ت  654هـ)؛ تحقيق محمد
بركات وآخرين -.دمشق :دار الرسالة العاملية1434 ،هـ،
 23مج.
تحقيق جديد ملصدر مهم من مصادر التاريخ اإلسالمي،
بدأ به إحسان عباس ،وأكملته مؤسسة الرسالة ،وقارنته
بعدة نسخ من إستانبول.

مجموع أديب متنوع يركز عىل الثقافة اللغوية ،يشبه يف
نسجه كتاب «البيان والتبيني» للجاحظ ،من حيث هو
نصوص شعرية ،وأمثال عربية ،وتراكيب لغوية ،تتخللها
نوادر أدبية ،وقضايا نحوية ،وأحداث تاريخية ،ومعلومات
عامة .لكنه صعب ،ال يستفيد منه إال صاحب ثقافة لغوية
وأدبية عالية.
ومؤلفه شاعر معروف ،له ديون محقق مطبوع ،صدر عن
مجمع اللغة العربية بدمشق.
مثال منه  :222/1وعندي عصاب ٌة رضوا من املجد باأللقاب،
وباال ِّدعاء من العلوم واآلداب ،وتق َّمصوا بالرذائل ،وانتقصوا
أهل الفضائل ،فهم يش ِّعثون من العلامء (أي :يتنقَّصونهم)،
َ
ويعبثون بأعراض الفضالء .والنبالة تعذلهم ،والجهالة
تعذرهم ،والوقاحة تعرفهم ،والرجاحة تنكرهم وتحتقرهم.
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اإلسالمي.
وقد اخترصه الذهبي نفسه وسامه « اإلشارة إىل وفيات
أيضا وصدر يف
األعيان املنتقى من تاريخ اإلسالم” .وطُبع ً
مجلد واحد.
وقد ذيَّله التقي الفايس بذيل أسامه “بغية أهل البصارة
يف ذيل اإلشارة” ابتدأ فيه من حيث انتهى اإلمام الذهبي،
واشتمل عىل وفيات  826 – 701هـ .ولكنه مل يصل إلينا.
ثم أورد الرتاجم نفسها وزاد عليها يف كتاب « إيضاح بغية
أهل البصارة يف ذيل اإلشارة”.
وهذا املطبوع يحتوي عىل وفيات السنوات 765 – 741
هـ.
الذين رأوا الرسول وحدَّ ثوه يف املنام صىل الله عليه وسلم/
عصام يوسف -.الجيزة :الدار العاملية للكتاب1433 ،هـ،
 154ص.

إيضاح بغية أهل البصارة يف ذيل اإلشارة /تقي الدين
محمد بن أحمد الفايس امليك (ت  832هـ)؛ تحقيق
أحمد عبدالستار -.القاهرة :دار الكتب والوثائق القومية،
1433هـ 596 ،ص.
ق َّدم له مقدمات طويلة ،ووث َّق نقوالته ،وأورد قصص
ورؤى طائفة ممن رأوا النبي صىل الله عليه وسلم يف املنام
وكلموه.

لإلمام الذهبي كتاب «تاريخ اإلسالم» الذي صدر محققًا،
وهو من أهم املراجع يف التاريخ والوفيات عىل م ِّر التاريخ
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رفع الباس عن بني العباس /جالل الدين عبدالرحمن بن
أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)؛ تحقيق يحيى محمود بن
جنيد (ساعايت) -.تونس :دار الغرب اإلسالمي1432 ،هـ،
 253ص.

أفاد مؤلفه أن كتابه هذا احتوى عىل ذكر من وقف عليهم
من نجباء بني العباس ،من علامء ومح ِّدثني وصالحني
ورؤساء ،واستبعد الرتجمة للخلفاء؛ ألنه عرض لهم يف كتاب
آخر هو (تاريخ الخلفاء) .كام ذكر محققه أنه من أهم
األعامل التي اختصت بالعباسيني.
ويحتوي عىل تراجم مخترصة لـ ( )245من العباسيني
الذين عاشوا يف مناطق مختلفة من العامل اإلسالمي ،يف
عصور متتد من القرن األول إىل القرن الثامن الهجري.

العلامء /عبدامللك بن حبيب القرطبي؛ تحقيق رضوان
صالح الحرصي -.الرباط :الرابطة املحمدية للعلامء،
1433هـ 195 ،ص.

النساء يف الرتاجم اإلسالمية /روث رودد؛ ترجمة عبدالله
بن إبراهيم العسكر -.بريوت :جداول للنرش1434 ،هـ،
295ص.
تتجىل قيمة الكتاب من كونه من بواكري املصنفات يف علم
الطبقات ،فمؤلفه متوىف سنة 238هـ ،وقد انتقى تراجمه
بعناية ،فذكر أشهر الفقهاء ومن انتهى إليهم الفقه يف
زمانهم ،وصنف الطبقات إىل ثالث :الصحابة ،والتابعني،
وأتباعهم ،وقسم كل صنف إىل طبقتني :األكابر ،واألصاغر
كل
كل طبقة فقها َء ِّ
الذين كانوا بن بعدهم ،ثم جمع يف ِّ
بلد يف مكان واحد..
تحدثت فيه الكاتبة عن أسلوب كتابة الرتجمة الشخصية،
ودراسة الشخصيات وتحليلها ،ثم عن الصحابيات ،وراويات
العلم من النساء املثقفات والعاملات ،والنساء املتصوفات
ورباطاتهن ،وأدوار النساء السياسية يف التاريخ اإلسالمي،
واملحسنات منهن ،والشاعرات واملغنيات ،وكيفية كتابة
وتوصلت يف دراستها إىل أن أي امرأة شكَّلت
ترجامتهنَّ .
أهمية ،يكفي لتسويغ تدوين ترجمتها يف مجموعات
الرتاجم اإلسالمية القدمية.
طبقات الفقهاء من لدن الصحابة ومن بعدهم من
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صفحات من سرية العالمة املريب عبدالرحمن الباين /أمين
أحمد ذو الغنى -.الرياض :دار السيد1434 ،ه 189 ،ص.

سرية مباركة ،وتأريخ موث َّق ،ألحد أعالم الرتبية اإلسالمية يف
عرصنا ،هو األستاذ عبدالرحمن الباين رحمه الله ،بقلم أحد
تالمذته النابهني ،املهتمني بالسري والرتاجم ،وخاصة أعالم
دمشق .ووشح طرة كتابه بشهادة عالّمة وقته األستاذ عيل
الطنطاوي رحمه الله فيه ،منها قوله« :ما رأيت يف شباب
الشام من يفضله يف حسن سريته ،وطهر رسيرته ،واتباعه
أمر الرشع ونهيه.»...
من أعالم الفتوى مبراكش عرب العصور /أحمد متفكر-.
مراكش :مؤسسة آفاق للدراسات والنرش1434 ،هـــ،
117ص.

كتاب حافل باملعلومات عن شيوخ العلم ورجال الفتوى
مبراكش ،مع إفادات تاريخية وعلمية وفقهية وأدبية،
وعناوين مصنفاتهم ،وقدم بني يدي سريهم وتراجمهم
ضوابط الفتوى وصفات املفتني ،ورص ًدا لتاريخ الفتوى
يف عصور حكم الطوائف ،من املرابطني واملوحدين ومن
بعدهم.
وللمؤلف يف هذا الشأن كتب أخرى تكمل بعضها البعض،
هي :قضاة مراكش ،خطباء الجمعة مبراكش ،علامء جامعة
ابن يوسف يف القرن العرشين (والجامعة يف مراكش).
الخط والخطاطون /حبيب أفندي بيدابيش ؛ ترجمة
وتقديم سامية محمد جالل؛ مراجعة الصفصايف أحمد
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القطوري -.القاهرة :املركز القومي للرتجمة1431 ،هـ،
 354ص.

املؤلف فاريس األصل من أصبهان ،ولكنه اختار الدولة
العثامنية ،وتقلد فيها وظائف عديدة عىل مدى ()25
عا ًما ،ولذلك جاء معظم حديثه أو كله عن خطاطي إيران
وتركيا ،وعن الرسامني والن ّحاتني فيهام ،والنقّاشني واملذ ِّهبني
واملجلِّدين ،وتويف يف بورصة عام 1312هـ.
الآللئ الثمينة يف أعيان شعراء املدينة /تأليف عمر
بن عبدالسالم الداغستاين؛ دراسة و تحقيق و تعليق
عبدالرازق عبدالرازق عيىس -.القاهرة :مكتبة زهراء
الرشق1430 ،هـ 415 ،ص.

تسجيل مكثف لشعر شعراء من املدينة املنورة وما حولها

من البلدات والقرى ،مع يشء من سريتهم بأسلوب أديب
مدرسا باملدينة املنورة،
فيه مدح وسجع .واملؤلف كان
ً
أيضا « تحفة الدهر يف أعيان
وصاحب نظم وموشحات ،له ً
املدينة املنورة من أهل العرص” .وقد رحل إىل اآلستانة عام
1201هـ ،ومنها إىل مرص ،وبها تويف.
القالئد الجوهرية يف تاريخ الصالحية /شمس الدين
محمد بن عيل بن طولون الصالحي (ت  953هـ)؛ تحقيق
عامن :أروقة للدراسات والنرش،
محمد إبراهيم الحسنيّ -.
1434هـ 2 ،مج.

تتمة ملا بدأ به املؤلف من أطالس ،وهذا األطلس للعرص
اململويك ،وفيه توضيح بالخرائط والصور والرسوم والجداول
يف اعتناء واضح وخربة سابقة .ويقع يف ثالثة أبواب:
املامليك البحرية.
املامليك الربجية.
النظم واملنجزات الحضارية.
دليل مدينة الرباط يف الرتاث املخطوط /إعداد عبدالعزيز
الساوري وآخرين -.الرباط :وزارة الثقافة1433 ،هـ187 ،
ص.

تحقيق جديد لهذا الكتاب القيِّم ،يف تاريخ دمشق الفيحاء،
ذكر محققه أنه طبعة متميزة باستدراك فصول ناقصة
وإيراد تعليقات األستاذ محمد أحمد دهامن بتاممها.
وقدم له األستاذ مازن املبارك مقدمة لطيفة ،جاء يف عبارة
له منها :هذا كتاب جديد قديم عن دمشق ،هو «القالئد
الجوهرية يف تاريخ الصالحية» الذي قلَّد به ابن طولون
الصالحي جيد الصالحية ،وقلَّد برجالها جيد دمشق...
أطلس تاريخ العرص اململويك /تأليف وتصميم سامي بن
عبدالله املغلوث -.الرياض :العبيكان للنرش1434 ،هـ،
 327ص.
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دليل تـرايث صدر مبناسبة إدراج مدينة الرباط ضمن
الئحة اليونسكو للرتاث العاملي عام 2012م ،باعتبارها
عاصمة حديثة ومدينة تاريخية وتراث ًا مشرتكًا .وتعاونت

فيه الوزارة مع املكتبة الوطنية بالرباط والخزانة العلمية
الصبيحية بسال ،لعرض املخطوطات التي تتعلق بالرباط
تاري ًخا ومجتم ًعا وثقافة وأعال ًما ،واملؤلفات التي ألفها أبناء
هذه املدينة ومن أقام بها من العلامء والفقهاء واألدباء
واملؤرخني يف قضايا وموضوعات مختلفة.

كتب علمية

لقط املنافع يف علم الطب /أليب الفرج عبدالرحمن بن
عيل بن الجوزي (ت  597هـــ)؛ تحقيق مــرزوق عيل
إبراهيم -.القاهرة :دار الكتب والوثائق القومية ،مركز
تحقيق الرتاث1432 ،هـ 2 ،مج.

هذا كتاب يف الطب للعالمة ابن الجوزي ،ذي الثقافة
املفرس املح ِّدث املؤرخ األديب...
املوسوعية ،فهو الواعظ ِّ
يقول يف مقدمة كتابه هذا:
علام صحي ًحا ،قد ن َّبه عليه القرآن
ملا رأيت علم الطب ً
العزيز ،والنقل الصحيح ،وشهد بصحته العقل ،أحببت أن
أجمع فيه كتابًا ينبه عىل أصوله ،ويحتوي عىل جمل من
علومه ،وأذكر فيه ما نقل من هذا العلم عن نبينا محمد
صىل الله عليه وسلم وأصحابه ،ومن بعدهم من علامء
اإلسالم ،وأعتمد فيام أذكره من أقوال املتطببني عىل ما ع َّول
عليه ماهروهم يف هذه الصناعة .وقد قسمت هذا الكتاب
سبعني بابًا.»...
والكتاب اخترصه املؤلف نفسه ،وصدر محققًا عن دار
املأمون للرتاث منذ عام 1407هـ ،بعنوان :مخترص لقط
املنافع.
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الفالحة االندلسية  /أليب زكريا يحيى بن محمد بن العوام
اإلشبييل (ت  580هـ) ؛ عني بدراسته و تحقيقه و رشحه
انور ابو سويلم  ،سمرب الدرويب  ،عيل ارشيد محاسنة-.
عامن :مجمع اللغة العربية األردين1433 ،هـ 7 ،مج.
َّ

ازدهرت الفالحة يف األندلس ،وظهرت تآليف مهمة يف هذا
املوضوع ،منها هذا الكتاب املفيد ،الذي سبق طبعه يف
املطبعة امللكية مبدريد عام 1217هـ!
وهو كتاب جامع يف الزراعة ،استفاد فيه مؤلفه من أعامل
سابقة ،إضافة إىل خربته العملية يف هذا الفن ،إذ يقول:
فصح”.
“ومل أثبت فيه شيئًا من رأي إال ما جربته مرا ًرا َّ
دليل معرض الخيول والفرسان يف املخطوطات /إعداد
فؤاد مهداوي وآخرين -.الرباط :وزارة الثقافة1432 ،هـ،
 57ص.
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قامئة وعرض ملخطوطات عن الفروسية يف تراثنا اإلسالمي،
وقد اهتم الفرسان بالخيل ،كام اهتم بها الشعراء يف
وصفهم لها ،وكذلك علامء اللغة ،فعنوا مبفرداتها وأشعارها
وأنسابها ،وعالجها آخرون من نواح بيطرية  ،كام ص َّنف
الفقهاء يف مسابقاتها ،والجهاد بها ،ويف فضائلها.
وقدم الكتاب ضمن فعاليات املعرض الدويل للنرش والكتاب
بالدار البيضاء ،الدورة  17فرباير  2011م (1432هـ).

كتب مفيدة
 100طريقة ووصية لتكون اب ًنا بــا ًرا /عيل الحامدي-.
بريوت :دار ابن حزم1433 ،هـ 224 ،ص.

رسائل موجهة إىل كل بار بوالديه ليزداد ب ًرا وإحساناً ،وإىل
كل عاق بوالديه ليتنبه قبل أن يلقى ند ًما وخرسانًا.
مئة قصة من تاريخ السلف والخلف ،من أعجب القصص
وأغربها وأكرثها عربة ،تقول لك يف نهاية كل قصة :ب َّر
والديك وجاهد فيهام ،وترجوك وتناديك شفقة عليك :اتق
الله يف والديك ،تذلَّل لهام ،أحسن إليهام.
اقرأ هذا الكتاب املمتع املفيد لتعرف كيف ت َّرب والديك،
وكيف تتأدب معهام ،وكيف تعطيهام حقهام ،وتكون سهالً
وسم ًحا معهام ،وتشكرهام ،وتدعو لهام ،وتحسن إليهام
يف القول والعمل ،ويف األخذ والعطاء ،وتربهام حتى بعد
وفاتهام..
دور الحواس يف اكتساب املعرفة من املنظور االسالمي/
صالح سليامن العمرو -.عـ ّـامن :مركز ديبونو لتعليم
التفكري1434 ،هـ 181 ،ص.
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اإلسالم يدعو اإلنسان الستخدام حواسه ،وينكر عىل من
يعطلها عن أداء وظائفها ،ويعتربها مصد ًرا موثوقًا من
مصادر املعرفة ،وأداة لتثبيت العقيدة الصحيحة ،وقد
وضع مجموعة من الضوابط األخالقية يف استخدام اإلنسان
للحواس ،وأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن كل ما يصدر
عنها ويحاسب عليها.
ودعا اإلسالم إىل االهتامم بالعامل الطبيعي املحسوس،
ورضورة استخدام الحواس الكتشاف الظواهر الكونية،
واملناخ العلمي الذي أوجدته توجيهات اإلسالم هو الذي
حثَّ العلامء املسلمني عىل اكتشاف واستخدام املنهج
العلمي التجريبي املعتمد عىل املالحظة والتجربة ،وهذا
يختلف عن املذهب الفلسفي املادي الذي يحرص الوجود
يف العامل الطبيعي املحسوس ،ويرفض االعرتاف بالوحي
اإللهي مصد ًرا موثوقًا للمعرفة.
واستخدام الحواس وإجادة توظيفها يف املجال الرتبوي
يسهم يف إعداد جيل تتوافر فيه االتجاهات العلمية،
والقدرة عىل اكتساب املهارات العلمية والعملية التي
متكنه من مواكبة العرص الذي يعيش فيه..

العزوف عن الثقافة الجادة ملاذا؟ :رؤية إسالمية /أمني
نعامن الصالحي -.صنعاء :مؤسسة السعيد للعلوم
والثقافة1433 ،هـ 100 ،ص.

حدد مؤلفه معنى الثقافة الجادة والجدية من خالل
أمرين :جدية وحيوية املوضوعات ،التناول العميق لتلك
املوضوعات من قبل أهل االختصاص.
وذكر من سامت الثقافة الجادة :العلمية ،الواقعية ،اإلميان
بالتبادل الثقايف مع عدم التفريط بالخصوصية.
وناقش يف ( )14مبحثًا أسباب العزوف عن الثقافة الجادة،
مثل :ضعف الوعي بأهمية الثقافة وأثره يف العزوف عن
الثقافة الجادة ،عدم استشعار املعنى التعبدي يف القراءة،
ضعف الهمم وفتور العزائم ،ضعف التكوين العلمي
والفكري يف مؤسساتنا التعليمية ،ضعف االهتامم بالبحث
العلمي ،الفصام النكد بني رجال الثقافة وص ّناع القرار
السيايس ،الرجوع إىل املخترصات واالستغناء بها عن األصول
واألمهات ،ظروف العيش الصعبة...
الحدود يف اإلسالم بني الرحمة والعدل /أرشف عبدالرحمن-.
مرص :مكتبة البلد األمني1434 ،هـ183 ،ص.
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بالقصاص تُصان األنفس ،وبإقامة ح ِّد الرسقة تُصان
األموال ،وبإقامة ح ِّد الزنا والقذف تُصان األعراض ،وبإقامة
ح ِّد السكر تُصان العقول ،وبإقامة ح ِّد الحرابة يُصان األمن
واملال واألنفس واألعـراض ،وبإقامة الحدود كلها يُصان
الدين كله.
يف عرشة أبواب متتالية ناقش املؤلف الحدود الرشعية،
وبني الحكمة منها ،ور َّد عىل الشبهات الدائرة حولها.
َّ
قال :لو قُطعت يد السارق ،هل يجرؤ أحد عىل اإلقدام
عىل هذه الجرمية بعد ذلك؟
وإذا كانت عقوبة الحبس قد أخفقت يف تأديب املجرمني،
وتنظيف املجتمع من االنحرافات والسوءات ،فليس أمامنا
وجل وحده ،األعلم بشؤون خلقه.
إال رشع الله ع َّز َّ
فبتطبيق الحدود ينزجر كل من تس ِّول له نفسه ارتكاب
الجرائم ،ويرتتب عىل هذا التطهري إشاعة األمن واألمان
والطأمنينة بني أفراد املجتمع اإلسالمي ،كام يرتتب عىل
أيضا حفظ الدين والنفس واملال والعرض
هذا التطهري ً
والعقل...
الدليل التاريخي ملؤلفات املذهب املاليك /محمد
العلمي -.الرباط :الرابطة املحمدية للعلامء 1433 ،هـ،
 802ص ( 30سم).

وهناك مسارد أخرى للفقه املاليك ،ولكن ليست شاملة
مثل هذا الدليل الكبري ،وجزى الله الجميع خ ًريا.
فقه العمران :العامرة و املجتمع و الدولة يف الحضارة
اإلسالمية /خالد عزب -.القاهرة :الدار املرصية اللبنانية،
1434هـ 576 ،ص.

دليل شامل للمؤلفات املالكية ،جمع فيه معده ما يقرب
من ( )5000كتاب ورسالة وجواب مؤلف يف الفقه املاليك،
وجاءت مصنفة يف تصنيفني متتداخلني:
علام من
تصنيف موضوعي عىل أكرث من (ً )20
علوم الفقه.
تصنيف تاريخي ملؤلفات كل علم عىل حدة ،من
عهد اإلمام مالك إىل القرن الرابع عرش الهجري.
فهرسا مفصالً يكاد يكون بحجم الفهرس
وجعل له مؤلفه ً
نفسه ،معظمه للمؤلَّفات واملؤلفني ،عىل ترتيب املعجم.
واملؤلف رئيس مركز البحوث والدراسات يف الفقه املاليك
بالرابطة املحمدية للعلامء ،وذكر مدير الرابطة األستاذ
أحمد عبادي أنه بقي مع هذا العمل مدة طويلة .وأشار
إىل أنه إنجاز كبري.
كم ذكر أنه “أول دليل شامل للمؤلفات املالكية” .وهذا
الكالم ،مع صيغة العنوان “مؤلفات املذهب املاليك” يوحي
بغموض ،وهو أنه شامل ملا كتبه املتمذهبون باملذهب
املاليك من أنواع املؤلفات ،يف علوم القرآن والحديث
والرتاجم واألدب ...والحق أنه يف الفقه وحده.
وحبذا لو أشار األستاذ عبادي إىل “معلمة الفقه املاليك”
لألستاذ عبدالعزيز عبدالله رحمه الله ،الذي سبق صدوره
منذ عام 1403هـ.
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بــدون الفقه لن نفهم العامرة اإلسالمية ،ولن ندرك
معطيباتها وأسسها ،وبدون السياسة الرشعية لن نستوعب
حدود العالقة بني املجتمع والدولة ،ودور كل منهام يف
مجال العمران وإعامر األرض .هذا ما لخصه املؤلف من
موضوع كتابه ،الذي يسميه علامء الفقه (الحيطان) ،وهي
ما يتعلق بالبناء والبلديات يف عرصنا ،وقد درس موضوعات
الكتاب يف سبعة فصول مفصلة ،هي:
فقه العمران.
دور الفقه يف التنظيم العمراين.
فقه عامرة املساجد.
فقه األسواق والعامرة التجارية.
فقه املياه واملنشآت املائية.
الهندسة املعامرية يف الحضارة اإلسالمية.
وملحق بآخره مصطلحات فقه العمران ،من مثل :إحياء
املوات ،اإلقطاع ،الحمى ،الحيازة ،الفناء ،الحريم ،حق
االرتفاق ،حق املجرى...
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