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نهــــر متــعــــــدد... متــجــــــــدد
والثقايف  والأدبي  الفكري  اإثراء املحيط  النوعي يف  الإ�سهام  اإىل  واأدبي يهدف  م�سروع فكري وثقايف 

باإ�سدارات دورية وبرامج تدريبية وفق روؤية و�سطية تدرك الواقع وت�ست�سرف امل�ستقبل.

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

قطاع ال�سوؤون الثقافية

اإدارة الثقافة الإ�سالمية

�ص.ب: 13 ال�سفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت

الهاتف: 22487310 )965+( - فاك�ص: 22445465 )965+(

نقــــال: 99255322 )965+( 

rawafed@islam.gov.kw :الربيد الإلكرتوين

 www.islam.gov.kw/ rawafed  :»موقع »روافد



4

مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول على موافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت

اأبريل 2014 م / جمادى الأوىل 1435هــ

الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

 www.islam.gov.kw :املوقع الإلكرتوين

رقم الإيداع مبركز املعلومات: 162 / 2013

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع: 2013 / 455

ردمك:  978-99966-54-17-6
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« اإىل اإدارة الثقافة الإ�سالمية التابعة لقطاع ال�سوؤون الثقافية  ينتمي م�سروع »

بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة الكويت، وهو م�سروع فكري ثقايف ي�سعى 

اإىل تنمية الثقافة الإ�سالمية من خالل بعدي التاأ�سيل والتجديد يف مناهج البحث ويف 

تناول الق�سايا ويف تقدمي املعرفة الثقافية، وذلك عرب ثالثة م�ستويات: الإ�سدارات 

الفكرية والأدبية، واملو�سوعات العلمية، والدورات التدريبية.

» روؤية م�شروع »

تنمية منهجية التاأ�سيل والتجديد يف الثقافة الإ�سالمية.

» ر�شالة م�شروع »

الإ�سهام يف التنمية الفكرية والثقافية من خالل الإ�سدارات واملو�سوعات العلمية 

والدورات التدريبية.

الكتيب التعريفي:

ال�سهرية  الإ�سدارات  مب�سرية  التعريف  �سياق  يف  التعريفي  الكتيب  هذا  ويندرج 

الق�سايا  خمتلف  والنقد  بالتحليل  تتناول  اإ�سدار  مائة  بلغت  التي   » « مل�سروع 

الإ�سالمي  الفكر  �ساحة  ويف  املعا�سرة  احلياة  يف  احل�سارية  والإ�سكالت  الفكرية 

لقيم  الراعية  الإ�سالمية  احل�سارية  والقيم  الو�سطية،  الروؤية  خالل  من  والعاملي 

احلوار والتوا�سل.

اإ�سافة اإىل اإ�سدارات يف ميدان ال�سعر والق�سة وامل�سرح والرواية والدرا�سة الأدبية 

والنقدية، والفنون، مثل فن اخلط والزخرفة والعمارة وغريها من الفنون التي تعك�ص 

العطاء احل�ساري الإ�سالمي، وحتدد الروؤية الو�سطية يف التعامل مع الأ�سكال الفنية 

املعا�سرة باعتبارها اأدوات لن�سر القيم البناءة.

واأبرز ما يالحظ يف هذه الإ�سدارات املباركة اأنها حتقق التنوع يف بعدين اثنني: 

من  والأدبــاء  واملفكرين  الباحثني  اإ�سهام  وبعد  املتناولة،  واملو�سوعات  الق�سايا  بعد 

م�سرق العامل ومغربه، فبالإ�سافة اإىل دولة الكويت، البلد احلا�سن للم�سروع، جند 

واجلزائر  واليمن  والبحرين  وفل�سطني  والعراق  والأردن  و�سوريا  م�سر  من  اأ�سماء 

واملغرب والرنويج وماليزيا واليابان ...، وذلك كله يف رمزية  تعك�ص الأفق الأرحب 

لالأمة وللفكر الذي ي�سكل هويتها احل�سارية.
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اأنَّ  من  الكتاب  هذه  مو�سوع  يف  املحورية  الفر�سية  تنطلق 

اأمة الإ�سالم اأمة و�سط، مبعنى اأنها ت�سهد على النا�ص جميعا 

فتقيم العدل بينهم، وت�سع لهم املوازين والقيم، وتزن قيمهم وت�سوراتهم 

وتقاليدهم و�سعاراتهم فتف�سل يف اأمرها، وتقول هذا حق منها وهذا باطل.

وال�سماحة،  العتدال  اأمة  الو�سط هي  الأمة  فاإن  ال�سرعية  الناحية  ومن 

ويف الفقه الإ�سالمي تراث كبري لهذه الو�سطية الت�سريعية.

1
ر 

دا
ــ
�ص

لإ
ا

ال�سهود احل�ساري للأمة الو�سط 

يف ع�صر العوملة
د. عبد العزيز برغوث

ال�شهود  مراتب  اأعلى  املعا�شرة  الإ�شالمية  املجتمعات  تبلغ  »لكي 
التوجيه  م�شوؤولية  عاتقها  على  تــاأخــذ  اأن  لها  ينبغي  احلــ�ــشــاري، 
احلــ�ــشــاري الــ�ــشــامــل لــلــطــاقــات الــفــكــريــة والــبــ�ــشــريــة واملـــاديـــة التي 
متتلكها.. ففي ق�شية التوجيه احل�شاري لطاقات الأُمة واإمكاناتها 
لنا مواجهتها وعالجها خدمًة  ينبغي  التي  الكربى  امل�شكلة  تكمن 

مل�شروع الأمة احل�شاري«. 

على  حــا�ــســل  جـــزائـــري،  مفكر 

ــوراه الــدولــة يف الــدرا�ــســات  ــت دك

احلــ�ــســاريــة، ويــعــمــل اأ�ـــســـتـــاذا بــاجلــامــعــة 

الإ�سالم  الإ�سالمية يف ماليزيا ومديرا ملجلة 

يف اآ�سيا، ومن�سقا اأكادمييًّا لربنامج الدرا�سات 

الإ�سالمية اخلا�ص بالطلبة الأمريكيني.

»م�سروع  احل�ساري:  الفكر  يف  موؤلفاته  من 

الإن�سان  تغيري  �ــســرورة  احلــ�ــســاري:  الفكر 

النبوي  و»املنهج  والثقافة«،  والرتبية  والفكر 

و»الق�سايا  احل�ساري«،  التغيري  يف  الكربى  و»الق�سايا  احل�ساري«،  والتغيري 

الكربى يف التجديد احل�ساري عند مالك بن نبي«.

الكتـــاب

املــوؤلف
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ومن الناحية املعرفية، فاإن الأمة الإ�سالمية هي تلك اجلماعة القيادية 

املتميزة ذات القدرة ال�ستقطابية العالية التي توؤدي اإىل اآثار مزدوجة من 

حيث متا�سكها الداخلي، وانفتاحها وجاذبيتها بالن�سبة للغري على امل�ستوى 

اخلارجي، وهي نقطة اإ�سعاع وجذب، ومركز التفاف واحتواء و�سهر.

الأمة  مفهوم  يربط  فاإمنا  الأمــة،  لو�سطية  تعريًفا  يقدم  حني  والكتاب، 

يف املقام الأول بروؤيتها الكونية العقدية، اأي العقيدة الإ�سالمية، التي تعد 

املنظومة التوحيدية حجر الأ�سا�ص فيها.

وهو من ناحية اأخرى يربط مفهوم الأمة بوظيفتها ال�ستخالفية، وهذه 

وال�ستمرارية  بالفعالية  الأمة  متيز  والعقيدة  الأمة  بني  اجلدلية  العالقة 

الالزمة لأداء ر�سالتها يف هذا العامل.

حقيقة  اإىل  يلفت  الأمة  واقع  عليه  وما  يكون  اأن  ينبغي  ما  بني  واملفارقة 

اأنها ما زالت حتقق نوعا من ال�ستمرارية رغم ما اأ�سابها من وهن بفقدها 

اآَخٌر  متييز  عليه  يرتتب  التمييز  وهذا  للقوة،  والتنظيمية  املادية  الأ�سباب 

التاريخي؛  واقعها  الكونية لالأمة وبني  الدينية  لزم يف وعينا بني احلقيقة 

فهذه الأمة -ح�سب و�سف املوؤلف- »اأمة اإمامية« اأي اإنها َتوؤم الآخرين بحكم 

امتالكها العقيدة وامل�سروع احل�ساري التوحيدي املتكامل، وهي يف الوقت 

نف�سه تخ�سع ل�سنن الجتماع الب�سري وقوانني التدافع احل�ساري، وجريان 

هذه ال�سنن عليها اأمر �سروري لتجديد احليوية احل�سارية لالأمة...

واملوؤلف ي�ستخل�ص من ذلك اأن الأمة حقيقة تاريخية اجتماعية ت�سرتك 

عنها  وتختلف  الو�سعية،  املوؤثرات  مع  التفاعل  يف  الأخــرى  الكيانات  مع 

يف  التمايز  وهذا  والغاية،  الن�ساأة  متايز  �سوء  يف  التفاعل  هذا  حدود  يف 

الأ�س�ص التكوينية اأدى اإىل متايز يف الأ�سول الرتكيبية واحليوية.
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يكون  وفيه  الظلم،  يقابلها  خرية،  فكرة  الإ�سالم  يف  احلياة  اإن 

التغلب على النزعة غري اخلرية باحلوار والإقناع وتقدمي احلياة 

يدرك  املختلفة  مراحله  عرب  العربي  الأدب  تاريخ  يقراأ  َوَمــْن  وح�سب،  القدوة 

ال�سلة احلميمية بني الأدب والآداب والقيم.. اإىل درجة اأنه ميكن النتهاء اإىل 

بقيمٍة  التب�سري  الأيام عن  من  يوًما  يخرج  الأدب مل  اأنَّ  وهي  خال�سة جوهرية 

ٍة اأو التنفري من قيمة �سلبية.. اإيجابية َخريرّ

2
ر 

دا
ــ
�ص

لإ
ا

عينــان ُمطفاأتــان وقلٌب ب�سري

)رواية(

د. عبد اهلل الطنطاوي

يكون  وفيه  الظلم،  يقابلها  ة،  خــةررِّ فكرة  الإ�ــشــالم  يف  احلياة  »اإن 
ة باحلوار والإقناع وتقدمي احلياة  النزعة غةر اخلةررِّ التغلب على 

القدوة«.

مواليد  مــن  ـــــيٌّ  وروائ ــا�ــصٌّ  ق

دبلوم  على  حا�سل  �ــســوريــة، 

الي�سوعية  اجلامعة  من  العليا  الــدرا�ــســات 

موؤ�س�سة  مــن  فــخــريــة  ودكـــتـــوراه  ــريوت،  ــب ب

الإثنينية يف جدة، ُمِعدرّ ومقدم برامج اإذاعية 

ــاء  اأدب رابــطــة  ورئي�ص  كــثــرية،  وتليفزيونية 

الإلــكــرتوين  املــوقــع  حترير  ورئي�ص  ال�سام، 

و�سبعون  ــٌة  ــع اأرب لــه  ُن�سَر  الــ�ــســام«.  »اأدبــــاء 

ــي  الأدب والنقد  والــروايــة  الق�سة  يف  ِكتاًبا 

والرتاجم والتحقيق؛ كما كتب �سيناريو ثالثة 

م�سل�سالت تليفزيونية يف ت�سعني حلقة...

الرواية

املوؤلف
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مندرجة                                  غــري  جعلتها  مــتــجــددة..  فنية  تقنيات  ذات  ــــٌة  رواي اأيــديــنــا  وبـــني 

م لنا رواية »عينان ُمطفاأتان  يف الت�سنيفات التقليدية لالأعمال الروائية؛ وتقدرّ

وقلب ب�سري« جتربة �سابٍّ مل متنعه اإ�سابته بالعمى من اأن يحقق اأمنيته ويوؤدي 

ر�سالته على الوجه الأمثل، منوذًجا يعك�ص جتربة اأحد الذين انت�سرت اإرادتهم 

ل اإىل منوذج ُيقتدى به يف املحافل واملجال�ص ، وي�سعى  القوية على الإعاقة، فتحورّ

النا�ص، عامتهم وخا�ستهم، اإىل ا�ست�سارته والأخذ براأيه...

ويحكي ال�ساب �سالح اأنه » حدثت م�سادة اليوم بني اثنني من العاملني يف املركز، 

ِني قائاًل:  ا حكمت لأحدهما، غ�سب الآخر، و�َسبَّ ثم ارت�سياين َحكًما بينهما، فلمرّ

ما اأدراك مبثل هذه الأمور واأنت اأعمى«.

لكنَّ القيم العليا حني تكون ن�سيًبا للعظماء فال يبالون مبا �سواها من حظوظ، 

حتى ولو كانت من بني تلك احلظوظ عينان مب�سرتان...

اأحد  برواية  ال�ستئنا�ص  املكفوف  ال�ساب  يحاول  الــروايــة،  حــوارات  اأحــد  ففي 

العباقرة العميان عندما قال:

» اأنا اأحمد اهلل على الَعَمى، كما يحمده غريي على الب�سر«.

ا �ُسئَل عن ال�سبب اأجاب:   فلمرّ

»حتى ل اأرى اأمثالك من ُمب�سري العيون، عميان القلوب.. فهذا ال�سخ�ص املُفترّح 

�ساحب العيون يريدين َحكًما لأحكم له، ولو بالباطل، اأفلي�ص من اخلري لنا األرّ 

نراه ول نرى اأمثاله؟«.

الأمثولة  تت�سمنها �سفحاُت هذه  التي  الفذة  العطاءات  وهكذا، يف خ�سم هذه 

احة  ة، مل ين�ص الكاتب الأ�ستاذ عبد اهلل الطنطاوي الإ�سارات اللمرّ ال�سردية اخلريرّ

الرائعة التي زخرت بها ن�سو�ص الإ�سالم، وذلك دون اأن ي�سعرك بافتعال املوقف 

ال�سردي اأو اخلروج عن �سال�سة املرور بني ال�سطور، لي�سل بنا اإىل واحدة من 

ب�سالمة  الإن�سان غري مرتبطة  اإن�سانية  اأنَّ  الإن�سانية، وهي  اأهمِّ حقائق احلياة 

احلوا�ص بقدر ما هي مرتبطة ب�سالمة الأحا�سي�ص.
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يقت�سروا  مل  اأنــهــم  يــدرك  املف�سرين  خطاب  يف  املتاأمل 

اإبراز  واإمنا عملوا على  و�سائل فهم اخلطاب،  على حتديد 

على  دللة  وتقوية  اآخر،  دون  معنى  ترجيح  على  ت�ساعد  التي  الو�سائل 

اللغوية  بالدللت  يكتَفـى  ل  اإذ  املحتملة؛  الــدللت  من  غريها  ح�ساب 

دللت   « باأنَّ تفيد  التي  القرائن  جمموع  مراعاة  من  بد  ل  بل  املجردة، 

الألفاظ لي�ست لذواتها، بل هي تابعة لق�سد املتكلم واإرادته يف ت�سريف 

وبناء«. واأ�سلوبا  لغة  اخلطاب 

3
ر 

دا
ــ
�ص

لإ
ا

دور ال�سياق يف الرتجيح

بني الأقاويل التف�سريية 

د. حممد �إقبال عروي

»مل تقت�شر هذه الدرا�شة على النظر، واإمنا اأولت التطبيق عناية 
ال�شياق  اأنَّ  على  للتدليل  عديدة  حتليلية  مناذج  وقّدمت  خا�شة 
ل يقوم بدور اإ�شاءة املعنى وتقريبه، واإمنا يقوم بدوٍر اآخر، وهو اأنه 
الراجح منها، وقد  القول  التف�شةرية، ويدعم  الأقاويل  يرّجح بني 

ياأتي على القول املرجوح بال�شعف والإهمال«..

من مواليد املغرب، حا�سل على 

يف  العليا  ــات  ــس ــدرا� ال دبــلــومــي 

وعلى  الإ�سالمية،  والدرا�سات  العربي  الأدب 

ــراآن، ودكــتــوراه  ــق ال دكــتــوراه الــدولــة يف علوم 

اجلامعي،  بالتعليم  اأ�ستاذ  الأدبـــي،  النقد  يف 

وال�سئون  الأوقــاف  وزارة  لدى  ثقايف  وم�ست�سار 

الإ�سالمية بدولة الكويت. 

له موؤلفات عديدة من اأهمها: »بديع القراآن.. 

الإ�سالمي«،  الأدب  نقدية«، و»جماليات  درا�سة 

رادات اأ�سلوبية يف اخلطاب القراآين«، و»قواعد منهجية يف معاجلة الأدب  و»اطِّ

لالإرهاب«. 

الكتـــاب

املــوؤلف
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املتكلم باخلطاب:  امل�ساعدة على فهم ق�سد  العالمات  اأبرز  ولعل من 

وجدنا  وقــد  ومقامه.  لغويه  وبعيده،  قريبه  الكالم،  �سياق  يف  النظر 

ويطبقونها. القواعد،  لتلك  يعر�سون  املف�سرين 

اإن ال�سياق هو جمموع الن�ص الذي يحيط باجلملة التي يراد فهمها، وعليه 

ْنِتجت فيه العبارة، 
ُ
يتوقف الفهم ال�سليم لها، اأو هو املحيط الل�ساين الذي اأ

ول ي�سرتط يف تلك العنا�سر احلافة بالعبارة اأن تكون قريبة، بل ميكنها اأن 

تكون بعيدة يف منت اخلطاب.

وما  فيه،  ترد  الذي  للم�ساق  طبقا  يتغري  العبارة  معنى  فاإن  ثم،  ومن 

يف  لي�ص  جملة،  اأو  كلمة  كل  تاأويل  يقت�سي  فالواجب  كذلك،  الأمر  دام 

درجة  اإىل  �سياقها.  مراعاة  خالل  من  واإمنــا  وتفردها،  ا�ستقالليتها 

توجد  الدللة  فاإن  الن�ص،  داخل  يوجد  الرتكيب  كان  اإذا  القول  ي�سح 

بل  فقط،  العبارة  دللــة  حتديد  على  يقت�سر  ل  وهــذا  ال�سياق.  داخــل 

اآليات  والبحث يف  واملجازات،  وال�ستعارات  ال�سور  لي�سمل حتديد  ميتد 

وتاأويلها. �سبطها 

غدا  فقد  الكالم،  دللة  فهم  يف  لل�سياق  ُتــوىَل  التي  لالأهمية  ونظًرا 

ي�ستدعي �سرًطا  َفْهُم اخلطاب  التاأويل، مادام  اأ�سا�سية يف عملية  قاعدة 

ال�سياق. فهم  هو:  اأ�سا�سيًّا 

معينة  دللة  ترجيح  يف  ال�سياق  دور  باإبراز  الكتاب  هذا  مادة  وُتعنى 

وفًقا  الواحدة،  القراآنية  لالآية  املف�سرون  التي مينحها  الدللت  بني  من 

تطبيقية  لنماذج  وم�ستِنَدٍة  بال�سياق  الرتجيح  لقاعدة  �سٍة  ُموؤَ�سِّ ملفاهيم 

اإحداث  القاعدة ودورها يف  ملُْحَكِميرّة  الداعم  الدليل  وتقدم  املراد  جتلي 

املف�سرين. جلهود  منهجية  مراجعة 
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 يف حماولته و�سَع منهٍج �سديد ي�ستند مبا�سرة اإىل اقتبا�ص 

احلايل                          الأمــة  لواقع  مراعاة  التغيري،  يف  النبوي  املنهج 

خرى، 
ُ
الأ مم 

ُ
اأزمات يف �سياق تفاعلها مع باقي الأ وما يعتمل فيها من 

اأحاديث  النبوية من  ال�سنة  الكتاب مرتكًزا على ما تت�سمنه  ياأتي هذا 

الوعي  من  حالة  حتقيق  يف  الوظيفي  ودورهــا  ال�ستخالف  �سنن  حول 

4
ر 

دا
ــ
�ص

لإ
ا

اإ�سكالية املنهج

يف ا�ستثمار ال�سنة النبوية

د. الطيب برغوث

اأ�شا�س  املنهج   « باأطروحة  الوعي  لتعّمق  الر�شالة  هــذه  »تتحرك 
والرتبوية  املعرفية  ال�شروط  ببع�س  وت�شج  النجاح«،  و�شر  القوة 
َنِني املقا�شدي  واملنهجية لال�شتفادة منها يف حتقيق ال�شتثمار ال�شُّ
املن�شبط لل�شنة النبوية.. وفاًء ب�شروط وم�شتلزمات حركة التدافع 

والتجديد«.

ــر، حا�سل  مــن مــوالــيــد اجلــزائ

العليا  الــدرا�ــســات  �سهادة  على 

املاج�ستري  و�سهادتي  الإ�سالمية  الدرا�سات  يف 

�سل�سلة  لــه  �ــســدرت  ــدعــوة.  ال ــوراه يف  ــدكــت وال

خط  يف  الإ�سالمية  »الواقعية  منها:  اأعــمــال، 

املنهجية  و»الأبـــعـــاد  احلــ�ــســاريــة«،  الفعالية 

امل�ساألة  و»موقع  احل�ساري«،  التغيري  لإ�سكالية 

احل�ساري  التجديد  ا�سرتاتيجية  من  الثقافية 

مــة«، 
ُ
الأ جتديد  و»حركة  نبي«،  بن  مالك  عند 

و»م�سكالت يف الوعي واملنهج« وغريها...

الكتـــاب

املــوؤلف
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والعللية  للمقا�سدية  يعيد  الذي  اجلديد،  والرتبوي  والثقايف  املنهجي 

ح�سورها  والرتبوية،  وال�سننية  احلكمة-  -من  واحِلكمية  وال�سببية 

والثقافة  املنهجية  يف  كثريا  وانكم�ص  �سُمَر  اأن  بعد  القوي،  وتاأثريها 

انكما�سا  وازداد  عامة،  ب�سفة  املتوارثة  والأخالقية  والفقهية  العقدية 

ال�ساكنة،  الآلية  اأو  احلرفية  التباعية  والثقافة  املنهجية  يف  و�سمورا 

والثقافة  واملنهجية  املميعة،  التلفيقية  النتقائية  والثقافة  واملنهجية 

الذوقية املفتوحة على اخلرافة والهوى، التي ت�سود يف قطاعات وا�سعة 

من اأجيال املجتمع والأمة..

َم  َقدَّ حني  نظرية  روؤى  من  �ساقه  ما  على  تدلياًل  املوؤلف  اأح�سن  وقد 

على  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبيِّ  �سنة  مــن  تطبيقية  عملية  منــاذج 

والرتبوية..  والدعوية  والعبادية  العقدية  وامل�سارات  الأبعاد  خمتلف 

املاأمول...  البناء احل�ساري  القدوة يف منوذج  �ساأن  اإعالء  ومن خالل 

تغطي جميع  التي  املتعددة  الوقائعية  مات  املَُقدَّ د من خالل هذه  وليوؤكرّ

مناحي احلياة اليومية لالأمة امل�سلمة.. اأنَّ �سبَب ا�ستمرار الأمة يف هذا 

الوهاد احل�ساري اإمنا هو يف �سوء تطبيقها املنهج النبوي يف التغيري، 

لتحقيق هذه  ال�سرورية  للمعرفة  ول  نف�سه  للمنهج  امتالكها  ولي�ص يف 

عليه  تنبني  الذي  الأ�سل  هو  املنهج  اأنَّ  اإىل  لفًتا  املرتقبة...  النه�سة 

ا يف  جميع نظريات التغيري الجتماعي؛ ومن ثمَّ فكلما كنا اأكرث اإخال�سً

ا�ستبطان القيم املعرفية والعملية والتطبيقية يف �سوء املنهج النبوي كنا 

اأكرث قدرة على النعتاق من الواقع احلايل.
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ي�سم جمموعة من الق�س�ص الق�سرية التي تر�سد حالت 

املختلفة  اأبعادها  وتر�سم  واجتماعية،  نف�سية  ومواقف 

والرمزية،  الواقعية  وان�سجام بني  توافق  املتمر�سة، يف  القا�سة  بري�سة 

النغالق داخل  بعيًدا عن  ال�سعري،  والإيجاز  النرثي  وبني ال�سرت�سال 

دائرة الت�سكيل اللغوي، وذلك اأن الروؤية الفنية واحل�سارية لدى القا�سة 

والقيم،  واملجتمع  النف�ص  بناء  يف  الأدب  دور  توؤكد  فل�سفة  من  تنطلق 

5
ر 

دا
ــ
�ص

لإ
ا

ظـــــلل وارفـــة

)جمموعة ق�ص�صية(

د. �صعاد النا�صر

�ــشــوى  مــامــنــا مــن طــريــق  اأ يــبــق  نـــه مل  اأ بــنــي  يــا  عــــرف  اأ  ...«
الدمار..  الإع�شار واللعب يف هاوية  العلم، فهذا زمن  ثم  العلم 

ولن ن�شتطيع ال�شمود اإل بثمار »اقراأ« ثم »اقراأ«...

حا�سلة  املغرب،  مواليد  من 

على �سهادتي دبلوم الدرا�سات 

تعمل  الآداب،  يف  الــدولــة  ــوراه  ودكــت العليا 

لها  �سدرت  بتطوان.  الآداب  بكلية  اأ�ستاذة 

جمموعة من الدواوين ال�سعرية واملجموعات 

املــراأة:  موؤلفاتها:»ق�سية  ومن  الق�س�سية. 

ــات الــدعــاء«  ــي روؤيــــة تــاأ�ــســيــلــيــة«، و»جــمــال

كما  بقطر،  الأمـــة  كــتــاب  عــن  ــادران  ــ�ــس ال

حققت الرحلة التي قام بها »حممد ال�سفار« 

اإىل  التطاونية  »الرحلة  بعنوان:  فرن�سا  اإىل 

الديار الفرن�سية«.

املجموعة

الق�س�سية

القا�سة
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وقدرته على ر�سد الآفات وحتليل الظواهر وا�ست�سراف امل�ستقبل، دون 

اأن يخل ذلك بطبيعة الأدب الفنية وم�ستوياته اجلمالية.

ًرا«  دِّ هكذا جند معاجلة لظاهرة الهجرة اإىل الغرب التي �سارت »خُمَ

اإىل  اللجوء  لظاهرة  نقدا  كما جند  العربي،  ال�سباب  من  العديد  لدى 

عامل ال�سحر والعرافة، وك�سفا ل�سلبيات »الطالق النف�سي« الذي يخيم 

اإحدى  ويف  احلياة،  وروتــني  بال�سغوطات  تاأثرا  الزوجية  احلياة  على 

القيم  اإىل ظالل  »التوبة« والعودة  اإىل  اإ�ساراٍت حثيثة  نلم�ص  الق�س�ص 

الإ�سالمية، وغريها من الق�سايا..

وتبقى ق�سة »نوار�ص اليقني« حاملة لدللة خا�سة، لأنها تعر�ص حلالة 

نف�سية ل�سيدة متار�ص فن الر�سم، وتختار، بعد �سراع وجتارب، اأن تعود 

غريبة.  واأفكار  فل�سفات  ل�سنني،  جرفتها،  اأن  بعد  الإ�سالم  هدي  اإىل 

ولعل املقطع الآتي يك�سف بع�سا من اأ�سرار جماليات تلك الق�سة، حيث 

تك�سف ال�ساردة البطلة قوة الكلمات ال�سادرة من زميلها الذي �ساعدها 

على تلم�ص اأنوار الهداية:

اأجد ع�سافري  فاإين  واأينما كنت،  اأن روح كلماتك معي،  يكفيني   ..«

من روح اأنوارك تعزف اإيقاعات هي يف لون قو�ص قزح، مت�ص ح�سوري 

الَبِهيرّ املتجدد بعد ال�سروع يف رحلتي اإىل يرثب اليقني... �سدق و�ساياك 

يخت�سر الزمن اإىل معنى يف رحابة الكون...

اأعد  ومل  والت�سظي...  والتيه  الزيف  األــوان  من  ري�ستي  اغت�سلت 

اأجد يف نف�سي �سوى امتداد من فيو�ص و�ساياه، اأتخذها جمدافا لأبلغ 

الهداية،  اإ�سراق  يف  واأنغم�ص  الر�سد..  و�سدرة  البحرين  جممع 

األوانا واأكوانا مل يبلغها  اإيقاع كلماته واأ�سراره،  واأكت�سف، من خالل 

»... ول جانرّ اإن�ٌص  بعد 
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�سانو من قاعدة منهجية عامة،  الدكتور م�سطفى قطب  انطلق 

لها  والجتماعية  ال�سيا�سية  والأحوال  الفكرية  الظروف  اأن  وهي 

دور كبري يف كل ما ينتجه الفكر الإن�ساين، ومن ثم فاإن قراءة الفكر الأ�سويل، 

كي تكون حائزة لو�سَفي العلمية وال�سداد، لبد من اأن تعنى بالبحث يف الظروف 

الفكرية والأحوال ال�سيا�سية والجتماعية التي مثلت ال�سياق الطبيعي واملح�سن 

الراعي لالأفكار واملنهجيات..

6
ر 

دا
ــ
�ص

لإ
ا

قـــراءات معــرفية

يف الفكــر الأ�ســويل 

د. م�صطفى قطب �صانو

»تاأ�شي�ًشا على الأبعاد الثاوية بني جنبات هذا العلم النقلي العقلي، 
والن�شباط  العلمية  بال�شرامة  قواعده  تتمّيز  اأن  َعَجًبا  يكن  مل 
املنهجي والرتابط الفكري، ف�شاًل عن املُزاوجة الوثيقة بني �شحيح 
النقل و�شليم العقل، والربط الأمني بني مقررات ال�شرع وُم�َشلَّمات 
العقل يف اترِّزاٍن واعتدال، كما تتمّيز قواعده بكونها مبادئ وقوانني 
عوا�شم من �شوء فهم ن�شو�س الوحي ب�شقيه- الكتاب وال�شنة- ومن 

اإ�شاءة التعامل معها ا�شتنباًطا وتطبيًقا..«

من مواليد جمهورية غينيا بغرب 

الدكتوراه  على  حا�سل  اإفريقيا، 

املقاِرِن  للفقه  ا  مدر�سًّ بعمل  الفقه،  اأ�سول  يف 

واأ�سوله باجلامعة الإ�سالمية مباليزيا، وع�سًوا 

الفقه  باأمريكا، وجممع  ال�سريعة  فقهاء  مبجمع 

منها:  عــديــدٌة،  موؤلفاٌت  له  بجدة.  الإ�سالمي 

و»معجم  بــال�ــســرتاك«.  الفقهاء-  لغة  »معجم 

و»ال�ــســتــثــمــار،  الــفــقــه«،  �ـــســـول 
ُ
اأ م�سطلحات 

ــالمــي«،  ــس اأحــكــامــه و�ــســوابــطــه يف الــفــقــه الإ�

و»مو�سوعة احلج والعمرة« وغريها...

الكتـــاب

املــوؤلف
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يحدد  اأن  املوؤلف  ا�ستطاع  وحتلياًل،  فهما  القاعدة،  لهذه  اإحكامه  خالل  ومن 

البيئة  اأثر  من  هو  ما  يربز  واأن  مدار�سها،  مبختلف  الأ�سولية  املنهجيات  مالمح 

املحلية فيها، وما هو مرتد اإىل الأ�سول املعرفية الدقيقة... وذلك كله من اأجل اأن 

يوؤخذ بالأ�سول، وميكن جتاوز ما له �سلة بالبيئات املحلية.

وقد متثلت غاية الباحث من الوقوف على تلك املنهجيات يف تاأكيده باأنَّ احلاجة 

قواعد  تاأ�سيل  بغية  ر�سني  فكري  علمي  وجتديد  جماعي  اجتهاد  اإىل  اليوم  مت�ص 

جمابهة  من  املعا�سرة  ال�سالمية  العقلية  متكني  على  قــادرة  اإ�سافية  اأ�سولية 

امل�ستجدات والنوازل بفكر اأ�سيل معا�سر. 

الإحاطةبال�سكل،  اإىل  الأ�سويل  الفكر  جتديد  يحتاج  املوؤلف،  نظر  وجهة  ومن 

جتديد  م�ستويان:  فهو  الأ�ــســويل،  الفكر  �سكل  جتديد  فاأما  واملحتوى؛  واملنهج 

ت�سفية، وجتديد تفعيل؛ فمن مظاهر جتديد الت�سفية: احلر�ص على جتاوز بع�ص 

الكالم،  وعلم  املنطق  الأ�سول من  اإىل حقل  ت�سربت  التي  واملفاهيم  امل�سطلحات 

مما ل ي�سر خلو�ص الأ�سول منها يف فهم مو�سوعاته ومناهجه واإدراك ثمرته. 

لغة  يف  الأ�سولية  املــادة  تقدمي  على  يحر�ص  اأن  التفعيل  جتديد  مظاهر  ومــن 

بيانية راقية، بعيًدا عن الرتاكيب املغلقة التي تبتعد عن اجلفاء والغمو�ص، وتتميز 

بالإيجابية والإبداعية والبتكار.

واأما جتديد منهج الفكر الأ�سويل فهو جتديد ت�سفية.. وجتديد تفعيل.. وجتديد 

اإ�سافة؛ اإْذ ين�سب جتديد الت�سفية على تنقية الفكر الأ�سويل من بع�ص القواعد 

التي اعتقد بع�ص العلماء اأنها توؤدي اإىل معرفة حكم ال�سرع يف م�ساألة من امل�سائل 

مثل الإلهام، و�سرع َمْن قبلنا بحمولته املتعار�سة مع قواعد القراآن وتوجيهاته. 

معانيها  الأ�سولية  القواعد  من  العديد  اإعطاء  يف  فيتمثل  التفعيل،  جتديد  واأما 

الواقعية، مثل الإجماع واأركانه و�سروطه، و�سبط مراتب الأدلة التبعية. 

اأدوات  اإدخال  يف  يتمثل  وذلك  باملنهج،  اأ�سا�سا  فمرتبط  الإ�سافة،  جتديد  واأما 

�سمن  املحتوى  حتليل  واأدوات  الجتماعي  وامل�سح  والإح�ساء  والتحليل  الر�سد 

مثل:  عــدة؛  جمــالت  يف  اليقني  اإىل  قريبة  نتائج  اإىل  للو�سول  امل�ساعدة  الآليات 

اإدراك النف�ص الإن�سانية والرتكيبة الجتماعية والدرا�سات القانونية والقت�سادية 

وال�سيا�سية واملجتمعية... 
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الإ�سالم  اأن احلديث عن  الكتاب يف  تتلخ�ص حمددات 

والإعالم بالغرب هو حديث مت�سعب، وتناوله، يف �سموليته 

العدل  ملنهج  واعتماد  ـــاة،  واأن �سرب  اإىل  حمتاج  وح�سا�سيته،  ودقــتــه 

عنا�سر  عن  بعيًدا  والتقومي،  والنقد  والتحليل  العر�ص  يف  والإن�ساف 

التاأزم والتوتر التي ل تخدم م�سروع الأمة يف التوا�سل مع العامل واإبالغ 

ر�سالة دينها رحمة للعاملني.
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من ق�سايا الإ�سلم والإعلم

يف الغــــــرب

د. عبد الكرمي بوفرة

»اإن احلديث عن »الإ�شالم والإعالم والغرب« ي�شعنا اأمام ق�شية 
فهذه  عنا�شرها؛  وتــتــداخــل  جــوانــبــهــا،  وتت�شابك  اأبــعــادهــا،  تتعدد 
»الثالثية«حتمل كثةرا من الأدوات الفكرية واملنهجية التي تتحكم 
كانت  �شواء  ال�شورة،  خــالل  من  اأ�شا�ًشا  بال�شرق  الغرب  عالقة  يف 

مرئية اأو مكتوبة اأو م�شموعة«.

على  حا�سل  املغرب،  مواليد  من 

ال�سوربون  جامعة  من  الدكتوراه 

بباري�ص، وعلى دكتوراه الدولة من 

جامعة حممد اخلام�ص بالرباط، يعمل اأ�ستاًذا 

ويهتم  العربية،  للغة  ومدر�سا  العايل  للتعليم 

ب�سفة عامة،  والغربي  اليهودي  الفكر  بق�سايا 

الأديان  وعلم  الل�سانيات  جمال  اإىل  بالإ�سافة 

املقارن.له م�ساهمات علمية واإ�سدارات باللغة 

العربية والفرن�سية والعربية.

الكتـــاب

املــوؤلف



23

بنك  اإنــ�ــســاء  �ــســرورة  مــن  الباحث  اإلــيــه  دعــا  مــا  اأهمية  تنبع  وهنا 

و�سائل  يف  وامل�سلمني  الإ�سالم  عن  تثار  التي  الق�سايا  حول  للمعلومات 

�سحة  ملدى  ونقد  ودرا�سة  اإح�ساء  بعمليات  والقيام  الغربية،  الإعالم 

موقف  حتديد  اأو  بالإ�سالم،  واملواقف  والأحكام  الق�سايا  تلك  ارتباط 

مركز  تكوين  �سرورة  ومن  املعتربة،  اأ�سوله  �سوء  على  منها  الإ�سالم 

التلفزيونية  باملحطات  املبا�سر  الت�سال  ربــط  هدفه  يكون  اإعالمي 

الغربية املحلية والف�سائية وعرب الإنرتنت، والتدخل لإبراز وجهة نظر 

امل�سلمني، وت�سحيح ما َيِعنُّ من اأخطاء َوهنـاٍت يف املواقف والأحكام..

الذين  وامل�سلمني  العرب  املثقفني  دور  الباحث  يغفل  اأن  دون  ذلــك، 

ا�ستقروا بالديار الغربية، فاحلقيقة اأن عليهم دورا كبريا يف الإ�سهام 

يف ت�سحيح ال�سورة النمطية عن الإ�سالم وامل�سلمني بالإعالم الغربي، 

وذلك نظرا خلربتهم املتمثلة يف معا�سرتهم الغرب واأهله يف اأعرافهم 

وقيمهم، فهم اأقدر على مد ج�سور احلوار والتوا�سل. 

الباحثني  رعــايــة  اإىل  الــبــاحــث  دعــا  نف�سه،  الــ�ــســيــاق  هــذا  ويف 

ودرا�ساتهم  اأبحاثهم  ن�سر  يف  ودعمهم  الإ�سالم،  بق�سايا  املهتمني 

باللغات الأجنبية، من اأجل اأن تكون م�سادر لالإعالم الغربي بني يدي 

وثقافيا  دينيا  وامل�سلمني  الإ�سالم  ل�سورة  امل�سكلة  العنا�سر  بحثه عن 

وح�ساريا.

اإمكانية امل�ساركة  كما مل يغفل الكاتب دور الف�سائيات العربية يف 

يف تعديل ال�سورة النمطية، واأهمية احلوار العلمي الر�سني مع و�سائل 

الإعالم الغربية.
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فن  مع  التعامل  الإ�سالمية  الفنون  �ساحة  على  غلب  لقد 

جماليات  عن  تك�سف  تطبيقية  ممار�سة  باعتباره  اخلط 

التي  العديدة  الإمكانات  خالل  من  الت�سكيلي  وثرائه  العربي  اخلط 

بامل�سرق  املحلية  تلويناتها  مع  اخلــط،  لذلك  املعرفية  ــواع  الأن تتيحها 

واملغرب والأندل�ص.
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اخلط العربي

وحدود امل�سطلح الفني

د. �إدهام حممد حن�ش

خا�شا  َفـنًّا  العربي  اخلــط  يبدو  الفنية،  املعرفة  �شعيد  فعلى   «
وم�شتقال ومتميزا بني الفنون الت�شكيلية، قائًما على اجتاه معريف 
اإطار اللغة العربية،  اإبداعي خا�س للتعامل مع احلرف العربي يف 
مبا ميكن اأن نطلق عليه نزعة فنية مدر�شية متميزة بني الجتاهات 

والنزعات الفنية والإبداعية...«

مــن مــوالــيــد املــو�ــســل بــالــعــراق، 

حا�سل على الدكتوراه يف الرتاث 

العلمي لفن اخلط العربي، يعمل رئي�سا للق�سم 

الإ�سالمية  والعمارة  الفنون  بكلية  الأكادميي 

له  �سدر  التطبيقيةبالأردن.  البلقاء  بجامعة 

العربي  »اخلــط  منها:  املــوؤلــفــات،  من  العديد 

العربي  و»اخلـــط  الــفــنــي«،  النقد  واإ�ــســكــالــيــة 

العربي  و»اخلــط  املعا�سرة«،  الفنية  ومكانته 

ــل«، و»اخلــــط الــعــربــي يف الــوثــائــق  ــو�ــس يف امل

العثمانية«، و» طبقات اخلطاطني« وغريها...

الكتـــاب

املــوؤلف
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حقيقة  عن  الغفلة  يف  توقع  اأن  ينبغي  ل  املهيمنة  ال�سورة  هذه  لكن 

املمار�سة  حــدود  يتجاوز  العربي  باخلط  ال�ستغال  اأن  وهي  جوهرية، 

العلمية  وم�سطلحاته  النظرية  اأ�س�سه  لــه  علما  لي�سكل  التطبيقية 

ومناهج درا�سته املوزعة بني املنهج التاريخي واملنهج التحليلي واملنهج 

املقارناتي..

العلمي  البناء  هــذا  يف  منهجية  لبنة  ليكون  الكتاب  هــذا  جــاء  وقــد 

املتكامل للخط العربي، ولعل هذه الغاية هي التي حكمت ف�سول الكتاب 

ومباحثه، فجاءت عبارة عن »حفريات« م�سطلحية تف�سريية يف تراث 

وامل�سطلحات  املفاهيم  من  متكاملة  بنية  ل�ستخال�ص  العربي  اخلط 

الفنية وحتديد دللتها، ن�ساأة وتطورا، واإبراز اخل�سائ�ص املميزة لكل 

اجتاه ت�سكيلي اأو مدر�سة فنية. 

اأبــرزهــا:اخلــط،  لعل  امل�سطلحات  من  للعديد  م�ستوعب  والكتاب 

واخلطاطون، واملدر�سة اخلطية، وهند�سة اخلط، واخلطاطة، والن�ص 

اخلطي، وغريها...

املن�سوب،  والبديع  الكويف  اخلط  مع  حتليلية  وقفات  اإىل  بالإ�سافة 

ور�سد نقدي جلدلية املدر�سة والجتاه يف اخلط العربي.
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الدرا�سة يف حتديد مفهوم علمي  الرئي�ص من هذه  الهدف  يتمثل 

عند  التداولية  دللته  واإبـــراز  الفقهي  الختيار  مل�سطلح  ودقيق 

الفقهاء والأ�سوليني، وح�سر وظائفه يف �ُسلَّمية ال�ستدلل والتنزيل...

له  الفقهي وممار�ستهم  الختيار  باأهمية  الفقهاء  وعي  ال�سوء على  اإلقاء  ثم 

دون �سعوٍر مبخالفتهم للمذاهب الفقهية التي ن�ساأوا عليها واألفوا الحتكام اإليها، 

الإ�سالم ابن تيمية وتلميذه  وذلك من خالل تقدمي مناذج من اختيارات �سيخ 

الفكري  التكوين  عملية  يف  اأ�سهموا  الذين  الأعــالم  من  باعتبارهما  القيم  ابن 

والفقهي لأهل العلم على مر اأجيالهم بالعامل الإ�سالمي.

َد الكاتب جمالت لالختيار الفقهي والختالفات املذهبية يف امل�سائل  ثم َعدَّ

والأقوال املتعار�سة مع الأخذ بالعتبار:
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الختيار الفقهي

واإ�سكالية جتديد الفقه الإ�سلمي

د. حممود �لنجريي

الــنــقــد  وقــــوة يف  الإدراك،  عــمــٍق يف  عـــن  �ـــشـــادٌر  اخــتــيــاٌر  فــهــو   «
بــالأدلــة  واإحــاطــة  والــرتجــيــح،  التمييز  على  وقـــدرة  والتمحي�س، 
والأ�شلح  والأن�شب  الأقــوى  يعرف  ل  َمــْن  يختار  فال  واملــذاهــب.. 

من الأقوال«

من مواليد م�سر، حا�سل 

ق�سم  يف  الــدكــتــوراه  على 

�سم�ص.  عــني  بــجــامــعــة  الــعــربــيــة  الــلــغــة 

العربي..  الثقايف  »الأمــن  موؤلفاته:  من 

و»جهود  امل�ستقبل«،  واآفـــاق  التحديات 

و»دلئل  الأديــان«،  القيِّم يف مقارنة  ابن 

النبوة«...

الكتـــاب

املــوؤلف



27

1 - الختالف يف ثبوت الن�ص وعدمه.

2 - الختالف يف فهم الن�ص من ناحية اللغة والبيان.

3 - الختالف يف القواعد الأ�سولية.

4 - التباين يف اإدراك امل�سالح واملفا�سد.

ثم يعرج املوؤلف اإىل راأي ابن القيم يف بيان الختالف بني النا�ص يف امل�سائل، 

اإْذ يوؤكد على اأنَّ اختالف النا�ص �سرورة لُبدرّ منها لتفاوت اإراداتهم واأفهامهم 

وقوى اإدراكهم... فكل من املختلفني ق�سده طاعة اهلل ور�سوله فلم ي�سر ذلك 

اأو فيما بني املذاهب املتعددة      ا،  الختالف �سواء كان بني العلماء بع�سهم بع�سً

اأو حتى بني علماء املذهب الواحد حيث تعددت اختياراتهم.

ويحاول الكاتب من خالل و�سع جمموعة من القواعد وال�سوابط واملوؤ�سرات    

اأن ي�ستخل�ص بع�ص املوا�سفات القيا�سية الالزمة ملن ميار�ص �سالحيات الختيارات 

اًنا                                                                                                                     ريرّ الق�سد،  وخاِل�َص  النية،  وَح�سَن  النف�ص،  فقيه  يكون  اأن  اأهمها:  الفقهية، 

من علوم الفقه واأ�سوله وقواعد ال�سريعة ومقا�سدها، ُمترّ�سًما باملو�سوعية والأمانة 

العلمية.

ويك�سف الكاتب عن منهج الختيار الفقهي لدى ابن قيم اجلوزية، وتقدميه 

القيا�ص،  واإعــمــال  والأ�ــســبــاه  النظائر  ذكــر  مع  غريهما  على  وال�سنة  الكتاب 

وامل�سلحة والعرف.. هذا املنهج يتلخ�ص يف جمموعة من النقاط:

1 - يختار امل�ساألة مدعومة بالدليل.

2 - ذكر الدليل من الكتاب وال�سنة مع بيان درجة احلديث من ال�سحة وال�سعف.

3 - ذكر مذاهب العلماء يف امل�ساألة.

4 - مناق�سة اأدلة كل فريق يف امل�ساألة.

الواقع فر�ست  الع�سر وم�ستحدثات  باأن متطلبات  الكاتب  يوؤكد  ويف الأخري، 

نف�سها على ال�ساحة عامة ومنها الأ�سول وال�سريعة والنا�ص بحاجة اإىل ا�ستنباط 

ًحا اأنَّ ابن القيم نادى بالعودة  اأحكام مالئمة للم�ستجدات تتوافق والن�ص، مو�سِّ

بالدين وحياة امل�سلمني اإىل �سفاء ما كان عليه ال�سلف ال�سالح، وكانت له نظرات 

جتديدية متميزة.
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القادر     الإ�سالمي  احل�ساري  امل�سروع  مالمح  من  ا  بع�سً يتناول 

تعك�ص  حماولة  وهو  لالأمة،  احل�ساري  الــدور  مفهوم  اإحياء  على 

فرناه  العملية،  امليدانية  والتجربة  النظري  العمق  بني  جتمع  التي  الكاتب  روؤية 

يحاول اأن يربز الوجوه احلقيقية لو�سطية الإ�سالم وجتلياتها يف بع�ص املمار�سات 

املجتمعية واأن�سطة نهو�سها، وبيان دور وو�سع امل�سلمني املعا�سرين وطريقهم اإىل 

النه�سة يف ع�سر م�سبع بقيم العوملة، والفرتاءات  املتالحقة.

وقد تناول الكتاب مفهوم الو�سطية يف �سوء توجيهات الكتاب وال�سنة، وعالج 
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ملمح تطبيقية

يف منهج الإ�سلم احل�ساري

د. حممـد كمال ح�صن

ـــٍن قــــويٍّ يف املــعــرفــة الــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة واملــهــنــيــة  » بــــدون متـــكُّ
الحـــرتافـــيـــة.. ومـــن دون اخلـــربة واملـــهـــارات لــن يــكــون يف مــقــدور 
امل�شلمني حتقيق التفوق يف ُكلرِّ جمالت احلياة احل�شارية املعا�شرة«

مـــن مـــوالـــيـــد مــالــيــزيــا، 

من  الدكتوراه  على  حا�سل 

اأ�ستاًذا  عمل  بنيويورك،  كولومبيا  جامعة 

مديًرا  ثــم  الأكــادميــيــة،  لل�سوؤون  ومــديــًرا 

مباليزيا،  العاملية  الإ�ــســالمــيــة  للجامعة 

لها.  التابع  خلدون  ابــن  لكر�سي  ورئي�ًسا 

اًل  ثِّ مُمَ املاليزية  َ من قبل احلكومة  ثمرّ ُعنيرّ

التابعة  املربزين  اخلــرباء  جلنة  يف  وحيًدا 

ملنظمة املوؤمتر الإ�سالمي 2004 – 2005 م 

له خم�سة كتب وع�سرات الدرا�سات...

الكتـــاب

املــوؤلف
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الإ�سالم  وخا�سة  اجلديد  القرن  يف  لالأديان  والقيمي  الخالقي  الدور  م�ساألة 

لالإ�سالم  والأخالقي  الروحي  املخزون  على  ال�سوء  األقى  كما  الو�سطي.  ونهجه 

وقدرته على تفعيل واقع امل�سلمني وحياتهم، مع الرتكيز على العوملة وحتدياتها.

الو�سف  من  م�ستخل�ص  اأنه  الكاتب  فريى  وحدودها،  الو�سطية  نهج  عن  اأما 

اأمة و�سط- وجتنب ال�سبل الدينية املتطرفة-  اأنها  القراآين لالأمة امل�سلمة على 

وهي جملة مواقف �سلوكية قائمة على املبادئ العقلية ال�سليمة املدعومة بتعاليم 

املبادئ  باأهم  امل�سلم  د  زورّ الإ�ــســالم  بــاأن  الكاتب  ذكــر  حيث  وال�سنة،  الــقــراآن 

ال، ومن  والتوجيهات من اأجل اللتزام واملرابطة على خط الو�سطية ونهجها الفعرّ

عليها  ا�ستملت  التي  ال�سلوكية  والف�سائل  املعامالت  لبع�ص  الكاتب  �ص  يتعررّ ثم 

الآيات القراآنية املرتبطة بالأ�سا�ص يف ح�سن معاملة غري امل�سلم مثل: الو�سطية، 

روح  الأديـــان،  بني  احلــوار  التعاون،  امل�سلم،  احلاكم  طاعة  العدل،  الت�سامح، 

التفاوؤل، الوفاء بالعهود والعقود، التنوع بو�سفه و�سيلة للتعارف.

ثم و�سع الكاتب مقرتحات و�سيا�سات على طريق تطبيق نهج الو�سطية، ومنها:

وظائفه -  �سوء  يف  الإ�سالم  تعريف  اإعــادة  اأو  لالإ�سالم  احل�ساري  التعريف 

احل�سارية الإن�سانية.

تعزيز العالقات واحلوار بني الحتاد الأوروبي ومنظمة املوؤمتر ال�سالمي.- 

ترقية �سورة متوازنة وم�سعة للقيم احلقيقة لالإ�سالم ومبادئه ال�سمحة.- 

ترقية وتاأكيد رف�ص الإ�سالم القاطع للع�سبية والتطرف.- 

الإ�سالم دين تقدم، وجدير -  اأن  الغرب لالإ�سالم حتى يدركوا  تغيري نظرة 

باأمته اأن متتلك مقومات النه�سة والريادة ال�سناعية واحل�سارية.
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اأنها  الإ�ــســالمــيــة،  املعمارية  الأمنـــاط  مييز  مــا  اأبـــرز  مــن  لعل 

حول  ومرتفقاتها  وهند�ستها  وواجهاتها  بنائها  يف  تتمحور 

العمرانية  الأمناط  ا يف  اأمرّ امل�سجد احلرام،  اأدق نحو قبلة  بتعبري  و  اأ وجهة، 

على  وي�سعب  قبلة،  ول  وجهة  فال  احلديثة،  املُدن  عمران  يف  اأو  املعا�سرة، 

من  خــرج  اإذا  القبلة،  حتديد  يف  �سديًدا  عناء  يجد  وقــد  امل�سلم،  الإن�سان 

ال�سارع، ودخل املباين املعا�سرة. امل�سجد وعرب 

القراآن  اآياِت  يف  دللية  ب�سياحٍة  يقوم  اأن  على  الكتاب  هذا  حر�ص  ولقد 

املت�سلة  املــفــردات  من  العديد  الــقــراآين  اخلطاب  تناول  كيف  ليربز  الكرمي، 
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 العمران والبنيان

يف منظـــور الإ�ســــلم

د. مهند�ش يحيى وزيري

والــعــمــران  الــعــمــارة  جــوانــب  يف  التفكةر  خ�شائ�س  ولــكــنَّ   «
ال�شوابط  اإىل  حتــديــًدا  حتــتــاج  معا�شر  اإ�ــشــالمــي  منظور  مــن 
واإنَّ  الإ�شالمي،  املعماري  الفكر  عليها  يتاأ�ش�س  التي  والثوابت 

ّنة« منبع ا�شتمداد هذه ال�شوابط : الكتاب وال�شُّ

على  حا�سل  م�سر،  مواليد  من 

العمارة  يف  ودكتوراه  ماج�ستري 

جمال  يف  ا�ست�ساري  مهند�ص  وهــو  البيئية، 

العمارة  جمال  يف  وخبري  الداخلي،  الت�سميم 

الإ�سالمية والبيئة ومباين املعوقني.

له اإنتاج علمي غزير، ومن موؤلفاته » مو�سوعة 

عنا�سر العمارة الإ�سالمية«، و»املجتمع وثقافة 

والبيئة«،  الإ�ــســالمــيــة  و»الــعــمــارة  الــعــمــران«، 

ملدينة  املعماري  والــرتاث  العمراين  و»التطور 

القد�ص ال�سريف«...

الكتـــاب

املــوؤلف
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بني  التوازن  لتحقيق  معايري  م  وقدَّ دقيًقا،  و�سًفا  وو�سفها  والبنيان،  بالعمران 

للوقاية  موازين  واأن�ساأ  اجلمايل،  والُبعد  والعمران  للبنيان  الوظيفي  الُبعِد 

من �سرور النحراف جتاه املتعة والعبث بعيًدا عن هدايات الدين، وان�سياًقا وراء 

املُمار�سات الإعمارية الفا�سدة.

اأهمها:اأنَّ تقوى  الروحية واجلمالية،  املعايري  العديد من  املوؤلف  ا�ستنتج  وقد 

والقيم  الوظيفية  القيم  بني  مطلوب  التوازن  واأنَّ  العمران،  مقا�سد  من  اهلل 

اجلمالية.

ل اإليه املوؤلف يف �سياق ا�ستقرائه للمفردات الدالة على  ولعل من اأبرز ما تو�سرّ

العمران والبنيان يف القراآن الكرمي، اأنَّ اخلطاب القراآين امتاز ب�سمولية ح�سر 

خمتلف اأنواع املباين املعمارية.. كما امتاز بدقة و�سفها والتفريق بينها..

الإ�سالمي،  والبنيان  العمران  مميزات  يف  القول  تف�سيل  املوؤلف  يفت  ومل 

ويف  زة  املَُميِّ املعمارية  ال�سمات  من  العديد  لإبــراز  كتابه  من  مباحث  عقد  اإْذ 

ومراعاة  البيئية،  الظروف  مع  العمران  وتوافق  القبلة،  اإىل  التوجه  مقدمتها: 

خ�سو�سية املبنى، وا�ستثمار العن�سر اجلمايل يف البناء ب�سكٍل عام.

العمرانية  الإ�سالمية  الروؤية  تاأثري  على  ُل  ُتَدلِّ تطبيقية  وقفاٍت  املوؤلف  م  وقدرّ

يف ت�سميم املباين، مثل: ت�سميم امل�سجد والبيت واملدينة..

ومن اأجل فهٍم اأعمق لطبيعة الأثر املعنوي والنف�سي ال�سلبي الناجت عن عدم 

ز على العالقة املبا�سرة  توجيه العمران الإ�سالمي للقبلة، فاإنَّ هذا الكتاب يركرّ

دللت  من  العمران  يحمله  وما  املــدن  وتخطيط  املباين  ت�سميم  اأ�سلوب  بني 

وبني تكوين ثقافة اأفراد املجتمع وتوجهاتهم الفكرية... وذلك لأن لفن العمارة 

ا ينفرد به عن باقي الفنون �سواء كانت ت�سكيلية اأو غريها، فاملبنى  و�سًعا خا�سًّ

الذي يقام يف املدينة �سرياه كل اأفراد املجتمع جميال كان اأو قبيحا، اأراد النا�ص 

ي�سيء  اأو  احل�سرية  البيئة  جمال  من  يزيد  قد  اأنه  كما  يريدوا،  مل  اأم  روؤيته 

اإليها، ومن جانب اآخر، فاإن العمارة متثل واجهة �سادقة لثقافة املجتمع، وتعترب 

حم�سلة لتفاعل ذكاء الإن�سان وفكره ووجدانه مع البيئة التي يعي�ص فيها.
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اأعلى  لتحقيق  كربى  ح�سارية  حمطة  ميثل  الأندل�ص  �سقوط  لعل 

درجات الوعي باأهمية العتبار!؛ وعلى ال�سعيد احل�ساري، كانت 

وامتد  والآداب،  والفنون  العلوم  ا�ستوعب  ا  ح�ساريًّ اإ�سالميًّا  منوذًجا  الأندل�ص 

تواىل  الذي  العنيف  ال�سقوط  كان  ثم  والطبيعة،  واحليوان  الإن�سان  رعاية  اإىل 

با�ست�سالم املدن الأندل�سية تباًعا.

ومن اأجل اإحياء الوعي باأهمية العتبار ودوره يف الفهم والتجاوز.. ياأتي كتاب 

اأندل�سية«، وهو �سياحة ح�سارية يف عطاء  » تاأمل واعتبار: قراءات يف حكايات 

عطاء  والأدبية،  الجتماعية  واحلياة  ال�سرعية  العلوم  يف  بالأندل�ص  امل�سلمني 

اأ�سهم فيه العلماء ورجالت الدولة والأدباء والرجال والن�ساء.
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تاأمل واعتبار.. 

قراءات يف حكايات اأندل�سية 

د. عبد �لرحمن �حلجي 

ُم ذلك الدر�س، والتعلم  »والأمل ُكلُّ الأمل، اإْن �شاء اهلل، اأن يتم َتَفهُّ
منه، والعتبار به.. وهذا بع�س املطلوب من وراء هذه احلكايات.. 
ما يجعل الهتمام به واجًبا اأو فر�س كفاية والأمة يف �شبيل ا�شتئناف 

م�شةرتها احل�شارية«.

مــن مــوالــيــد الـــعـــراق، حــا�ــســل على 

اأ�ستاذ  وهــو  الــتــاريــخ،  يف  الــدكــتــوراه 

النبوية،  وال�سرية  والأندل�سي  الإ�ــســالمــي  التاريخ 

لــه اإنــتــاج علمي غــزيــر، مــن مــوؤلــفــاتــه: »الــعــالقــات 

خالل  الغربية  اأوروبـــا  مع  الأندل�سية  الدبلوما�سية 

املدة الأموية والتاريخ الأندل�سي من الفتح الإ�سالمي 

منهجية  النبوية:  و»ال�سرية  غرناطة،  �سقوط  حتى 

و»اأندل�سيات«،  اأحــداثــهــا«،  وا�ستعرا�ص  درا�ستها 

و»الكتب واملكتبات بالأندل�ص« و»جوانب من احل�سارة 

الإ�سالمية« وغريها....

الكتـــاب

املــوؤلف
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تتاأمل  بكائية  نزعة  اإىل  الركون  الكتاب  هذا  ن�سر  وراء  من  الهدف  يكن  ومل   

لفقدان الأندل�ص، واإمنا ياأتي الهتمام بتلك احلكايات لتحقيق الأهداف الآتية:

التي عرفتها 	− النه�سة احل�سارية  فئاتهم، يف  امل�سلمني، مبختلف  دور  اإبراز 

الأندل�ص.

والجتماعية 	− النف�سية  اخللفية  �سكلت  التي  والتعاي�ص  الت�سامح  قيم  تاأكيد 

تنتمي      كانت  التي  املنطقة  تلك  يف  واليهود  بالن�سارى  عالقتهم  يف  للم�سلمني 

اإىل العامل الإ�سالمي.

الإ�سهام يف حتقيق درجات كربى من العتبار، من خالل التاأمل الدقيق يف 	−

جمريات الوقائع والأحداث واملواقف، وا�ستخال�ص الدرو�ص الكفيلة باأن تتحول 

اأْن يتم  اإىل منارات تهتدي بها الأمة يف نه�ستها املاأمولة!.. والأمل، كل الأمل، 

هذه  كل  وراء  من  املطلوب  بع�ص  وهو  له،  والعتبار  منه  والتعلم  ذلــك،  تفهم 

احلكايات، وهو من الأهداف املهمة لدرا�سة التاريخ عموما.

ت�سبثهم 	− يف  تكمن  اإمنا  بالأندل�ص  امل�سلمني  نه�سة  �سبب  اأن  على  التدليل 

للذات  هداية  بها  والتحرك  ر�سوله،  و�سنة  اهلل  كتاب  يف  الإ�سالمية  بالقيم 

عوامل  ب�سبب  جاء  اإمنا  الأندل�ص  بالد  عرفته  الذي  النهيار  واإن  واملجتمع، 

مو�سوعية.

اعتبار الفرقة واخليانة وال�سقاق بني ملوك الطوائف اأحد الأ�سباب اجلوهرية 	−

يف �سقوط الأندل�ص.

وبوجٍه عام، فاإن الكتابات حول الأندل�ص كثرية ومتنوعة، بل اإن ق�سية الأندل�ص 

ين�ساف هذا  اأن  املوؤمل  ومن  ودرامية...  وروائية  �سعرية  اأعمال  لت�سكل  امتدت 

الوا�سح،  العتباري  مبنهجه  يتميز  اأنه  التاأكيد  مع  الذخرية،  تلك  اإىل  الكتاب 

ويقدم اإ�ساءات حول �سنن الفعل احل�ساري، ويعتني باإلقاء ال�سوء على عوامل 

التقدم واأ�سبابه، ويجلي ذلك من خالل الوقوف عند النماذج الإيجابية يف تلك 

احل�سارة التي اأ�سرقت، وارتقت بالإن�سان يف خمتلف اأبعاده...

 وقد �ساعد الكاتب على حتقيق هدفه تخ�س�ص اأكادميي واطالع معريف ونظر 

كله  وذلك  وطبيعتها،  الأندل�ص  جلغرافية  ميدانية  معاي�سة  عن  ف�ساًل  �سمويل، 

ُمالَحٌظ يف عر�سه ملختلف احلكايات... التي جاءت لُتمثرَّل لبنة يف بناء املراجعة 

احل�سارية ال�ساملة...
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ال�سعر  حــول  الكتابات  من  الهائل  الــركــام  هــذا  يــدي  بني 

يجد  اأن  ال�سعوبة  مــن  يكون  وحــديــًثــا...قــد  قــدمًيــا  العربي 

بــالآراء  زاخــر  بطبيعته  الــرتاث  اإنَّ  اإْذ  ي�سيفه،  اأن  ميكن  مــا  الــدار�ــُص 

واحل�سارية..  الفنية  حمولته  يف  غنيٌّ  التحليلية..  واملواقف  والنظرات 

ي�سحى  ال�سعري  الفنرّ  هذا  من  لوًنا  َلِكنَّ  النقدية..  طروحاته  يف  ٌع  متنورّ

يف  بر�سالتها  املوؤمنة  لالإن�سانية  الكربى  واحلقائق  العليا  بالقيم  األ�سُق 

هذا الوجود.
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ومنها تتفجر الأنهار

) ديوان �صعر(

�ل�صاعرة: �أمينة �ملريني

عاِبقًة الكون  يف  ب�شائُرُه  �َشَرْت 
اأ�شذاِء قراآِن البيَد من  ُتَدْغِدُغ 

يا ليلَة املوِلِد امليمون هل بزغْت
�شْم�ٌس بغةر مقاديٍر وُح�شباِن؟

اد  احتِّ ع�سو  فا�ص،  مواليد  من 

الأدب  ورابــطــة  املــغــرب  كــتــاب 

التدري�ص  ب�سلك  تعمل  العاملية،  الإ�ــســالمــي 

اإ�ــســافــًة اإىل الإنـــتـــاج الإعــالمــي،  ــانــوي،  ــث ال

ح�سلت على جوائز اأدبية منها: جائزة مفدي 

زكــريــا بــاجلــزائــر �ــســنــة2004م. لها دواويــن 

ــة«،  ــات زن مــن  »ورٌد  مــنــهــا:  عــديــدة،  �سعرية 

فرًدا«،  و»�ساآتيك  الإ�سالم«،  ظالل  يف  و»حرة 

و»املكابدات« و» املكا�سفات«...

الديوان

ال�سـاعرة
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فيه  ا�ستجمعت  الذي  اللون  ذلك  من  للقراء  نقدمه  الذي  الديوان  ولعل 

ال�ساعرة طاقتها الروحية واملعنوية، احل�سية واللغوية... ليكون بناء �سعريا 

عمقه املحتوى الوجودي والوجداين الذي تعاي�ست معه تلك الذات ال�ساعرة 

واأ�سواقها..  وتطلرّعها  ورجائها،  وخوفها  واآمالها  واآلمها  ويقينها،  باإميانها 

فتفجرت من كينونتها الروحية املت�سامية اأنهاٌر من في�ص الكلمات ال�سابحة 

يف ماء اللغة التي تريد اأن ترتوي بها حينا، وتتو�ساأ حينا اآخر... ليت�سامى 

اإىل عوامل  ال�ساعرة بفي�ص املعاين وال�سور  ال�سعر بفي�ص الروح وتت�سامى 

الروح. 

الكمال،  اإىل  متطلعة  احلقيقة،  عن  باحثة  الديوان  هذا  يف  وال�ساعرة 

واخلري  واحلــب  احلق  قيم  م�ست�سعرة  املهيب،  ال�سامي  باجلمال  ماأ�سورة 

بروؤيتها القلبية النافذة واإب�سارها الروحي.

منها  التي  ال�ساعرة  روح  ت�سامي  في�ص  الديوان  يف  القارئ  يجذب  وما 

اأنهار املعاين باجلالل واجلمال، وقد فا�ست على �سعرها باملجاز  تفجرت 

ة مع نغمة احلراك الكوين املربوب... واحلقيقة املتنا�سرّ
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اٍت  �سرّ جِمَ ميتلك  اأن  احلديث  الإ�سالمي  الفكر  عافية  مظاهر  من 

قادرة على تبني َمكاِمن ال�سعف واخللل يف م�سرية ا�ستئناف احلياة 

والدولية،  الجتماعية  والعالقات  ال�سخ�سية  الأحـــوال  جمــال  يف  الإ�سالمية 

وجتديد املنظومة القيمية احلاكمة للم�سلمني يف م�سريتهم احل�سارية املعا�سرة.

ولي�ص منكًرا اأن يكون الفكر الإ�سالمي مالكا مللكة نقدية تهديه اإىل اكت�ساف 

الإ�سالحية،  وحركته  والدعوي  الرتبوي  خطابه  يف  والق�سور  اخللل  مكامن 

معامل  يتبني  فال  وتنح�سر،  امللكة  تلك  عنده  ت�سمر  اأن  امل�ستهجن  املنكر  بل 
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من مواليد م�سر، در�ص بكلية اأ�سول 

درجة  على  وح�سل  بالأزهر،  الدين 

الأوقــاف مع  بوزارة  1943م، وعمل  �سنة  العاملية 

�سابق،  وال�سيد  اخلويل  والبهي  الباقوري  ال�سيخ 

الإ�سالمية  باجلامعة  الــعــاملــي  املجل�ص  وراأ�ــــص 

وتــويف،  لــيــف.  ــاأ والــت للدعوة  تفرغ  بــاجلــزائــر. 

1996م،  �سنة  مــن  مــار�ــص   9 يف  اهلل،  رحــمــه 

على  يربو  ما  له  املنورة.  باملدينة  بالبقيع  ودفــن 

الفكري  »تراثنا  منها:  كتاًبا،  وع�سرين  املــائــة 

الدين  يف  و»تاأمالت  الكرمي«،  للقراآن  اخلم�سة  »املحاور  و  ال�سرع«،  ميزان  يف 

واحلياة«، و»كيف نتعامل مع القراآن الكرمي« و»ح�ساد الغرور«.

الكتـــاب

املوؤلف

الطريق... من هنا

�ل�صيخ حممد �لغز�يل

ّرة ل يقبل الفو�شى الهائلة  َيــِزُن الأعمال مبثقال الذَّ اإنَّ ديًنا   «
ا  هوًد كانوا  م  اأ م�شلمني  كانوا  اأ ًء  �شوا النا�س،  بني  تقع  التي 

ن�شارى«. و  اأ
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املعرفية  منا�سطها  يف  الأمــة  ريــادة  عن  فيتخلف  الأدواء  تعتوره  اأو  الطريق، 

والفكرية والجتماعية واحل�سارية. 

اآفاقا  يرتاد  اأن  ا�ستطاع  الإ�سالمي  الفكر  اأن  اإىل  مف�ص  ال�سامل  والر�سد   

املالية  واملعامالت  الأ�سرة  الإ�سكالت يف جمال  العديد من  خ�سبة يف مواجهة 

والت�سريعات وغريها...  والبيئة والقت�ساد  الإن�سان  الدولية وحقوق  والعالقات 

لكن املواكبة النقدية حمتاجة اإىل اأن تتاأ�س�ص على اأ�سول علمية، وتكون حمكومة 

وال�سنة  الكرمي  القراآن  بنظر  معتربة  مقا�سد  اإىل  وتــوؤول  ا�ست�سرافية،  بروؤية 

النبوية، وقبل هذا وذاك، هي حمتاجة اإىل اأن ت�سري مناخا للبيئة الفكرية.

قواعد  رفعوا  َمــن  ــل  اأوائ ِمــْن  اهلل،  رحمه  الــغــزايل،  حممد  ال�سيخ  ويعترب 

مبا  وذلــك  املعا�سر،  الإ�سالمي  الفكر  م�سرية  يف  املنهجي  النقدي  النظر 

العلوم  وتبحر معريف يف  الروؤية،  الراأي، ومنهجية يف  ا�ستقاللية يف  اأوتي من 

املعا�سرة  الإ�سالمي  التجديد  لتجربة  حية  خمالطة  عن  ف�سال  الإ�سالمية، 

والإ�سالمية. العربية  البالد  العديد من  داخل 

اأنتجت  اآراء  وله  ومتنوعة،  غزيرة  الغزايل  حممد  ال�سيخ  كتابات  اأن  ومعلوم 

اإذا هي  الإ�سالمي  الفكر  �سحية يف  وهي ظاهرة  والــردود،  النقود  من  العديد 

احتكمت اإىل قيم الإن�ساف والعدل يف الأحكام والرغبة يف بلوغ درك ال�سواب.

اإن كتاب »الطريق من هنا« يقدم معاجلات ملفاهيم و�سلوكات ومواقف تنت�سر 

يف البيئة الفكرية الإ�سالمية، وحتتاج اإىل اإعادة نظر وتقومي، وت�ستدعي تر�سيدا 

يقوم على اإدراك دقيق ملقا�سد القراآن وال�سنة والنبوية، ومعرفة فاح�سة بالواقع 

واجبا  يــراه  كان  ما  وبلرّغ  ذلــك،  ملكة  اهلل،  رحمه  لل�سيخ،  ر  توفَّ وقد  املعا�سر، 

النبيلة التي كان يتغياها من  اإىل الغايات  اأن يركنوا  عليه، ومطلوب من قرائه 

معاجلاته، ول يقفوا عند عبارة حادة هنا اأورد فعل هناك.
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تو�سك �سل�سلة الإ�سكالت التي تعرت�ص طريق الفكر الإ�سالمي 

القيمية  التغريات  ًة مع  ِحدرّ تنتهي، منها ما يزداد  األرّ  احلديث 

ب بطبيعته لإ�سكالت وق�سايا متجددة ومتداخلة.. املعا�سرة، ومنها ما ت�سعرّ

وغري خاٍف اأنَّ احلداثة الفكرية مار�ست تاأثريها القوي على بنية الفكر 

املعريف  التاأهيل  ــر  دوائ يف  فاعلًة  مواقع  لها  واتــخــذت  احلــديــث،  العربي 

بنائها  اإجناز قراءات حوارية نقدية مع  ي�ستدعي  الفكرية.. مما  والقيادة 

الفل�سفي وجتلياتها املعرفية.

15
ر 

دا
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مــن مــوالــيــد املـــغـــرب، حــا�ــســل على 

الــقــدمي،  النقد  يف  الــدولــة  ــوراه  ــت دك

والعلوم  الآداب  بكلية  الــعــايل  التعليم  واأ�ــســتــاذ 

ال�سق  عني  الــثــاين،  احل�سن  جامعة  الإن�سانية، 

الإ�سالمي  الأدب  رابطة  وع�سو  البي�ساء،  بالدار 

القدمي..  العربي  ال�سعر   « موؤلفاته  من  العاملية. 

النتظار«،  فق 
ُ
واأ العربي  وال�سعر  اإ�سالمية«،  روؤية 

و»الن�ص وتفاعل املتلقي يف اخلطاب الأدبي عند 

املعري«...

الكتـــاب

املوؤلف

خطاب احلداثة.. قراءة نقدية 

د. حميد �صمري

الــعــالقــة بني  انــتــفــاء  كــد  تــوؤ الــعــربــي  دب  الأ »هــي منــاذج مــن 
ــا، وبــني  �ــشــرًق احلـــداثـــة، كــمــا مت اخــتــالقــهــا غــرًبــا وتــبــيــئــتــهــا 
الــتــوحــيــد واحـــرتام  مــة ممــثــلــًة يف  لــالأ املــقــومــات احلــ�ــشــاريــة 

والتجديد..« والرتاث  الر�شالية 
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يوقع                        اأن  �ساأنه  مــن  والنقد  للتحليل  حمـــوًرا  احلــداثــة  مو�سوع  واتــخــاذ 

احلــداثــة  م�سطلحي  بــني  ال�سائع  اخلــلــط  اإىل  مـــرده   ، منهجيٍّ لب�ٍص  يف 

والتحديث، والتوهم باأنرّ اأي نقد يتوجه لالأوىل ين�سحب، اآليًّا، على الثانية، 

وهذا غري ُم�سلٍَّم به.

وقد اقت�سى ذلك مواكبة م�ستق�سية لأ�سول احلداثة يف ُبعدها الفل�سفي 

منطق  يتطلبه  ما  مع  والتفكيكية،  والبنيوية  الهرمونيطيقا  مع  الغربي 

مقولت  بني  واحل�سارية  العقدية  املفارقة  ملكامن  اإبـــراٍز  من  ال�ستدلل 

الثانية،  ي  وتبنِّ الأوىل  اأجل نقد  التحديث، ذلك كله من  احلداثة ومقولت 

املحيط  مع  وتفاعلها  احل�سارة  حيوية  على  عالمة  التحديث  اأنَّ  باعتبار 

�سة للهوية احل�سارية. املحلي والعاملي دون خروٍج عن املقومات املوؤ�سِّ

ومل يقت�سر املوؤلف على ر�سد العمق الفل�سفي املهيمن على بنية احلداثة 

م مناذج  يف من�سئها الغربي وانتقالها اإىل البيئة العربية والإ�سالمية، بل قدَّ

من ال�سعر العربي توؤكد انتفاء العالقة بني احلداثة، كما مت اختالقها غرًبا 

وتبيئتها �سرًقا، وبني املقومات احل�سارية لالأمة ممثلًة يف التوحيد واحرتام 

العربي  ال�ساعر  اتباع  خطورة  توؤكد  كما  والتجديد...  والرتاث  الر�سالية 

الغربية،  ال�سعرية  التجارب  من  ا�ستمدها  التي  والفنية  اللفظية  للرموز 

الذي  الفكر احلداثي  ت�ستبطن خ�سائ�ص  واإمنا  بريئة،  رموًزا  لي�ست  فهي 

نا�سب الدين والقيم ا�ستياءه وتهمي�سه واإهانته.

اأنَّ  اإىل  العربية  احلداثة  تنبه  عــدم  اأنَّ  اإىل  الإ�ــســارة  هنا  املهم  ومــن 

ا�ستيحاء النموذج الغربي قد اأثَّر �سلًبا على روؤية اأهلها ملو�سوعات الدين 

، كانت املفارقة الغريبة  والقيم والرتاث يف بنية الفكر الإ�سالمي. ومن ثمَّ

تيارين يدعو كلُّ واحٍد من جهته  العنيفة بني  املواجهات  اإىل  التي �ساقت 

اإىل التنوير يف واقِع احلياة العربية والإ�سالمية، دون حتقق ذلك التنوير 

اإىل حدود العقد الأول من القرن الواحد والع�سرين!.
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مع  الكلمة  فيه  تتداخل  وتقنية،  وعلٌم  فنٌّ  الطفل  اأدب  اأنَّ  معلوٌم 

اهتمام  اإليها  جتذب  اأن  على  قادرة  وعوامل  �سوًرا  لتن�سج  اخليال 

بيته  يف  حياته  تقود  ومــواقــف  قيًما  وعقله،  وجــدانــه  يف  لتنغر�ص،  الطفل 

ومدر�سته وحميطه اخلا�ص والعام.

ومل يغفل الأدب العربي احلديث قيمَة اأدب الطفل، لكنَّ التجارب هنا وهناك 

ر على املوازين العلمية  د فردية اجلهود وعفويتها، اإْذ مل تقم موؤ�س�ساٌت تتوفرّ توؤكرّ

واملنهجية لالإ�سراف على اأدب الطفل. 
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لأدب  زائــرا  مواليد م�سر، عمل  من 

الرتبية، جامعة طنطا،  بكلية  الطفل 

حمليا  اأدبية  جوائز  �ست  من  اأكــرث  على  وح�سل 

العربية  املــجــالت  خمتلف  لــه  ون�سرت  وعربيا، 

املخت�سة باأدب الطفل مناذج من ق�س�سه.. 

منها:  الق�س�سية،  املــجــامــيــع  مــن  الــعــديــد  لــه 

و»علمنا  النا�ص«،  كل  من  و»اأعلى  ثقاب«،  »عــود 

الطري«، اإ�سافة اإىل اأعمال روائية مثل: »اأيام يف 

الأعظمية« و»اأر�ص الهوي�ص« و»املنادي«... تويف يف 

16 من فرباير لعام 2010م.

املجموعة 

الق�س�سية

القا�ص

العودة اإىل ال�سف�ساف

)جمموعة ق�ص�صية(

�لقا�ش: فريد حممد معو�ش

»وت�شر اليمامة على النداء.. �شربوها لتم�شى فم�شت.. حّرموا 
الليل  يف  لكنها  فرف�شت..  النهار  يف  ال�شف�شافة  تقرب  اأن  عليها 
�شارت تت�شلل اإىل ال�شف�شافة و�شارت تنادي النائمني، وكلما ا�شتد 

الظالم عال �شوتها: ككم.. طال رقادكم..«
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وللوهلة الأوىل، يلحظ القارئ ملجموعة »العودة اإىل ال�سف�ساف« اأنها تعك�ص 

اإنَّ  اإْذ  والنا�سئة...،  واليافعني  الأطفال  خماطبة  جتيد  وق�س�سية  فنية  موهبة 

جمال الكتابة يتطلب �سروًطا وموؤهالت و�سوابط اإذا اجتمعت يف يراع كاتب.. 

فقد حاز مكانًة يف الأدب غرَي ُمزاَحٍم فيها.

يرّ بديٍع... تهدف اإىل غر�ص  وبني يدينا �سبع ع�سرة ق�سة �سيغت يف قالٍب فنِّ

قيم التفاعل الإيجابي مع احلياة والنا�ص، واملحافظة على البيئة، واإدراك قيمة 

الإميان والعمل والتعاون واحرتام الراأي الآخر...

بالقيم  لوحًة فنية مزدانة  َحدِّ ذاتها  ل يف  ت�سكرّ الباقة  ُكلَّ ق�سة من هذا  واإنَّ 

الطفل  ذاكرة  تزين  التي  واجلمال...  واحلب  معاين اخلري  با�ستدعاء  اخلليقة 

ووجدانه، وجتعله باإذن اهلل اأمنوذًجا اإيجابيًّا يف الأ�سرة واملدر�سة واملجتمع...

ومن قيم ُحبِّ الطبيعة والهتمام بها، التي حر�ص املوؤلف رحمه على اإي�سالها، 

تعرف احلب..  �سيٍء،  ُكلَّ  تعرف  التي  اليمامة  الذي ي�سور  الفني  امل�سهد  ذلك 

للرباعم..  وتغني  ال�سنابل،  وتــداعــب  عليه..  وتهبط  ال�سف�ساف،  وت�سعد 

وتركوا  تركوها عط�سى  ال�سجرة،  النا�ص  »اأهمل  املحال..  دوام احلال من  لكنرّ 

احل�سرات تعرتي جذورها.. مالت فروع ال�سجرة كئيبة وذبلت بع�ص الأوراق.. 

بكت اليمامة و�سارت تردد:

ككم ككم.. ا�سقوا زرعكم..

لكنرّ اأحًدا مل ي�سمعها.. ومل ي�سدقها..

قالوا: كيف تعود ال�سف�سافة كما كانت خ�سراء، فرتدُّ اليمامة باجلواب:

ا�سقوا زرعكم..

موا عليها اأن تقرب  وت�سر اليمامة على النداء.. �سربوها لتم�سي فم�ست.. حررّ

ال�سف�سافة يف النهار فرف�ست.. لكنها يف الليل �سارت تت�سلل اإىل ال�سف�سافة 

و�سارت تنادي النائمني، وكلما ا�ستد الظالم عال �سوتها:

ككم.. طال رقادكم..«.
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مفاهيم،  من  يقاربها  وما  الذاتية  التنمية  عن  احلديث  ياأتي 

املخبوءة  للطاقات  م�ستثمرا  م�سطلحات،  من  بها  يت�سل  وما 

وجتاوزها  طبيعتها  اكت�ساف  اإعادة  فقدمت  الإ�سالمية،  والأخــالق  القيم  يف 

تندمج  اأن  على  قدرتها  اكت�ساف  بل مت  الب�سيطة،  الفردية  الأخالق  حلدود 

الذاتية  التنمية  لت�سهم يف حتقيق  الرتبوية احلديثة  والو�سائل  املفاهيم  مع 

والأخــالق  القيم  فتغدو  والإجنــاز..  والطموح  الفاعلية  روح  وبث  املتوازنة، 

اأحدث  مع  وتوافقيته  جدته  تبلى  ول  عجائبه،  تنق�سي  ل  كنزا  الإ�سالمية 

النظريات يف الرتبية والتنمية.

الكتابات  خيط  تتبع  خالل  من  اخلا�سية  هذه  يكت�سف  اأن  للدار�ص  وميكن 

وكتابات  الغزايل  حممد  لل�سيخ  حياتك«  »جدد  بـ  بدءا  املو�سوع،  يف  الإ�سالمية 
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من مواليد حمافظة الزلفي باململكة 

الــعــربــيــة الــ�ــســعــوديــة، حــا�ــســل على 

الإ�سالمية  درمـــان  اأم  جامعة  مــن  ــوراه  ــدكــت ال

بكلية  العقيدة  بق�سم  اأ�ستاًذا  يعمل  بال�سودان، 

ال�سريعة واأ�سول الدين بجامعة الق�سيم.

وم�ساركات علمية ودعوية،  اإنتاٌج علميٌّ غزير  له 

وي�سرف  وخارجها،  اململكة  داخل  علمية  ودورات 

العنكبوتية.  بال�سبكة  الإ�سالم  دعــوة  موقع  على 

من موؤلفاته: » الهمة العالية«، و»التقريب لتف�سري 

التحريروالتنوير«، و»م�سائل يف الزواج واحلياة الزوجية«، و»احلج: اآداٌب واأ�سرار 

وم�ساهد«، و» مقالت لكبار ُكترّاب العربية« وغريها...

الكتـــاب

املوؤلف

ارت�سامات يف بناء الذات

د. حممد بن �إبر�هيم �حلمد

ا يجمل بالإن�شان اأن يعرف نف�شه ويتفّهم طباعه فيوّظفها  »مِمّ
يف اخلةر غايَة ما ي�شتطيعه، ويناأى عن ال�شر غاية ما ميكن«
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الرافعي وعلي الطنطاوي، اإىل اآخر ما ي�سدر يف هذا املجال، مرورا بـ »ل حتزن« 

لل�سيخ عائ�ص القرين، و»ا�ستمتع بحياتك« لل�سيخ حممد العريفي وغريها كثري.

اإىل ذلك مقارنة حم�سلة العطاء الإيجابي للقيم والأخالق  اإذا ان�ساف  اأما 

والعلماء  الباحثون  اإليه  يدعو  الــذي  العطاء  حم�سلة  مع  الإ�سالمية  واملثل 

و�سعادتها  الــذات  تــوازن  حتقيق  يف  اأهميته  ويوؤكدون  بالغرب،  واملتخ�س�سون 

واإيجابيتها، فاإن الأمر، حينئذ، يكون مدعاة لأن تت�سافر اجلهود لتقدمي ذلك 

العطاء يف اأ�ساليب وقنوات مواكبة للتغريات املعرفية والفنية والذوقية احلديثة، 

كي ت�سمن حتقيق الأثر املن�سود.

النا�سئة  والأجيال  القراء  عموم  اإىل  الت  والتاأمُّ واخلربات  التجارب  نقل  اإن 

ا بجميع املقايي�ص، فنا يعتمد القدرة على ا�ستخال�ص العرب والدللت،  يعترُب َفنرّ

اإيراد  على  والقدرة  بيان،  واأوجز  اأبلغ موقف  الر�سالة يف  اإي�سال  على  والقدرة 

الأمثلة وال�سواهد والوقائع حني ي�ستدعيها ال�سياق..

بعد ذلك، تكون التجارب واخلربات مراآة وميزانا، مراآة تعك�ص موقع القارئ/

املقارنة  له  وتتيح  الكاتب،  له  يعر�ص  الذي  املوقف  اأو  القيمة  تلك  من  الإن�سان 

والتحلي  النواق�ص  من  للتخل�ص  متوا�سلة  مقارنة  املثالية  وال�سورة  واقعه  بني 

بالكمالت.

والكتاب ياأخذ بهذه الأ�سباب، وي�سعى اإىل حتلي املجتمع بالقيم الإيجابية، ونبذ 

القيم ال�سلبية التي توقع يف اخللل، وت�ستدعي الأمل، وتورث اجلمود وال�سوداوية، 

وت�سرف عن معايل الأمور.

ن  وقد ا�ستطاع الكاتب، ببيانه العربي الف�سيح، واإيجاز منطقه املبني، اأن ي�سمرّ

ف�سول كتابه حتليل العديد من القيم واملفاهيم وال�سلوكات، واأن يربز اأهميتها 

املقابل،  والجتماعي، ويف  النف�سي  والتوازن  الذاتية  التنمية  ودورها يف حتقيق 

فاإنه نبه على �سلبية العديد من املواقف والقيم وال�سلوكات. ذلك كله من خالل 

�سرب املثل واإيراد ال�سواهد والق�س�ص، وال�ست�سهاد بالأ�سعار واحلكم.

تت�سافر،  ارت�سامات  الذات«:  بناء  يف  »ارت�سامات  يكون  اأن  الكاتب  اأراد  وقد 

لبنة لبنة، لت�سكيل البناء املتوازن للذات يف عالقتها مبا ميور حولها من مواقف 

واأحداث ونف�سيات وم�سكالت...
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مو�سوع املراأة من املو�سوعات التي تثري العديد من الإ�سكالت، 

مقولت  وانت�سار  واحل�سارية،  القيمية  التغريات  مع  خا�سة 

مثل  الإنــ�ــســاين  الـــرتاث  يف  جــديــدة  مفاهيم  وبـــروز  املتطرفة،  احلــداثــة 

التاريخية  املقولت  من  و»املــراأة«  »الرجل«  مقولت  واعتبار  مفهوم»النوع«، 

تتجاوزها،  قد  العلمية  التطورات  واأن  حمافظة،  ثقافات  اإىل  تنتمي  التي 

وتتعامل مع الإن�سان نوعا يختار جن�سه وانتماءه، وغريها من الق�سايا التي 

ت�ستدعي من الفكر الإ�سالمي مواكبة وبيانا.
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على  حــ�ــســل  الأردن،  ــد  ــي مــوال مـــن 

واآدابــهــا  العربية  اللغة  يف  الــدكــتــوراه 

للتعليم  اأ�ستاذا  وعمل  1988م،  �سنة 

العايل باجلامعات الأردنية، وهو ع�سو جممع اللغة 

العربية الأردين، ورابطة الأدب الإ�سالمي العاملية.

لغة  بــني  ـــدليل  ال »الــتــطــور  العلمي:  اإنــتــاجــه  مــن 

و»�سواهد  الكرمي«،  القراآن  ولغة  اجلاهلي  ال�سعر 

يف الإعجاز القراآين«، اإ�سافة اإىل اأزيد من ثالثني 

وعمان،  بـــالأردن  العربية  اللغة  مناهج  يف  كتابا 

وع�سرات البحوث املحكمة باملجالت العربية.

الكتـــاب

املوؤلف

هو وهي.. ق�سة الرجل واملراأة 

يف القراآن الكرمي

د. عودة خليل �أبو عودة

عــز وجل  الــذي جتمع فيه كلمات اهلل  الــوقــت  اأنــه يف  »والعجيب 
بني الذكر والأنثى، فال جتعل بينهما فرًقا يف العتبار، ول جتعل 
ِل العمل واملجازاة به، جند اأنَّ الإن�شان ال�شعيف  للجن�س اأثًرا يف تَقبُّ

املخلوق ي�شع من الت�شريعات والقوانني ما يناق�س كلمات اهلل...«
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القراآنية  املفردات  تتبع  على  تقوم  منهجية  يعتمد  اأن  الكاتب  اختار  وقد 

الدالة على املعاين املت�سلة بالرجل واملراأة، والبحث يف �سيغ تلك املفردات 

�سياق  يدعمها  التي  املعاين  لي�ستخل�ص  ومنا�سباتها،  وترتيبها  ودللتها 

القراآن وبيان اللغة.

القراآن  والزوجية يف  الزوج  على  الدالرّة  املفردات  املوؤلف  ا�ستق�سى  وقد 

يحكم  قــانــون  الــزوجــيــة  اأن  اإىل  خل�ص  والــتــاأمــل،  النظر  وبــعــد  الــكــرمي، 

الآخــر،  على  الزوجني  اأحــد  لأف�سلية  فالمعنى  ذلــك،  على  وبناء  الكون، 

وقوام عامل  الإن�ساين..  النظام  وقوام  الكون..  نظام  يقول:و»الزوجية هي 

النا�ص  من  اأحًدا  اأ�سمع  ومل  نعلمها....  ل  التي  الأنظمة  كل  وقوام  النبات، 

اأو  الأخــرى، عامل احليوان  العوامل  اأي عامل من  قدم زوًجا على نظريه يف 

عامل النبات،بل نحن ننظر اإىل ما حولنا من خملوقات، ون�سبح بحمد اهلل 

وقدرته جل �ساأنه، ونوؤمن باأن كل خلق قائم على ما قدر اهلل، ل نبحث عن 

فرد اأف�سل من غريه، ول عن زوج اأ�سمى من نظريه، فاإذا و�سلنا اإىل عامل 

الإن�سان حتطمت هذه ال�سورة النبيلة، و�سارت امل�ساكل واخلالفات، ون�سب 

اجلدال، واحتدمت املعارك يف تف�سيل الرجل على املراأة...«.

وقد هدته هذه املنهجية اإىل حقائق اأودعها �سفحات كتابه، لعل 

با�سم  النا�ص  ممار�سات  تتلب�ص  التي  الأعــراف  من  كثريا  اأنَّ  اأهمها:  من 

هــذه  يف  ليــ�ص  القراآنية،اإْذ  القيم  لأ�ســــــول  خمالفــــة  هي  اإمنــا  الدين، 

كرامة،  من  تهوين  لطاقة،اأو  تعطيل  اأو  تهمي�ٌص  احتقاٌراأو  اأو  ظلٌم  القيــــم 

مودة  فيها  ما  كل  بل  وال�ستبداد،  والعداوة  ال�سحناء  اإىل  يوؤدي  تفا�سل  اأو 

تربية  وتوافق يف  واقت�سادية،  واجتماعية  نف�سية  وم�ساواة  وتعاون  و�سكينة 

اإىل  مقدمة  ذلك  كل  وتوازنها..  �سعادتها  وحتقيق  الأ�سرة  وتاأهيل  الأبناء 

�سعادة املجتمع وتوازنه.

واملــراأة  الرجل  �سورة  ل�ستجالء  الكرمي  القراآن  خطاب  اإىل  العودة  اإن 

يف الإ�سالم، بعيًدا عن �سجيج ال�سجالت واخلالفات، ميثل ميزة الكتاب 

وحتليالته  واآرائــه  الكتاب  اأحكام  على  التميُّز  ذلك  انعك�ص  وقد  الأوىل، 

ومقرتحاته.
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عا�سر الفكر الإ�سالمي م�سكالت اجتماعية كثرية، وواجه مفاهيم 

وت�سورات ل ح�سر لها، بع�سها تلب�ص بلبو�ص الدين بفعل توجيهات 

قا�سرة للن�سو�ص، وبتاأثري من اأعراف وتقاليد رافقت املجتمعات 

الإ�سالمية منذ عقود طويلة، ورمبا مار�ست دورها القوي يف ت�سكيل الذهنيات 

واملوازين القيمية.

واطماأن الفكر الإ�سالمي اإىل اأن املراجعة الهادئة املتوازنة هي ال�سبيل الأ�سمن 

لإبراز وجه ال�سواب يف خمتلف املفاهيم وال�سلوكيات، لكن الراجح اأنها مراجعة 

تظل قا�سرة اإن هي مل تت�سلح بالعلم منهجا وا�ستدلل واحتجاجا.

الفقه  يف  للمراأة  املالية  »الت�سرفات  كتاب  ياأتي  الــروؤيــة،  هذه  مع  �ساًقا   واتِّ
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كلية  خريجة  ــغــرب،  امل مــوالــيــد  مــن 

دبلوم  على  حا�سلة  بفا�ص،  ال�سريعة 

الدرا�سات العليا املعمقة والدكتوراه، متخ�س�سة 

يف فــقــه املــعــامــالت، وبــاحــثــة لـــدى الأكــادميــيــة 

اجلهوية للرتبية والتكوين باملغرب. من موؤلفاتها: 

»عمل املراأة يف امليدان العام يف الفقه الإ�سالمي 

والقانون املغربي«، و» موقف الإ�سالم من خروج 

لن  حلديث  نقدية  و»درا�ــســة  املنزل«،  من  املــراأة 

يفلح قوم ولَّوا اأمرهم امراأة«.

الكتـــاب

املوؤلفة

الت�سرفات املالية للمراأة

يف الفقه الإ�سلمي

د. ثرية �أق�صري 

» اأباح الإ�شالم للمراأة متلَُّك الأموال كما اأباح لها الت�شرف ب�شائر 
اأنواع الت�شرفات املالية من بيٍع و�شراٍء وكراء وقرا�ٍس اإىل غةر ذلك، 
من غةر تفرقٍة بينها وبني الرجل لعموم الآيات والأحاديث الواردة 

يف املو�شوع...«
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الإ�سالمي« لي�سكل بدرا�سة هذا املو�سوع لبنًة يف �سرح املراجعة العلمية املن�سودة، 

تاأثريات  من  والتح�سن  منهج،  يقت�سيه من  وما  العلم  الأ�سا�سيتني:  بركيزتيها 

ردود الأفعال الغالبة بال�ساحة الفكرية املعا�سرة.

تتبع  عــرب  العلمي،  حقله  يف  املو�سوع  تر�سد  اأن  الباحثة  اخــتــارت  فقد 

تلتفت،  ومل  والفقهاء،  املف�سرين  و�سروحات  واحلديثية،  القراآنية  الن�سو�ص 

الإ�سالم،  يف  املــراأة  مكانة  مو�سوع  يف  �سبهات  من  يــرتدد  ما  اإىل  اإطالقا، 

وا�سحة  ل�سورة  ورا�سما  متكاملة  ملعرفة  من�سئا  بنائيا  بحثها  جاء  ثم  ومن 

املو�سوع. يف  ومتوازنة 

والدرا�سة، بهذا، ُتعد مرجًعا علميا ميالأ النق�ص امللحوظ يف مو�سوع عالقة 

الكتب  يف  املتناثر  امل�ساألة  �ستات  جمع  لأنــه  الإ�سالمي،  الفقه  يف  باملال  املــراأة 

يحقق  منهجي  قالب  يف  ي�سلكها  اأن  وا�ستطاع  مذاهبها،  اختالف  على  الفقهية 

الهدف املعريف املن�سود.

 فكانت البداية بتعريف الأهلية التي مبوجبها ي�سري ت�سرف املراأة يف مالها 

خا�سعا لالأحكام ال�سرعية، ثم �سرعت الباحثة يف حتديد موقف الفقه الإ�سالمي 

البيع  مقدمتها  ويف  مالها،  جتاه  املــراأة  بها  تقوم  التي  الت�سرفات  جمموع  من 

وال�سراء وال�سدقة والهبة والتربع والكفالة وغريها، وما يرتتب عليها من اأحكام 

من حيث الإباحة والكراهة والتحرمي، وما يرتبط بها من متعلقات، من مثل حق 

الزوج اأو الأب، اأو غريهما، يف رد ت�سرفاتها والقيام عليها، ذلك كله من خالل 

تقدمي الدليل والحتجاج باأقوال العلماء.

يوؤول  املالية  املراأة  بت�سرفات  املرتبطة  امل�سكالت  اأن  الباحثة  لحظت  وقد 

العديد  يف  ال�سائدة  والأعراف  الجتماعية  بالبيئة  تت�سل  اأ�سباب  اإىل  بع�سها 

التي  الإيجابية  ال�سورة  تقدمي  عملية  يجعل  مما  الإ�سالمية،  املجتمعات  من 

تر�سمها ت�سريعات الإ�سالم �سعبة يف العديد من امل�ستويات.

 وقد ر�سمت هذه الدرا�سة جمموعة من التو�سيات واملقرتحات، ميكن اعتبارها 

خطوات اأ�سا�سية لإزاحة خمتلف العنا�سر امل�سو�سة يف املو�سوع، منها ما يت�سل 

را�سدة،  توعية  مالها  يف  الت�سرف  يف  املــراأة  بحقوق  الإ�سالمية  التوعية  بن�سر 

ومنها ما يرتبط بتاأهيل املراأة نف�سها لتكون لديها القدرة على الوعي بحقوقها 

وتدبري اأموالها تدبرًيا حكيما مبا ي�سهم يف حتقيق التنمية وال�سكينة يف احلياة 

الأ�سرية واملجتمعية، ومنها ما يتعلق باملناهج التعليمية والربامج الدرا�سية، اإذ 

اإنَّ ال�سعي اإىل تعديل ال�سورة م�سروط باإدراج مواد ومقررات تربز تلك احلقوق 

يف اإطار امل�سوؤولية الدينية والأ�سرية واملجتمعية.
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ٍف،  وَنيِّ قرن  ن�سف  الإ�سالمي  لــالأدب  التنظري  حركة  على  م�ست 

اه اإثبات هوية الأدب الإ�سالمي  وقد جتمعت جهوٌد حممودٌة يف اجتِّ

وروؤيته وفل�سفته وموقعيته �سمن خريطة الأدب العربي والآداب العاملية.

لكنَّ تلك احلركة �سادفت منعطفات وم�ساراٍت تنوعت درجاتها بتنوع امل�سارب 

الثقافية واملعرفية لأ�سحابها؛ ولقد كان من اأهمِّ تلك م�سارات: التنظري الأدبي 

20
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على  حا�سل  اجلــزائــر،  مواليد  مــن 

اأ�ستاذا  يعمل  الآداب،  يف  الدكتوراه 

لالأدب احلديث واملعا�سر بجامعة احلاج خل�سر 

بكلية  در�ص  كما  باجلزائر،  الآداب  كلية  بباتنة، 

ــات الإ�ــســالمــيــة والــعــربــيــة بـــالإمـــارات  ــس ــدرا� ال

العربية املتحدة، وهو ع�سو رابطة الفكر والثقافة 

باجلزائر، ورابطة الأدب الإ�سالمي العاملية. 

والت�سكيل  »املوقــف  منها:  عديدة،  درا�سات  له 

يف  و»درا�ــســات  املعا�سر«،  الإ�سالمي  ال�سعر  يف 

الن�سق الفكري عند الإبراهيمي«، و» حول امل�سمون  ال�سعر اجلزائري«، و»بناء 

الإ�سالمي يف �سعر اأحمد �سحنون« وغريها…

الكتـــاب

املوؤلف

اإ�سكالية تاأ�سيل الروؤية الإ�سلمية 

يف النقد والإبداع

د. عمر �أحمد بوقرورة

الــذي ميتاح من  املــعــريف  بالبعد  اإل  ُيــثــِمــران  والإبــــداع ل  »النقد 
العن�شر  اأهــمــهــا:  مــن  الــتــي  كينونتها  عــنــا�ــشــر  ومـــن  الأمــــة  �شيغ 
تتحقق  فبذلك  الــفــنــي،  والعن�شر  احلــ�ــشــاري  والعن�شر  الــعــقــدي 
�شراًبا  الأدبية  هذه  تبدو  ذلك  وبغةر  »الأدبــيــة«،  وخ�شائ�س  �شمات 
اأ�شبه باأدبية املفارقة التي تخ�شع لنقٍد ولإبــداٍع ظاهرهما مو�شوٌم 

بالعربي وبالإ�شالمي، اأّما الباطُن املُوؤّيُد بعني احلال فمختِلٌف«.
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الإ�سالمية  الأدبية  للجمالية  املعرفية  الفل�سفة  اإبــراز  على  العطوف  خالل  من 

والأجوبة عن ماهية الأدب الإ�سالمي ووظيفته، و�سلته بالقيم اجلمالية والفنية 

والفروع،  والأ�سول  واخلا�ص،  والعام  والختالف،  الئتالف  وحــدود  العاملية، 

والتاأ�سيل والتجديد يف �ساحة الإبداع الأدبي، وعالقة ذلك بالروؤية الإ�سالمية. 

ول تخلو �ساحة الأدب الإ�سالمي من كتابات متميزة يف هذا امليدان. 

تروم  التي  الأ�سئلة  من  جمموعة  باإثارة  بوقرورة  عمر  الأ�ستاذ  اهتم  وقد 

الأدب  لنظرية  والنقدي  التنظريي  العطاء  بنية  يف  منهجي  تقومي  ــاز  اإجن

الإ�سالمي وما ارتبط بها من اإ�سكالت.

�ساحبها  كون  من  الكتاب  يثريها  التي  الإ�سكالية  ال�سيغ  خ�سو�سية  وتنبع 

مقولته  انت�سار  بدايات  منذ  الإ�سالمي  الأدب  لأ�سئلة  املجرتحني  من  ُيَعدُّ 

النقدية يف �ساحة الفكر العربي الإ�سالمي، وله م�ساركات علمية يف املو�سوع.. 

مع  موؤلفه  تفاُعل  من  �سيغت  قد  الكتاب  هذا  يثريها  التي  الأ�سئلة  فاإنَّ  لذا، 

خمتلف الآراء والأطروحات املُتداولة.

واأحد اأبرز اأ�سئلة الكتاب تنح�سر يف ال�ستفهامات الآتية: كيف ميكن ا�ستثمار 

الأمة  لكينونة  اخلا�سع  ال�سوؤال احل�ساري  ليكونا مندجمني يف  والإبــداع  النقد 

التي ل تزهر عطاءاتهااإل بروح الإ�سالم وقيمه؟ وماهي ال�سبل لتتجاور يف الن�ص 

الأدبي خ�سائ�ص الأدبية والر�سالية يف توافق وتناغم ل يح�سل معه اأي ت�سارب 

اأو اإهمال؟ وماهي الأ�س�ص الفكرية والعلمية التي جتنب �ساحة النقد  اأو ت�سطح 

والإبداع مظاهر التلفيق املنهجي والروؤيوي؟ وكيف ال�سبيل اإىل اإحداث مراجعات 

ح�سارية ونقدية يف العطاء الفكري والإبداعي لرواد الأدب الإ�سالمي؟ واإىل اأيِّ 

التي  والإبداعية  املنهجية  الأزمة  املعرفية م�سوؤولية  الأن�ساق  مدى ميكن حتميل 

الأن�ساق  تلك  اإىل  والتمحي�ص  النقد  توجيه  اإىل  ال�سبيل  وكيف  الأمــة؟  تعي�سها 

باعتبارها �سرطا لزما يف انتهاج �سبيل الإ�سالح.

الإ�سكالت  اإثارة هذه  وا�سحة وحمددة من خالل  الكاتب  اأهداف  بدت  وقد 

اأو رغبة يف التجني  وغريها، ومن ثم، فلي�ص الق�سد القيام بنقد كيفما اتفق، 

على الغري، واإمنا يتمثل الق�سد العميق يف اإجناز »مراجعة نراها يقينية يف قرن 

جديد �سيح�سر يقينا بروؤى واإبدالت جديدة، وبالروؤية املو�سوعية كان احلديث 

باملعريف  اإل  ليثمران  نقد  ويف  اإبــداع  يف  اأ�سا�سيتني  نراهما  ور�سالية  اأدبية  عن 

اأهمها:العن�سر  من  التي  كينونتها  عنا�سر  ومن  الأمــة  �سيغ  من  ميتاح  الــذي 

العقدي والعن�سر احل�ساري والعن�سر الفني«.
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الفكر  يف  الو�سطية  خ�سي�سة  حــول  بالكتابات  العهد  جــرى 

الأحكام  اآحاد  يف  تتجلرّى  �سفًة  اعتبارها  على  الرتكيز  الإ�سالمي 

الن�سو�ص  بجزئيات  ال�ستدلل  وكــان  واملقا�سد،  والتوجيهات 

بع�ص  يف  مطلًبا  الو�سطية  اعتبار  على  ال�سارع  حر�ص  مالحظة  على  ُم�ساعًدا 

كتابه  يف  املوؤلرّف  يقدمه  الذي  اجلديد  لكنَّ  الت�سريعية.  والأحكام  العبادات 

متثل  الو�سطية  خ�سي�سة  اأنَّ  هو  الفقهي«  املنهج  يف  الو�سطية  الروؤية  »مالمح 

جوهر ال�ستغال الفقهي يف خمتلف اآلياته ومناهجه واأدوات بحثه وا�ستنباطه، 

ن من مكونات املنهج الفقهي من ملمح الو�سطية. اإْذ ل يخلو مكورّ

وميثل اإدراك ملحظ الو�سطية يف خمتلف تلك املكونات، على تباعدها وتو�سعها 

»الو�سطية«،  مل�سطلح  �سمويل  مفاهيمي  تاأ�سيل  اإجناز  اإىل  دافًعا  وامتدادها، 

وذلك من خالل تاأمل متواز يف اأدلة الو�سطية نف�سها من القراآن الكرمي وال�سنة 

النبوية واأقوال ال�سلف وتركيبية الوجود، والعكوف على ر�سد �سوابط الو�سطية 

21
ر 

دا
ــ
�ص

لإ
ا

على  حا�سل  اجلــزائــر،  مواليد  من 

واأ�سوله،  الفقه  يف  العلوم  دكتوراه 

عبد  الأمــري  بجامعة  حما�سرا  اأ�ستاذا  ويعمل 

»املــدخــل  مــوؤلــفــاتــه:  مــن  بق�سنطينة.  ــادر  ــق ال

معامل  الفقهي:  و»العقل  املــقــارن«،  الفقه  اإىل 

و�سوابط«،  قواعد  التو�سط:  و»فقه  و�سوابط«، 

و»الأ�سا�ص يف فقه اخلالف«.

الكتـــاب

املوؤلف

ملمح الروؤية الو�سطية

يف املنهج الفقهي

د. �أبو �أمامة نو�ر بن �ل�صلي

كله، عبادات  الإ�شالمي  الفقه  »الو�شطية معنى مبثوث يف �شرح 
ومعامالت، وعليها قامت كلياته وجزئياته، م�شائله ونظرياته، ومن 

ثم �شحَّ القول اإنها اأول اأو�شاف ال�شريعة واأم الكتاب«.
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والتوجيهات  الأحكام  اآحــاد  خمتلف  يف  بالطراد،  متتعها  يف  اأ�سا�سا،  ممثلة، 

والن�سو�ص، والتوازن واخلريية، والوقوف على اأدلة اإدراك الو�سطية من ال�سرع 

والعرف والعقل.

يف  »الو�سطية«  خ�سي�سة  ح�سور  اإبراز  خالل  من  كله،  ذلك  اإىل  وبالإ�سافة 

زاوية  من  اإليها  منظورًا  ال�سرعية  الأدلــة  يف  القول  وتف�سيل  الفقهي  الجتهاد 

حر�سها على حتقيق التو�سط والعتدال.

واإذا كان الأمر، وا�سحا جليا، مع دليلي القراآن الكرمي وال�سنة والنبوية، فاإن 

اأهم ما لحظه املوؤلف هو كيف اأن اأدلة �سرعية بنيت اأ�سا�ًسا على التو�سط، مثل 

مراعاة اخلالف وال�ستح�سان و�سد الذرائع وغريها.

اآثار  خالل  من  ليوؤكد،  الفقهي  الجتهاد  حقل  اإىل  الباحث  نظر  امتد  وقد 

ر�سم  على  وقوفهم  وممار�سة،  و�سبطا  حتديدا  الجتهاد  مو�سوع  يف  العلماء 

عطاءاتهم  على  ذلك  ثمار  انعك�ست  وقد  جتــاوزه،  اأو  جمافاته  وعدم  التو�سط 

الفقهية يف جمال الفتوى ومواجهة النوازل والأق�سية ومعاينة اخلالف من خالل 

الرتجيحات القائمة على معيار التو�سط.

اأنه مل يقم على التحليل النظري ال�سرف الذي ت�سمر  ومما يحمد للبحث 

معه القوة التف�سريية وال�ستدللية، بل حر�ص على اأن يفرد بابا كامال ملجموعة 

الفقهي،  ال�ستغال  على  »الو�سطية«  خ�سي�سة  »هيمنة«  تربز  التطبيقات  من 

جمال  يف  اأو  الفقهية،  والنظريات  العامة  والقواعد  الكليات  جمال  يف  �سواء 

والقواعد  للكليات  الو�سطية«  »الهوية  عن  واأبان  والت�سريعات،  الأحكام  اآحاد 

العقود«،  و»اإلزامية  ال�سرر«  و»نفي  احلرج«  كلية»رفع  على  الوقوف  خالل  من 

و»منع الغرر« ونظرية »التع�سف يف ا�ستعمال احلق« و»امللكية« و »امل�سلحة«.

ز على جمموعة من الق�سايا يف جمال الأحوال  اأما يف اآحاد الفروع، فقد ركَّ

ال�سخ�سية، مثل: تعوي�ص ال�سرر املرتتب على العدول على اخلطبة، والقت�ساد 

يف املهر، وجعل الطالق مرتني، وثنَّى مبجموعة من املباحث يف جمال املعامالت 

والت�سعري،  بالعيب،  القيام  وحق  البيع،  عقد  يف  البائع  ا�سرتاط  مثل  املالية، 

وبع�ص  اجلنائي  الفقه  من  باأمثلة  وختم  باملعروف،  اليتامى  اأمــوال  من  والأكــل 

وال�ستماع  ال�سعر  ال�سرقة، وقول  �سوؤون احلياة، مثل تطبيق حد اجللد وعقوبة 

اإليه، والقت�ساد يف العواطف وامليول النف�سية. وذلك كله مع ا�ستح�سار منهجي 

لأقوال العلماء وا�ستدللتهم يف املو�سوع.
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�سار اأمر رعاية الأدب يف حكم الق�سايا التي ل يتم الواجب اإل بها، 

ا�ستنادا اإىل اأن ما يت�سربه املرء من معتقدات ومفاهيم وت�سورات، 

وما يقدم عليه من مواقف وجودية وحياتية ونف�سية اإمنا هو انعكا�ص ملا ي�ستفيده 

من الفنون والآداب، وبالتايل فاإن ت�سحيح تلك املعتقدات واملفاهيم والت�سورات 

م�سروط بت�سحيح و�سع الأدب و�سورته ومو�سوعاته، وما ل يتم الواجب اإل به 

فهو واجب، كما هو مقرر عند علماء الأمة.

وا�ستمراًرا يف منهجية التح�سي�ص باأهمية الأدب ودوره، ياأتي ن�سر كتاب »اأ�سواء 
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ــد مــ�ــســر، حــا�ــســل على  ــي مـــن مــوال

والأدب  والبالغة  النقد  الدكتوراه يف 

املقارن، عمل اأ�ستاًذا للتعليم العايل بالعديد من 

ال�سعودية،  العربية  واململكة  مب�سر  اجلامعات 

الأدب  ورابطة  م�سر،  كتاب  باحتاد  ع�سو  وهــو 

الإ�سالمي العاملية.

ــه مــوؤلــفــات عـــديـــدة، مــنــهــا: »الــنــقــد الأدبـــي  ل

احلديث: بداياته وتطوراته«، و»الأدب الإ�سالمي.. 

الفكرة والتطبيق«، و»تطور النرث العربي احلديث«، 

»احلداثة العربية: امل�سطلح واملفهوم«، و»يف ريا�ص النبوة« وغريها...

الكتـــاب

املوؤلف

اأ�ســـواء

على الرواية الإ�سلمية املعا�سرة
د. حلمي حممد �لقاعود

»اإذا كان ال�شعر الإ�شالمي املعا�شر يحظى باأغلب الهتمام اإبداًعا 
الأدبية  والأجنا�س  الرواية  اأن حتظى  الأمــل  فاإنه يحدوين  ونقًدا، 
الأخرى ببع�س الهتمام، فطبيعة الع�شر الذي نعي�شه، وامل�شكالت 
التي تعانيها الأمة تقت�شي تنويع تلك الأجنا�س ملخاطبة اأكرب قدٍر 

من النا�س«.
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على الرواية الإ�سالمية« كمنا�سبة لإبراز البعد القيمي الذي يحمله الأدب على 

جناح الفنِّ الروائي، فهو ملتقى لتجاذب الآراء واملواقف، وجمال خ�سب للتدافع 

بني قيم اخلري وقيم ال�سر، وهو جت�سيد حي لأثر ما يوؤمن به الإن�سان يف واقعه 

النف�سي والأ�سري والجتماعي. 

والأدب الروائي، باعتماده على اأ�ساليب اخليال والت�سويق واحلبكة وال�سراع، 

ملالمح  والر�سم  الو�سف  براعة  عن  ناهيك  جذاب،  باأ�سلوب  الإقناع  على  قادر 

اإقبال  يف�سر  ما  ولعل هذا  �سواء...  واخلارجية على حد  الداخلية  ال�سخ�سيات 

النا�ص، من خمتلف احل�سارات والثقافات واللغات، على الهتمام بفن الرواية، 

مقارنة  الروائية  الأعمال  مبيعات  كرثة  يف�سر  ما  وهو  قراءتها،  على  والإدمــان 

بالأعمال العلمية والفكرية. 

على  املعا�سرة«  الإ�سالمية  الرواية  على  »اأ�سواء  كتاب  اأهمية  تقت�سر  ول 

والتحليلي  النقدي  ب�سره  اإنه ميتد  بل  الأهمية،  الأ�سواء على هذه  يلقي  كونه 

الرواية الإ�سالمية املعا�سرة، وذلك من خالل حتليل مناذج  الك�سف عن  اإىل 

روائية ملبدعني اختاروا الكتابة الأدبية وفق الروؤية الإ�سالمية املتوازنة.

الــرواد  الروائيني  على  يقت�سر  مل  اأنــه  الكتاب  يف  القوية  العنا�سر  ومــن   

مل  مغمورة،  روائية  جتارب  تتبع  على  حر�ص  بل  الإ�سالمي،  الأدب  �ساحة  يف 

لكن عدم  الأدب حتديدا،  اأهل  يعرفها  لأ�سباب مو�سوعية  ال�سهرة،  لها  يكتب 

الفنية  التنقيب عنها والك�سف عن خ�سو�سيات عواملها  �سهرتها مل متنعه من 

امل�سمونية. وق�ساياها 

 فاقت�سر، بالن�سبة اإىل رواد الرواية الإ�سالمية، على د. عماد الدين خليل، 

يف روايته الأخرية »ال�سيف والكلمة«، ثم �سرع يف حتليل روايات لكل من علي اأبو 

املكارم وعبد اهلل بن �سالح العريني وموؤمنة اأبو �سالح وحمزة حممد بوقري.

احل�سارية  القيم  من  العديد  على  الوقوف  الأعمال  تلك  حتليل  له  اأتاح  وقد 

الإن�سانية  والعالقات  والهوية  وال�سرق  الغرب  بني  العالقة  مثل  من  والإن�سانية 

وحب الوطن والثبات على املبداأ. 

باملبدعني  تعريفا  معا،  امل�ستويني  على  ال�سوء  ليلقي  الكتاب  هذا  جاء  وقد 

الروائيني، وحتليال لأعمال روائية ت�سكل عالمات يف طريق الرواية الإ�سالمية 

املعا�سرة.
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ِد اأنَّ البحث يف ج�سور التوا�سل لي�ص اقرتاحا من قبل هيئة  من املوؤكِّ

الدويل،  بال�ساأن  املعنية  املوؤ�س�سات  من  غريها  اأو  املتحدة،  الأمم 

كما اأنه لي�ص ا�ستجابة ملطالب اآنية، واإمنا هو جزء ل يتجزاأ من وظيفة امل�سلمني 

يف العامل، باعتبار اأن دينهم يو�سي بالتوا�سل مع الإن�سانية جمعاء، ويدعو اإىل 

ال�سري يف الآفاق ون�سر قيم اخلري واحلكمة والأخوة الإن�سانية.

اإذا ح�سرنا الأمر يف التوا�سل احل�ساري مع اليابان، فاإن هذا املو�سوع يكت�سي 

اأهمية متنامية، ويتيح مداخل عديدة لتناول اآليات التوا�سل ثقافيا وح�ساريا،  

23
ر 

دا
ــ
�ص

لإ
ا

ــد مــ�ــســر، حــا�ــســل على  ــي مـــن مــوال

دكتوراه يف اللغة الأردية، عمل اأ�ستاذا 

بجامعة القاهرة وجامعة الإمام حممد بن �سعود 

اأ�ــســتــاذا بجامعة  الإ�ــســالمــيــة، ويــعــمــل، حــالــيــا، 

دو�سي�سا باليابان.

اليابان«،  يف  والأديــــان  مــوؤلــفــاتــه:»الإ�ــســالم  مــن 

اللغة  القراآين يف  والتف�سري  الرتجمة  و»اجتاهات 

اللغوية  التنمية  العربية وق�سية  و»اللغة  الأردية«، 

املوؤلفات  من  العديد  ترجم  كما  باك�ستان«،  يف 

منها :و»اقعنا وم�ستقبلنا يف �سوء الإ�سالم«، و»الإن�سان القراآين« لوحيد الدين 

خان، و »ياباين يف مكة« ل�سوزوكي تاكي�سي وغريها.

الكتـــاب

املوؤلف

ج�سور التوا�سل احل�ساري

بني العامل الإ�سلمي واليابان
د. �صمري عبد �حلميد نوح 

»بداأ اليابانيون يهتمون باللغة العربية وبالإ�شالم، ون�شطت اأق�شام 
جامعاٍت  يف  الأديـــان  ومقارنة  الإ�شالمية  والثقافة  العربية  اللغة 
اليابانيني...  امل�شتعربني  من  عدد  ظهور  النتيجة  فكانت  اليابان، 

وكانت الدعوة اإىل احلوار بني اليابان والعامل الإ�شالمي«
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ذلك اأن احلديث عن �سبل التوا�سل احل�ساري مع اليابان يثري اأ�سئلة عديدة 

لدى الإن�سان العربي وامل�سلم على حد �سواء، من مثل:

- من اأين ت�ستمد اليابان هذه القوة الروحية والثقافية التي اأتاحت لها اأكرب 

معدلت ال�ستقرار ال�سيا�سي والجتماعي ؟

- ما �سر تقدم اليابان على كافة امل�ستويات ؟ وهل لطبيعة الإن�سان الياباين 

الدينية والثقافية عالقة بذلك ؟

- كيف ا�ستطاع الإن�سان الياباين اأن يحقق نوًعا من التوازن بني قيمه الرتاثية 

والقيم احلداثية دون وقوع يف �سروخات نف�سية واجتماعية وفكرية ؟

العوملة  هيمنة  ظــل  يف  املــتــوارثــة  للثقافةاليابانية  احلــايل  الــواقــع  ماهو   -

الثقافية واحل�سارية ؟ وكيف هي ماآلتها يف املنظور  واكت�ساحها للخ�سو�سيات 

امل�ستقبلي ؟

ويف هذا ال�سياق، ياأتي كتاب »ج�سور التوا�سل احل�ساري بني العامل الإ�سالم 

احل�ساري،  واحلــوار  والت�سارك  التعارف  لقيم  نوعي  غر�ص  يف  اأماًل  واليابان« 

والت�ساحن  والتطاحن  والإق�ساء  والتع�سب  ال�سراع  طفيليات  على  والق�ساء 

واحلروب...

اأن يحلل  لعقود طويلة، على  باليابان  يعي�ص  الذي  الكاتب، وهو   ولقد حر�ص 

بع�ص الأ�سباب التي تكمن خلف طبيعة الثقافة اليابانية، واأن يقدم مقارنات دالة 

بني القيم احل�سارية اليابانية والإ�سالمية، ليوؤكد اإمكانية بناء ج�سور للتوا�سل 

هذا  يف  ومتوا�سلة  حميدة  حماولت  وجود  عن  ليك�سف  بل  احل�سارتني،  بني 

والتعرف  العام  البالغ  لواجب  وتنفيذا  احلــوار  لقاعدة  تو�سيًعا  وذلك  املجال. 

ال�سامل اللذين ميثالن جوهر الوظيفة احل�سارية لالإن�سان امل�سلم يف هذا العامل.
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متثل الدرا�سة التي بني اأيدينا لبنًة يف بناء ُيعنى بالأحكام الكلية 

التي تنظم جمموع اآحاد الأحكام وجزئيات ال�سريعة، وت�ستوعب 

خمتلف جوانب الت�سريع يف العقائد والأخالق والرتبية والت�سريعات املدنية 

واجلنائية، والعالقات الفردية والأ�سرية واملجتمعية والدولية..

من  ال�سريعة  كليات  يف  البحث  اختار  الكاتب  اأنَّ  ذلك  اإىل  ان�ساف  وقد 

تلك  الــقــراآن،  ملُحَكمات  العتبار  اإعـــادة  على  يقوم  ــراآين  ق مدخل  خــالل 

24
ر 

دا
ــ
�ص

لإ
ا

مــن مــوالــيــد املـــغـــرب، حــا�ــســل على 

الفقه  �ـــســـول 
ُ
اأ يف  الـــدولـــة  دكـــتـــوراه 

واملقا�سد، عمل اأ�ستاًذا بالتعليم العايل لأزيد من 

ل لدى  ع�سرين �سنٍة، و�سغل الآن من�سب خبري اأورّ

جممع الفقه الإ�سالمي الدويل يف م�سروع »َمْعَلَمُة 

علماء  برابطة  ع�سٌو  وهــو  الفقهية«،  القواعد 

املغرب.

»نظرية  منها:  متنوعة،  علمية  اإ�ـــســـداراٌت  لــه 

املقا�سد عند الإمام ال�ساطبي«، و»نظرية التقريب 

والتغليب يف العلوم الإ�سالمية«، و»مدخل اإىل مقا�سد ال�سريعة« وغريها...

الكتـــاب

املوؤلف

الكليات الأ�سا�سية

لل�سريعة الإ�سلمية
د. �أحمد �لري�صوين

اإبراز  الكتاب هو حتقيق هدف �شروري واحد يتجلى يف  »غر�س 
»الكليات الأ�شا�شية« من حيث هي كليات، ومن حيث كونها اأ�شا�شية 
يف الدين و�شريعته، ومن حيث كونها قطعيات حمكمات، ومن حيث 
ت�شريع  ولــكــل  اإ�ــشــالمــي،  هــاديــًة لكل تفكةر  كـــربى،  مــعــامل َ  كونها 

اإ�شالمي، ولكل �شيا�شة اإ�شالمية، ولكل �شلوك اإ�شالمي....«.
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الناظمة  والأ�سول  العامة  واملبادئ  الكلية  بالقواعد  تت�سل  التي  املُحَكمات 

ف�سار  والجتماعي،  الفردي  و�سلوكه  وخلقه  عقيدته  يف  الإن�سان  حلركة 

بهدف  ولي�ص  اأ�سالًة،  الكليات  تلك  ا�ستخال�ص  بهدف  القراآن  مع  التعاُمل 

تف�سري اآياته مفردًة كما جرى عليه كثرٌي من املف�سرين.

وقد لحَظ الكاتب اأنَّ تلك الكليات ت�سهد لها بالثبات والإحكام والدوام 

ال�سحابة  ومواقف  الأحاديث  و�سحيح  الكرمي  القراآن  من  عديدٌة  �سواِهٌد 

وا�ستدللت زمرة من العلماء الأ�سوليني واملُف�سرين.

جمموعة  ر�سد  اإىل  امل�سلك  هذا  على  التنبيه  وراء  من  َهــَدَف  وقد 

الكليات الأ�سا�سية لل�سريعة الإ�سالمية وتقرير جمموعة من املعطيات،  من 

من بينها:

اإنَّ حُمَكمات القراآن متثل ال�سابط الأول للكليات الأ�سا�سية يف ال�سريعة - 

الإ�سالمية.

يُُّز تلك الكليات املُحَكمات بالدوام والثبات والإحكام وعدم التغيري.-  مَتَ

وال�ستنباط -  التف�سري  عملية  يف  وحاكًما  معياًرا  اعتمادها  اإىل  ال�سعي 

الفقهي والجتهاد والرتجيح.

الحتكام اإليها يف اإعادة �سياغة املقولت النظرية واملقررات الدرا�سية - 

التي تلقن للطلبة يف اجلامعات واملعاهد وكليات ال�سريعة.

الكليات،  ُد  ُيَحدِّ اأحمد الري�سوين ميثل مدخاًل منهجًيا  اإنَّ كتاب الدكتور 

الإ�سالمية،  لل�سريعة  العامة  املبادئ  عن  ويك�سف  الكربى،  القواعد  ويبني 

وهو حماولة يف و�سع ميزان حاكٍم للتعاُمل مع جزئياتها وفروعها واأحكامها 

القواعد يف اجلزئيات،  وُيحكُم  بالأ�سول  الفروع  ُيْلِحُق  ميزان  التف�سيلية، 

ويربز املقا�سد الكربى اإزاء ظواهر الأحكام...
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اإذا كانت معاين القراآن الكرمي وال�سنة النبوية تت�سل يف كلياتها 

وتربية  عقيدة  تقومي،  اأح�سن  اإىل  اخللق  بهداية  وجزئياتها، 

لغوية  �سورة  يف  َيــِرُد  خطاب  على  تتاأ�س�ص  كلها  املعاين  تلك  فاإنَّ  و�سريعة، 

و�سياقْيه  وتراكيبه  مفرداته  بوا�سطة  دللتها  تت�سح  خم�سو�سة  وبيانية 

الن�سي واملقامي، ومراعاة مقا�سد القراآن وال�سنة يف العمران الإن�ساين.

علمي  تف�سري  اإيجاد  الإ�سالمية  للعلوم  الدار�ص  ي�ستطيع  العتبار  وبهذا 

اح احلديث باملباحث  راد اعتناء علماء الأ�سول والفقه واملف�سرين و�ُسررّ لطِّ

فاتهم اأم يف ثنايا تناولهم للق�سايا  اللغوية والبيانية، �سواء يف مداخل م�سنرّ

وال�سرورات  املنهجي  بال�ستقراء  لهم،  تبني  فقد  الت�سريعية،  والظواهر 

25
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ا

من مواليد كرد�ستان العراق، حا�سل 

معارف  يف  ودكــتــوراه  ماج�ستري  على 

العاملية  الإ�سالمية  اجلامعة  من  والرتاث  الوحي 

وال�سيا�سة  لالأ�سول  اأ�ــســتــاًذا  ويعمل  مباليزيا، 

الإ�سالمي  القت�ساد  جلنة  يف  وع�سًوا  ال�سرعية 

باجلامعة، واأ�ستاًذا بجامعة ال�سليمانية.

له درا�سات علمية عديدة منها: »نظرية ال�سياق« 

و»الجتهاد يف مورد الن�ص«، وغريها...

الكتـــاب

املوؤلف

املرتكزات البيانية

يف فهم الن�سو�ص ال�سرعية
د. جنم �لدين قادر كرمي �لزنكي

اأ�شلوب  عن  قيما  ت�شورا  يقدم  اأن  التوجه  هذا  ا�شتطاع  »لقد 
عنايته  فوجه  منه،  الــدللــة  ا�شتقاء  وطــرق  الن�س  مع  التعامل 
نواة  بناء  من  ب�شببها  يتمكن  التي  العلمية  الطريقة  و�شع  اإىل 
للتاأويل  ومقاومته  وثباته  بوحدته  ليحتفظ  الن�س  يف  املعنى 

والباطل«. الفا�شد 
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البيان  طبيعة  على  التعرف  يقت�سي  للخطاب  ال�سليم  الفهم  اأنَّ  املعرفية، 

�س�سه الل�سانية وال�سوتية واملقامية، وحدود احلقيقة واملجاز فيه، وموقعية 
ُ
واأ

ل... املطلق واملقيد، والعام واخلا�ص، واملجمل واملف�سرّ

الدللة  بطبيعة  املرتبطة  البيانية  املباحث  اأنرّ  للدار�سني  د  يتاأكرّ زال  وما 

التطور  ظل  يف  وخا�سة  اإحاطة،  مزيد  اإىل  حتتاج  واحلديثية  القراآنية 

الرتكيبية  اأم  ال�سوتية  بنيتها  يف  �سواًء  اللغة  درا�سة  ميادين  يف  احلا�سل 

البيانية  اخل�سائ�ص  جتلية  الباحثني  من  ي�ستدعي  ــا  ممرّ الدللية،  اأم 

للخطاب القراآين واحلديث النبوي كمقدمة للوقوف على حدود الئتالف 

والختالف بينها وبني اخلطابات الب�سرية.

ال�سرعية«  الن�سو�ص  فهم  يف  البيانية  »املــرتــكــزات  كتاب  هــذا  وميثل 

م�ستلِهًما  املرتكزات..  هذه  لأهمرّ  يعر�ص  فهو  املو�سوع،  يف  علميًّا  اإ�سهاًما 

لًِّيا للعديد من املفاهيم  توجهات العلماء يف �سبط اآليات فهم اخلطاب، وجُمَ

تلك  مقامات  ر�سد  يف  ج  ويتدررّ بالتطبيق،  النظر  ي�سفع  ببياٍن  والإ�سكالت 

اأنها  يعتقد  ــا  مِمرّ والتف�سري  الأ�ــســول  علماء  اآراء  بني  ب  ويقررّ املرتكزات، 

مت�ساربة يف مذاهبها وا�ستنتاجاتها اأو متعار�سة يف تطبيقاتها...

ولقد اجتهد الباحث جنم الدين زنكي يف الوقوف على اأهمرّ تلك املرتكزات، 

م لها مبحددات منهجية تت�سل بطبيعة البيان القراآين والنبوي، وكيف  وقدرّ

م نواًة دللية مركزية ثابتًة، ثم يحث املتلقني على �سحذ  اأنَّ هذا البيان يقدرّ

اآفاق دللية قد ل  اإىل  الفهم وال�ستيعاب لديهم لرتتقي مداركهم  طاقات 

حت�سر للذهن من خالل ظاهر الن�ص.

جهة،  من  البيانية  املرونة  بخا�سيتني:  ميتاز  اخلطاب  اأنَّ  اإىل  وانتهى 

يتان متكاملتان جتنبان النزلق  واإثبات الدللة من جهة ثانية، وهما خا�سرّ

نه  حت�سرّ كما  ال�سيقة،  الظاهرة  �سوره  يف  الدليل  النغالق  نحو  الفهمي 

ويحيله  بالن�سو�ص..  املراد  املعنى  يدمر  الذي  الدليل  الت�سيب  اآفة  من 

البعيد. للتاأويل  مرتًعا 
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يتناول العديد من الق�سايا التي تثار يف �ساحة الأدب الإ�سالمي، 

تاريخية  م�سرية  تقدمي  يف  الأمــراين  ح�سن  الدكتور  وفق  وقد 

عند  اأم  العرب  النقاد  عند  �سواء  الإ�سالمي،  الأدب  مل�سطلح  مفاهيمية 
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د. حــ�ــســن الأمـــــــراين: مـــن مــوالــيــد 

يف  الــدكــتــوراه  على  حا�سل  املــغــرب، 

بجامعة  العايل  للتعليم  اأ�ستاذا  يعمل  الآداب، 

ال�سارقة بالإمارات العربية املتحدة.

له موؤلفات عديدة، منها: »املتنبي يف درا�سات 

امل�ست�سرقني«،و»نحو ثقافة بانية«،و»درا�سة ل�سعر 

قي�ص بن اخلطيم«، اإ�سافة اإىل عدد من الدواوين 

ال�سعرية، كما يراأ�ص حترير جملة »امل�سكاة«.

الدولة  دكتوراه  على  املغرب،حا�سل  مواليد  من  عــروي:  اإقبال  حممد  د. 

الأوقاف  بوزارة  م�ست�سارا  يعمل  الأدبــي،  النقد  يف  ودكتوراه  القراآن  علوم  يف 

وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة الكويت.

الإ�سالمي«،  الأدب  و»جمالية  نقدية«،  درا�سة  القراآن:  »بديع  موؤلفاته:  من 

و»اطرادات اأ�سلوبية يف اخلطاب القراآين«، وغريها...

الكتـــاب

املوؤلفان

معامل منهجية

يف تاأ�سيل مفهوم الأدب الإ�سلمي
د. ح�صن �لأمر�ين ود. حممد �إقبال عروي

قدمي  هو  وحديث:  قــدمي  م�شطلح  الإ�شالمي  الأدب  »م�شطلح 
والــدللــة.  الــتــداول  باعتبار  حديث  وهــو  والن�شاأة،  املــيــالد  باعتبار 
الأدب  مـــن م�شطلح  اخلــ�ــشــومــة  مــوقــف  وقـــفـــوا حــديــثــا  والـــذيـــن 
الإ�شالمي اإمنا وقفوا ذلك املوقف من منطلق اإيديولوجي اأحيانا، 
ومن منطلق اجلمود على فهم دليل �شاد فرتة من الزمن،اأحياًنا 

اأخرى، ومل ي�شتوعبوا م�شتجدات ال�شطالح«.
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امل�ست�سرقني، لي�سل اإىل اأن هذا الأدب، اأو مفهومه، مر مبراحل اأ�سا�سية، 

التعامل  ومرحلة  طفرة،  اأدب  اعتباره  ومرحلة  فرتة،  اأدب  اعتباره  مرحلة 

معه على اأ�سا�ص اأنه اأدب فكرة، اإىل املرحلة احلا�سمة التي اعترب فيها الأدب 

الإ�سالمي اأدب فطرة، مع ما �ساحب كل مرحلة من خ�سو�سيات وتطورات 

وتخ�سعها  والإ�سافية،  الأ�سا�سية  امل�سطلح  مقومات  مت�ص  واإ�ــســكــالت 

لظواهر العموم واخل�سو�ص والإطالق والتقييد،مما هو معروف لدى علماء 

ال�سطالح.

وعمل الأ�ستاذ حممد اإقبال عروي على اإبراز جمموعة من احلدود التي 

توؤطر مفهوم الأدب الإ�سالمي، وهي احلد اللغو ي، واحلد الزماين، واحلد 

القواعد  من  جمموعة  تقدمي  مع  الذاتي،  واحلد  العقدي،  واحلد  املكاين، 

املنهجية والنقدية التي ترفع جتربة الأدب الإ�سالمي احلديثة اإىل م�ساف 

املدر�سية النقدية املتمتعة بنظرية متكاملة يف الروؤية واملنهج والإبداع.

ومن بني تلك القواعد: التنوع والختالف �سنة كونية واجتماعية. والأ�سل 

متنوعة  الإ�سالمي  الأدب  والدللية يف  الفنية  والقيم  الإباحة.  الأ�سكال  يف 

ومتعددة كتنوع املذاهب الفقهية وتعددها.

والكتاب يف جممله ي�سعى اإىل تاأكيد اأنَّ الأدب الإ�سالمي مييز بني التجديد 

يف امل�سمون وبني التجديد يف ال�سكل؛ فالأ�سكال الفنيُة هي -غالبًا- حمايدة، 

ولكن م�سامينها متثرّل عقيدة َمْن اأنتجها.. فال يوؤخذ منها اإل ما يتفق مع 

الروح العام لر�سالة الإ�سالم العاملية. واأن الأديب امل�سلم مثقٌف ينفتح على 

الثقافات كافة، ولكن بوعٍي وب�سرية وروؤية م�ستنرية بقيم الوحي تنتهي اإىل 

حقيقة م�ستقرة مفادها: اأن الأدب الإ�سالمي ل يحقق ح�سوره وُذيوعه اإل 

من خالل هذا النفتاح مع املحافظة على �سخ�سيته واأ�سالته.
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قيما  وتتغيا  بالتاريخي،  اخليايل  فيها  يتداخل  اأدبية  رواية 

والعرقية،  والإقليمية  اجلغرافية  احلدود  تتجاوز  ح�سارية 

لرت�سم اأفقا كونيا ي�ساد باحلكمة لأجل احلكمة.

وقد ترجح لدى الروائي اأن �سخ�سية »لقمان« اأقدر على حمل عبء 

ال�سخ�سية الرئي�سية يف الرواية. 
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مـــن مـــوالـــيـــد �ـــســـوريـــا، يــعــرف 

وي�سغل  املتنوع،  الروائي  باإنتاجه 

ــرب وجمعية  ــع ال الــكــتــاب  احتـــاد  عــ�ــســويــة 

فكرية  اأعمال  ال�سورية.له  والرواية  الق�سة 

وروائية كثرية، منها: »فقه املعرفة«، و»غيوم 

ـــدار«، و»طريقة  مــن الــ�ــســرق«، و»خــلــف اجل

للحياة«... وغريها.

الرواية

املوؤلف

اإمــام احلـكمـة

)رو�يــة(

عبد �لباقي يو�صف

اإنني  اأقلها.  اأمــوت ويف نف�شي حكمة مل  اإليه لقمان وقــال:  »نظر 
ممتلئ باخلوف عليكم يا اأهل الأر�س. قال ذات الرجل: ِمَّ تخاف 

علينا يا نور القلب؟ قال: اأخاف عليكم منكم..«
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اأن �سخ�سية »لقمان« معروفة لدى امل�سلمني وغري امل�سلمني،  ومعلوم 

وقد اأ�سار اإليه القراآن الكرمي من خالل اآيات معدودات يف �سورة لقمان 

تذكر بع�ص احلكم التي وجهها اإىل ولده.

تن�سب                    الــتــي  احلــكــم  مــن  الــعــديــد  الــقــدميــة  الكتب  ا�ستوعبت  ــد  وق

يف  ال�سيء  و�سع  معنى  اإىل  جميعها،  تــوؤول،  وهي  احلكيم،  لقمان  اإىل 

كلمة      اأو  خاطرا  اأو  �سعورا  ال�سيء  هذا  كان  �سواء  به،  الالئق  حمله 

اأو موقفا اأو �سلوكا.

نف�سه  الإن�سان  يتحول  باأن  تتعلق  احلكمة«  »اإمــام  رواية  اأطروحة  اإن 

اإىل مراآة لنف�سه، يرى من خاللها عالقاته و�سلوكاته ومواقفه، ويعيد 

واخلربة  الذكاء  طاقات  وي�ستثمر  والوجود،  احلياة  مفهوم  اكت�ساف 

وحميطه،  نف�سه  يف  متحكما  ليكون  اإياه  اهلل  وهبها  التي  والإرادة 

ل حمكوما بهما، قائدا لهما ل مقوًدا من قبلهما، فيتولد عنده اإح�سا�ص 

جديد بنف�سه ووظيفته ومركزه يف الكون واحلياة، وعالقته باهلل، خالقه 

ومبدعه، وبالإن�سان والنبات واجلماد.

واإذا كانت بع�ص الروايات بالغت يف التكاء على اخليايل اإىل درجة 

ظل  يو�سف  الباقي  عبد  الروائي  فاإن  جتــاوزه،  اأو  بالتاريخي  الإخــالل 

يعمل  ومل  لقمان،  �سخ�سية  عن  التاريخ  كتب  قدمته  ما  اإىل  حمتكما 

اخليال اإل يف حدوده اجلمالية والأدبية التي ت�سفي على لوحة التاريخ 

اأبعادا تقوي من واقعيته، وجتعله اأكرث جذبا للمتلقي، واأقدر على حتقيق 

ن�سبة عالية من الإقناع.
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العاملية، وما �ساَحبها من تكهنات  املالية  الُنذر الأوىل لالأزمة  مع 

وعلمائها  الأمــة  مفكري  على  لزاما  �سار  وتداعيات...  ومتابعات 

اأن يقدموا تو�سيحات واأجوبة لطبيعة الأزمة واأ�سبابها املبا�سرة وغري املبا�سرة 

املالية  مبوؤ�س�ساته  واملجتمع  والأ�سرة  الفرد  على  املدمرة  اآثارها  اتقاء  و�سبل 

والجتماعية والقت�سادية.. 

وقد �سعى الكتاب اإىل حتقيق بع�ص ذلك من خالل تناول العديد من الق�سايا، 

مثل:

 اإبراز مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية يف احلفاظ على املال.- 
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ــل على  مـــن مــوالــيــد مــ�ــســر حــا�ــس

الفقه  يف  واملــاجــ�ــســتــري  الـــدكـــتـــوراه 

املقارن من جامعة الأزهر واملاج�ستري يف القانون 

در�ص  �سم�ص،  وعني  القاهرة  جامعتي  من  العام 

العديد  يف  الإ�سالمي  والقت�ساد  املقارن  الفقه 

باللجنة  م�ست�سارًا  حاليا  ويعمل  اجلامعات،  من 

تطبيق  ا�ستكمال  على  للعمل  العليا  ال�ست�سارية 

الأمــريي  الــديــوان  الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام 

بدولة الكويت. له اإنتاج علمي غزير، منه:»اأ�سول 

و»اأدوات  الفقهية«،  واأحكامها  العتبارية  و»ال�سخ�سية  الإ�سالمي«  القت�ساد 

التمويل وال�ستثمار يف املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية«، وغريها...

الكتـــاب

املوؤلف

بناء اقت�ساديات الأ�سرة

على قيم القت�ساد الإ�سلمي
د. عبد �حلميد حممود �لبعلي 

»وقد مت الرتكيز ب�شفة خا�شة على امليزانية املالية العائلية وكيفية 
توازنها، وانعكا�س ذلك، �شلًبا واإيجاًبا، على اقت�شاد املجتمع، وكذلك 
ارتباط هذه امليزانية بطبيعة الدخل الأُ�َشِرّي وترتيب موارده، وتنظيم 

م�شارفه على ب�شةرة من اأُ�ش�س القت�شاد الإ�شالمي وقَيِمِه...«.
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�سرح الأبعاد القت�سادية والجتماعية ملق�سد احلفاظ على املال يف ال�سريعة.- 

اإبراز دور الثقافة املالية يف تر�سيد الظواهر، من مثل:ظاهرة ال�ستهالك، - 

امل�ساحبة  والجتماعية  النف�سية  والظواهر  الربوي،  والقر�ص  والــديــون، 

العمل،  مــن  والت�سريح  والــطــالق،  الكــتــئــاب،  مثل  مــن  املــالــيــة،  لــالأزمــات 

والإفال�ص، والنتحار....

الفرد -  لتوازن  املهددة  املالية  الأو�ساع  معاجلة  يف  التكافل  قيم  دور  تاأكيد 

واملجتمع.

 والكتاب الذي بني اأيدينا حماولة يف تاأ�سيل قيم اقت�ساديات الأ�سرة من خالل 

اإبراز الأدوار املنوطة بها يف و�سع خطط املوازنة ومراقبة الإيرادات والنفقات، 

ال�ستهالكية،  القرو�ص  من  وا�سح  عملي  موقف  واتخاذ  ال�ستهالك،  وتر�سيد 

الطارئة.  الأزمات  املرتتبة على خمتلف  والآثار  املوازنة،  تلك  والتنبوؤ مب�ستقبل 

ولعل هذا من �ساأنه اأن يحقق الأهداف التالية:

الإ�سهام يف مواجهة الآثار الجتماعية لالأزمات املالية التي ترتدد اأ�سداوؤها 	−

و�سيا�سيًّا  ا  اقت�ساديًّ املجتمعات  ا�ستقرار  يف  بقوة  فت�سر  واحلــني  احلــني  بني 

واجتماعيًّا.

تداعيات 	− من  والإ�سالمية  العربية  املجتمعات  حت�سني  ب�سرورة  التح�سي�ص 

تلك الأزمات.

اإحداث التوعية الالزمة ب�سرورة الرتبية املالية لدى الأ�سرة، مثلما هو احلال 	−

مع الرتبية ال�سحية والرتبية البيئية والرتبية اجلمالية.

الرتبية 	− واعتبار  املال،  على  احلفاظ  ال�سريعة  مقا�سد  من  اأن  على  التاأكيد 

املالية داخل الأ�سرة و�سيلة فعالة لتحقيق ذلك املق�سد.

التاأكيد على اأن الرتبية املالية جزء من التدين باعتبار نوعية الآثار النف�سية 	−

والجتماعية املرتتبة على منهجي الرت�سيد اأو الت�سيب يف التعامل مع املال.

يف  الإ�سالمية  القت�سادية  القيم  دور  اأهمية  على  د  يوؤكرّ جممله  يف  والكتاُب 

تر�سيد موارد الأ�سرة ونفقاتها، وتوجيه روؤيتها احلياتية يف مو�سوع ال�ستهالك 

والتعامل مع املال، ون�سر ثقافة »اقت�ساد الأ�سرة« يف م�ستوى التخطيط والإنفاق 

هذه  ن�سر  يف  املــراأة  دور  اإبــراز  مع  �سواء،  حد  على  والفائ�ص  العجز  ومواجهة 

تخطيط  يف  وم�سهمة  البيت  ل�سوؤون  مديرة  باعتبارها  خريها،  وتعميم  الثقافة 

ميزانية الأ�سرة وتنفيذها.
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ديوان �سعري يعك�ص التطور الفني والإبداعي الذي حققه ال�ساعر 

حممود مفلح خالل م�سريته الأدبية، كما يجلي الرتابط الع�سوي 

انخرط يف حركية  اإل من  ترابط ل يح�سنه  والر�سالية، وهو  الفنية  قيمتي  بني 

ا�ستثمار الأدب يف النهو�ص احل�ساري ال�سامل.

لكن  متنوعة،  مو�سوعات  يف  الق�سائد  من  جمموعة  على  ي�ستمل  والديوان 

الرابط الذي يوحد بينها هو احلب، حب اهلل تعاىل والقرب منه، وحب الر�سول 

�سلى اهلل عليه و�سلم، وحب الوطن، وحب العلماء واملعلمني، وحب اجلمال.

29
ر 

دا
ــ
�ص

لإ
ا

من  تخرج  فل�سطني،  مواليد  مــن 

وعمل  1967م،  �سنة  دم�سق  جامعة 

مدر�سا ب�سوريا واملغرب، وموجها تربويا ملادة اللغة 

ع�سوية  له  ال�سعودية.  العربية  باململكة  العربية 

الكتاب  احتـــاد  مثل  الحتـــــادات،  مــن  بالعديد 

وال�سحفيني  الكتاب  واحتـــاد  بدم�سق،  الــعــرب 

العاملية. الإ�سالمي  الأدب  ورابطة  الفل�سطينيني، 

»�سموخا  منها:  ال�سعرية،  الدواوين  ع�سرات  له 

ف�ساء  و»للكلمات  م�سلم«،  و»لأنك  املــاآذن«،  اأيتها 

يطرقون  ل  و»اإنهم  و»الــقــارب«،  »املرفاأ«،  ق�س�سية،منها:  وجمموعات  اآخــر«، 

الأبواب«وغريها...

الديوان

ال�ساعر

اإمنا اأنت بل�سم

لل�صاعر: حممود مفلح

ُن هذا ال�شعر بالطهر والتقى »اأَُح�شرِّ
 وعن حرمة احلرف امل�شفى اأجالد«.
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وكل ق�سيدة يف هذا احلب املمتد حتمل قيما، وتب�سر بروؤية قوامها ا�ستمداد 

ف�سائل املحبوب والتغني بها.

ال�سالة  عليه  احلبيب  خماطبا  النفو�ص«  طب  يا  »فديتك  ق�سيدة:  يف  يقول 

وال�سالم:

فقلت:»حممدا«  تعني؟  ومــن  فــقــالــوا: 

حمــمــدا اإل  الأرواح  تــعــ�ــســق  وهـــــل 

ــص وبـــرءهـــا  ــو� ــف ــن ـــا طـــب ال ــك ي ــت ــدي ف

ويــا خــري مــن يفدى ويــا خــري مــن فدى

ومـــاكـــنـــت فـــظـــا اإمنــــــا كـــنـــت بــلــ�ــســمــا 

ــــــوددا ت اإل  ـــور  ـــوت ـــم ـــل ل ـــت  جـــئ ومــــــا 

عـــامل فـــاخـــ�ـــســـر  اهلل  كـــتـــاب  تـــلـــوت 

ـــاحتـــني واأجنــــــدا ـــف واأتـــــهـــــم ركـــــب ال

ويقول يف حب الوطن:

بـــــــاق هــــــــواك وكـــــــل نـــخـــلـــك مــثــقــل 

ـــاأفـــل ــــل جنــــم ي ــــوى جنــــومــــك ك ــــس و�

ــامــت عــلــى عــطــ�ــص الـــرمـــال قــوافــلــي ن

حــتــى جـــرى مــن عـــذب ثــغــرك جــدول

التوجيه  ــدور  ب يقومون  الــذيــن  للعلماء  وتقدير  حــب  ق�سيدة  الــديــوان  ويف 

والإ�سالح وهداية النا�ص اإىل رحمة اهلل، وميكن اأن نعترب ال�ساعر حممود مفلح 

من اأوائل من فتح هذا الباب يف الع�سر احلديث، يقول:

     حدث فديتك فاحلـــديث م�ســـــوق            اإلـى رطــب احلـــــديث نتــــــوق

     حدث ف�سحراء القلــوب ف�سيحـــة            والظامئــون تلـهــف وعــــــروق

     حدث فقد طال الطريق ول �سوى            والبحـــــر والقـــــــــرار عمـــــيق

     حدث.. لتخ�سر احليـــاة وتنت�ســي            هذه النفو�ص فللحديث رحيق
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يف �سوء ا�ستقراء اآحاد الن�سو�ص ال�سرعية يف الكتاب الكرمي و�سنة 

امل�سطفى الأمني، ن�ستخل�ص اأن من مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية: 

اإنه ل يوجد جمال يظهر فيه  حفظ النف�ص والعقل والدين واملال والعر�ص، ثم 

ومتنا�سق،  جلي  ب�سكل  ورعايتها،  املقا�سد  هذه  حتقيق  على  ال�سريعة  حر�ص 

مثلما يظهر يف جمال العقود،فما من باب من اأبواب العقد، وما من �سرط من 

ال�سروط، اأو حكم من الأحكام، اأو ا�ستثناء من ال�ستثناءات، اأو قيد من القيود، 

اإل ويكون م�سدره وغايته حتقيق مقا�سد احلفاظ على  اأو حترمي...  اإجازة  اأو 

تلك امل�سالح املعتربة يف ال�سريعة.

30
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مــن مــوالــيــد املـــغـــرب، حــا�ــســل على 

دكـــتـــوراه الــدولــة مــن دار احلــديــث 

احل�سنية بالرباط، عمل اأ�ستاذا للفقه والقت�ساد 

حقق  بتطوان.  الــديــن  اأ�ــســول  بكلية  الإ�ــســالمــي 

و»الفتح  اجلــد«،  ر�سد  ابــن  الوليد  اأبــي  »م�سائل 

لعبد  امل�سلمني«  مال  وبيت  الزكاة  بيان  يف  املبني 

التربعات  موؤلفاته:»نظام  من  املنجرة.  الرحمن 

يف ال�سريعة الإ�سالمية«، و»الو�سطية يف الإ�سالم«، 

ال�سريعة  يف  والإثبات  للق�ساء  العامة  و»النظرية 

و»الإح�سان  الجتماعي«،  الدفاع  نظريات  من  الإ�سالم  و»موقف  الإ�سالمية«، 

الإلزامي وتطبيقاته يف املغرب«، وغريها..

الكتـــاب

املوؤلف

نظرية العقد

يف ال�سريعة الإ�سلمية
د. حممد �حلبيب �لتُّجكاين

»حر�س الإ�شالم على حتقيق التوازن بعد متام التعاقد يف مرحلة 
التنفيذ، فاأمر بالوفاء، وو�شع و�شائل عملية حلماية حقوق املت�شرر 
احلقوق،  حلماية  العامة  الو�شيلة  اإىل  بالإ�شافة  الإخـــالل...  من 
قــواعــد حلماية  اإىل و�ــشــع  �ــَشــّبــاًقــا  كــان  الإ�ــشــالم  اإن  بــل  كاملقا�شاة، 
املتعاقدين من الإرهاق، كقاعدة »الو�شع باجلائحة« وقاعدة »اإعمال 

العذر« يف ف�شخ عقود الإجارة...«.



69

اآمنا  امل�سلم  املجتمع  ليظل  اإل  املقا�سد  تلك  حفظ  على  ال�سريعة  ِحْر�ُص  وما 

اأفــراده  بني  والتعاون  والت�ساكن  التوادد  بقيم  ومعامالته،متحليا  عالقاته  يف 

وموؤ�س�ساته، بدل التنافر والتباغ�ص والكراهية التي تن�ساأ عن الإح�سا�ص بالظلم 

و�سياع احلقوق.

باأنه  ي�سعر  منا  املرء  يجعل  والآلــيــات...  والأحــوال  الأو�ساع  هذه  َتَتُبَع  واإنَّ 

التطور  يزدها  مل  نظرية  واخلطوات،  واملبادئ  العنا�سر  متكاملة  نظرية  اإزاء 

و�سموليتها  اأ�سالتها  يف  قوة  اإل  املدنية  للحياة  املنظمة  القوانني  يف  احلديث 

احلياة  منا�سط  يف  امل�ستجدة  الإيجابية  العنا�سر  ا�ستيعاب  على  وقدرتها 

القانونية والإدارية واملالية املعا�سرة.

عنا�سر  يجمع  اأن  يف  التجكاين  احلبيب  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  اجتهد  وقد 

التعاقد، من طرفني  اإىل عنا�سر  ا�ستنادا  النظرية ويرتبها ترتيبا حمكما  تلك 

ومو�سوع وحمل واآثار واأنواع وتنفيذ وانتهاء...، فجاء كتابه الكرمي»نظرية العقد 

والفقهي  ال�سرعي  احلقل  لهذا  ودقيقا  �سامال  مرجعا  الإٍ�سالمية«  ال�سريعة  يف 

وكراء  و�سراء  بيع  من  املدنية،  �سوؤونهم  يف  النا�ص  حياة  ينظم  الذي  والقانوين 

وزواج وو�سية وهبة ووقف وغريها.. مع و�سوح يف العبارة، وح�سن يف التبويب 

والرتتيب، وتق�سد اإىل تناول املو�سوع يف خمتلف جوانبه وباإيجاز اأك�سب الكتاب 

قيمة منهجية كبرية.

واإذا اأ�سيف اإىل ذلك حر�ص الباحث على اإيراد الآراء واملواقف والجتاهات 

من املذاهب الفقهية املعتربة، فاإن ذلك مينح الكتاب قيمة رابية باإذن اهلل...

»نظرة  جمــرد  اعتربها  الكاتب  فــاإن  والعلمية،  املنهجية  اجلهود  هــذه  ومــع 

موجزة عن العقد وقواعده العامة يف الإ�سالم، نتمنى اأن تتاح الفر�سة لتو�سيعها، 

املجتمع  حاجات  اأكــرث  تلبي  اأن  ت�ستطيع  حتى  اأح�سن،  م�ستوى  يف  واإخراجها 

الكاتب ب�سرورة تكاثف اجلهود  العقود«، وهو وعي من  الإ�سالمي يف جمال 

ت�ستوعب ما ي�ستجد  النظرية �سياغة  تلك  العديد من قواعد  لإعادة �سياغة 

وما  املعا�سرة،  احلياة  طبيعة  تفر�سها  واجــتــهــادات  واأعـــراف  ــوازل  ن من 

التعاقد  والتكنولوجيا، مما يعطي لعملية  العلوم  واإبداع يف  يرافقها من جتديد 

اأبعادا ودللت مل تكن يف الع�سور ال�سابقة، يف م�ستوى اأنواع العقود واملعامالت، 

كله  وذلك  والعتبارات...  ال�سروط  مو�سوع  ويف  والنماذج،  الأمثلة  جانب  ويف 

جمال خ�سب لالجتهاد.
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�سخ�سية  به  حظيت  مبا  الب�سرية  تاريخ  يف  �سخ�سيٌة  حتظ  مل 

الر�سول ¤ من اهتمام ودار�سة واإعجاب...وقد يبدو هذا الأمر 

جاريا على وزان املنطق والربهان اإذا نظر اإىل الأمر من زاوية كونه كان نبيا 

زوايا متعددة يقف على حقيقة عظيمة،  النظر من  يتوخى  الذي  لكن  ر�سول، 

ب�سبب  والإعجاب  الهتمام  ذلك  اإليها  جتذب  مل  الر�سول  �سخ�سية  اأن  وهي 

بقيم  وات�سف  باأخالق،  حتلى  اإن�سان  لأنه  بل  فقط،  والر�سالة  النبوة  �سفتي 

التناغم مع ر�سالته، ومنحت ر�سالته توافقها الفطري  اأعطت لإن�سانيته �سفة 

مع اإن�سانيته، فكان خلقه القراآن كما كان القراآن اأخالقه �سواء ب�سواء.

31
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مــن مــوالــيــد الــكــويــت، حــا�ــســل على 

العلوم  كلية  مــن  ــوم  ــل ــدب ال �ــســهــادة 

اإىل  اإ�ــســافــة  وخطيبا،  اإمــامــا  يعمل  ال�سحية، 

اإذاعة  يف  الإذاعية  الربامج  من  للعديد  اإعــداده 

الــقــراآن الــكــرمي وغــريهــا، مــن مثل: »حمـــاورات 

امل�سطفى«،  و»مـــع  ــوة«  ــدع ال و»اأدب  �ــســعــريــة«، 

يف  الإ�ــســالمــيــة  الرتبية  ق�سم  َتــَراأ�ــص  وغــريهــا. 

العديد من  و�سارك يف  العاملية،  التكامل  مدر�سة 

ارتقاء  »قبل  موؤلفاته:  من  الثقافة.  املنتديات 

املنابر«، و»عمالقة ال�سعر الإ�سالمي احلديث«، و»كنا�سة الأ�سعار«.

الكتـــاب

املوؤلف

حممد ¤

ُمْلِهـُم ال�سعـــراء 
�لأ�صتاذ طالل �لعامر 

احلركة  اإلهاِم  م�شدَر  زالــت،  وما  كانت،   ¤ الر�شول  »و�شخ�شية 
الأدبية يف خمتلف ع�شور تاريخ الأدب العربي.. كما اأنَّ املدائح فيه 
�شلى اهلل عليه و�شلم كانت ُملهمة لفّن بديٍع ظهر يف منت�شف القرن 
ال�شابع الهجري، وقد جمع بني ِدقة الفن والإبداع الأدبي، اإنه فن 

البديعيات..«
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ومع تالحم هذين البعدين، فقد اأ�سحت �سخ�سية حممد ¤ مو�سوعا خ�سبا 

لإبداعات املبدعني، واإن�ساد املن�سدين، وو�سف الوا�سفني.

ولي�ص من قبيل املبالغة القول اإن الدرا�سات عاجزة عن ر�سد ما اأبدعه ال�سعراء 

والأدباء يف مو�سوع مدح النبي الكرمي والتغني بخ�ساله، وو�سف اأخالقه، وذكر 

�سريته، وذلك اأن هذا الأدب ممتد من ع�سر البعثة الكرمية اإىل وقتنا احلا�سر، 

وما يزال ميتد ويتعدد بتعدد الأدباء وال�سعراء الذين يبدعون يف مدح الر�سول 

الكرمي، والتغني مباآثره واأخالقه و�سريته.

وقد بادر املوؤلُف اإىل التنقيب يف بطون العديد من الدواوين احلديثة، وكانت 

واأخالقه  الكرمي  النبي  ب�سفات  بالتغني  ُمزدانة  ق�سائد  جمع  اأْن  رحلته  ثمرة 

بيئات  ال�سعر احلديث، وق�سمها بح�سب  العطرة...جمعها من م�سادر  و�سريته 

ال�سعراء واأديانهم.

اأركانه  يقيم  عظيم،  �سرح  يف  لبنة  ميثل  الكتاب  هــذا  فــاإن  عامة،   وب�سفة 

والتوثيق  اجلمع  مرحلة  يف  داخل  وهو  والنقاد،  والباحثني  الدار�سني  من  نخبة 

والتنقيب كمقدمة للدار�سة الفنية والتحليلية لهذا الرتاث ال�سعري الذي انطلق، 

بخ�سائ�سه املو�سوعية والفنية، منذ الق�سائد الأوىل لالأع�سى وح�سان بن ثابت 

وكعب بن زهري وعبداهلل بن رواحة، اإىل ع�سرنا احلديث، مرورا بوا�سطة عقد 

املادحني الإمام البو�سريي وغريه من فحول ال�سعر العربي.

العربي  الأدبي  الرتاث  ¤ يف  الر�سول  امل�سوغ يف مدح  ال�سعر   والقول بجمع 

العربية عرفت ق�سائد  الآداب غري  اإنَّ  بل  به،  يعني اخت�سا�ص هذا الرتاث  ل 

ردي وغريها من لغات 
ُ
يف مدح النبي الكرمي، من ال�سعر الفار�سي والرتكي والأ

الإن�سانية، ول غرابة يف ذلك،  الإن�سانية لر�سول  العامل، مما يربز عاملية مدح 

فالذي جاء رحمة للعاملني قمني باأن ترتبع �سفاته اأ�سعار العاملني، وجدير بهذا 

العامل، بعد اأن اعتورته املدلهمات، وطوحت به الفنت، و�ساع يف مهاوي الظلمات، 

ورخ�ست فيه كرامة الإن�سان التي جاءت ال�سرائع لرعايتها... من كرامة للنف�ص 

والعقل والدين والعر�ص واملال... جدير بهذا العامل اأن يكون ل�سان حاله ما قاله 

ال�ساعر يو�سف اخلطيب خماطبا الر�سول الكرمي:

 اأف�ص خوابي حراء من عرائ�سها 

         و�سب يف الليل �سوء اهلل يف املقل 
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�سعى املوؤلف اإىل تخ�سي�ص مباحث كتابه من اأجل �سرح العديد 

اها  من تلك العتبارات القيمية والغايات احل�سارية التي تتوخرّ

تعاليم الإ�سالم من وراء تر�سيد �سلوك الأفراد والأ�سر يف تعاملهم مع املال 

ك�سًبا واإنفاًقا.

وزارة  ت�سعى  التي  الر�سالية  الأهــداف  اأحــد  �سياق  يف  الكتاب  هذا  وياأتي 

الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية اإىل حتقيقها من اأجل اإيجاد ال�سيغة احل�سارية 

ل�سلوك الأ�سرة امل�سلمة مع املال كو�سيلة للحياة يف �سوء العتبارات الآتية:

32
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ــد مــ�ــســر، حــا�ــســل على  ــي مـــن مــوال

يعمل  الأعــمــال،  اإدارة  يف  الدكتوراه 

بكلية  واملــالــيــة  الإداريـــــة  الــعــلــوم  لق�سم  رئي�سا 

التدريب.  جمال  يف  وخبرًيا  بال�سارقة،  املجتمع 

النظرية  الإ�سالمية بني  »ال�سكوك  من موؤلفاته: 

ـــــة املــالــيــة الــعــاملــيــة: روؤيـــة  والــتــطــبــيــق«، و»الأزم

الإ�سالمي«،  التمويل  يف  و»درا�ــســات  اإ�سالمية«، 

بني  الإ�سالمية  البنوك  يف  ال�ستثمار  و»�سناديق 

النظرية والتطبيق«، وغريها...

الكتـــاب

املوؤلف

نحو تربية مالية اأُ�سرية را�سدة

د. �أ�صرف حممد دّو�بة

وا�شتقرارها،  وتنميتها  الأ�ــشــرة  بناء  يف  اأ�شا�شيا  ركنا  املــال  »ميثل 
اأزمــات مالية متالحقة،  الأ�شر من  العديد من  تعانيه  ويف ظل ما 
الديون، وتنامي  الك�شب، وتزايد يف  العي�س، وعناء يف  من �شيق يف 
معدلت البطالة تبدو اأهمية اهتداء الأ�شرة امل�شلمة بقيم الإ�شالم 
املالية الرا�شدة التي تقوم على  اهتداء جميال، من خالل الرتبية 

تعاليم الإ�شالم دينا ودنيا....«
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مثلما           -  الأ�ــســرة،  لدى  املالية  الرتبية  ب�سرورة  الالزمة  التوعية  اإحــداث 

هو احلال مع الرتبية ال�سحية والرتبية البيئية والرتبية اجلمالية...

التاأكيد على اأنَّ من مقا�سد ال�سريعة: احِلفاُظ على املال، واعتبار الرتبية - 

�سرة و�سيلة فعالة لتحقيق ذلك املق�سد.
ُ
املالية داخل الأ

التاأكيد على اأنَّ الرتبية املالية اأحد ُمقت�سيات التدين الإ�سالمي الر�سيد، - 

باعتبار نوعية الآثار النف�سية والجتماعية املرتتبة على منهجي الرت�سيد 

اأو الت�سيُّب يف التعامل مع املال.

ولقد جاء الكتاب م�ستوعًبا لأهمِّ املقا�سد ال�سرعية يف احلفاظ على املال، 

ويف مقدمتها: مق�سد التنمية القت�سادية املتمثل يف ا�ستثمار املال يف الأوجه 

وذلك �سماًنا ل�ستمرار مقومات احلياة،  ب�سكٍل عام،  لال�ستثمار  امل�سروعة 

يتجلَّى            الــذي  الجتماعية،  التنمية  مق�سد  ثم  الهالك.  من  للمال  واإنــقــاًذا 

يف حتقيق قيم التكافل الجتماعي وبلوغ حدرّ الكفاية، وتوظيف املال يف العائد 

الأمرا�ص  ظواهر  من  التقليل  على  ال�سارع  من  ا  حر�سً والأمني  الجتماعي 

الجتماعية كالفقر واحلرمان واجلهل واجلرمية.... اإ�سافًة اإىل مق�سد تداول 

الرثوة وجعلها بني يدي اأكرب عدد ممكن من امل�ساركني يف العملية التنموية، 

واحلدرّ من ح�سرها بني يدي فئة قليلة تتحكم يف م�سائر العباد.. وذلك كله 

لتحقيق مق�سٍد اآخر ُمعترَبٍ هو مق�سد العدل.

والناظر اإىل اأبواب منظومة الت�سريعات الإ�سالمية، يلحظ ن�سقية ُمتناغمة 

ي بع�سها اإىل بع�ٍص، ويكون بع�سها �سبًبا لتحقيق  بني هذه املقا�سد، اإْذ ُيف�سِ

البع�ص اأو داعًما له اأو ممهًدا اإليه..

تعاماًل  املايل  ال�ساأن  مع  تتعامل  الإ�سالم مل  ت�سريعات  اأنَّ  بالذكر  وجديٌر 

اإنها مزجت بني املبادئ الداعية اإىل تلك املقا�سد بقيٍم  قانونيًّا �سرًفا. بل 

اأنَّ املال حقيقًة هو: مال اهلل تعاىل، واأنَّ الإن�سان  اإميانية وتربوية تتمثل يف 

يه، واأنَّ املعا�سي  ي املال ويزكرّ ُم�ستخَلٌف فيه، واأنَّ الإميان والعمل ال�سالح ُيَنمِّ

ت�سعفه وُترديه، واأنَّ الإنفاق بركٌة تربوبة يف اأموال الأفراد والأ�سر واجلماعات 

بل احلكومات... اإىل غري ذلك من القيم التي متثل حوا�سن نف�سية ل�سمان 

خاًرا وا�ستثماًرا واإنفاًقا... اإح�سانية النظر والتعامل مع املال ك�سًبا وادِّ
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تنامت  فقد  الــعــامــة،  التف�سريية  ــات  الــدرا�ــس جــانــب  اإىل 

الوقفات  القراآين منذ  للخطاب  البيانية واجلمالية  الدرا�سات 

املنهجية والبالغية مع الإمام عبد القاهر اجلرجاين والزخم�سري، و�سول 

يف  اهلل  رحمه  قطب  �سيد  الأ�ستاذ  اأجنزها  التي  املتميزة  الدرا�سات  اإىل 

القراآن  يف  القيامة  و»م�ساهد  الكرمي«  القراآن  يف  الفني  »الت�سوير  كتابيه 

الكرمي« وتاأمالته التطبيقية يف تف�سريه »يف ظالل القراآن«.

33
ر 

دا
ــ
�ص

لإ
ا

مــن مــوالــيــد الـــعـــراق، حــا�ــســل على 

يف  والــدكــتــوراه  املاج�ستري  �سهادتي 

الآداب جامعة املو�سل، در�ص بالقطر اجلزائري، 

الأدبــاء  باحتاد  ع�سو  وهو  العراق،  اإىل  عاد  ثم 

العراق واحتاد الأدباء العرب.

لالأر�ص  »احلــب  منها:  كثرية،  �سعرية  دواويــن  له 

عتبات  و»على  الفالح«،   على  و»حــي  والإن�سان«،  

الفكرية  درا�ساته  ومن  وغريها.  ال�سمراء«  اجلنة 

معا�سر«،  اإ�سالمي  �سعر  اآفـــاق  »نحو  والنقدية: 

اجلاهلي«  ال�سعر  يف  وتــاأمــالت  و»مــواقــف  ال�سافعي«،  �سعر  يف  فنية  ــة  و»درا�ــس

وغريها....

الكتـــاب

املوؤلف

جماليات ت�سوير احلركة

يف القراآن الكرمي 

د. حكمت �صالح 

»وقد �شعينا يف هذا الكتاب اإىل اأن نربز مظاهر احلركة يف العديد 
من العوامل واأنواعها وجتلياتها، مع عقد مباحث للحديث عن احلركة 
التعبدية واأبعادها اجلمالية.. وهو بحث طريف يخدم املنهج البياين 
والفني يف اإدراك جماليات اخلطاب القراآين، مع ال�شتناد اإىل جهود 

املف�شرين يف املو�شوع، وهو ما يجعله لبنة يف ذلك البناء املتكامل....«
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احلركة،  وهو  طريف،  مو�سوع  اإىل  الأدبــي،  بتاأمله  الكاتب،  التفت  وقد 

و�سعى اإىل ا�ستجالء مظاهر ح�سورها يف اخلطاب القراآين، وتبني له اأنها 

مو�سوع ل يتعلق بجانب واحد من جوانب القراآن فح�سب، بل هي حا�سرة 

يف خمتلف جوانبه، مثلما اأن احلركة، نف�سها، حا�سرة يف خمتلف جوانب 

املجلو،  الكتاب  ي�ساوي  الذي  املنظور  الكون  يف  احلركة،  ومادامت  الكون، 

عامة و�ساملة، فاإنها، وبالقوة نف�سها، عامة و�ساملة يف الكتاب املتلو اأو الكون 

املقروء.

وبغية التقريب املنهجي، فقد ق�سم احلركة يف القراآن الكرمي اإىل اأق�سام 

عدة، منها: احلركة ال�ساعدة واحلركة النازلة، واحلركة املقبلة واحلركة 

ال�سمعية  واحلــركــة  والن�سيابية،  والتكرارية  املوحية  واحلــركــة  املــدبــرة، 

والأ�سكال  الأنواع  خمتلف  وتتبع  وغريها..،  التعبدية  واحلركة  والب�سرية، 

وجبال  �سماء  من  عنا�سره  مبختلف  الكون  عن  الكرمي  القراآن  حديث  يف 

واأرا�سي ونبات وحيوان وماء وزلزل وبحار....

وبقيت  والتطبيق،  التنظري  بني  زاوجت  درا�سته  اأن  للباحث  يحمد  وما   

حق  يف  ت�ستعمل  ومل  العربية،  للبالغة  واملنهجية  املعرفية  لالأ�س�ص  وفية 

الأ�سلوب  يو�سف  فلم  ا�ستعماله،  العلماء  اأجاز  ما  اإل  القراآين  اخلطاب 

القراآن  مغايرة  بــاأن  الكاتب  من  اإميانا  بــه،  الإذن  ورد  مبا  اإل  الــقــراآين 

التو�سيف،  يف  مغايرته  اإىل  مف�ص  الأدبية،  اخلطابات  من  لغريه  الكرمي 

اإبقاء على تفرده واإعجازه وتنزيه الذات الإلهية املتكلمة به.

ويف هذا ال�سياق، فقد اأورد الباحث م�سطلح: »ت�سوير احلركة«، وهو 

مكانه  ي�سع  ومل  وارت�سوه،  العلماء  ا�ستعمله  م�سطلح  اأنه  اإىل  مطمئن 

اأن املتكلم بالقراآن الكرمي  م�سطلحا اآخر، مثل »التخييل«، ا�ستناًدا اإىل 

»التخييل«.  ل يجوز يف حقه و�سف 

م�ستوعبا  كتابه  فجاء  ال�سابط،  هذا  �سالح  حكمت  الباحث  اأحكم  وقد 

ملنهج العلماء الأجالء احلري�سني على جتلية مكامن اجلمال يف اخلطاب 

لإبراز  كله  وذلك  املعتربة،  والبالغة  التف�سريية  الآليات  باعتماد  القراآين، 

عامل »احلركة« يف القراآن الكرمي، واأثر ذلك على املتلقي، ووجه العالقة بني 

طبيعية العوامل والأ�سياء والأحوال النف�سية امل�ساحبة لها.
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مبا اأن الفكر الإ�سالمي املعا�سر يعي�ص جمموعة من الظواهر 

م�سميات  داخل  والتاأ�سيل،والتخندق  الرجتــال  بني  املرتاوحة 

متباينة..، فقد ا�ست�سعر العديد من النا�ص، انطالقا من غريتهم القوية على 

�سالمة ال�سريعة فهما وتنزيال ،باأن احلديث عن مقا�سد ال�سريعة قد يكون 

مطية للركون اإىل القبول ب�سغوط احلداثة والتغريب وما ينتج عنهما من 

مفاهيم وقيم وم�سطلحات تكون حم�سلتها النهائية: اإفراغ تعاليم الإ�سالم 

34
ر 

دا
ــ
�ص

لإ
ا

مــن مــوالــيــد املــغــرب، خــريــج دار 

احلديث احل�سنية بالرباط، حا�سل 

يعمل  الفقه،  اأ�سول  يف  الدولة  دكــتــوراه  على 

اأ�ستاذا للتعليم العايل بجامعة مولي �سليمان 

املراكز  من  بالعديد  ع�سوية  له  مــالل.  ببني 

البحثية والعلمية.

من اإنتاجه العلمي: »نظرية املعنى والتاأويل عند 

والإ�سالح«  املقا�سدي  و»الدر�ص  الأ�سوليني«، 

وغريها.

الكتـــاب

املوؤلف

الفكر املقا�سدي وتطبيقاته

يف ال�سيا�سة ال�سرعية

د. عبد �لرحمن �لع�صر�وي

»ولذا، فاملقا�شد ال�شرعية هي الغايات امل�شلحية التي جاءت بها 
املكلفني  اأفعال  مع  تاّم  تنا�شب  تتحقق يف  لكي  ال�شرعية  الن�شو�س 
باجللب اأو الدفع، وهذا الفعل التكليفي يحقق حركية مق�شدية يف 
يف  العقلي  الجتهاد  اأهمية  ويك�شف  ومتغةراتها،  الإن�شانية  احلياة 

الن�س ال�شرعي ل�شتخال�س احِلَكِم واملعاين العميقة...«
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وجعلها  والأحــوال،  واملكان  الزمان  يف  املقدرة  وت�سريعيتها  حمكميتها  من 

مقا�سد هالمية تت�ساوق، اإن مل نقل، تخ�سع، ملقا�سد احلداثة والتغريب.

اإنَّ الفكر املقا�سدي بطبيعته قابل لأن يطبق على خمتلف جمالت حركة 

الإن�سان واملجتمع، ومبا اأن حقل ال�سيا�سة ال�سرعية حمتاج اإىل من يدر�ص 

مباحثه واإ�سكالته من خالل روؤية مقا�سدية، فاإن الباحث اآثر اقتحام هذا 

امليدان ال�سعب، فعر�ص ملجموعة من املفاهيم والآليات التي ت�ساعد العقل 

امل�سلم على جتلية مقا�سد ال�سريعة يف ميدان ال�سيا�سة ال�سرعية، انطالقا 

اآفاق  اإبراز  مع  الوظيفية،  املحددات  اإىل  وانتهاء  املرجعية،  املحددات  من 

واملبادئ ممثلة يف  تلك املحددات  التطبيق ملختلف  املقا�سد بني يدي  تلك 

العدل وال�سورى واحلقوق الفردية واجلماعية، مع ما يتطلب ذلك من تن�سئة 

�سيا�سية قا�سدة اإىل غر�ص قيم امل�سوؤولية والتعاون والأمر باملعروف والنهي 

عن املنكر، وتخريج اإن�سان الكلمة الطيبة واملوقف ال�سديد...

و�سعيا اإىل اإبراز اأ�سالة الفكر املقا�سدي وانتمائه اإىل طبيعة الن�سو�ص 

يكن  اإن مل  النبوية،  وال�سنة  القراآن  مع هدايات  وتوافقه  نف�سها،  ال�سرعية 

الع�سراوي                  الرحمن  عبد  الدكتور  الباحث  �سعى  فقد  مقوماتهما،  اأبــرز 

اإىل اإفراد كتابه:»الفكر املقا�سدي وتطبيقاته يف ال�سيا�سة ال�سرعية« ملعاجلة 

هذا املو�سوع، والحتجاج على اأ�سالته من خالل رحلة علمية ممتعة مع رواد 

اأ�سول الفقه وعلماء ال�سريعة قدميا وحديثا.

 واإذ يقت�سي املو�سوع تاأ�سيال معرفيا ومنهجيا، فقد حر�ص الباحث على 

املحدثني،  من  املو�سوع  كتب يف  من  على  امل�سيطرة  العموميات  يتجاوز  اأن 

كما  والأ�س�ص،  والقوانني  القواعد  من  العديد  يف  القول  يف�سل  اأن  واختار 

ربط بني املقا�سد الت�سريعية ومق�سد العقيدة ومق�سد الأخالق، وذلك كله        

يف وحدة متكاملة تربز طبيعة الن�سق الت�سريعي يف الإ�سالم.
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اإنتاٍج  من  يخلفه  ما  خالل  من  وعطاًء  عمًقا  الإن�سان  حياة  متتد 

ل منارات تتفاعل معها  فقه الذاتي لي�سكرّ
ُ
فكريٍّ واأدبي، يتجاوز به اأ

الإن�سانية املحيطة به حمليًّا وعامليًّا.

وي�سدق على املجتمعات الإن�سانية ما ي�سدق على الأفراد يف هذا امل�ستوى من 

بذل اجلهد وحتويل اخلربات والتجارب والروؤى من مكنون النف�ص اإىل معرتك 

احلياة مبختلف مناحيها...

35
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من مواليد م�سر، حا�سل على دبلوم 

من  الت�سويق  يف  العليا  الــدرا�ــســات 

جامعة القاهرة، وعمل م�ست�سارا اأكادمييا بكل من 

ومركز  باأمريكا،  الإ�سالمي  للفكر  العاملي  املعهد 

بالعديد  ع�سوية  له  مب�سر.  املعرفية  الدرا�سات 

للبحوث  الــعــاملــي  املجل�ص  منها:  الهيئات  مــن 

العاملية،  الإ�سالمي  الأدب  رابطة  و  الإ�سالمية، 

باأمريكا.  املعرفة«  »اإ�سالمية  وهيئة حترير جملة 

من اإنتاجه ال�سعري:»نزيف قلم«، و»من الأعماق« 

و»�سالة الفجر«، و»لكنكم ت�ستعجلون«، و»رحلة ن�سف قرن«، وغريها…

الديوان

ال�ساعر

ال�سنــابــل 

)ديوان �سعر(

�ل�صاعر: حمي �لدين عطية

حتمينا املــــحــــراب  اإىل  مـــالئـــكـــٌة  وتــ�ــشــحــبــنــا 
ُينديـنا والرتتيل  نحن،  كال�شنابل،  �شفوًفا 
وُيــحــيــيــنــا دمـــنـــا  يف  الأدران  عـــالـــق  ويــغــ�ــشــل 
ــنــا ُمــنــاجــيـــــنــا ــيـــ ونـــرفـــع يف قــنــوت الــفــجــر َكــفَّ
فــتــهــتــف حــولــنــا الأطــــيــــار والأ�ـــشـــجـــار اآمــيــنـــــا
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ومن عجٍب! اأنَّ الآداب مل تتطور اإل مع تطور العلوم، ومل ي�ستفد ال�سعر والرواية 

تكاملية  على  يدل  مما  العلمية،  املناهج  م  تقدُّ مع  اإل  املنهجية  الدرا�سات  من 

الأدب والعلوم يف احل�سارة الإن�سانية املعا�سرة.

نبتة  اإىل  اأ�سبابه  بع�ص  يف  راجٌع  ال�سلبية  بالنعوت  الأدب  و�سَم  اأنَّ  والراجح 

والروائي  ال�سعري  الن�ص  واإفراغ  وال�سكالنية،  الغمو�ص  يف  والإغراق  التجريب 

من خمتلف الدللت والقيم، وحتويله اإىل لعب بالألفاظ وجتريده من م�سمونه 

د النا�ص فيه، وانطبع يف اأوهام كثريين اإمكانية اإجناز فعل  ا زهرّ الأخالقي.. مِمرّ

ح�ساري َغِنيٍّ عن الأدب!.

وراء  الن�سياق  خطورة  يدرك  العربية  بالبالد  الجتماعي  الواقع  يف  ل  واملتاأمرّ

مقولت من مثل عدم جدوى الأدب يف معرتك احلياة، اأو افتقاده للقيمة النفعية 

اإذا ما قورن مع العلوم.

واإذا كان هذا حال الواقع مع الأدب، فاإنَّ »نظرية الأدب الإ�سالمي« مدعوٌة 

ت�سكيل  يف  واأهميته  لــالأدب  العتبار  ردِّ  اإىل  وال�سعي  املقولت،  هذه  نقد  اإىل 

ات  الوجدان والقيم، وتزويد الإن�سان ببو�سلة قيمية تهديه �سواء ال�سبيل يف مدلهمرّ

الأفكار وال�سلوكات والعالقات..

يدرك  »ال�سنابل«  عطية  الدين  حميي  الأ�ستاذ  ال�ساعر  ديــوان  يف  واملتاأمل 

هذه احلقيقة يف اأكمل �سورها، فالأدب عند ال�ساعر هو موقف وقيمة وتفاُعل 

اإيجابي مع اأ�سواق الذات وحركة الواقع... ومن هذا املنطلق، كانت كل ق�سيدة 

ا واإيقاعيًّا وت�سويريًّا ملوقف اأو قيمة اأو تفاعل،  من ق�سائد الديوان ت�سكياًل لغويًّ

ول مكان يف �سعره لتهوميات اخليال واإغراقات الغمو�ص و�سكالنية الأ�سلوب.

وقد متيز �سعر ال�ساعر مبجموعة من اخل�سائ�ص الفنية؛ حيث نلمح نزوعه 

الر�سدي ملواقف اأو ظواهر اجتماعية تبدو من اإيقاع الأبيات وكاأنَّ ال�ساعر ي�سجل 

بها موقًفا فنيًّا وقيميًّا. 

تخلو  تكن  متميزة، حيث مل  فنية  ِحَكِميٌّ مطروٌق مبهارة  اآخر  بعٌد  ثم هناك 

على  فمنها-  ال�ساعر؛  ذكر  خلرّدت  وبليغة  بالغة  حكمة  من  الغالب  يف  ق�سيدة 

�سبيل املثال قوله:

   اإنَّ احلياة بال ِح�صٍّ يدغدغها       �سحراء يقتات من كثبانها الغنم

   �سفو احلياة مناٌل دونه الهمم        ونـهــــرنــا اأبًدا بال�سخـر يرتطـــم
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مل يكن التجديد، يف فهم العلماء وممار�ساتهم، يعني، باأي حال، 

جتديد اأركان الدين و�سرائعه، بل كان يعني، عندهم، جتديد اأمر 

فهم الأمة ملبادئ الدين و�سرائعه، وال�سعي الدوؤوب اإىل اإيجاد اأجوبة من داخل 

ت�سريعاته ملا ي�ستجد يف حياة امل�سلمني يف معا�سهم وجتارتهم واأ�سرهم وعالقاتهم 

اأن  ببع�سهم البع�ص وعالقاتهم بغريهم من الأفراد والدول، مع احلر�ص على 

تكون تلك الإجابات م�ستنرية مبقا�سد الدين وهدايات ال�سرع.

وقد اأن�ساأ العلماء لهذا الغر�ص العديد من العلوم والآليات،ويف مقدمتها علم 

القراآن  هدايات  مع  تفاعله  امل�سلم يف  العقل  اأ�سالة  يعك�ص  الذي  الفقه،  اأ�سول 

36
ر 

دا
ــ
�ص
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من مواليد �سوريا، حا�سل على �سهادة 

يعمل  الب�سري،  الطب  يف  الدكتوراه 

اأ�ستاذا م�ساركا يف مقرر اأخالقيات الطب بجامعة 

مكافحة  لق�سم  ورئي�سا  بالدمام،  في�سل  امللك 

له  ال�سعودية.  العربية  باململكة  املعدية  الأمرا�ص 

والهيئات، منها:  بالعديد من اجلمعيات  ع�سوية 

اجلمعية العاملية لتاريخ الطب الإ�سالمي، ورابطة 

الأدب الإ�سالمي العاملية وغريها... 

�سوء  يف  احل�سارية  العلمي:»اأزمتنا  اإنتاجه  من 

�سنة اهلل يف اخللق«، و»املو�سوعة الطبية الفقهية«، و»قراءة يف تاريخ الوجود«...

الكتــاب

املــوؤلف

نظرات يف علم اأ�سول الفقه

د. �أحمد حممد كنعان 

»وتنبع اأهمية حديثنا هنا عن جتديد الرتاث من حقيقة جوهرية 
وبناء  الأم  نه�شة  يف  الأول  الأ�ــشــا�ــس  ي�شكل  الـــرتاث  اأن  مفادها: 
احل�شارة.. اأية ح�شارة .. وقد اأثبتت وقائع التاريخ مراراً وتكراراً 
بتحقيق نه�شة ح�شارية متميرِّزة  املا�شي  اأفلحت يف  التي  الأم  اأن 
َنْتها من تاأ�شي�س تراث  هي تلك الأم التي متتعت بروح ُمْبِدَعة مكَّ

خالق قادر على التحاور الإيجابي مع الع�شر الذي تعي�س فيه«
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الكرمي وتوجيهات ال�سنة النبوية من جهة، وتفاعله مع الواقع مبختلف مكوناته 

وجمالته من جهة ثانية.

ويك�سف تاريخ هذا العلم باأنه عرف مراحل وتطورات، و�سهد ن�سجا متوا�سال 

للعقل  هاديا  العلم  هذا  يظل  اأن  املوؤمل  ومباحثه.ومن  اأركانه  ا�ستقرت  اأن  اإىل 

بالتداخل  تتميز  وعاملية  واإقليمية  حملية  بيئة  يف  املعا�سرة  حركته  يف  امل�سلم 

والتغيري والتحول، مبا من �ساأنه اأن يحفظ للدين قيوميته وعامليته وخلوده.

واإن ما مييز اأطروحات هذا الكتاب انطالقه من املعطيات الآتية:

قيمة علم اأ�سول الفقه واأهميته يف عملية الجتهاد والفتوى.- 

القول بالتجديد ل يلغي جهود العلماء التي اأبانت عن تفاعل م�سوؤول مع - 

لنوازل  منا�سبة  حلول  اإيجاد  يف  للجهد  حثيث  وبــذل  ع�سورهم،  وقائع 

جمتمعاتهم.

الدعوة اإىل األ تقت�سر درا�سة الن�سو�ص يف �سوء العنا�سر التي حددها - 

واأخــريا  اأول  ترتبط  ودللية  لغوية  عنا�سر  هي  والتي  الأ�ــســول،  علماء 

بالن�ص، بل يتعني قراءة تلك الن�سو�ص يف �سوء العلوم املعا�سرة، وخا�سة 

العلوم الإن�سانية مبا عرف عنها من فهم عميق للواقع عرب و�سائل الر�سد 

وال�ستبيان والبحوث امليدانية وغريها...

�سرورة اإعادة ترتيب العالقة بني القراآن الكرمي وال�سنة النبوية، بحيث - 

يظل القراآن هو الأ�سل، وال�سنة تابعة له.

الفرعية، -  الت�سريع  وم�سادر  القراآن  بني  العالقة  ترتيب  اإعادة  �سرورة 

مــن اإجــمــاع وقــيــا�ــص ومــذهــب الــ�ــســحــابــي وال�ــســتــحــ�ــســان والــذرائــع 

القراآن  اأ�سلية  يبني  ترتيبا  املر�سلة....،  وامل�سلحة  وال�ست�سحاب 

وجتاوزه لقيود الزمان واملكان التي اأنتجت فيها تلك امل�سادر الفرعية 

ما اأنتجته من اأحكام وفتاوى واجتهادات.

الدعوة اإىل اإعادة فهم التدرج بالت�سريع ليكون منهجا حاكما لالجتهاد - 

املعا�سر يف جمال تنزيل الأحكام على الواقع.

الر�سد واملالحظة ويعتمد -  تاأ�سي�ص فقه جتريبي، يقوم على  اإىل  الدعوة 

وبحوث  وا�ستبيانات  اإح�سائيات  من  الإن�سانية  البحوث  مناهج  على 

اإن�سائها  الفتوى منذ  ويتابع م�سرية  اجتماعية وتغذية راجعة وغريها... 

اإىل تنفيذها، ملعرفة مدى حتقيقها للم�سالح ال�سرعية املعتربة.



82

ي�سعى الباحث يف كتابه اإىل اأن يقدم لبنة يف �سرح اجلهود 

فيها  مبــا  الــقــراآنــيــة،  ــراءات  ــق ال خمتلف  ت�ستح�سر  الــتــي 

القراءات ال�ساذة، لإبراز كيف ميكن ا�ستثمارها يف بيان مراد القراآن 

واإبراز الغنى الدليل لآياته.

37
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مــن مــوالــيــد املـــغـــرب، حــا�ــســل على 

و�سهادة  الآداب،  يف  الدولة  دكتوراه 

و�سهادة  والإر�ساد،  والوعظ  اخلطابة  يف  الأهلية 

ممار�ص يف الربجمة الع�سبية اللغوية من مركز 

واأ�ستاذا  خطيبا  يعمل  الربيطاين،  ترين  اإيالف 

بالتعليم العايل.

ومنا�سك  معلومات  اأ�سهر  »احلــج  موؤلفاته:  من 

املــعــدودات: روح  ــام  مــعــدودات«، و»رم�سان والأي

التغيري يف مقا�سد ال�سوم«.

الكتــاب

املــوؤلف

القراءات املف�سرة ودورها

يف توجيه معاين الآيات القراآنية

د. عبد �لهادي دحاين

الــقــراءة يف الآيــة  اأن تكون  ».. وحكمة هــذا النوع من الخــتــالف 
مبنزلة الآيتني، وردتا لإفادة املعنيني جميعا اأو لتف�شةر املعنى نف�شه 
اأو اإي�شاحه اأو تقويته اأو تع�شيده اأو توكيده والرتكيز عليه، وكلها 
وظائف دالة يف التف�شةر. اأما اختالف القراءتني يف اللفظ واملعنى 

مع الت�شاد اأوالتناق�س، فال اأثر له يف القراآن، وهو منزه عنه..«.
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القراآن  تــالوة  يجوز  ل  اأنــه  الــقــراءات  علم  يف  املعلوم  من  كان  واإذا 

بالقراءات ال�ساذة، فاإن ما يحاول الكاتب التدليل عليه اأن ذلك لمينع 

الآية،  دللة  بيان  اأثناء  �سذوذها،  على  القراءات،  تلك  ا�ستح�سار  من 

لأنها مما يو�سع من معانيها، وقد مينحها بعدا ل يتحقق مع القراءات 

املتواترة.

كال                    لي�سمل  يت�سع  الــبــاحــث،  عند  املف�سرة،  ــقــراءات  ال وم�سطلح 

من القراءة املتواترة والقراءة ال�ساذة، وقد ا�ستثمرهما الباحث للوقوف 

على اأهمية ا�ستثمار خمتلف اأنواع هذه القراءات يف التف�سري من غري 

ا�ستثناء. 

واحلقيقة اأنه قد ل يكون للقراءة اأي دور يف التف�سري عندما ل يكون 

لها تعلق به، مثل القراءات املرتبطة بوجوه النطق باحلروف واحلركات 

ومقادير املد والإمالة والتخفيف والت�سهيل والتحقيق واجلهر والهم�ص..، 

لكن املنهج يرتبط بتلك التي لها تعلق باملعنى.

ائ  ائ  ى  ى   } تعاىل  قوله  معنى  ذلك  اأمثلة  ومن 

يف  اأوقعهما  مبعنى  القراءة:  بهذه  فهو،   ،)36 )البقرة:  وئ}  ەئ  ەئ 
الزلة، اأي اخلطيئة، وقرئ باإثبات الألف بعد الزاي مع تخفيف الالم 

اهما واأبعدهما عن اجلنة، فاملعنيان متغايران،  )فاأزالهما(، واملعنى نحرّ

ولكنهما يجتمعان، اإذ اإن اإيقاعهما يف الزلة اقت�سى تنحيتهما عن اجلنة 

ٌ بني املعنيني. واإخراجهما مما كانا فيه، فالتالزم َبنيرّ
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عم  اأن  تاريخيا،  املوؤكد،  من  اإذ  طريفة،  الكتاب  فكرة 

وبقي  بدعوته،  يوؤمن  مل  طالب  اأبا  ال�سالم  عليه  الر�سول 

موقف  يتخذ  كان  فاإنه  ذلــك،  ومع  املنية،  وافته  اأن  اإىل  �سركه  على 

امل�سركني، وي�سد  الكرمي، يرد عنه كيد  الر�سول  املنافح عن �سخ�ص 

موؤامراتهم الهادفة اإىل النيل منه.
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ــد مــ�ــســر، حــا�ــســل على  ــي مـــن مــوال

اأ�ستاذا  يعمل  الآداب،  يف  الدكتوراه 

الأل�سن، جامعة عني  بكلية  ونقده  القدمي  لالأدب 

�سم�ص.له اإنتاج علمي غزير يف الدرا�سات النقدية 

لالأدب العربي القدمي.

بني  والنــتــحــال  الــو�ــســع  »ق�سية  مــوؤلــفــاتــه:  مــن 

يف  و»الأدب  نقدية«،  درا�سة  واملحدثني:  القدماء 

الع�سر العثماين«، و»طبقات فحول ال�سعراء لبن 

النقدية  الدرا�سات  يف  واأثــرهــا  اجلمحي  �سالم 

احلديثة«، وغريها.

الكتــاب

املــوؤلف

�سعر اأبي طالب يف ن�سرة النبي ¤

للدكتور حممد عبد �حلميد �صامل

»...فعظمت امل�شيبة عليه، بل تتابعت عليه امل�شائب بعد موتهما، 
فقد كانت ال�شيدة خديجة، ر�شي اهلل عنها، للر�شول وزير �شدق...، 
وكان عمه اأبو طالب له ع�شداوحرزا يف اأمره، ومنعة ونا�شرا على 

قومه. فلما هلك، نالت قري�س من ر�شول اهلل¤...«.
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مبواقفه  ال�سالم  عليه  الر�سول  ن�سرة  على  اأبوطالب  يقت�سر  ومل 

الباحث حممد  النبيلة، وقذ بذل  العملية، بل �سخر �سعره لهذه املهمة 

لها  وقــدم  الأ�سعار،  تلك  جمع  يف  حممودا  جهدا  �سامل  احلميد  عبد 

بدعوة  مرت  التي  لالأحداث  التاريخي  الإطــار  معتمدا  حتليليا  عر�سا 

اإىل احلب�سة  ال�سحابة  و�سلم يف مكة وهجرة  الر�سول �سلى اهلل عليه 

واجتماع اأهل مكة على حما�سرتهم وجتويعهم.

والكتاب رحلة اأدبية يف مراحل حا�سمة من ال�سرية النبوية، اإذ يوؤرخ 

 ،¤ الر�سول  اإىل  قري�ص  من  الوفود  وتــوايل  بالدعوة،  اجلهر  لظروف 

وال�سعي اإىل ثنيه عن دعوة النا�ص اإىل دين التوحيد، وهجرة امل�سلمني 

اإىل احلب�سة، وحتالف الكفار �سد الر�سول، اإ�سافة اإىل �سحيفة املقاطعة 

وحما�سرة امل�سلمني يف ال�سعب، انتهاء اإىل عام احلزن، حيث وفاة كل 

من ال�سيدة خديجة ر�سي اهلل عنها واأبي طالب.

ذلك كله ياأتي م�سفوعا باأ�سعار اأبي طالب، وهي اأ�سعار قد ميتد اإليها 

النقد املنهجي التوثيقي، وقد ي�سعف ن�سبة بع�سها اإىل عم الر�سول عليه 

تذكر  املعتمدة  التاريخية  امل�سادر  العديد من  لكن  وال�سالم،  ال�سالة 

بع�سا منها.
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فالدين  الآخــر؛  اأحدهما  يكمل  متالزمان  والدين  اللغة 

والرقي  النمو  باأ�سباب  اللغة  ميد  الذي  اخل�سب  امل�سدر  هو 

واللغة  والبقاء،  ال�ستمرارية  لها  وي�سمن  والنت�سار  الزدهار  وعوامل 

وتو�سحه،  ره  وتف�سرّ تن�سره  جناحيها:  على  الدين  هذا  حتمل  جانبها  من 

وتذيع مبادئه وقيمه.

اللغة يف فهم الأحكام  اأهمية  الأمة، قدمياوحديثا، على  وُيْجِمُع علماء 

وهذا  النبوية،  والأحاديث  القراآنية  الآيات  من  وا�ستنباطها  ال�سرعية 

ما يف�سر كرثة املداخل اللغوية والبيانية يف كتب الأ�سول والتف�سري.
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مـــن مــوالــيــد مــ�ــســر،حــا�ــســل على 

واآدابها،  العربية  اللغة  يف  الدكتوراه 

لق�سم  ورئي�سا  اللغوية  للعلوم  اأ�ــســتــاذا  ويعمل 

جنوب  جامعة  بقنا،  الآداب  بكلية  العربية  اللغة 

ـــوادي. لــه درا�ــســات ومــوؤلــفــات عــديــدة، منها:  ال

املعاجم  يف  التجويد«،و»املف�سل  علم  يف  »املفيد 

معا�سرة«،و»علم  اإ�سالمية  العربية«،و»ق�سايا 

الدللة بني النظرية والتطبيق«، وغريها... 

الكتــاب

املــوؤلف

اأثر اللغة

يف ال�ستنباطات ال�سرعية

د. حمدي بخيت عمر�ن

»حروف املعاين لها �شلة وطيدة بفهم املعاين، وا�شتنباط الأحكام 
وامل�شائل  الدللية  الق�شايا  من  كثةًرا  لأن  ال�شرعية؛  مظاّنها  من 
املعنى  حرف  يوؤديها  التي  الدللة  على  فهمها  يتوقف  الفقهية 

يف الن�س«.
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املف�سر  يف  ي�سرتطونها  ال�سريعة  علماء  جعلت  البالغة  الأهمية  هــذه 

اأن يكون جامعًا خلم�سة ع�سر  واملجتهد؛ فقد ا�سرتطوا يف املف�سرواملجتهد 

وال�ستقاق،  وال�سرف،  والنحو،  اللغة،  لغوية،هي:  علوم  �سبعة  علمًا،منها 

واملعاين، والبيان، والبديع.

اأ�سوًل  اأكانت  بل لقد ا�سرتطوا فيمن يتكلم يف العلوم ال�سرعية، �سواء 

اأم فروعًا، اأمرين: 

اأو كالعربي يف  األ يتكلم يف �سيء من ذلك حتى يكون عربيًّا،  اأحدهما : 

كونه عارفًا بل�سان العرب بالغًا فيه مبالغ العرب، اأو مبالغ الأئمة املتقدمني؛ 

ولي�ص  ودانــاهــم،  اأ�سبههم  ومــن  والــفــراء،  الك�سائي،  و�سيبوبه  كاخلليل، 

املق�سود اأن يكون حافظًا كحفظهم، وجامعًا كجمعهم، واإمنا املق�سود اأن 

ي�سري فهمه عربيًّا يف اجلملة.

اأو معنى  اأو يف ال�سنة لفظ  اأ�سكل عليه يف الكتاب  اإذا  اأنه  والأمر الثاين: 

فال يقدم على القول فيه دون اأن ي�ستظهر بغريه ممن له علم بالعربية ؛ فقد 

يكون اإماًما فيها، ولكنه يخفى عليه الأمر يف بع�ص الأوقات.

 من هنا جاء الهتمام بتلك العالقة بني اللغة والقراآن الكرمي من خالل 

الأحكام  ا�ستنباط  يف  اللغوي  املنهاج  مثل:  الق�سايا،  بع�ص  على  الوقوف 

وبع�ص  الفقهية،  ال�ستنباطات  يف  اللغة  الأ�سوليني،واأثر  عند  ال�سرعية 

امل�سكالت الدللية يف ترجمة اآيات ال�سفات اإىل اللغة الإجنليزية، وغريها.

وتاأتي اأهمية كتاب: »اأثر اللغة يف ال�ستنباطات ال�سرعية« »للدكتور حمدي 

بخيت عمران من اأنه يقدم درا�سات تطبيقية تربز اأثر املفردات والرتاكيب 

يف توجيه املعنى املراد من الآيات والأحاديث.

 وهي درا�سة، على اإيجازها،تقدم جهدا يي�سر عملية اإدراك دور التعامل 

اللغوي ال�سليم يف الو�سول اإىل ا�ستنباط احلكم ال�سرعي املنا�سب، والرتجيح 

بني الختيارات الفقهية...
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الأزمة  اأ�سباب  البحث يف  اإىل  الأخرية  الآونة  العامل يف  تنادى 

عاملية،  بحث  مراكز  الغر�ص  لهذا  واأن�سئت  العاملية،  املالية 

واأقيمت ندوات وموؤمترات، و�سدرت كتب ودرا�سات.
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د. نا�شر يو�شف: من مواليد اجلزائر، 
اقت�ساد  يف  الــدكــتــوراه  على  حا�سل 

وم�سرفا  وحمــررا  باحثا  يعمل  املــقــارن،  التنمية 

العاملية  الإ�سالمية  باجلامعة  البحوث  مركز  يف 

من  املجالت.  من  العديد  يف  وحمكما  مباليزيا، 

بة:  املركرّ التنمية  يف  التجربة  »دينامية  موؤلفاته: 

و»الأزمــة  وماليزيا«،  باجلزائر  مقارنة  درا�سة 

والجتماعية  ال�سيا�سية  خلفياتها  اجلزائرية: 

والقت�سادية والثقافية« )بال�سرتاك( ..

من مواليد اجلزائر، حا�سل على الدكتوراه يف املعادلت  د. مو�شى العرباين: 
التفا�سلية، يعمل اأ�ستاذا للريا�سيات بكلية القت�ساد والعلوم الإدارية باجلامعة 

الإ�سالمية العاملية مباليزيا. 

من موؤلفاته: »اآثار النظام املايل اجلزئي يف امللكية«، و»الدينار الذهبي: النظام 

البنكي والنظام املايل الإ�سالمي«  )بال�سرتاك(..

الكتــاب

املــوؤلفان

روؤية نقدية.. 

يف اأزمة الأموال غرياحلقيقية
د. نا�صر يو�صف - د. مو�صى �لعرباين

»لو مت التعامل مع املال بو�شفه و�شيلة للتبادل، ولي�س لالجتار، 
الإن�شاين  البعد  غياب  ولكن  تتكرر،  اأن  املالية  لــالأزمــات  كــان  مــا 
َر  َمــرَّ الكمبيوتر،  ح�شابات  يف  اأرقــامــا  بو�شفه  املــال  مع  والتعامل 

احليل املالية على املقرت�شني وامل�شتهلكني على ال�شواء«
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اإن الإعالن عن الأزمة، يف َحدرّ ذاته، ما هو اإل اإخفاء للوجه القبيح للربا، 

د الربا من داخل منظومته املالية؛ ولكن من  يكون باإحداث نظام مايل يتجدَّ

د، ويف هذا ا�ستمرار  د؛ بل اإن اأ�سكال فهم النا�ص لالأزمة �ستتعدَّ غري اأن تتبدَّ

للنظام الربوي، ل�سيما اإذا ما جنح الربويون يف العمل على ا�ستقرار النظام 

املايل اجلديد، وا�ستبعاد �سبح الأزمة اإىل حني.

يف  يهم  ول  املــايل،  ال�ستقرار  عن  البحث  هو  حالًيا  الب�سرية  ي�سغل  ما 

نظرها اإن اأتى هذا ال�ستقرار ربويًّا. علًما باأنه ما ظلَّت الربا قائمة �ستظل 

م�ساربها.  اختالف  على  الب�سرية  به  تقرُّ  اأمر  وهذا  ا،  اأي�سً قائمة  الأزمــة 

الأهم ـ يف حياتهم ـ هو ال�ستقرار املايل.. وهذا مطلب كل عاقل؛ ولكن هل 

من العقل اأن ت�ستمر الربا ؟

لالأزمة،  ال�سطحية  بالأ�سباب  الن�سغال  يتجاوز  اأن  اىل  ي�سعى  والكتاب 

الر�سمي والعاديـ  الذي كان يف الغالب  وُيلقي ال�سوء على الإن�سان الهيدوينـ 

�سببًا يف اإ�سعال الأزمات املالية العاملية. كما يناق�ص التنمية بروؤية اإن�سانية 

اإ�سالمية، يف ظل الرتكيز على الدينار الذهبي بو�سفه حالًّ مل�ساكل النظام 

املايل القائم، والذي باإمكانه اأن يوؤ�س�ص لتنمية اأكرث اإن�سانية.

لهذه  والعملية  والقيمية  النظرية  اجلــذور  يعالج  وهو  الكتاب  هذا  اإنَّ   

امل�سلحية  اخللفية  نقد  اجتاه  اجتاهني:  يف  ي�سري  جهد  هو  اإمنا  الأزمــة.. 

روؤية  تقدمي  واجتــاه  اخلطرية،  الجتماعية  وجتلياتها  املالية  للموؤ�س�سات 

اإ�سالمية ملفهوم التنمية وطبيعة املال يف املنظومة احل�سارية الإ�سالمية.



90

ومبا�سيها  الأ�سيل  برتاثها  الأمم  مــن  ــة  اأم اهتمام  لعل 

املُ�سرق، اإمنا يدل دللة قاطعة على ما يت�سف به اأفراد هذه 

الأمة من حب لها َوِمْن تفاٍن يف �سبيل نه�ستها ورقيها.

به  تتمتع  العربية بكل ما  الأمة  اأ�سالة  اأكد  اأن هذا هو ما  ونح�سب 

من حافظة حتمي اأ�سالتها، رغم كرثة الهتزازات التي اأحدثتها فيها 

حركة التاريخ.
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من مواليد م�سر، ع�سو موؤ�س�ص 

باحتاد كتاب م�سر، وحائز على 

جائزة البابطني يف ال�سعر �سنة 1991م.

حد  على  ال�سعرية:»الزحف  دواوينه  من 

الــنــور�ــص«،  واأحــــالم  و»الأمــــل  امل�ستحيل«، 

ــظــامــئ«، و»�ــســخــب الأقــنــعــة«،  و»عــــودة ال

وغريها..

الديوان

ال�ساعر

 مـــرافئ اليقـني

)ديوان �صعر(

لل�صاعر:ي�ش �لفيل

ــٌم  ـــــم خمــيرِّ وَمــــــْن جــــاء والـــلـــيـــل الــبــهــيـــ
ـــــــــه بــــالــــنــــور حـــتـــى َتــــــَبــــــّددا؟ فــــعــــاجَلَ

فاأ�شبحوا املُ�شت�شعفني  اأن�َشَف  ــْن  َوَم
و�شّيدا؟ ال�شـالم  اأر�شى  وَمــْن  جنوًما، 
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اأنه ميثل ذخائر  واملتاأمل يف الرتاث ال�سعري، تليده وطريفه، يدرك 

خالدة حتتفي بالعدل واحلكمة والوفاء، وتتغنى بالت�سحية والبذل وحب 

الأوطان، وتن�سد التحلي بالأمل والتعاون.. وغري ذلك من القيم النبيلة 

واملاآثر احلميدة.. فال�سعر ل يقف عند حدود اأن يكون �سورا واإيقاعات 

اأف�سل  اإىل  النا�ص  تهدي  منارات  ذلك،  اإىل جانب  هو،  واإمنا  واأخيلة، 

القيم واأكرم الأخالق.

وهذا ما يف�سر خلود ال�سعر الأ�سيل، يقول ال�ساعر: »بل اإنني ل اأجد 

جتاربي  اأنرّ  موؤكًدا  الأ�سيل..  العربي  الإيقاع  اإىل  العودة  يف  غ�سا�سة 

ال�سعرية هنا مل تاأت من فراغ، واإمنا هي عودة اإىل القالب البيئي عند 

املتنبي واأبي متام واملعري... وكل املواهب الكبرية التي تركت ب�سماتها 

على خارطة ال�سعر منذ كانت واإىل يومنا هذا ناهيك عن بع�ص النماذج 

الإيقاع  على  يقوم  ــويِلٌّ  َق َفــنٌّ  ال�سعر  اأن  توؤكد  التي  التفعيلة  �سعر  من 

واملو�سيقى مما مييزه عن غريه من فنون القول الأخرى«.

وهذا الديوان ي�سم خم�سا وثالثني ق�سيدة، كل ق�سيدة منها تن�سر 

عبقا من اخلالل احلميدة والقيم اجلميلة.
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عبد  الدكتور  اأن�ساأها  املباحث  من  جمموعة  الكتاب  يقدم 

اأ�سئلة  اإجابة عن  الغفور حممود م�سطفى جعفر، رحمه اهلل، 

علمية  مــادة  ت�سكل  وهي  والــقــراءات،  والتف�سري  القراآن  علوم  يف  خمتلفة 

لِّي جمموعة من  جامعة يف تلك العلوم، تو�سح العديد من الإ�سكالت، وجُتَ

املفاهيم والأ�سرار يف جمع القراآن واأ�سلوبه ونظمه وقراءته.
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على  حا�سل  م�سر،  مــوالــيــد  مــن 

بالأزهر  اأ�ستاذا  عمل  الدكتوراه، 

والعاملية. العربية  اجلامعات  من  وبالعديد 

باإذاعة  الربامج  العديد من  ، رحمه اهلل،  اأَعدَّ

ـــراء  ـــراآن الـــكـــرمي املــ�ــســريــة، مــنــهــا: »ق ـــق ال

التف�سري«،  مكنون«،و»اأئمة  وقراءات«،و»كتاب 

والــقــراءات  موؤلفاته:»القراآن  وغريها...من 

�سورتي  على  الــ�ــســبــعــة«،و»اأ�ــســواء  والأحــــرف 

الــنــحــل واحلــــج«، و»الــتــفــ�ــســري واملــفــ�ــســرون«، 

و»بحوث قراآنية«،وغريها...

الكتــاب

املــوؤلف

م�سائل يف علوم القراآن

د. عبد �لغفور حممود م�صطفى جعفر

منه  يــعــرف  علم  والتناق�س  الخــتــالف  ومــوهــم  امل�شكل  »عــلــم 
بع�س  بني  التعار�س  وتوهم  العقل  على  الإ�شكال  ح�شول  اأ�شباب 
ح�شول  يف  وال�شبب  الآيــات،  بني  اجلمع  وكيفية  وبع�س،  الآيــات 
التدبر  وقلة  العقل  ق�شور  هو  التعار�س  اأو  التوهم  اأو  الإ�شكال 

ال�شطحي«. النظر  و�شرعة 
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ف�سول،  نظام  يف  م�سلوكة  واأجوبة  اأ�سئلة  �سكل  يف  الكاتب  �سنفها  وقد 

اأفرد ف�سال لتف�سري العديد  بداأها بق�سايا تت�سل بعلوم القراآن عامة، ثم 

بعلم  املرتبطة  الق�سايا  لبع�ص  واآخر  القراآنية،  وامل�سطلحات  الألفاظ  من 

القراءات.

وميثل الف�سل اخلا�ص بالتنا�سب البياين اإ�سافة نوعية يف مباحث الكتاب، 

اأ�ساليب  وذلك لأنه يبحث يف الأ�سرار واحلكم واللطائف التي تكمن خلف 

واإفــراد وجمع، وذكر  وتاأخري،  وزيــادة، وتقدمي  الكرمي، من حذف  القراآن 

واإ�سمار، مما ميثل وجها من اأوجه البيان القراآين.

�سورة  يف  تعاىل  قوله  بخ�سو�ص  لطائف  من  اأورده  ما  ذلك  اأمثلة  ومن 

املدثر{ ڄ  ڃ        ڃ     } )املدثر: 54( ، وقوله تعاىل يف �سورة عب�ص: 

{ چ    چ        چ      } )عب�ص: 11(.

مقام  واملقام  القراآن،  املراد  لأن  املذكر،  املفرد  ب�سمري  يقول:»فالأوىل 

يكون  اأن  ويحتمل  املوؤنث،  ب�سمري  و)الثانية(  والكفر.  الإميان  عن  الكالم 

املراد  اأو  وموعظة،  تذكرة  فاإنها  الأعمال،  ق�سة  الق�سة،  واملــراد  مفردا، 

اآيات  اأو  الق�سة  اآيــات  واملــراد  جمعا،  ال�سمري  يكون  اأن  ويحتمل  ال�سورة، 

تارة  والتاأنيث  تارة  والتذكري  واحد،  ال�سورتني  املعنى يف  اإن  وقيل  ال�سورة، 

اآيات  اأي  »تذكرة«،و»اإنها«  كله،  القراآن  اأي  ِبـ»اإنه«  واملراد  التعبري،  تفنن يف 

مبا  مو�سع  كل  تخ�سي�ص  يف  غام�سا  ال�سر  يبقى  لكن  »تذكرة«،  القراآن 

اخت�ص به«.



94

لي�ص من باب املبالغة الإقرار باأن مو�سوع عالقة امل�سلمني بالآخر 

�سيظل من املو�سوعات امللحة يف الفكر الإ�سالمي املعا�سر، و�سيدفع 

اإىل مزيد من الكتابة واملراجعة واحلوار من قبل امل�سلمني وغريهم على حد �سواء.

يبدو اأنه كلما حتقق انفتاح على الإ�سالم واقرتاب منه، ت�سورت الدوائر التي 

الديني  العداء  يغذيها  التي  التوتر  بروح  امل�سطبغة  املا�سي  بثقافة  تتم�سك 

والتاآكل،  بالهتزاز  مهددة  اأ�سبحت  والثقايف  الديني  ال�ستعالء  �سورة  اأن 

43
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مــن مــوالــيــد املـــغـــرب، حــا�ــســل على 

العربية  الــلــغــة  يف  ــة  ــدول ال دكـــتـــوراه 

وي�سغل  العايل،  بالتعليم  اأ�ستاذا  يعمل  واآدابــهــا 

ع�سوية العديد من املجال�ص، مثل املجل�ص العلمي 

من  والجتماعي  القت�سادي  واملجل�ص  الأعلى، 

اأجل حتقيق التنمية. 

الو�سعي  البعدين  يف  »املــ�ــســاواة  موؤلفاته:  مــن 

و»كرامة  املالكي«،  الفقه  و»�سخ�سية  وال�سرعي«، 

الت�سريعية«،  خ�سو�سيتها  خـــالل  مــن  ــــراأة  امل

وغريها....

الكتــاب

املــوؤلف

التاأ�سيل ال�سرعي

للتعامل مع غري امل�سلمني
تاأليف: د. م�صطفى بن حمزة 

ِق اأي تعاي�س ح�شاري اأو تعاون حقيقي بني  قُّ »الذي يحول دون حَتَ
احل�شارات هو: اأن الغربيني مل ي�شتطيعوا اأن مينعوا املغامرين من 
بقدا�شة  العبث  من  وفنانيهم  و�شيا�شييهم  و�شحافييهم  مثقفيهم 
الثقافات  احرتام  باأن  يقنعوهم  اأن  ي�شتطيعوا  ومل  الر�شالت، 
هو جزء من حقيقة احلرية املتب�شرة املتح�شرة.. واأن ذلك الحرتام 

هو ال�شرط الأ�شا�س للتعاي�س والت�شاكن«
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فيدفعها ذلك اإىل تبني اأ�سلوب التخويف من الإ�سالم وتقدميه على اأنه ل يوؤمن 

باحلوار والتعاي�ص والت�ساكن.

التاريخي  التوتر  حلظات  كل  واحلقد  اخلــوف  م�ساعر  لتن�سيط  فت�ستدعي 

وتخ�سعها لروؤى ذاتية ومتنحها تفا�سري موجهة تنتهي اإىل ت�سوير الإ�سالم باأنه 

تواق اإىل ال�سدام واإىل ا�ستئ�سال خ�سومه.

تاأتي  واحلــوار،  البيان  موقع  يف  والغياب  النق�ص  بع�ص  جتــاوز  اأجــل  ومــن 

الحتكام  منطلق  من  امل�سلمني  غري  مع  التعامل  ق�سية  لتوؤ�سل  امل�ساهمة  هذه 

التعاي�ص  لق�سية  الأمة  ومتثالت  الفقهاء  واأقوال  وال�سنة  الكتاب  ن�سو�ص  اإىل 

والت�ساكن مما يرتفع بها عن م�ستوى اإبداء املواقف ال�سخ�سية التي ل ت�ستند 

احلقيقة  ال�سورة  بلورة  يف  اإليها  الحتكام  يجب  التي  ال�سرعية  املعرفة  اإىل 

ملوقف الإ�سالم من غري امل�سلمني. 

تاأ�سيل  اإىل  حاجة  يف  املو�سوع  اأن  حمزة  بن  م�سطفى  للدكتور  تاأكد  وقــد 

النبوي  القراآن الكرمي واحلديث  الوقوف على موقف  �سرعي، وذلك من خالل 

ال�سريف و�سرية الر�سول الكرمي من الآخرين الذين يقعون خارج دائرة الإ�سالم 

وامل�سلمني، ثم البحث يف التمثالت التاريخية لتلك العالقة عند ال�سحابة ر�سي 

اهلل عنهم وعلى امتداد تاريخ الأمة الإ�سالمية.

وخل�ص الكاتب اإىل جمموعة من املعطيات دلل عليها، ثم �ساغ منها قواعد 

عقائديا  يختلفون  الذين  الآخرين  مع  املن�سودة  الإ�سالمية  العالقة  تاأ�سي�ص  يف 

وح�ساريا وفكريا.

وقد ا�ستدعت اأهمية الكتاب ال�سعي اإىل ترجمته اإىل اللغة الإجنليزية من قبل 

الباحث املخت�ص الدكتور عبد النور خراقي، وذلك لتعم به الفائدة، ولي�سل 

اإىل خمتلف الدوائر الغربية.
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واملقطعات  الق�سائد  مــن  جمموعة  ي�سم  �سعري  ـــوان  دي هــو 

للروؤية  ومعادل  الوجدانية  للتجربة  خال�سة  متثل  التي  ال�سعرية 

الفكرية التي يحملها الأديب بني يدي قيامه بواجب التوجيه والإر�ساد يف عامل 

ميوج بالأفكار والتيارات والقيم املتباينة.

يتناول  وبع�سها  واجتماعية،  دينية  مو�سوعات  يف  ق�سائد  على  ي�ستمل  وهو 

ق�سايا تتعلق بوظيفة ال�سعر ومهمة ال�سعراء يف املجتمع، مثل ما جند يف ق�سيدته 

»اإىل ال�سعراء«:
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ــج كلية  ــري ــد مــ�ــســر، خ ــي مـــن مــوال

بجامعة  والــتــكــنــولــوجــيــا  الــهــنــد�ــســة 

املنوفية، عمل مهند�سا، ثم تفرغ للن�ساط الأدبي 

تاأليفا وحتريرا بالعديد من املجالت واجلرائد. 

والأنــديــة،  اجلمعيات  مــن  بالعديد  ع�سوية  لــه 

العاملية، كما عمل  الإ�سالمي  الأدب  منها رابطة 

م�سرفا على معجم »�سعراء القرنني التا�سع ع�سر 

عبد  »جائزة  موؤ�س�سة  عن  ال�سادر  والع�سرين« 

بدولة  ال�سعري«  لالإبداع  البابطني  �سعود  العزيز 

الكويت.

له ع�سرات الدواوين، منها: »وطن يحرينا«، و»�سنى العلماء ليفنى«، و»القد�ص 

يف القلب«، و»عندما تتو�ساأ احلروف« وغريها...

الديوان

ال�ساعر

يف مدارج احلكمة

)ديوان �صعر(

�ل�صاعر: وحيد �لده�صان

»اإن الف�شائل بالفعال ثبوُتها              ل، مل تكن يوما بحلو ت�شدق«
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قـــــادر كـــــل  ـــا  مـــن بـــالـــ�ـــســـعـــر  ولــــريتــــفــــع  األ 

لــيــخــ�ــســاأ كـــل مـــن جــلــب الـــغـــثـــاء.. بـــه يفاخر

ــــــروج لــلــطــال�ــســم والـــتـــهـــتـــك واملـــ�ـــســـاخـــر ي

ــد واملـــ�ـــســـمـــون غــائــر ــدي ــج ــت ـــــه ال ـــزعـــم اأن وي

الـــدفـــاتـــر اإىل  ُيــــبــــث  ــــالوعــــي  ب ـــه  ـــُت ـــُت ـــسَ ـــ� َت

ــر ــوائ ــب كــال بــخــ�ــســا  ــع  ــي ب اأو  ــريه  ــم ــس � ومـــــات 

ال�سمائر اإىل  ــكــاُم  الحــت نــقــريا  يــجــدي  فــمــا 

�سعرية وردت يف �سيغة »حكم« موجزة  الديوان ت�سمنه ملقطوعات  وما مييز 

الفردية  الذاتية  احلالة  يتجاوز  وبع�سها  واحلالت،  واملواقف  التجارب  تلخ�ص 

ليتحول اإىل حكم متتلك قوتها ورجاحتها من ا�ستقراء جتارب النا�ص ومواقفهم 

ومنا�سطهم يف احلياة.

من تلك احلكم قوله:

ــة الـــثـــوب والأبــــــــدان يــذهــبــهــا  ــس جنــا�

اإعــنــات  بــعــ�ــٌص مــن املــــاء فــقــهــا دون 

اأمـــــا الــ�ــســمــري فـــال ميــحــو جنــا�ــســَتــه 

املــحــيــطــات ــى  الـــبـــحـــار ول حــت مــــاء   

وقوله:

ــــه  ــــات ـــــــالغ زك ـــــــب ــــز وال ــــن ــــم ك ــــل ــــع ال

الأعـــــــالم اإىل  فـــقـــر  يف  والــــنــــا�ــــص 

بينما ــجــاعــة  امل يف  تــ�ــســرب  ــطــن  ــب وال

ــُر الــقــلــوب يـــزيـــغ يف الإظـــــالم ــ�ــس  ب
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اإىل  املــوؤلــف  هــذا  يف  خــديــد  فاطمة  د.  الباحثة  �سعت 

الكرمي،  القراآن  �سور  ف�سائل  يف  املرويات  اأكرث  تتتبع  اأن 

درجة  يف  وتبحث  تخرجها  ثم  احلديث،  علماء  منهج  وفق  وت�سنفها 

والتعديل،  اجلــرح  علماء  م�سادر  على  ذلــك  يف  معتمدة  �سحتها، 

من  الكثري  من  القراآن  �سور  ف�سائل  مبحث  تخل�ص  اأن  على  حري�سة 

واجنذابهم  وحما�ستهم  عاطفةالرواة  ب�سبب  به  علقت  التي  ال�سوائب 
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من مواليد املغرب، حا�سلة على 

والــدكــتــوراه  املاج�ستري  �سهادتي 

بجامعة حممد اخلام�ص بالرباط، تعمل بلجنة 

باملجل�ص  الديني  والتوجيه  الفقهي  الإر�ــســاد 

علماء  برابطة  ع�سوية  ولها  بالرباط،  العلمي 

العلمية  اجلــمــعــيــات  مــن  ــد  ــدي ــع وال املــغــرب 

اأجنزت جمموعة من  والجتماعية.  والثقافية 

الدرا�سات، منها: »اجتهاد املف�سرين املحدثني 

يف اأحكام العالقة بغري امل�سلمني«.

الكتــاب

املــوؤلفة

اأحاديث ف�سائل �سور القراآن: 

درا�سة نقدية حديثية

د. فاطمة خديد

جعل  الفن...  هذا  يف  واملو�شوع  بال�شعيف  ال�شحيح  امتزاج  »اإن 
وروايتهاخ�شية  الأحــاديــث  بهذه  الأخــذ  النا�س يحجمون عن  اأكــر 

العمل بالأحاديث املو�شوعة«.
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نحو حتبيب اخلري اإىل عموم النا�ص بكل الو�سائل مهما كانت خمالفة 

ملنهج علماء الإ�سالم يف رواية احلديث.

ف�سائل  يف  املرويات  اأن  واحلديث  التف�سري  علماء  لدى  املقرر  ومن 

مليزان  اإخ�ساعها  ي�ستوجب  العلمي  التحقيق  منهج  واأن  كثرية،  ال�سور 

النقد بغية متييز ال�سحيح منها وال�سعيف واملو�سوع.

ــا يــجــعــل ذلـــك الــنــقــد حــاجــة علمية مــا�ــســة كـــون الــعــديــد                               ولــعــل م

املتداول  الإن�سائي  املنهج  وفق  القراآن،  �سور  امل�سنفات يف ف�سائل  من 

يف كتب الرتاث، تاأتي خلوا من التمحي�ص املطلوب، وترد فيها املرويات 

حرّ من الآثار يف املو�سوع. ال�سعيفة واملو�سوعة اإىل جانب ما �سَ

ر�سد  مع  باملو�سوع،  املرتبطة  الق�سايا  من  العديد  الباحثة  وقدمت 

اآراء العلماء يف تفا�سل �سور القراآن وحدود العمل باحلديث ال�سعيف 

يف تلك الف�سائل.

خمتلف  ف�سائل  يف  الــواردة  الأحاديث  لئحة  ت�سطري  اإىل  وانتهت 

علميا  منهجا  تقدم  نقدية  حتليلية  درا�ستها  فجاءت  القراآن،  �سور 

متوازنا يف تقومي امل�سنفات يف ف�سائل �سور القراآن.
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الإ�ــســالم  بقيم  التذكري  اإىل  ما�سة  حاجة  يف  الأمــة  تظل 

الإن�سانية  ملعطياته  اأفـــرادهـــا  اأفــهــام  وجتــديــد  واأخـــالقـــه، 

واجتماعية  قيمية  حتولت  من  بها  ع�سف  ما  اإثر  وخا�سة  واحل�سارية، 

نتجت عن مراحل من الحتكاك باحل�سارات املجاورة.

والــرتبــوي  الــفــكــري  اخلــلــل  عمق  عــن  ك�سفت  الــتــحــولت  تلك  اأن  ومــع   

واحل�ساري، اإل اأنها، وبالقوة نف�سها، اأتاحت للم�سلمني اإعادة اكت�ساف قيم 

46
ر 

دا
ــ
�ص

لإ
ا

على  حا�سل  م�سر،  مــوالــيــد  مــن 

-رحمه  عمل  التاريخ،  يف  الدكتوراه 

والتاريخ  الإ�سالمية  للح�سارة  اأ�ــســتــاذا  اهلل- 

والثقافة ببع�ص اجلامعات العربية والغربية، وله 

ع�سوية بالعديد من الهيئات، مثل احتاد املوؤرخني 

العرب، واحتاد الكتاب مب�سر. 

وجهوده  الأندل�سي  حــزم  »ابــن  موؤلفاته:  من 

و»التاأ�سيل  واحلــ�ــســاري«،  التاريخي  البحث  يف 

و»�سفحات  خــلــدون«،  ابــن  لنظريات  الإ�سالمي 

من جهود امل�سلمني يف احل�سارة الهندية« وغريها...، كما �سارك يف الإ�سراف 

والتحرير بالعديد من املو�سوعات العلمية.

الكتــاب

املــوؤلف

يف ميزان الإ�سلم

د. عبد �حلليم عوي�ش 

»متثل تعاليم الإ�شالم هدايات ربانية تقود الإن�شانية اإىل م�شتواها 
احل�شاري الذي ارت�شته لها... اإن�شانية كرمية عادلة حُمبة للخةر 
والكراهية  احلقد  عنا�شر  من  الأر�ــس  اإنقاذ  اإىل  �شاعية  واجلمال، 

والظلم وامتهان كرامة الإن�شان«
46



101

الإ�سالم واآفاقه املمتدة يف جمالت العدل واحرتام الإن�سان وتقدير العقل، 

وت�سجيع احلوار والتعاون.

وياأتي كتاب »يف ميزان الإ�سالم« للدكتور عبد احلليم عوي�ص ليلقي بع�ص 

ال�سوء على املرتكزات التي تتاأ�س�ص عليها قيم الإ�سالم، ويعر�ص لالإجناز 

احل�ساري الإ�سالمي يف ميدان تقوية �سلطة العدل، واإحداث التوافق املتوازن 

بني الوحي والعقل، وتاأكيد التعاون الإيجابي بني مكونات الأمة الإ�سالمية 

وخا�سة بني العلماء والأمراء خلدمة الدين وم�سالح العباد.

ومهما تقدمت الب�سرية، ف�ستبقى هدايات ال�سريعة منارات �سامقة تدعو 

والتكاملية  والت�ساق  التوازن  من  اآفاق  نحو  الإن�ساين  بالنوع  الرتقاء  اإىل 

الفعالة بني العديد من الثنائيات التي اأرهقت الإن�سان يف تفكريه ومعا�سه 

والتنافر بني مكوناته  والتناق�ص  ال�سراع  كتلة من  اإىل  وم�ستقبله، وحولته 

العقدية والنف�سية وحميطه الجتماعي والقت�سادي وال�سيا�سي.

وهذه احلالة املختلة ت�ستدعي التذكري بقيم الإ�سالم احل�سارية، وجتديد 

النظر فيها، والبحث يف خمتلف الو�سائل الكفيلة بتجليتها لدى الراأي العام 

الإن�ساين على اختالف امل�سارب الدينية والفكرية واحل�سارية.

وما ف�سول هذا الكتاب اإل حماولة يف هذا الجتاه، مع الرتكيز على القيم 

الكربى التي مازالت الإن�سانية تتعرث يف الهتداء اإىل اأمثل الطرق لتحقيقها 

واإ�سعاد الأفراد واملجتمعات بفوائدها.
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القواعد  مــن  منظومة  ي�سكل  الأ�ــســويل  النظر  اأن  معلوم 

الفهم  على  والفقهاء  العلماء  ت�ساعد  واملفاهيم  واملنطلقات 

ال�سليم لروح ال�سريعة، ومتكنهم من �سبط الآليات الكفيلة بتنزيل الأحكام 

هداية  يف  ال�سارع  مقا�سد  يحقق  تنزيال  واجلماعات  الأفــراد  واقــع  على 

اخللق.
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مادة  اأ�ستاذ  املــغــرب،  مواليد  من 

الدكتوراه  على  حا�سل  الريا�سيات، 

يف اأ�سول الفقه ومقا�سد ال�سريعة. يعمل خطيبا 

وال�سوؤون  لالأوقاف  اجلهوية  باملندوبية  وواعظا 

يف  اإ�سهامات  ولــه  العلمي،  واملجل�ص  الإ�سالمية 

ميدان الدورات التدريبية. اأجنز درا�سات علمية، 

منها: »منهج الإمام الواقدي يف مغازيه«، و»النظر 

امل�سلحي عند اأبي الوليد بن ر�سد«....

الكتــاب

املــوؤلف

النظر امل�سلحي عند الأ�سوليني

د. م�صطفى قرطاح

»فاإنه مَلّا تقرر عند علماء ال�شريعة با�شتقراء ن�شو�شها واأحكامها، 
مب�شالح  ُمَعّللٌة  ال�شريعة  اأنَّ  وجزئياتها  وكلياتها  ها،  وخا�شّ عاّما 
اأ�شولها  يف  ال�شريعة  مــنــاط  امل�شلحة  اعــتــبــار  تــقــرر  فــقــد  الــعــبــاد، 
مق�شودة  غاية  ال�شرعية  امل�شلحة  بذلك  و�شارت  وفروعها.. 
ال�شرعي  الــنــ�ــشــو�ــس، وُمـــَوّجـــهـــًة يف ال�ــشــتــنــبــاط  الــتــعــامــل مــع  يف 
املــراد  هو  وهــذا  والتنزيل..  التطبيق  يف  وميزاًنا  وَحَكًما  لالأحكام، 

بالنظر امل�شلحي«

47
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لأنه  وذلــك  الجتهاد،  وثمرة  الفقه  ركيزة  امل�سلحي  النظر  ويعترب 

هواه،  داعية  من  ن�سان  الإ تخرج  مراعاة  ال�سرعية  املقا�سد  يراعي 

تن�سبط مب�سالح  ما  اإل مبقدار  اعتبار  اأي  املتوهمة  جتعل مل�ساحله  ول 

املعتربة. ال�سرع 

وي�سعى املوؤلف من خالل كتابه »النظر امل�سلحي عند الأ�سوليني« اإىل اأن 

يجلي طبيعة هذا املفهوم، ويربز جمموعة من القواعد واملبادئ واملنطلقات 

النظر  يف  ح�سوره  جمــالت  وحتــدد  املنهجي،  بناءه  وتقيم  حتكمه  التي 

الأ�سويل والفقهي العام، مع الرتكيز على جهود علمني بارزين من اأعالم 

الغرب الإ�سالمي، وهما: اأبو الوليد الباجي، واأبو بكر بن العربي من خالل 

م�سنفاتهم العلمية..

وكان من اأهمِّ النتائج التي تو�سل اإليها املوؤلف يف كتابه: وجوب موا�سلة 

لزيادة  وذلــك  العلماء،  عند  امل�سلحي  النظر  ا�ستخراج  طريق  الطريق، 

قواعده  وتقعيد  جمالته  وحتديد  اأ�سوله  واكت�ساف  املنهج  هذا  ا�ستيعاب 

و�سوابطه. 

الإ�سالمية  ال�سريعة  اأن  الأ�سوليني  امل�سلحي عند  النظر  تبني من  لقد 

النا�ص،  م�سالح  تتغيرّى  العام  وروحها  وتكاليفها  ن�سو�سها  مبجموع 

يف  القيم  ابن  ويو�سح  لهم،  املنافع  جلب  اأو  عنهم  املفا�سد  بــدرء  اإمــا 

واأ�سا�سها  مبناها  »ال�سريعة  بقوله:  املجمل  املعنى  هذا  املوقعني  اإعالم 

على احلكم وم�سالح العباد يف املعا�ص واملعاد، وهي عدل كلها، ورحمة 

منها  م�ستفاد  هو  فاإمنا  الوجود  يف  خري  وكــل  كلها..  وم�سالح  كلها، 

اإ�ساعتها«. من  ف�سببه  الوجود  نق�ص يف  وكل  بها،  وحا�سل 
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اإ�سهاما نقديا من اأحد رواد الأدب الإ�سالمي  ميثل الكتاب 

اأن  اإىل  الن�ساأة  منذ  الإ�سالمي  الأدب  حركية  عا�سروا  ممن 

ا�ستوى على عوده، واأ�سبحت له موؤ�س�سات ومنابر.

ومن اأهم ما مييز الكتاب اأنه يقدم م�ساءلة م�سطلحية مفهومية لالأدب 

الإ�سالمي والأدب املوافق و»الكادية« والأدب الآخر وغريها من املفاهيم 

يف  واجلنوح  ال�ستعمال  يف  للتع�سف  درًءا  وتدقيق  �سبط  اإىل  حتتاج  التي 

التاأويل.
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على  حا�سل  م�سر،  مــوالــيــد  مــن 

الدكتوراه يف الأدب العربي احلديث، 

عمل، رحمه اهلل، بالعديد من اجلامعات العربية 

والإ�سالمية، وكان ع�سوا برابطة الأدب الإ�سالمي 

اإنتاجه  امل�سريني.من  الكتاب  ــاد  واحت العاملية 

الأدبــيــة«،  الــرتاجــم  يف  العقاد  »منهج  النقدي: 

يف  الر�سائل  الرا�سدين«،و»اأدب  اخللفاء  و»اأدب 

»حديث  ال�سعرية:  دواوينه  ومن  الإ�سالم«.  �سدر 

واحلق  و»هلل  الأن�ساري«  اأيوب  اأبي  اإىل  ع�سري 

وفل�سطني«.. وغريهما.

الكتــاب

املــوؤلف

درا�ســـات

يف الأدب الإ�سلمي املعا�سر

د. جابر قميحة

»الأدب الإ�شالمي وا�شع املــدى...، رحب الآفــاق..، فهو ل يحجر 
على الإبداعات التي توافقه، ول ت�شطدم بقيمه ومثالياته، ولو كان 

املبدعون من غةر امل�شلمني...«
48
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وقد انتهى الكاتب اإىل خال�سات دالة يف املو�سوع، منها:

وقد  الإ�سالمية،  العربية  املنبت يف احل�سارة  اأ�سيل  الإ�سالمي  الأدب   -

وجدت م�سامينه مع العهد النبوي ومرحلة اخلالفة الرا�سدة وبقية الع�سور 

الإ�سالمية.

اأن ي�ساأل عن م�سوغات وجود الأدب غري الإ�سالمي، وذلك  - الأ�سل 

العربية  بالقيم  التغني  غري  اآخــر  �سيئا  يكن  مل  الإ�سالمي  الأدب  اأن 

م�ستحدثة. بدعة  ولي�ص  تليد  لأ�سل  امتداد  فهو  الأ�سيلة، 

اأو »اأدب الكادية« يف  - هناك م�ساحة حمرتمة يحتلها الأدب املوافق، 

الإ�سالمية  احل�سارية  الروؤية  مع  يتوافق  وهذا  الإ�سالمي،  الأدب  حقل 

الإن�سانية يف  مع وحدة  يتوافق  كما  وزنا،  له  وتقيم  الآخر  ت�ستوعب  التي 

والقيم. الدين  اإىل  حاجتها 

- الأدب الإ�سالمي ل ينح�سر يف جن�ص اأدبي دون اآخر، ول يقت�سر على 

النرثية  الأ�سكال  خمتلف  يحت�سن  اأدب  هو  واإمنا  معينة،  تاريخية  مرحلة 

وال�سعرية، وي�سمل املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل.

وبغية التنزيل ال�سليم لتلك املفاهيم واملعطيات، فقد قدم الباحث درا�سة 

اهلل،  رحمه  الأمــريي،  الدين  بهاء  عمر  الكبري  ال�ساعر  �سعر  يف  تطبيقية 

اإخالل باملقومات  تك�سف عن ح�سور ق�سايا الأمة العربية الإ�سالمية دون 

الفنية.
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نفو�ص  ليهذب  جاء  الإ�سالم  اأن  الإ�سالمية  الثقافة  اأبجديات  من 

والتزكية،  وال�سفاء  ال�سالح  اجتاه  يف  اأخالقهم  وينمي  النا�ص، 

ويحلي اأفعالهم بخري ال�سفات مبا انتظمته ت�سريعاته من نبيل الغايات واملقا�سد.

واإذا كان الإ�سالم يف اأحد اأهم معانيه يعني »ال�ست�سالم هلل«؛ فاإن مثل هذا 

ال�ست�سالم ل يتاأتى بتمامه اإل من خالل الإخال�ص وال�سدق يف الإقرار بالعبودية 

هلل تعاىل. مبعنى اأن الإ�سالم ل يفي وحده للتحقق بهذا الأ�سل الإمياين على هذا 

النحو الأخري، اإذ ل يكفي الإقرار بال�سهادتني عن طريق الل�سان، واإمنا حتقيق 
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جامعة  خريج  م�سر،  مواليد  من 

الأزهر عام 1997، حا�سل على درجة 

موؤلفاته:  من  الإ�سالمية.  الفل�سفة  يف  الدكتوراه 

»ولة واأولياء ال�سلطة واملت�سوفة يف اإ�سالم الع�سر 

وال�سيا�سي  الديني  واملدن�ص  و»املقد�ص  الو�سيط«، 

يف فكر احلركات الإ�سالمية«، اإىل جانب ع�سرات 

الدرا�سات ومئات املقالت...

الكتــاب

املــوؤلف

القيم الروحية يف الإ�سلم

د. حممد حلمي عبد �لوهاب 

»فمن املعلوم اأن الإن�شان عادة ما يتم�شك باخلةر وخ�شال الرب: 
اإما لفائدة عاجلة يرجوها، اأو لثواب اآجل ينتظره، اأو ل�شرر يريد 
دفعه عنه، اأو لإعجاب واإميان باخللق الكرمي بحد ذاته دون انتظار 

لثواب عاجل...«
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درجة  اإىل  الرتقي  وبالتايل،  معا.  اآن  يف  هلل  وباطنا  ظاهرا  ال�ست�سالم  معنى 

الإميان بح�سب ما ورد يف حديث جربيل، عليه ال�سالم، للنبي، �سلى اهلل عليه 

و�سلم، حني �ساأله عن معاين، اأو بالأحرى مراتب، الإ�سالم والإميان والإح�سان.

ويف كل الأحوال؛ عادة ما ي�ستمل الدين على جانبني رئي�سيني: اأولهما جمموعة 

التي  العبادات  اأو  ال�سعائر  جمموعة  وثانيهما  اأ�سوله،  ت�سكل  التي  العتقادات 

متثل ر�سومه، وكال اجلانبني ل ينف�سل يف الواقع عن الآخر.

ال�سعائر  اأن  غريهم،  عن  ف�سال  امل�سلمني،  من  العديد  عرف  يف  ا�ستقر  وقد 

يقوم  والهيئة،  واملــكــان  الــزمــان  يف  حمــددة  فــرو�ــص  عــن  عــبــارة  التعبدية 

ال�سالم،  الر�سول عليه  و�سرية  الكرمي  القراآن  بينه  ما  وفق  باأدائها  امل�سلمون 

غري اأن ما يخفى على الكثري: اأن تلك ال�سعائر جاءت لتحقق جمموعة من القيم 

الروحية الكفيلة باأن تنعك�ص على نف�ص امل�سلم �سفاء وتزكية، وعلى حميطه خلقا 

ورحمة، وت�سلحه بقيم التعامل الإيجابي الذي يقيم املعروف وينهى عن الفح�ساء 

واملنكر، ويقل�ص من الظواهر ال�سلبية التي يعج بها واقع النا�ص.

اأن يفرد كتابه  اإىل  الوهاب  الباحث د. حممد حلمي عبد  الأ�ستاذ  وقد �سعى 

واملعاين  العميقة  الــدللت  يف  �سياحة  لإجنــاز  الإ�ــســالم«  يف  الروحية  »القيم 

وال�سيام  ال�سالة  وخا�سة  الإ�ــســالم،  يف  العبادات  ملختلف  اجلليلة  الروحية 

والزكاة واحلج.

وال�سفات  القيم  من  مبجموعة  التذكري  اإىل  ذلك  وراء  من  هدف  وقد 

التي يوؤدي ال�سعور بها والإح�سا�ص باأثرها اإىل تغيري جذري يف تعامل امل�سلم مع 

تلك العبادات، ويف خمتلف منا�سط حياته، باعتبار اأن العبادات �سرعت، من بني 

ما �سرعت له، للخروج من حال الفو�سى وال�سطراب واملنكر والبغي اإىل حال 

النظام والتوازن والرب والرحمة.

ل�سعائر  العميق  الفهم  جتديد  اأجل  من  علمية  كمحاولة  الكتاب  هذا  وياأتي 

ثُِّل القيم الروحية الثاوية خلف  الإ�سالم، وتنمية الذاتية الإميانية من خالل مَتَ

تعاليمه وتوجيهاته.
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عليه  اهلل  عبد  بن  حممد  ر�سوله  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اختار 

جوانبها  من  كاملًة  الإ�سالم  ر�سالة  لتبليغ  وال�سالم  ال�سالة 

ا�ص بعَد �ساللٍة عمياء،  عمة، واأكَمل به الدين، وهدى به النَّ جميًعا، فاأمتَّ به النِّ

وجهالٍة جهـالء... هنا افتتحت اأعظم مدر�سة يف تاريخ الب�سرية، مدر�سة 

الإ�سالم الذي ارت�ساه اهلل عزَّ وجل ديًنا لعباده ُم�ستِمال على َخـريي الدنيا 
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من مواليد اململكة العربية ال�سعودية، 

حــا�ــســل عــلــى الــدكــتــوراه مــن ق�سم 

بكلية  الإ�سالمي  الأدب  ومنهج  والنقد  البالغة 

�سعود  بن  حممد  الإمــام  بجامعة  العربية  اللغة 

الإ�سالمية، عمل اأ�ستاذا حما�سرا بها. 

و»بائعة  اأمــتــي«  »اإىل  منها:  كــثــرية،  ـــن  دواوي لــه 

اخلام�ص  القرن  واجهة  على  و»نقو�ص  الريحان« 

اإىل بع�ص  اإ�سافة  ع�سر«، و»اإىل حواء«، وغريها. 

الإ�سهامات النقدية مثل كتاب »الجتاه الإ�سالمي 

يف اآثار علي اأحمد باكثري« وغريه...

الديوان

ال�ساعر

تلميــذ النبــوة
)ديوان �صعر(

�ل�صاعر عبد �لرحمن �لع�صماوي 

»ُتـــعـــلـــمـــنـــا الـــــــنـــــــوازل حـــــني تــــاأتــــي
ــــُظ الــ�ــشــهــَم الــُهــمــامــا ــــوِق درو�ــــشــــاً ُت

ومـــا الــفــن الــعــظــام �ــشــوى اخــتــبــاٍر
ـــــن ا�ــشــتــقــامــا« ُيـــبـــنّي َمــــْن َهــــوى َوَم
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وُمن�ِسوؤها،  املباركة،  املدر�سة  هذه  مدير  �سخ�سية  جتلَّت  وهنا  والآخــرة، 

وامل�سرف عليها اإ�سرافًا كاماًل، تخطيطًا، واإدارًة، وتعليمًا، وتدريبًا عمليًا 

مل ت�سهد له الب�سرية مثياًل.

وكبارًا  �سغارًا  ون�ساًء،  رجاًل  تالميذها  علَّمت  التي  النبوة  مدر�سة  اإنَّها 

ال�سلوك  واأجمل  واأف�سلها،  الأخــالق  واأح�سن  واأرقــاهــا،  ال�سفات  اأعظم 

واأقومه. 

اإن قيمة حب الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم و�سحابته واآل بيته الأطهار 

العربي  الأدب  عرف  وقد  امل�سلمني،  لدى  امل�سرتك  اجلمعي  ال�سعور  ت�سكل 

بالنبي  واقتداء  حبا  تفي�ص  التي  الق�سائد  من  ممتدة  �سل�سلة  والإ�سالمي 

الكرمي واأ�سحابه واآل بيته، اإىل درجة اأنه لي�ص من باب الدعاء القول اإنه 

قلما يرد ديوان ل�ساعر يخلو من ق�سيدة اأو اأكرث يف التغني بذلك احلب، 

ول ميثل ال�سعر العربي والإ�سالمي احلديثان ا�ستثناء يف هذا املجال.

وقد �سعى ال�ساعر ال�سعودي عبد الرحمن الع�سماوي اإىل اأن يفرد ديوانه 

عن  بالتعبري  جميعها  ق�سائده  فازدانت  الغر�ص،  لهذا  النبوة«  »تالميذ 

عظيم حبه وتقديره للنبي �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم و�سحابته الكرام، 

الإيقاعية  العنا�سر  خمتلف  الغر�ص  لهذا  وا�ستدعى  الأطــهــار،  بيته  واآل 

والت�سويرية والبالغية، لتكون خادمة له يف ر�سم معامل ذلك احلب الذي 

يراه ال�ساعر عربون اإميانه والتزامه بقيم الإ�سالم.

والديوان خطوة يف طريق جتديد احلب الكبري لر�سول اهلل و�سحابته واآل 

بيته، واإبراز اأثر ذلك احلب يف توقريهم وتعظيم �ساأنهم، والهتداء بكرمي 

خ�سالهم وجميل ف�سائلهم.
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�ساء اهلل لكتابه احلكيم اأن يظل ينبوعا لالأ�سرار واللطائف، 

انتفاعه  اأوج  به  بلغ  قد  اأنــه  مايظن  جيل  كل  منه  ي�ستمد 

على  بناء  الالحقة،  لالأجيال  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  يقي�ص  ثم  وبغيته، 

القراآن  اآيــات  تـ�ستثري  متدبرة  عقوًل  خللقه،  واختبارا  ورحمته  عدله 

الكرمي و�سوره، وت�ستبطن معانيه التي لتنق�سي عجائبها...

51
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على  حا�سل  اليمن،  مواليد  من 

الإ�ــســالمــي  الفكر  يف  دكــتــوراه 

العاملية  اإفــريــقــيــا  جامعة  مــن  ال�سيا�سي 

منها:  عديدة  منا�سب  �سغل  باخلرطوم، 

بكلية  الإ�ــســالمــي  للفكر  م�سارك  اأ�ــســتــاذ 

ع�سو  وهــو  اليمينة،  تعز  جامعة  الآداب 

لـــالآداب  احلـــوار  موؤ�س�سة  ــاء  مــن
ُ
اأ جمل�ص 

والثقافة والفنون يف احلديدة. 

القراآن«، و»حا�سر  اإعجاز  البيان يف  اإيجاز  له موؤلفات عديدة، منها:» 

الإ�سالمية«،  الثقافة  يف  و»مباحث  ومع�سالته«،  الإ�ــســالمــي  الــعــامل 

و»التفكري املو�سوعي يف الإ�سالم«.

الكتــاب

املــوؤلف

اأ�سماء ال�سور ودورها

يف �سناعة النه�سة اجلامعة

د. فوؤ�د �لبنـــا

جميًعا  مقاطعها  وتتكامل  اآياتها  تت�شافر  القراآن  �شور  ُكــلَّ  اإنَّ   «
يف �ــشــيــاق �ــشــنــاعــة جــنــاٍح مــن الأجــنــحــة املــطــلــوبــة ملـــعـــاودة الإقـــالع 

احل�شاري«.
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وقد �سعى الباحث فوؤاد البنا اإىل اأن يويل اأ�سماء �سور القراآن الكرمي 

املنظور  �سوء  يف  لها  قــراءة  يقدم  واأن  والهتمام،  العناية  من  جانًبا 

احل�ساري الذي ميثل ثمرة التفاعل بني العقل والوحي والواقع، دون اأن 

يخرج بذلك عن �سنن ال�سوابط اللغوية وال�سياقية واملنهجية التي جتنب 

الباحث الوقوع يف مغبة التاأويل.

ومن مناذج ذلك، حتليله لأبعاد  دللة »العلق« يف �سورة العلق، وعالقة 

العلم  خطورة  تبني  ال�سورة  »هــذه  يقول:  احل�ساري،  بالنهو�ص  ذلك 

يف  بها  والرتقي  احل�سارية  البذرة   تنمية  يف  للقراءة  والأهميةالبالغة 

اأطوار احل�سارة، من طور اإىل طور، وتتخ�س�ص ال�سورة يف بيان اأهمية 

هذه القراءة يف اإيجاد »العلق« احل�ساري ، حيث جنني الأمة  يولد يف 

بطن الأفكار ويخرج من رحم القراءة.... ولذلك كانت »اقراأ« اأول كلمة 

يف اأول جملة  يف اأول اأمر يف اأول اآية يف اأول �سورة ، بل يف اأول ات�سال بني 

ال�سماء والأر�ص يف ظل نبوة حممد ¤ ، حيث مل يكن الر�سول ¤  قد 

بعث بالنبوة. وهذا يبني الأهمية غري املتناهية للقراءة يف توفري اأ�س�ص 

النهو�ص واأعمدة القيام وطاقات الإقالع احل�ساري..«
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متما�سكة  ت�سريعية  مبنظومة  الإ�سالمية  ال�سريعة  تتميز 

حلمتها  ومتثـِّل  �سداها  ل  ت�سكِّ القيم  من  مبجموعة  زة  معزَّ

غري مقت�سرة على اجلانب الإجرائي والقانوين .

ميثـِّل  فالعدل  الف�سل،  وقيمة  العدل  قيمة  ها  واأهمِّ القيم  اأبــرز  ومن 

ميثـِّل  والف�سل  الت�سريعية،  املنظومة  بناء  عليها  يقوم  �سلبة  اأر�سية 
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على  حا�سل  املغرب،  مواليد  من 

ــوراه الــدولــة يف الــدرا�ــســات  ــت دك

الفقه  لأ�ــســول  اأ�ــســتــاًذا  يعمل  الإ�سالمية، 

والعلوم  الآداب  بكلية  ال�سريعة  ومقا�سد 

ع�سٌو  وهو  باملغرب.  املحمدية  الإ�سالمية، 

وع�سو  امل�سلمني،  لعلماء  العاملي  بالحتاد 

وخبري  باملحمدية،  املحلي  العلمي  املجل�ص 

باملجمع الفقهي بجدة. له درا�سات وبحوث 

من�سورة باملجالت والدوريات املحكمة...

الكتــاب

املــوؤلف

الأ�سرة بني العدل والف�سل.. 

د. فريد �صكري

ثرِّل وحدًة قيا�شية للمجتمع، وُت�َشّكل املح�شن  » ومبا اأنَّ الأ�شرة مُتَ
اأن  فاملنا�شب  تــربــويــة،  و�شائط  عــرب  ويــ�ــشــّدرهــا  القيم  ينتج  الـــذي 
ت�شبح الأ�شرة يف ف�شاٍء قيميٍّ يحقق لها التما�شك الأ�شري ال�شليم 

والمتداد الجتماعي القومي«.
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الف�ساء الذي ميتد فيه هذا البناء ويتطاول وي�سمخ مر�سو�سا بالقيم 

ي�سد بع�سه بع�سا.

ا�ستمال  وهي  اأولية،  مبالحظة  نخرج  الكرمي،  القراآن  يف  وبالتاأمل 

ال�سرعية  الأحكام  كافة  يف  والف�سل  للعدل  كاملة  نظرية  على  القراآن 

وخا�سة اأحكام الأ�سرة، حيث يزخر القراآن الكرمي بالعديد من املبادئ 

الفردية  املــجــالت  خمتلف  يف  الإنــ�ــســان  حياة  تنظم  التي  والــقــواعــد 

يح�سن  اأن  اإىل  امل�سلم  العقل  من  حمتاجة  مبادئ  وهــي  واجلماعية، 

ماألوفاته  �سياغة  ويعيد  احلياة،  واقــع  يف  وتنزيلها  ومتثلها  تدبرها 

الفكرية وال�سلوكية على ن�سق هدايات القيم القراآنية .

خيوطها،  وتتبع  النظرية  بهذه  الأويل  التعريف  الدرا�سة  هذه  وتروم 

بعد  ف�سولها  متديد  اأفق  يف  الكربى  ومعاملها  العامة  مالحمها  ور�سم 

حتديد اأ�سولها .

تلك  اإحــدى  عنا�سر  يجمع  اأن  اإىل  �سكري  فريد  الباحث  �سعى  وقد 

القواعد، ويعيد �سلكها يف منظومة متوازنة تك�سف عن جوهر التوجيهات 

القراآنية يف مو�سوع الأ�سرة تاأ�سي�سا وع�سرة وتفاعال، وقد دلل على اأن 

تلك التوجيهات تقدم »نظرية« ت�سبط العالقة بني مكونات الأ�سرة يف 

ظل التعاليم ال�سمحة للقراآن الكرمي.

والكتاب اإ�سهام مبارك يف تقوية روح الفهم ال�سديد لهدايات القراآن 

التي جتعل من العالقة بني مكونات الأ�سرة امل�سلمة رابطة تتجاوز اإطار 

العدل لرتتقي يف اآفاق الف�سل والإح�سان.
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جعلت  اأن  الإ�سالمية  العربية  احل�سارة  مميزات  من 

ال�سعر مكونا اأ�سا�سيا من مكونات الذوق والثقافة يف البيئة 

الجتماعية، ون�ساأ فيها ال�سعراء ودرجوا على اأن تكون اأ�سعارهم خادمة 

للحكمة والقيم متفاعلة مع ق�سايا الأمة.

وما يزال هذا �ساأن ال�سعر وال�سعراء، تتغري الدول والإيديولوجيات، 

53
ر 

دا
ــ
�ص

لإ
ا

حا�سلة  الأردن،  مواليد  من 

اللغة  اللي�سان�ص يف  �سهادة  على 

َت�سغل  الأردنية،  اجلامعة  من  الإجنليزية 

لرابطة  الإقليمي  الأردن  مكتب  رئي�سة 

جمل�ص  وع�سو  العاملية،  الإ�سالمي  الأدب 

كل  ع�سوية  اإىل  اإ�سافًة  الرابطة،  مــنــاء 
ُ
اأ

ــاد  والحترّ الأردنــيــني،  ــاِب  الــُكــترّ رابطة  من 

دباء والُكترّاب العرب. لها دواوين 
ُ
العام لالأ

�سعرية كثرية، منها: »وم�ص اخلاطر« و»�سالة النار« و»عقد الروح«...

الديوان

ال�ساعرة

هي القــــد�ص

)ديوان �صعر(

لل�صاعرة: نبيلة �خلطيب

زاهـــًرا تخافق  قنديل  الــقــد�ــس  يف 
يلــــــوح فهو  الريـــــح  هبوب  برغم 

الندا َيــُرّد مع  القد�س ناقو�ٌس  ويف 
مديــــــــح الــلــغــات  ُكـــلرِّ  يف  وللقد�س 
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يوؤكد  مما  والقيمية،  اجلمالية  وظيفتيه  يف  را�سخا  يبقى  ال�سعر  لكن 

ا�ستحالةت�سوره خارج هذين الإطارين.

وديوان » هي القد�ص...« لل�ساعرة نبيلة اخلطيب ي�سم ق�سائد تبعث 

يف النفو�ص والأرواح معاين ال�سمود والعزة والت�سوف اإىل معايل القيم، 

الدنيا  حطام  عن  وتعاليها  الروح  �سفاء  نحو  الرتقاء  على  واحلر�ص 

وماآربها.

القد�ص..«،  »هي  ا�سم  ديوانها  على  تطلق  اأن  ال�ساعرة  اآثــرت  وقد 

القد�ص  مبركزية  منها  اإميانا  املجموعة،  ق�سائد  اإحــدى  من  امل�ستمد 

يف ال�سعور اجلمعي الإ�سالمي، واأمال يف اأن تبقى القد�ص حية بذاكرة 

امل�سلمني والعامل رغم ما يحيط بها من ظروف ماأ�سوية تن�سرها و�سائل 

الإعالم �سباح م�ساء.
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ْت العمارة يف القرن املا�سي بالكثري من املتغريات اجلذرية  َمررّ

احلداثة  ملفهوم  الأ�سا�سية  اخلطوط  ر�سم  ا�ستطاعت  التي 

اأت لن�سوء مفاهيم جديدة  وما بعد احلداثة، حيث اأ�س�ست تلك التيارات ووطرّ

وظهور مدار�ص معمارية معا�سرة، ن�ساأت وانت�سرت يف خمتلف بقاع العامل، 

اإىل اأن و�سلت اإىل بقاع العامل العربي ب�سبب الحتكاك مع الغرب وما خلفه 
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مـــن مــوالــيــد املــمــلــكــة الــعــربــيــة 

ماج�ستري  على  ال�سعودية، حا�سل 

�سعود  امللك  جامعة  من  العمارة  يف  العلوم 

والتخطيط  العمارة  وبكالوريو�ص  بالريا�ص، 

يعمل  بــالــدمــام.  في�سل  املــلــك  جامعة  مــن 

العمارة  توثيق  يف  وباحثا  معماريا،  مهند�سا 

العلمي  اإنــتــاجــه  .مـــن  باململكة  التقليدية 

املقدم  املنورة«  املدينة  يف  الرتاثية  »العمارة 

للموؤمتر الدويل للرتاث العمراين الذي اأقيم 

يف مدينة دبي بالإمارات العربية املتحدة �سنة 2007 م .

الكتــاب

املوؤلف

م�سـار العمارة املعا�سرة

واآفــاق التجديد

للمهند�ش فالح �ملطريي

»اإننا اليوم يف اأم�س احلاجة اإىل �شحوة معمارية تعيد اإىل اأذهاننا 
ونعيد  لنجلوها  وفــنــونــهــم،  امل�شلمني  لــعــمــارة  الــذهــبــيــة  الــعــ�ــشــور 

�شياغتها بقالب ع�شري متميز..«
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ذلك الحتكاك من �سدمة ح�سارية للمنتوج املعماري املحلي، وما لقته تلك 

العمارة اجلديدة من قبول اأو رف�ص يف البيئة املحلية.

 كثرية هي الكـتابات التي ا�ستغلت باإبراز خ�سائ�ص العمارة الإ�سالمية، 

والإ�سادة مبواءمتها للمقت�سيات النف�سية والبيئية، واخل�سو�سيات الفردية 

ماآلت  جانب  من  املو�سوع  اإثارة  اإىل  ت�سعى  التي  الكتابات  لكن  والأ�سرية، 

العمارة املعا�سرة، والأعطاب التي نتجت عن اخل�سوع للتقليعات احلداثية 

والتكنولوجية بعيًدا عن مراعاة املحيط الثقايف والبيئي للنا�ص...

»م�سار  كتاب  يتمتع  الزاوية،  هذه  ومن  نــادرة،  تبقى  الكتابات  هذه  مثل 

من  ق�سايا  يثري  لأنه  العلمية،  بقيمته  التجديد«  واآفــاق  املعا�سرة  العمارة 

العمارة  حركة  توقف  ل  وم�ساريع  وبرامج  خطط  اإىل  تتحول  اأن  �ساأنها 

املعا�سرة، واإمنا جتعلها ت�سري على هدى وتوافق مع قيم التعاليم الإ�سالمية 

التي حتقق مقا�سد اخللق يف حفظ النف�ص والعقل والدين واملال والعر�ص، 

وتكون امتدادا لل�سمات واخل�سائ�ص التي ميزت احل�سارة الإ�سالمية عرب 

حتققها التاريخي الذي انطلق من املدينة املنورة، وامتد اإىل القاهرة وبغداد 

ودم�سق واأ�سفهان ومراك�ص والقريوان والأندل�ص وغريها من حوا�سر العامل.

ميزان  جتعل  تنويرية  حركة  اإحــداث  يف  ي�سهم  البعد،  بهذا  والكتاب، 

جودة العمارة وقيمتها مرتبطة بتحقيق اأكرب قدر من التوازن بني الإن�سان، 

مبختلف اأبعاده العقدية والنف�سية والجتماعية والبيئية، والعمران... �سواء 

يف امل�ساكن اأو املوؤ�س�سات اأو الف�ساءات العامة.
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ال�سرعي  التكوين  منهج  ت�ستعر�ص  للدعاة  موجهة  ر�سالة 

والفكري والأخالقي للدعاة، وو�سع معايري وموا�سفات قيا�سية 

للداعية على ب�سرية، وذلك حتى ت�سهل عليهم مهمة تو�سيل ر�سالة الإ�سالم 

�سافية نقية كما اأنزلها اهلل، يقول ال�سيخ الغزايل وهو يتحدث عن تكوين 
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من مواليد م�سر، تخرج من كلية 

مدر�ًسا  بها  وعمل  الدين،  �سول 
ُ
اأ

والإر�ساد،  والدعوة  واحلديث  القراآن  لعلوم 

وكان ين�سر مقالته مبجلة الهداية، كما كان 

موؤلفاته:  مــن  بها.  الفتوى  جلنة  يف  ع�سًوا 

و»املنهل  الــقــراآن«  علوم  يف  العرفان  »مناهل 

وموقف  و»الــبــدع  احلديث«  علم  يف  احلديث 

الإ�سالم منها« تويف �سنة 1948م.

ق�سم  الأزهر،  يج جامعة  ِخررّ وخطيب،  اإمام  مواليد م�سر،  من 

ال�سريعة الإ�سالمية، تخ�س�ص اأ�سول الفقه، عمل باحًثا �سرِعيًّا 

بق�سم  وباحث  القاهرة،  فرع  باأمريكا،  ال�سريعة  فقهاء  جممع  من  كل  يف 

ال�سريعة التابع ل�سركة حرف للربجميات الإ�سالمية.

الكتــاب

املوؤلف

املحقق

ر�سالة يف الوعظ والإر�ساد وطرقهما

لل�صيخ حممد عبد �لعظيم �لزرقاين

 حتقيق: عبد �لقادر حممد �ملهدي �أبو �صنيج

»ر�شالٌة تتاآزر مع غةرها لرت�شد النا�س اإىل ما ينبغي اأن يقوموا 
ال�شهود  اإىل  الــنــا�ــس  لــيــقــودوا  بــه لن�شر احلــق واخلـــةر، وتــذكــرهــم 

احل�شاري وتنقذهم من الإخفاق والإحباط..«



119

اهلل  اإن  ناجح!  كل جهاز  الأ�سا�ص يف  الدعاة هو حجر  تكوين  »اإن  الدعاة: 

وروحية  عقلية  بعنا�سر  وزودهم  الب�سرية،  املعادن  اأنف�ص  من  ر�سله  اختار 

الآفاق  اأ�سحاب  الدعوة  ن�سر  يف  خلالفتهم  ي�سلح  فلي�ص  ثم  ومن  بة،  غالرّ

ُيْكَن�ُسوا  اأن  فيجب  واملرتزقون  املتملقون  اأما  الرخي�سة!  واملواهب  ال�سيقة 

كن�ًسا من هذا امليدان، فلي�سوا ي�سلحون له اأبدا. ونحن، نتبع كتابا هو قمة 

العاطفة  حي  ذواقة  اأديب  اإل  الكتاب  هذا  فهم  ميلك  ول  العربية  البالغة 

ذكي الفكر، ولذلك ينبغي البتعاد -يف علوم الدين كلها- عن ذوي امل�ساعر 

اخلامدة والأذهان اخلاملة فهم ل ي�سلحون للفقه فكيف ي�سلحون لتفقيه 

غريهم؟!.

وهي ر�سالة �سغري حجمها كثري نفعها، جعلها املوؤلف -رحمه اهلل تعاىل- 

مادة للتدري�ص بكلية اأ�سول الدين بق�سم الوعظ والإر�ساد -وهو ق�سم جديد 

التي  الكتب  اأوائل  من  وهي  عامة.  الإ�سالمي  العامل  ويف  خا�سة-  بالأزهر 

�ست يف ق�سم اإجازة الوعظ والإر�ساد بكلية اأ�سول الدين بالأزهر  َفْت وُدَررّ لِّ
ُ
اأ

ال�سريف. 

الأزهــر، �سمن  والدعوة يف م�سر  الدعاة  بحال  الرتقاء  منها  والغر�ص 

م�سروع الإ�سالح الذي قام به �سيخ الأزهر ال�سيخ املراغي رحمه اهلل وطيب 

اهلل ثراه.

والر�سالة تتخذ من القراآن وال�سنة م�سدرا لالإر�ساد وقيادة الأمة للر�سد. 

ر�سي اهلل عنهم  ال�سحابة  املر�سدين -من  اأعمال  اأن من م�سادرها  كما 

الإ�سالمي  العاملني- والأخذ من كتب الرجال والتاريخ  والتابعني والعلماء 

كم�سدرين مهمني من م�سادر قيم الإ�سالم وتراثه العملي. وهي تتعامل مع 

اأ�سا�ص متني هو: كون �سريعة الإ�سالم �ساحلة  قيم الإ�سالم واأخالقه على 

من  الهوية  على  حتافظ  لع�سرها  بالن�سبة  كذلك  وهي  ومكان،  زمان  لكل 

وافدات الفكر امل�سادم للِفَطِر واملحارب للعمران.
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م�ستجيبة  الإ�ــســالم  �سريعة  تكون  اأن  اهلل  حكمة  اقت�ست 

تتلقاها  ال�سليمة،  الطبائع  مع  من�سجمة  الفطرة،  ملقت�سيات 

ن�سان  الإ مل�سالح  حتقيقا  جاءت  نها  اأ على  يدل  بي�سر  والقلوب  العقول 

واملعاد. املعا�ص  يف 

56
ر 

دا
ــ
�ص

لإ
ا

ــن مــوالــيــد جــمــهــوريــة م�سر  م

دكتوراه  على  حا�سل  العربية، 

كلية  من  الإ�سالمية  ال�سريعة  مقا�سد  يف 

ع�سرون  القاهرة،له  جامعة  العلوم  دار 

والدعوة  والأ�سول  الفقه  يف  من�سورًا  كتابا 

والرتبية، اأبرزها: »نظرية اجلرب يف الفقه 

العمل  يف  املــــراأة  »م�ساركة  الإ�ــســالمــي«، 

ومقا�سدها«...  الدينية  »احلرية  العام«، 

ف�سال ً عن املقالت املن�سورة يف املجالت وال�سحف الورقية والإلكرتونية، 

و�سارك يف العديد من املوؤمترات الدولية .. ويعمل م�ست�ساًرا  دعويًّا.. 

وهو ع�سو يف عدد من املوؤ�س�سات العلمية العاملية.

الكتــاب

املوؤلف

مقا�سد الأحكام الفقهية

د. و�صفي عا�صور �أبو زيد

»ُيَعدُّ فهم الأحكام الفقهية يف �شوء مقا�شدها اأهم خطوة لتنزيل 
ويــويف متطلباته  الــواقــع  مبا يحقق م�شلحته  ال�شرعي يف  احلكم 
حق الوفاء، ومبا ليتعار�س مع اأ�شول ال�شريعة ومقرراتها العامة 

ومقا�شدها العالية..« 
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وقد اجتهد البحث الأ�سويل والفقهي يف بيان اأ�سرار ظواهر ذلك الي�سر 

وال�ستجابة والن�سجام يف خمتلف الأحكام ال�سرعية، ونتج عن ذلك تراث 

�سخم وممتد من امل�سنفات والأقوال يف مو�سوع مقا�سد الأحكام ال�سرعية.

واحلقيقة اأنه لن يت�سنى لنا فهم �سريعة اهلل تعاىل ب�سكل �سحيح و�سليم 

اإل اإذا وقفنا على اأ�سرار اأحكامها وغاياتها ومقا�سدها، فهذا وحده الذي 

كما  واأحكامه،  و�سريعته  الإ�سالم  فهم  يف  �سلبة  اأر�ــص  على  نقف  يجعلنا 

رّننا من �سحة التفاعل مع الواقع والنفعال بالع�سر، ول يجعلنا نعي�ص  ميـَكـ

يف التاريخ بعيًدا عن هموم الواقع ومتطلباته.

�سياقها  يف  نفهمها  �سوف  ومقا�سدها  اأ�سرارها  فهم  اأجل  من  اأنه  ذلك 

الجتماعي والتاريخي وال�سيا�سي والفكري، و�سوف نـُلـَزُم باأن نعرف اأ�سباب 

نزول الآية، اأو اأ�سباب ورود احلديث، ونـُجري الن�سو�ص ال�سرعية ال�سريفة 

اأجل حتقيق  على �سـنَن كالم العرب ومقت�سياته، فهذا كله �سنلتزم به من 

الفهم املقا�سدي لل�سريعة ون�سو�سها.

واإذا كان البحث يف املقا�سد العامة قد حظي باهتمام كبري يف ال�سنوات 

القليلة املا�سية، و�سنفت حوله كتب، واأجنزت اأطاريح علمية، فاإن البحث 

الفقهية  الأحكام  هذه  من  حكم  كل  بتتبع  اجلزئية،  الأحكام  مقا�سد  يف 

اجلزئية ، مازال يف حاجة اإىل عناية خا�سة، �سواء يف تتبع اأقوال العلماء يف 

املو�سوع، اأو يف اإجناز الدرا�سات اخلا�سة.

وقد �سعى الدكتور و�سفي عا�سور اأبو زيد اإىل العتناء بهذا امل�ستوى من 

كفيلة  حميدة  خال�سات  اإىل  وانتهى  ال�سرعية،  الأحكام  مقا�سد  م�ستوى 

بالتحفيز على موا�سلة البحث الرتبوي والأكادميي يف املو�سوع.
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 امتدت الو�سطية يف خمتلف جمال القيم الإ�سالمية، واأ�سحت 

ال�سلوك  يف  امل�سلمة،  لالأمة  احل�ساري  الك�سب  يف  بارزة  �سمة 

الإ�سالمي  الفكر  اأثــمــر  وقــد  الــدولــيــة،  والــعــالقــات  والجتماعي  الــفــردي 

م�سنفات كثرية يف ر�سد ذلك المتداد.
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على  حا�سل  دم�سق،  مواليد  مــن 

جامعة  مــن  الآداب  يف  الــدكــتــوراه 

يف  العليا  للدرا�سات  اأ�ستاًذا  يعمل  القاهرة، 

الإ�سالمية  �سعود  بــن  حممد  الإمـــام  جامعة 

العرب  الكتاب  اد  باحترّ ع�سو  وهو  بالريا�ص، 

ورابطة الأدب الإ�سالمي العاملية. 

النقد  ال�سعر يف  من موؤلفاته: »ق�سية عمود 

ال�سعر«،  نقد  يف  النبوية  و»النظرة  العربي«، 

ــة الــغــربــيــة..«، و»ديـــوان  ــي ــذاهــب الأدب و»امل

عبد اهلل بن رواحة« وغريها..، اإ�سافة اإىل ع�سرات الدواوين واملجموعات 

الق�س�سية.

الكتــاب

املوؤلف

الو�سطية يف منهج الأدب الإ�سلمي 
د. وليد ق�صاب

» الأدب الإ�شالمي حقيقة ل ميلك اأحٌد اأن يجحدها، بداأ مع نزول 
و�شيبقى  النا�س هذا،  يوم  اإىل  يومذاك  ُم�شتمرٌّ من  الوحي، وهو 

ما دام الإ�شالم، فهو اأدب الفطرة، والإ�شالم هو دين الفطرة«.
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غري اأن احلديث عن الو�سطية يف منهج الأدب الإ�سالمي حمتاج اإىل مزيد 

وليد ق�ساب يحظى  الدكتور  كتاب  فاإن  املنطلق،  ومن هذا  وتاأ�سيل،  بيان 

موقعا  لها  تتخذ  مالمح  لإبــراز  ونقدي  تاأ�سيلي  جهد  فهو  نوعية،  باأهمية 

متوازنا بني العديد من الثنائيات التي اأرهقت كاهل الأدب والنقد، قدميا 

الفنية واملذهبية،  ال�سكل وامل�سمون، واللتزام واحلرية  وحديثا، من مثل: 

والقدمي  والعاطفة،  والعقل  والواقعية،  واملثالية  واملو�سوعية،  والذاتية 

واحلديث....

 ولقد كان اأدبنا العربيرّ يف ع�سوره القدمية اأكرث قدرة على حمل ر�سالة 

هذه الأمة، والتعبري عن قيمها ومثلها، لأنه مل يكن واقعا حتت تاأثري ثقافة 

واأ�سيال،  متما�سكا  كان  الآن،  حا�سل  هو  كما  لبرّه،  وتخلب  تبهره،  اأخــرى 

بعظمة  ثقته  ومن  واأ�سالتها،  الأمــة  متا�سك  من  واأ�سالته  متا�سكه  ا�ستمد 

الر�سالة التي ينتمي اإليها..

اآداب  وبني  بينه  امل�سرتكة  املالمح  اأدب، مهما كرثت  اأي  اأن  واحلقيقة 

موجودين  غري  ومتيرّز  فرادة  وله  معينة،  خ�سو�سية  ذو  هو  الآخرين، 

يف العامل، لأن الأدب �سورة الأمة التي اأنتجته، ووجه من وجوه اأ�سلوبها 

وعنوان  �سخ�سيتها،  رمز  اإنه  والإن�سان،  الكون  اإىل  ونظرتها  احلياة  يف 

من  مرباأ  ول  كالعلم،  حمايًدا  لي�ص  فهو  هويتها،  على  والدالرّ  ثقافتها، 

مثله. النتماء 

اإن مذاهب الأدب، عند جميع الأمم، وعند اأ�سحاب الجتاهات الفكرية 

منطلقاتها  ومــن  اأنتجتها،  التي  الثقافة  ن�سيج  من  ونت  تكرّ قد  املختلفة، 

الفل�سفية والعقيدية.
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كافة،  الب�سرية  اإىل  اخلالدة  تعاىل  اهلل  ر�سالة  الكرمي  القراآن 

احلال  يف  �سالحهم  ق  يحقرّ ملا  الب�سر  هداية  الأ�سا�ص  هدفها 

وفالحهم يف املاآل.

يزال،  وما  الإن�سان،  �سعى  م�سمون  ذات  الر�سالة  هذه  اأن  هذا  ومعنى 

، الذي يجب التزامه يف  اإىل الوقوف عليه باعتباره هو مراد اهلل عزرّ و جلرّ

بواجب  وقياما  و عال،  العبودية هلل جلرّ  ملبداأ  كلرّ جمالت احلياة، حتقيقًا 

العمران.
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املغرب، حا�سلة على  من مواليد 

ودكتوراه  العليا  الدرا�سات  دبلوم 

تعمل  باجلديدة.  الآداب  كلية  من  الدولة 

اأ�ستاذة للتعليم العايل بالكلية نف�سها، وُتدير 

احل�سارية  والــدرا�ــســات  الأبــحــاث  خُمــَتــرب 

الــتــابــع جلــامــعــة �ــســعــيــب الــــدكــــايل. من 

احلياة  »األفاظ  املُنجزة:  العلمية  م�ساريعها 

ال�سريف  النبوي  احلديث  يف  الجتماعية 

من خالل �سحيح م�سلم.. درا�سة دللية معجمية«، و»درا�سة يف غريب 

احلديث من خالل املعجم املفهر�ص لألفاظ احلديث«.

الكتــاب

املوؤلف

 املدخل املعريف واللغوي

للقراآن الكرمي

د. خديجة �إيّكـــر

».. وهذا يعني اأن القراآن له نظامه  اللغوي الذي يتعني الك�شف 
عنه ودرا�شته  واتخاذه اآلية من اآليات تدبره وا�شتنباط هداياته«.
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من  تعاىل  اهلل  مــراد  حتديد  حماولة  على  املف�سرون  علماوؤنا  عمل  وقد 

وجتارب  ومعارف  علوم  من  لديهم  متاحًا  كان  ما  وفق  القراآين  اخلطاب 

م�ستوى  اإىل  ــرَق  ي ومل  تطبيقي،  طابع  ذا  ظل  عملهم  اأن  غري  وخـــربات، 

مباحث  بع�ص  يف  متمثلة  �ساملة  وغري  حمــدودة  حمــاولت  يف  اإل  التنظري 

علوم القراآن و�سوابط التاأويل، مما يجعل احلاجة قائمة ل�سياغة نظرية 

�ساملة للتف�سري ت�ستفيد من اأعمال املف�سرين والأ�سوليني والفقهاء واللغويني 

درا�سة  يف  احلديثة  املناهج  على  النفتاح  مع  الكالم،  وعلماء  والبالغيني 

للتف�سري  كاملة  �ساملة  نظرية  �سياغة  بهدف  وذلــك  واخلــطــاب،  الن�ص 

تراعي خ�سو�سيات القراآن الكرمي، ولها كفاية الو�سف والتحليل والتنظري 

وَرَنة حتى ت�سبح عملية التف�سري عملية علمية مو�سوعية. والنمذجة وال�سرّ

التف�سري  �ساملة يف  نظرية  الإ�سهام يف �سياغة  اإىل  الكتاب  ويهدف هذا 

وتوقف  الكرمي،  للقراآن  الرا�سدة  املقا�سدية  القراءة  حتقيق  من  ننا  متكرّ

التدبر  ت�ساعده على  املراد بطريقة علمية ومو�سوعية،  املعنى  ي على  املتلقرّ

والعمل مبقت�سى هدايات القراآن وتنزيلها على الواقع، بغية تعبيد احلياة، 

كلرّ احلياة، هلل ربرّ العاملني وعمارة الأر�ص وال�سعي فيها اإ�سالحًا ل اإف�سادًا.

درا�سة  يف  ية  َن�سرّ لنظرية  منهج  و�سع  نحو  ر  اإيكرّ خديجة  الباحثة  وتتجه 

اخلطاب القراآين باعتباره ي�سكل وحدة ن�سقية ل ميكن فهم اإحدى جزئياته 

يحاول  فالبحث  اأخــرى  اأما من جهة   . الكلرّي، هذا من جهة  اإطــاره  اإل يف 

اهلل  من  ر�سالة  باعتباره  القراآين  للخطاب  التوا�سلية  الأبعاد  عن  الك�سف 

النا�ص كافة بهدف  اإىل  الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم  تعاىل حملها ر�سوله 

هدايتهم ملا ُيحقق �سالحهم يف احلال وفالحهم يف املاآل.

ومن هنا، فاإن املنهج املترّبع يعتمد هذه الروؤية ويعمل على ت�سريفها اإىل 

نواة  يكون  لأن  ير�سحه  مما  واملعا�سرة،  الأ�سالة  بني  يجمع  علمي  م�سروع 

اإبداع حقيقي ولي�ص تلفيقا بني القدمي واجلديد. ولعل م�سروًعا كهذا يعترب 

فتًحا علميًّا كبرًيا يحتاج اإىل ت�سافر اجلهود للوفاء مبتطلرّباته.
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داَر جَدٌل وا�ِسٌع حول موقع ال�سعر يف خريطة العلوم والفنون 

اأم  ترًفا  ال�سعر  كــان  اإذا  ما  وحــول  الإ�سالمية،  واملــعــارف 

�سرورة؟.. وكيف كانت الأحاديث النبوية ال�سحيحة حتتفي بال�سعر... 

القيم  التاريخية  املراحل  ال�سلف عرب خمتلف  ال�سعر لدى  َل  ثَّ مَتَ وكيف 

ال�ساحلة اإىل اأن تعددت اأغرا�سه ووظائفه يف حياة الأمة امل�سلمة؟!.. 

59
ر 

دا
ــ
�ص

لإ
ا

حا�سل  املـــغـــرب،  مــوالــيــد  مــن 

الآداب،  يف  الـــدكـــتـــوراه  عــلــى 

العاملية. الإ�سالمي  الأدب  رابطة  ع�سو 

اإعجاز  »ق�سايا  منها:  عديدة،  موؤلفات  له 

الأول  القرن  ن�سو�ص  يف  الكرمي  الــقــراآن 

الرا�سدين:  اخللفاء  و»اأمــثــال  الهجري«، 

حــيــاة«،  منهج  و»احلــــوار  وتــوثــيــق«،  جمع 

منها:  ق�س�سية  جمموعات  اإىل  اإ�سافة 

»اخليل والليل«، و»�سرمي«، و»ال�سالك«، و»اأبراج«.

الكتــاب

املوؤلف

اأحاديث ال�سعر وال�سعراء

د. �حل�صني زروق

اأغفلته معظم درا�شاتنا املتخ�ش�شة  اأكر رحابة..  اأُفًقا  » �شرتتاد 
وهذا  ال�شيقة،  حدودهما  يف  والنقد  الأدب  جمال  على  لقت�شارها 
الأفق هو موقع تلك الن�شو�س من ت�شور الإ�شالم لبناء احل�شارة«.
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الدرا�سة  هذه  عليها  جتيب  اأن  حتــاول  وغريها...  الأ�سئلة  هذه  ُكــلُّ 

النقدية التاأ�سيلية املتميرّزة التي تدور حول »اأحاديث ال�سعر وال�سعراء« 

ُيَعدُّ  ما  �سمن  تندرج  درا�سة  وهي  زروق...  احل�سني  الأ�ستاذ  للباحث 

اإ�سهاًما يف �سبيل اإعادة العتبار لدور ال�سعر ومركزيته لي�ص يف منظومة 

احلياة  يف  لدوره  واإمنا  فح�سب،  فروعها  مبختلف  الإ�سالمية  املعارف 

اإىل  تن�ساف  ح�سارية،  ثقافية  اأدبية  قراءة  بحق،  وهي،  عام..  ب�سكٍل 

�سل�سلة الدرا�سات التي تقدم منهجا تاأ�سيليا يف �سياغة الأحكام النقدية 

يقوم على ال�ستقراء والتحليل ال�سياقي بالدرجة الأوىل.

ومدار هذا البحث على حمورين:

بال�سعر  اخلا�سة  ال�سحيحة  النبوية  الأحاديث  عر�ص  الأول:  املحور 

وال�سعراء، وبناء الدرا�سة وال�ستنتاجات عليها دون �سواها، ت�سحيًحا 

مل�ساٍر خاطئ يف الدرا�سات النقدية العربية تنهج فيه نهَج حاطب ليٍل، 

ل تدري ماذا جتمع، وتبني اأحكاما غري �سليمة.

اأغفلته  اأكرث رحابة  فًقا 
ُ
اأ اأنَّ هذه الدرا�سة �سرتتاد  والأمر الآخر: هو 

معظم درا�ساتنا املتخ�س�سة لقت�سارها على جمال الأدب والنقد يف 

ت�سور  من  الن�سو�ص  تلك  موقع  هو  الأفــق  وهــذا  ال�سيقة،  حدودهما 

الإ�سالم لبناء احل�سارة.
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كانت الو�سية، ومل تزل، اأحد املكونات الأ�سا�سية يف بناء وعي 

الأمة الإ�سالمية، وت�سييد النموذج الإن�ساين الذي يليق بر�سالة 

ُي�ساعُد على ريا�سة النف�ص  اأدب الو�سايا  اإنَّ  اإْذ  للنا�ص،  اأخرجت  اأمة  خري 

النفو�ص  واأجلرّ من �سقل  اأ�سمى  ثمة غاية لالأدب  ولي�ص  الأخالق،  وتهذيب 

ا�ستلهام  على  ُي�ساِعُد  فهو  فيها،  والف�سيلة  اخلــري  قيم  وبــث  وتهذيبها، 

ي بهم،  اه التاأ�سرّ جناحات اأولئك احُلكماء النا�سحني الناجحني، ويدفع باجتِّ

ا  تنا الإ�سالمية بالرغم مِمرّ مَّ
ُ
وال�ستفادة من خال�سة جتاربهم.. ل�سيما واأنَّ اأ
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خريج  ب�سوريا،  حلب  مواليد  من 

الــ�ــســرعــيــة،  الــعــلــوم  نه�سة  دار 

من  العالية  الإجــــازة  درجـــة  على  وحــا�ــســل 

اأول  وخطيًبا  اإمــاًمــا  يعمل  الأزهـــر،  جامعة 

بدولة  الإ�سالمية  وال�سئون  الأوقــاف  بــوزارة 

الفتوى  هيئة  �سر  اأمــني  ي�سغل  كما  الكويت، 

بالوزارة  ال�سرعية  والبحوث  الإفتاء  بقطاع 

»الإن�سان  منها:  عديدة،  موؤلفاٌت  له  نف�سها. 

«، و»و�سايا وِعظات  بني ال�سحر والعني واجلانرّ

قيلت يف اآخر احلياة« و»�سنعة الكتاب واأخبار الُكترّاب« وغريها...

الكتــاب

املوؤلف

من اأدب الو�سايا

�ل�صيخ: زهري حممود حموي

»لي�س ثمة غاية لالأدب اأ�شمى واأجّل من �شقل النفو�س وتهذيبها، 
وبث قيم اخلةر والف�شيلة فيها«
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اأخالقية حقيقية،  اأزمًة  تعي�ص  فاإنَّها  اأخالقي عظيم،  به من موروث  تتمتع 

العنف  وتــرية  وَت�ساُعِد  القيم،  منظومة  تراُجع  خالل  من  اآثــاُرهــا  تظهر 

ي العالقات الإن�سانية، و�سعف الُعَرى والأوا�سر الجتماعية والأ�سرية. وتردرّ

ل يف الرتاث العربي الإ�سالمي يجد اأنَّ الو�سايا، باعتبارها من  ولعل املتاأمرّ

و�سائل التوا�سل الرتبوي واحل�ساري، توالت عرب خمتلف الأع�سر واترّ�سعت 

اأن يكون لها وعاء ميثل م�ستودع  يف مو�سوعاتها واأ�ساليبها، مما ا�ستدعى 

اخلربة وع�سارة التجربة احل�سارية الإ�سالمية على امتداد م�سريتها...

َفُه اإىل جمعه وت�سنيفه وتقدميه  وهذا العمل الأدبي هو �ِسْفٌر وفق اهلل ُموؤلِّ

واحٍد  �سياٍق  لأنه جمع يف  منه،  الإفادة  ت�سهل  رٍة  وُمَي�سرّ يف �سورٍة جامعٍة 

ق يف بطون امل�سادر الدينية والأدبية والتاريخية ما بني و�سايا جامعة  ما تفررّ

ال�سرعي..  العلم  والتعليم وطلب  بالرتبية  الأخالق، وو�سايا متعلقة  ملكارم 

وو�سايا يف العالقات الأ�سرية.. وو�سايا يف الإدارة وال�سيا�سة وتدبري املُْلِك... 

ة البدن... وقد اأورد املوؤلف من الو�سايا التي يعتقد  حَّ وو�سايا يف الطب و�سِّ

د روؤاها وتنوع اهتماماتها، علًما باأن  اأنها ترثي الثقافة الإ�سالمية على تعدرّ

بالعالقات  يتعلق  ي�ستمل على فهوم وجتارب خا�سة، ل �سيما فيما  بع�سها 

الجتماعية، اأو الن�سائح الطبية... وقد َعلََّل الكاتب ذلك برغبته يف اإثراء 

وتنويع املعلومة، ولبيان اأن العلماء امل�سلمني �ساركوا يف كل ميادين املعرفة، 

يَّزوا يف كلِّ فنٍّ مار�سوه... واأبدعوا يف كل ميدان دخلوه، ومَتَ
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مل يزل الفكر الإ�سالمي، يف �سياقاته املختلفة، م�سدوًدا اإىل 

احليوية  املو�سوعات  اأهم  من  واحــًدا  باعتباره  ال�سنن  فقه 

الأ�سئلة  من  عــدد  على  لالإجابة  ًّا  مـُهـِمـ جمــاًل  درا�ستها  ت�سكـرّل  التي 

واقعها  يف  �سواء  والإن�سان  واحلياة  الكون  حول  املثارة  والإ�سكالت 

كبل طاقة  الــذي  املـــاأزق احل�ساري  من  واخلـــروج  مــاآلتــهــا...،  يف  اأو 

امل�سلمني يف ظل مفاهيم جربية مل تتبني حدود القدر ومعامل احلرية 

الإن�سانية يف الك�سب والبتالء. 
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حا�سل  ــر،  اجلــزائ مواليد  مــن 

يف  والــدكــتــوراه  املاج�ستري  على 

الأدب العربي، يعمل اأ�ستاذا بكلية احل�سارة 

بجامعة  الإن�سانية  والــعــلــوم  الإ�ــســالمــيــة 

»�سنن  منها:  عديدة،  موؤلفات  له  وهــران. 

و�سقوطها«،  احل�سارات  قيام  يف  القراآن 

و»نظريات يف فكر مالك بن نبي«، و»اأ�سئلة 

الإ�سالمي  و»الأدب  الإ�سالمي«،  الأدب  يف 

وامل�سروع احل�ساري« وغريها....

الكتــاب

املوؤلف

�سنن التداول وماآلت احل�سارة

د. حممد هي�صور

و�شلوكاته  الإن�شان  اأفــكــار  يف  ومور�شت  َن  ال�شُّ ثقافة  �شادت  »لــو 
لتجّلت اأمور كثةرة، ولوعيت حقائق غائبة عن ت�شور الإن�شان متيز 
بني اخلطاأ وال�شواب، اإىل اآخر ماهو ِمن وظائف ال�شن ودورها يف 
بالدليل  والربجمة  والآراء  الأفــكــار  لهند�شة  كالتخطيط  احلياة، 

والربهان ومنطق الإقناع باحلجة...«
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الإمــام حممد عبده  يد  اأخرى على  بال�سنن مرة  الهتمام  ن�ساأ  ولقد 

ظالل  يف  قطب  �سيد  بعدهما  اإليه  اأ�ساف  ثم  ر�سا،  ر�سيد  وتلميذه 

القراآن، ومالك بن نبي يف كتاباته حتت عنوان »م�سكالت احل�سارة « 

ول�سيما كتاب »�سروط النه�سة« وغريه..

حممد  للدكتور  احلــ�ــســارة«  ومـــاآلت  الــتــداول  »�سنن  كتاب  وي�سعى 

هي�سور اإىل تلم�ص اأ�سباب الإجابات املفتاحية على تلك الأ�سئلة مبنظور 

يتميز بالروؤية ال�ست�سرافية... ويعني على تر�سيد امل�سارات احل�سارية 

الإ�سالمية والإن�سانية يف �سوء معطيات فقه ال�سنن وتداولها .

من اأجل ذلك، فقد اهتم الباحث بتحديد مفهوم ال�سنن ومرادفاته، 

والبحث يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية عن م�سادر ذلك املفهوم ، 

اأنواعها املختلفة ، من �سنن عادية و خارقة و جربية   مع تق�سيمها اإىل 

وغريها.

وبعد ذلك �سرع يف حتديد مفهوم التداول  ومعناه يف القراآن الكرمي 

ماآلت  يف  البحث  اإىل  لينتهي  الــقــراآين،  الق�س�ص  ا�ستعرا�سات  ويف 

م�ستقبل الأمة يف �سوء مفهومي ال�سنن والتداول.

اأفكار  يف  ومور�ست  نَن  ال�سُّ ثقافة  �سادت  لو  اأنــه  املوؤلف  حلم  ويبقى 

عن  غائبة  حقائق  ولوعيت  كثرية  اأمــور  لتجلرّت  و�سلوكاته،  الإن�سان 

ت�سور الإن�سان، اإىل اآخر ما هو ِمن وظائف ال�سنن ودورها يف احلياة، 

كالتخطيط لهند�سة الأفكار والآراء والربجمة بالدليل والربهان ومنطق 

الإقناع باحلجة...
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اخلالفة  منوذج  درا�سة  اإىل  تدفع  التي  والدوافع  الأ�سباب  تتعدد   

الإ�سالمية، ومن  العدالة  وتطبيق  كاإطار حركي ملمار�سة  الرا�سدة 

الإن�سانية  عرفتها  التي  النماذج  خري  من  النموذج  هذا  اأن  الأ�سباب  هذه  بني 

امل�سلمة حتى اليوم، اإن مل يكن النموذج املثايل الوحيد املعرب عن مثالية القراآن 

¤ اإىل الرفيق الأعلى، وتعد فرتة حكمهم الع�سر  الكرمي بعد انتقال الر�سول 

خا�سة  مكانة  احلكم  من  الفرتة  تلك  واحتلت  للخالفة،  املثايل  اأو  الذهبي 
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على  حا�سل  م�سر،  مــوالــيــد  مــن 

العلوم  يف  والــدكــتــوراه  املاج�ستري 

احلربية  بالكلية  حما�سرا  عمل  ال�سيا�سة، 

وال�سوؤون  الجتماعية  للبحوث  وخبريا  مب�سر، 

جمل�ص  لــرئــيــ�ــص  ــاًرا  ــس ــ� ــت ــس ومــ� الــربملــانــيــة، 

ال�سورى، ثم ع�سوا بلجنة ال�سياغة باجلمعية 

اجلديد  الد�ستور  م�سروع  لو�سع  التاأ�سي�سية 

عديدة،  وم�سنفات  درا�ــســات  لــه  املــ�ــســري. 

ال�سيا�سية  القيم  نــظــام  يف  مــنــهــا:»الــعــدالــة 

املقارنة«... ال�سيا�سية  النظم  يف  الربملان  و»حل  الإ�سالمية«، 

الكتــاب

املوؤلف

نظام العدالة الإ�سلمية

يف منوذج اخللفة الرا�سدة

د. خليل عبد �ملنعم خليل مرعي

اأن العدالة كانت  »وال�شيء الأ�شا�س الذي ميكن ت�شجيله هنا هو 
هي املعيار الأ�شا�س الذي اعُتمد عليه يف التعامل ال�شيا�شي يف عهد  
يف  مــثــارة  كانت  التي  الرئي�شة  الق�شايا  اخــتــالف  رغــم  الرا�شدين 
املجتمع  يف  ال�شيا�شية  احلركة  اأ�شا�س  كانت  اأنها  كما  الفرتة،  تلك 

الإ�شالمي، ي�شتوي يف ذلك كل من الراعي والرعية ..« 
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و  الع�سور-اأ كل  حاولت  معياري  بطابع  وات�سمت  امل�سلمني،  نفو�ص  يف 

الهيئات- التي مرت على امل�سلمني اأن تقتفي اأثره واأن تعيد كتابة تاريخه، ومن ثم 

يظل هذا النموذج ميزاًنا ومعياًرا لنظام الإ�سالم الديني وال�سيا�سي والأخالقي 

والجتماعي... 

ول�سك اأن امل�سلمني يتفقون على �سالحية عنا�سر هذا النموذج، وبالتايل، فاإنه 

يجب عند درا�سة الأفكار واملبادئ ال�سيا�سية الإ�سالمية، يف اإطارها احلركي، اأن 

الأخرى  النماذج  َم  تـُقـَوَّ واأن  النموذجي،  املقيا�ص  بذلك  اأوًل  الهتمام  يـُح�سـَر 

على �سوء معطيات هذا النموذج.

للخلفاء  فرديا  �سلوكا  الرا�سدة  اخلالفة  مرحلة  يف  العدالة  قيم  تكن  ومل 

واإمنا  الأمة،  ل�سوؤون  العامة  الرعاية  م�سوؤولية  يتحملون  باعتبارهم  به  يتميزون 

كانت تلك القيم روحا ت�سري يف خمتلف مرافق احلياة، وت�سبط حركة الولة 

والق�ساة واجلباة، وترتبع �سدارة لئحة ال�سروط التي يتعني اأن يت�سف بها من 

�ستوؤول اإليه م�سوؤولية القيام ب�ساأن من ال�سوؤون العامة يف الدولة.

 والكتاب ُيعَنى بتحديد اأهمرّ مالمح ال�سلوك ال�سيا�سي العادل للخلفاء الرا�سدين 

يف جوانبه املختلفة، كما يحاول قيا�ص هذا ال�سلوك لتحديد مدى تطبيق العدالة 

وممار�ستها يف عهد اخللفاء الرا�سدين وم�ستويات تطبيقها، ومدى اللتزام بها 

على هذه امل�ستويات.

وهو يقدم ر�سدا حل�سور قيم العدالة يف اأ�سلوب احتيار اخلليفة والعمال، ويف 

ومع  بل  امل�سلمة،  الأقليات غري  ومع  والرعية،  احلاكم  بني  العالقة  م�ستويات 

اأهل اخللفاء واأبنائهم.

كما يقدم �سورة دقيقة عن العدالة يف تعامل اخللفاء مع مال امل�سلمني جمعا 

وتوزيعا، ويف تنظيمهم ملوؤ�س�سة الق�ساء وتعيني الق�ساة، ويك�سف عن املحددات 

الإ�سالمية لنظام العدالة الذي يتميز عن النظم الغربية املعا�سرة يف العديد من 

املعطيات، وخا�سة يف مو�سوع العالقة بني العدالة واحلرية وال�سورى..
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الإ�سالمية  للح�سارة  �سادقة  �ــســورة  الإ�سالمية  املدينة  مثلت 

مازالت بقاياها قائمة اإىل الآن نراها متناثرة يف العديد من املدن 

الإ�سالمية من بخارى و�سمرقند يف �سرق العامل الإ�سالمي اإىل فا�ص ومراك�ص 

يف غرب العامل املمتد، وياأتي هذا الكتاب لري�سد مالمح املدينة الإ�سالمية منذ 

ف�سول،  اأربعة  يف  وذلك  وم�ستقبلها،  وحا�سرها  ومكوناتها   ¤ الر�سول  ع�سر 

63
ر 

دا
ــ
�ص

لإ
ا

على  حا�سل  م�سر،  مواليد  مــن 

بالقاهرة،  الآثار  بكلية  الدكتوراه 

لإدارة  مــديــرا  الإ�ــســكــنــدريــة  مبكتبة  يعمل 

املــ�ــســروعــات وقــائــمــا بــاأعــمــال مــديــر مركز 

املخطوطات ورئي�ص حترير ملجلة »اأبجديات«، 

كــمــا يــعــمــل مــديــر حتــريــر ملــجــلــة »مــ�ــســكــاة« 

ع�سوية  وي�سغل  ــار،  ــالآث ل الأعــلــى  باملجل�ص 

العديد من املوؤ�س�سات واجلمعيات... 

الــدرا�ــســات  ي�سمل  غــزيــر  علمي  اإنــتــاج  ــه  ل

وله ع�سرات  والدولية،  املحلية  والندوات  باملوؤمترات  وامل�ساركات  والبحوث 

املوؤلفات منها: »م�سكلة املياه وحلولها يف الرتاث الإ�سالمي«، و»فقه العمارة 

الإ�سالمية«، و»تخطيط وعمارة املدن الإ�سالمية« وغريها ...

الكتــاب

املوؤلف

الرتاث العمراين للمدينة الإ�سلمية

د. خالد عزب 

الإ�شالمية  للح�شارة  �شادقًة  �شورًة  الإ�شالمية  املدينة  »َمّثلت 
ما زالت بقاياها قائمة اإىل الآن، نراها متناثرة يف العديد من املدن 

الإ�شالمية...«
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اأبرزت تراث هذه املدن وخ�سائ�سها يف حماولة للربط بني املا�سي واملحا�سر 

املا�سي؟! ومبيًنا م�سكالت احلا�سر؟ ومثريًا  انطلق  اأين  وامل�ستقبل، مربًزا من 

ت�ساوؤلت عديدة حول امل�ستقبل؟.

وقد �سكلت املدينة الإ�سالمية، يف حتققها احل�ساري التاريخي، مادة خ�سبة 

للعديد من الدرا�سات والبحوث، واألف حولها كثري من املوؤلفات مبختلف اللغات، 

الت�سميم  م�ستوى  بالعديد من اخل�سائ�ص على  املدينة متيزت  تلك  اأن  وذلك 

والأ�سواق  امل�ساجد  الفرعية مثل  واملكونات  املفردات  العام، وهند�سة  الهند�سي 

املرافق  من  وغريها  والبيمار�ستانات،  العامة  واملنتزهات  والبيوت  واملدار�ص 

ال�سرورية حلياة النا�ص. 

من  العديد  ير�سد  اأنــه  الدكتور خالد عزب  الباحث  كتاب  ما مييز  واأهــم     

اخل�سائ�ص املميزة للرتاث العمراين باملدينة الإ�سالمية، مع ما يقت�سيه ال�سياق 

الذي  الإر�ــســادي  »الدليل«  مبثابة  كتابه  فجاء  وخمططات،  و�سور  ر�سوم  من 

ي�ساعد القارئ على حت�سيل معلومات دقيقة عن موا�سفات املدينة الإ�سالمية، 

كما اأن الكتاب ميثل دعوة علمية اإىل جتديد النظر يف اإ�سكالية طم�ص مالمح تلك 

املدينة يف التكد�ص العمراين املعا�سر مبختلف مدن العامل الإ�سالمي وحوا�سره، 

وا�ست�سراف �سورة اإيجابية عن دمج القيم الفنية والعمرانية للمدينة الإ�سالمية 

وغريه  امل�سلم  لالإن�سان  تعيد  اأن  �ساأنها  من  والتي  العام،  العمراين  الن�سيج  يف 

الإح�سا�ص مبحوريته وهويته وان�سجامه مع حميطه النف�سي والبيئي والجتماعي.
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كثرية هي الكتابات التي ر�سدت الأو�ساع العقدية والجتماعية 

على  الوحي  نزول  قبيل  العربية  واجلزيرة  مكة  وال�سيا�سية يف 

على  ركزت  التي  الأدبية  الأعمال  هي  قليلة  لكن   ،¤ حممد  الكرمي  النبي 

الأو�ساع النف�سية والجتماعية للمراأة، و�سعت اإىل التناول الفني والرمزي 

ملا كانت تكابده املراأة يف تلك املراحل احلرجة من تاريخ العرب والإن�سانية.
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ـــرب، خــريــجــة  ـــغ مـــن مــوالــيــد امل

تخ�س�ص  و�ــســحــافــة،  اإعــــــالم 

يف  الإجــازة  على  وحا�سلة  مكتوبة،  �سحافة 

الروائية  اأعمالها  من  الإ�سالمية.  الدرا�سات 

القرويني«،  ر�سيف  على  »حب  والق�س�سية: 

ال�سحراء«،  و»ع�ساق  تارودانت«،  يف  »كنز  و 

و»فرا�سات مكة ...دعوها حتلق«، و»مل اأرحل 

اإىل ال�سفة الأخرى«...

الرواية

املوؤلفة

فرا�سات مكة.. دعوها حتلق

)رواية(

�لرو�ئية: زبيدة هرما�ش

قد  الــزمــان  هــذا  نبيَّ  اأنَّ  اأظــنُّ  �شيقع..  ما  َحــَدًثــا  اأرى  ُبَنيَّـتي..   «
ُوِلـَد... ل َتن�َشي يا ُبَنيَّـتي... �َشلرِِّمــي عليه وكوين يف املوعــد«
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وال�سراع،  للحكي  فنية  اإدارة  عرب  هرما�ص،  زبيدة  الروائية  �سعت  وقد 

اإىل اأن تلقي ال�سوء على ثنائية الإكراهات والتطلعات التي حلمت بها املراأة 

العربية اآنذاك، وقدمت �سخ�سية »مرمي« منوذًجا حيا وموؤثرا ملا كان يعتمل 

بداخل املراأة وما كانت حتلم به وهي تعي�ص اأجواء من الدونية والهوان، تلك 

الأجواء التي مل تفلح الن�سرانية احلنفية يف اأن تخل�ص الن�ساء من اآثارها 

النبي  ببعثة  اإل احللم  يقويها  تواجه م�سريها، ل  املدمرة، وبقيت »مرمي« 

الإن�سان الذي يخط بتعاليم القراآن اأوىل لبنات التكرمي الإ�سالمي للمراأة.

ومن اللحظات الدالة على الأزمة النف�سية التي ت�سيطر على بطلة الق�سة 

»مرمي« يف ظل خرافات تن�سب اإىل الدين يف طبيعة املراأة ودورها، نقراأ يف 

الرواية: 

»اأبي العزيز... اإن كنت �ستكرر على م�سامعي اأنني �سيطان ، فاأنا اآ�سفة، 

اأعبد  اأنا  الأبــد،  اإىل  الإجنيل  من  الن�ص  هذا  و�ساألفظ  اأ�سمع،  اأن  اأحب  ل 

واأ�سعد  �ساألته  ما  اإىل  ويجيبني  واأناجيه  واأحدثه   كاملة   ليلة  اأحيانا  الرب 

كال..  غاويا؟  �سيطانا  خلقني  اأنه  النهاية  يف  اأقبل  اأن  تريدين  به،  بالأن�ص 

، ولول خ�سيتي من  ال�سفحات  اأعرتف بهذه  اأن  عقلي وقلبي ل يطاوعاين 

غ�سبك ملزقتها...«
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اأ�سحى من ال�سنن الربانية اأن يظل القراآن الكرمي مركز اهتمام 

القرون  منذ  والعلماء،  والدار�سني  الباحثني  قبل  من  ودرا�سة 

اأ�ساليبه،  تكون  واأن  الأر�ص ومن عليها،  اأن يرث اهلل  اإىل  لالإ�سالم  الأوىل 
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د. خـــالـــد فـــهـــمـــي: مـــن مــوالــيــد 
يف  الدكتوراه  على  حا�سل  م�سر، 

اللغة العربية، ويعمل اأ�ستاذا بجامعة املنوفية. 

من موؤلفاته: »املعاجم الأ�سولية يف العربية«، 

املنهج  يف  لغوية  درا�سة   :¤ النبي  و»اأ�سماء 

والبنية والدللة«، و»معاجم امل�سطلحيات يف 

العربية«، وغريها....

د. اأ�شرف اأحمد حافظ: من مواليد م�سر، 
حا�سل على الدكتوراه يف اللغة العربية، ويعمل اأ�ستاذا بكلية الآداب بجامعة 

بالوقف  ى  امل�سمَّ الكرمي  الــقــراآن  يف  الوقف  »علل  موؤلفاته:  من  الكويت. 

ال�سريف  باحلديث  و»ال�ست�سهاد  وحتقيق«،  درا�سة  لل�سجاوندي:  والبتداء 

يف املعاجم العربية«، و»التي�سري النحوي«، وغريها...

الكتــاب

املوؤلفان

مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي

د. خالد فهمي -    د. �أ�صرف �أحمد حافظ

» هذه الدرا�شة من النوع التكاملي الهادف اإىل بناء ثقافة معرفية 
ُتعنى ببنية الرتكيب القراآين �شياغًة ودللة لبيان مقا�شده وجتلية 

معامله...«
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اإفرادا وتركيبا، جمال خ�سبا لك�سوفات بالغية وعلمية متتد اإىل جمالت 

النف�ص واملجتمع والقت�ساد والعالقات الدولية.

والكتاب ي�ستمل على درا�ستني طريفتني حول لغة القراآن الكرمي واأ�ساليبه، 

اأ�سلوبية  بالبحث يف ظاهرة  فهمي،  خالد  د.  للباحث  وهي  اأولهما،  تتعلق 

�سغلت اهتمام علماء اللغة والنحو والتف�سري، وتتمثل يف اإيراد القراآن ل�سيغ 

فيه  يقع  قد  دليل  لتوهم  دفعا  معينة  �سياقات  يف  خم�سو�سة  واأ�ساليب 

وق�ساياه  اأبوابه  بع�ص  يف  العربي  النحو  عرف  فقد  املتلقي.  اأو  ال�سامع 

امل�سطلح  اإىل مرتبة  التوهم«  »دفع  بتعبري  يرقى  تواتًرا  اأن ميثل  ميكن  ما 

، ول�سيما يف باب التوابع يف معاجلة التوكيد املعنوي على وجه التحديد.  القاررّ

واأما ثانيتهما، من اإعداد د. اأ�سرف اأحمد حافظ، فتحر�ص على اأن تقدم 

القراآين، وحدود  ال�ستعمال  املعاين يف  امل�ساحبة حلروف  للدللت  جردا 

التناوب والتعاقب بينها يف بع�ص ال�سياقات دون غريها، مما يجعل املف�سر 

اللب�ص  وقــادرا على اخلــروج من  املــراد،  املعنى  لكتاب اهلل مدركا حلــدود 

والحتمال اإىل الو�سوح واليقني..
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الأعــالم  ترجمة  اأن  واملعرفة  العلم  اأهــل  يتذكر  اأن  املفيد  من 

والتاريخ ل�سريهم ل يق�سد به التوثيق والت�سجيل، واإمنا يهدف 

ذلك اإىل اإبراز اآثارهم والك�سف عن تاأثريهم العميق يف بيئاتهم وحميطهم 

ت�ستفيد  الالحقة  الأجيال  يدي  بني  قدوات  وجعلهم  والجتماعي،  الثقايف 

ل�سوؤون احلياة  واإدارتهم  نظرهم  بوا�سع  وتهتدي  من خرباتهم وجتاربهم، 

واأزماتها...

الأعــالم  اأولئك  من  واحــدا  �ساكر  حممد  حممود  اجلليل  العامل  ويعترب 

الذين وهبوا حياتهم لن�سرة احلقيقة والك�سف عن مزالق املناهج والآراء 
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حا�سلة  اأردنــيــة،  ونــاقــدة  �ساعرة 

يف  ــوراه  ــت ــدك وال املاج�ستري  على 

ال�سعر احلديث ونقده من اجلامعة الأردنية. 

من موؤلفاتها: »اإح�سان عبا�ص وجهوده يف نقد 

ال�سعر العربي«، وديوان �سعر بعنوان: »ياطائر 

الأيك«.

الكتــاب

املوؤلفة

حممود حممد �ساكر

درا�سة يف حياته و�سعره

د. �أماين حامت جمدي ب�صي�صو 

»التجديد ينبغي اأن ين�شاأ ن�شاأة طبيعية من داخل ثقافة متكاملة 
متما�شكة.. حية يف نفو�س اأهلها، ل يتوّلها اإّل َمْن متّكنت يف نف�شه 

ثقافته ولغته وتاريخه وعقيدته...«
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رغم  متكامال  ع�ساميا  تكوينا  اأنف�سهم  تكوين  على  وعكفوا  واملــواقــف، 

والعواطف،  العقول  تغذي  موؤلفات  لالأجيال  وتركوا  والتحديات،  العوائق 

وحتقق التنمية الذاتية املتوازنة.

  واأهم مامييز كتاب الباحثة اأماين ب�سي�سو اأنها مل تقت�سر على اجلانب 

العلمي والفكري يف حياة �ساكر، بل حر�ست على اأن تفرد مباحث للك�سف 

القراء  عموم  عنه  ليعرف  جانب  وهو  ال�سعرية،  حممود  �سخ�سية  عن 

اإل النزر الي�سري.

الدافع  هي  وعلمائها  رّــة  الأمـــ هــذه  ــذاذ  اأف مبواهب  ُّر  التب�سـ رغبة  ولعلرّ 

رّه �سعر حممود  الأ�سا�سي لإن�ساء هذه الدرا�سة، يـن�ساف اإىل ذلك ما احتلـ

ف اإىل  �ساكر ومواقف حياته من منزلٍة يف نف�ص الباحثة، فكان ال�سعي للتعررّ

ناقًدا،  اأديًبا،  ، حمقًقا،  لغةٍ  عامَل  ـ  قبل  ـ من  عـُـِـرف  كما  �ساعًرا،  حممود 

متعدد املواهب..

اإنَّ الدرا�سات التي تناولت جانب ال�سعر لدى حممود �ساكر اقت�سرت على 

اإح�سان  الدكتور  كتب  فيما  يـاُلحظ  كالذي  ق�سائده،  اإحدى  عند  الوقوف 

عـبـرّا�ص عن القو�ص العذراء يف »درا�سات عربية واإ�سالمية«، وتناُول الدكتور 

ارة لها من زاوية الإبداع الفني، والوقوف على عالقتها  حممد م�سطفى هدرّ

بالرتاث يف كـُتيب للدكتور حممد اأبو مو�سى يحمل عنوان: »القو�ص العذراء 

وقراءة الرتاث«، واإ�سادة الدكتور زكي جنيب حممود بها وتقريظها يف مقال 

له مبجلة الكتاب، واإ�سارة حممد �سعيد امل�سلم اإىل بع�ص اأخطاٍء وردت يف 

عليه وقتذاك. وزنها وتفعيالتها، فيما تولـرّى حممود �ساكر الردرّ

للكتاب  نادر، مما يعطي  اأن تنجز درا�سة متكاملة عن �سعره، فهذا  اأما 

قيمة يف هذا الباب.
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اآمالها واآلمها  لميكن ف�سل ال�سعر عن الذات املبدعة يف 

الفردية والجتماعية، ول ي�ستطيع ال�سعر اأن يحقق غاياته 

ويوؤثر يف النفو�ص اإل من خالل �سدقه يف نقل التجارب الذاتية، وحتويلها 

اإىل حمطة للتاأمل والعتبار .

واأجمل ما يف التجارب الذاتية تلك املت�سلة ب�سلوك طريق الهداية، 

ـ  واإغراءات م�سالك الأهواء والفنت، والتعبري  اأ�سواك البتالء  وتخطي 
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كلية  خريج  م�سر،  مواليد  من 

بجامعة  والدعوة  الدين  اأ�سول 

الإ�سالمي  الأدب  رابــطــة  ع�سو  الأزهـــر، 

م�سر.ن�سرت  كــتــاب  واحتــــاد  الــعــاملــيــة، 

ق�سائده يف العديد من ال�سحف واملجالت، 

ا من  كما �سم كتاب »�سذى الرياحني« بع�سً

ال�سعري:  اإنتاجه  ال�سعرية..من  ن�سو�سه 

»فداك اأبي واأمي ياحبيبي«...

الديوان

ال�ساعر

بـــوح ال�ســالـكني

)ديوان �صعر(

�ل�صاعر: طلعت �ملغربي

�َشّتـان بــني جـــوار احلــق يــا ولــدي
الــعــداوات دنــيــا  وجيـرة اخلــلــق يف 

َمــْن كان حيًّا عند خالقه ما مات 
وكـــم يــعــيــ�ــس اأنـــا�ـــٌس �ــشــبــه اأمــــوات
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ب�سدق وفنية ـ عن مايعتور النف�ص بني يدي ارتقائها وتعرثها ....

   وقد ا�ستطاع ديوان »بوح ال�سالكني« لل�ساعر طلعت املغربي اأن يقدم 

واأمته،  ور�سوله  اهلل  يدي  بني  ال�ساعر  ين�سده  الذي  البوح  �سدى 

وهو �سدى يرتدد بني الآمال والآلم، بني ال�سدة والفرج، بني ثورة النف�ص 

و�سكونها.. ويح�سر يف ثنايا كلمات الق�سائد و�سورها واإيقاعها.. 

يقول يف ق�سيدته »قب�ص من نور الإ�سراء«:

جـــاللـــه جـــــل  الــــعــــر�ــــس  رب  ويـــــقـــــول 
الــورى بــني  مــن  بالف�شل  للم�شطفى 

اإن كــــان اأهـــــل الأر�ــــــس عــنــك تــخــلــفــوا    
فـــلـــرتتـــفـــع يــــاحــــب عــــن هــــــذا الــــرى

ــنــا     اإن �ــشــاقــت الأر�ـــــس الــفــ�ــشــيــحــة  ِحــبَّ
فــ�ــشــمــاء ربـــــك قــــد غـــــدت بــــك اأجــــــدرا

ـــهـــا هـــــذي الـــ�ـــشـــمـــا قــــد فـــتـــحـــت  اأبـــواب
تــــ�ــــشــــتــــقــــبــــل املــــــخــــــتــــــار بــــــــــــدرا نـــــةرا

الـــعـــلـــى      الــــ�ــــشــــمــــاوات  اإىل  اأتـــــيـــــت  ملـــــا 
بــــقــــدومــــكــــم جـــــربيـــــل كـــــــان مـــبـــ�ـــشـــرا
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اإذا كان البحث يف مقا�سد ال�سريعة قد عرف ن�ساأة وقوة يف 

انتهت  التي  املاآلت  فاإن  الأمة،  نه�سة  من  ال�سابقة  العهود 

اإليها حركة املجتمعات الإ�سالمية يف ك�سبها الديني واحل�ساري تك�سف 

عن حجم اخللل والأعطاب التي اأ�سابت الفكر الإ�سالمي يف تعامله مع 

مو�سوع املقا�سد، اإذ عرف جمودا وتراجعا يف ظل التعامل الظاهري مع 
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حا�سل  املـــغـــرب،  مــوالــيــد  مــن 

الفقه  اأ�سول  يف  الدكتوراه  على 

جامعة  من  الإ�سالمية  ال�سريعة  ومقا�سد 

رئي�سا  يعمل  مبراك�ص.  عيا�ص  القا�سي 

ملــركــز الــدرا�ــســات الــقــراآنــيــة بــالــرابــطــة 

املحمدية للعلماء باململكة املغربية، ومديرا 

اإنتاجه  من  للرابطة.  الإلكرتونية  للبوابة 

العلمي: »الأمر والنهي بني الق�سد الأ�سلي 

ال�ساطبي«،  الإمــام  عند  التبعي  والق�سد 

و»مفهوم الأمة والإمامة يف القراآن الكرمي« وغريهما ....

الكتــاب

املوؤلف

وظيفية مقا�سد ال�سريعة

روؤية منهجية

د. حممد �ملنتار

وان�شباطها  بكليتها  تت�شم  الــتــي  املقا�شدية  ال�شيغة  اإنــهــا   ..«
وظهورها، واطرادها واإطالقها، و�شمولها وعموميتها..، والتي من 
�شاأنها اأن تر�شم الفقه احلي الذي يدخل القلوب من دون ا�شتئذان، 

فقه يتفاعل فيه الفهم احلكمي والوعي املقا�شدي..«
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الن�سو�ص، و�سيطرة النظر التجزيئي الذي ينكفئ على اآحاد الأحكام 

دون ربطها مبقا�سدها وماآلت تنزيلها على واقع الأفراد واملوؤ�س�سات.

تلك  جتــاوز  بوجوب  التح�سي�ص  اإىل  ما�سة  احلاجة  تظل  هنا،  ومــن 

الأو�ساع من خالل تاأ�سي�ص منهج متكامل يف درا�سة مقا�سد ال�سريعة 

يف  طيبة  اأ�سواتا  الأخرية  ال�سنوات  �سهدت  وقد  وتنزيلها....،  وفهمها 

هذا الجتاه، اأبرزت منافع ذلك املنهج املتكامل، واأكدت على ال�سروط 

اللغوية والدللية واملقا�سدية لفهم اخلطاب.

حممد  الباحث  لالأ�ستاذ  ال�سريعة«  مقا�سد  »وظيفية  كتاب  وميثل 

املنتار خطوة يف طريق ب�سط اأركان منهج متوازن للتعامل مع مقا�سد 

املطروقة  املو�سوعات  اأهميته من كونه ليقت�سر على  وتنبع  ال�سريعة، 

علميا  نقا�سا  ليب�سط  نظره  ميتد  بل  وحديثا،  قدميا  الأ�سوليني  لدى 

حول مو�سوعات ذات اأهمية ق�سوى من مثل »حقوق الإن�سان« و»تدبري 

اخلالف الفقهي« وغريها من املو�سوعات التي توؤرق الإن�سانية يف ظل 

ال�سياق الثقايف وال�سيا�سي العاملي املعا�سر.
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اإ�سماعيل  للباحث  الإ�سالمي«  الأدب  »علم  كتاب  ياأتي 

الأدب  نظرية  �ــســرح  يف  نوعية  لبنة  ليد�سن  م�سهداين 

جمال  يف  العلم  لذلك  النقدي  الك�سب  عر�ص  خالل  من  الإ�سالمي، 

الأدب وتاريخه ونقده، وهو ك�سب اأ�سهم فيه رواد ودار�سون من م�سرق 

العامل الإ�سالمي ومغربه، مع درا�سات تطبيقية يف ال�سعر املعا�سر تقف 

على حدود الثابت واملتغري يف الروؤية والإجناز.
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من مواليد العراق، حا�سل على 

النقد  يف  والدكتوراه  املاج�ستري 

الأدبي، يعمل اأ�ستاذا للنقد الأدبي احلديث 

بحثية  ورقــــات  قـــدم   . املــو�ــســل  بجامعة 

مو�سوع:  تتناول  املــوؤمتــرات  من  بالعديد 

ــة  و»درا�ــس والــعــوملــة«  الإ�ــســالمــي  الأدب   «

ر�سالة  ولــه  الإ�ــســالمــي«،  الأدب  م�سطلح 

علمية بعنوان »حممود املالح �ساعرا«.

الكتــاب

املوؤلف

علم الأدب الإ�سلمي

د. �إ�صماعيل �بر�هيم �مل�صهد�ين

»من املوؤكد يف نظرية الأدب الإ�شالمي اأّن هناك م�شاحات �شا�شعة 
للجميع  ميكن  ما  العموم  من  ولها  ت�شنف،  اأو  تتمايز  ل  النقد  يف 

الإفادة منها...«
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   ويعالج الكتاب املنهجية النقدية ملا لها من اأهمية ق�سوى يف حتديد 

جمال علم الأدب الإ�سالمي، وقد يت�ساءل البع�ص، هل لالأدب الإ�سالمي 

منهجيته اخلا�سة التي لت�ستقي من الآداب الأخرى اأو متت لها ب�سلة؟ 

اأم اأن رائده هو احلكمة التي ميكن ا�ستقاوؤها من تلك الآداب بال ارتياب.

معا،  والعمومية  اخل�سو�سية  على  قائم  الإ�ــســالمــي  الأدب  فعلم 

فاخل�سو�سية متيزه عن الآداب الأخرى كما تعطيه الثانية مالمح القوة 

والعلمية والر�سانة.

الكتاب،  مقولت  مع  الإ�سالمي«،  الأدب  »نظرية  م�سروع  وي�ستاأنف 

النقدية، ويحاول  البناء املنهجي واملعريف لأطروحته  اأبجديات  تاأ�سيل 

خروج  على  تدلل  تطبيقية  مناذج  تقدمي  اإىل  النظري  التناول  جتاوز 

ال�سعر  يف  املتحقق  الكائن  دائـــرة  اإىل  الإمــكــان  دائـــرة  مــن  امل�سروع 

مكونات  يف  النظر  تعميق  يف  منه  اإ�سهاما  والنقد،  والرواية  والق�سة 

اخلطاب النقدي املوؤ�س�ص على قيم الإ�سالم ومقا�سده يف الإبداع الأدبي 

واجلمايل .
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 » النَّ�صِّ »ح�سارُة  باأنها  الإ�سالمية  احل�سارة  ت�ستهر 

يعك�ص مدى الهتمام البالغ بالكلمة مبنى ومعنى،  وهو ما 

وقيمتها يف حياة امل�سلمني على امتداد ع�سورهم، وهو الأمر الذي َوفـرّر 

مزيدا  من �سوانح الكتابة والتاأليف ابتداًء من كتابة الوحي وما ارتبط 

العمل  بعد ذلك على منهجية  ان�سحبت  واأمانة...  وعناية  دقٍة  بها من 

العلمي يف خمتلف جمالت الن�ساط احل�ساري الإ�سالمي.
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من مواليد املغرب، حا�سل على 

دكتوراه الدولة يف النقد والبالغة 

من جامعة حممد اخلام�ص بالرباط، عمل 

اأ�ستاذًا لالأدب والنقد باجلامعات املغربية، 

القرى  اأم  بجامعة  العربية  اللغة  وكلية 

الأدب  برابطة  ع�سو  وهــو  املكرمة،  مبكة 

عديدة،  موؤلفات  له  العاملية.  الإ�سالمي 

منها: »البحوث الإعجازية والنقد الأدبي«، 

و»الأثر الأر�سطي يف البالغة والنقد«، وله 

حتقيق علمي لر�سالة »التف�سيل بني بالغتي العرب والعجم« لأبي اأحمد 

الع�سكري، وغريها. 

الكتــاب

املوؤلف

الكتاب و�سنعة التاأليف

د. عبا�ش �أرحيلة

ق�شماتها،  تت�شح  التاأليف  »مع اجلاحظ وغــةره..،اأخــذت �شناعة 
وتربز معاملها، وتتوطد دعائمها، وتت�شكل مناهجها، وبذلك اأخذت 
وت�شنيًفا  وو�شًعا  منهاًجا  طريقها  تاأخذ  العربي  الكتاب  �شناعة 

وَن�ْشًخا وتوزيًعا..«
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للدكتور  اجلاحظ«  عند  التاأليف  و�سنعة  »الكـتـَاب  مو�سوع  وي�ُسـكـُِّل 

يف  والتاأليف  الكتابة  ملنهجيات  العاك�سة  املرايا  اإحــدى  اأرحيلة  عبا�ص 

ادها  الع�سور الإ�سالمية الأوىل، والذي ميثل اأبو عمرو اجلاحظ اأحد رورّ

الأوائل الذين و�سعوا قواعد الكتابة واأ�س�سوا لفنيتها يف جمالت متعددة.

طلق عليه حركة التدوين)150 - 250هـ(، 
ُ
وزمن اجلاحظ �سادف ما اأ

اإذ انتقلت فيها الثقافة الإ�سالمية العربية من عنفوانها ال�سفهي، على 

األ�سنة البلغاء واأهل العلم يف املحافل واملنتديات وامل�ساجد، اإىل ت�سجيلها 

يف الأوراق.

فكان  التاأليف،  �سناعة  التاريخية  املرحلة  هذه  خالل  وانطلقت 

اأبو عثمان اجلاحظ اأحد اأعالم التاأليف الذين واجهوا جتربة ت�سنيف 

التجربة  هذه  وطـَّدوا  وِمـمن  الإ�سالم،  ح�سارة  انطالقة  اأثناء  الكتب 

عملت  تاريخية  مرحلة  وهي  خا�ص.  ب�سكل  الأدب  حقل  يف  ور�سـَّخوها 

اإن�سانية،  ثقافة  وبناء  اإ�سالمية  بلورة هوية  اإزاءها، على  العربية  اللغة 

لتـُعبـِّر عن معرتك الع�سر  الثقايف  فكان لبد من ا�ستجماع تاريخها 

وما يحفل به من حتولت ح�سارية �سخمة يف جوانبها املادية والفكرية.

وقد ا�ستوقفت الآراء اجلاحظية الباحث عبا�ص ارحيلة حول الكتاب 

نات خطابه يف مقدمات الكتابة  ُّع مـُكـَوِّ تـَتـَبـ ومنهجية تاأليفه، فاأخذ يف 

اأثاره اجلاحظ حول  الكتاب مت�سمنا كافة ما  الإبــداع، فجاء  وهاج�ص 

من  قــَّدمه  ا  عمرّ تـَك�سف  ومالحظات  اآراء  من  تاأليفه  و�سناعة  الكتاب 

اأفكار اأ�سهمت يف التاأريخ للكتاب العربي، ويف تاأ�سي�ص منهجية تاأليفه.
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تنوعا  وتدري�سهما  واأ�سوله  الفقه  حت�سيل  منهجيُة  َعَرَفت 

ملحوظا لدى الأقدمني واملحدثني، غري اأن ما يالحظه الدار�ص 

الإ�سالمية،  ال�سريعة  مبقا�سد  العلمني  مباحث  بربط  العتناء  قلة 

العلوم من واقع احلياة  الكفيل بتقريب تلك  الربط هو  اأن ذلك  باعتبار 

وا�ستنباطا. وا�ستدلل  فهما 
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على  حا�سل  م�سر،  مواليد  من 

والدكتوراه  املاج�ستري  �سهادتي 

حما�سرا  يعمل  الإ�سالمية،  ال�سريعة  يف 

بكلية اللغة العربية والدرا�سات الإ�سالمية 

ــة بــلــيــبــيــا، وبــاحــثــا  ــمــري ــس بــاجلــامــعــة الأ�

مبو�سوعة الفقه الإ�سالمي باملجل�ص الأعلى 

لل�سئون الإ�سالمية. 

اأحكامها  الكفاية  »فرو�ص  موؤلفاته:  من 

النظرية  بني  مالك  الإمـــام  عند  ال�سريعة  و»مقا�سد  ومقا�سدها«، 

منها:  علمية،  حتقيقات  اإىل  اإ�سافة  الكفارات«،  و»فقه  والتطبيق«، 

ال�سالك...  و»م�سباح  )بال�سرتاك(،  ُجزيرّ لبن  الفقهية«  »القوانني 

ار، وغريها... يف مذهب الإمام مالك« لل�سيخ حممد الب�سَّ

الكتــاب

املوؤلف

و�سائلية الفقه واأ�سوله

يف حتقيق مقا�سد ال�سريعة

د. حممد �أحمد �لقياتي

»الأحكام  الفقهية لي�شت ملجرد اإدخال النا�س حتت �شلطان الدين، 
بل جاءت اإىل جانب ذلك لتحقيق مقا�شده التي تتلخ�س يف اإ�شعاد 

النا�س بجلب امل�شالح لهم ودرء املفا�شد عنهم «.
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اإظهار  يف  الرغبة  الأول:  اأمرين:  يف  البحث  �سرورة  ذلك  ا�ستدعى  وقد 

لتحقيق  وقواعَد،  واأ�سوًل  فروعًا  وت�سافرها،  الإ�سالمية  ال�سريعة  تكاملية 

مقا�سدها.

احلياة  يف  ال�سريعة  مبقا�سد  العناية  من  مزيد  على  احلــثُّ  والــثــاين: 

ر فيها ول يظهر  الفقهية املعا�سرة تطبيقًا وتفعياًل، فال يكفي اأن نظل ننظِّ

اأثٍر على الآراء الفقهية املعا�سرة، فاملقا�سد بطبيعتها  لهذا التنظري كبرُي 

ت�ستحق منا العناية الكربى؛ لأن ال�سريعة، اأ�سوًل وفروعًا وقواعَد، ُو�سعت 

لأجل حتقيقها. 

وياأتي كتاب »و�سائلية الفقه واأ�سوله« للباحث حممد اأحمد القياتي ليلقي 

وغاياته،  وجمالته  و�سروطه  الربط  ذلك  حتقيق  ليات  اآ على  ال�سوء 

ثم ليقدم مناذج تطبيقية جتلي اأهمية اعتبار ِعلَمي الفقه والأ�سول و�سائل 

تتمثَّل مقا�سد ال�سريعة وح�سن فهمها و�سالمة حتقيق مناطاتها.

 والكتاب اإ�سهام حممود يف تنمية الفهم املقا�سدي الذي اعتربه العلماء 

�سمان الفهم ال�سليم والتنزيل ال�سديد.



152

للعديد  مو�سوعا  نــزولــه،  منذ  الــقــراآين،  اخلطاب  ــَل  َمــثَّ

العلوم التي عرفت ن�ساأتها وتطورها عرب تفاعل العقل  من 

امل�سلم مع اأنوار الهدايات القراآنية، واإذا كان من البدهي اأن تلك العلوم 

مل تن�سج دفعة واحدة، واإمنا عرفت منعطفات ومراحل، فاإن البداهة 

نف�سها تنطبق على اأن تلك العلوم مل تتبلور م�ستقلة عن بع�سها البع�ص، 
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حا�سل  املـــغـــرب،  مــوالــيــد  مــن 

الــدرا�ــســات  الــدكــتــوراه يف  على 

الإ�سالمية، يعمل اأ�ستاذا حما�سرا ورئي�ص 

الأوقاف  لوزارة  الإقليمية  باملندوبية  ق�سم 

وال�سوؤون الإ�سالمية باملغرب.

الأ�سويل«،  النقد  موؤلفاته:»نظرية  من 

الفقه  اأ�سول  بني  املعريف  النظر  و»منهج 

ال�سرعي يف  ال�ستدلل  و»منهج  والتاريخ«، 

مدونة الإمام مالك«، و»اخلطاب املقا�سدي املعا�سر: مراجعة وتقومي«، 

و»نظرية التجديد الأ�سويل: من الإ�سكال اإىل التحرير«، وغريها...

الكتــاب

املوؤلف

التكامل املعريف بني العلوم

د. �حل�صان �صهيد

هو  واإمنـــا  نقا�س،  حــولــه  يــثــار  لأن  قــابــال  ملمحا  لي�س  »التكامل 
قاعدة وقانون حكم ال�شتغال املعريف واملنهجي للعلماء كي تتحقق 

التواأمة بني علوم الن�س وعلوم الكون«.  
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خمتلف  يف  العلماء  لدى  �سالكا  منهجا  والتعا�سد  التكامل  كان  واإمنــا 

واملنطق  والكالم  والأ�سول  واللغة  القراآن  علوم  يف  املعرفية،  احلقول 

على حد �سواء، وقد �سمل ذلك التكامل والتعا�سد امل�ستويات املفاهيمية 

وامل�سطلحية واملنهجية، بل امتد اإىل الآليات والو�سائل.

وقد نتج عن ذلك كله مناخ معريف مكن العلماء من تعزيز مباحثهم 

وتقوميها وتطعيمها بالنافع الوارد من حقول معرفية جماورة، مما يقدم 

احل�سارة  يف  للعلوم  »اإب�ستيمولوجية«  اأو  فل�سفة  لتاأ�سي�ص  خ�سبة  مادة 

الإ�سالمية.

وقد عمل الباحث احل�سان �سهيد على الك�سف عن الأ�سول املعرفية 

لذلك التكامل، وتقدمي مناذج منه تنتمي اإىل علم اأ�سول الفقه واملقا�سد 

لي�ص  التكامل  اأن  التاريخ، وهي مناذج تربز كيف  وعلم احلديث وعلم 

حكم  وقــانــون  قاعدة  هو  واإمنــا  نقا�ص،  حوله  يثار  لأن  قابال  ملمحا 

التكامل  يحقق  اأن  على  قدرة  وله  للعلماء،  واملنهجي  املعريف  ال�ستغال 

املن�سود بني علوم الن�ص وعلوم الكون.  

العلوم  فل�سفة  على  دالــة  معطيات  تقدمي  يف  اإ�سهاما  الكتاب  وُيَعدُّ   

وتكاملها يف املنظور احل�ساري الإ�سالمي، وقدرتها على ا�ستيعاب علوم 

الكون والنف�ص واملجتمع يف ظل الثورات العلمية املتالحقة.
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تعد مرحلة الطفولة حمور احلياة الإن�سانية يف هذا الكون 

هي  بل  احلياة،  مراحل  من  مهمة  مرحلة  هي  اإذ  العظيم، 

هنا  ومن  اخلا�ص.  وعاملها  وانطالقتها  برباءتها  احلياة  مراحل  اأعلى 

بها،لأنها  الهتمام  واملربني  الآبــاء  على  يجب  اأ�سا�سية  مرحلة  فهي 

القنطرة التي من خاللها ينتقل الطفل من العتماد على الآخرين اإىل 
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على  حا�سل  م�سر،  مواليد  من 

اأ�ــســول  يف  الفل�سفة  دكـــتـــوراه 

يعمل  مب�سر،  دمياط  جامعة  من  الرتبية 

الـــدويل  الإمنــــاء  وخــبــرًيا مبكتب  بــاحــًثــا 

علمي  اإنتاج  له  والتدريب.  لال�ست�سارات 

عزير. 

للموؤ�س�سات  الإدارية  موؤلفاته:»التنمية  من 

والجتاهات  املتغريات  �سوء  يف  التعليمية 

و»الإدارة  الإ�ـــســـالم«،  يف  الــرتبــويــة  الإدارة  و»مــبــادئ  املــعــا�ــســرة«، 

احلديثة«،  الإداريـــة  الجتاهات  �سوء  يف  وتنميتها  التعليمية:اأ�س�سها 

اإ�سافة اإىل العديد من الأبحاث والدرا�سات بالدوريات العربية والدولية.

الكتــاب

املوؤلف

الطفولة املبكرة.. اخل�سائ�ص وامل�سكلت

د. وفقي حامد �أبو علي

العظيم.. وهي  الكون  الإن�شانية يف هذا  »الطفولة حمور احلياة 
اأعلى مراحل احلياة برباءتها وانطالقتها وعاملها اخلا�س..«
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الطفل  على  خطرية  تكون  قد  انعكا�ساتها  ولأن  نف�سه،  على  العتماد 

وعلى تطوره م�ستقباًل.

وتعترب الطفولة املبكرة مرحلة خ�سبة لإجناز العديد من الدرا�سات 

جميع  يف  النمو  مرحلة  اأنــهــا  ذلــك  واملــيــدانــيــة،  النظرية  ــحــاث  والأب

واملتطلبات،  العنا�سر  من  العديد  اإىل  احلاجة  ومرحلة  امل�ستويات، 

واحلركية  النف�سية  امل�سكالت  من  العديد  لن�سوء  مواتية  بيئة  اأنها  كما 

وال�سلوكية.

تلك  خمتلف  اإثـــارة  اإىل  علي  ــو  اأب حامد  وفقي  الباحث  �سعى  وقــد 

املالحظات  مــن  العديد  تقدمي  مــع  ــجــاز،  واإي تركيز  يف  املو�سوعات 

لالآباء  وعمليا  معرفيا  دليال  يكون  لأن  الكتاب  توؤهل  التي  والتجارب 

ومعطيات  ون�سائح  توجيهات  يقدم  اإر�ساديا  دليال  واملعلمني،  واملربني 

علمية دقيقة من اأجل اإدارة ح�سنة ملرحلة الطفولة املبكرة، ت�ست�سحب 

اإن�سان  اإخــراج  اإىل  تهدف  التي  الرا�سدة  الإ�سالمية  القيم  روح  معها 

متوازن نف�سيا و�سلوكيا.

عر�ص  البحث:  هــذا  م�سكالت  معاجلة  يف  املــوؤلــف  منهج  كــان  وقــد 

التي  والأ�سباب  ومظاهرها،  اأعرا�سها،  اأهم  وبيان  امل�سكلة،  مفهوم 

اأفرزتها اأو اأدت اإليها، مع بيان اأهم اأ�ساليب التغلب على امل�سكلة وكيفية 

عالجها، وكان ذلك منهجه بني يدي عر�ص م�سكالت من مثل الكتئاب 

النطق  وا�سطرابات  والتوحد  ــوف  واخل النوم  وا�سطرابات  والقلق 

والكالم، وم�سكالت التغذية وغريها...
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كثرية هي الو�سائط التي ت�سجل القيم الإن�سانية وتن�سرها 

على  حمافظة  تظل  ال�سعر  و�سائطية  اأن  غري  النا�ص،  بني 

قوتها واأثرها الفعال، وذلك مبا ميتلكه من اإيقاعات و�سور واإيحاءات 

74
ر 

دا
ــ
�ص

لإ
ا

ــر، �ــســاعــر  مـــن مـــوالـــيـــد مــ�ــس

وم�ستغل بق�سايا الأدب العربي، 

العاملية،  الإ�ــســالمــي  الأدب  رابــطــة  ع�سو 

�سغل  امل�سريني.  الــكــتــاب  احتـــاد  وع�سو 

العامة  الهيئة  رئي�ص جمل�ص  نائب  من�سب 

لق�سور الثقافة امل�سرية بال�سعيد. �سارك 

واملــوؤمتــرات  املــهــرجــانــات  مــن  العديد  يف 

والعامل  اجلمهورية  م�ستوى  على  الأدبــيــة 

الــعــربــي والإ�ـــســـالمـــي، ونــ�ــســرت اأعــمــالــه 

بالعديد من ال�سحف واملجالت العربية واملواقع الإلكرتونية واملنتديات 

الأدبية الثقافية.. و�سدرت له دواوين �سعرية عديدة، منها: »من يغرد 

لل�سباح؟« و»دموع الليل« وغريها..

الديوان

ال�ساعر

اأنـا الإن�ســان 

)ديوان �صعر(

لل�صاعر: يو�صف �أبو �لقا�صم �ل�صريف

متــ�ــشــي الــ�ــشــنــون ومــــا بــهــا مـــن عــربة
تـــفـــكـــةر وذي  ــــــــٍل  ــــــــْق َع ِلــــــــــــــِذي   اإل 

�شيخوخة ذي  بــقــلــب  الــ�ــشــبــي   يبكي 
 وتــــ�ــــشــــيــــق اأجـــــــــــــــواٌء بــــطــــيــــب مــ�ــشــةر
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تت�سلل اإىل وجدان املتلقي وم�ساعره، م�ستثمرة اللغة الرمزية واخليال 

والو�سف.

اأن  غري  ورعايتها،  القيم  بث  يف  فعالة  اأداة  ال�سعر  اأن  واحلقيقة 

مما  اأخــرى،  و�سائط  �ساأن  من  َغلَّبت  احلديثة  التكنولوجية  التطورات 

ي�ستدعي من املربني والآباء مزيد تب�سر بكيفية الإبقاء على دور ال�سعر 

يف اإذكاء روح القيم لدى النا�سئة وال�سباب.

ال�سريف«  القا�سم  اأبو  »يو�سف  لل�ساعر  الإن�سان«  »اأيها  ديوان  وياأتي 

�سفاء  باأهمية  يب�سر  القيم،  ل�سعر  اأمنــوذًجــا  ليكون  الوا�سح  ببيانه 

الوطنية  بالهوية  واللتحام  واجلــمــال،  واحلــق  اخلــري  وحــب  الفطرة 

والإن�سانية، والنخراط يف �سناعة الأمن وال�سكينة والنماء.
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�سروط  اإىل  الأجنبية  اللغات  يف  بالإ�سالم  التعريف  يحتاج 

واآليات تختلف عن تلك التي ُتنتهج مع القارئ العربي، وقد 

البيئات  بالإ�سالم على م�ستوى  التعريف  م�سى زمن طويل على م�سار 

اإىل  تتحول  مل  امل�سار  لذلك  تقوميية  حركة  اأن  غري  وغريها،  الغربية 
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�سهادتي  على  حا�سل  املغرب،  مواليد  من 

دبلوم الدرا�سات العليا ودكتوراه الدولة يف 

بكلية  اأ�ستاذا  يعمل  الإ�سالمية،  الدرا�سات 

العلمي  للمجل�ص  ورئي�سا  بفا�ص،  ال�سريعة 

لإقليم مولي يعقوب باململكة املغربية. من 

القراآن  علوم  درا�سة  اإىل  موؤلفاته:»مدخل 

ق�سايا  والــغــرب..  و»الإ�ــســالم  وتف�سريه«، 

ال�ست�سراق  يف  و»درا�ـــســـات  ــف«،  ومــواقـــ

ومناهجه«... وغريها.

الكتــاب

املوؤلف

م�سار التعريف بالإ�سلم

يف اللغات الأجنبية

د. ح�صن عزوزي

ت�شتدعي،  الأجنبية  اللغات  يف  بالإ�شالم  التعريف  مهمة  »اإن 
النظر  عــادة  اإ الــراهــنــة،  الــدولــيــة  واملــتــغــةرات  الــظــروف  يف ظــل 
�شرورة  مع  دقيقة،  مراجعة  ومراجعتها  والأ�شاليب  الو�شائل  يف 
وتوظيف  املتوفرة  والدعوية  والفكرية  العلمية  الطاقات  ا�شتثمار 
ترتيب  عــن  ف�شال  املــتــاحــة،  والإعــالمــيــة  التكنولوجية  الــو�ــشــائــل 

الأولويات مبا ي�شتجيب لطبيعة الواقع الراهن«.
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برنامج موؤ�س�سي له خططه وبراجمه ورجالته، وبقيت املبادرات فردية 

يف اأغلب الأوقات.

للباحث  الأجنبية«  اللغات  بالإ�سالم يف  التعريف  »م�سار  كتاب  وياأتي 

ح�سن عزوزي ليفتح هذا امللف الدعوي، وير�سد واقعه واآفاقه. وقد جاء 

ر�سده للمو�سوع من خالل قدرة الإ�سالم الذاتية على اأن ي�سل خطابه 

ابتكرتها  التي  القنوات  خمتلف  خــالل  من  العربي،  الآخــر،غــري  اإىل 

جيدة  فر�سا  املجال،  هذا  يف  للدعاة،  اأعطى  مما  احلديثة،  التقنية 

لتو�سيع اخلطاب وا�ستهداف خمتلف ال�سرائح والفئات واملوؤ�س�سات، اإذ 

اأو جريدة،  اأو اإ�سدار جملة  مل يعد الأمر مقت�سرا على ترجمة الكتب 

اأو عقد ملتقيات وموؤمترات، بل تعدى ذلك اإىل خمتلف و�سائل الإعالم 

الإنرتنت،  �سبكة  عرب  التوا�سلي  الف�ساء  وا�ستوعب  واملرئية،  ال�سمعية 

واملنهجية،  املعرفية  العدة  اأعــدوا  هم  اإن  اليوم،  امل�سلمني  مينح  مما 

تقدمي  على  الباحث  عمل  وقد  الإ�سالم.  بقيم  للتعريف  فر�سا خ�سبة 

بع�ص املقرتحات العملية يف هذا ال�سياق.

احلــوار حول  دائــرة  لتو�سيع  حيوًيا  منتدى  الكتاب  وتظل  مقرتحات 

اأجنع ال�سبل للتعريف بالإ�سالم بالدوائر الغربية وغريها.. 
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اأ�سحى الهتمام بالطفولة عمال موؤ�س�سيا تقوم ب�ساأنه وزارات 

وموؤ�س�سات وهيئات، ومل يعد النظر اإىل الطفولة يكت�سي طابع 

عن  عاجزة  و�ــســارت  وبيئات،  لأزمـــان  �سلحت  التي  التقليدية  املفاهيم 

احلديث  الع�سر  يف  الطفولة  مرحلة  تفر�سها  التي  للتحديات  ال�ستجابة 

نف�سيا وتربويا وثقافيا.

اجلهود  فــاإن  والإ�سالمية،  العربية  البالد  �سطر  الهتمام  ميمنا  واإذا 

املبذولة يف جمال الرعاية الثقافية للطفولة، مبختلف جوانبها ومكوناتها، 

حتتاج اإىل تنمية وتقومي.
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مــن مــوالــيــد ممــلــكــة الــبــحــريــن، 

حا�سل على املاج�ستري يف القانون، 

يعمل بوزارة �سوؤون جمل�سي ال�سورى والنواب، 

البحرينيني،  ال�سحفيني  جمعية  ع�سو  وهو 

وخبري يف مو�سوع »حتليل اخلطاب الإ�سالمي 

جتاه ق�سايا املراأة« الذي ت�سرف عليه منظمة 

املراأة العربية.

البحرينية  بــاملــجــالت  �سحفي  اإنــتــاج  ــه  ل

اجلوائز  من  العديد  على  وحا�سل  والعربية، 

الأدبية والثقافية.

الكتــاب

املوؤلف

اأدب الطفل املُ�سلم

خ�سو�سية  التخطيط والإبداع
�لأ�صتاذ �أحمد مبارك �صامل

قــادرة  ا�شرتاتيجية  منهجية  ــي  َتــَبــنرِّ اإىل  الــدرا�ــشــة  هــذه  »ت�شعى 
ذي  الإ�شالمية  العربية  جمتمعاتنا  يف  لالأطفال  اأدٍب  اإخـــراج  على 
املجال  هــذا  يف  واملــبــدعــني  الإبــــداع  عــامل  مــع  متناغمة  خ�شو�شية 

بعيًداعن الرجتال والعفوية..«
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بروزًا  عك�ست  نوعية  نقلة  من  عامليًا  الأطفال  اأدب  ي�سهده  ما  ظل  ففي 

احرتافيًا لأدب الطفل يف املجتمعات الغربية، فقد بات من ال�سرورة مبكان 

تكاثف اجلهود املعنية – ر�سميًا واأهليًا – من اأجل تبني منهجية ا�سرتاتيجية 

قادرة على انت�سال اأدب الأطفال يف جمتمعاتنا الإ�سالمية من خانة الالوعي 

عامل  مع  متناغمة  خ�سو�سية  يكفل  واحــرتايف  منهجي  اإبداعي  عامل  اإىل 

الإبداع واملبدعني يف هذا املجال، وذلك بعيًدا عن الرجتال والعفوية التي 

باتت غري جمدية ول هي كفيلة بتحقيق نقطة حتول يف م�سرية اأدب الطفل 

يف جمتمعاتنا املعا�سرة.

لقد اأفرزت تداعيات اأزمة اأدب الطفل يف الواقع العربي املعا�سر العديد 

وم�ستقبله يف جمتمعنا، حيث  الطفل  اأدب  واقع  اأثرّرت يف  التي  الأبعاد  من 

جنم عنها اأزمة يف امل�سمون، واأزمة يف اللغة، واأزمة يف الر�سوم وال�سور؛ 

وذلك نظرًا لالأبعاد اخلطرية التي اأفرزتها معطيات اإهمالنا وارجتالنا يف 

امل�ستقبل  بناء  نحو  امل�سارعة  ماا�ستلزم �سرورة  وهذا  الأطفال،  اأدب  نظم 

– يف ظل  العربي والإ�سالمي، وهو يحتاج  الوطن  الثقايف والأدبي لأطفال 

يف  اخلــرباء  جهود  فيه  تت�سافر  اإقليمي  جهد  اإىل   - املعا�سرة  التحديات 

هذا املجال، ل �سيما واأن الأبعاد التي اأفرزتها تداعيات الواقع املعا�سر قد 

د الطفولة العربية والإ�سالمية يف مقتل. اأ�سحت تهدرّ

واإذا كانت جوانب تلك التنمية وذلك التقومي متعددة ومت�سعبة، فقد عمل 

ًزا على  ُمَرَكرّ الطفل،  اأدب  القول يف  �سامل« على تخ�سي�ص  »اأحمد  الباحث 

الإ�سكالت املت�سلة بهذا احلقل يف املنظور احل�ساري  ر�سد جمموعة من 

الإ�سالمي، مع تقدمي جمموعة من القرتاحات التي ميكنها اأن تتحول اإىل 

م�ساريع عمل للنهو�ص باأدب الطفل امل�سلم نهو�سا فنيا وتربويا واإعالميا.

اإنه كتاب يتجاوز التح�سي�ص باأهمية اأدب الطفل وخطورته ودوره يف ت�سكيل 

تتحول  قد  واإ�ساءات  تقدمي مقرتحات  اإىل  و�سلوكه،  وفكره  الطفل  وجدان 

اإىل م�ساريع وبرامج و�سيا�سات تنفيذية حني جتد الرتبة املواتية.



162

و�سعت التحولت التكنولوجية احلديثة الإن�سان يف معرتك 

يف  وجعلته  وال�سلوكية،  والقيمية  املعرفية  التحديات  من 

حرية من اأمره �سواء اأقبل النخراط يف تيار تلك التحولت، في�ستجيب 

لها، طوعا اأو كرهها، اأم اختار رف�سها وطرحها مهما كلفه موقفه ذلك 

من خ�سائر على امل�ستوى القريب والبعيد.

جمال  يف  النوعية  القفزة  ع�سر  اأن�ساها  التي  التحديات  اأبرز  ومن 

خلال  تعرف  القراءة  اأ�سبحت  اأن  املعرفة  وو�سائط  الت�سال  و�سائل 
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حا�سل  ــر،  اجلــزائ مواليد  مــن 

الفكر  الــدولــة يف  دكــتــوراه  على 

الإ�سالمي، يعمل اأ�ستاذا بجامعة باتنة، وهو 

ع�سو برابطة الأدب الإ�سالمي العاملية. 

مـــن منظور  »الإعــــــالن  ــه:  ــات ــف مــوؤل مـــن 

الإ�سالمية«،  الدعوة  و»منهجية  اإ�سالمي«، 

و»اآفاق تدري�ص العلوم الإ�سالمية«، و»اأعالم 

اإ�سافة  وغريها،  الإ�ــســالمــي«..  الإ�ــســالح 

اإىل العديد من الدرا�سات والأبحاث باملجالت والدوريات العربية...

الكتــاب

املوؤلف

التغيري بالقراءة

د. �أحمد عي�صاوي

لها  لي�شت  بالقراءة  التغيةر  عملية  اأن  نبني  اأن  علينا  »...يــجــب 
املتغةرين  على  اأو  اأنف�شهم،  واملُغةرين  املُغةر  على  �شلبية  اآثــار  اأيــة 
املغةر  عــلــى  عــطــاءاتــهــا   كــل  اإن  اأيــ�ــشــا،..  املــرتــقــبــني  اأو  احلقيقيني 

واملتغةر والتغيةر اإيجابية خةرية نفعية كلها«.
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وو�سعا  والــ�ــســورة،  الإنــرتنــت  من  كــٌل  الكتاَب  ناف�ص  حيث  ملحوظا، 

الإن�سان اإزاء و�سائل وفر�ص جديدة متتاز بالطرافة واجلدة وال�سرعة 

والتنوع، وان�سرف التالميذ والطلبة وعموم النا�ص عن الكتاب باعتباره 

الو�سيلة التي ظلت م�ساحبة لالإن�سانية اآلف ال�سنني.

واإذا كان الغالب على الدار�سني اأن يتخذوا مواقف مت�سرعة من تلك 

يقت�سي  املتوازن  العلمي  التحليل  فاإن  احلديثة،  التكنولوجية  الو�سائط 

عنها  الناجمة  ــار  الآث يف  والبحث  الظاهرة،  تلك  اأبعاد  على  الوقوف 

معرفيا ونف�سيا ووجدانيا واجتماعيا، ومقارنتها بالأو�ساع التي تن�سئها 

القراءة يف الكتاب.

لتلك  منهجيا  اإطـــارا  ي�سع  اأن  عي�ساوي  اأحمد  الباحث  حــاول  وقــد 

اإحداث  على  القراءة  قدرة  فل�سفة  من  النطالق  خالل  من  املعاجلة، 

التغيري من احلالة ال�سلبية اإىل احلالة الإيجابية، ومن اجلهل والأمية 

اإىل  النبهار  ومن  الفاعلية،  اإىل  التكالية  ومن  والتعليم،  املعرفة  اإىل 

امل�ساركة، ومن النفرادية اإىل التوا�سل الجتماعي.

وقد بني، من خالل بع�ص الدرا�سات امليدانية، اأن العزوف عن الكتاب 

العديد من احلالت، من  يعاين، يف  ال�سباب  اأن�ساأ جيال من  والقراءة 

ال�سحالة املعرفية والب�ساطة املنهجية، والعقلية النتقائية التجميعية، 

مما يعترب من الآثار البعيدة للزهد يف الكتاب والقراءة والجنذاب نحو 

الإنرتنت والكتاب الإلكرتوين.

والكتاب اإ�سهام  ح�ساري يف التذكري بقيمة الكتاب والقراءة �سبيال 

اإىل التغيري، دون اأن يحط من اأهمية الو�سائل والو�سائط احلديثة التي 

عواملها،  ولــوج  اأثناء  ومنتبه  ومرجح  مــوازن  عقل  اإىل  حاجة  يف  تظل 

والنخراط يف التعامل معها...
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واأ�سالتها،  با�ستقالليتها  الإ�سالمية  املفاهيم  حتتفظ 

حجية  اإل  وامل�ستجدات  والأحــــوال  الــظــروف  تزيدها  ول 

الجتماعية  والتجاذبات  لالإكراهات  خ�سوعها  وعــدم  ذاتيتها،  على 

والقت�سادية واجليو�سيا�سية.

ويظل مفهوم ال�سالم من املفاهيم املحورية يف ال�سريعة الإ�سالمية، 

لرعايتها  الأحـــكـــام  جـــاءت  الــتــي  الإنــ�ــســانــيــة  امل�سلحة  رديـــف  وهـــو 
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من مواليد املغرب، حا�سل على 

الدرا�سات  يف  الدكتوراه  �سهادة 

الآداب  بكلية  اأ�ستاذا  يعمل  الإ�سالمية، 

والعلوم الإن�سانية ببني مالل، وباحثا مبركز 

املحمدية  بالرابطة  القراآنية  الدرا�سات 

»الآخــر  موؤلفاته:  مــن  بــاملــغــرب.  للعلماء 

و»الجتهاد  القراآنية«،  الأخــالق  �سوء  يف 

ــتــجــديــد«)بــال�ــســرتاك(، و»الــنــظــريــة  وال

الأخالقية بني القراآن والليربالية«. 

الكتــاب

املوؤلف

ثقافة ال�سلم

بني التاأ�سيل والتح�سيل

د. حممد �لنا�صري

الآخــر،  املحبة واحــرتام  اإىل  الإ�ــشــالم ومبادئه دعــوة  اإن ر�شالة   «
ونبذ العنف والتطرف، والدفاع عن القيم النبيلة واحرتام حقوق 
الإن�شان، وحتقيق العدالة والنفتاح على كل احل�شارات الإن�شانية..، 
ولميــكــن اأبــــدا اأن تــدعــو اإىل الــ�ــشــدام والــ�ــشــراع مــع احلــ�ــشــارات 

الأخرى...«
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املعا�سرة،  الدولية  العالقات  حتكم  التي  الأو�ساع  اأن  غري  ومتكينها، 

كله  ذلك  والكراهية..،  والإق�ساء  ال�سراع  لثقافة  املتنامي  والنزوع 

اأن يعيد  اإذ عليه  اأمام حتد نوعي غري م�سبوق،  ي�سع الفكر الإ�سالمي 

�سياغة املنظومة الثقافية يف مو�سوع ال�سالم �سياغة ل تكون خا�سعة 

تهمة  اإل�ساق  يف  اخل�سو�ص  وجه  على  ممثلة  املعا�سرة،  لالإكراهات 

تكون  واإمنا  وامل�سلمني،  بالإ�سالم  ادعاء،  الإرهابي،  الإق�سائي  النزوع 

تلك املنظومة من�سبطة باأ�سول الروؤية القراآنية وال�سرية النبوية.

من  امللف  هذا  فتح  اإعــادة  اإىل  النا�سري  حممد  الباحث  �سعى  وقد 

خالل اإبراز اأ�سول الروؤية القراآنية لل�سالم، وتاأكيد روح الأخوة الإن�سانية 

يف تعامل الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم و�سحابته الكرام مع الآخر، 

يهودا ون�سارى وم�سركني، وقد قدم مناذج من املعاهدات للتدليل على 

البعد ال�سالمي يف الر�سالة الإ�سالمية.  

الدولية، ويك�سف  العالقات  والكتاب يقدم معطيات معرفية دالة يف 

لة لفل�سفة ال�سالم يف احل�سارة  عن خمزون من القيم الإ�سالمية املُ�سَكرّ

الإ�سالمية.
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لي�ست الكلمات يف ال�سعر حروفا واأ�سواتا، واإمنا هي كائنات 

حمل  على  قــادرة  لتكون  ببع�سها  وتلتحم  باحلياة،  تنب�ص 

الروح ال�سعرية التي يبثها ال�ساعر، وتفي�ص بها اأعماقه.

هذه احلالة حتتاج اإىل مكابدة و�سدق يف امل�ساعر، وهي امليزان الذي 

يوزن به تاأثري ال�سعر يف نفو�ص النا�ص، ومن ثم، فاإن غيابها من ال�سعر 

يحيله اإىل ر�سف بارد و�سياغة ميتة.
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من مواليد دم�سق، حا�سل على 

مدر�سا  عمل  الدكتوراه،  �سهادة 

يف معاهد دم�سق للعلوم ال�سرعية والعربية. 

وهو ع�سو باأ�سرة التحرير يف بيت فل�سطني 

لل�سعر، ورابطة الأدب الإ�سالمي العاملية. 

و»عــنــاد  �سبيلي«،  »هـــذه  دواويـــنـــه:  مــن 

موؤلفاته:  ومن  الن�سور«.  و»عــودة  الريح«، 

ــعــراء يف ذاكـــرة  ـــــالء«، و»�ــس ــارة الإم ــن »م

فل�سطني«.

الديوان

املوؤلف

ويـزهـر ال�سعـد

)ديوان �صعر(

�ل�صاعر: د. حممد توكلنا

وقد الــداجــيــات  تنةر  �شم�شا   فكنت 
اأحييت من ف�شائل الأخالق ما وئدا

بــــك اهلل فـــالأقـــ�ـــشـــى مــنــائــره ــــرى  اأ�ــــش
بردا �شعدها  من  واكت�شت  تيزنت 
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واإن انخراط ال�ساعر »حممد توكلنا« يف حركة ال�سعر امللتزم بق�سايا 

الــروح،  تلك  من  كبريا  ر�سيدا  ل�سعره  يوفر  اأن  من  مكنه  واأمته  دينه 

حتى  لق�سائده،  اإيقاعا  كيانه  وكان  كيانه،  من  �سعلة  ق�سائده  فكانت 

والفني  الروؤيوي  اللتزام  بذاك حمققا درجات كبرية من  التحم هذا 

على حد �سواء.

والديوان ماأدبة كرمية لتنمية القيم الأدبية والفنية، والتمكني مل�سرية 

الأدب البناء، يقول يف اإحدى ق�سائده خملدا حادثة فتح مكة يف بعدها 

الإن�ساين املج�سد لرحمة الدين و�سماحة امل�سلمني:

يخطبهم اهلل  ر�ــســول  فــيــهــم  وقــــام 

خلدا اأخــالدهــم  يف  املــوت  وهاج�ص 

ـــات يف حــنــاجــرهــم ـــف قــلــوبــهــم واج

منجردا بــالأعــنــاق  اأحـــدق  وال�سيف 

بــكــم؟ فـــاعـــل  اأين  تــظــنــون  مـــــاذا 

اإخــــوانــــه وردا ــى  كــــرمي عــل ـــوا:  ـــال ق

ــــال: اذهـــبـــوا طــلــقــاء اأنـــتـــم فـــاإذا ق

جــددا اأنــفــ�ــســا  فيهم  ينع�ص  بالعفو 
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ٌة  �ُسَبِهيَّ حتدياٌت  امل�سلمة  لالأمة  تعر�ُص  واآخــر،  حني  بني 

وت�سييق  الدعوة،  لتعويق م�سرية  من خ�سومها يف حماولة 

املجال الدعوي الإ�سالمي، وت�سكيك املوؤمنني يف املبداأ الذهبي لالإ�سالم  

واملتمثل يف عدم اإكراه النا�ص على اعتناق هذا الدين احلنيف!..
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ح�سل  مة،  املكررّ ة  مكرّ مواليد  من 

على درجة اللي�سان�ص يف احلديث 

ونال  القرى،  اأم  جامعة  من  وعلومه  النبوي 

الإ�سالميرّة  را�سات  الدرّ يف  املاج�ستري  درجــة 

التابع  عاة  والدرّ الأئمة  لإعداد  العايل  باملعهد 

يعمل اأ�ستاًذا  الإ�ــســالمــي،  الــعــامل  لــرابــطــة 

الإ�ــســالمــيــة  ــات  ــس ــدرا� ال كلية  يف  مــ�ــســاعــًدا 

تايالند.  الإ�سالمية – جنوب  جال  بجامعة 

را�سات  والدرّ عوة  الدرّ جمال  يف  وكاتب  ر  مفكرّ

الإ�سالميرّة. 

ــدعــوة  ــداأ« و»ال ــب ــحــاث،اأهــمــهــا: »مـــن الــفــهــم.. ن لــه جمــمــوعــة مــن الأب

الإ�سالمية:واقع واآفاق«، و»خطاب الأقلية امل�سلمة«، و»�سفات العامل الرباين: 

ة«. رـّ ـة ل�سلوكيات الإمام البخاري ال�سخ�سيـ درا�سة و�سفيرّ

الكتــاب

املوؤلف

فقه البيان النبوي

�لأ�صتاذ: حممد د�ود �صماروه

الــنــ�ــشــو�ــس، وخــا�ــشــة  اإل ب�شعة الطــــالع عــلــى  »وهــــذا ليــتــاأتــى 
اأ�شباب ورودهــا، ومالب�شات  الأحــاديــث والآثـــار، والتعمق يف معرفة 
خالد  عــام  هو  ما  بني  والتمييز  منها،  املتوخاة  والغايات  وقوعها، 
اأو ظرف زمني موقوت،  منها، وبني ما بني منها على عرف قائم، 

اأو م�شلحة معينة، فيتغةر بتغيةر العرف اأو الظرف اأو امل�شلحة«.
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َب الآياِت وال�سور ترتيًبا توقيِفيًّا-  ولعل احلكمة من جميء القراآن ُمَرتَّ

ا هي لإرادة خلود النرّ�ص  ومل يرترّب بح�سب تاريخ واأ�سباب النرّزول- اإمنرّ

وؤية  ًما الررّ مان واملكان واملنا�سبة، ُمقدِّ ًرا من قيد الزرّ رَّ الإلهي اخلامت حُمَ

ات...  املة، التي ت�سلح لكلرّ الأحوال، والأزمان، والأماكن، واملتغريرّ ال�سرّ

ثم تاأتي قراءة الأمة لكل من اأ�سباب نزول النرّ�ص الإلهي واأ�سباب ورود 

«، وهو فقه يعني املجتهدين  النرّ�ص النبوي لت�ستجيب ملا ي�سمى » فقه املحلرّ

ر ال�سروط والظروف نف�سها يف فهم  واأهل العلم على اإدراك اأهميرّة توفرّ

الن�ص وتنزيله على الواقع املعي�ص.

واإنَّ اأهمرّ ما مُييرّز هذه الدرا�سة ال�ستقرائية الواعية التي بني اأيدينا 

اأنها ا�ستب�سرت موا�سع اللب�ص حول الإ�سالم وق�سية الإكراه يف الدين.. 

فكثََّفْت حولها اأ�سواء البحث والتحليل العلمي الر�سني، لت�ستبني وجوه 

وبراهني  ــٍة  واأدلرّ �سرعية  بن�سو�ٍص  م�ستاأن�سة  فيها..  وال�سواب  احلق 

وحجج علمية.. رابطة بطريقة منهجية بني اأ�سباب نزول الآيات واأ�سباب 

ورود الأحاديث ال�سريفة يف املو�سوع، وذلك يف ُمقاربة بيانية ُت�سرِبُ غور 

العلمية، منتهية  َوَردٍّ يف الأو�ساط  اأْخٍذ  التي مل تزل مثار  هذه الق�سية 

حترير  مبداأ  واإقــرار  يختارون،  فيما  للنا�ص  احلرية  توفري  وجوب  اإىل 

العتقاد من وهم الإكراه يف الدين.

والدرا�سة اإ�سهام مبارك يف تغذية العقل امل�سلم بيقني املوقف امل�ستند 

ال�سرعية واملقا�سد احلكيمة املتح�سنة بهدايات الوحي يف  اإىل الأدلة 

ال�سجال الفكري واحل�ساري حول حقيقة العتقاد بني احلرية  مِّ  ِخ�سَ

والإكراه.



170

اإن النظام الذي يجعل الدولة م�سوؤولة عن تقدمي اخلدمات 

له  تعد  مل  ُمَتجاوز،  نظام  هو  املجتمع:  لأفــراد  الجتماعية 

القدرة على ال�ستجابة للتحديات القت�سادية والجتماعية وال�سحية 

والتعليمية واخلدماتية التي تتزايد ب�سكل مطرد يف خمتلف املجتمعات 

والبيئات.
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على  املغرب،حا�سل  مواليد  من 

�سهادة الدكتوراه من كلية الآداب 

والعلوم الإن�سانية بفا�ص يف فقه املعامالت، 

يعمل  ال�سرتاتيجي.  التخطيط  و�سهادة 

التابع  الأ�سري  التدريب  لأكادميية  مديرا 

ملــركــزجمــمــوعــة الأكـــادميـــيـــات الــدولــيــة 

للتدريب. 

مــن اإنــتــاجــه الــعــلــمــي: »جــمــع اجلــوامــع 

لالإمام ال�سبكي:درا�سة«، و»و�سائل الإثباث بني التقييد والإطالق«.

الكتــاب

املوؤلف

املقا�سد ال�سرعية للوقف الإ�سلمي

د.�حل�صن تركوي

املتمثلة  ال�شرعية  املقا�شد  تربز  الواقفني،  غايات  وبتاأمل   ..«
مقومات  بتوفةر  النف�س  وحفظ  معامله،  باإقامة  الــديــن  حفظ  يف 
العي�س لأفراد املجتمع. اأما حفظ العقل، فيتجلى يف الإ�شهام الوا�شع  
يف ت�شييد املوؤ�ش�شات التعليمية يف خمتلف التخ�ش�شات، ويف خمتلف 
هــو �شنو  الـــذي  ورفــعــا لظلمات اجلــهــل  للعقول  تــنــويــرا  الأمـــاكـــن 

امل�شكرات وحليفها..« 
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وقد وعى النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي هذه الإ�سكالية وعيا متكامال، 

لأنظمة  اأ�س�سا  الرا�سدة،  واخلالفة  النبوي  العهد  منذ  و�سع،  اأن  فكان 

بالرعاية  الــدولــة،  موؤ�س�سات  جانب  اإىل  تقوم،  اأن  ت�ستطيع  مــوازيــة 

فئات  خمتلف  وجتعل  وال�سحية،  والتعليمية  والثقافية  الجتماعية 

املجتمع واملقيمني فيه من رعايا دول اأجنبية يحظون بفر�ص ال�ستفادة 

من اخلدمات على قدم امل�ساواة.

وقد �سعى الباحث احل�سن تركوي اإىل اأن يربز واحدا من تلك الأنظمة، 

وراء  ال�سرعية من  املقا�سد  اإبــراز  الرتكيز على  مع  الوقف،  ممثال يف 

كيف  تربز  التي  احلية  التاريخية  الأمثلة  واإيــراد  الإ�سالم،  ت�سريعه يف 

والتح�سينات،  واحلاجيات  ال�سرورات  من  كال  ليغطي  جاء  الوقف  اأن 

والجتماعية  التعليمية  التنمية  يف  ولي�سهم  الأ�ــســويل،  بال�سطالح 

وال�سحية والقت�سادية، تنمية مل تقت�سر على العن�سر الب�سري، واإمنا 

امتدت لت�سمل مكونات الطبيعة والبيئة على حد �سواء.

ن�سر  ب�سرورة  التح�سي�ص  يف  الإ�سهام  جمال  يف  حممود  جهد  وهو   

اأبناء  واملي�سورين من  النا�ص  الوقفية وجعلها يف متناول عموم  الثقافة 

دوره  اأداء  يف  املتميز  النظام  ذلك  لي�ستمر  املوؤ�س�سات،  و�سائر  الأمــة 

احل�ساري.



172

النا�ص  اعتقاد  يقيم �سالمة  الإ�سالم دين  اأن  اإىل  فبالنظر 

الإكراه  اأ�سكال  بعيدا عن خمتلف  واإرادتهم،  على حريتهم 

له  اإليه، وي�سع  يعتني باحلوار، ويدعو  اأن  البدهي  فاإنه من  والإرغــام، 

اآدابا و�سروطا، ويحدد له غايات ومقا�سد، ويجنبه عراقيل وموانع.

عليه  الكرمي  الر�سول  و�سرية  الكرمي  الــقــراآن  هدايات  جــاءت  وقــد 

ال�سالة وال�سالم داعية اإىل ح�سن احلوار واجلدال والإن�ساف، وجتنب 
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من مواليد الأردن، حا�سل على 

والدكتوراه  املاج�ستري  �سهادتي 

بكلية  اأ�ستاذا  يعمل  وعلومه،  احلديث  يف 

موؤلفات  لــه  الــكــويــت.  بجامعة  ال�سريعة 

و»جمع  املحدثني«،  »مناهج  منها:  عديدة، 

املــفــرتق مــن احلــديــث الــنــبــوي واأثــــره..«، 

و»الـــوا�ـــســـح يف فـــن الــتــخــريــج ودرا�ـــســـة 

العديد  اإىل  اإ�سافة  وغريها،  الأ�سانيد«... 

من البحوث والدرا�سات املن�سورة باملجالت 

والدوريات املحكمة.

الكتــاب

املوؤلف

احلـــوار يف الإ�ســـلم

د.يا�صر �أحمد �ل�صمايل

ليكون  اأ�ش�س احلــوار  تر�شيخ  الإ�شالم يف  املهم معرفة هدي  »من 
اأو غةرهم،  اأنف�شهم  تعاملهم مع  امل�شلمني يف  لدى  وثقافة  منهجا 
يف  حتليلية  ا�شتقرائية  مو�شوعية  درا�شة  خــالل  من  ذلــك  وجتلية 

م�شادر املعرفة الأ�شا�شية يف الإ�شالم«. 
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املراء والدعاء والتع�سب، وقدمت احل�سارة الإ�سالمية مناذج يف اإدارة 

احلوار الفعال مع خمتلف الأديان وامللل والطوائف، دون اأن ت�سطر 

اإىل ا�ستعمال و�سائل الإكراه والإجبار والتع�سب، لأنها تنتمي اإىل دين 

ل يقبل قيام املعتقدات على الإكراه والتقليد.

وقد �سعى الباحث يا�سر اأحمد ال�سمايل يف كتابه »احلوار يف الإ�سالم« 

مع  وعوائقه،  و�سروطه  واآدابه  وفل�سفته  احلوار  لأهمية  يعر�ص  اأن  اإىل 

التاأ�سيل له من خالل القراآن الكرمي وال�سنة النبوية، اإ�سافة اإىل اإبراز 

امل�سلمني  بني  العالقة  يف  احل�ساري  ال�سراع  مقولة  اإ�سعاف  يف  دوره 

وغريهم من احل�سارات املعا�سرة.

الإ�سالمية يف  للمفاهيم  التاأ�سيل  اإ�سهاما حممودا يف  والكتاب ميثل 

زمن البلبلة الثقافية..

يحدد الكاتب اأهداف ال�ستغال باملو�سوع يف النقاط التالية:

اإىل  املو�سل  الهادف  احلوار  مبداأ  تر�سيخ  الإ�سالم يف  ف�سل  بيان   -

احلق.

امل�سلم  كيان  يف  متاأ�سلة  وثقافة  منهجا  احلــوار  جعل  يف  الإ�سهام   -

وحياته.

- بيان مدى اإ�سهام اأ�سلوب املحاورة يف الهداية والإ�سالح.
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جهلهم  يف  كامنا  الإ�ــســالم،  لأهــل  بالن�سبة  امل�سكل،  لي�ص 

فهمهم  عدم  اأو  الإ�سالم،  يف  الجتماعي  النظام  مبالمح 

وتوجيهات  القراآن  هدايات  يف  موؤ�سلة  الجتماعية  العالقات  لطبيعة 

غياب  يف  امل�سكل  يكمن  واإمنــا  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الكرمي  الر�سول 

الأ�سرة  داخل  النظام  ذلك  حمرك  ت�سكل  التي  القيم  تفعيل  و�سائل 

ويف العالقات الجتماعية بني مكونات املجتمع.
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مـــن مــوالــيــد مــ�ــســر، حــا�ــســل 

عـــلـــى �ـــســـهـــادتـــي املــاجــ�ــســتــري 

الإ�سالمية  والثقافة  الدعوة  والدكتوراه يف 

الدين  اأ�سول  بكلية  عمل  الأزهــر،  بجامعة 

والدرا�سات  لل�سريعة  ومدر�سا  باملن�سورة، 

الإ�سالمية باملعهد الديني بالكويت. 

من موؤلفاته: »فن الدعوة يف كتابات �سيد 

قطب«، و»ق�سايا الأ�سرة واملراأة بني حقائق 

الإ�سالم و�سبهات امل�ست�سرقني«...

الكتــاب

املوؤلف

اأ�س�ص النظام الجتماعي يف الإ�سلم

د. عبد �حلميد عيد عو�ش

»حدد الإ�شالم اأ�ش�س الإ�شالح، ووجه املجتمع اإىل �شرورة القيام 
عليها والأخذ بها حتى يتحقق له الهدف املن�شود، واأهم هذه الأ�ش�س: 
والواجبات  احلقوق  واأداء  والــعــدالــة،  والعبادة  والأخـــالق  العقيدة 
الجتماعية ،واملوؤاخاة. وهذه الأ�ش�س كفيلة باإذن اهلل تعاىل باإ�شالح 

املجتمع اليوم كما اأ�شلحته بالأم�س«.
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اإبراز العالقة احلتمية بني  ومن هذا املنطلق، فاإن الأمر ي�ستدعي 

فيكون  الإ�سالم،  يف  الجتماعي  النظام  ومكونات  العقيدة  مكونات 

القراآنية  القيم  روح  عن  يبتعد  الجتماعية  العالقات  يف  �سعف  كــل 

اإمنا هو �سعف يف عقيدة الأفراد الذين يكونون الأ�سر واجلوار و�سائر 

العالقات، والعك�ص �سحيح، حيث اإن اأي قوة يف الأول تكون ا�ستمدادا 

للقوة الكامنة يف الثاين.

  وقد �سعى الباحث عبد احلميد عيد عو�ص اإىل اأن يبني جوهر تلك 

عليها  يقوم  التي  والفكرية  العقدية  الأ�س�ص  ر�سد  خالل  من  العالقة 

اإىل الأ�س�ص الأخالقية،  اإ�سافة  �سرح النظام الجتماعي يف الإ�سالم، 

واإيثارا  ت�سحية  الجتماعية  العالقات  �سبكة  على  كله  اآثار ذلك  وبيان 

واإ�سالحا وتكافال واحرتاما للحرية والكرامة.

اخل�سائ�ص  تلك  الجتماعي،  النظام  بخ�سائ�ص  تذكري  والكتاب 

ال�سلبيات  من  العديد  �سد  الإ�سالمية ح�سانة  للمجتمعات  كفلت  التي 

الأ�سر  تعد  ومل  وم�ستقبلها،  الإن�سانية  حلا�سر  املــهــددة  وامل�سكالت 

واملجتمعات الإ�سالمية يف ماأمن من اأخطارها.



176

اإذا اختلف النقاد يف اعتبار ال�سعر مراآة للحياة الجتماعية 

لن  اأنهم  فالراجح  ال�ساعر،  يعا�سرها  التي  وال�سيا�سية 

تاأمالت  ال�ساعر من  بوجدان  ملا ميوج  مراآة  ال�سعر  اعتبار  يختلفوا يف 

خياله  وتاأ�سر  وجدانه،  على  وحرارتها  بثقلها  تتنزل  وروؤى  ومواقف 
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كلية  خريج  م�سر،  مواليد  من 

الــقــاهــرة،  بجامعة  الهند�سة 

حممد  الإمام  بجامعة  الدين  اأ�سول  وكلية 

اإنتاج  له  بالريا�ص.  الإ�سالمية  �سعود  بن 

ــه: »الإنــ�ــســان  ــن �سعري غــزيــر، ومــن دواوي

النا�ص«،  اأحـــداق  نقراأ  ــو  و»ل واحلــرمــان«، 

رمــال«،  و»دمــع يف  بال�سكوت«،  و»اأهــددكــم 

و»هوى اخلم�سني«، وغريها.. 

حول  واأجنزت  الأدبية،  واملهرجانات  بالندوات  عديدة  م�ساركات  له 

جتربته ال�سعرية بع�ص الدرا�سات الأكادميية.

الديوان

ال�ساعر

حـــروف الإبحـــار

)ديوان �صعر(

 لل�صاعر: ع�صام �لغز�يل

ــــاة واألــــــفــــــيــــــُت خـــفـــقـــــــا يــــبــــث احلــــيـــــ
عـــلـــى الأر�ـــــــــس َدفـــــقـــــات نـــبـــ�ـــس اأغـــــّر

ــــال: ــــرُت فـــيـــهـــا  ، فـــقـــالـــت وقـــــ ــــفــــكَّ ت
ـــــــْر اأَم اإذ  �ـــشـــاغـــنـــي  ـــن  مــــ فـــ�ـــشـــبـــحـــان 

ـــــذا  الــــوجــــود وطـــــافـــــت مـــــالمـــــُح هــــــ
الـــبـــ�ـــشـــْر عــــقـــــــــول  تــــهـــــــــدي  اهلل  اإىل 
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له  واإيقاعيا تطرب  تكت�سي قالبا فنيا  اأن  تلبث  الإبداعية، فال  وطاقته 

النفو�ص ومتيل اإليه القلوب.

ويعترب ديوان »حروف الإبحار« لل�ساعر ع�سام الغزايل منوذًجا حيا 

ي�سدق عليه احلكم النقدي ال�سابق، فهو انعكا�ص لتفاعل ال�ساعر مع 

الإ�سالم،  وقيم  القراآن  تعاليم  �ساغتها  التي  روؤيته  خالل  من  واقعه 

بحرية  ال�سادق  الفني  التعبري  على  ال�ساعر  قدرة  على  �ساهًدا  فجاء 

ل تتعار�ص مع الأفق الذي ر�سمته تعاليم الإ�سالم لل�سعراء.

يقول يف اإحدى ق�سائده مناجيا اهلل �سبحانه وتعاىل:

تـــــــــنـــــــــقـــــــــذه جنـــــــــــــمـــــــــــــا  يل  فـــــــــــــــــــاأنـــــــــــــــــــر 
مـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــخ الـــــــــــــدنـــــــــــــيـــــــــــــا اآفــــــــــــــاقــــــــــــــي

نـــــفـــــ�ـــــشـــــي    تـــــــــــرقـــــــــــى  اأن  �ــــــــــشــــــــــاعــــــــــدين 
الـــــــــراقـــــــــي الـــــــــــرهـــــــــــط  يف  واكـــــــتـــــــبـــــــنـــــــي 

اإين نــــــــفــــــــ�ــــــــشــــــــي  مـــــــــــــــن  واأجــــــــــــــــــــــــــــــــــرين 
ـــــــــــــــــــودت اأوراقـــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــيــــــــــــــدي ا�ـــــــــــــــــــش

فـــــــــفـــــــــي نـــــــفـــــــ�ـــــــشـــــــي نــــــــفــــــــ�ــــــــس جـــــــاحمـــــــة
هــــــــزمــــــــتــــــــنــــــــي فـــــــــــــارحـــــــــــــم اإخـــــــــفـــــــــاقـــــــــي

وا�ــــــــــشــــــــــمــــــــــع مـــــــــــــن فـــــــــــــــــوق �ـــــــــشـــــــــمـــــــــاوات
�ـــــــشـــــــبـــــــع دمـــــــــــعـــــــــــي وا�ـــــــــشـــــــــتـــــــــغـــــــــراقـــــــــي:

تـــــــرتكـــــــنـــــــي لـــــــــــــــن  ل   .. يـــــــــــــــاربـــــــــــــــي 
ــــــــــــطــــــــــــني ا�ـــــــــشـــــــــرتقـــــــــاقـــــــــي ــــــــــــوىل ال ــــــــــــت ي
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واأ�سوله  الفقه  ويف  عامة،  الدين  يف  التجديد  ق�سية  ماتزال 

الهتمام  من  م�ساحة  تنال  التي  الق�سايا  اأهم  من  خا�سة، 

يف طور ما يعي�سه العامل الإ�سالمي من اأحداث توجب عليه اأن َيِعَي و�سعه 

التغريات،  تلك  لآثار  بوعي  ينتبه  واأن  الدولية،  املتغريات  هذه  ظل  يف 
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على  حا�سل  م�سر،  مواليد  مــن 

والــدكــتــوراه  املاج�ستري  �سهادتي 

الأوقــاف  بـــوزارة  باحثا  يعمل  ال�سريعة،  يف 

للعلوم  ــا  ومــدر�ــس  ، الإ�ــســالمــيــة  والــ�ــســوؤون 

بدولة  الــداعــيــات   اإعـــداد  مبعهد   ال�سرعية 

من  بالعديد  علمية  م�ساركات  له  الكويت. 

املو�سوعات واملجالت واملوؤمترات... 

الأمــة  علماء  »فــتــاوى  العلمي:  اإنــتــاجــه  مــن 

ال�سيخ  و»مــنــهــج  املــعــا�ــســرة«،  الق�سايا  يف 

الإفتاء امل�سرية..  ال�سيا�سة يف فتاوى دار  و»اأثر  الإفتاء..«،  القر�ساوي يف 

درا�سة حتليلية«، وغريها...

الكتاب

املوؤلف

معامل منهجية

يف جتديد خطاب الفقه واأ�سوله

د. م�صعود �صربي �إبر�هيم

» اإن اأهم ما نالحظه يف جمال التجديد الفقهي  الهتمام باملقا�شد 
ال�شرعية، والكليات العامة، والقواعد الفقهية. وهذه كلها �شوابط  
الرتجيح   على  العلماء  جهد  ليقف  كي  التجديد،  عملية  يف  هامة 
بني امل�شائل اجلزئية، بل الواجب الهتمام باملناهج مدخال �شروريا 
لتطوير اآلة الجتهاد واأدواته، ومن اأهمها املقا�شد والقواعد العامة  
ال�شرعية فيما  الروؤية  اإيجاد  التي جتعل علماء الأمة قادرين على 

ي�شتجد من اأحداث..«.
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واأن ي�سعى اإىل الإ�سالح والتجديد من داخله، وقد عا�ص امل�سلمون قرونا 

قرونا  الإ�سالمية  احل�سارة  وعطاء  اإبداع  اأوقفت  والتقليد  التبعية  من 

من الزمن، وجعلت خري اأمة من اأواخر الأمم، اإن مل تكن يف ذيلها. 

واإن عا�ست الأمة فرتة من الزمن بعيدة عن الجتهاد، وا�ستدركته منذ 

كافية،  املر�سومة  الجتهاد  م�ساحة  باأن  القطع  ميكن  فال  عدة،  �سنوات 

رقعته  تت�سع  واأن  للم�سلمني،  حياة  منهج  الجتهاد  اعتماد  يجب  بل 

اأكرث مما هي عليه، واأن يرتك التخوف من م�ص الرتاث القدمي، مادامت 

عليها  نعتمد  التي  واملرتكزات  متوافرة،  والأ�سباب  خال�سة،  هلل  النية 

متوازنة، ل اإفراط فيها ول تفريط.

اأهم ما نالحظه يف جمال التجديد الفقهي الهتمام باملقا�سد  واإن من 

ال�سرعية، والكليات العامة، والقواعد الفقهية، وهذه كلها �سوابط هامة يف 

عملية التجديد، كي ل يقف جهد العلماء على الرتجيح بني امل�سائل اجلزئية، 

بل الواجب الهتمام باملناهج مدخال �سروريا لتطوير اآلة الجتهاد واأدواته، 

ومن اأهمها املقا�سد والقواعد العامة التي جتعل علماء الأمة قادرين على 

اإيجاد الروؤية ال�سرعية فيما ي�ستجد من اأحداث من خالل تطبيق املقا�سد 

والأ�سول والقواعد، وال�ستقراء النا�سج للقراآن الكرمي وال�سنة النبوية.

ومن هنا، كان لزاًما اأن يهتم الباحثون بالتجديد الفقهي م�سدرا ومادة 

وخطابا ومنهجا، حتى ت�ستكمل م�سرية التجديد التي بداأت، ع�سى اأن توؤتي 

ثمارها باإذن ربها، وما ذلك على اهلل بعزيز.

لالأ�ستاذ  واأ�سوله«  الفقه  »معامل منهجية يف جتديد خطاب  كتاب  وياأتي 

الباحث م�سعود �سربي ليربز احلاجة العلمية اإىل جتديد منهجية التعامل 

مع حماور الفقه والأ�سول ومباحثهما وق�ساياهما، وليقدم عنا�سر تطبيقية 

م�ستوى  على  العلوم  تلك  مباحث  تهذيب  �سرح  يف  لبنة  ت�سكل  بــاأن  كفيلة 

املحاور والعالقات ولغة العر�ص واأمثلة التطبيق.
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جرت العادة اأن ُيقت�سر، يف احلديث عن عطاءات احل�سارة 

الإ�سالمية لالإن�سانية، على الك�سب املادي ممثال يف تطوير 

الزراعية،  التجارب  وتنمية  والفلكية،  الطبية  الو�سائل  وابتكار  العلوم 
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من مواليد م�سر، �ساعر وروائي 

م�ساركات  له  و�سحفي،  وكاتب 

والــدوريــات  املجالت  من  بالعديد  علمية 

كتاب  بــاحتــاد  ع�سو  وهــو  واملــو�ــســوعــات، 

م�سر.

مـــن مــوؤلــفــاتــه الــفــكــريــة: »عــبــدالــوهــاب 

الإنــ�ــســانــيــة  اإىل  املـــاديـــة  مـــن  ــريي:  ــس ــ� امل

ــول الآخـــــر«،  ــة قــب ــاف ــق الإ�ـــســـالمـــيـــة«، و»ث

ال�سعرية:  اأعماله  ومــن  وغــريهــا،  الإبــــادة«..  ومــوؤامــرات  و»امل�سلمون 

اأعمال  له  واملوت«، كما �سدرت  و»الندى  ال�سهداء«،  قبور  »نـقو�ص على 

روائية، منها: »املمر«، و»القاهرة.. بريوت.. باري�ص« وغريها..

الكتاب

املوؤلف

قب�سات من ح�سارة التوحيد والرحمة

�لأ�صتاذ ممدوح �ل�صيخ

»رغم ما ميثله الدور الرائد الذي قام به امل�شلمون  يف التو�شل 
للمنهج التجريبي يف العلم من ف�شل على الب�شرية، ورغم ما قدمه 
جمالت  كل  يف  منجزات   من  الب�شرية  مل�شةرة   امل�شلمون  العلماء 
قيمة  فاأكر  البذرة  اأما  الثمرة،  ميثل  العطاء  هذا  فاإن  العلم... 
من ذلك بكثةر، واأعني بذلك ما قدمه الإ�شالم للب�شرية  يف جمال 

القيم واملعايةر، ويف مقومات بناء احل�شارة«.
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املقابل،  يف  لكن،  احلــيــاة.  جمــالت  من  وغــريه  بالعمران  والنهو�ص 

الإن�سانية،  مكنت  التي  والقيمية  الروحية  العطاءات  عن  احلديث  يقل 

والكوارث  اجلرائم  من  العديد  جتــاوز  من  الإ�سالم،  ح�سارة  ظل  يف 

وال�سدامات.

وياأتي كتاب »قب�سات من ح�سارة التوحيد والرحمة« للباحث ممدوح 

ال�سيخ ليلقي �سوء التحليل واملقارنة على فل�سفة احل�سارة الإ�سالمية 

ارتقت  واحدة  عملة  وجهي  وجعلهما  والرحمة،  التوحيد  قيم  ن�سر  يف 

الإ�سالمية،  للقيم  �سفريا  يكون  اأن  اإىل  وروحه  امل�سلم  الإن�سان  بوعي 

عالقاته  خمتلف  ويف  وجريانه  ذاته  مع  ومواقفه  �سلوكاته  يف  يجليها 

امل�سلمني  غري  الآخرين  وبني  وبينه  امل�سلمني،  وبني  بينه  الجتماعية 

على حد �سواء. وهي القيم التي حتتاج من امل�سلم املعا�سر مزيد متثل 

وا�ستيعاب وهو ي�ستعد لأن يدخل يف زمرة »خري اأمة اأخرجت للنا�ص«.

التح�سي�ص  خالل  من  احل�ساري  الوعي  لتفعيل  منا�سبة  الكتاب  ويظل 

ا�ستطاع  اإذا  الإ�سالحية  لأدوارهــا  الأمــة  تر�سح  التي  القيمية  بالقوة 

العلماء واحلكماء اأن ين�سروا بني اأبنائها فقه ال�سهود احل�ساري.
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اأن الرواية اأ�سحت فنا ي�ستقطب العديد  ل يجادل اأحد يف 

اإىل  الن�سر، ولعل ذلك يرجع  من املحبني واملتفاعلني ودور 

قدرة هذا الفن على ت�سجيل تفا�سيل احلياة وا�ستيعاب اأوجه الت�سارب 

من  ومواقفها  وفل�سفتها  وروؤاهـــا  ال�سخ�سيات  م�سالح  يف  احلا�سل 

الأحداث .
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خريجة  ــيــمــن،  ال ــيــد  مــوال مـــن 

اللغة الإجنليزية واآدابها، كاتبة 

واملواقع  املجالت  من  بالعديد  و�سحفية 

والإجنليزية،  العربية  باللغتني  الإلكرتونية 

تعمل اأخ�سائية اإعالمية بالإدارة الإقليمية 

لإحدى ال�سركات باإقليم اليمن.

الرواية

الروائية

لقــــاٌء قـــريـب

)روايـة(

�لرو�ئية ميا�صة على �لنخالين

فهمها،  ي�شيء  اأن  نف�شه  بحق  الإن�شان  يقرتفه  قد  ذنــب  اأ�ــشــواأ   «
فلي�شت  الكفاية،  فيه  مبا  قوية  لي�شت  اأنها  بتهمة  اأنفا�شها  ويخنق 
القوة بال�شوت املرتفع اأو ال�شخ�شية ال�شلبة فقط. واأ�شواأ من ذلك: 
نابعة من  بقوة خفية  الإنــ�ــشــان  الــذي ميــد  اجلــمــال احلقيقي  نبذ 

اأعماقه«.
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التوجيه  يف  كربى  م�سوؤولية  تتحمل  الرواية  فاإن  العتبارات،  وبهذه 

ال�سخ�سيات  عــرب  ـــادرة،  ق فهي  والجــتــمــاعــي،  ــوجــداين  وال الفكري 

الواقع،  علل  ك�سف  على  الأبطال،  دواخل  وو�سف  وال�سرد  واحلــوارات 

وتقدمي احللول امل�ساعدة على اخلروج من الأزمات، مما ي�سمح بالقول 

اإن الرواية موؤ�س�سة اجتماعية بامتياز.

وقد �سعت الروائية ميا�سة النخالين اإىل ر�سد ظاهرة اجتماعية تعاين 

واإهمال  بوظائفهم،  الآباء  ا�ستغال  وتتمثل يف  الأ�سر،  العديد من  منها 

�سلبا  ينعك�ص  لأطفالهم، مما  والجتماعية  النف�سية  اإدراك احلاجيات 

في�سرع  وال�ستقرار،  ال�سكينة  قيم  لديها  يهدد  وقد  الأ�سرة،  واقع  على 

كل واحد يف ت�سييد عامله اخلا�ص، في�سعف التوا�سل الأ�سري، وي�سري 

اأفراده مثل جزر متنائية ل يجمع بينها اإل التوتر وال�سدام. 

ي�ستهدف  الذي  اء  البَنرّ الأدب  اإىل  اأ�سيال  انتمًاء  لها  جتد  والرواية 

توجيه الأفراد واملجتمع اإىل القيم الإيجابية.
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العلمية  النه�سة  ا�ستئناف  �سرورة  على  التاأكيد  توايل  مع 

خمتلف  يف  الأجـــالء  علماوؤنا  بها  عــرف  الــتــي  والفقهية 

مراحل احل�سارة الإ�سالمية، كانت الأنظار تتجه اإىل علم اأ�سول الفقه 

اإىل  وير�سد  والجتهاد،  ال�ستنباط  مناهج  يقدم  الذي  العلم  باعتباره 

جعل  �سبيل  يف  الأول  من  ــادة  الإف وح�سن  والواقع  الن�ص  فهم  و�سائل 
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من مواليد املغرب، حا�سل على 

الدرا�سات  يف  الدكتوراه  �سهادة 

الإ�سالمية ودبلوم تفتي�ص التعليم الثانوي، 

ع�سو  وهو  العايل،  بالتعليم  اأ�ستاذا  يعمل 

لأ�ساتذة  املغربية  للجمعية  الوطني  املكتب 

العلمية:  اأعماله  من  الإ�سالمية.  الرتبية 

املقت�سد  وكفاية  املجتهد  بــدايــة  »كــتــاب 

لبن ر�سد ودوره يف تربية ملكة الجتهاد«، 

اإ�ــســافــة اإىل الــعــديــد مــن املــ�ــســاركــات يف 

املجالت واملواقع الإلكرتونية، والربامج التلفزيونية.

الكتاب

املوؤلف

مقا�سد ال�سريعة

بني الب�سط والقب�ص

د. حممد بولوز

»اأما غاية هذا العلم وهدفه، فت�شديد نظر املجتهدين، وتر�شيد 
خطى العاملني ، وت�شويب اأحكام ومواقف احلاكمني، وازدياد اإميان 

املوؤمنني، ورمبا اإقناع ال�شاكني واملرتددين«.
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النا�ص م�سرت�سدين، اختيارا، بهدايات القراآن وتوجيهات ال�سنة النبوية 

ال�سريفة.

واملفكرين  العلماء  اأنظار  اأهم ما لفت  املقا�سد من  وقد كان مبحث 

اأن وعي املقا�سد هو، يف حقيقته، وعي  والدعاة على حد �سواء، ذلك 

لالأوامر  احلاكمة  الكليات  جلوهر  واإدراك  ال�سرعية،  الأحكام  بروح 

َمْنَحَينْي  للن�سو�ص عرف  املقا�سدي  الفهم  اعتماد  اأن  والنواهي. غري 

اإىل  ا�ستند  منحى  وهــو  والتهوين،  والتوج�ص  الإنــكــار  منحى  اثنني: 

من  عليه  تدل  ما  يف  الن�سو�ص  ظواهر  على  القت�سار  هو  الأ�سل  اأن 

يف  ليغرق  الن�ص  حــدود  جتــاوز  ومنحى  العرب.  معهود  وفق  م�سامني 

التقول والتاأويل، ويفرغ الن�سو�ص من دللتها املعتربة.

وقد �سعى الباحث حممد بولوز اإىل اأن يقدم مناذج لهذين الجتاهني 

مقا�سد  اإىل  اللتفات  اأن  ليك�سف  والقب�ص«،  »الب�سط  م�سمى  حتت 

الأحكام والن�سو�ص منهج اأ�سيل تاأ�س�ست اأركانه مع ال�سحابة الكرام 

الع�سور  خمتلف  يف  العلماء  جهود  مع  بناوؤه  وامتد  عنهم،  اهلل  ر�سي 

بعيدا عن الغلو والتاأويل، دون اأن نتجاهل وجود مواقف تربز الغفلة عن 

اإدراك املقا�سد وال�ستناد، يف املقابل، اإىل ما متنحه ظواهر الن�سو�ص.

واقع  عن  متكاملة  �سورة  تقدمي  يف  اإ�سهاًما  الكتاب  هذا  وياأتي 

التزيد  عن  بعيًدا  املقا�سدية،  املنهجية  مع  والفقهاء  العلماء  تعامل 

اأو الفتئات...
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حقيقة اأن ال�سعر ثمرة تفاعل ال�ساعر مع حميطه الجتماعي، 

مما مينحه وظيفة لتقل خطورة عن وظيفة املر�سد واملوجه 

واملربي، غري اأن ال�سعر يظل بوحا ذاتيا تنعك�ص على اإيقاعاته واأوزانه 
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بالنوبة،  ق�سطل  قرية  مواليد  من 

�ــســاعــر وكـــاتـــب و�ــســحــفــي، وهــو 

ع�سو احتاد الكتاب بالقاهرة، ورابطة الأدب 

الإ�سالمي العاملية. 

دواويــنــه:  ومــن  غزير،  �سعري  نــتــاج  اإ له 

و»في�ص  اهلل«،  داعـــي  اأجــيــبــوا  قــومــنــا  ـــا  »ي

امل�ساعر«، و»يا رمي مهاًل«، و»اجلرح واأحالم 

العودة«. وله بع�ص الإ�سهامات النقدية، منها: 

اأعــالم  مــن  و»  الــطــرق«،  مفرتق  يف  »الأدب 

النوبة يف القرن الع�سرين«، و»الأدب واأثره يف الدعوة«.

الديوان

املوؤلف

مــدائن ال�سـحــو

)ديوان �صعر(

�ل�صاعر: حمي �لدين �صالح

ــى الـــطـــمـــوح مــطــيــًة ـــ فـــاآلـــيـــُت  ل اأنــ�ــش
اأطـــــوُف بــهــا بــني املـــدائـــن  �شـاديا

ــــــوال الـــــعـــــــــــوامل  كــلــهــا ـــــُع  اأحـــــــ ـــــاب ــــــ اأت
ــاة  ورائــيــا واألـــقـــي  بــاأثـــــقــال احلــيـــ

ــلــفــي مــــا يــــزلــــزل  هــمــتــي واأتــــــــرك خـــ
واأ�ــشــبــح يف الآفــــاق  حتــت  �شمائيا

مــــرادنــــا لـــنـــيـــل  ـــنـــا   وفـــقــــ  .. رِب  فـــيـــا 
وهـــيـــئ  لــنــا فــيــهــا بـــلـــوغ  املــرامـــــيــا
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و�سوره واأخيلته بواطن ال�ساعر ودواخله النف�سية والوجدانية.

جتربة  �سالح  الدين  حميي  لل�ساعر  ال�سحو«  »مدائن  ديــوان  وميثل 

متميزة يف قدرة ال�ساعر على املزج بني امل�ستويني املذكورين يف توازن 

تتغلب  فال  والهتمام،  الرعاية  من  حقه  جانب  كل  فياأخذ  واعتدال، 

الوظيفة الذاتية على ح�ساب الوظيفة الجتماعية، ول تت�سخم الثانية 

على ح�ساب الأوىل.

حقيقة  يف  فهو،  واآلمها،  الذات  اآمال  ير�سم  اأن  لل�ساعر  اأمكن  واإذا 

والجتماعية  الفكرية  خلفيته  لأن  واآلمها،  الأمة  اآمال  ير�سم  الو�سع، 

ل تقيم حواجز بني الذات الفردية وذات الأمة، ول ت�سطنع ال�سراع 

بينهما .

يقول يف اإحدى ق�سائده خملدا م�ساهد واأحداث من ال�سرية النبوية:

) ثايَن اثنني ( هجرَت البقعة الغراَء .. ترجو

يف رحاِب  الأو�ص واخلزرج .. ن�سرًا يرثبيا

�سـناه القلَب  ملك  ُحــٌب  الكعبُة..  خلفك 

عليـا  الـُبـرد:  يف  امليمون  بيتك  يف  تاركًا 

والتوا�سي للتـاآخي   دارًا   .. طيبة  قا�سدًا 

ـا ى  الأن�ساُر  بالإيثار �َسـمتًا و�سميرّ فارت�سَ

ُحبـًا والأنــعــاَم..  ــُدوَر  وال اأموالهم  ـموا  ق�سرّ

      يف ر�سول اهلل  والأ�سحاب .. ل ُيخفون �سيا

�سار كل النا�ص من حولك اإخوانًا.. تراهم

النف�ص  طيـا ُحَب  اأو �ُسجدًا، يطووَن  ُركعًا 

ٍ
فانتهى عهُد اخلالفات.... باأمٍن  و�سالم

ديقًا  نبيـا اآخيـَت بني القوم... �سِ حينما  
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عرفت املدار�ص الأدبية والنقدية والفنية اجتاهات ومواقف 

ووظيفته،  وم�سدره  وطبيعته  مفهوم اجلمال  متباينة جتاه 

وي�ستطيع الدار�ص اأن يحكم باأن تاريخ اجلماليات لي�ص، يف جوهره، 

اإل �سدى لالختالف حول تلك املكونات. ومن البدهي اأن تكون للح�سارة 
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من مواليد املغرب، حا�سل على 

والدكتوراه  املاج�ستري  �سهادتي 

العربية  للغة  اأ�ــســتــاذا  يعمل  الآداب،  يف 

العلمي  املجل�ص  ع�سوية  وي�سغل  واآدابــهــا، 

الفن  »جمالية  مــوؤلــفــاتــه:  مــن  بــاملــغــرب. 

النحوي«،  ر�سا  علي  عدنان  الدكتور  عند 

العربي«،  النحو  يف  والخــتــزال  و»امَلــقــولــة 

اإ�سافة  التغيري«،  و�سوؤال  العربي  و»النحو 

يف  ــراق  ــس »اإ� منها:  �سعرية،  ـــن  دواوي اإىل 

عا�سفة الأفول«، و»اإن هذا الفجر اأق�سر ما يكون«.

الكتاب

املوؤلف

الفن واجلمال

من النزوع ال�سكلين اإىل التاأ�سيل الر�سايل

د. عبد اجلبار البودايل

اأت�شورها،  كما  الــوحــي،  مـــراآة  يف  ور�شاليته   الــفــن  جمالية  »اإن 
رهينة مبدى ا�شتح�شار الفنان لل�شمات ال�شبع: الربانية ، والثبات، 
والــ�ــشــمــول، والإيــجــابــيــة، والــواقــعــيــة، والــتــوحــيــد، والـــتـــوازن. وهي 
�شمات ل تخرج عن اخل�شائ�س العامة لالإ�شالم، ول تخل بالأركان 

اجلمالية الثالثة: املتعة واحلكمة والعبادة«.



189

العربية الإ�سالمية ك�سب متميز يف مفاهيم اجلمال واأدواره بناء على 

متيز الروؤية احلاكمة لها يف احلياة.

للفل�سفات  ملحوظة  هيمنة  اأتــاح  املعا�سر  الثقايف  ال�سياق  اأن  غري 

ت�سييق  على  تقوم  ــة  روؤي واجلــمــال،  للفن  اأحــاديــة  ــة  روؤي على  القائمة 

واللون،  والإيقاع  بالكلمة  ت�سكيل  اإىل جمرد  ليتحول  اأبعادهما املختلفة 

ل يجدان غاية لهما خارج فتنة الت�سكيل، ولي�ستهدفان اأي دور يف حياة 

النا�ص.

متثل  وغريها..،  وعمارة  وزخرفة  خط  من  الإ�سالمية،  الفنون  اإن 

ميدانا خ�سبا للتوا�سل احل�ساري بني ال�سعوب واحل�سارات، وهي نافذة 

لتطلع الأمم الأخرى، من خاللها، على عطاء احل�سارة الإ�سالمية يف 

م�ستوى اجلماليات والقيم الفنية، وبقدر ما يكون الإ�سهام فعال يف هذا 

الجتاه، تكون املوؤ�س�سات الإ�سالمية املهتمة بال�ساأن الثقايف قد �سمنت 

بناء ج�سر للتوا�سل الثقايف واحلوار احل�ساري مع غريها من املوؤ�س�سات 

واحل�سارات، ويف ذلك ر�سم مل�ساحات جديدة واآفاق رحبة حمتاجة اإىل 

الإ�سالم،  لر�سالة  اإبالغا  واخلربة  الخت�سا�ص  اأهل  من  يرتادها  من 

ور�سما ملالمح ح�سارته الإن�سانية.

وقد �سعى الباحث عبد اجلبار البودايل اإىل اإثارة العديد من الق�سايا 

يف  الإ�سالمية  للروؤية  دالة  مالمح  تقدمي  مع  املجال،  هذا  يف  النقدية 

طبيعة اجلمال ووظيفته، وهي مالمح تك�سف عن متيز الروؤية الإ�سالمية 

وو�سطيتها، اإذ اإنها ل تلغي امل�ستوى ال�سكلي الفني يف الإبداع، فتقع يف 

التفريط، ول تغيب ر�سالته يف احلياة فتقع يف الإفراط.
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ـــدر الــنــا�ــص على  ــــص، والأدبـــــاء اأق احلــيــاة جتـــارب ودرو�

ومواقفهم  الأفراد  �سلوكات  من  امل�ستخل�سة  العرب  التقاط 

اإبداعية  قدرات  من  اهلل  وهبهم  مبا  وذلك  واإخفاقاتهم،  وجناحاتهم 

مبوجبها ا�ستحقوا و�سف الأدباء.
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حا�سلة  مــ�ــســر،  ــد  ــي مــوال مـــن 

جامعة  من  اآداب  لي�سان�ص  على 

طنطا، ودبلوم العلوم ال�سيا�سية من جامعة 

القاهرة. 

عملت مدر�سة وم�ست�سارة تربوية واإدارية، 

والأدبــــي.  ال�سحفي  للعمل  متفرغة  ثــم 

اأدباء احلرية.  برابطة  وهي ع�سو موؤ�س�ص 

من  بالعديد  وفكرية  اأدبية  م�ساركات  لها 

املجالت واملواقع الإلكرتونية، وتتنوع اإ�سهاماتها بني الإبداع الق�س�سي 

والتحليل النقدي والتوجيه املجتمعي. 

الكتاب

املوؤلفة

دوائر احلياة 

)جمموعة ق�ص�صية(

�لأ�صتاذة: ماجدة �صحاتة

».. وكل من حولها يفي�س عليها مبا ي�شهم يف الو�شول بها اإىل 
البيوت ل من  اأبــواب  اإىل زوج عرفته من  امل�شةرة  كي تزف  بداية 
اأو كالهما على  اأحدهما  فيها  ي�شط  لتبداأ معه حياة مل  نوافذها، 
اأكر  احلــالل  متعة  تبدو  لذا  وال�شرف..  والطهارة   العفة  معاين 

عمقا يف القلب والروح..«
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وت�سكل املجموعة الق�س�سية »دوائر احلياة« للقا�سة ماجدة �سحاتة 

الأبطال  حياة  بها  متور  عديدة  جتــارب  �سفحاتها  على  تنعك�ص  مــراآة 

وال�سخ�سيات، جتارب تقدم، يف جميع الأحوال، حكمة يتمالها القارئ 

ويعي�ص يف اأجوائها املتلقي، ليتخذ منها موقفا موافقا اأو معار�سا بح�سب 

خلفيته املعرفية والثقافية، وبح�سب روؤيته الفل�سفية يف احلياة.

وق�سايا  مو�سوعات  اأتــون  يف  نف�سه  للمجموعة  القارئ  يجد  وهكذا 

ميار�سه  الــذي  اخلفي  والعقوق  الــزوجــات،  تعدد  من  باملوقف  تت�سل 

يف  احل�سنة  الرتبية  ــر  واأث �سعور،  بــدون  اآبائهم  حق  يف  الأبــنــاء  بع�ص 

�سياغة الإن�سان، و�سلبية الغرور الذي يفرت�ص بع�ص الفتيات ويجعلهن 

اإدراك م�سلحتهن يف احلياة الزوجية، وغريها من  غري قادرات على 

املو�سوعات التي جتعل من املجموعة الق�س�سية �سورة من �سور الأدب 

املنخرط يف التنمية النف�سية والوجدانية والثقافية لأفراد املجتمع.

جتربة  راكمت  قد  �سحاتة  ماجدة  القا�سة  تكون  املجموعة،  وبهذه 

متميزة يف الأدب البناء، الأدب الذي ياأبى اأن يتخذ له اأبراًجا عاجية 

اإىل  املقابل،  يف  وي�سعى،  الجتماعي،  حميطه  يف  التاأثري  عن  تبعده 

النخراط يف التنمية الوجدانية والفكرية والجتماعية.
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فهم  حل�سن  املنهجية  الأداة  الفقه  اأ�ــســول  علم  ي�سكل 

تنزيلها  و�سداد  ومقا�سدها  دللتها  واإدراك  الن�سو�ص 

ا�ستوى  اأن  اإىل  ن�ساأته  منذ  العلم،  هذا  ظل  وقد  مناطاتها،  وحتقيق 
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من مواليد الأردن، حا�سل على 

والدكتوراه  املاج�ستري  �سهادتي 

من كلية ال�سريعة والقانون بجامعة الأزهر، 

�ــَص  وَدرَّ الــريمــوك،  بجامعة  اأ�ستاذا  يعمل 

العربية  باململكة  في�سل  املــلــك  بجامعة 

ال�سعودية. 

من موؤلفاته: »مناهج البحث عند علماء 

الرتبوية«،  املناهج  �سوء  يف  الفقه  اأ�سول 

وحتقيق«،  درا�سة  ال�سطالحية:  الفقه  اأ�سول  منظومة  يف  و»ر�سالتان 

و»منهج املتكلمني يف ا�ستنباط الأحكام ال�سرعية«، وغريها...

الكتاب

املوؤلف

علم اأ�سول الفقه

ودوره يف خدمة الدعوة الإ�سلمية

�أ.د عبد �لروؤوف مف�صي خر�ب�صة

».. وملا كان علم اأ�شول الفقه ميزانا دقيقا لكافة العلوم ال�شرعية، 
الدقيقة يف جمال  الأحكام  يكون ميزانا لإ�شدار  اأن  به  فحري 

الدعوة، انطالقا من اأثره يف فقه الختالف وفقه املوازنة«.
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متكامال يف منطلقاته وو�سائله واأدواته وغاياته، امليزان العا�سم لالأمة 

يف الفهم والتنزيل.

وهو، بهذه القوة املعيارية، موؤهل لأن يكون حاكما منهجيا يف خمتلف 

يف  نوازل  من  يواجهونه  وما  واإ�سكالت،  ق�سايا  من  العلماء  يرتاده  ما 

حياة الأفراد واملوؤ�س�سات واجلماعات.

وقد تبني للباحث عبد الروؤوف مف�سي خراب�سة اأن ميزانية هذا العلم 

جديرة باأن متتد اإىل فقه الدعوة، وذلك من اأجل ا�ستخال�ص جمموعة 

ومواجهة  والختيار  املنهج  ح�سن  يف  الداعية  ت�سعف  التي  املبادئ  من 

مو�سوعات  يف  واحلكم  النظر  ت�سديد  مع  الدعوية،  املواقف  خمتلف 

تت�سل بالرخ�سة والتي�سري والجتهاد ومراعاة اأحوال النا�ص واأعرافهم، 

مما ر�سح البحث لأن يكون لبنة نوعية يف �سرح العمل الدعوي ت�سجع 

العلماء والدار�سني على اإيالء اأمر الدعوة ما ت�ستحقه من منهج موؤ�س�ص 

على موازين علم اأ�سول الفقه.

التاأ�سيل  يف  حممودا  اإ�سهاما  ميثل  اخل�سائ�ص،  بهذه  والكتاب، 

املنهجي لفقه الدعوة. يقول الكاتب يف بيان اأهمية ا�ستثمار ال�سوابط 

اإىل  الداعي  حال  اإىل  »وبالنظر  الأ�سول:  علم  منهجية  تقدمها  التي 

موقف  ليختلف عن  النا�ص  مع  موقفه   فــاإن  كل ع�سر،  الإ�ــســالم  يف 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  مع النا�ص يف دعوته، من الفتوى، والق�ساء، 

واجلدل، واملناظرة، وغري ذلك، مما يتطلب معه �سوابط معينة ت�سبط 

وهذه  اخلــطــاأ،  من  مع�سوم  غري  هو  اإذ  الأمـــور،  هــذه  كل  يف  م�سلكه 

ال�سوابط هي و�سائل لتحقيق الهدف املن�سود«.
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للتاأمل  خ�سبة  ــادة  م احلــيــاة  يف  الإنــ�ــســان  ــارب  جت ت�سكل 

خال�سة  تعطيك  التي  احلكمة  مقام  تقوم  وهي  والعتبار، 

مواجهة  يف  ال�سروع  قبل  العرب  ا�ستخال�ص  فر�سة  ومتنحك  املواقف، 

العامل بعالقاته املتداخلة وم�ساحله املتباينة واأحواله املتقلبة.
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مــن مــوالــيــد مــ�ــســر، تــخــرج يف 

ـــنـــة1962م،  �ـــس الآداب  كــلــيــة 

ــيــة والــتــعــلــيــم حتى  ـــــوزارة الــرتب وعــمــل ب

ا�ستقالته1998م.

وجمــالت  �سحف  يف  ق�سائده  ُنــ�ــســرت 

منها:  ة  ِعــدرّ دواويــن  له  و�سدرت  عربية..، 

»ن�سغي ويقول املوج« و»احلرث يف البحر« 

ح�سل  وقد  عا�سفة«..  �سيف  ليلة  و»حلم 

ة يف م�سابقات داخل م�سر ويف اململكة العربية  ال�ساعر على جوائَز ِعدرّ

ال�سعودية..

الديوان

ال�ساعر

موا�سم اخل�سب

)ديوان �صعر(

�ل�صاعر حممد يون�ش

فال�شـــائــــر اجلــــواب قــــراآنا م�شــــى       بخطى نبي �شةُره مل يجهد

دميت فاأمنت يف ال�شخور حدائقا       رفت بزهـــر باليقيــــن مغـــرد

ورَبــْت فعانقــــت ال�شمـــاء فروُعهــــا       حمــدا لــرب جــادنا مبحمــــد
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التجارب  تلك  حمل  ت�ستطيع  التي  الأوعــيــة  اأقــوى  من  الأدب  ويظل 

وتو�سيفها وعر�سها يف قالب ممتع ومفيد، ويحتل ال�سعر مرتبة متقدمة 

واكتناه  الإن�سان  جوهر  مالم�سة  على  لقدرته  وذلــك  ال�ساأن،  هذا  يف 

اأعماق النف�ص الب�سرية يف خمتلف اأحوالها وعوار�سها.

يون�ص  حممد  لل�ساعر  اخل�سب«  »موا�سم  ال�سعري  الديوان  ويقدم 

خال�سة جتربة اإن�سانية �سلكت دروب احلياة مزودة باإميان امل�سلم واآماله 

واآلمه، وبحلمه يف اأن ين�سئ عاملا جميال من احلب واخلري واجلمال، 

متحديا خمتلف العوائق، مب�سرا اأخاه الإن�سان باجلوهر اخلري الكامن 

خلف الر�سوم والأ�سكال.

يقول يف ق�سيدته »مل�سجد اأ�س�ص على التقوى«:

يا بيت دين اهلل فــــــاز مــن اغتدى         �شعــيــــــــــــــا اإىل رحمــــــــــــاته وتعــبــــدا

يف كل اأر�س قمت  قـــام احلــق فيــ          ــك موؤذنا يدعو العبـاد اإىل الهدى

كالبدر يف غ�شق الليايل مـــــر�شدا          من يف �شناه اإىل مقا�شده  اهتدى

ركن العقيدة يف رحـــــابك قــــــــــائم          ما راح عبد عــــن رحـــــــابك اأو غــدا

وفــــــد التقـــــاة عليك نحــــــل خلية          وافى الريا�س ومن جنــــــــاه تــزودا

ر�شفوا رحيق الدين يف �شلواتهم          �شهدا من احل�شنات  طاب فاأ�شعدا
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كثرية هي املفاهيم وامل�سطلحات القراآنية التي حتتاج اإىل 

اإعادة درا�سة وتاأمل ل�ستخال�ص معانيها الأ�سيلة يف �سوء 

هدايات القراآن ومقا�سده، ولعل مفهومي »الت�سديق« و»الهيمنة« يظالن 

وقدرتهما  مبحوريتهما  تت�سل  لعتبارات  املهمة  هــذه  اإىل  حاجة  يف 
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حا�سلة  املــغــرب،  مــوالــيــد  مــن 

العليا  الــدرا�ــســات  دبــلــوم  على 

واحل�سارة  الفكر  يف  الدكتوراه  و�سهادة 

الإ�سالمية من جامعة املوىل �سليمان ببني 

مالل باملغرب، تعمل رئي�سة لتحرير جملة 

الدرا�سات  ال�سادرة عن مركز  »الرتتيــل« 

من  للعلماء.  املحمدية  بالرابطة  القراآنية 

الــقــرءان  يف  الــقــراءة  موؤلفاتها:»مفهوم 

الكرمي«، اإ�سافة اإىل العديد من الدرا�سات 

والأبحاث باملجالت العربية. 

الكتاب

املوؤلفة

مفهوم الت�سديق والهيمنة

يف القراآن الكرمي

د.نعيمة لبد�وي

الكرمي، مــوزع بني حماوره  القراآن  .. فالت�شديق، كما جاء يف   «
الكتب  وتــ�ــشــديــق  الــبــعــ�ــس،  لبع�شهم  النبيني  ت�شديق  الــثــالثــة: 
من  �شبقه  ملا  الكرمي  الــقــراآن  وت�شديق  البع�س،  لبع�شها  ال�شابقة 
فيما  البع�س  لبع�شها  ال�شماوية  الكتب  موافقة  وهو  الوحي،  كتب 
جاءت به من اأ�شول الدين، وكذا موافقة الأنبياء لبع�شهم البع�س 

فيما جاوؤوا به من الإ�شالم والإميان ...«
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التجاذبات واملواقف والآراء يف ظل  العديد من  الروؤية يف  على و�سوح 

التحولت الدولية التي ترافق النه�سة الإ�سالمية احلديثة.

وقد �سعت الباحثة نعيمة لبداوي اإىل اأن تقدم، بال�ستناد اإىل اأبجديات 

مفاهيمية  خريطة  والتبعي�ص،  للتجزيء  املتجاوز  املو�سوعي  التف�سري 

للت�سديق والهيمنة، تت�سح فيها الأبعاد اللغوية وال�سطالحية وال�سياقية 

يف  بينهما  الرتاتبية  العالقة  وتتك�سف  الــقــراآين،  ال�ستعمال  يف  لهما 

موقف القراآن الكرمي من الأديان والنبوات والكتب ال�سماوية ال�سابقة 

عن ر�سالة اخلتم، وتقدم منهجا يف التعامل مع املو�سوعات املعا�سرة 

املت�سلة بق�سيتي »حوار الأديان« و»حوار احل�سارات«، وموقف امل�سلمني 

وموقعهم من ذلك من خالل الروؤية البنائية الن�سقية للقراآن الكرمي.

والكتاب يقدم اإفادات منهجية يف حقل التف�سري واحلوار احل�ساري، 

ويخرج بالإ�سكالت التف�سريية من دائرة ال�ستغال املعريف اإىل التفاعل 

احل�ساري، وذلك من خالل الوقوف على املحددات القراآنية يف ذلك 

التفاعل. تقول الكاتبة:»ومن املحددات القراآنية ما يحدد عالقته بالذي 

بني يديه من الكتاب، اأي ما �سلف من الر�سالت، وكذا عالقة حاملي هذه 

واأنبيائه( فيما بينهم، ومن ثمة عالقة  الر�سالت ومبلغيها)ر�سل اهلل 

اأتباع هذه الر�سالت فيها بينهم عرب الزمان واملكان، وما يوحدهم وما 

يفرقهم وفيما يختلفون... ذلك هو �ساأن مفهومي الت�سديق والهيمنة  

املبَيرّنني ملاهية العالقات جميعها وجتلياتها«.
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يظل اأعالم املذاهب الفقهية منارات م�سيئة يف تاريخ الأمة 

جمال  يف  علمية  جهود  من  قدموه  ملا  وذلــك  الإ�سالمية، 

وتق�سيد  الأدلــة  وترتيب  الأحكام  وا�ستنباط  ونقده،  احلديث  تدوين 

املقا�سد، وبيان الأحكام التكليفية للنا�ص.
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�سوريا، حا�سل على  مواليد  من 

والدكتوراه  املاج�ستري  �سهادتي 

يف احلديث وعلومه، يعمل اأ�ستاذا بجامعة 

امللك في�سل باململكة العربية ال�سعودية.

له موؤلفات عديدة، منها: »القرتان عند 

التعامل  يف  املحدثني  و»ثقافة  املحدثني«، 

التاريخي«،  والــنــ�ــص  الــنــبــوي  الن�ص  مــع 

اإىل  اإ�ــســافــة  ـــالم«..،  ـــس الإ� و»خ�سائ�ص 

درا�سات وبحوث مبجالت ودوريات حمكمة.

الكتاب

املوؤلف

موطاأ الإمام مالك

واعتناء العلماء به

د.حممد عبد �هلل حّياين

» وميثل كتاب )املوطاأ( ملالك بن اأن�س جزءا من تلك الطاقات التي 
بذلها العلماء يف �شبيل ال�شنة، فقد �شرع الإمــام مالك يف ت�شنيفه 
رحمه اهلل يف الوقت الذي �شرع عدد من العلماء باأقطار متعددة 
يف الت�شنيف يف ال�شنة بعد اأمر اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز 

رحمه اهلل«.
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وميثل الإمام مالك ر�سي اهلل عنه معلما متميزا يف هذا املجال، فقد 

كان كتابه »املوطاأ« ثمرة معاي�سة ومدار�سة للفقه يف اأ�سوله وم�سادره، 

واأراده �ساحبه اأن يكون خال�سة ي�سرت�سد بها امل�سلم يف حياته اخلا�سة 

والعامة بعيدا عن قطبي الت�سديد والت�سيب.

الإمام  »موطاأ  كتابه  حيرّاين يف  اهلل  عبد  الباحث حممد  وقد حر�ص 

مالك واعتناء العلماء به« على بيان القيمة العلمية والفقهية للموطاأ، مع 

وقفات تعريفية برجالته واأ�سانيده ومتونه وعناية العلماء به من خالل 

ال�سروحات الفقهية الكثرية.

 والكتاب اإ�سهام موجز يف التعريف برائد من رواد الفقه الإ�سالمي 

وح�سن  والفهم  الإخــال�ــص  بــني  جمعوا  ممــن  املجتهدين،  واأعــالمــه 

العتقاد والعمل. يقول الكاتب مو�سحا بع�ص الأ�سرار خلف �سهرة كتاب 

»املوطاأ«: »ل تقوم �سهرة العامل بعلمه فح�سب، واإمنا بالف�سل والقدوة 

العمل.  القول  �سنامه موافقة  الإخال�ص، وذروة  احل�سنة، وعمود ذلك 

اإن �سهرة العامل بالعلم والف�سل لها اأثر كبري يف �سهرة كتبه، لأنه يظهر 

فيها علمه وف�سله«.
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معتربة  مــداخــل  واللغوية  البالغية  الــدرا�ــســات  ت�سكل 

للك�سف عن جوانب من اأ�سرار البيان القراآين، وهي، حني 

تبتعد عن التعقيدات املدر�سية التي اأحلقت بها، ت�ساهم يف تدبر القراآن 

الكرمي واكتناه اأ�سراره ولطائفه ونكته...
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�سوريا، حا�سل على  مواليد  من 

والدكتوراه  املاج�ستري  �سهادتي 

اأ�ستاذا باجلامعات  القراآن، عمل  يف علوم 

تف�سري  حتــقــيــق  يف  ـــارك  ـــس � ــة.  ــي ــمــن ــي ال

منها:  عــديــدة،  موؤلفات  ولــه  البي�ساوي، 

الكرمي«،  القراآن  يف  املو�سوعية  »الوحدة 

و»الأحكام ال�سرعية املتعلقة بقراءة القراآن 

امل�سلمني  غري  مع  التعامل  و»فقه  الكرمي«، 

يف �سوء �سورة التوبة«.. وغريها.

الكتاب

املوؤلف

ف�سول يف بيان القراآن الكرمي

د. حممود حممد �لأطر�ش

اإعجازه وبيانه تقت�شي القول  » ... ولغة القراآن الكرمي ودرا�شة 
بعدم تناوب احلروف وزيادتها، وعدم الرتادف بني املفردات، وعدم 
التكرار بني العبارات. لذلك جاء كل حرف وكل مفردة وكل عبارة 

يف مو�شعها الالئق بها«.
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ومع اأن املكتبة الإ�سالمية ت�سم كنوزا من امل�سنفات يف بيان القراآن 

الكرمي، لعل املخطوط منها يفوق املطبوع، اإل اأن القراآن الكرمي » كنز« 

بقدر  وهبات  عطايا  قا�سديه  مينح  »بحر«  وهــو  عجائبه،  تنق�سي  ل 

اإخال�سهم وزكاة نفو�سهم و�سالمة اأدواتهم.

اأحمد  وميثل كتاب »ف�سول يف بيان القراآن الكرمي« للباحث حممود 

يف  وخا�سة  الــكــرمي،  الــقــراآن  لبيان  بالغية  معاي�سة  ثمرة  الأطــر�ــص 

مو�سوعات تت�سل بالتناوب والزيادة بني الكلمات والأحرف، وبظاهرتي 

واللطائف  الــدللت  ا�ستخال�ص  على  مع احلر�ص  والــرتادف،  التكرار 

التي تك�سف عن جانب من جوانب اإعجاز النظم القراآين.

 والكتاب لبنة يف �سرح تنمية مدارك التدبر وتذوق البيان القراآين.
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تاريخ  يف  كــربى  قيمة  من  النبوي  للم�سجد  ما  خــاٍف  غري 

الأمة امل�سلمة، مبا يحمله من معاين ودللت وذكرياٍت واآثاٍر 

بيوت  اإىل  م�ساله  من  وم�سعاه   ¤ النبي  اأقــدام  مواطئ  على  �ساهدة 
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اأ�ستاذ الآثار  من مواليد م�سر، 

الإ�ـــســـالمـــيـــة بــجــامــعــة جــنــوب 

الوادي امل�سرية، عمل نائًبا لرئي�ص جامعة 

على  اأ�ــســرف  2006م،  عــام  حتى  �سوهاج 

العديد من الر�سائل العلمية، وهو ع�سو يف 

جمال�ص علمية وهيئات اإقليمية ودولية.

منها:  وعربية  دولية  جوائز  على  ح�سل 

بالكويت  العلمي  التقدم  موؤ�س�سة  جائزة 

موؤلًفا،  ع�سر  اأربعة  من  اأكرث  وله  2006م.  �سنة  مرتجم  كتاب  لأف�سل 

اأهمها:  الإ�سالمية،  والفنون  الآثــار  يف  بحًثا  وثالثني  خم�سة  وحــوايل 

»املدينة الإ�سالمية«.

الكتاب

املوؤلف

م�سجد النبي ¤

وبيوت اأُّمهات املوؤمنني

د. حممد عبد �ل�صتار عثمان 

الــرتاث  اأو عــرف كل م�شادر  قــراأ  اأنــه  اأن يدعي  »لميكن لباحث 
التي عاجلت عمارة م�شجد الر�شول ¤، ومن ثم، فاإن الك�شف عن 
جديد منها اأمر وارد، وقد ي�شيف جديدا لأي ت�شور معماري ميكن 
اإليه  اإلــيــه. ولــذلــك، فــاإن الت�شور الــذي ميكن الــو�ــشــول  الــو�ــشــول 
ميكن اأن نعتربه هو ما اأمكن بلوغه، ولي�س بال�شرورة هو الت�شور 

النهائي..«



203

ا�ستمل  وما  امل�سجد  موقع   ¤ النبي  اختار  فكيف  املوؤمنني،  اأمهات 

خربات  من  الإفـــادة  متت  وكيف  الختيار؟  معايري  هي  ومــا  عليه؟ 

والهند�سة  والبناء  التاأ�سي�ص  مرحلة  كانت  وكيف  الخت�سا�ص؟  اأهل 

ا�ستقر  حتى  للهجرة  الأوىل  ال�سنوات  عرب  وتطوراتها  والت�سميمات 

وغريها  الأ�سئلة  هذه  الزمان؟!...  من  فرتة  عليه  هو  ما  على  البناء 

عليها  يجيب  املوؤمنني..  هات  اأمرّ وبيوت   ¤ النبي  مب�سجد  يتعلرّق  مما 

الأ�ستاذ الدكتور حممد عبد ال�ستار عثمان يف درا�سته املعمارية الآثارية 

التاريخية.

التي  النبوي  امل�سجد  واإن�ساء  تخطيط  مراحل  الدرا�سة  هذه  ح  وتو�سِّ

اجلدران  و�سكل  اخلارجية،  حدودها  وحتديد  الأر�ــص،  باإعداد  بــداأت 

وما بها من اأبواب، وهيئة اإن�سائها على اأ�سا�سات حجرية، ثم ا�ستكمال 

بنائها بالطوب اللنب، ثم عر�ست لهيئة بناء ال�سقف ومواده، وقيا�سات 

ارتفاعه، وعالقة ذلك بقيا�سات اجلدران، وكذلك بقيا�سات املنرب..

لبيوت زوجات  املعمارية  باملالمح  يتعلق  ما  كل  الدرا�سة يف  َلت  َوَف�سَّ

النبي من ناحية موا�سعها يف اجلهة ال�سرقية من امل�سجد، وما يت�سل 

هذه  لبع�ص  املــوؤكــدة  واملوا�سع  ينف�سل،  ومــا  بامل�سجد،  مبا�سرة  بها 

اإطار منهجي وبروؤية  احلجرات، واملوا�سع املرجحة لبع�سها الآخر يف 

ت�سحح ما وقع يف بع�سها من اأخطاء...
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وروؤيته  و�سلوكاته  وقيمه  معتقداته  يف  الإن�سان،  يتقوم  ل 

للحياة، اإل من خالل الرتبية التي تلقاها منذ ن�ساأته داخل 

�سياق اأ�سري وتعليمي وجمتمعي، وبدون تلك الرتبية، لن يتحقق وجود 

اإيجابي متوازن لالإن�سان.
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 من مواليد م�سر، حا�سل على 

دكتوراه الفل�سفة يف الرتبية من 

جامعة طنطا، يعمل اأ�ستاًذا ورئي�ًسا لق�سم 

اأ�سول الرتبية بجامعة طنطا. 

ــه مــوؤلــفــات عــديــدة، مــنــهــا: »الــرتبــيــة  ل

الهجري«،  الــرابــع  الــقــرن  يف  الإ�سالمية 

و»فن التعليم عند بدر الدين بن جماعة«، 

و»الرتبية الإ�سالمية.. و�سرورات الوجود«، 

الإبــداع«  و�سناعة  و»الرتبية  الإ�سالمية«،  الرتبية  فل�سفة  يف  و»مقدمة 

وغريها...

الكتاب

املوؤلف

اخلطاب الرتبوي املتكامل

ابن اجلوزي منوذًجا

د. ح�صن �إبر�هيم عبد �لعال

الطريق  تلم�شنا  اإذا  اأبـــواب عــامل  يــدي  الــرتاث بني  »ونحن بهذا 
ال�شحيح اإليه، وتنظيم ال�شتفادة منه، فاإننا بال �شك �شنكون �شناع 
فكر تربوي نتحرر فيه من اإ�شار تبعية طم�شت قدراتنا الإبداعية، 

ونوؤكد به التمايز املو�شوعي للذات العربية الإ�شالمية«.
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فل�سفة  الرتبية،  ميدان  يف  الإ�سالمية  احل�سارة  عطاء  كــان  وقــد 

يف  امل�سلم  العقل  اإيجابية  يعك�ص  متميزا  عطاء  واإجـــراءات،  ومناهج 

تعامله مع هدايات القراآن واأنوار ال�سنة النبوية من اأجل تنزيل فعال يف 

واقع النا�ص وت�سرفاتهم.

فقد  الإ�سالمية،  الرتبية  مو�سوع  يف  كثرية  الكتابات  كانت  واإذا 

منهجية  خ�سو�سية  على  الرتكيز  العال  عبد  ح�سن  الباحث  اختار 

عرفتها منظومة الرتبية الإ�سالمية، وهي خا�سية التكامل بني الرتبية 

يف  التوجيهية  والرتبية  املعارف،  وتلقي  والقيم  الأخالق  يف  التوجيهية 

ميدان العواطف واملعرفة اجلن�سية، اإميانا من تلك املنظومة والقائمني 

النف�ص  مكونات  جلميع  قيمه  وا�ستيعاب  الإ�سالم  �سمولية  باأن  عليها، 

الإن�سانية ..، ذلك كله يقت�سي روؤية متكاملة ل تغفل جانبا، ول ت�سخم 

م�ستوى على ح�ساب امل�ستويات املوازية.

ابن اجلوزي  لالإمام  العلمي  الإنتاج  تربويا من خالل  وقدم منوذجا 

اأ�سيلة يف نظرة العلماء التكاملية  اإنتاج يقدم مالمح  رحمه اهلل، وهو 

للرتبية يف بعدها املعريف والقيمي والوجداين واجلن�سي.

العقدية  الأ�سول  يف  اجلــوزي  ابن  اآراء  يف  معرفية  �سياحة  والكتاب 

والأخالقية للرتبية واملعرفة اجلن�سية، ور�سد ل�سروط التوازن النف�سي 

غياب  اجلانب يف ظل  التي مت�ص هذا  لالنحرافات  وك�سف  والرتبوي، 

الرتبية ال�سديدة.

منها  ي�ستفيد  اأن  املرجح  من  الرتبية،  يف  متكاملة  روؤيــة  يقدم  وهو 

املهتمون بال�ساأن الرتبوي واملتعاملون مع امل�سكالت الناجتة عن الأو�ساع 

ال�سلوكية للنا�سئة واملراهقني يف جمتمعاتنا املعا�سرة.
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تظل املعرفة، اأي معرفة، قا�سرة عن بلوغ ال�ستواء املن�سود 

لقواعد  تن�سبط  املبادئ، ومامل  تتخلق مبجموعة من  مامل 

ا�سطلح على ت�سميتها بقواعد البحث العلمي.

القراآن  هدايات  من  املتوا�سل  با�ستمدادها  الإ�سالمية،  والثقافة 

وتوجيهات الر�سول الكرمي عليه ال�سالة وال�سالم واإر�سادات العلماء، 

واملعرفة،  البحث  العلمي يف  املنهج  اإىل قواعد  الن�سداد  حري�سة على 
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على  حا�سل  م�سر،  مواليد  من 

والدكتوراه  املاج�ستري  �سهادتي 

من كلية الدعوة الإ�سالمي بجامعة الأزهر. 

مــن مــوؤلــفــاتــه: »الــهــويــة الإ�ــســالمــيــة بني 

املطرقة وال�سندان«، و»التيار التغريبي بني 

درا�سات  اإىل  اإ�سافة  والرتاجع«..  ال�سطو 

وبحوث باملجالت واملواقع الإلكرتونية. 

الكتاب

املوؤلف

�سوابط معرفية

يف منهجية البحث الإ�سلمي

د. نا�صر د�صوقي

واملــعــرفــة  العلمي  الــبــحــث  الإ�ــشــالمــي يف جمـــال  املــنــهــج  »يت�شف 
الآخــر  تقبل  الــقــدرة على  وعــنــده  واجلــمــود،  التحجر  بــاملــرونــة ل 
طرح  على  الذاتية  قدرته  مع  الأخــرى  الثقافات  على  والنفتاح 

كل ما ليتالءم مع اأ�شالته وهويته..«
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مبادئ  وفق  والفكري  العلمي  عطائها  �سياغة  على  قدرتها  اأكدت  وقد 

املو�سوعية والإن�ساف ونبذ التقليد والتع�سب، واحلر�ص على ال�ستغال 

مبا يفيد الفرد والأمة، والبتعاد عن املو�سوعات التي تقع خارج دائرة 

احلدود العقلية لالإن�سان، اأو تلك التي تورث اخلرافة وال�سقاق.

وقد �سعى الباحث نا�سر د�سوقي اإىل الك�سف عن تلك ال�سوابط من 

التاأ�سيل لها واإيراد ما يدعمها من مناذج تطبيقية تك�سف عن  خالل 

الروح العلمية يف البحث لدى علماء احل�سارة الإ�سالمية.

وقيمه،  العلمي  البحث  اأخالقيات  يف  اإ�سهاما  الكتاب  يكون   وبهذا، 

وبيانا ل�سوابطه و�سروطه املنهجية.

وهو ي�ستوعب نواة لأفكار واأطروحات ميكن اأن تقدم بدائل ملا ت�سبب 

فيه البحث العلمي، املرتهن اإىل الروؤية الغربية للكون والإن�سان واحلياة، 

العاملي  الواقع  �سطح  على  طفت  واجتماعية  وبيئية  قيمية  اأزمــات  من 

الإن�سان  اإن�سانية  حتقيق  عن  واملعامل  املختربات  وعزلت  املعا�سر، 

و�سالمته وحالت دون توافقه مع حميطه البيئي والجتماعي بحثا عن 

القوة بدل النفع، وال�سيطرة بدل التعاي�ص.
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من الق�سايا املنهجية والعلمية 

التي يثريها مو�سوع » التف�سري 

املقدار  اإ�سكالية   »¤ الر�سول  اإىل  املرفوع 

الــــذي فــ�ــســره الــنــبــي الـــكـــرمي، فــقــد وقــع 

ذلك  يف  وذهــبــوا  العلماء،  بــني  اخــتــالف 

مذاهب ثالثة، فقائلون باأنه عليه ال�سالة 

وال�سالم ف�سر جميع القراآن، وقائلون باأنه 

مل يف�سر اإل ب�سع اآيات معدودات، يف حني 

اختار بع�سهم التو�سط.

غري اأن الدللة العقلية ملفهوم التو�سط ت�سطدم مع الإحالة الواقعية، 

نقدية  حديثية  ا�ستقرائية  اإح�سائية  درا�سات  الآن،  حلد  تقم،  مل  اإذ 

تلك  اإن  بل  املــقــدار،  اإ�سكالية  يف  الف�سل  القول  تالم�ص  اأن  ت�ستطيع 

املذاهب الثالثة تنت�سر يف ظل غياب مثل هذه الدرا�سات مما يفقدها 

ال�سند العلمي واحلجة املدعومة بالدليل.
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الكتاب

نحو مو�سوعة للتف�سري املرفوع

اإىل الر�سول ¤

�إعد�د فريق �ملو�صوعة

التف�شةر  ح�شيلة  على  بالعتماد  التف�شةري،  البحث  »ي�شتطيع 
اأن ي�شمن ملنهجيته ونتائجه اخل�شائ�س   ،¤ الر�شول  اإىل  املرفوع 
الآتية: اخلروج من حالة �شوق املرويات التي لتقوى على ال�شمود 
يف وجه النقد احلديثي املعترب عند العلماء، والنتهاء من الأحكام 

النطباعية العامة حول املقدار الذي ف�شره الر�شول ¤«.
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وقد جعلت اإدارة الثقافة الإ�سالمية هذا الأمر جزءا من اهتماماتها، 

علوم  يف  خمت�سني  باحثني  من  يتاألف  املو�سوع  يف  بحث  فريق  فهياأت 

للتف�سري  مو�سوعة  اإجنــاز  اأجــل  من  احلديث  وعلوم  والتف�سري  القراآن 

على  وبالعتماد  وحتليال،  وتوثيقا  ا�ستقراء   ،¤ الر�سول  اإىل  املرفوع 

واأبي  الرتمذي  و�سنن  م�سلم،  و�سحيح  البخاري  �سحيح  ال�ستة:  الكتب 

داوود وابن ماجة والن�سائي. واإن املعطيات املتح�سل عليها توؤ�سر على 

تلك  ن�سر  على  الإدارة  و�ستعمل  الجتــاه،  هــذا  يف  طيبة  نتائج  تقدمي 

املو�سوعة يف غ�سون ال�سنة املقبلة باإذن اهلل .

وميثل هذا الكتاب عر�سا ملفهوم التف�سري املرفوع واأنواعه، والقرائن 

القراآن  تف�سري  يف  وموقعها  ال�سنة  ومكانة  اكت�سافه،  على  امل�ساعدة 

الكرمي، اإ�سافة اإىل مناذج تطبيقية لالأحاديث املرفوعة يف التف�سري.

والكتاب نقلة منهجية يف البحث التف�سريي وعلوم القراآن ، من املوؤمل 

اأن ي�سهم يف تطوير البحث العلمي يف الدرا�سات القراآنية ب�سفة عامة .





1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري )رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة )جمموعة ق�ص�صية(. 

د. �صعاد النا�صر )اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار )ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

اأ. فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ. د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ. د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ¤ ملهم ال�صعراء.

                اأ. طالل الع�مر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنع�ن      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد اله�دي دح�ين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ¤.

د. حممد عبد احلميد �ص�مل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�صى العرب�ين      

د. ن��صر يو�صف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�ش الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د. فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      

62- نظام العدالة الإ�صلمية يف منوذج اخللفة الرا�صدة.

مرعي خليل  املنعم  عبد  خليل  د.        



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــلمـــيــة.

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة... دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�ش      

65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صلمي.

د. اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�ش اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد اأحمد القياتي حممد       



72- التكامل املعريف بني العلوم.

د. احل�صان �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�صائ�ش وامل�صكلت.

د. وفقي حامد اأبو علي      

74- اأنا الإن�صان )ديوان �صعر(.

ال�صاعر يو�صف اأبو القا�صم ال�صريف      

75- م�صار التعريف بالإ�صلم يف اللغات الأجنبية.

د. ح�صن عزوزي      

76- اأدب الطفل امل�صلم.. خ�صو�صية التخطيط والإبداع.

د. اأحمد مبارك �صامل      

77- التغيري بالقراءة.

د. اأحمد عي�صاوي      

78- ثقافة ال�صلم بني التاأ�صيل والتح�صيل.

د. حممد النا�صري      

79- ويزهر ال�صعد )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد توكلنا      

80- فقه البيان النبوي.

اأ. حممد بن داود �صماروه      



81- املقا�صد ال�صرعية للوقف الإ�صلمي.

د. احل�صن تركوي      

82- احلـــوار يف الإ�صـلم منهــج وثقــافـة.

اأ. د. يا�صر اأحمد ال�صمايل      

83- اأ�ص�ش النظام الجتماعي يف الإ�صلم.

د. عبد احلميد عيد عو�ش      

84- حروف الإبحار )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ع�صام الغزايل      

85- معامل منهجية يف جتديد خطاب الفقه واأ�صوله.

د. م�صعود �صربي      

86- قب�صات من ح�صارة التوحيد والرحمة.

اأ. ممدوح ال�صيخ      

87- لقاء قريب )رواية(.

الروائية ميا�صة علي النخلين      

88- مقا�صد ال�صريعة بني الب�صط والقب�ش.

د. حممد بولوز      

89- مدائن ال�صحِو )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حميي الدين �صالح      



90- الفن واجلمال من النزوع ال�صكلين اإىل التاأ�صيل الر�صايل.

د. عبد اجلبار البودايل      

91- دوائر احليـــاة )جمموعة ق�ص�صية(.

اأ. ماجدة �صحاتة      

92- علم اأ�صول الفقه ودوره يف خدمة الدعوة.

د. عبد الروؤوف مف�صي خراب�صة      

93- موا�صم اخل�صب )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد يون�ش      

94- مفهوم الت�صديق والهيمنة يف القراآن الكرمي.

د. نعيمة لبـــــداوي      

95- موطاأ الإمام مالك واعتناء العلماء به.

د. حممد عبد اهلل حّياين      

96- ف�صول يف بيان القراآن الكرمي.

د. حممود اأحمد الأطر�ش      

97- امل�صجد النبوي.. وبيوت اأمهات املوؤمنني.

اأ. د. حممد عبد ال�صتار عثمان      

98- اخلطاب الرتبوي املتكامل: ابن اجلوزي منوذجًا.

د. ح�صن عبد العـــــال      



99- �صوابط البحث العلمي يف املنهجية الإ�صلمية.

د. نا�صر د�صوقي رم�صان      

100- نحو مو�صوعة للتف�صري املرفوع اإىل النبي ¤.

اإعداد فريق البحث يف املو�صوعة      

101-  مئوية التاأ�صيل والتجديد.






