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(ن)
موسوعة أعالم العلماء واألدابء
وإشكالية املداخل
تعريف ابملوسوعة:
"موسوعة أعالم العلماء واألدابء العرب واملسلمني" كتاب كبري أصدرت املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم أحد عشر جزءاً منه ،من حرف األلف حىت حرف الزاي ،عام -25
 1427هـ.
وقصة هذا الكتاب طويلة ،ليس هنا موضع بياهنا ،وهي ابختصار :كانت مشروعاً طُرح
على جداول أعمال وزراء الثقافة العرب يف دوراهتم املختلفة منذ عام  1396هـ حىت عام
 1423هـ ( 2002-1976م) ،ولكنه مل ينفذ إال عام  1421هـ ،وصدرت أجزاء منه عام
 1425هـ ،مبساعدة أمساء ذُكرت يف املقدمة.
واملدير املسؤول للموسوعة هو حممد صاحل اجلابري ،واهليئة العلمية فيها عشرة أشخاص،
أما هيئة التحرير ف ُذكر فيها ما يلي" :تُنجز هذه املوسوعة ابلتشاور والتعاون مع ( )70جامعة
علمية ،عربية وإسالمية وعاملية ،ومبشاركة أكثر من ( )2000عامل جامعي وخبري يف جماالت
ختصص املوسوعة ،يسامهون يف التحرير واملراجعة وتقدمي املشورة".
وهناك مقدمتان للكتاب ،أوالمها ملدير املنظمة ،واألخرى ملدير املوسوعة ،واألوىل حديث
عام عنها ،وإشارة إىل طريقة العمل فيها بقوله" :إن اللجنة العلمية وضعت قواعد فنية للكتابة
توحيداً لألساليب ،وضبطاً للمنهج العلمي ،بغاية مساعدة اخلرباء على تفهم طبيعة هذه
املوسوعة."...
ويف املقدمة األخرى ،تفصيل للجملة السابقة ،بقول صاحبها ..." :مع احلرص الشديد
على التدقيق يف اختيار اخلرباء من املتخصصني ،فإن ذلك مل يعفنا من املراجعات وإعادة النظر
يف بعض املداخل [يعين الرتاجم] لتطبيق القواعد الفنية اليت كنا أمجلناها يف كتيب لالسرتشاد
هبا ،إحكاماً للصياغة واملواءمة بني أجزاء املوسوعة ،وقد اضطرران يف بعض األحيان إىل
االستغناء عن مداخل أبكملها عندما مل نرها موفية ابلغرض وغري مستجيبة للمنهج املقرر".
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أقول :وفيما قاله املشرف نظر ،فقد الحظت يف املوسوعة أعالماً مل يوفوا حقهم من الرتمجة،
أهم ماعُرفوا به من نشاطهم الثقايف والفكري ،ويف بعضها اآلخر مل تُذكر
بل مل يذكر يف بعضها َّ
أشهر كتبهم ،وما إىل ذلك ،ابإلضافة إىل أن هناك أعالماً ابرزين مل تورد ترمجاهتم أصالً،
وآخرون غري معروفني ،وال يوجد هلم سوى كتيب حوى جمموعة قصص ،فيتحدث عنها الكاتب
مبا ميأل به ورقته! ولو كان احلديث عن هذا ألوردت عليه أمثلة.
منهج املوسوعة يف املداخل:
والذي يهمنا اآلن هو ما ذكره املشرف من خطتهم يف تشكيل مداخل املرتمجني هلم ،وترتيب
األمساء على ذلك األساس.
املكتوب ابخلط العريض يف أول الرتمجة ،تتبعها
االسم
َ
واملقصود :املدخل الرئيسي ،يعين َ
وجعل ذلك يف أوليات الرتتيب اهلجائي لألعالم املرتمجني هلم ،حىت إذا
سنتا الوالدة والوفاة،
ُ
أراد الباحث أن يبحث عن ترمجة شخص ما ،وجده ابملدخل املعروف به ،فإذا مل جيده حتت
هذا املدخل ،ومل جيد اإلحاالت الالزمة يف املوسوعة إليه ،فإما أن يبحث يف املوسوعة كلها عن
هذا االسم ،أو أن يبحث يف املراجع عن كنية الشخص ولقبه ووطنه ونسبته وقبيلته وما إىل
يدعها ويغلِّب جانب
ذلك ،ليبحث هبذه املداخل عن الرتمجة اليت يريدها ،ليجدها أبحدها ،أو َ
عدم إيرادها .
مثال ذلك :الكاتب املشهور "السيوطي" ،هل يبحث عن ترمجته يف حرف السني ،أو أن
املدخل يكون ابجلالل السيوطي ،أو جبالل الدين السيوطي ،فيكون يف حرف اجليم ،أو ابمسه،
عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي ،فيكون يف حرف العني ،أو بكنيته :أبو الفضل عبدالرمحن...
فيكون يف حرف األلف؟ أو الفاء؟؟
هذا ما نريد أن نعرف نظامه يف املوسوعة ،فيقول املشرف" :لقد كانت أمامنا طرائق شىت
ومناهج خمتلفة للتصنيف والفهرسة وترتيب أمساء األعالم ،فإما أن نتوخى املنهج التارخيي وفق
الوالدات والوفيات ،وإما املنهج الذي اصطفاه وتوخاه مصنفو األعالم إبيراد األمساء وإسقاط
األب واالبن مما درجت عليه املوسوعات األخرى ،اليت اعتربت االبن واألب أصالً يف االسم.
وإذا كان لكل منهج إجيابياته وسلبياته ،فقد ارأتت اللجنة العلمية أن تعتمد شهرة كل علم،
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أو نسبته العائلية إن مل توجد له شهرة معلومة ،مث تلي ذلك الكنية فاللقب إن وجدا ،فاالسم
الصغري ،واسم األب واجلد والقبيلة إن لزم األمر للتمييز .ذلك أن إشكاليات عديدة ما تزال
قائمة بني املوسوعات يف هذا الصدد تبعاً لتعدد انتساب األعالم إىل احلَِّرف ،والبلدان،
واملذاهب ،ومواطن اإلقامة ،وغري ذلك ،فضالً عن أن كتَّاب الفهارس واملدوانت تباينت
توجهاهتم من عصر إىل عصر ،ومن إقليم إىل آخر ،يف اعتماد األمساء والكىن واأللقاب والنسب،
وتيسرياً على القارئ مل ندخل الكىن واأللقاب يف الرتتيب األلفبائي ،فبعد اسم الشهرة أييت اسم
العلم مباشرة".
مالحظات على املنهج:

يف بعض ما ذكره الكاتب غموض مل أمتكن من فك رموزه ،مع أن املنهج ينبغي أن يكون
واضحاً ومفصالً للجميع ،وليس للمتخصصني وحدهم ،فاملنهج هو األساس الذي يُبين عليه
العمل كله ،وفيما أورده املشرف إجياز شديد خمل ،وغموض وتعقيد.
 -1فليس فيه بيان وضبط للخطوات العلمية املتبعة يف طريقة تشكيل املدخل
واختياره ،واملالحظات الواردة هنا معظمها تطبيق على اخللل الواقع فيه.
 -2يقول املشرف" :فإما أن نتوخى املنهج التارخيي وفق الوالدات والوفيات" .األشهر يف
هذا اجلانب عند السلف هو "الطبقات" اليت تعين ترتيب الوفيات حسب العقود
والقرون ،كما اتبعه احلافظ الذهيب يف أضخم كتبه "اتريخ اإلسالم" وغريه.
مث يقول" :وإما املنهج الذي اصطفاه وتوخاه مصنفو األعالم إبيراد األمساء

وإسقاط األب واالبن مما درجت عليه املوسوعات األخرى اليت اعتربت االبن واألب أصالً
يف االسم".
ويعين بـ"إسقاط األب واالبن" عدم اعتبارمها يف الرتتيب العام ،أما الرتتيب الضمين
(الفرعي) فيعتربان ،فاالسم "حممد سامل علي" يكون اعتبار الرتتيب األساسي للنسبة
"علي" ،مث يُنظر إىل موقع اسم الشخص واسم أبيه فيما قبل وما بعد األمساء السابقة
والالحقة له ،فريتب على أساسها.
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وقوله" :مما درجت عليه املوسوعات األخرى اليت اعتربت االبن واألب أصالً يف
االسم" ،يعين هذا أن كتب الرتاجم ال تعترب اسم األب واجلد يف الرتتيب ،بينما يعتربان يف
املوسوعات األخرى ،يقصد ما عدا كتب الرتاجم .وهو إطالق كالم بدون ضبط ،فتوجد
هكذا وهكذا ،والذي الحظته أن الرتتيب الذي أشار إليه املشرف ُوجد يف العصر
احلديث ،وال أعرف له مثاالً يف الكتب الرتاثية ،وحىت يف العصر احلديث ال يوجد هبذه
الكثرة اليت ي ُفهم من كالمه.

 -3مث يقول " :ارأتت اللجنة العلمية أن تعتمد شهرة كل علم ،أو نسبته العائلية إن مل
توجد له شهرة معلومة ،مث تلي ذلك الكنية فاللقب إن وجدا ،فاالسم الصغري ،واسم
األب واجلد والقبيلة إن لزم األمر للتمييز" .وقال بعد فاصل طويل" :وتيسرياً على
القارئ مل ندخل الكىن واأللقاب يف الرتتيب األلفبائي ،فبعد اسم الشهرة أييت اسم
العلم مباشرة".
أقول :أليس هذا تشويشاً على القارئ وبعثرة لفكره يف إيراد ما ال اعتبار له؟ فلماذا توضع
الكنية مباشرة بعد الشهرة وال ُحتسب؟ وملاذا يوضع اللقب بعد الكنية وال حيسب؟ ولكن
للعلم ،مث اسم أبيه! إن األمر الطبيعي املقبول
احملسوب بعد كل هذا هو االسم احلقيقي َ
العلم ،مث اسم أبيه ،فجدُّه ملن شاء ،فكنيته ،مث لقبه ،وكل
هنا هو إيراد الشهرة ،مث اسم َ
شيء يكون حمسوابً بعد ذلك.
العلم ،كما يبدو ،وهل هناك اسم
وما اللزوم يف قوله" :االسم الصغري" وهو يعين اسم َ
صغري وآخر كبري لإلنسان؟ قد يكون االسم طويالً أو قصرياً ،وصاحب لقب أو بدونه،
لكن االسم اخلالص هو االسم.
قلب االسم والبدء ابلشهرة وترتيب قواميس األعالم على هذا الشكل جاءان
 -4إن َ
من الغرب ،وما ُوجد عند السلف من ذلك فهو من حيث ختصص الكتاب،
فاألنساب للسمعاين -مثالً -جاء مرتباً حسب النسبة ،القتضاء األمر ...وهكذا.
فكان األنسب هو ترتيب األعالم حسب احلروف األلفبائية ،وأجنح ما يُرى يف هذا
العصر من ذلك هو األعالم للزركلي ،ومعجم املؤلفني لكحالة ،وعلى هذا تتابعت
ذيوهلما .أما البدء ابلشهرة فله حسناته ال شك ،على أن يكون عملهُ ُحمكماً ،حبيث
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توجد اإلحاالت الكافية هلا ،نظراً الختالف شهرة كثري من األعالم .وبدون ذلك لن
يكون العمل انجحاً ،وهو ما وقعت فيه هذه املوسوعة ،فلم أقف على إحالة واحدة
يف الكتاب كله ،مع وجود أخطاء يف شهرة األعالم ،حيث مل توضع لبعضهم أمساء
شهرهتم احلقيقية.
 -5فاإلحاالت أمر مهم ًّ
جدا يف كتب األعالم ،وخباصة إذا كانت للسلف ،وحبذا لو

َّبني املسؤولون ما يكون من فهارس هلذه املوسوعة الضخمة ،فهل سيكون هلا فهارس
فنية عامة ،إلحاالت األعالم ،من أمسائهم احلقيقية إىل أنساهبم ،ومن ألقاهبم وكناهم
كذلك ،وفهارس لعناوين الكتب الواردة فيها ...وما إىل ذلك؟ مل يُذكر شيء من
ذلك .وإذا مل تُلحق الفهارس أو بعضها آبخر الكتاب فسيكون ذلك نقصاً كبرياً
فيها ،وسبباً لضجر القراء والباحثني ونقمتهم.

 -6من املؤسف أن ال تكون اللجنة القائمة على املوسوعة موفقة يف اختيار املنهج

الذي سارت عليه يف فنون املداخل ،ولذلك حصلت هذه األخطاء الواردة عليها،

وما ذكره املشرف بقوله " :فضالً عن أن كتاب الفهارس واملدوانت تباينت توجهاهتم
من عصر إىل عصر...اخل" ،فإن كبار الكتاب واحملققني واملفهرسني هلم رأي وأتثري يف
هذا االجتاه ،وإن أروع الفهارس العلمية لألعالم وغريهم ،يف نظري ونظر كثريين ،هو
ما قام به األستاذان الكبريان عبدالسالم هارون ،وعبدالفتاح احللو ،يف حتقيقاهتما
الرائعة لكتب الرتاث ،ويشاركهما يف هذا كثري من الكتاب واحملققني ،وذلك من حيث
إيراد االسم املتسلسل يف النسب ،تتلوه الشهرة وما يُلحق هبا ،فالكنية ،وأخرياً

اللقب ...مث أتيت اإلحاالت الكافية ،من األلقاب والكين والشهرة والنسبة إىل االسم
احلقيقي .وال تؤثر االختالفات القليلة بينهما وبني حمققي كتب مشهورة ،مثل فهارس
سري أعالم النبالء ،واتريخ اإلسالم ،واتريخ بغداد...
 -7يبدو أن اللجنة مل ِّ
تفرق بني األعالم القدامى واملُح َدثني من حيث تشكيل مداخل
أمسائهم ،وهذا ما يُفهم من قول املشرف عليها" :ارأتت اللجنة العلمية أن تعتمد
شهرة كل علم ،أو نسبته العائلية إن مل توجد له شهرة معلومة" .وكان األوىل أن تنص
على "قلب االسم" أيضاً ،ألن هناك من ال نسبة هلم ،أو ال تُعرف هلم أنساب ،فنسبة
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عباس حممود العقاد موجودة ،ولكن أين نسبة طه حسني؟ فاألول تُذكر نسبته ،أما
الثاين فتُقلب ،إذا كان ذلك من منهج املوسوعة ،لكن أخطاء عديدة وقعت فيها
املوسوعة لعدم بياهنا ذلك ،فهي تنص على ذكر الشهرة ،ومل تنص على قلب االسم،
وحسب منهج املوسوعة يُذكر اسم طه حسني مباشرة ،ألنه معروف به يتلوه اسم
والده ،أما على منهج قلب االسم ،فيكون املدخل هكذا :حسني ،طه .وما فعلته
املوسوعة هو قلب امسه ،وليس هو من منهجها ،واألمثلة اخلطأ كثرية يف ذلك...
ومشكلة النسبة والشهرة يف العصر احلديث أهنا غري متشاهبة يف كل الدول العربية
واإلسالمية ،فكثرياً ما جتد كلمة "الشيخ" و "احلاج" و"السيد" وألقاابً أخرى مشاهبة ،مث
يتبني أن بعضها ليست من االسم ،ومع ذلك تُذكر يف املدخل ،ومل تستخدم ألقاب أخرى
علمية وتكرميية قياساً عليها ،مثل األستاذ والدكتور والربوفيسور .وسرتد أمثلة على ذلك.
مث إن هناك أعالماً ومؤلفني معروفون أبمسائهم ،مثل كثري من الصحابة رضي هللا عنهم،
فتكون مداخلهم أبمسائهم الكاملة دون قلب.
وكذلك الرؤساء وامللوك تكون مداخلهم أبمسائهم ،ألهنم معروفون هبا ،كما تتناقلها
وسائل األعالم.
قبل النقد:
 -1من املفيد هنا أن يُقال :إن تشكيل مداخل املؤلفني واألعالم هو جزء أساسي من

الفهرسة اليت يشتغل هبا املكتبيون ،بل هو من صميم عملهم الذي يدخل يف تنظيم

بياانت كل كتاب يف املكتبة.
وإذا عرف القارئ العادي مداخل املؤلفني واألعالم فقط ،فإن املكتبيني الفنيني
يتعاملون مع مداخل أوسع وأصعب ،مثل تشكيل مداخل األمساء املستعارة ،واألمساء
املشرتكة ،واألعمال املرتمجة ،واألعمال املرجعية ،واملختارات واملختصرات ،واألعمال
املشروحة ،ومداخل اهليئات واملؤسسات واملراكز واجلمعيات وما إليها ،واملؤمترات والندوات
واالجتماعات ،واملعارض واملواسم واألسواق واملهرجاانت ،والقوانني واألنظمة،
واملعاهدات واالتفاقيات ...إخل.
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ذكرت هذا كله ألقول :إن تشكيل واعتماد املداخل ليس سهالً ،بل حيتاج إىل علم
ُ
وختصص ومراجعة دقيقة.
صنِّفت كتب فيها لتكون مرجعاً للمكتبيني ،وقد اجتهد فيها أصحاهبا،
 -2ولذلك ُ
ونقحوها وزادوا فيها يف طبعات متتالية ،ولعل أمهها:
-

مداخل املؤلفني العرب القدماء حىت عام  1250هـ /حممود الشنيطي -.القاهرة:

املؤلف ،املقدمة  1381هـ 112 ،ص.

 مداخل املؤلفني واألعالم العرب /انصر بن حممد السويدان ،حمسن السيد العريين-.الرايض :جامعة الرايض ،عمادة شؤون املكتبات 1400 ،هـ 642 ،ص.
 مداخل املؤلفني واألعالم العرب حىت عام  1215هـ 1800 ،م /فكري زكياجلزار -.الرايض :مكتبة امللك فهد الوطنية 1415-11 ،هـ 4 ،مج ( 2079ص)
(مج :1ط1421 ،2هـ).
 مداخل األمساء العربية القدمية :قائمة استناد للمكتبات ومراكز املعلومات /شعبانعبدالعزيز خليفة ،حممد عوض العايدي -.القاهرة 1417 ،هـ 2،مج ( 1609ص).
وهذا األخري أوسع ما صدر ،وأمشل ألمساء األعالم واملؤلفني ،وسابقه (للجزار) وإن كان
أكثر يف عدد الصفحات واألجزاء ،إال أنه أقل عدداً يف املداخل ،فقد اهتم ابلتوثيق وذكر
املصادر وإيراد اخلالفات والتوجيه فيها وما إىل ذلك ،والذي أذكره أنه صار لديه ضعف
السابق .رمحه هللا.
واخلالفات يف املنهج والتطبيق يف الساحة العربية ال تقتصر على السياسة ،بل ألقت
بظالهلا الكئيبة حىت على املداخل ...ولذلك فإن منهج خليفة والعايدي يتلخص يف
اإلدخال ابجلزء األشهر من االسم ،يتبعه اللقب ،فالكنية ،فاالسم األساس ،فاألب ،فما
يليه من النسبة واملوطن ...وهذا يف معاملة األمساء حىت هناية القرن التاسع عشر امليالدي،
أما األمساء احلديثة فيكون مدخلها ابلصيغة الطبيعية لالسم ،دون قلب.
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هـ.

وأسلوب اجلزار يبدأ ابلشهرة ،فاالسم األساس ،فاألب ،وما يليه ...حىت عام 1215

جوانب يف نقد املداخل:
أذكر أوالً أن هذه املالحظات ال أتيت على املوسوعة بشكل عام ،وال إىل شطر منها،
فقد جاء كثري منها عفواً هكذا وأان أحبث عن وفيات معينة ،مث اتبعت ما هو على
شاكلتها من املالحظات الواردة عليها للمقارنة والتأكد ،فأحببت تقدميها مع توجيه ما
حدثني .وهللا املوفق.
ميكن توجيهه ،ومعظمها خيص األعالم واملؤلفني امل َ
ُ
مداخل خطأ:
 :475/4ورد املدخل هكذا :التطوان ،حممد بن احلاج أمحد بن داود.
شهرة املؤلف "داود" وليس "التطواين" ،وقد كتب امسه على مؤلَّفه املشهور "اتريخ تطوان":
حممد داود ،فقط .وقد أشار كاتب الرتمجة إىل هذا فقال" :وقد ترجم فيه داود ملا يزيد
على  1200عائلة" .كما أن مكتبته املوجودة حىت اآلن تسمى "املكتبة الداودية".
 :422/6ورد املدخل هكذا :حسني ،طه بن حسني بن علي بن سالمة.
يعين أن طه حسني مشهور بـ "حسني" ،فهل يصدق القارئ ذلك؟ إن هذا الكاتب
املعروف مشهور ابمسه ،فيكون املدخل ابمسه مباشرة ،وليس ابسم أبيه .واسم أبيه هذا
ليس نسبة له ،وال لقباً اشتهر به حىت يكون مدخالً له ...وقد سبق أن أوردان منهج
حدثني ،وهو " أن تعتمد شهرة كل علم ،أو
املوسوعة يف املقدمة يف مداخل األعالم امل َ
ُ
نسبته العائلية إن مل توجد له شهرة معلومة" ،فأين التطبيق؟
 :677/8اخلريي انصر ،بن جوهر بن مبارك.
والصحيح :اخلريي ،انصر بن جوهر ...ولعله خطأ مطبعي.

10

خطأ يف تشكيل املدخل:
 :364/112األمري أمني ،علي بن يوسف بن انصر.
قال كاتب الرتمجة فيه :األمري أمني علي بن يوسف بن انصر الدين.
إن أي قارئ ينظر يف هذا املدخل يقول إن امسه "علي" ،وإذا نظر إىل ما يليه يقول إن
امسه مركب "أمني علي بن ."...وهو ليس هبذا وال بذاك ،فإن امسه "أمني" ،ووالده "علي"،
وشهرة األسرة "انصر الدين" ،كما حققه الزركلي يف األعالم ،وذكر أن ترمجته من رسالة
خاصة بقلمه إليه ،وجعل شهرته هكذا "أمني انصر الدين".
 :623/2أيوب ،ذو النون العبدالواحد.

العلم ،مث اسم أبيه.
سيحكم القارئ هبذا على أن شهرته "أيوب" ،يتلوها اسم َ
وهو خطأ ،فإن "أيوب" اسم والده ،وجده عبدالواحد ،وهذا كالم كاتب الرتمجة نفسه،
قال..." :ألب كان يعمل يف التجارة هو احلاج أيوب العبدالواحد" .وكذا هو يف موسوعة
أعالم العراق .72/1
فإذا كانت شهرته إىل أبيه ،فيُشكل املدخل هكذا :أيوب ،ذو النون بن أيوب عبدالواحد.
وال شك أن قضية املداخل يف البلدان اليت ال هتتم ابلنسبة تسبب إشكاالً واضحاً ،وهذا
موجود بكثرة يف مصر والعراق ،فإن كثريين منهم ال يعرفون إال أبمسائهم يتلوها أمساء
آابئهم ،بينما يف بلدان أخرى ،مثل سوراي واملغرب وكثري من دول اخلليج ...كل شخص
حيمل اسم عائلته أو قبيلته.

 :406/4جاء املدخل هكذا :التجان ،يوسف بشري.
وحتته تعريف به هكذا :هو أمحد التجاين بن يوسف بشري...
وال شك أن القارئ يظن أن شهرته "التجاين" ،وأن امسه يوسف! بينما ظهر أن "يوسف"
اسم األب!
فإذا كان الشخص مشهوراً ابمسه ،فال توضع فاصلة بعده ،حىت ال يسبب مثل هذا
اإلشكال.
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 :504/5جواد ،كاظم عفوان العارضي.
حتته تعريفاً به :كاظم جواد عفوان العارضي.
إن الناظر يف املدخل يقول :شهرة هذا الرجل هو "جواد" ،وامسه "كاظم" ،واسم أبيه
"عفوان".
وهو يرد "كاظم جواد" فقط هكذا ،كما يف موسوعة أعالم لعراق ،ومعجم املؤلفني
يبني .فال يكون
العراقيني ،فهل هو اسم مركب ،أم أن هذا امسه واسم أبيه ،أم ماذا؟ مل َّ
"كاظم" امسه كما بدا يف املدخل ،بل يظهر أنه اسم أبيه ،فإن الشيعة ال يتسمون ابسم
مركب من إمامني هلم.
 :69/8خالد ،حممد خالد اثبت.
هذا هو الكاتب املعروف "خالد حممد خالد" ،فيكون املدخل الصحيح له :خالد ،خالد
حممد .إذا مل يكن اسم والده مركباً.
واملدخل يـُْنبئ أن امسه "حممد" أو "حممد خالد" ،وهو ما مل يظهر على أي كتاب له ،وال
يعُرف به ألبتة.
 :25/10ورد املدخل هكذا :رزوق ،فرج رزوق.
ما الذي يفهمه القارئ من هذا املدخل؟ ال شك أنه من خالل قلب األمساء احلديثة،
املعمول هبا يف املكتبات وغريها ،سيقول :إن نسبته "رزوق" ،وامسه "فرج" ،واسم والده
"رزوق" كذلك.
وقد حبثت يف عدة مراجع ألقف على اسم "فرج رزوق رزوق" فلم أقف عليه ،ومن خالل
مؤلفات له علمت أبن اسم هذا الشخص هو "رزوق فرج رزوق" .ولذلك فإن املدخل
يكون هكذا :رزوق ،رزوق فرج .وهذا مثل سابقه "خالد حممد خالد" ،ولعل مثله كثري.
 :219/زكراي ،مفدي بن سليمان.
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ماذا يفهم القارئ من خالل تشكيل هذا املدخل؟
يُنظر إىل ما قاله كاتب الرتمجة أوالً ،قال :زكراي بن سليمان ...ولقبه الشيخ ،أو آل
"مفدي" فهو لقب أطلق عليه أستاذ له.
الشيخ .أما ُ
فيلزم أن يكون املدخل" :آل الشيخ" أو مفدي ،زكراي بن سليمان .وإذا كان مشهوراً
ابمسه فيكون املدخل صحيحاً ،ولكن دون كتابة الشولة "الفاصلة".
 :393/11زايدة مي ،ماري بنت إلياس.
هكذا ورد! والصحيح أن يكون املدخل بلقبها الذي اشتهرت به ،تتبعها مباشرة نسبتها:
"مي زايدة" ،وعند القلب :زايدة ،ماري بنت إلياس ،تُعمل إحالة من "مي" إىل نسبتها
= زايدة ،ماري...
اختالف املدخل وتكرار الرتمجة:

ومن آاثر عدم التأكد من املدخل الصحيح ،أو االختالف يف أسلوب تشكيله ،هو تكرار
الرتمجة ،ومما وقفت عليه من ذلك من غري دراسة وال تقص:
 :120/1ابن آمين ،سيدي حممد بن ابدي.
وهو نفسه الذي ورد يف  344/2ابملدخل :ابن أمين ،سيدي حممد بن ابدي بن الشيخ
حممد امحدو
وكاتب الرتمجة هنا وهناك واحد ،من جامعة نواكشوط ،وال توجد فروقات بينهما ،سوى
الفرق بني اهلمزة واملد ،فيبدو أن تشكيل املداخل من قبل جلنة املوسوعة .ويُشار إىل أن
"بن ابدي" مل يرد ضمن الرتمجة هنا وهناك ،فال أدري كيف جاء يف آخر املدخل يف
املوضع األول؟
واحلق أن كلمات شيخ وسيدي تدوخ املرء ،فال يعرف هل هو اسم أم لقب تشريف أم
غريمها؟ وال يعرف املرء كيف يرتب ،وهل يلزم إثباهتا أم ال؟ فليت كتاب املناطق اليت تنتشر
فيها هذه األمساء يُعلِّمون القراء بذلك ،ويشريون إىل االسم اخلالص ،مث يذكروا ما حييط
به من ألقاب وما إليها.
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 :264/3ابن بدي ،حممد األمني بن أمحد حممدي (ت  1383هـ =  1963م).
وهو نفسه يف  :304/7محيِّيني ،حممد األمني بن أمحد (ت  1382هـ =  1962م).

وقد كتب الرتمجتني أستاذان من اجلامعة السابقة ،كل على حدة.
فما هو املدخل الصحيح؟ ويالحظ أن "بدي" و "محيني" ليسا من أمساء املرتجم له ،وال
أمساء أجداده .وصاحب املدخل املتأخر مل يورد كلمة "بدي" يف سلسلة نسبه أصالً،

فكيف يكون مشهوراً به؟ وأبي مدخل يبحث عنه القارئ؟
وقد عرف كاتب هذه السطور تكرار هذه الرتمجة -على الرغم من كون إحدامها يف مج
مر يب يف غري هذا
 3واألخرى يف مج -7من خالل ذكر خمطوط مميز له ،فتذكرت أنه َّ
املوضع ،ولكن أين ،وأبي مدخل ،وقدر هللا أنين كنت احتفظت مبعلومات عن املدخل
األول ومل أخلطها أبوراق أخرى ...فقادين هذا إىل معرفته.

عدم بيان االسم كامالً:
إن االهتمام بتحرير اسم املؤلف كامالً ،وتصفيته من األلقاب وما إليها ،ابستعمال كلمة
"بن" يف سلسلة النسب ،واإلشارة بوضوح إىل الشهرة واللقب عند اللزوم ،هو أول ما
ينبغي أن يتوجه إليه جهد كاتب الرتمجة .ومشكلة هذه املوسوعة أهنا ال تضع يف منهجها
هذا األمر ،فتجد تراجم ال تذكر سوى امسه ونسبته ،أو تذكر امسه واسم أبيه فقط ،فإذا
تشاهبت األمساء كانت املشكلة أكرب ،بينما املأمول أن تكون مرجعاً يف األمر ،نظراً للتوسع
يف حترير الرتاجم والسري هبا ،على غري شاكلة موسوعات أخرى يف الرتاجم .ومثال ذلك:

 :441/6ورد :حممد احلاج حسني.
هكذا فقط!! فهل يرضى هبذا أحد؟ هل يوجد أب واحد امسه "احلاج حسني"؟ له ابن
يسمى "حممد"؟ كان على الكاتب أن يذكر امسه الثالثي على األقل ،وهو "حممد بن
أمحد احلاج حسني" كما يف معجم املؤلفني السوريني ص .113
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 :102/7احلكيم ،توفيق.
هكذا فقط .ومل يذكر يف نص الرتمجة امسه الكامل ،بل ورد أنه كتب للمسرح ابسم مستعار
هو "حسني توفيق" .لكن الذي يف تتمة األعالم  95/1أن امسه الصحيح حسني توفيق
إمساعيل أمحد احلكيم ،أي أن امسه مركب .وقد كتب ترمجته "جون فونتان" وامسه على
مؤلفاته "جان" ،وتوحيد هتجي االسم ضروري يف هذا العصر خاصة ،ألمهية عملية
اسرتجاع املعلومات بواسطة األجهزة اإللكرتونية احلديثة.
 :156/10هان الراهب.
والده "حممد علي".
 :194/10حامد ربيع.
امسه الثالثي :حامد عبدهللا ربيع.
عدم بيان االسم من الكنية:

 :235/9الدكايل ،أبو شعيب.
هكذا ورد يف املدخل ،ومل يزد كاتب سريته على قوله" :أبو شعيب" دون أن ِّ
يعرج على
ذكر اسم والده ،وال توضيح ما إذا كان "أبو شعيب" امساً أو كنية .وهو اسم للمرتجم له،
واسم والده "عبدالرمحن" ،وقد وضح ذلك الزركلي يف "األعالم" ،وغريه.
 :438/10ورد املدخل هكذا :الرويب ،أبو شادي عبداحلفيظ.
ومل يتعرض يف نص الرتمجة إىل حتديد اسم أبيه ،أو بيان أن "أبو شادي" هذا كنية أو اسم.
فهل عرف القارئ امسه احلقيقي؟ هل امسه أبو شادي ،أم أن امسه عبداحلفيظ؟ مع العلم
أن منهج هذه املوسوعة إيراد الكىن بعد الشهرة مباشرة ،وقبل االسم احلقيقي .فهل هذا
االسم كذلك؟ إنين ال أدري ،فمن النادر جداً أن تكون هناك أمساء كىن ،إال ما كان من
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يبني ،حىت ال خيتلط األمر على
اسم "أيب بكر" ،فإذا ُوجد اسم على هيئة كنية فإنه َّ
القارئ ،كما هو هنا.
وال أستبعد -ظناً -أن يكون "أبو شادي" امساً للشخص وليس كنية ،فقد وقفت على
عنوان كتاب "حممد أبو شادي :دراسة أدبية اترخيية" /مجع مواد الكتاب عبداحلميد
الكيالين وعبداحلفيظ الرويب ،وصدر سنة  1352هـ ،ويبدو أن املرتجم له "أبو شادي"
ابن عبداحلفيظ املذكور ،وهللا أعلم.
فوارق بني تقنني املدخل وبياانت االسم يف الرتمجة:
 :673/8ورد املدخل هكذا :خريي ،السيد حممد.
تشكيل املدخل أو تقنينه صحيح ،لكن ورد يف التعريف به يف أول سطر من الرتمجة :ولد
حممد خريي ...فيظن القارئ أن امسه "حممد خريي" ،وأن "السيد" لقب له ،فكان على
الكاتب أن يكتب االسم -أوالً -كامالً .وما ورد بعده يزيد األمر غموضاً ،فقد ورد ذكر
"خريي" فقط ( )15مرة ،وذكر "السيد خريي" ثالث مرات .يعين أنه مل يذكر امسه
الصحيح مرة واحدة يف الرتمجة كلها!!
 :447/9الدميان ،حممذن بن امحيد.
ِّ
وعرف أثناء الرتمجة أبنه :حممذن بن اببكر بن امحيد.
فأيهما يعتمد يف اسم والده؟ امحيد أم اببكر؟ لقد تبني أن املعتمد يف الرتمجة السابقة
(السيد حممد خريي) هو املدخل وليس بياانت االسم يف الرتمجة ،ويف (الدمياين) هذا يبدو
أن املعتمد هو ما ذُكر يف أثناء الرتمجة وليس يف املدخل؟؟
 :511/10أبو راين ،حممد علي.
وورد أدانه مباشرة :يعد حممود علي أبو راين...
والصحيح "حممد علي".
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أمساء مركبة مل توضح:
مثاله :53/9 :الداغستان ،كاظم.
هذا امسه مركب "حممد كاظم" واسم والده مل يرد ،وهو مركب أيضاً "حممد جنيب".
قلب االسم املركب:
قلب جزء من
هذا ما كان ُخيشى من عدم بيان االسم املتسلسل ابستخدام "بن" ،وهو ُ
اسم الشخص نفسه!
فقد ورد مثالً ( )507/5املدخل :جواد ،مصطفى إبراهيم.
وليس يف سريته زايدة بيان على هذا .وال شك أن القارئ يقول من خالل تقنني امسه يف
املدخل ،إن امسه واسم أبيه "مصطفى إبراهيم" ،وشهرته "جواد" .واحلق أن امسه وحده
مركب "مصطفى جواد" ،ووالده امسه "مصطفى" ،وجده "إبراهيم" ،كما يف ترمجته خبطه،
اليت نقلها وثبَّتها الزركلي يف األعالم .230/7
 :226/11زكي ابشا ،أمحد بن إبراهيم.
يُفهم من هذا أن شهرته "زكي ابشا" ،وامسه "أمحد" ،واسم أبيه "إبراهيم".
ويعرف من هذا الصنيع هنا ويف مواضع أخرى أن تركيب املداخل ليس من صنع املكتبيني
وال من إشرافهم ،أو أنه كذلك ولكن ال دربة هلم على مداخل املؤلفني ،كما يبدو أن
املدخل ال يصنعه كاتب الرتمجة ،فقد ورد يف بيان اسم املرتجم له هنا :هو أمحد زكي بن
إبراهيم بن عبدهللا النجار ،لقب بشيخ العروبة ...لكن جاء سيف صانع املدخل وقطَّع
ِّ
للعروبة أو غريها! فإن امسه وحده "أمحد زكي"
امسه فجعله جزأين ،ومل يُفد كونه شيخاً
كما عرف القارئ.
وأخشى أن أتيت اجمللدات األخرى للموسوعة وفيها قلب اسم "أمحد شوقي" ،فإن امسه
مركب كذلك.
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الكىن يف األمساء احلديثة:
املؤلفون والكتاب يف البالد العربية غريُ معروفني بكناهم يف هذا العصر ،فال تكاد جتد
مؤلفاً يكتب كنيته متبوعاً ابمسه على كتاب ،وإذا وجد فهو قليل جداً ابلنسبة إىل العام،
وإذا عرف مؤلف بكنيته بني مجاعة قريبة منه فال يُعطى هذا حكماً عاماً ،ولذلك ال أرى
مجيل أن
داعياً لذكر كنيته يف تقنني مدخل له ألبتة ،أما ذكرها ضمن سريته فال أبس ،بل ٌ
يُذكر ذلك ،فهو زايدة معلومة تغيب عن القارئ غالباً.
ومثال ما ذُكر يف جـ :11
ص  :53الزبيدي ،أبو إايد علي أمحد ،ت  1424هـ.
ص  :215زكراي ،أبو غسان أمحد وصفي ،ت  1383هـ
األلقاب التكرميية والعلمية والدينية:

هذه األلقاب ال تُذكر يف املداخل ،وال أبس من ذكرها أثناء الرتمجة ،أعين ألقاب الشيخ
واحلاج والشريف والدكتور واألستاذ والربوفيسور وما إليها .ويبدو أن هذا ما سارت عليه
املوسوعة يف كثري من املداخل ،لكن هناك الكثري أيضاً مل يلتزم فيها بذلك ،فيبدو أن
القائم على تشكيلها أكثر من شخص ،أو يفسره القارئ مبا شاء ...ومثال ما ورد من
ذلك:
 :722/3البكري ،الشيخ عبدالرمحن بن عمر.
 :356/5جالل ،الشيخ حممد سعاد.
 :93/8خان ،حكيم حممد أمحد خان.
وهو صيديل طبيب.
ومثله يف  :350/9الدهلوي ،حكيم عبداحلميد.
وورد أدانه :هو حكيم عبداحلميد بن عبداجمليد.
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وتشويش القارئ وبلبلة فكره واضح يف االسم ،يف املدخل وما حتته ،فالذي يتبادر إىل
ذهنه أن امسيهما "حكيم" ،ومبا أن كاتب الرتمجة مل يبني ذلك ،فقد يكون التبس عليه
األمر أيضاً ،والذي أراه أن "حكيماً" هذا ليس امساً هلما ،بل هو صفة مهنة ،فـإن
"حكيماً" يف مناطق يُطلق على الطبيب ،وهذا ما يطلق عليه شعبياً يف لبنان حالياً على
ما أظن ،واملذكوران طبيبان صيدليان ،وكان على الكاتب أن يبني األمر  ،ويُ ِّ
فرق بني امسه
ولقبه العلمي أو املهين ،وال يكون هذا يف املدخل ،إال إذا اشتهر بذلك ،فعند ذلك يكون
املدخل األول به ،وليس قلب االسم.
 :8/9دات ،احلاج أمحد بن إبراهيم.
 :238/9الدكين ،الشيخ أمحد جاك.
 :106/9دبوز ،الشيخ حممد علي.
 :69/11ابن زبري ،احلاج حممد األمني بن عبدهللا بن حممد.

وقد يكون "احلاج" هنا اتبعاً لالسم وليس لقباً دينياً ،فهو كذلك يف بعض البلدان،
وخاصة إفريقيا ،وهنا مل يوضح ،واملكلف ابلبيان هو كاتب الرتمجة.

 :240/11الزالقي ،الدكتور حممد منري.
واألمر ال حيتاج إىل تعليق ،فإن كثريين جداً من املرتمجني هلم دكاترة ،ولكن مل يذكر هذا
اللقب يف مداخل أمسائهم ،فما السر يف إيراده هنا؟!
ضبط النسبة والشهرة عند اللزوم:
مبا أنه ُخطط للموسوعة أن تكون مرجعاً يف ابهبا ،فكان ال بد أن يكون اهتمامها جبوانب
الرتمجة شامالً ومتكامالً ،ومن ذلك ضبط النسبة والشهرة وشكلها حبركات اإلعراب
الالزمة ،اليت مل هتتم هبا إال اندراً ،وخاصة األمساء الرتاثية ،وحىت يف األمساء احلديثة فإنه
يصعب على القراء أن ينطقوا هبا كلها بشكل صحيح ،فاألسر املغربية ولفظها -مثالً-
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غري شهرة املشارقة وأنساهبم ...ومثال األمساء احملدثة اليت مل تبني حركاهتا ،وهي معظمها
كذلك:
 :201/5اجلر ،شكرهللا يوسف.
أرجو أال يقول القارئ الكرمي إن هذا ال حيتاج إىل شكل ،فإن اجليم يف "اجلر" مضمومة
وليست مفتوحة كما يسبقه لسانه إليه.
 :219/11زكراي ،مفدي بن سليمان.
"مفدى" لقب أطلق عليه ،والياء األخرية ايء حقيقية وليست ألفاً مقصورة ،حىت ال يظن
"م ْف ِّدي" بسكون الفاء وكسر
املشرقي أهنا "مـَُفدَّى" .وقد رأيت االسم يف موضع هكذا ُ
"م َف ِّدي" بفتح الفاء وتشديد الدال املكسورة؟
الدال ،ويف موضع آخر ُ
أما األمساء الرتاثية اليت مل يهتم بضبطها ،فإن معظمها مهملة من احلركات ،يف نظرة عليها،
وكان ينبغي ضبطها مجيعاً ،وال خيفى على القارئ فائدة ذلك.
ومثال ما مل يشكل منها يف جـ  :9الدارقطين ،الدارمي ،الدامغان ،الدبيثي ،ابن

دمحان...
سنوات امليالد والوفاة:
يتبع املدخل املقنَّن يف املوسوعة سنوات امليالد والوفاة ،ابلكتابة الالتينية ،اليت ابتلي هبا
املغرب العريب كله .وهذه مالحظات عابرة على بعض األخطاء فيها:
 :426/1أديب حنوي ،حممد.
وردت وفاته هكذا 1425 :هـ =  2001م.
وهو خطأ واضح ،فالذي يوافق سنة  1425هـ 2004 :م ،والذي يوافق سنة 2001
م 1422 :هـ.
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 :634/2أيوب ،كامل (...هـ ... /م –  1353هـ 1934 /م).
ومن نظر يف هذا التاريخ يقول إن سنة والدته غري معروفة ،وسنة وفاته  1353هـ ،املوافق
تبني مما كتب أدانه أن هذه سنة والدته ،وأنه معاصر مل ميت (حىت
 1934م .لكن َّ
حينه) .فيلزم نقل تلك السنوات إىل مكان النقط ،والعكس.
 :110/3الباشا ،عبدالرمحان [هكذا].

وردت سنة وفاته ابهلجرية 1421 :هـ ،وابمليالدية 1998 :م.
وهذا فيه عجائب ،وليس عجيبة واحدة!
فالذي يقابل  1421هـ 2000 :م .والذي يقابل  1998م 1419 :هـ.
ووفاته الصحيحة ال توافق هاتني السنتني ،ال اهلجرية ،وال امليالدية.
وذكر كاتب الرتمجة ضمن احلديث عنه أنه تويف سنة  1988يف السعودية.
وهو أيضاً خطأ ،فالصحيح أنه تويف سنة  1406هـ ،اليت توافق سنة  1986م.
ودفن هناك ،كما وثِّق يف "تتمة األعالم" وغريه.
ووفاته مل تكن ابلسعودية ،بل يف تركياُ ،
وهناك مالحظات أخرى على ما كتبه كاتب هذه الرتمجة ،تُذكر يف الفقرة التالية.

مالحظات أخرى:
اقتصرت يف هذه العجالة من املالحظات على ما خيص بعض "مداخل" الرتاجم فقط،
مرت يب
حدثني ،حيث كنت أحبث عن وفيات معينة بينهم .وقد َّ
من األعالم واملؤلفني امل َ
ُ
مالحظات أخرى توقفت عندها قليالً ،أوردها للمشرفني على املوسوعة ،للفت النظر
إليها ،ومراجعة ما يلزم قياساً عليها.
 :110/3الباشا ،عبدالرمحان.
ذكرت أموراً مما ورد يف ترمجته قبل سطور ،وأكمله مبا أييت:
اختلفت الكتابة اإلمالئية السم هللا تعاىل "الرمحن" يف املوسوعة ،فمرة يكتب ابأللف اليت
تتوسط حريف امليم والنون ،وأخرى إبثباهتا ،وتال حظ أمثلة على ذلك يف هذا اجلزء نفسه،
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ولعلها يف أجزاء أخرى أيضاً .واملعمول به قدمياً وحديثاً بدون ألف ،اتباعاً للرسم القرآين،
هذا وكلمات أخرى ،مثل إله ،ولكن ،وذلك ،وهذا ،وغريها ...وصارت بعض الدول
املغاربية (أو كلها؟) تثبتها ،خمالفة بذلك سائر الدول العربية واإلسالمية.
وابلنسبة لألمور األخرى يف ترمجة عبدالرمحن الباشا ،مما مل يذكر كاتبها:
 والده "رأفت". كل ما ذكره الكاتب يف ترمجته هو مخسة سطور يف عمود واحد من ضمن عمودينيف الصفحة الواحدة ،وهي من أصل ( )168سطراً مما كتبه فيه!
وهي هذه( :ولد عبدالرمحن الباشا يف أرحيا (إدلب) عام  ،1923وانل الدكتوراه يف األدب
من جامعة القاهرة ،وعمل مدرساً يف سورية والسعودية ،وعاد يف العقدين األخريين من
حياته إىل السعودية ،وتويف هبا عام .)1988
أما سائر ما كتبه ( )163سطراً فهو حديث عن روايتني له.
وال شك أن املهم يف ترمجة أي شخص هو أن يُذكر ما اشتهر به ،يعين ما صرف له كل
العلَم عُرف
مهته يف احلياة ،وما أجنزه وقدمه لألجيال ،إذا كان هناك شيء من ذلك .وهذا َ
بتنظريه لألدب اإلسالمي ،وهو الذي أسس قسم األدب اإلسالمي يف كلية اللغة العربية
جبامعة اإلمام ،وله كتاب يف هذا صدر عام عام  1405هـ بعنوان" :حنو مذهب إسالمي
يف األدب والنقد" ،وصدرت طبعته الثالثة سنة 1417هـ بتقدمي العالمة أيب احلسن
الندوي.
ومن األمور املهمة يف حياته وقد أغفلها الكاتب ،أنه حصل على إجازة من كلية أصول
الدين جبامعة األزهر ،وعمل مفتشاً أول للغة العربية يف مدينة دمشق ،ومديراً للمكتبة
الظاهرية سنة  1382هـ ،ورئيساً لقسم البالغة والنقد يف جامعة اإلمام ابلرايض ،وأشرف
فيها على رسائل علمية وليس جمرد (عمل مدرساً يف سورية والسعودية) ،وشارك يف أتسيس
رابطة األدب اإلسالمي ،وانتخب انئباً للرئيس ،ورئيساً ملكتب البالد العربية للرابطة،
وعضواً يف جملس األمناء ،كما أثبت ذلك يف تتمة األعالم ...276/1
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 :568/8ورد من مؤلفات حممد بن حممد البشري بن اخلوجة" :جيش اخليل يف اللسان
التونسي األصيل".
والصحيح "الدخيل" بدل "اخليل".
وقد ورد على خمطوطة الكتاب بلفظ" :حبش الدخيل يف اللسان األصيل :معجم يف
اللسان التونسي" .ومساه يف آخر املخطوط" :األلفاظ الدخيلة يف اللسان العريب التونسي".
يُنظر حديث عن املعجم يف كتاب "التاريخ واللسانيات" الذي أصدرته كلية اآلداب

جبامعة حممد اخلامس ص .101-89
قلت :هكذا ورد "حبش" ،وهو بفتح احلاء وسكون الباء مبعىن مجع ،وهو صحيح إذا
قُصد ذلك ،إال أن يكون هناك خطأ وتصحيف.

 :409/9يف ترمجة الشاعر عبداحلميد الديب ،يف فقرة آاثره ،مل يذكر له أي شيء
منها ،سوى قوله" :ترك ترااثً شعرايً ضخماً" مث قال إنه مل يعثر على دراسة متخصصة عن
شعره ،سواء من كبار الباحثني أو صغارهم.
والكاتب من مصر ،وقد كتب يف شعره كبار الباحثني وصغارهم!
فقد صدر كتاب يف شعره منذ سنة  1378هـ (1958م) بعنوان :الشاعر البائس
عبداحلميد الديب /عبدالرمحن عثمان ،ويقع يف (316ص) وفيه الكثري من شعره.
وكتاب آخر للمؤلف نفسه (أو لعله تطوير للسابق) بعنوان :الشاعر عبدالرمحن الديب:
حياته وفنه ،صدر عام  1388هـ ( 1968م) ،يف 300ص.
مث صدر ديوانه عام  1421هـ يف ( 316ص) الذي حققه حممد رضوان.
وحملمد رضوان املذكور دراسة لشعره أيضاً بعنوان" :فيلسوف الصعاليك عبداحلميد
الديب"...
 :81/10يف ترمجة زينب عصمت راشد ،ذكر من مؤلفاهتا "املختصر يف اتريخ أوراب
احلديث" هكذا فقط ،وتكملته" :من مطلع القرن السادس عشر إىل هناية القرن الثامن
عشر".
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ومل يذكر أهم مؤلفاهتا ،وهو "اتريخ أوراب احلديث يف القرن التاسع عشر" (411ص)،
و"اتريخ أوراب احلديث يف مطلع القرن السادس عشر إىل هناية القرن الثامن عشر"
(336ص).
وذكر أهنا اشرتكت يف ترمجة كتايب "جرانب" [هكذا] و"فيشر" من أوراب .وهذان ليسا
عنوانني ،بل مؤلِّفان ،وكتاب هربرت فيشر عنوانه" :أصول التاريخ األوريب احلديث" ،وقد
اشرتك يف ترمجته معها أمحد عبدالرحيم مصطفى.
أما "جرانب" فأظنه "جرانت ،ابلتاء (أ .ج .جرانت) ومن مؤلفاته :أوراب يف القرنني التاسع
عشر والعشرين.
وقال الكاتب يف ترمجتها" :أكرب املؤرخات األكادمييات يف عصرها".

وهللا أعلم مبا قال ،وإلقاء األحكام العامة ليس من صفة الكتابة العلمية .وأان ُّ
أعد بنت
الشاطئ -رمحها هللا -مؤرخة ،وهي أكثر شهرة وكتابة منها ،بل ال يكاد يوجد قارئ أو
ابحث مل يسمع هبا ،أما األخرى فلعلها مل تتجاوز حميط جامعتها وطالهبا ،أو بلدها!
ومؤلفاهتا ليست ابلكثرية.
وهذه "إكرام أنطاكي" مؤرخة وأديبة من سورية ،هاجرت إىل ابريس ودرست هناك األدب
املقارن والعلوم اإلنسانية ،وماتت سنة  1421هـ .وقد نشرت ( )29كتاابً ابلعربية
والفرنسية واإلسبانية ،منها "السر اإلهلي" و "ثقافة العرب" الذي انلت عليه جائزة ماجدا
دوانتو ،وهلا أيضاً ( )12جملداً يف سلسلة مأدبة أفالطون.

وأيضاً "زاهية مصطفى قدورة" ابحثة يف التاريخ من لبنان ،عميدة كلية اآلداب وأستاذة
التاريخ واحلضارة اإلسالمية يف اجلامعة اللبنانية ،توفيت سنة  1423هـ .وقفت هلا على
عناوين ( )6كتب مطبوعة ،منها "اتريخ العرب احلديث" يف ( 607ص) .وهلا ( )8كتب
خمطوطة ،وكلها يف التاريخ.

وأيضاً عاملة اآلاثر "سعاد ماهر حممد" أستاذة التاريخ املعروفة ،ماتت سنة  1417هـ.
هلا موسوعة علمية عن حمافظات مصر يف ( )26جزءاً ،وهلا أكثر من ( )60كتاابً وحبثاً
حول اآلاثر املصرية.
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هذا ما وجدته يف جولة قصرية ،وبني حروف معدودة ،من "تكملة أعالم النساء" القسم
شك أن هناك غريهن ممن يفقن زينب عصمت راشد ،فال يقال إهنا
املخطوط منه ،وال َّ
أكرب املؤرخات...
 :95/10أبو احلسن سفيان بن حممد الراشدي.
ذكر الكاتب أنه ولد يف قرية القريتني بوالية إزكي .هكذا فقط .فهل عرف القارئ من أي
بلد هو؟ لقد اتتُلينا بتقسيمات حدودية سياسية فرضها علينا األعداء ،وصارت هلا كياانت
مستقلة متاماً ،وصارت نسبة سكاهنا إليها مميزاً أو ال بد منه ،أو هكذا يُر ُاد بنا ومنا.
واملهم أنين علمت أن الشخص املذكور من سلطنة عُمان ،لِّما ذُكر أنه طلب العلم يف
"نزوى" ،وإذا عرفت أن نزوى يف عُمان ،فهناك كثريون ال يعرفون ذلك!
 :531/10يف ترمجة حممد ضياء الدين الريس ،ذكر من مؤلفاته :اخلراج يف النظم املالية.
والصحيح :اخلراج والنظم املالية للدولة اإلسالمية ،الذي أصدرته دار األلفباء ابلقاهرة سنة
 1397هـ.
وذكر له أيضاً كتاب :النظرايت السياسية .والصحيح :النظرايت السياسية اإلسالمية.
وفرق شاسع بني العنوانني.

 :181/11يف ترمجة سعد زغلول.

امسه سعد إبراهيم زغلول.
ذكر كاتب هذه الرتمجة أن خطبه ُمجعت يف أخرايت حياته ،ونُشرت خمتارات منها يف
كتابني مطبوعني ،وأن عبدالعظيم رمضان نشر أجزاء منها.
وال بد من حتري عناوين الكتب كما وردت ،ألمور علمية ال ختفى ،وألمهية اسرتجاع
املعلومات ابلكلمات نفسها ابلطرق اإللكرتونية ،وإال مل تسرتجع.
أما خطب سعد زغلول ،فقد صدرت بعنوان" :جمموعة خطب سعد زغلول ابشا احلديثة
وهتاين الشعراء مبقدمه من املنفى األخري" ،مجعها حممود فؤاد ،وصدرت سنة  1343هـ
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( 1924م) .ولعل الكاتب أشار إىل هذا عندما ذكر أهنا صدرت يف أخرايت حياته،
فإنه تويف سنة  1346هـ ( 1927م).
ومل يشر إىل عدد األجزاء اليت حقق من ذكرايته عبدالعظيم رمضان ،وقد وقفت على
بياانت اجلزء السابع منها بتحقيقه ،الذي أصدرته اهليئة املصرية العامة للكتاب سنة
[1417هـ] 1996 ،م.
 :389/11زايدة ،حممد مصطفى.
ذُكر له كتاابن فقط .وقد ترجم كتاب "تكوين أوراب" لكروستوفر ،مع سعيد عاشور .ولعل
له غري هذا.
نظرة إل املداخل والرتاجم القدمية:
حاولت أن أحدد ساحة النقد مبا خيص مداخل األعالم ،وقد خصصت املقدمة ابحلديث
عن تقنني املداخل القدمية ،لكن التطبيق األساسي كان على املداخل احلديثة ،اليت جاءت
لطبيعة البحث الذي كنت أاتبعه يف وفيات معينة .وتكملة جلوانب املوضوع أشري إىل
بعض ما خيص مداخل األعالم القدمية ،اليت كادت أن أتخذ نصف حجم املوسوعة،
ولعل يف ذكرها فائدة .وهي خمتارات تلقائية غري مقصودة يف عمومها.
 أول ترمجة بُدئ هبا يف املوسوعة كانت ابملدخل :اآلبري أبو احلسن ،حممد بناحلسن!
وهذا يعين أنه معروف بشهرته متبوعة بكنيته ،يعين ليس ابآلبري وحده!
وال أعرف أعالماً ومؤلفني يُعرفون هكذا ،لكن هناك من يُعرف بكنيته متبوعة بشهرته،
يعين العكس .وحسناً ابلظن يقال :إن الفاصلة أ ِّ
ُخرت ،فوضعت بني الكنية واالسم،
ُ
والصحيح أن توضع بني الشهرة والكنية.
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توحد يف املوسوعة ،أعين يف مداخلها على األقل،
 النسبة إل بلد أو مكان جيب أن َّوال تورد مرة هكذا ومرة هكذا ،فهو يؤثر على الرتتيب ،وعلى عملية اسرتجاع
املعلومات املشار إليها .وهذا منوذج ملا ال يقبل من هذا االختالف:
 :94/2األصفهاين ،الشيخ حممد.
 :96/2األصبهاين ،أبو نعيم أمحد.
 :101/2اإلصبهاين ،قوام السنة.
 :104/2األصبهاين أبو الثناء مشس الدين.
 :117/10الراغب اإلصفهاين.
واملطلوب هو اعتماد صيغة واحدة (األصبهاين) ،وعمل إحالة من (األصفهاين) إىل
الصيغة السابقة.
 :90/8خان ،األمري صديق حسن.

املدخل الصحيح "صديق حسن خان" أو  :القنوجي ،حممد صديق حسن ..مع عمل
إحالة من أحدمها إىل اآلخر ،وال أظن هناك من يبحث يف ترمجته حتت املدخل الذي
شكلته املوسوعة .مث إن امسه مركب " حممد صديق" ،وكلمة "األمري" ال توضع يف املدخل،
يبني يف أثناء ترمجته.
إال إذا اشتهر به ،بل َّ
 :96/2األصبهان ،أبو نعيم أمحد بن عبدهللا.

هذا مشهور بكنيته أيب نعيم ،مل أجد اختالفاً فيه ،يف القدمي واحلديث ،وما فعلته املوسوعة
شاذ ومنكر يف املداخل ،ال يُلتفت إليه ،وال يؤبه به.

 :446/4الرتمذي احلكيم.
هذا معروف يف كتب التواريخ وغريها بـ "احلكيم الرتمذي" ،كما يعرفه الباحث واملطالع،
عرفه بشهرته
وإن أدخله بعضهم حديثاً بـ "الرتمذي احلكيم" ،وقد أحسن الزركلي عندما َّ
الصحيحة ،وهو العامل ابألعالم.
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 :204/7ابن محاد ،نعيم بن محاد.
هذا مشهور ابمسه "نعيم بن محاد" فيكون املدخل به ،وهو ما سار عليه خليفة والعايدي
يف أكرب مرجع للمداخل.
 :110/8ابن اخلباز ،جنم الدين أبو الفداء إمساعيل.
مل يذكر والده يف املدخل ،وهو "إبراهيم".

 :151/8اخلراسان ،أبو أيوب عطاء بن ميسرة.

ليس مشهوراً ابخلراساين ،وإن كان منسوابً إليها ،بل هو مشهور اببن ميسرة أو ابمسه مع
أبيه.

 :155/8ويُنظر إىل هذا املدخل العجيب :اخلراسان النيسابوري األعرج ،نظام الدين
احلسن بن حممد.
وطبعاً ُرتِّب ابملدخل األول يف حرف اخلاء ،الذي ال أظن أحداً يفطن له ،إال من عرف
سوء االختيار يف املداخل ،فذهب يبحث فيما ال يُبحث عنه ،فوجده!!
وهذا ليس مشهوراً ابخلراساين ،وال ابلنيسابوري ،وال ابألعرج!!
بل مدخله" :النظام" ويُلحق به :النيسابوري" ،فتكون شهرته" :النظام النيسابوري".

 :38/9الداري ،التميمي تقي الدين بن عبدالقادر.
يُنظر إىل الفاصلة أوالً أين ُوضعت ،بني ماذا وماذا؟!
وهو ليس مشهوراً ابلداري ألبتة ،بل يُعرف بـ "التقي الغزي" ،تقي الدين بن عبدالقادر.
وهذا ما اعتمده خليفة والعايدي يف مداخلهما ،وكذا اجلزار يف مداخل املؤلفني ،وال حيتاج
هذا إىل ذكر املراجع ،فهو معروف بذلك ،ولكن املشكلة يف من يشكل أو خيتار املداخل
شوهها هبا.
يف هذه املوسوعة ،الذي َّ
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ُّ :121/9
الد ِّج ْيلي ،أبو عبدهللا احلسني بن يوسف.
ُّجْيلي" ،كما هو يف األعالم للزركلي .ولعل نسبته إىل
الصحيح يف شكل النسبة هو "الد َ
"د َجْيل" يف العراق ،كما يف نسبة أوردها صاحب معجم املؤلفني العراقيني .31/3
ُ
 :363/10الرفاء ،أبو احلسن السري بن أمحد

املدخل الصحيح له هو "السري الرفاء" ،كما يف كتايب املداخل املذكورين وغريمها.
وهو أديب مشهور ...فال أدري ما هو ختصص املشرفني على املداخل يف املوسوعة ،إذا
حس أديب ،وال مكتبيني عندهم علم ابملداخل ،وال مؤرخني أو نسابني
مل يكونوا أدابء هلم ٌّ
هلم علم ابلسري والرتاجم ،...فماذا يكونون ،وعلى أي مصادر يعتمدون؟!

 :61/11أسأل القارئ أوالً :إذا أردت أن تبحث عن ترمجة الصحايب البطل املشهور
عمرو بن معديكرب (فارس العرب مجيعاً) يف هذه املوسوعة ،فتحت أي مدخل ستجده؟
إنك ستجده يف مدخل ال تبحث عنه ،وال خيطر على ابلك! إنه يف حرف الزاي "الزبيدي،
أترك لك التعليق على هذا إن شئت!
أبو ثور عمرو بن معديكرب"! و ُ
وقد وردت سنتا الوالدة والوفاة له فيها هكذا ...( :هـ ... /م ... -هـ ... /م).
وقد اختلف يف سنة وفاته حقاً ،لكن هذا ال يعين وضع نقاط هكذا ،بل تُذكر بشكل
تقرييب ابلسنوات أو القرون ،كما فُعل برتمجات أخرى ،مث تُذكر التفاصيل يف أثناء الرتمجة،
إمنا توضع النقاط ملا كان جمهوالً كثرياً ،مثل آابء عرب جاهليني ومن قبلهم .وقد وضع
الزركلي سنة وفاته هنا  21هـ ،أخذاً بقول من يرى أنه تويف يف خالفة عمر بن اخلطاب
رضي هللا عنه ،وقد ذكر ذلك صاحب األغاين ورمبا غريه ،وأورده كاتب الرتمجة يف املوسوعة
أيضاً ،ولعل الكالم املعترب يف هذا هو لإلمام الذهيب ،فهو أوثق وأدق من األصبهاين
األديب األخباري ،وقد ذكر أنه تويف يف عهد أمري املؤمنني معاوية.
كلمة أخرية:
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كانت تلك مالحظات ،معظمها مما تعلق ابلنظر عند البحث عن وفيات حديثة معينة،
يعين أن هناك مئات أو آالف الصفحات من هذه األجزاء الصادرة مل تُراجع مداخلها،
فجرد أخطاء من جملد واحد
وخاصة املداخل القدمية ،املليئة ابألخطاء ،ولو َّ
تربع كاتب َّ
على ما ذُكر ،ألدرك املشرفون على هذه املوسوعة حجم األخطاء الواردة فيها .وأنصحهم
إبعادة ترتيب الرتاجم بعد مراجعة مجيع املداخل ،واعتماد كتايب املداخل اللذين ذكرهتما
فتحول إىل مكتبيني ،أو من
ليكوان األساس هلم يف العمل والرتتيب ،أما الرتاجم احلديثة َّ
هلم علم وخربة يف الرتاجم والسري ،مع إثبات اإلحاالت يف مجيع األحوال ،فإن العمل ال
يكون انجحا ودقيقاً إال إبثباهتا.
هذا هو جانب النقد والسلب ،أما الفائدة واإلجياب الذي مل أتعرض له ،فهو كثري جداً،
وقد استفدت منها ،ووقفت على معلومات مل أجد يف غريها .وهللا اهلادي.
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(س)
أستاذ جامعي يستويل على أكثر من ( )550ترمجة من "تتمة األعالم"
(أكثر من  400صفحة) !
يف كتابيه "نثر اجلواهر" وذيله "عقد اجلوهر" !!
توطئة وتعريف:

ولع أهـل الرتاجم أبن ينقلوا من أمري املؤمنني يف احلـديـث حممـد بن إمسـاعيـل البخـاري
وجل وال حياسبين أين اغتبت أحداً"!
رمحه هللا قوله" :أرجو أن ألقى هللا َّ
عز َّ
ينقلون منه هذا ال ِّ
للفت النظر إىل مناقبه العظيمة فقط ،وإمنا ملعرفتهم بصـ ــعوبة ذلك
على أهـل احلـديـث خـاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وهم يع ِّـدلون ِّ
وجيرحون ،فال ب َّـد من احلـديـث عن الرواة يف
غيبتهم ،رضـوا أم سـخطوا ،وأحياءً كانوا أم أموااتً ...وما أراه قال ذلك إال بعد أن صـنَّف
كتابه "التاريخ الكبري" ورمبا "األوس ــط" و"الص ــغري" ،وكلها تراجم وس ــري وأحوال رواة .ومل
أتدب
يقــل اإلمــام البخـ اري ذلــك عُجبـاً وافتخــاراً ،فال يعرف عنــه هــذا قط ،وهو الــذي َّ
آبداب النبوة ،وزهـد مبـا يف احليـاة إال العلم والعبـادة ،ولكنـه قـال ذلـك تنبيهـاً وتعليمـاً ألهـل
احلـديـث واملهتمني ابلرتاجم والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ،أبهنم يف خطر مـا مل يكونوا كـذلـك ،فـإن الغيبـة من
الكبــائر ،وال ينجو منهــا إال من رحم هللا ،وقــد وقع فيهــا كثري من العلمــاء ،من حيــث
يدرون أو ال يدرون.
ـت ابالهتمــام ابلرتاجم وفيهــا مــا ذُكر ،وكلمــا ابتعــدت عنهــا رأيتين عــدت
وقــد ابتليـ ُ
إليهـا مـدفوعـاً بطبيعيت وكـأهنـا هواييت املفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة .وقـد قـدمـت يف هـذا املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع أكثر من
( )30كتاابً بفضل هللا ومنِّه وكرمه .وهللا املستعان.
وهذا كتاب ص ـ ـ ـ ــدر وكأنين أرغمت على التعقيب عليه ،بعد أن أعرض ـ ـ ـ ــت عنه مدة،
وأان أدعو هللا أال أزعج ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبـه ،وأال أجرح شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوره ،وال أغتـابـه ،على الرغم من أنـه
يستحق التأنيب والتقريع الشديد.
ُّ
وألذكر القارئ الكرمي أوالً بكتايب "تتمة األعالم" الذي صـ ـ ــدرت طبعته األوىل سـ ـ ــنة

1418هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ويقع يف جملدين ،آبخره مس ــتدرك .وحيتوي على أكثر من ( 2000ترمجة).
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وصـدرت طبعته الثانية عام 1422ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،وآبخره مسـتدرك آخر ،وال عالقة للطبعة الثانية
هبــذا التعقيــب ،فــإن املؤلف اعتمــد على األوىل .وحيتوي على وفيــات ( )20عــام ـاً ،من
1415-1396هـ.
والكتاب املطروح يف هذا البحث هو أصل وذيل.
أمـا األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل فهو "نثر اجلواهر والـدرر يف علمـاء القرن الرابع عش ـ ـ ـ ـ ــر" من إعـداد
الدكتور يوسف بن عبدالرمحن املرعشلي ،صدر عن دار املعرفة ببريوت سنة 1427ه ـ ـ ـ ـ ـ ــ،
ويقع يف 1687ص.
والــذيــل هو" :عقــد اجلوهر يف علمــاء الربع األول من القرن اخلــامس عش ـ ـ ـ ـ ــر"،
للمؤلف نفس ـ ـ ـ ـ ــه ،وهو تكملة للص ـ ـ ـ ـ ــفحات الس ـ ـ ـ ـ ــابقة ،حىت ص  2199الذي هو هناية
الكتاب.
ويتبني للقـارئ أنـه جملـد متكـامـل ،وكـان األَوىل أن يكون
فـالـذيـل يقع يف ( 510ص)َّ ،
يف جزء مستقل.
وقد احتوى األول على وفيات ( 1400 – 1301هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،والذيل على وفيات
(1401هـ حىت ما بعده ،لعله سنة 1422هـ).
وملخص القول يف هـذا التعقيـب أن املؤلف احملرتم أخـذ من كتـايب تتمـة األعالم
معظم مادة كتابه من وفيات (1396هـ ـ ـ 1415-ه ـ ـ ــ) دون اإلشارة إىل املصدر ،ابحلرف
والنص ،إال ما شذ وندر ،وهو ما ال حكم له ،وذلك على التفصيل اآليت.
وقبل التفص ـ ـ ـ ـ ــيل أود أن أحيط القارئ بش ـ ـ ـ ـ ــيء من ترمجة املؤلف املذكور إبجياز ،كما
أوردها يف آخر كتاب "عقد اجلواهر".
فهو الدكتور يوس ــف بن عبدالرمحن املرعش ــلي ،من مواليد بريوت  1372هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،
حاص ــل على ش ــهادة "الدكتوراه اختص ــاص" من جامعة القديس يوس ــف يف بريوت س ــنة
 1404هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن حتقيق كتاب "املكتفى يف الوقف و االبتدا" ،مث على "الدكتوراه آداب"
منها أيضـاً ســنة  1410ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن موضــوع علم غريب القرآن .قال وفقه هللا :وهي أعلى
شـ ـ ـ ـ ــهادة متنحها اجلامعة! وافتتح مركزاً للبحث وحتقيق املخطوطات يتبع مؤسـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة عامل
ودرس التفسـ ـ ـ ــري والتجويد يف املعهد العايل للدراسـ ـ ـ ــات
الكتب ،مث آخر يتبع دار املعرفةَّ .
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اإلسـ ـ ـ ــالمية ببريوت ،وعمل ابحثاً يف مركز خدمة السـ ـ ـ ــنة والسـ ـ ـ ــرية النبوية ابملدينة املنورة.
وعاد إىل بريوت ِّ
ليدرس احلديث والفقه الش ـ ـ ـ ـ ــافعي جبامعة بريوت العربية .وذكر لنفس ـ ـ ـ ـ ــه
( )185شيخاً أجيز منهم ،مع مؤلفات وحتقيقات بلغت ( )52كتاابً.
ونعود إىل الكالم على كتـ ــابيـ ــه "نثر اجلواهر" و "عقـ ــد اجلوهر" ،اللـ ــذين مـ ــا إن
ودعوت ملؤلفهم ـ ــا ابخلري
ق ـ ــدمهم ـ ــا إيل أح ـ ــد اإلخوة املهتمني ابلرتاجم ،حىت أكربهتم ـ ــا
ُ
والثواب ،لكن قال يل صـاحيب :إنه أخذ منك الكثري .فقلت :هنيئاً له ،أخذ الصـفوة من
كتايب ،فهو أفضل منه .فعجب وسكت على مضض ،وكأنه تركين حىت أراه!
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـدمت ،فهو ينقل من "األعالم" للزركلي كما ورد
وما إن قلبت ص ـ ـ ـ ـ ـ ــفحاته حىت ُ
دون زايدة أو نقص ،ويكتـب املراجع اليت اعتمـد عليهـا الزركلي يف آخر الرتمجـة وآبخرهـا
كتابه ،ويعين هذا أن "األعالم" هو أحد املص ـ ــادر اليت اعتمد عليها املؤلف ،يف حني أنه
كله ،فهو مل يعتمد على أي مصدر من تلك املصادر اليت أوردها!
وعندما وص ـ ــلت إىل ما نقله من "تتمة األعالم" كانت الص ـ ــدمة أكرب! فهو ال يذكره
اعتمدت عليها فقط! وهذا يعين أهنا مص ـ ـ ـ ــادره هو،
أص ـ ـ ـ ـالً ،بل يورد مجيع اهلوامش اليت
ُ
وأنــه هو الــذي كتــب الرتمجــة ،وهــذا يف مجيع الرتاجم اليت أخــذهــا من التتمــة ،مع النقــل
احلريف متنـاً وهـامشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ،إال مـا نـدر ،كـأن أحتـدث عن عالقيت ابملرتجم لـه ومـا إليـه ،وهو ال
يتعدى بضع تراجم ،فيحذفه.
ومل يذكر "التتمة" يف كتابيه مجيعاً "األصـ ـ ـ ـ ــل والذيل" سـ ـ ـ ـ ــوى ( 19مرة) من أصـ ـ ـ ـ ــل
( )576ترمجة اليت ختص السنوات 1415-1396ه ـ ـ ــ ،يعين أنه أخذ ( )557ترمجة من
كتايب دون أن يشري إىل ذلك!!
إحصائية موثقة:
أذكر هنا إحصـ ـ ــائية دقيقة يف ذلك .وأورد األمساء أيضـ ـ ـاً (فهي قليلة) ،وال أشـ ـ ــري إىل
الصفحات ،فالرتاجم مرتبة ألفبائيًّا:
أوالً :نثر اجلواهر والدرر يف علماء القرن الرابع عشر:
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حيتوي على تراجم علماء القرن الرابع عشر من سنة1301هـ1400-هـ.
والذي يهمين من بينها هو الس ـ ـ ــنوات 1400-1396هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،اليت ختص كتايب تتمة
األعالم .فقـد أورد فيهـا ( )124ترمجـة من وفيـات مخس السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات املـذكورة ،بينهـا 76
ترمجة نقلها من تتمة األعالم ،ذكر فيها املص ـ ـ ـ ـ ـ ــدر "تتمة األعالم" ( )5مرات فقط ،وهم
(أمحد بن عبد اجمليد الس ـ ـ ــاعايت ،أمحد بن حممد س ـ ـ ــعيد اإلدليب ،علي عبد العظيم ،حممد
حسني الذهيب ،حممد الشامي)
أما ابقي املرتجم هلم ممن مل أوردهم يف التتمة ،فهم على التفصيل التايل:
 .1الرتاجم اليت أوردهتا وأوردها هو كذلك ،وكالان اعتمد على املصادر نفسها ،وقد أزيد،
ويزيد هو ،ومل ينقل من التتمة إال ما أش ــريُ إليه من أش ــياء جانبية ،وعددها ( )15ترمجة ،على
النحو التايل:
أمحد حممد الدقر ،اثبت احللواين ،آخر امسه حســن (فاتين تقييد امسه الكامل) اعتمد
على مصـ د آخر ،وذكر مصــادر التتمة معها ،حســن حبنكة ،الصــادق الفقي ،عبدالقادر
العاين ،عبد املاجد العاين ،آخر لعل امسه علي ،فاطمة اليش ـ ـ ـ ـ ـ ــرطية ،حممد هبجة البيطار،
حممد حسـ ــام الدين الدمشـ ــقي ،حممد الصـ ــاحل بن مراد ،حممد اهلادي العامري ،حممد وفا
القصاب ،مصطفى الفرا.
 .2الرتاجم اليت أوردهتا وأوردها هو ،واعتمد فيها مصـادر أخرى غري اليت اعتمدت عليها،
ومل أيخذ من التتمة إال ما أشري إليه ،وعددها (  )13ترمجة ،وهم:
حسـن بن عمري الشـريازي ،خريو ايسـني ،زين العابدين التونسـي ،سـليمان احلمدان،
عبــد هللا اجلرايف ،عبــدهللا بن علي العمودي ،عبــد الرزاق احلفــار ،عبــد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم الرتكي،
عثمان الكعاك ،حممد س ـ ـ ــعدي ايس ـ ـ ــني ،حممد س ـ ـ ــعيد احلمزاوي ،حممد يوس ـ ـ ــف البنوري
(أورد منوذج خطه من التتمة) ،ندمي اجلسر.
 .3الرتاجم اليت أوردها هو ومل أوردها ،من أسـ ـ ــباب ذلك أهنم ليسـ ـ ـوا "أعالماً" ،كما فاتين
ذكر بعضــها وأوردهتا يف املســتدرك الثاين الذي مل يعتمد عليه املؤلف ،وبعضــها حمفوظ عندي،
وعددها ( 20ترمجة) وهم:
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أمح ــد حميي ال ــدين حرب ،وآخران ف ــاتين ذكرمه ــا لع ــل امسهم ــا أمح ــد ،خ ــال ــد عثم ــان
املخاليف ،سـ ــعيد السـ ــيد أبوحلاف ،عبداحلسـ ــيب عدي ،عبداحلميد كرمي ،عبدالسـ ــالم بن
سـ ـ ــودة ،عبدالعزيز عيون السـ ـ ــود ،عبدالكرمي بن سـ ـ ــودة ،علي العطاس الشـ ـ ــكيين ،قاسـ ـ ــم
البحر ،حممد احلافظ التجاين ،حممد خليفة نده ،حممد س ــليم اللنيب ،حممد س ــليم رمحة هللا
العثماين ،حممد الطالب بن سـ ـ ـ ــوده ،حممد عبد الرمحن العراقي ،حممد اهلادي اليشـ ـ ـ ــرطي،
مهدي العلوي.
وما عدا ذلك فقد أخذه كله من تتمة األعالم ،ومل يش ــر إليه س ــوى ( )5مرات كما
قلت!
اثنياً :عقد اجلوهر يف علماء الربع األول من القرن اخلامس العشر:

وفيه وفيات 1422-1401هـ ـ  ،وهو تتمة للكتاب السابق ،ويقع يف ( 510ص).
أورد فيهــا ( )611ترمجــة )44( ،من هــذه الرتاجم ال عالقــة للتتمــة هبم ،فهم إمــا أعالم
توفوا بعد  1415هـ ـ ـ ــ ،أو أهنم ماتوا بعد ذلك ومل بعرف املؤلف وفاهتم فرتكهم هكذا ،أو
أهنم معاصرون (أحياء).
فاملقصـ ـ ــود ( )567ترمجة ،بينها مما نقله من "تتمة األعالم" ( )500ترمجة ،مل يشـ ـ ــر
من بينها إىل التتمة سوى ( )14مرة ،ذكر بينها عنوان "ذيل األعالم" بدل "التتمة" ()5
مرات ،لكنــه متبوع ابمسي ،فيعرف أنــه املقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ،وهم( :إبراهيم حممــد الزفنكي ،أمحــد
أومري ،أمحد التجاين عمر ،أمحد احلسني العاكويل ،أسعد سيد أمحد).
والــذين وثقهم يف اهلــامش بعنوان تتمــة األعالم( :عبــد الواحــد اخللجي ،عز الــدين
أمحـد اخلزنوي ،حممـد أديـب الكيالين ،حممـد األمني سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،حممـد األهـدل ،حممود
شبكة ،حممود عبدالدائم علي ،حممود انظم نسيمي،يوسف الكربوزي.
وهذه إحصائية موثقة بذلك يف كتاب "عقد اجلوهر":
 .1الرتاجم اليت أوردهتا وأوردها هو كذلك ،وكالان اعتمد على املص ــادر نفس ــها ،وقد أزيد
ويزيد هو ،ومل ينقل فيها من التتمة( ،وعددهم  36ترمجة) على النحو التايل:
إبراهيم إمس ــاعي ــل اليعقويب ،إبراهيم بن عمر بن عقي ــل ،أمح ــد عبي ــد ،أمح ــد القهوجي
الرفاعي ،أمحد حممد انص ـ ــيف ،أنور حممد س ـ ــليم س ـ ــلطان ،بش ـ ــري اجلالل ،حبيب الرمحن
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األعظمي ،حبيب احلالق ،حس ــني خطاب ،رش ــدي عرفة ،رمزي البزم ،رمض ــان البوطي،
شـ ـ ـ ـ ــوكت اجلبايل ،عبدالرحيم الشـ ـ ـ ـ ــاطر ،عبدالقادر حتاوي ،عبدالقادر بركة ،عبداللطيف
األمحر ،عبداهلادي قدور الص ـ ـ ـ ـ ـ ــباع ،علي س ـ ـ ـ ـ ـ ــليق ،علي حممود بن اخلوجة ،عمر بدران،
فوزي النابلس ـ ـ ــي ،حممد بدر الدين الغالييين ،حممد دمهان ،حممد بش ـ ـ ــري الش ـ ـ ــالح ،حممد
رشــيد اخلطيب ،حممد رفيق الســباعي ،حممد ســهيل اخلطيب ،حممد مشس الدين املولوي،
حممـد عبـدالقـادر املبـارك ،حممـد علي اجلمـال ،حممـد فخر الـدين احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ،حممـد لطفي
الفيومي ،انظم الكزبري ،نور الدين احلمدوين.
 .2الرتاجم اليت أوردهتا وأوردها هو ،واعتمد على مصادر أخرى غري اليت اعتمدت عليها،
ومل أيخذ من "تتمة األعالم" سوى ما أشري إليه (وعددها  19ترمجة) وهم:
أمحد عس ـ ــاف ،إمساعيل الزين ،حس ـ ــن دمش ـ ــقية ،خدجية اخلاين ،زكراي ميالد ،س ـ ــعيد
األمحر ،شـ ـ ـ ـ ـ ــكري فيصـ ـ ـ ـ ـ ــل (ذكر أنه من بني ما اعتمده مذكرات املؤلفني ،وهذا يشـ ـ ـ ـ ـ ــبه
أس ـ ـ ــلوب ص ـ ـ ــاحيب إمتام األعالم) ،ص ـ ـ ــبحي الص ـ ـ ــاحل ،عبد هللا حممد الغماري (اعتمد يف
ترمجتـه على مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر أخرى ،لكنـه أخـذ عنـاوين مؤلفـاتـه كلهـا من تتمـة األعالم) ،حممـد
ص ـ ـ ــاحل اخلطيب ،حممد ص ـ ـ ــاحل الفرفور ،حممد عبدهللا اخلطيب ،حممد أبو الفرج اخلطيب،
حممـد أبو اليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عـابـدين ،حممـد بـدرالـدين عـابـدين ،حممـد خمتـارالـدين الفلمبـاين ،حممـد
وحيد جباوي ،حممود الرنكوسي ،مصطفى جوجيايت.
أوردها ،وهي اليت تقع بني وفيات 1415-1401ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،ومل
أوردها ومل ْ
 .3الرتاجم اليت َ
أذكرها ألسـباب :إما ألين وجدهتا ومل أوردها ألهنا ليسـت أعالماً ،أو ألين ذكرهتا يف املسـتدرك
الثـاين الـذي مل يعتمـد عليـه املؤلف ،أو ألهنـا عنـدي خمطوطـة يف مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدرك آخر ،أو أنـه فـاتين
ذكرها وهي قليلة جداً( ،وعددها مجيعاً  14ترمجة) وهي:
أمحد ملحم ،أديب مجعة زابدنة ،حسـ ـ ـ ـ ـ ــن حممد متيم ،زكي املوصـ ـ ـ ـ ـ ــلي ،عبدهللا قزيها،
عبداحلميد حباب ،عبدالرمحن أمحد التلمســاين ،قاســم الشــماعي ،حممد بن علي الشــريف،
حممد بن احلاج حممد مسلم الغنيمي ،حممد حيىي األهدل ،خمتار العاليلي ،هاشم العيطة.
 .4أما الذين توفوا بعد 1415هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هم ممن ال يدخلون يف أعالم "التتمة" فعددهم 25
ترمجة
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وأمــا الــذين مل يؤرخ وفــاهتم ،إمــا ألهنم أحيــاء ،أو ألن املؤلف مل يعرف اتريخ وفــاهتم،
فعددهم 19ترمجة.
وإذا عرفـت  -بعـد هـذا  -أن الـذين ذكرهم املؤلف يف "عقـد اجلوهر" ( 611ترمجـة)
فيهـا ( )500ترمجـة من "تتمـة األعالم" ،فـاقرأ مـا قـالـه املؤلف يف مقـدمـة كتـابـه هـذا ،وأنـه
بعد فراغه من "أتليف" كتابه "نثر اجلواهر" واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخارته يف مجع ذيل له يذكر فيه علماء
الربع األول من القرن اخلامس عشـ ــر اهلجري ،قال" :وكثري منهم ممن عاص ـ ـرهتم وتتلمذت
وبرا هبم ،فهم أنس ــايب يف الدين ،وص ــليت إىل س ــيد املرس ــلني".
عليهم ،وذلك رعاية حلقهم ًّ
وذكرت اي أخي املؤلف أنك ســعيت جهدك "القاصــر يف مجع ما أســتطيع من تراجم ...
وذلك حبسب ما تسعفين املصادر ."...
فما رأي القارئ فيما قاله املؤلف؟
ًحبثت حقاً عن مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر اي أخي الكرمي حىت
بل أخاطب املؤلف نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وأقول :أ َ
اكتفيت مبا
تسـ ـ ـ ــعفك لتورد غري الذي أوردته ،أم أنك اقتصـ ـ ـ ـ َ
ـرت على جهود من مجعها و َ
وتيسر؟
سهل عليك َّ
لقـد تي َّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر يل حبمـد هللا وتوفيقـه مئـات الرتاجم اجلـديـدة ألفـذاذ من العلمـاء وآخرين
مغمورين ممن فاتين ذكرهم س ـ ـ ــابقاً أو اس ـ ـ ــتجدَّت وفاهتم من بعد ،ض ـ ـ ــمن أكثر من أربعة
آالف ترمجة من األعالم واملؤلفني والنسـاء ،أدعو هللا تعاىل أن ييسـر نشـرها لتسـتفيد منها
مرة أخرى ،ولكن ابألمانة اي ابن اإلسالم ،اي ابن دين العلم ودين األمانة.
يف حني مل أســتفد من كتابيك كليهما ،اللذين زادا على األلفي صــفحة ،ســوى ترمجة
واحدة ،وسـنوات الوفاة لعاملني ،وهم :حسـن حممد متيم [هكذا أورده ،والصـحيح يف اسـم
والـده حممود ،كمـا يف املص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر الـذي نقـل منـه] ،وحممـد اهلـادي اليشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطي ،وقـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الشماعي .ومصدر ترمجة األولني متوفر.
إشارات إل أسلوب األخذ من تتمة األعالم يف املنت واهلامش:
ال مزيــد على مــا ذكرت ،ومن أراد التوثق ممــا قلــت فــأمــامــه الكتــاابن يف املكتبــات،
ليقارن وحيكم ،ولكن يبدو أنه ال بد من الكالم ،فلعله يلفت النظر إىل ذلك أكثر ،وفيه
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يظهر اللوم والعتب على املؤلف الكرمي أكثر ،ابختيار ما أورده من أمثلة  ،وهي قص ـ ـ ـ ـ ــرية
وقليلة ،لكن يستوحى منها التبكيت:
 −قلت يف ترمجة أمحد احلس ـ ـ ـ ـ ـ ــني العاكويل إنين رأيته وص ـ ـ ـ ـ ـ ــليت خلفه مذ كنت طالباً يف
اثنوية عربسـ ـ ــتان ابلقامشـ ـ ــلي  ..إخل ..فأورده كما هو! وأشـ ـ ــار يف املصـ ـ ــدر إىل "ذيل األعالم"
يعين التتمة .وال تورد الرتاجم املنقولة كذلك.
 −ويف ترمجــة بكري بن عبــده احلليب قلــت يف اهلــامش :أمــدين ابلرتمجــة فالن ،فقــال هو
كذلك ،ومل يذكر التتمة.
 −وقلت يف ترمجة حامد بن علوي احلداد :زودان هبا الش ـ ـ ـ ـ ــيخ حممد الرش ـ ـ ـ ـ ــيد ،وذكر هو
أيضاً كذلك يف هامش الرتمجة ،ومل يشر إىل التتمة ،ومن املؤكد أنه مل يزوده هبا.
ومثلها يف ترمجة حممد عبدالقادر احلكيم...
 −مفيت لبنـان "حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خـالـد" رمحـه هللا ،نقـل ترمجتـه حبروفهـا من التتمـة ،ومل يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر إىل
املص ـ ــدر كالعادة ،وكان إبمكانه أن حي ِّ
ص ـ ـل ترمجته هناك بس ـ ــهولة ،ولكنها الس ـ ــهولة ،والراحة،
اللتان تتطلبان هذا الفعل.
 −وقلـت يف هـامش ترمجـة عبـد هللا عبـد الغين خيـاط ،بعـد إيراد عـدة مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر( :انظر
مصادر أخرى يف املستدرك) فأثبته كما هو ..وال مستدرك لديه.
 −قلت يف ترمجة عبد السـ ـ ـ ـ ــالم هارون إنين اطلعت على كتبه اليت اشـ ـ ـ ـ ــرتهتا مكتبة امللك
فهـد ،وتقـدمـت بطلـب إىل إدارة املكتبـة لتقييـد حواشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـه ...وقـال هو كـذلـك! ومل يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر إىل
املصدر.
 −ويف ترمجـة األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـاذ عبـد العزيز الرفـاعي قلـت إنـه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألين قبـل وفـاتـه أبايم عن كـذا..
فــأورده كمــا هو ...ومل يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر إىل التتمــة يف اهلــامش ،ومثــل هــذا الكالم غري موجود يف تلــك
املصادر اليت أوردها ،بل هو كالم من عندي...
 −وقلـت يف ترمجـة كـامـل البـااب إنـه َغ ْريُ َِّمسيِّـه وزير الكهرابء السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري ،فكتـب ذلـك هو
أيضاً ،ومل يشر...
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 −وعملت حملمد أيب الفضـ ـ ـ ـ ـ ــل إبراهيم ترمجتني :يف األصـ ـ ـ ـ ـ ــل مث املسـ ـ ـ ـ ـ ــتدرك ،وكتبت يف
اهلـامش اآلخر :وهي الرتمجـة البـديلـة عن الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقـة ،فكتـب هو كـذلـك يف هـامش ترمجتـه ،وال
ترمجة سابقة له عنده!
 −ويف ترمجة نعمت صدقي كتبت يف هامش ترمجتها :رأيت يف مقدمة كتاهبا "بديع صنع
هللا ما يفيد وفاهتا ...إخل" .وذكر هو ما ذكرته دون ذكر التتمة.
 −وذكرت املصـدر يف هامش ترمجة حممد يوسـف سـبيت وقلت إثره :ورد مرة سـبيت وأخرى
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــييت ،والرتمجـة غري واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة متـامـاً ،وكتـب هو كـذلـك يف هـامش الرتمجـة ،ومل يـذكر التتمـة
مصدراً.
***
ودأبـه يف نقـل الرتاجم من التتمـة أن ينقلهـا كمـا هي متـامـاً ،وحىت املؤلفـات اليت أوردهـا
إذا ذكرهتا كاملة البياانت أوردها كاملة ،وإذا اقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــرت على العنوان اقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــر فيها على
العنوان..
وورد يف أكثر من هامش عنده (وانظر املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدرك) نقالً من هوامش التتمة ،وهو ال
مستدرك عنده كما قلت ،وكما أتيت أمثلة على ذلك.
الواثئق وما إليها:

 −أوردت خريطـة إيران مبينـاً فيهـا منـاطق أهـل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة يف ترمجـة حممـد بن حممـد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحل
ضيائي ،وأوردها هو كذلك مع الرتمجة ،ومل يشر إىل املصدر كالعادة.
 −وأوردت منوذجاً من خط وتوقيع الش ــهيد عبد هللا عزام ،حص ــلت عليه من قبل أس ــتاذ
من دير الزور يسكن الطائف ،وأثبته هو كذلك دون اإلشادة إىل املصدر.
 −وأوردت ثالثة مناذج من خطوط حممد الطاهر الكردي وأورد هو الثالثة...
 −كما أوردت منوذجا من خط أمحد حممد مجال ،وقلت إنه من خالل رس ـ ـ ــالة بعث هبا
إىل املؤلف ،وكتب هو أيضـ ـاً حتت النموذج كذلك ،ومل يش ــر إىل التتمة ،ويعين هذا أن الكالم
له! وذكر له  19مصدراً لرتمجته ،هي اليت أوردهتا يف التتمة!
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مالحظات أخرى فيها تذكري وفائدة:

 −مصــطفى جماهد العشــري نقلت ترمجته من جريدة األخبار املص ـرية ،وتركت ســنة وفاته
جمهولة بتقدير أهنا بعد 1400ه ــ ،وكتبها هو 1401ه ـ مع نقل كل املعلومات من التتمة ،وال
أظن أن له علماً بذلك.
 −ومل يورد ترمجة حممد جالل كشك ،وكانت الساحة اإلعالمية تشهد مناقشاته وحماوراته
اإلسـالمية ضـد العلمانيني بكثافة ...يف حني أورد تراجم آخرين عليهم مالحظات من احنراف
فكري وما إليه ،مثل حممد عبدهللا عنان ...وأورد أمساء آخرين ليس ـ ـ ـوا علماء مثل إبراهيم فودة
(أديب) ،وإبراهيم الرفاعي (اخلطاط) ،وأمثال هؤالء مما مل أاتبعه وليس داخالً يف موضـ ــوع هذا
التعقيب.
أخطأت فقلت إن حممد تقي الدين اهلاليل من أصـ ـ ــل سـ ـ ــوري ،فكتب كما قلت ،ومل
−
ُ
يذكر املصدر "التتمة" واملصادر املذكورة لرتمجته مل ترد فيها هذه املعلومة.
 −أورد ترمجة حممد حسـني العفيفي على أنه صـحفي إسـالمي ،صـاحب مشـروع التفسـري
النبوي للقرآن الكرمي ،وظن أنه مكرر مع "حممد العفيفي" .لكن االسم الثالثي خيص شخصية
صحفية أخرى ،فهو كاتب ساخر ...ينظر التتمة .87/3 ،200/2
 −وخلطت يف ترمجة أمحد الش ـ ـ ـ ـرابص ـ ـ ـ ــي بني "العامل" وآخر ابالس ـ ـ ـ ــم نفس ـ ـ ـ ــه "مهندس"،
وص ـ ــححت ذلك يف املس ـ ــتدرك اس ـ ــتفادة من أحد اإلخوة املتابعني يف مص ـ ــر ،فأورده األس ـ ــتاذ
املرعشـ ـ ــلي خبطئه ،واملشـ ـ ــكلة أنه مل يشـ ـ ــر إىل املصـ ـ ــدر "تتمة األعالم" فإن اخلطأ فيه وليس يف
املصادر اليت ذكرهتا ،ولو ذكر املصدر لربئت ذمته من اخلطأ!!
أعلمت اآلن أيها األخ الكرمي أحد فوائد ذكر املصادر؟
 −وحممـ ــد بن إبراهيم احلقيـ ــل ،أوردت ترمجتـ ــه خطـ ــأ على أنـ ــه تويف فـ ــأورده كـ ــذلـ ــك يف
ص 1803وقـد حـذفتـه من الطبعـة اجلـديـدة ،ومل حيـذفـه هو ،على الرغم من ظهور كتـابـه بعـد
صدور الطبعة اجلديدة خبمس سنوات!
 −عبــد الكرمي املــدرس ،قلــت يف املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدرك الثــاين أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً إنــه مــازال حيـاً إىل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــة
(1418هـ) ...فأورده كالسابق.
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 −يف ترمجـة عبـد هللا بن حممـد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـد ص  1885أورد مؤلفـات ال ختصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،فليس لـه
أتليف واحد ،وما أورده كله خيص عبد هللا بن سعيد احلضرمي اللحجي ،ت 1410هـ ،الذي
أوردت ترمجته يف التتمة أيضاً .ومل أاتبع أخطاء له كهذه كما قلت ،بل هو ما جاء عفواً وعلق
ابلبصر ،وأوردته فائدة للقارئ ،وتذكرة للجامع.
املصادر ..ومالحظات:

مل يذكر يف آخر كتابه مصـادر ومراجع الكتاب كما يفعله أهل الرتاجم ،وسـبب ذلك
عنده ،لكنه ذكر "بعض ـ ـ ــها" يف املقدمة ،وهللا أعلم إذا كان قد اعتمد على كثري مما ذكر،
ِّ
نقلت منها من تراجم!! مع أن
ـادر اعتمدهتا سـ ـوى ما ُ
حيث تبني يل أنه مل يورد من مصـ ـ َ
وفيـات كتـابـه غري وفيـات التتمـة ،فكـان إبمكـانـه أن ينقـل منهـا الكثري من وفيـات مـا قبـل
 1396هـ ـ ـ ـ ــ .كما أن بينهم من مل أوردهم ألهنم ليسوا أعالماً ،وإن كانوا يف طبقة العلماء
الذين اعتربهم هو كذلك ،فاقتص ــر هو على ما اقتص ــرت عليه وأورده بتلخيص ــي وزايدايت
وهوامشي ...فأين الصدق فيما قال؟؟
ورمبا يظن القارئ العادي الذي ال يهمه أمر التوثيق واملص ـ ــدر ،أن املراجع اليت ذكرها
يف آخر ك ــل ترمج ــة هي اليت اعتم ــد عليه ــا هو ،وليس األمر ك ــذل ــك ،ف ــإن ــه يورد الرتمج ــة
مبصـ ـ ــادرها هكذا "صـ ـ ــباً من التتمة" وال يذكر أنه أخذ امل واهلامش كله منه يف ()557
ترمجة!!
وهذه تعليقات لطيفة تبني األمر ،لعل املؤلف الكرمي يتذكرها ويلوم نفسه ألجلها:
ـت منـه ج َّـل أو ك َّـل تراجم علمـاء موريتـانيـا،
 −كتـاب "بالد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنقيط :املنـارة والرابط" أثب ُّ
لكن األس ـ ــتاذ املرعش ـ ــلي أخذها كلها من التتمة ومل يش ـ ــر إليها مرة واحدة ،ويف ذلك الكتاب
وفيات أخرى ملا قبل 1396ه ـ ـ ــ ،ولكنه مل أيخذ منه شيئاً غري ما أخذت ،وهذا يعين أنه مل َير
ذلك املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ،ولو رآه ألخذ منه الوفيات األخرى ،ويقال هذا ملا عداه من املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر اليت
اكتفى منها ابلسنوات اليت ختص وفيات التتمة.
 −وهناك كتب ودورايت عديدة مل تلمسـ ــها يده ومل ترها عينه ،أوردها يف هوامش الرتاجم
ومل يشر إىل صنعته هذه.
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اعتمدت على كتاب مل يطبع منه سوى بضع عشرة نسخة ،ال أذكره هنا رعاية السم
 −و
ُ
مؤلفه الذي ال يريد أن يش ـ ـ ـ ــهر كتابه وال أن يعرف أنه قام بتأليفه ،وقد ذكره ص ـ ـ ـ ــاحب "عقد
حصله واعتمد عليه ال صاحب التتمة!
اجلوهر" يف كل مرة وكأنه هو الذي َّ
 −ومن املص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر اليت أثبتها للزعيم اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي الس ـ ـ ـ ـ ـ ــين أمحد مفيت زاده من إيران جملة
"كردستان اجملاهدة" ،اليت ال يقدر أن يقول إنه مسع هبا أصالً فضالً عن النقل منها!

ـت أعـداد جملـة "اجملتمع" اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالميـة األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبوعيـة لعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين عـامـاً (-1396
 −وراجع ُ
1415ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) قلبت صـ ـ ــفحاهتا كلها حبثاً عن تراجم الدعاة والعلماء فيها ،بفضـ ـ ــل هللا وحوله
أثبت هو هذا املصـ ـ ـ ـ ــدر يف كل الرتاجم اليت نقلتها منها ،ومل يشـ ـ ـ ـ ــر مرة واحدة إىل أنه
وقوته ،و َ
نقلهـا من التتمـة ،وال أذكر أنـه أورد ترمجـة واحـدة من عنـده من هـذا املص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ،فال يكون قـد
قلب صفحات عدد أو أعداد منها!!
 −ومثلهـا جملـة "املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمون" اليت كنـت أحتفظ أبعـداد كثرية اندرة منهـا ،أوردت منهـا
تراجم مث أهـديتهـا إىل مكتبـة امللـك فهـد الوطنيـة ،وقـد أورد األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـاذ املرعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي الرتاجم اليت
أوردهتا .ويقال فيها ويف غريها ما قيل يف جملة اجملتمع.
 −واعتمدت على أعداد من صـ ــحيفة "احلرية" اليت كانت تصـ ــلين من قبل أخ من تونس
جيلبهـا من السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـارة التونسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة .وهو كـان يثبتهـا على أنـه هو الـذي اعتمـد عليهـا ،وال يـذكر
التتمة...
ومن املصادر الشخصية:
 -ترمجـة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيخي علوان رمحـه هللا ،الـذي كتبـت لـه أوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ترمجـة يف التتمـة تقريبـاً،

فحذف ما حذف ،وكتب أن الرتمجة بقلم شـقيقه خاشـع ،يف حني أورد من كالمي أيضـاً
ومل يشر إىل التتمة ،ولن جيد له ترمجة يف سواها.
 −وقلت يف ترمجة عبدالقادر عيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى :أفادين هبا الدكتور (الطبيب) انصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعان
البــدراين ،فكتــب كمــا كتبــت .وقــد التقيــت بــه يف الطــائف فــأفــادين مبجموعــة من الرتاجم ،ومل
يشر إىل املصدر كالعادة .وقلت يف هامش هذه الرتمجة :انظر املستدرك ،فأورده كذلك!
 −عبدالقادر املطلق الرحباوي مل أذكر له مص ــدراً ،فأورده أيض ـاً بال مص ــدر ،ومل يش ــر إىل
التتمة.
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 −ومثله ترمجة حممد حممود فرغلي....
 −وترمجة يوس ـ ـ ــف إبراهيم النور زودين هبا -كما كتبت يف هامش ترمجته – ص ـ ـ ــديقي يف
العمل عبدالسيد عثمان ،فكتب هو كذلك دون ذكر التتمة.
 −ومثله حممد أمحد احلاج ...
 −وفقيه ش ـ ـ ــافعي هو عبدالوهاب حس ـ ـ ــن علي ،اس ـ ـ ــتفدت ترمجته من ولده حس ـ ـ ــن ،من
مدينة القامش ـ ـ ـ ـ ــلي ،فذكر هو يف اهلامش أن الرتمجة من إفادة ابنه حس ـ ـ ـ ـ ــن ومل يذكر املص ـ ـ ـ ـ ــدر
(التتمة).
 −وقلـت يف ترمجـة أمحـد حممـد رمضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان (عـامل من تركيـا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوطن احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـة) :أفـادين
ابملعلومات السـابقة رمضـان سـليمان من احلسـكة [هو زميل يل يف الدراسـة] ،أثبت هو كذلك
يف اهلامش ،ومن املؤكد أنه مل يفده بذلك ،وال أظنه رآه أو مسع به.
 −يف هامش ترمجة حس ـ ـ ـ ـ ــن خالد الدابس ،ذكرت أن الرتمجة بقلم حممدنور ونش ـ ـ ـ ـ ــوقاين،
فحذف االسم األول وأبقى اآلخر ،وفعل هذا أكثر من مرة!! وال أعرف تفسرياً له.
 −عبــداجمليــد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــد قطــامش مل أورد لــه مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدراً ،فنقــل ومل يورد ،وقــد أفــادين ببعض
املعلومات عنه األستاذ علي البواب ،وأكملت الباقي من عندي.
درسـ ـ ـ ـ ــين يف
 −ويف ترمجة الغزايل خليل عيد مل أورد مصـ ـ ـ ـ ــدراً لرتمجته ألنه كان أسـ ـ ـ ـ ــتاذيَّ ،
مرحلة املاجستري ،فعملت له ترمجة مبا أعرفه عنه وال مصدر ،فنقله هو ومل يشر ..كدأبه...
 −رش ــيد بن حممد نوري الديرش ــوي ش ــيخ ص ــويف من جزيرتنا ،طلبت ترمجته ،فأرس ــل إيل
بكتاب كبري خمطوط اس ـ ـ ـ ـ ــتنتجت منه تلك الرتمجة ،فذكر الكتاب ومل يذكر التتمة ،وقد وردت
فيهـا أخطـاء أان املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤول عنهـا ،ال ذلـك املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ،وعنـدمـا يـذكر هو املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر وحـده مع
اختصاري دون ذكر التتمة فكأن اخلطأ من املصدر نفسه.
 −ويف ترمجة جمذوب احلجاز قلت إن ترمجته من جريدة لعلها س ـ ـ ـ ـ ــودانية ،فكتب هو إهنا
جريدة س ـ ـ ــودانية ،وقلت هذا لألمانة العلمية ،حيث أعطانيها أحد اإلخوة من الس ـ ـ ــودان دون
توثيقها.
 −وأثبت حتت كل ترمجة أعدها للتتمة األسـ ـ ـ ــتاذ عمر نشـ ـ ـ ــوقايت لألمانة العلمية ،وإثبااتً
جلهـده يف ذلـك ،ومل يطلـب هو مين ذلـك قط ،ولكنهـا األمـانـة واالعرتاف ابجلهـد والفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل،
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وقد أثبت هو كذلك اسـ ـ ـ ــم األسـ ـ ـ ــتاذ عمر ومل يذكر التتمة ،وهو موجود ،فلماذا مل يزوده أو مل
يطلب منه أن يزوده برتاجم أخرى لنفسه...؟؟؟
 −ويبـدو أنـه وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع يف كتـابـه هـذا كتبـاً :مثـل "تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيف األمسـاع" ،ورمبـا "علمـاؤان يف
كما كبرياً منه) لكنه كان يشـري إليه ابسـتمرار ،على هيئة
بريوت" ،و"اتريخ علماء دمشـق" (أو ًّ
ما يشري إىل مصادر املصدر الذي ينقل منه!
ــــــــ
بعــد هــذا البيــان واألمثلــة القليلــة اليت تثبــت يف الــذاكرة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيئ ـاً ،أذكرك  -اي أخي
املؤلف -مبا قلته يف مقدمة "نثر اجلواهر" ،الذي يعترب مقدمة لـ"عقد اجلوهر" أيضاً" :لقد
رجعت لعدد كبري من املصـ ـ ـ ـ ـ ــادر إلعداد هذا الكتاب ،كما اجتمعت ببعض أصـ ـ ـ ـ ـ ــحاب
الرتاجم واستمعت منهم إىل ترامجهم."...
مث ذكرت املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر العامة اليت اعتمدت عليها ،كاألعالم للزركلي ،وقلت إثره :وقد
ص ــدرت له تتمة مجعها حممد خري رمض ــان بن يوس ــف [الص ــحيح حممد خري بن رمض ــان
يوسف كما يف آخر الكتاب] من الفرتة [1415 -1397هـ] .وال يفهم من هذا التعبري
أنه من مصادرك .وذكرت كتباً أخرى.
مث ذكرت املصـادر املتخصـصـة ،وهي كثرية ،منها أعالم القصـيم ،ورجال من القصـيم،
وعلماء من الرس ،ومن أدابء الطائف املعاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين ،والفهرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت املفيد يف تراجم أعالم
اخلليج ،وحملات عن اإلسالم يف نيجرياي...
وذكرت من كتب املؤلفني "تكملة معجم املؤلفني" الذي ألفه صاحب التتمة نفسه،
أشرت إليه يف هوامشك ألبتة!! وقد يزيغ البصر عما هو قليل.
لكين مل أرك َ
وذكرت أنك حاولت قدر اإلمكان اسـتيفاء مجيع ما يتعلق حبياة املرتجم -حسـب ما
تس ـ ــعفك به املص ـ ــادر -وأهنا لذلك قد تتفاوت طوالً وقص ـ ـراً وتوس ـ ــطاً واختص ـ ــاراً ،وأنك
تضــيف إليها من ســائر املصــادر  ...لكن مل أعرف هذا يف منهجك كما قلت ،بل أتخذ
الرتمجة كاملة مما قرب منك أو من املص ـ ـ ــدر األوس ـ ـ ــع ،ومل تض ـ ـ ــف إىل مئات الرتاجم اليت
أخـذهتـا من "تتمـة األعالم" شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيئـاً إال مـا ال يـذكر لقلَّتـه ،مع أن الكتـب اليت نقلتهـا منهـا
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فيها ما هو أطول ،وذكرت يف مقدمتك أهنا من مصـ ـ ـ ـ ــادرك .فهل شـ ـ ـ ـ ــعرت ابخللل الذي
توجهت به إىل القارئ يف كالمك؟؟.
وقلت :حاولت احلص ـ ــول على املص ـ ــادر املتخص ـ ـص ـ ــة برتاجم كل بلد ،وأنك س ـ ــعيت
َ
جهدك أال تغفل منه شـ ــيئاً .وكالمك هذا كما ترى اي أخي الكرمي ،ومل تكن مكرهاً على
قوله ،فإن هذه الكتب موجودة ،ويف املعارض ِّ
حتصل أكثر ،والقارئ املسلم حيب الصدق
والتواضع.
ومن املؤكـد أنـك مل تعتمـد على املص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر كل ـه ا ،بـدليـل أنـك مل تورد الوفيـات اليت ال
ختص التتمة منها ،وفيها وفيات علماء كثر كما قلت أكثر من مرة.
ـت يف املقـدمـة
ولنـذكر كتـاب "الفهرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت املفيـد يف تراجم أعالم اخلليج" الـذي زعم َ
قلت إنك مل
(ص  )29أنه من مصـادرك ،وأان متيقن أنك مل تنقل منه ترمجة واحدة ،وإذا ُ
لف املصـ ـ ـ ـ ــدر املذكور شـ ـ ـ ـ ــيعي ،ومعظم الرتاجم اليت
تره أيضـ ـ ـ ـ ـ اً مل أبتعد عن احلق ،فإن مؤ َ
أوردها فيه من الش ـ ـ ـ ـ ــيعة ،وأنت ال تذكر مص ـ ـ ـ ـ ــادر الش ـ ـ ـ ـ ــيعة وال تورد ترامجهم .ومع ذلك
ـت منـه تراجم لعلمـاء السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة من غري وفيـات التتمـة ،فلم
ـت نقل َ
ـت التـأكـد ممـا إذا كن َ
أحبب ُ
تورد ترمجة أمحد بن حممد الفارس (ت  1354هـ ـ ــ) وال ترمجة أمحد بن حممد القطان (ت
 1327ه ــ) وال ترمجة اثين بن منصور الراشد (ت  1395ه ــ)  ...اخل .فاملصدر املذكور
هو من املصـ ـ ـ ـ ــادر احلقيقية لكتايب تتمة األعالم وليس كتابك ،وهو مثل مصـ ـ ـ ـ ــادر أخرى
اعتمدت عليها ومل تصدق.
ذكرت أنك
َ
َ
فهل أنت صـادق مع هللا ،ومع نفسـك ،ومع القارئ ،اي أسـتاذ يوسـف ،إذا قلت يف
املقدمة إنك اعتمدت على كذا وكذا من املصادر ومل ترها ومل تعتمد عليها! وإذا حاسبك
هللا تعاىل على ذلك هل تعلم كثرة ما س ـ ـ ــتحاس ـ ـ ــب عليه ،يعين من حيث إنك قلت كذا
ومل تفعله يف الرتاجم كلها؟
ولذلك ،فإن ما أنصـ ـ ـ ـ ـ ــحك به اي أخي يف اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،أن تذكر يف الطبعة الثانية من
الكتاب تربؤك مما قلته س ــابقاً ،وأن تش ــري إىل املص ــدر الذي تنقل منه مباش ــرة ،وتقول يف
اهلامش :ومص ــادره هي كذا وكذا ،أو ال تذكر مص ــادره ،فإن املص ــدر الذي تنقل منه هو
املس ـ ــؤول عما أوردوه  ...من أجل الدين أوالً ،فإن ديننا أيمر ابألمانة ،وإن اإلس ـ ــناد من
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الدين ،والتوثيق -يعين إسـناد املعلومة إىل أهلها أو مصـدرها -من األمانة والورع ،وإسـناد
أجلك اي أخي الكرمي ،فإنه أحرى مبن اتصـف بسـمة
الفضـل إىل أهله من األمانة .مث من ْ
العلم يف اإلسـ ــالم ولبس لباس أهله ،وليس هذا بعار عليك ألبتة ،بل هو ٌّ
دال على نبلك
وفضلك إن فعلت.
ِّ
شكرهُ أبـدا
من العلوم ْ
فأدمن َ
ألق ِّ
أفادنيها ،و ِّ
الك َرب واحلسدا

ـادك إنسا ٌن بفـائدةٍ
إذا أف َ
وقل :فال ٌن جزاهُ هللا صاحلةً

ومــا زلــت أظن أن هنــاك خطــأ حص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يف الكتــاب ،ورمبــا خرج إىل الطبع ومل تعلم
بذلك ،ولو علمت أو تذكرت ألمرت بذكر املصدر كما فعلت بغريه ..وهللا أعلم.
موجز الكالم وختام املالم:
أذكُِّر القارئ الكرمي واملؤلف الفاض ـ ـ ــل مرة أخرى أن ما أخذه من "تتمة األعالم" من
تراجم العلماء هو ( )576ترمجة مبتوهنا وهوامش ـ ـ ـ ــها ،ومل يش ـ ـ ـ ــر فيها مجيعها إىل املص ـ ـ ـ ــدر
"تتمـة األعالم" سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى ( )19مرة فقط .وإذا كـان املرء ق َّـل أال خيطئ ،فليكن مـا أخـذه
( )560ترمجة ،على أن اخلطأ وارد يف النقص أيضاً.
وإذا علمنا أنه أورد يف " عقد اجلوهر" ( )611ترمجة ،فإنه يكون متوس ـ ـ ــط كل ترمجة
( )83ابملئة من الصـفحة ،فيكون ما أخذه من التتمة دون اإلشـارة إليها ( )462صـفحة
تقريباً بصـ ـ ـ ــفحات كتابه هو! لكنه كان يتوسـ ـ ـ ــع يف ترمجة شـ ـ ـ ــيوخه مبا ال لزوم له ،فتكون
الصفحات على كل حال أكثر من ( )400صفحة.
والعتب على أخي الكرمي األستاذ يوسف أنه:
 −عندما ينقل الرتمجة من كتاب ينقلها مبصـ ــادرها مع ذكر عنوان الكتاب الذي نقل منه
يف آخر هوامشـ ـ ـ ـ ــه ،وهذا ما رأيته يف الرتاجم اليت نقلها من "األعالم للزركلي" و "اتريخ علماء
دمشق" ورمبا غريمها ،فلماذا إذاً مل يفعل ذلك مع تتمة األعالم؟
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ولو أنه أشـار إىل التتمة كما أشـار إىل غريه ملا كان هذا التعقيب ،ولو أنه غري مقبول على
هذه الصورة أيضاً ،للسبب اآليت يف الفقرة التالية.

 −األســلوب الذي اتبعته يف وضــع املصــدر يف آخر اهلامش فيه متويه وتدليس ،فال يعرف
الق ــارئ الع ــادي من أين نقل ــت الرتمج ــة حرفي ـاً واعتم ــدت فيه ــا على جه ــد املؤلف ابلك ــام ــل،
فاألمانة تقتض ـ ـ ـ ــي أن تذكر املص ـ ـ ـ ــدر احلقيقي هكذا( :األعالم للزركلي ،ومص ـ ـ ـ ــادره يف الرتمجة
هي )...أو أن تذكر املص ـ ــادر يف اهلامش وتقول يف آخرها( :نقالً من األعالم للزركلي) أو أية
وتعبريا من
عبارة توضـ ـ ـ ــح هذا األمر .خبالف ما لو تصـ ـ ـ ـ َّـرفت يف الرتمجة هتذيباً وحذفاَ ً وزايدة ً
عندك كيفما ش ــئت ،فإذا اس ــتعنت مبص ــادر أخرى ذكرهتا ،وإذا نقلتها من مص ــدر أو مص ــادر
أخرى ذكرت ذلك أيضاً ،ولو أشرت إىل عملك هذا يف املقدمة لربأت ذمتك..

 −لعلـك جلـأت إىل كتـايب "تتمـة األعالم" دون الكتـابني اآلخرين "ذيـل األعالم" و "إمتـام
األعالم" ملا متيَّز به من كثرة تراجم العلماء وإس ـ ــهاب يف س ـ ــريهتم ،فإنين أش ـ ــكر لك هذا ،فقد
ساعدت يف نشر ما علَّمنيه هللا تعاىل ،ولكن لومي لك أديب تربوي...
فقد فعل صــاحبا "إمتام األعالم" مثلما فعلت ،ولكنهما كاان يذكران املصــدر يف آخر
اهلوامش وأحياانً ال يذكرانه.
وكذا فعل ص ـ ــاحب "موس ـ ــوعة أعالم القرن الرابع عش ـ ــر واخلامس عش ـ ــر اهلجري يف
العامل العريب واإلس ـ ــالمي" الذي أص ـ ــدر منه حرف األلف فقط ،يف ثالثة جملدات ،وفعل
كمـا فعلـت ،لكنـه "لعـب" ابملصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر و"خنقهـا" أحيـاانً رمبا لئال يعرف ،لكن األمر كان
واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـاً لـدي مبـا ال يلزم الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،وقـد توقف عن إمتـام كتـابـه ألنـه أدرك أن يف األمر
"مالحقة" و "حقوقاً" وغري ذلك...كما مسعته منه ،دون أن ِّ
أصرح له ابألمر.
وكذا صـاحب "معجم الشـعراء من العصـر اجلاهلي حىت سـنة  2002م" الذي صـدر
يف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـة جملـدات كبـار ،وقـد بـدا يل أنـه فعـل كمـا فعلـت متـامـاً -ومل أاتبعـه يف هـذا متـابعـة
دقيقة مثل كتابك -فهو يورد الرتمجة مبصـ ــادرها ...ويضـ ــع عنوان املصـ ــدر الذي أخذ منه
جل الشـ ــعراء ،أو قسـ ــماً
يف آخر املصـ ــادر ...ولكنه كان أميناً يف ذلك ،فأخذ من كتايب َّ
كبرياً منهم -مل أقم بعمل إحص ـ ـ ـ ـ ــائية يف ذلك -مع ذكر "التتمة" يف آخر املص ـ ـ ـ ـ ــادر اليت
أوردها...
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والعتـب الـذي جـاء إليـك دون السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقني ،ودون غريمهـا ممن تعـدَّى على كتـب يل مل
أذكرها هنا ،هو كثرة ما اس ــتوليت عليه دون ذكر مص ــدرها ،وألنك متيَّزت ابلعلم ،فإن مل
تكن عــاملـاً فمن طالبــه ومتــابعيــه ،وتالمــذة أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــابــه ،وممن تعلم النــاس وتبني هلم احلق
والباطل ،والص ـ ـواب واخلطأ ،واالس ـ ــتقامة يف القول والعمل ،ولك أايد بيض ـ ــاء يف التأليف
والدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفاد الناس منها ،وأان واحد منهم ،أعين الفهارس احلديثية ،مث كتابك
وقدمت ما يفيد،
أبدعت فيه
اجلليل "معجم املعاجم واملشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيخات والفهارس "...الذي
َ
َ
جزاك هللا خرياً .أما كيف خفي عليك هذا ،وكيف أص ـ ـ ـ ــدرت كتاب (نثر اجلواهر) وذيله
هبذا األسـلوب ،فما ال أقدر على تفسـريه ،وال أعرف سـببه ،وإذا كان لك عذر ال أعرفه،
فعذري أيضـ ـ ـ ـ ـاً أنين أكتب من واقع ،وأحكم على ما أرى ،وكان عليك أن تتصـ ـ ـ ـ ــرف مبا
جيلي خطأك بعد صدور الكتاب...
 وأقول من هذا املنطلق :أال ينبغي ألص ـ ـ ـ ـ ــحاب األقالم من أهل العلم واإلص ـ ـ ـ ـ ــالح أنيكونوا قـ ــدوة لغريهم ،علمـ ـاً وورعـ ـاً وأمـ ــانـ ــة ،وأن يكونوا بعيـ ــدين عن الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبهـ ــات ومـ ــا يثلم
مروءهتم...؟؟ أما ترى عيوب الدعاة والعلماء صارت بيِّنة حىت تنكس الرؤوس منها أحياانً؟!
 يبقى التذكري ابلطبعة الثانية من الكتاب ،الذي أرجو إذا تكرمت إبصداره مرة أخرى،ذكرت من قبـل ،وهللا يوفقنـا
أن تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري إىل اخلطـأ الـذي حـدث من قبلـك ،وتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــححـه كمـا ُ
ويوفقك ،ويهدينا إىل احلق ويرزقنا اتباعه ،وابنتظار املزيد من كتبك النافعة إن شاء هللا.
ُجزت به من شـ ــيوخ أفاضـ ــل أم ال؟ ولعلي
 وأخرياً ،ال أدري هل أغبطك على كثرة ما أ َلو علمت أن ذلك يؤدي إىل مزيد من التقوى لفعلت ،وليس يل س ـ ـ ـ ــوى ش ـ ـ ـ ــيخ واحد مات،
وكان حليماً خاشــعاً تقياً ،أجازين إبجازة عامة فرفضــتها ،وقلت له إنين ال أســتحقها ،فأ إال
أن جييزين وأان كاره ،وتلقفها خطاط كان حاضـ ـ ـ ـراً يف اجمللس ،ليكتبها خبطه البديع ،وملا انتهى
منها وجدته سـ ـ ـ ــها عن كلمات ومجل ،مع أخطاء إمالئية وما إليها ،فلم أاتبعه عليها ،ومل أرها
منذ ثالثني سـ ــنة ،وأظنها ضـ ــاعت .وكانت سـ ــلسـ ــلة السـ ــند فيها اندرة رائعة ،فيها جنم األتقياء
اإلمام النووي رمحه هللا ،يصل بسنده فيها إىل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.
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تظن أنين ِّ
لقلت يف إجازات هذا العصـ ـ ـ ــر وما قبله بقرون ما قلت،
ولو مل َّ
ض بك ُ
أعر ُ
واجملازون يعرفون ذلك ،وكأهنم ال يرجون من ورائها سـ ـ ــوى "الربكة" ،وحىت هذه قد يكون
وراءها إشارات استفهام .وهللا أعلم.
الرد يف أول أو آخر كتـايب "تتمـة
 ولعلـه مل يعـد خيفى عليـك أنين س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع هـذا َّاألعالم" يف طبعة قادمة قريبة إن شاء هللا.
 مث  ...أرجو أن أكون قـد اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعملـت معـك أدب العلمـاء يف النقـد والتوجيـه اي أخياملؤلف ،ومل أدرج فيه مصطلحات تستعمل عادة يف مثل هذه الردود.
الرد أايماً ،كان ابإلمكان االسـ ــتفادة منها يف غري هذا ،فيما ينفع به
وقد كلفين هذا ُّ
املرء نفسه أو جمتمعه .غفر هللا يل ولك .وسالم عليك.
حممدخري رمضان يوسف
صفر 1428هـ
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(ع)
دفاعاً عن "معجم املؤلفني املعاصرين"
أورد األسـتاذ عباس علي السـوسـوة – أسـتاذ اللسـانيات يف جامعة تعز ابليمن -نقداً
لكتـايب "معجم املؤلفني املعـاص ـ ـ ـ ـ ـرين يف آاثرهم املخطوطـة واملفقودة ومـا طبع منهـا أو
حقق بعد وفاهتم" ونش ــر يف إحدى عش ــرة ص ــفحة مبجلة مكتبة امللك فهد الوطنية (مج

 13ع – 1حمرم -مجادى اآلخرة 1428هـ ،ص .)384 -374
ووددت لو َّ
مد أنفاسـ ـ ـ ـ ـ ــه ،وأطال لسـ ـ ـ ـ ـ ــان قلمه ،ليحيط أبطراف الكتاب ،ويزيد من
تقليم ما َّ
ند منه ،وتش ــذيب ما ش ـ َّـذ عنه ،وتبس ــيط ما قلص ،وينبه على ما غمض ،ألزيد
من الثناء على ما كتب ،وأشـ ـ ـ ـ ــكر له جهده فيما أسـ ـ ـ ـ ــهم ونقد ،أبسـ ـ ـ ـ ــلوب علمي ،دون
جعجعة وال حماككة.
زدت يف الكتـاب كثرياً ،من إض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـة تراجم جـديـدة ،وتعـديـل على مـا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبق،
وقـد ُ
وتص ـ ــحيح واس ـ ــتدراك على معلومات كثرية ،حىت ص ـ ــار عندي ض ـ ــعف ما س ـ ــبق نش ـ ــره،
وستكون الطبعة القادمة إن شاء هللا يف أربعة جملدات.
وهلذا وغريه كان النقد واالس ـ ــتدراك عليه وارداً ،س ـ ـواء من قبلي أو من قبل غريي من
إخواين الباحثني ،وما نُقدت به من قبل األسـ ـ ــتاذ عباس أو غريه قليل ابلنسـ ـ ــبة ملا ذكرت
من اإلضافات والتعديالت.
وهـذا الـذي أكتبـه تعقيـب على بعض مـا كتبـه النـاقـد الكرمي ،وقـد حـداين على ذلـك
ما وجدت يف بعضـ ــه من معلومات هي األخرى حتتاج إىل نقد ومراجعة ،وحىت ال يسـ ــلِّم
يظن الكاتب أن ما كتبه هو الكلمة األخرية
هبا القارئ ،وال يصـ ِّـحح منها نســخته ،ولئال َّ
يف املوضوع.
وإذا كان من نقد خاص أتقدَّم به إىل األستاذ الكرمي ،هو أنه مل يطلق معي هيعة إىل
املكتبات ومراكز املعلومات واملنظمات واجلمعيات والدوائر الثقافية ،احلكومية واخلاص ـ ـ ــة،
لالهتمام ابملخطوطات احلديثة ووضــع خطة حمكمة جلمعها واالحتفاظ هبا ،وقد تقدمت
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جبهد عملي يف أمثلة ص ــارخة من خالل ذكر املؤلفات املخطوطة للمؤلفني املعاص ـرين يف
هذا الكتاب ألجل ذلك كما ذكرت يف املقدمة .ويفعل هللا ما يشاء.
وأبدأ مبا بدأ به:
أوالً :لكل مؤلف امسه التأليفي املعروف عند القراء...
مث طلب أن أذكرهم كذلك ،يعين دون إض ـ ـ ـ ـ ــافة اس ـ ـ ـ ـ ــم األب إذا مل يش ـ ـ ـ ـ ــتهر بذلك،
وض ـ ـ ــرب أمثلة عدة على ذلك ،كأن أقول "إبراهيم الس ـ ـ ــامرائي" وال أض ـ ـ ــيف اس ـ ـ ــم والده
"أمحد" ،وأقول "إبراهيم طوقان" وليس "إبراهيم عبدالفتاح طوقان " .وفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفته يف ذلك
أن هــذا هو امســه "التــأليفي" وأن القــارئ يعرفــه كــذلــك .لكنــه وقع يف خطــأ عنــدمــا قــال:
"املهم أن املكتبيني يهمهم املنشـور املعروف الذي يذيل به أو يقدم إنتاجه" .وشـبه عملي
بـ "إعالم وراثة"!
وأقول :إن املكتبيني ال يفعلون ذلك ،بل إهنم يقلبون االسم ،فيبدأون بشهره املؤلف،
مث يتبعوهنا ابمسه مث اسـم أبيه ،ورمبا اسـم جده ،مث وسـنة وفاته .وإذا كان املؤلف قدمياً ذكر
لقب ــه وكنيت ــه ،وليس ه ــذا عن ــد مجيع املكتبيني .وه ــذه "م ــداخ ــل املؤلفني واألعالم العرب
"موجودة يف املكتبـات العـامـة واخلـاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،اليت يعتمـد عليهـا املكتبيون لتوثيق أمسـائهم يف
ذلـك ،وقـد أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت مكتبـة امللـك فهـد كتـاابً حيمـل هـذا العنوان يف أربعـة جملـدات ،كمـا
أص ـ ـ ـ ــدر ش ـ ـ ـ ــعبان خليفة وحممد عوض العابدي كتاابً يف جملدين ض ـ ـ ـ ــخمني (1609ص)
بعنوان "مداخل األمساء العربية القدمية :قائمة استناد للمكتبات ومراكز املعلومات".
فـاألصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل هو إيراد البيـاانت الكـاملـة للمؤلف حىت ال خيتلط أبمسـاء آخرين حيملون
االسـ ـ ـ ـ ــم نفسـ ـ ـ ـ ــه ،وليس كما قال املؤلف .ولو أنه أطلع على أعمال املكتبيني يف ذلك ملا
قال ما قال.
وأزيده بياانً أبن مكتبة امللك فهد اسـ ـ ـ ــتعملت االسـ ـ ـ ــم الثالثي للمؤلفني السـ ـ ـ ــعوديني
املعاصـرين فرأت تكراراً يف هذا ،فاعتمدت االسـم الرابعي ولو كان مشـهوراً ابمسه الثنائي!
وكل هذا يسمى توثيقاً واستناداً ،فإذا مل مييز بذلك دخلت كتب املؤلفني املتشاهبة األمساء
حتت بعضـ ـ ــها البعض! وقد وقعت يف مثل هذا اخلطأ دون أن أشـ ـ ــعر يف "تتمة األعالم"،
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فخلطت بني ترمجة أمحد الشـرابصـي املهندس ومسيِّه وزير األوقاف ،وبني ترمجة اثنني ابسـم
سـ ــعيد اجلزائري يف دمشـ ــق وهم ثالثة ابالسـ ــم نفسـ ــه! ومنذ شـ ــهور قليلة نعت األوسـ ــاط
الســنية يف العراق وفاة "عبدالوهاب الســامرائي" ،وعندما أردت توثيق امسه ومعرفة مؤلفاته
وقفت على عدة أمساء حتمل هذا االس ـ ـ ــم مع أمساء آابء خمتلفني ،وكان هو "رئيس مجعية
الرتبية اإلسـالمية" وليس بني تلك املؤلفات كتب يف هذا التخصـص .أليس لو ذكر ابمسه
تدون وختتلط
الكامل لكان أفضـ ـ ـ ــل حىت ال تسـ ـ ـ ــتبعد ترمجته خشـ ـ ـ ــية االلتباس بغريها ،أو َّ
تبني للقارئ؟ .وهل يظن أن "إبراهيم الس ـ ـ ـ ـ ـ ــامرائي" هو وحده
بغريها ،أو تذكر هكذا وال َّ
الذي حيمل هذه الشهرة حىت يكتب امسه ثنائيا؟ وإذا كان اسم الكاتب التأليفي –مثالً-
ثنائياً (عباس السوسوة) فهل هو وحده يف العائلة حىت أكتبه به؟ بل أكتبه ثالثيًّا.
ولو الحظ الكــاتــب القــدير كتــب الرتاجم القــدميــة واحلــديثــة لوجــد مــا اعتمــدتــه أان ال
هو ،وهذا "الضــوء الالمع "للســخاوي" مثالً فلينظر فيه ،وهذا أشــهر الكتب املعاصــرة يف
ذلك "األعالم" للزركلي ،الذي س ـ ـ ـ ـ ـ ــيجد كله مرتباً على االس ـ ـ ـ ـ ـ ــم الثالثي ،وهو ال يعتمد
الرابع يف الرتتيب ولو أثبته ،بل إذا تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابه مؤلف أو علم مع آخر يف امسه األول والثاين
رتبه حس ــب س ــنوات الوفاة ،فذكر املتو قبل ،وأان اعتمدت الثالثي كذلك فإذا تش ــاهبوا
ابألمساء الثالثية ،وهو اندر جداً ،قدمت األقدم وفاة.
فإذا ورد إش ــكال عند الناقد أو القارئ املتابع ،من أنه قد ال يعرف اس ــم والد املؤلف
حىت يبحث يف احلرف التايل الس ـ ــم املؤلف يف الكتاب ،فاجلواب أنه وض ـ ــعت "إحاالت
األنســاب "اليت يف آخر الكتاب ألجل ذلك ،فإنك إذا وقفت على النســبة "الســامرائي"
هناك ،س ــتجده حييلك إىل امسه واس ــم أبيه ،هكذا( :الس ــامرائي = إبراهيم أمحد) ،على
الرغم من أين قمـت بعمـل إحاالت مفيـدة داخل الكتـاب نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،مثـل إحاالت األمساء
التكرميية واملركبة ،ففي ص  64مثالً( :أمحد ســامي الس ـراج= ســامي بن حممود الس ـراج)،
و يف ص ( 159حـافظ إبراهيم= حممـد حـافظ )...ويف ص ( 224رزق هللا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيخو=
لويس شيخو) ...اخل.
أمـا قولـه أبين مل ألتزم مبـا اعتمـدتـه من االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الثالثي ،فـأحيـاانً أورده ثنـائيـاً - ،وهو

قليـل جـدا – فـإنين مل أجـد غري هـذا .وقـد أورد أمثلـة على ذلـك ،أوهلـا "أمني اخلويل" ،فلم
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أجده س ـ ـ ـ ـ ــوى به يف "األعالم" للزركلي .وقد رجعت إىل مصـ ـ ـ ـ ـ در أوس ـ ـ ـ ـ ــع منه يف الرتمجة
"اجملمعيون يف مخســني عاماً" ص  79فكان مثله ابالســم الثنائي .لكين وقفت على أمساء
وافية لبعضـ ـ ــهم سـ ـ ــتدرج يف الطبعة الثانية من الكتاب إن شـ ـ ــاء هللا .واسـ ـ ــتندت من أمساء
ثالثة أورد املؤلف أمساء آابئهم يف ذلك.
اثنياً :أغلب األعالم يف أمسائهم األوىل أو يف ألقاهبم غري مضـ ـ ـ ــبوطة ابلشـ ـ ـ ــكل الذي

يزيل اللبس...
قال يف بدايته :واملؤلف حسن الظن ابلقارئ يف حني أن املرجو سوء الظن.
وأان أقول لألسـ ـ ــتاذ الكرمي :إذا كان ذلك كذلك ،فلماذا ال يضـ ـ ــبط كلٌّ نسـ ـ ــبته على
كتابه إذا لزم األمر؟ واملؤلف نفســه مثالً مل يضــبط شــهرته أومل أرها كذلك يف مقاله الذي
كتبه ،وإن تبادر إىل ذهين أنه قد يكون على الضـبط اآليت ،ولكن ال بد من مصـدر ،وال
بــد من علم ،وليس على هوى ومزاج .فكــان أن رجعــت إىل "معجم البلــدان والقبــائــل
اليمنية" الذي أفاد أنه "بضم السني األوىل والثانية".
جل األمساء
أما قوله "إن األمساء األوىل مل تض ـ ـ ـ ــبط" ،فال أظنه قص ـ ـ ـ ــد ما يقول! فإن َّ
احلديثة إن مل كلها ال حتتاج إىل ضبط ،فهي بني أمحد وحممد وعلي وهاشم ومنصور.
مث أورد أنسـ ــاابً وضـ ــبطها ومل يكثر ،اسـ ــتفدت منها ،لكين مل أاتبعه على كل ما قال،
فهو يعتمد اللفظ الشـ ـ ـ ــعيب والعامي لألمساء ،فهو يكسـ ـ ـ ــر السـ ـ ـ ــينني يف "مسيسـ ـ ـ ــم" ،قال:
"حسـ ــب النطق العرايف" ،ويكسـ ــر اهلاء يف "اهلضـ ــييب" حبسـ ــب "النطق املصـ ــري" ،وكسـ ـ َـر

النون وشدَّد الباء يف "مالك بن نيب" حبسب "النطق اجلزائري"!
فإن الض ـ ـ ـ ــبط يعود إىل األص ـ ـ ـ ــل الفص ـ ـ ـ ــيح ال الش ـ ـ ـ ــائع اخلطأ ،فمثالً هناك كثريون ر
حيملون نس ـ ـ ــبة "احلِّ َميِّد" بكس ـ ـ ــر احلاء وفتح امليم وتش ـ ـ ــديد الياء املكس ـ ـ ــورة ،فهل يكتب
االسـ ـ ــم كذلك؟ ال أرى ذلك وال أكتبه ولو كان الكاتب الكرمي أسـ ـ ــتاذاً يف اللسـ ـ ــانيات،
توسع فيها وأخذ هبا شهادة،
فأخشى أن يطلب مرة ما ورد يف هلجة ذمار ً
أيضا ،على ما َّ
وهو اجتهاد فردي ال يوافقه املشـ ــتغلون ابلرتاجم .لكن أسـ ــتدرك على قلت :ليس الكالم
على إطالقه ،فاألمساء كالبحار ،جتد فيها ما جتد.
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مث أورد الناقد أنساابً عدة ،ذكر أنه مل يتيسر له معرفة نطقها.
وأقول :ال شـ ـ ـ ــك أنه من املفيد ضـ ـ ـ ــبطها ،لإلفادة فقط ال الرتباطه مبضـ ـ ـ ــمون العمل
الـذي وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ألجلـه الكتـاب ،فـاهلـدف منـه كمـا يعرفـه النـاقـد والقـارئ ،هو بيـان الكتـب
املخطوطة احلديثة ،أما ما عدا ذلك فمتفرع عنه.
يعين أن الباحث يصــل إىل طلبته مبعرفة ما للمؤلف من خمطوطات ،أما ما عدا ذلك
من ضبط امسه والتوسع يف ترمجته ففي مصادر أخرى.
واملؤلف يذكر هذا لتخص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــه يف اللغة ،فكلٌّ يهتم مبا هو مندوب له يف هوايته أو
عمله.
ويف آخر هذا الفقرة ذكر ثالثة أمساء وأين أخطأت يف ضبطها ،وهي:
إبراهيم أطَّفيش ،قال :وأظنه اط َفيِّش "بض ــم اهلمزة وس ــكون الطاء وفتح الفاء مث ايء
مشددة مكسورة".
وأحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عنـدمـا قـال" :أظن" ،فقـد قـاس على مـا ال عهـد لـه بـه يف ذلـك :رحيِّم،
وض ـ ِّ
ـعري ،وهليِّل ،وهي هلجة يف التص ــغري .وما أثبتُّه هو الص ــحيح ،فهو "أطََّفيِّش ،فاللفظ
ف" بفتح اهلمز وتشـ ـ ـ ـ ــديد الطاء
بربري مركب تركيباً مزجياً من ثالث كلمات :األوىل "أَطَّ ْ
املفتوحة وس ـ ـ ــكون الفاء ،ومعناها "أمس ـ ـ ــك" .والثانية" :أاي" بفتح اهلمزة وتش ـ ـ ــديد الياء،
ومعناها "أقبل" أو "تعال" .والثالثة" :أش" ومعناها" "كل" .فمجموع اجلملة" :أطف أاي
أش" ومعناها" :أمسـ ـ ـ ـ ــك ،تعال ،كل" .أفاده الزركلي يف هامش ترمجة حممد بن يوسـ ـ ـ ـ ــف
أطفيش من مصدر .ينظر األعالم  .156 /7مع ذكر سبب هذه الشهرة.

والثاين اجلنداري ،وض ـ ـ ـ ــعته بفتح اجليم وص ـ ـ ـ ـ َّـو به بكس ـ ـ ـ ــرها .وقد اعتمدت فيه على
األعالم للزركلي أيضـاً  ،163 /1والصـواب ما قاله املؤلف ،وكذا رأيته ابلكسـر يف معجم
القبائل والبلدان اليمنية .360 /1
والثالث أمحد عرايب ،أوردته بكس ـ ــر العني ،وص ـ ـ َّـوبه بض ـ ــمها .وقد نقلت ض ـ ــبطه من
األعالم كذلك  ،168 /1وال يس ـ ـ ـ ــتهان جبهود الزركلي يف ذلك ،فقد عاش ـ ـ ـ ــر أعالماً يف
مصـ ــر وبقي فيها مدة ،وأخشـ ــى أن يكون الضـ ــم من اللهجة املصـ ـرية كما يقولون " :هو
عُبارة عن كذا" فليحقق.
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والرابع-األخري "كاظم بن حسـني الدجيلي" ،الذي ورد ابلباء بدل الياء املثناة ،فهو
خطـأ مطبعي ،ولو عـاد النـاقـد الكرمي إىل إحـاالت األنسـ ـ ـ ـ ـ ــاب لوجـده ابليـاء .وبعـد أن
صوبه املؤلف ابلياء ذكر أنه "بنطق العامة" أييت بكسر الدال...
قلت :املؤلف من " ُد َج ْيل" ابلعراق ،بضـ ــم الدال وفتح اجليم وسـ ــكون الياء ،ونسـ ــبته
"مسَيكة" .كما أفاده كوركيس عواد يف معجم املؤلفني
كذلك إليها ،وكانت تسـمى سـابقاً ُ
العراقيني .31/3
ولعله يعين النسبة إىل هنر ِّ
"د ْجلة" ،فهي بكسر الدال.
اثلثاً :األخطاء الطباعية:

أورد املؤلف وجوهـاً يف كتــابــة بعض األمســاء األعجميــة ال فــائــدة من التعليق عليهــا.
وشكراً لبقية تصحيحاته ،وما غاب عنه أكثر .وهللا املستعان.
وعندما صـ ـ ـ ــحح الكاتب :جياوك" إىل "جياووك" (شـ ـ ـ ــهرة مصـ ـ ـ ــطفى عبد اللطيف)
ذكر أنه كان ينبغي أن يكون من بني املرتجم هلم يف هذا الكتاب.
قلت :مل يذكر سـ ـ ــبب ذلك ،فما هي املخطوطات اليت تركها ،أو ما الذي صـ ـ ــدر له
بعد وفاته؟
وقد راجعت "معجم املؤلفني والكتاب العراقيني" ملرزوك ،الص ــادر س ــنة 2002م فلم
أجد له فيه وفاة ،وقد قدمت كتايب "معجم املؤلفني املعاص ـ ـ ـ ـرين" للطبع يف السـ ـ ـ ــنة التالية
منها ،فهل راعى املؤلف األمور السـ ــابقة حىت يذكر أنه فاتتين ترمجته؟ ومادام أنه كتب ما
كتب فلماذا مل يفد القارئ مبا ذكرت؟
مث صـ ــحح "السـ ــؤل" إىل "السـ ــول" ليوافق كلمة "األصـ ــول" يف العنوان ،وهو كذلك،
وإلفادة القارئ ،فإن الكلمتني مستعملتان ،ومها مبعىن.
مث صـ ـ ـ ـ ـ ــحح عنوان كتاب يف ترمجة حممد بن علوي املالكي وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف إليه "ملس" يف
"إظهار احلق املبني يف الرد على من أجاز ملس املص ـ ـ ـ ــحف بدون طهارة" والص ـ ـ ـ ــحيح أنه
"مس" .وللفائدة أقول :إن الكتاب صـ ــدر حمققاً بعد طبع كتايب ،وتغريت كلمات أخرى
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فيه ،فص ـ ـ ـ ــار " إظهار احلق املبني بتأييد إمجاع األئمة األربعة على حترمي ِّ
مس ومحل القرآن
لغري املتطهرين"
و"صــحح" كلمة أخرى يف عنوان آخر له ،وصــحيح العنوان" :اجلمع الواضــح املنهاج
يف حكم مــا يف العلــب من حلم الــدجــاج" وكــانــت كلمــة "حكم" يف األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل "كلم"
اعتمادا
وصـ ـ ـ ـ ـ ــححها هو إىل "أكل" .وهذا يعين أنه قال هذا وما سـ ـ ـ ـ ـ ــبق ظناً ،ال توثيقاً و ً
على مرجع ،وهو ضرب غري مقبول يف النقد.
ويف مؤلفـات هـذا العـامل معلومـات أخرى بني خمطوط ومطبوع ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتظهر يف الطبعـة
الثانية من الكتاب إن شاء هللا.
وأفيد الناقد الكرمي أنين سبق أن صححت بعض املعلومات اليت ذكرها...
ومـا أورده من مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلح "النهر" األول ،والثـاين ،يقـال لـه مكتبيـاً "العمود" األول،
والثاين ،وأظنه املس ـ ـ ــتعمل املتداول ،ولعل ما اس ـ ـ ــتخدمه مص ـ ـ ــطلح قدمي ،أو أنه تص ـ ـ ــرف
خاص من عنده.
ابعا :التعريف ابألعالم.
رً
ذكر أن التعريف هبم موجز ،لكنــه يف بعض األحيــان غري واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ،وقــد يكون فيــه
خطأ.
وكنت أرجو من الناقد أن يرجع إىل املص ــادر بدل أن يقول من ذاكرته ما يش ــاء ،وال
إنكار على ثقافته يف ذلك إن شـاء هللا ،لكن شـأن الرتاجم وبياانت الكتب وما إىل ذلك
حيتاج إىل أتكد وتوثيق ،وسيتبني له سبب هذا القول فيما أييت ،وسبق شيء من ذلك.
واألمر اآلخر هو العودة إىل التـذكري أبن هـذا الكتـاب وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع لبيـان مـا تركـه املؤلفون
املعاصــرون من كتب خمطوطة .وليس يف ســريهم وأحواهلم ،فاملهم هو "العلم" يعين ما تركه
من أثر قـد يفيـد النـاس إخراجـه بعـد معـاانة يف التـأليف قـد تبلغ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات الطوال ،مع
ختص ـ ــص ومعلومات قد ال توجد يف غريها .فإذا عرف الباحث الكتاب واقتناه ورغب يف
إخراجـه ،فـإنـه ابلتـأكيـد ال يقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر على معلومـات قليلـة عن املؤلف كمـا أوردتـه يف هـذا
الكتاب ،بل س ـ ـ ـ ـ ــيكتب ص ـ ـ ـ ـ ــفحات عنه ،ورمبا اس ـ ـ ـ ـ ــتدل على كتب خمطوطة أخرى له مل
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يتفرع لبحث موض ـ ـ ــوع ش ـ ـ ــهوراً
أوردها ،أو ص ـ ـ ــحح أش ـ ـ ــياء أخطأت فيها ،ففرق بني من َّ
وسـ ـ ــنوات ،وبني هذا الكتاب الذي يورد معلومات قليلة يعتمد فيها على مصـ ـ ــادر كتابية
معظمها خمتصرة.
مث إنين بينت منهجي يف املقدمة حول ذلك وأسبابه...
وبدأ الناقد ابإلشـارة على ما أوردته يف ترمجة " أمحد عبد اجمليد هريدي" املتو سـنة
1408هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من أنه مفت ،قال" :مل أعرف من املفتني يف مصـ ـ ــر رجالً هبذا االسـ ـ ــم منذ
السبعينات حىت اآلن"!
مث قال" :وهذا أمر هني ،لكن ليس لغوايً قط" وأنه اختلط ابسـ ـ ـ ـ ــم أسـ ـ ـ ـ ــتاذ جامعي
ابالسم الثالثي نفسه ،لساين ،مازال حياً".
أقول :اخلطأ الذي وقعت فيه حقاً هو :إضـ ـ ـ ـ ـ ــافة اسـ ـ ـ ـ ـ ــم األب "عبد اجمليد" وسـ ـ ـ ـ ـ ــائر
املعلومات عنه صحيحة ،فهو مفت ،ولغوي!
ولو راجع مص ـ ـ ـ ـ ــادر يف ترمجته لعرف ذلك ،ولكن قال ذلك من ذاكرته وثقافته ،اليت
ال تسـ ـ ــعف املرء يف كل مرة ،بل ال بد من التثبت والتوثيق ،وهذا هو فائدة االسـ ـ ــتشـ ـ ــهاد
من املراجع واملصادر ،اليت ال ينكرها الكاتب أيضاً.
فقد كان مفتياً ملصر بني (1390-1380ه ـ ـ ـ ـ ـ ــ) املوافق (1970-1960م) واختري
عض ـواً يف جممع اللغة العربية س ــنة 1399هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (1979م) لتمكنه من اللغة ،وخاص ــة ما
يتعلق أبلفـاظ القرآن الكرمي ،فكـان مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـاً يف جلنـة املعجم الكبري وجلنـة معجم ألفـاظ
القرآن الكرمي ...وترمجة مسهبة يف كتابه "اجملمعيون يف مخسني عاماً " ص .69

وأقول ألخي األسـ ــتاذ عباس :إن عدم معرفتك ابلشـ ــيء ال يعين عدمه ،وإن املرء إذا
كان متهماً لثقافته أفضـ ــل من أن يكون معجباً هبا ومتكالً عليها ،فاألول خيشـ ــى الوقوع
يف اخلطأ فيحتاط ويبحث ،واآلخر ليس كذلك.
ولعله يقتنع اآلن مبدى أمهية ذكر االسـ ــم الثالثي أو الرابعي للمؤلف ،حىت ال خيتلط
أبمساء آخرين من األمساء الثنائية وما إليها.
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واخلطأ الذي وقع فيه األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ مهدي عالم (معد املرجع املذكور) أنه اكتفى إبيراد
امسـه الثنـائي ،فلمـا كـان لغوايً ووقفـت على مؤلفـات لغويـة حتمـل اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم "أمحـد عبـداحلميـد
هريدي" ظننت أنه هو ،ولو أنه أورد امسه الثالثي ملا حدث هذا اإلشكال واخللط.
وليس بدعاً أن يكون فقيه أو مفت صـ ـ ــاحب كتب وحتقيقات لغوية ،ويف التاريخ ما
هو ش ـ ـ ــاهد على ذلك ،ويف العص ـ ـ ــر احلديث كثري منه أيض ـ ـ ـاً ،فهذا ش ـ ـ ــيخ الفقه املالكي
وش ــيخ جامع الزيتونة بتونس حممد الطاهر بن عاش ــور حقق ديوان بش ــار بن برد يف أربعة
جملدات ،وهو نفســه صــاحب أروع تفســري يف العصــر احلديث وأكثرها فائدة ،أو هو من
بينها ،لعله بعد تفس ـ ــري "الظالل" .وتفس ـ ــريه يس ـ ــمى "التحرير والتنوير " يف ( )30جملداً!
ولو عُملت دراس ـ ـ ـ ــة حول اهتمامات علماء اإلس ـ ـ ـ ــالم ابلعلوم األدبية والعلمية وما إليها،
لكان ذلك مفيداً ومتميزاً.

وقال معلقـاً على ما قلتـه يف ترمجة "مجال محدان" إنه "انعزايل" ،قال" :صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة غري
الئقة فيمن اهتم املوساد ابغتياله يف افتعال حريق ":
أقول :وأين غري الالئق هنــا؟ ومــا العيــب يف أن يكون املفكر منعزالً وهو يف الوقــت
نفسـ ــه عبقري يفيد جمتمعه عن طريق وسـ ــائل إعالمية أخرى غري الكالم؟ أليس املهم هو
اإلنتاج والعمل ومدى فائدته؟
مث إنه صــحيح أنه كان انعزالياً ،فما كان يســتقبل أحداً يف منزله إال ملاماً غري شــقيقته
اليت كانت تزوره اسـبوعياً ،وانعزل أكثر بعد توقيع اتفاقية كامب ديفد ،فكان الذي ِّ
يؤمن
حاجاته اليومية عامل مبرآب الس ــيارات ،وكان التخاطب يتم بينهما أبس ــلوب اتفقا عليه،
سواء ابلطرق على الباب أو التصفيق ابليد ،ومل يتغري هذا األسلوب طوال  25عاماً...
وأخبــار أخرى كثرية عنــه أوردهتــا يف كتــايب "تتمــة األعالم"  111 /1ابالعتمــاد على
عدة مصادر مصرية...
ذكرت من أن "حس ـ ـ ــن قرون" كاتب كبري وانقد بليغ" ،فعلق بقوله "أما هذا
أما ما ُ
الذي مل نقرأ له شيئاً ومل نسمع به ،فال يصح أن يوصف هكذا".
أقول :إن اجلدير ابالهتمام هو التنبيه إىل مغمور ومطمور ليكتشـ ـ ــف ،فلعل فيه خرياً
وفائدة ما كان معروفاً عند الناس.
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وقد ظهرت أعمال كثرية يف ذلك تدل على فض ـ ــل أص ـ ــحاهبا ،وإمنا ألفت كتايب هذا
س ـ ـ ـ ـ مع به ومل يقرأه ،وكيف حيكم عليه
ألجل ذلك ،فكيف ينكر الناقد الكرمي شـ ـ ـ ـ ــيئاً مل ي ـ
وهو مل يره؟ لقد كتب "حس ـ ـ ــن قرون" كماً من البحوث والدراس ـ ـ ــات يف األدب والنقد مل
جيمع ،ما زال يف بطون اجملالت القدمية ...وقد أشرت إىل ذلك هنا لينتدب إليها األدابء
والنقاد فيبحثوا ويدرس ـ ـ ـ ـ ـوا ويظهروا املكنون ...فإذا ظهرت أعماله وقرأها الناقد الكرمي ومل
يعجبه ،فإن إبمكانه أن يبدي رأيه ،وس ـ ـ ــيكون ذلك – أيض ـ ـ ـاً – رأيه وحده .أما ما قلته
فيه أان ،فالنس ــبة إىل ما قرأته عنه يف دراس ــات مطولة ذكرت مص ــادرها يف "تتمة األعالم"
القسم املخطوط .ويذكر القارئ والناقد أنين أشرت يف املقدمة إىل أن هناك أدابء وعلماء
مل يظهر هلم كتاب واحد على الرغم من آاثرهم الكثرية ،وقلت عن أحدهم إنه لو صـ ـ ـ ــدر
كتابه فلرمبا ض ـ ــاهى عمل بروكلمان وس ـ ــيزكني ،فهال قال الناقد إنه مل يس ـ ــمع هبذا املؤلف
ومل يقرأ له فليس هو كذلك؟
وأرجو أن يكون كتـايب هذا فاحتة لالهتمـام ابألعمـال املنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة ذات القيمـة ،وأعرف
أنه استفاد منه البعض ..وكنت واحداً منهم ،فحققت جمموعة كتب ظهر بعضها والباقي
يف الطريق إن ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هللا ،منهـا تـذكرة "طـاهر اجلزائري" الـذي قـد يكون غـائبـاً عن ذاكرة
الناقد الكرمي ،فهو أول مدير لدار الكتب الظاهرية بدمشـ ـ ـ ـ ـ ــق ،وذكر أنه كان مبنزلة حممد
عبده يف س ـ ـ ــورية منه يف مص ـ ـ ــر .وقد حققت ( )25جزءاً من تذكرته من أص ـ ـ ــل ()100
جزء أ ما زال مرمياً يف الظاهرية ،وليست أبجزاء كبرية.
جل ما طبع لطاهر اجلزائري
ولربط ما قلت هنا مبا نقد به األس ــتاذ عباس أقول :إن َّ
رس ـ ــائل ص ـ ــغرية ،فال حيكم عليه وعلى علمه هبذا الذي ظهر له فقط ،بل حيكم عليه من
خالل نتاجه الشامل..
وعندما قلت يف التعريف ابخلميين "زعيم الش ـ ــيعة يف إيران" قال :األص ـ ــوب أن يقال
قائد الثورة اإلسالمية يف إيران وأول مرشد هلا مدة عشر سنوات.
وأقول :إين لس ـ ـ ـ ــت ملزماً ابملص ـ ـ ـ ــطلحات والرمسيات اليت تقوهلا كل دولة يف زعيمها،
ولو كان األمر كذلك المتألت الكتب العلمية الرص ـ ـ ـ ـ ــينة مبا نراه يف الص ـ ـ ـ ـ ــحف من غثاء
كثري ال حقيقة له يف الواقع .وابلنسـ ـ ــبة للخميين فإنه قاد ثورة شـ ـ ــيعية كما يعرف اجلميع،
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ألن الذين قاموا معه معظمهم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيعة ،اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتندت إىل مذهب واحد فقط ،هو مذهب
عامة من
الشيعة االثين عشرية ،ومل يعتربوا يف ذلك أي مذهب آخر ألهل السنة ولو أهنم َّ
يف األرض من املســلمني ،بل مل يعرتفوا أبهل الســنة يف إيران وهم ثلث الشــعب كما يقول
أهـل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة ،فلم يتخـذوا منـه رجالً واحـداً ليكون يف برملـاهنم ،فـالـدولـة مـذهبيـة متـامـاً ال
إسـ ـ ــالمية عامة ،فيكون مرشـ ـ ــدها قائداً للمذهب املتشـ ـ ــيع ال لإلسـ ـ ــالم يف عمومه.فلماذا
أقول ما يقولون هم ،وهل يقبل الكاتب أن يكون املرء كالببغاء يردد ما يردده الناس؟
مث اعرتض علي عندما قلت يف "عبدالرمحن بدوي" إنه فيلسـ ـ ـ ـ ـ ــوف وجودي ،فقال:
"األصوب :دارس فلسفة ومرتجم".
أقول" إذا مل يكن عبدالرمحن بدوي فيلسـ ـ ـ ـ ـ ــوفاً فإنه ال يوجد بني العرب يف العصـ ـ ـ ـ ـ ــر
احلديث فيلسـ ــوف! وقد شـ ــهد له هبذا طه حسـ ــني عندما انقش رسـ ــالته يف الدكتوراه وأنه
أول فيلسوف يف مصر ..وال أطيل فالرجل معروف ،وصدرت فيه كتب ودراسات..
مث اعرتض على قويل يف "عبدهللا بن حمس ـ ـ ـ ــن العزب"" :مؤرخ ،اثئر ،من ص ـ ـ ـ ـ ــنعاء"

وقال" :ما موقع هذه الكلمة من العلم؟ يعين "اثئر" اليت وضع حتتها خطاً.
أقول :لقد ذكر يف ترمجته أنه أسـهم بنصـيب كبري يف حركة "التنوير" ومناهضـة احلكم
اإلمامي ،وأنه أحد رواد احلركة "اإلصالحية" ،ومناضل ،من الطالئع الوطنية ،ومن أنشط
األحرار وأجرأهم على قول احلق ...فإذا كان هذا الطلعة مع آخرين من أمثاله ،كالوريث،
واملطاع ،واملوشـكي ،والعنسـي ،والرباق ،إذ مل يكن هؤالء ثوريني فمن هم؟ وال أعين الثناء
على هذه الكلمة ألبته وال املتصـفني هبا ،ففي القلب عنهم الشـيئ الكثري ،بل هو وصـف
موجز حلاهلم سواء كانوا أخياراً أو أشراراً.
وال أطيـ ــل يف التعليق على مثـ ــل مـ ــا ذكره املؤلف يف هـ ــذا ،وهو ابإلمكـ ــان وزايدة،
كاعرتاضـ ـ ـ ـ ـ ــه على حممد علي غالب أبنه "فيلسـ ـ ـ ـ ـ ــوف أزهري" وأن الصـ ـ ـ ـ ـ ــحيح هو "عامل
أزهري" .وله عشرات الكتب يف الفلسفة والرد على أصحاهبا ،مطبوعاً وخمطوطاً.
مث :تعليقات على املطبوع واحملقق:
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أشـ ـ ـ ـ ــكر الناقد الكرمي على بعض التصـ ـ ـ ـ ــحيحات ،وهي قليلة ابلنسـ ـ ـ ـ ــبة ملا يلزم ،وقد
عدلت وأض ــفت الكثري مما س ـرياه القارئ يف الطبعة الثانية من الكتاب إن ش ــاء هللا .على
أن ما ذكره املؤلف فيه ما ليس بنقد ،بل هو زايدة ثقافة وما إليها ،وبعضـ ـ ـ ـ ـ ــها ال لزوم له
إال من ابب اهلواية واالهتمام الشخصي.
كقوله يف مذكرات حسـ ـ ـ ـ ـ ــني فخري اخلالدي اليت جاءت يف ( )15جملداً :من الذي
يتحمل أن يقرأ جملداً واحداً لسياسي عريب؟"
وقلت يف ترمجة رش ـ ـ ــيد الكيالين :إنه ض ـ ـ ــاع أكثر ش ـ ـ ــعره فجمع أوالده ما تبقى منه،
ُ

فكان مما علقه الناقد" :غنت" املطربة مسرية توفيق بعض أشعاره"!
وما عالقتنا وعالقة املوضـ ـ ــوع ابملطرابت اي أسـ ـ ــتاذ عباس؟ حنن نذكر ما ترك املؤلفون
من خمطوطات فقط وأنت تقول غنت له فالنة وعالنة!!
غري الكتاب ،فال
وإذا أحس ُ
ـنت الظن وقلت إن الكاتب قصـد أحد أوعية املعلومات َ
أظن أن مثل هذ غاب عن الورثة الذين مجعوا ما تبقى من ش ـ ـ ــعره ،وإن اجلهود العربية يف
نظم األغاين وتلحينها وتسـ ـ ــجيلها ونشـ ـ ــرها على نطاق واسـ ـ ــع ومن مث أرشـ ـ ــفتها وحفظها
وإعــادة بثهــا حىت امللــل ،ال تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهيهــا جهود عــامليــة كثرية ،أمــا حفظ جهود العلمــاء
املخلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني من خالل م ـ ـ ثرهم وآاثرهم ،والبح ـ ــث عن خمطوط ـ ــات املؤلفني واملفكرين
وصــانعي احلضــارة واملدنية من العباقرة واملوهوبني املتخصـصــني يف شــىت اجملاالت العلمية،
فق ــد يكون هن ــاك توافق أن ــه ال يبلغ واح ــداً من م ــائ ــة فيم ــا يب ــذل من جهود جت ــاه الفن
يضر أغلبه وال ينفع.
الرخيص ،الذي ُّ
أوردت إلبراهيم السـ ـ ـ ـ ــامرائي مما نشـ ـ ـ ـ ــر له بعد وفاته( :أشـ ـ ـ ـ ــتات مؤتلفات-.
وعندما
ُ
لندن :دار احلكمة1422 ،هـ227 ،ص) فاعرتض بقوله" :هذا الكتاب منشور يف الدار
نفسها بصنعاء ال بلندن ،عام 1990م".
أقول :البياانت اليت ذكرهتا كلها ص ـ ـ ــحيحة ،وفيها أيض ـ ـ ـاً أنه الطبعة األوىل للكتاب،
وهو أمامي وأان أكتب هذا التعقيب .وقد يكون بذلك إعادة طبع فال يكون من شـ ـ ـ ــرط
الكتاب.
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مث إنين شككت فيما يؤكد عليه الكاتب من بعد ،فلم أصحح كل ما قال ،وخاصة
فيما أوردته من بياانت نشر كاملة للكتب ،فرتكت منها ما تركت؛ احتياطاً.
مجة أمحـد
وإذا كـان من تعليق عـارض موجز على بعض مـا ذكره أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً أقول :يف تر ـ
راتـب النفـاخ ،قـال انقـداً" :ذكر لـه من الكتـب احملققـة اليت مل تطبع سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـة ،وهي مجيعهـا
موجودة يف الس ـ ــوق بتحقيق آخرين إال واحداً " أقول :املعلومة اليت ذكرهتا فيه من " إمتام
األعالم" وصـ ــححه أسـ ــتاذ كرمي يعرفه وقال :إنه مل حيقق أايً من هذه الكتب ،فاملعلومات
خطأ من أساسها.
وما ذكره من أن مذكرات عباس حلمي نشـ ـ ـ ـرهتا جملة روز اليوسـ ـ ـ ــف القاهرية ،أقول:
لقد نشــرت يف كتاب مســتقل بعنوان" عهدي" ترمجها جالل حيىي وأصــدرهتا دار الشــروق
سنة 1413هـ.
يبني وضـ ـ ـ ــعُها) وأن
وعندما علق على ما أوردته من مؤلفات علي حممد البجاوي (مل َّ ْ
من بينها ما هو خمطوط ،علق بقوله :إن أربعة منها مطبوع ،ومل يذكر ما هي ،ولو ذكرهـا
حلذفتها من الكتاب ،ومل أعرفها جبهدي الشخصي.
وعندما ذكرت أن مليش ـ ـ ـ ــال عاص ـ ـ ـ ــي ثالثة كتب" حتت الطبع" ومل أقل َّأهنا مل تطبع،

كمـا أورده املؤلف ،فمـا ذكر أنـه حتـت الطبع يعين أن طبعـه وارد وإن مل أورد بيـاانتـه اليت مل
أقف عليها.
قال :بل طبعت مجيعها! أقول :ما فائدة هذا الكالم دون توثيق ودون تفصيل؟ فهل
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبق طبعهـا ،يعين أهنـا طبعـت أثنـاء حيـاتـه ألحـذفهـا من الكتـاب ،أو أهنـا طبعـت بعـد
وفـاتـه؟ وأين ،ومىت؟ إنـه ال بـد من التبيني والتوثيق .وقـد أبقيـت املعلومـات كمـا هي حىت
يتبني يل األمر.
أما استغرابه من عدم إيراد ترمجة رمضان عبد التواب (ت 1422ه ــ) وأنه مما ذكر له
من املخطوط ســنة 1400ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كتاابن مها :مشــكالت العربية وحتدايت العصــر ،والتطور
اللغوي يف عربية القرون األوىل.
أقول :إنــه ال يتــأتى للمرء أن يعرف آاثر املؤلف الكــاملــة املخطوطــة منهـ ا واملطبوعــة
بعد وفاته مباشـ ـ ــرة ،بل ينتظر حىت تصـ ـ ــدر فيه دراسـ ـ ــات من قبل أقرابئه أو تالمذته .وما
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ذكره له الكاتب من خمطوط قبل وفاته ابثنتني وعشـرين ســنة ،أليس من احملتمل أن يكوان
قـد طبعـا يف هـذه املـدة؟ بـل لعـل الثـاين طبع ،حيـث وقفـت لـه على كتـاب بعنوان" التطور
اللغوي :مظاهرة وعلله وقوانينه" صـدر عام 1404هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يف الرايض .ولعل األول قد طبع
أيض ـاً مع تغيري ش ــيء يف عنوانه ...وال أقول إنين مل أورد مثل هذا يف الكتاب ،لكنه قليل
ويف حدود ضيقة ،وبعد البحث.
وأخرياً ،فإن ما ذكره املؤلف من تكرار ترمجة حس ـ ـ ـ ـ ــن حس ـ ـ ـ ـ ــين عبد الوهاب هو كما
قال ،وقد دلين عليه ابحث بُعيد صدور الكتاب ،فلكليهما الشكر.
(سبق نشره يف جملة مكتبة امللك فهد الوطنية)
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(ف)

التفسري اإلسالمي للتاريخ

لألستاذ عماد الدين خليل
خليل ،عماد الدين /التفسـ ـ ـ ـ ــري اإلسـ ـ ـ ـ ــالمي للتاريخ - .ط - .4بريوت :دار العلم للماليني،
1983م327 ،ص.

مقدمة:

معروف بكتاابته التارخيية واإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية واألدبية ،وقد
األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ الباحث عماد الدين خليل
ٌ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت له كتب كثرية ،معظمها رائج ومطبوع أكثر من طبعة ،..وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهرها يف نظري" :مالمح
االنقالب اإلسالمي يف خالفة عمر بن عبدالعزيز" الذي طُبِّع سبع طبعات حىت عام 1405ه ـ ــ،..
كما اش ـ ـ ـ ـ ـ ــتهر كتابه" :هتافت العلمانية" ،..وهذا الكتاب الذي بني أيدينا "التفس ـ ـ ـ ـ ـ ــري اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي
للتاريخ" ،وال أدري ما إذا كانت له طبعة خامسة ..أو سادسة أم ال.
وأذكر يف البـدايـة أنين لن أعرض حملتوايت الكتـاب أو نقـد مـا ورد فيـه من أفكـار واجتهـادات،
وأكتفي ابلتلميح إىل موضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعـاتـه من هـذا اجلـانـب ،وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكون الرتكيز على األخطـاء الواردة فيـه،
ب املرء هلذه األخطاء عندما يعلم حجمها وعدم االنتباه إليها على الرغم من تتايل طبعاته!
َ
ويعج ُ
وال ش ـ ـ ــك أنه يُكتَب لألس ـ ـ ــتاذ عماد الدين الرايدة يف تناول موض ـ ـ ــوع مهم يربط التاريخ بعلم
االجتماع من منظور إسـ ـ ـ ــالمي ،يف هذا العصـ ـ ـ ــر ،وبشـ ـ ـ ــكل موسـ ـ ـ ــع ..فقد عرض نظرايت املثاليني
واملاديني واحلض ـ ــاريني  -هليغل وماركس وتوينيب  -على التوايل  -الذين مل تس ـ ـلَ ْم نظرايهتم من نقص
معتمدا
ووهن يف جوانب كثرية ،..مث قدم التفســري "اإلســالمي" للتاريخ يف الفصــول الثالثة األخرية،
ً
على القرآن وحده يف هذا التفسري..
وحب ــذا لو مسى كت ــاب ــه "التفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري القرآين للت ــاريخ" إ ًذا لك ــان أكثر دالل ــة؛ ف ــإن التفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
"اإلسـ ـ ــالمي" يعين تناول تفسـ ـ ــري التاريخ ابالعتماد على آايت القرآن وأحاديث الرسـ ـ ــول صـ ـ ــلى هللا
عليه وسلم ،ومنهج العلماء املسلمني واجتهاداهتم املأخوذة من القرآن والسنة..
أمورا وكأهنا
وقد أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار املؤلف إىل أمور قد ختفى على كثريين ،بل ما زال بعض الناس يردد ً
"مسلَّمات" ،بينما نرى تصحيحها يف هذا الكتاب؛ يقول املؤلف يف مقدمته (ص :)9 - 8
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"إن القرآن الكرمي يقدم أص ــول منهج متكامل يف التعامل مع التاريخ البش ــري ،واالنتقال هبذا
التعامل من مرحلة العرض والتجميع فحسـ ـ ـ ـ ـ ــب إىل حماولة اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخالص القوانني اليت حت ُك ُم الظواهر
االجتمـاعيـة  -التـارخييـة ،كمـا فعـل ابن خلـدون ،...ولقـد وقع كثري من البـاحثني وفالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة التـاريخ
املعاص ـ ـ ـ ـرين يف خطأ القول أبن (ابن خلدون) هو أول من مارس هذا املنهج ،وأنه ال توجد قبله أيةُ
حماولة يف هذا السـ ــبيل ،ومن ٍ
عجب أن ابن خلدون نف َسـ ـه  -هذا العقل الفذ  -وقع يف اخلطأ ذاته
عندما أكد يف مقدمته أنه مل يعثر على أية حماولة يف هذا اجملال ،وكان أحرى به أن يبني ما يتض ــمنه
القرآ ُن من إشارات تدل على الطريق."...
ض ـ ـ ـ ـا (ص" :)9إن املنهج اجلديد الذي
وعندما ميهد ملنهج القرآن يف دراسـ ـ ـ ــة التاريخ يقول أي ً
يطرحــه القرآن يؤكــد ،أكثر من مرة ،على أن التــاريخ ال يكتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب أمهيتــه اإلجيــابيــة إال أن يتخــذ
كميدان للدراس ـ ـ ـ ــة واالختبار ،تس ـ ـ ـ ــتخلص منه القيم والقوانني اليت ال تس ـ ـ ـ ــتقيم أيةُ برجمة للحاض ـ ـ ـ ــر
ـلوب الفين يف العرض والتحليل سـ ـ ـ ــوى جسـ ـ ـ ــر حتمل عليه
واملسـ ـ ـ ــتقبل إال على هداها ،وليس األسـ ـ ـ ـ ُ
العروض والنتائج النهائية ألية ممارسـ ــة يف حقول التاريخ ،ولسـ ــنا ندري سـ ــببًا صـ ـ َّـد املسـ ــلمني األوائل
عن اكتش ـ ــاف هذا املنهج والتعامل معه س ـ ــوى أن الفكر البش ـ ــري عامة ،والفكر التارخيي على وجه
أساسا."...
اخلصوص ،ما كان قد بلغ درجة من النضج والتطور تتيح له ذلك ً
ويف إشـ ــارة لطيفة منه إىل املقارنة بني املنهج القرآين واملنهج الوضـ ــعي يف تفسـ ــري التاريخ يقول
يف (ص:)105
"ومن عجــب أن القرآن الكرمي ،املنبثق عن علم هللا الكــامــل ورؤيتــه احمليطــة مبجرايت الزمــان
كله ماض ـ ــيًا وحاض ـ ـ ًـرا ومس ـ ــتقبالً ،مل يس ـ ــرف يف نبوءاته التارخيية ،واكتفى منها مبا يُع ُّد على أص ـ ــابع
عدد من كبار الوض ـ ـ ـ ـ ــعيني كهيغل
اليدين؛ ألنه مل ِّجي ْئ لكي يكون كتاب تنبؤات ..هذا بينما مارس ٌ
وش ــبنجلر وماركس ،يف تفس ــريهم للتاريخ ،إس ـرافًا خياليًّاُّ ،
ومدوا أبص ــارهم ص ــوب املس ــتقبل اجملهول،
ضـا ،وهم الذين ميلكون عقوالً بشـرية،
يرمسون على صـفحاته الالهنائية نبوءاهتم اليت يعقب بعضـها بع ً
مهمـا بلغ من مقـدرهتـا ونفـاذهـا فـإن معطيـاهتـا ال تعـدو أن تكون انعكـا ًس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا منظ ًمـا ملـا تقـدمـه منـافـذ
احلس احملدودة من أوليات ،ومن عجب كذلك أن يطلق بعضـ ـ ــهم على نبوءاته تلك مسة (العلمية)،
وجتاوز الوقائع إىل ما
املنهج التجرييب الذي يرفض الظن والتخمني َ
األمر الذي يتناقض أسـ ـ ـ ـ ـ ــا ًسـ ـ ـ ـ ـ ـا و َ
وراءها".
مالحظات:
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وبعد أن تبني للقارئ أمهية الكتاب وعمق ما يبحث فيه ،فإنين أقدم ثالث مالحظات ،أرى
من األمهية أن يلتفت إليها املؤلف ويستدركها يف طبعة الحقة.
وأوهلا أن ِّ
ف ما قاله عن النيب سليمان  -عليه الصالة والسالم ،قال يف (ص :)221
حيذ َ
" ...ألن الرجل النيب الذي ُس ـ ِّخر له طاقات الكون ،ومنه النفط واحلديد الســائل ،وحشــرت
حتت قدميه النار واجلان والرايح ،ينتهي به األمر إىل املوت ،لكي ما تلبث الديدان ،أقذر احلشرات
وأحطها ،أن أتكل منه"!
حرم على األرض أن أتكل أجساد
وقد ورد قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا عز وجل قد َّ
األنبياء عليهم السالم))؛ رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي.
وقد أشـ ـ ــار املؤلف يف اهلامش إىل أن ما كتبه هو عن كتابه (مواقف) (قيد اإلعداد)! فليعدل
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ،وهـل مـا زال الكتـاب قيـد اإلعـداد؟ أم أن املؤلف ذكر هـذا يف طبعـة الكتـاب األوىل
هنـاك أي ً
وبقي هكذا حىت حينه؟!
واثنيها ما قاله يف (ص :)278
" ..تعمق يف ذهن املسلم العادي و ِّ
املشرع وحتذرمها يف الوقت نفسه."..
وإذا كان البعض يسـ ـ ـ ــتعمل كلمة (املشـ ـ ـ ـ ِّـرع) فلضـ ـ ـ ـ لة ثقافته اإلسـ ـ ـ ــالمية ،وعدم تنبهه إىل أن
املشـ ــرع هو هللا ورسـ ـوله ،واألَوىل ابلكتَّاب املسـ ــلمني أن حيذروا من اسـ ــتعمال هذه الكلمة إذا كانت
تطلق على غري هللا ورسوله ،وينبِّهوا غريهم إليها.
واثلثها ما قاله يف (ص :)241
"إال أن مصـ ـ ـ ــادر القوة والطاقة يف صـ ـ ـ ـراع احلق والباطل ال تكمن  -كما يعلمنا القرآن  -يف
التباين العددي ،وهو تباين كمي ال يقاس ابلتباين النوعي احلاسـ ـ ـ ـ ــم بني معسـ ـ ـ ـ ــكري اإلميان والكفر
ِّ ِّ
ِّ
صـ ـ ـ ـ ـابِّرو َن يَـ ْغلِّبُوا ِّمائَـتَ ْ ِّ
ني َوإِّ ْن يَ ُك ْن ِّمْن ُك ْم ِّمائَةٌ يَـ ْغلِّبُوا أَلْ ًفا ِّم َن الَّ ِّذي َن َك َف ُروا
{إ ْن يَ ُك ْن مْن ُك ْم ع ْشـ ـ ـ ـ ـُرو َن َ ُ
ِّأب ََّهنُْم قَـ ْوٌم َال يَـ ْف َق ُهو َن} [األنفال.]65 :
وهذه اآلية منسـ ــوخة ،وكان األَوىل ابملؤلِّف أن يسـ ــتشـ ــهد ابآلية التالية هلا مباشـ ــرة ،وهي قوله
ِّ
ِّ ِّ
َن فِّي ُكم َ ِّ
ص ـابِّرةٌ يَـ ْغلِّبُوا ِّمائَـتَ ْ ِّ
ني َوإِّ ْن
تعاىلْ :
َّف َّ
{اآل َن َخف َ
اَّللُ َعْن ُك ْم َو َعل َم أ َّ ْ
ض ـ ْع ًفا فَإ ْن يَ ُك ْن مْن ُك ْم مائَةٌ َ َ
ني ِّإبِّ ْذ ِّن َِّّ
اَّلل َمع َّ ِّ
ف يَـ ْغلِّبُوا أَلْ َف ْ ِّ
ين} [األنفال.]66 :
يَ ُك ْن ِّمْن ُك ْم أَلْ ٌ
اَّلل َو َُّ َ
الصاب ِّر َ
صحيحا.
ويبقى اهلدف من استشهاد املؤلف ابآلية
ً
أخطاء ..على اهلامش:
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ـت :إهنــا "على اهلــامش" إض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــة إىل األخطــاء الطبــاعيــة الكثرية اليت وقعــت يف اآلايت
وقلـ ُ
القرآنيـة ،وعـدد األخطـاء اليت وقعـت يف هـذه اآلايت أضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـاف جمموع األخطـاء اإلمالئيـة والنَّحويـة
والطبــاعيــة يف الكتــاب كلــه ..وهــذا مــا يــدهش لــه املرء ح ًّق ـا! فــإن العــادة أن يهتم بطبــاعــة اآلايت
ومراجعتها بدقة ،واالهتمام بش ـ ـ ـ ــكلها وحركاهتا أكثر من أي ش ـ ـ ـ ــيء آخر ،ويفض ـ ـ ـ ــل تص ـ ـ ـ ــويرها من
املصحف على الرسم العثماين لتجنُّ ِّ
ب الوقوع يف األخطاء ،وهذا عكس ما حصل يف هذا الكتاب!
وينبغي أن تعتين دور النشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ابلكتـب الرائجـة ،أو كتـب كبـار املؤلفني أكثر من غريهـا ،وال
يكلفها ذلك أكثر من مص ـ ــحح يراجع هلا الكتاب ،ويص ـ ــحح ما ورد فيها من أخطاء؛ إذ إن خطأ
احدا يف الكتاب يتكرر بعدد نسخه املطبوعة.
و ً
ـلوب
وقبل البدء يف ذكر هذه األخطاء ..يدرك القارئ من بداية تص ـ ـ ـ ـ ــفحه للكتاب أن أس ـ ـ ـ ـ ـ َ
حافزا لالسـ ـ ـ ـ ــتمرار يف
املؤلف غري سـ ـ ـ ـ ــهل ،بل فيه صـ ـ ـ ـ ــعوبة ال جيد فيه القارئ العادي تشـ ـ ـ ـ ــوي ًقا وال ً
نوعا من الفلسفة..
مطالَعته ،وإن كانت الكتابة يف مثل هذا اجملال تتطلب ً
عذر له أن يبقى
وإذا كان املؤلف قد وضـ ـ ـ ـ ــعه لطالب جامعة املوصـ ـ ـ ـ ــل ،قسـ ـ ـ ـ ــم التاريخ ،فال َ
يقرؤه املتخصــص وغري املتخصــص ،ويف نظري أن
أســلوبه على ما هو عليه ما دام أنه جعله " ً
كتااب" َ
إبمكانه تسهيل أسلوبه؛ فهو أديب ،وله كتاابت أدبية ابرزة.
وقد وقفت طويالً أمام كلمة (فسلجة) ص  ،187وحاولت أن أربطها مبا قبلها وما بعدها..
ووجداان" ،فعلِّمت أن املؤلف قد تص ـ َّـرف يف
وروحا وعقالً وفس ــلجة
ً
حيث ورد " ..جس ـ ًـدا وعاطفة ً
كلمة (فس ـ ــيولوجيا) ،و"ص ـ ــرف" منها املص ـ ــدر (فس ـ ــلجة)! كما نقول (التكلجة) من (التكنولوجيا)
أخريا (املثلجـ ــة) من (امليثولوجيـ ــا) ،وللمؤلف
و(اجلَيل َجـ ـة)  -بفتح اجليمني  -من (اجليولوجيـ ــا) ،و ً
(تصرفات) غريبة يف (تصريف) أمثال هذه الكلمات مل ِّأج ْدها عند غريه.
ولوحظ أنه يستعمل كثريا كلمة (وابلتايل) ،وهي خطأ شائع ،صواهباِّ :
(من َمثَّ).
ً
دورا) بينما أحبذ ابتعاد الكتاب عن هذا االستعمال غري
وكذلك استعماله الكثري ل ـ ( :يلعب ً
كبريا ...إخل،
كبريا يف حيـاة األ َّمـة ..والرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول لعـب ً
الالئق ،فرتاهم يقولون :القرآن يلعـب ً
دورا ً
دورا ً
فما هذا "اللعب" ابلكالم! أوخلَ ِّ
ت اللغةُ من كلمات تقوم مقامها؟!
ََ
إن من أسهل ما يتبادر إىل الذهن استعمال( :يقوم بدور) بدل (يلعب).
ويف ص  250س  3وردت مجلــة ركيكــة ينبغي تعــديلهــا ..قولــه" :كــان دائ ًم ـا مبثــابــة هــدف
يتحرك إليه الذين يتخبطون حتت أو الذين يتقلبون يف الظلمات".
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أخطاء إمالئية:

ص  144س  5التواءًا = التواءً.
 219س  7وعطاءًا = وعطاءً.
أخطاء حنوية:
"كلما" ظرف يفيد الشـ ــرط؛ فهو على هذا حيتاج إىل فعل وجواب ،ومن اخلطأ تكريرها ،فال
يقال :كلما جئتين كلما أكرمتك ،وقد وقع مؤلِّفنا يف هذا اخلطأ يف أكثر من مكان ،وهذه إشـ ـ ـ ـ ـ ــارة
إىل الصفحات واألسطر اليت كررت فيها "كلما":
ص  62س  ،11ص  189س ،9ص  260س  ،1ص  269س  ،1ص  289س ،6
ص  289س  ،8ص  291س .18
ض ـا ال جيوز تكريرها يف اجلواب ،وقد كررها املؤلف مع اجلواب يف عدة مواض ــع،
و"حيثما" أي ً
انظر ص  293س  ،8وص  304س  ،5وأماكن أخرى غريها.
ويف ص  69س  6ورد قوله" :أحد أكرب أخصـائيي الدول النامية" ،وصـحتها" :خمتصـي" من
"اختص" ،أو "متخصصي" من "ختصص" ،ويف ص  223س  21قال" :مبجرد أن جنمع إىل بعض
كل اآلايت اليت تغذي هذا املوقف "..والصحيح أن يقال ... :أن جنمع إىل بعضها البعض.
أخطاء طباعية:
ص  38س  :13كان وما يزل =  ..وما يزال.
ص  57س  :10 - 9أي أي أن االحرتام = (أي) مكررة.
ص  87س  :15الربوليتاراييني = الربوليتاريني.
ص  93س  :7يقوم الباحث يف حترية عن احلقيقة = حتريه ..
ص  105س  :19منافد احلس = منافذ..
ص  186س  :10فرتات مقتطعة =  ..متقطعة.
ص  206س  :13إهدار لطاقات اإلنسان أو جتميدها =  ..أو جتميد هلا.
ص  251س  :4اليت تنبثق =  ..تنبثق.
ص  282س  :21وقينمها = وقيمها.
ص  321س  :1استنفذت كافة مربرات بقائها = استنفدت ..
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األخطاء الواردة يف اآلايت القرآنية:

نظرا لكثرهتا
وكان اهلدف من هذه الكتـابة هو التنبيـه إىل األخطـاء الواردة يف اآلايت القرآنيـةً ،
ابلنسبة إىل جمموع األخطاء األخرى كما ذكرت.
اك ِّم ْن لَ ُد َّان ِّذ ْكًرا} [طه.]99 :
{وقَ ْد آتَـْيـنَ َ
ص  107س َ :10
ورد يف الكتاب (أتيناك) هبمزة ال مد.
ك ِّم ْن ُر ُسـلِّنَا َوَال َِّجت ُد لِّ ُسـنَّتِّنَا َْحت ِّو ًيال} [اإلسـراء:
ص  110س ُ { :13سـنَّةَ َم ْن قَ ْد أ َْر َسـْلنَا قَـْبـلَ َ
.]77
ورد يف الكتاب ...( :أرسلنا من قبلك من رسلنا ولن جتد.)...
ِّ َّ ِّ
ين َكانُوا ِّم ْن قَـْبلِّ ِّه ْم} [غافر.]21 :
ص  114س { :15فَـيَـْنظُُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الذ َ
ويف الكتاب ...( :كانوا قبلهم).
ِّ
ِّ
ني} [الزخرف.]5 :
ص  115س { :2أَفَـنَ ْ
ص ْف ًحا أَ ْن ُكْنـتُ ْم قَـ ْوًما ُم ْس ِّرف َ
ب َعْن ُك ُم الذ ْكَر َ
ض ِّر ُ
ورد يف الكتاب (إن كنتم)!
َح َس ُن أَ َاث ًاث َوِّرئْـيًا} [مرمي.]74 :
ص  115س ُ :16
{ه ْم أ ْ
يف الكتاب ..( :أاث ًاث وراي).
ِّ
اه ْم} [سبأ.]45 :
{وَما بَـلَغُوا م ْع َش َار َما آتَـْيـنَ ُ
ص  116س َ :3
يف الكتاب ..( :ما أتيناهم) ابهلمز وليس املد.
ول أ َْمثَـلُ ُه ْم طَ ِّري َقةً إِّ ْن لَبِّثْـتُ ْم إَِّّال يَـ ْوًما} [طه.]104 :
ص  120س { :5إِّ ْذ يَـ ُق ُ
ورد يف الكتاب( :لبثت) بدل (لبثتم).
اَّلل ِّيف مو ِّ
اط َن َكثِّ َريٍة} [التوبة ،]25 :وليس التوبة.26 :
ص  130آخر سطر{ :لََق ْد نَ َ
صَرُك ُم َُّ َ َ
يف الكتاب( :ولقد .)...
يق ِّمْنـ ُه ْم بَِّرِّهبِّ ْم يُ ْش ِّرُكو َن} [الروم.]33 :
ص  137س { :16إِّ َذا فَ ِّر ٌ
يف الكتاب .. :سقطت كلمة (منهم) من اآلية.
ِّ
ِّ
ك الْ ُقَرى بِّظُْل ٍم َوأ َْهلُ َهـا َغـافِّلُو َن} [األنعــام:
ك ُم ْهلـ َ
ك أَ ْن َملْ يَ ُك ْن َربـُّ َ
ص  139س { :16ذَلـ َ
.]131
يف الكتاب :قدمت كلمة (ربك) على (مل يكن)!
ك بِّغَ ِّْري ِّحس ٍ
اب} [ص.]39 :
ص  143س { :1فَ ْامنُ ْن أ َْو أ َْم ِّس ْ
َ
يف الكتاب( :أو امسك) بدون مهزة.
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َّ ِّ
ين َآمنُوا َوَملْ يَـ ْلبِّ ُسوا إِّميَ َاهنُْم بِّظُْل ٍم} [األنعام.]82 :
ص  146س { :7الذ َ
ويف الكتاب :مت شكل كلمة( :يلبسوا) بضم ايئها!
وكذلك شكلت ابلضم يف ص  312س .11
ص  151س ِّ :14
ت ُك ُّل نَـ ْف ٍ
ت َوُه َو أ َْعلَ ُم ِّمبَا يَـ ْف َعلُو َن} [الزمر.]70 :
س َما َع ِّملَ ْ
{وُوفيَ ْ
َ
ورد يف الكتاب( :وهم) بدل (وهو)!
آايِّيت} [األنبياء.]37 :
{سأ ُِّري ُك ْم َ
ص  159س َ :3
يف الكتاب( :سأوريكم.)..
وهو كتابة الرس ـ ـ ــم العثماين ،ولكن يف ش ـ ـ ــكل هذه الكتابة مص ـ ـ ــطلحات ،وإذا ُكتِّبت طباعيًّا
هبذا الرسم فينبغي التقيُّد مبصطلحاته.
فقد وض ــع على الواو من (س ــأوريكم) الص ــفر املس ــتدير ،الذي إذا وض ــع فوق ِّ
حرف علَّة َّ
دل
على ز ِّ
ايدة ذلك احلرف ،فال ينطق به يف الوصــل وال يف الوقف ،وهو غري (الصــفر املســتطيل) القائم
فوق ألف بعدها متحرك ،فهو يدل على زايدهتا وصـ ـ ـ ـ ـ ـ الً ال وق ًفا ،حنو{ :أ ََان َخ ْريٌ ِّمْنهُ} [األعراف:
.]12
وكذلك كتابة{ :بَ ْسـطَةً} ابلصـاد ..ص  193س  ،6ينطبق عليه ما قلنا عن الكتابة ابلرسـم
العثماين ،وهي يف سورة األعراف اآلية .129
ص  159س َ { :12ك َّال لَ َّما يَـ ْق ِّ
ض َما أ ََمَرهُ} [عبس.]23 :
وورد يف الكتاب( :ملا يقضي).
ِّ
ص  182س { :8وَكثِّري ِّمن الن ِّ ِّ
اب} [احلج.]18 :
َّاس َوَكثريٌ َح َّق َعلَْيه الْ َع َذ ُ
َ ٌ َ
يف الكتاب :سقطت (كثريٌ) الثانية.
ٍ
ص  182س ِّ َّ :4
ٍ ِّ
يل} [الزمر.]62 :
{اَّللُ َخال ُق ُك ِّل َش ْيء َوُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْيء َوك ٌ
يف الكتاب( :إن هللا!)..
امهَا إَِّّال ِّاب ْحلَ ِّق} [الدخان.]39 :
{ما َخلَ ْقنَ ُ
ص  182س َ :16
يف الكتاب( :وما خلقنامها).
اَّلل َّ ِّ
ض ِّاب ْحلَ ِّق} [اجلاثية.]22 :
الس َم َوات َو ْاأل َْر َ
{و َخلَ َق َُّ
ص  183سَ :1
هذه اآلية الكرمية يف سـورة اجلاثية ،اآلية  ،22وليسـت يف سـورة الدخان كما يف اهلامش 26
من الصفحة املذكورة.
ض أَإِّلَه مع َِّّ
اَّلل قَلِّ ًيال َما تَ َذ َّك ُرو َن} [النمل.]62 :
{وَْجي َعلُ ُك ْم ُخلَ َفاءَ ْاأل َْر ِّ ٌ َ َ
ص  184س َ :23
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هذه اآلية يف سورة النمل رقم  ،62وليست يف سورة النحل كما يف اهلامش .8
{ه َو أَنْ َشأَ ُك ْم ِّم َن ْاأل َْر ِّ
استَـ ْع َمَرُك ْم فِّ َيها} [هود.]61 :
ص  194س ُ :7
ض َو ْ
يف الكتاب ...( :هو الذي أنشأكم يف األرض!)..
ص  195س  :1ورد قوله:
ٍ
ت لِّلن ِّ
َّاس} [آل عمران."]110 :
ُخ ِّر َج ْ
{خ ْ َري أ َُّمة أ ْ
"ويف مكان آخر يصف هذه األمة أبهناَ :
ِّ
غري ٍ
خمل بقراءهتا القراءة الصـ ـ ـ ــحيحة ،وكان
وكنت أفضـ ـ ـ ـ ُل أن يكون ما وصـ ـ ـ ــله املؤلف ابآلية َ
يفضل أن يقول :ويف مكان آخر يصف هذه األمة بقولهُ { :كْنـتُ ْم َخ ْ َري أ َُّم ٍة} [آل عمران.]110 :
ِّ
ِّ ِّ
ني} [األعراف.]85 :
ص  196س َ { :11ذل ُك ْم َخ ْريٌ لَ ُك ْم إِّ ْن ُكْنـتُ ْم ُم ْؤمن َ
ويف الكتاب( :ذلك خري إن كنتم).
ِّ ِّ
ص  196س { :12وأَ ِّ
ِّ ِّ
ين} [األعراف ،]142 :هذه اآلية يف
َ ْ
يل الْ ُم ْفسـد َ
صـل ْح َوَال تَـتَّب ْع َسـب َ
سورة األعراف ،رقم  142وليس  182كما يف اهلامش .16
ِّ
ض َم ْه ًدا[ }...الزخرف.]10 :
ص  202س { :12الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
ورد يف اهلامش  3أهنا يف سورة الزخرف  - 10جـ  ،1والصحيح.13 - 10 :
َش َّد قُـ َّوًة} [غافر.]82 :
ص  210س َ { :7كانُوا أَ ْكثَـَر ِّمْنـ ُه ْم َوأ َ
يف الكتاب ...( :أكثر منهم قوة).
ص  213س ِّ :12
ت أ َْه َواءَ ُه ْم بَـ ْع َد الَّ ِّذي َجاءَ َك ِّم َن الْعِّْل ِّم} [البقرة.]120 :
{ولَئ ِّن اتَّـبَـ ْع َ
َ
يف الكتاب ...( :بعد ما جاءك .)...
ال إَِّّمنَا الْعِّْلم ِّعْن َد َِّّ
اَّلل} [األحقاف.]23 :
ص  213س { :14قَ َ
ُ
يف الكتاب( :وقال .)...
ض ًال} [سبأ.]10 :
ود ِّمنَّا فَ ْ
{ولََق ْد آتَـْيـنَا َد ُاو َ
ص  218س َ :11
يف الكتاب( :أتينا) هبمزة!
ِّ
ِّ
ني}
ني َ .........ولََق ْد َ
آابءَ ُه ْم َ
ض ـ ـ ـ ـ ـ َّل قَـْبـلَ ُه ْم أَ ْكثَـ ُر ْاأل ََّول َ
ض ـ ـ ـ ـ ـال َ
ص  239س { :4إِّ َّهنُْم أَلْ َف ْوا َ
[الصافات.]71 - 69 :
يف الكتاب( :واهنم ألفوا  .....ولقد ضل أكثر األولني).
ص  241س { :14لََق ْد ِّجْئـنَا ُك ْم ِّاب ْحلَ ِّق} [الزخرف.]78 :
يف الكتاب( :بل جئناكم ابحلق.)..
السمو ِّ
ص  242س { :5وِّمن ِِّّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ض} [الروم.]22 :
َ ْ َ
آايته َخ ْل ُق َّ َ َ
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يف الكتاب( :ومن ومن آايته!)..
َب أ ََان َوُر ُسلِّي} [اجملادلة.]21 :
اَّللُ َألَ ْغلِّ َ َّ
ب َّ
ص  248س َ { :10كتَ َ
هذه اآلية يف سورة اجملادلة ،رقم  21وليس  20كما يف اهلامش .67
ِّ
ِّ ٍ
وها} [اإلسراء.]58 :
{وإِّ ْن م ْن قَـ ْريَة إَِّّال َْحن ُن ُم ْهل ُك َ
ص  257س َ :8
يف الكتاب ..( :إال وحنن .)..
ِّ
اعةً َوَال يَ ْستَـ ْق ِّد ُمو َن} [النحل.]61 :
َجلُ ُه ْم َال يَ ْستَأْخ ُرو َن َس َ
ص  258س { :10فَِّإ َذا َجاءَ أ َ
يف الكتاب ..( :فال يستأخرون !)..
اَّلل َكا َن بِّعِّب ِّاد ِّه ب ِّ
ص  258س { :18فَِّإ َذا َجاء أ َ ِّ
ص ًريا} [فاطر.]45 :
َ َ
َجلُ ُه ْم فَإ َّن ََّ
َ
بصريا).
ورد يف الكتاب( :فإذا جاء أجلهم كان هللا بعباده ً
ِّ
ك ِّأب َّ
ك ُمغَِّ ًريا نِّ ْع َمـ ـةً أَنْـ َع َم َهـ ـا َعلَى قَـ ْوٍم َح َّىت يـُغَِّريُوا َمـ ـا
َن َّ
اَّللَ َملْ يَـ ـ ُ
ص  261س { :13ذَلـ ـ َ
ِّأبَنْـ ُف ِّس ِّه ْم} [األنفال.]53 :
ويف الكتاب( :ذلك أن هللا ...على قوم قط حىت يغريوا!!!)...
ص  268س ِّ :14
َّن َخلَ ْقنَا أ َُّمةٌ يَـ ْه ُدو َن ِّاب ْحلَ ِّق َوبِِّّه يَـ ْع ِّدلُو َن} [األعراف.]181 :
{ومم ْ
َ
هذه اآليةُ الكرمية يف س ــورة األعراف ،ورقمها  181وليس  159كما يف اهلامش  ،10واآلية
 159يف هذه السورة هيِّ ِّ :
وسى أ َُّمةٌ يَـ ْه ُدو َن ِّاب ْحلَ ِّق َوبِِّّه يَـ ْع ِّدلُو َن} [األعراف.]159 :
{وم ْن قَـ ْوم ُم َ
َ
ص  271س { :19 - 18فَـ َف َسـ ـ ـ ُقوا فِّ َيها فَ َح َّق َعلَْيـ َها الْ َق ْو ُل فَ َد َّم ْرَان َها تَ ْد ِّم ًريا * َوَك ْم أ َْهلَكْنَا
ِّ ِّ ِّ
ِّ
وب ِّعب ِّاد ِّه خبِّريا ب ِّ
وح وَك َفى بِّربِّ َ ِّ ِّ
ص ًريا} [اإلسراء.]17 ،16 :
ك ب ُذنُ َ َ ً َ
َ
م َن الْ ُق ُرون م ْن بَـ ْعد نُ ٍ َ
بصريا)!
ويف الكتاب( :ففسقوا فيها فحق القول عليها ...وكفى بذنوب عباده ً
ِّ
ِّ
ِّ
آابءَ ُك ْم} [الزخرف.]24 :
ص  274س { :8قَ َ
ال أ ََولَ ْو جْئـتُ ُك ْم ِّأب َْه َدى ممَّا َو َج ْد ُْمت َعلَْيه َ
ويف الكتاب( :قل :أولو.)..
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ين ظَلَ ُموا} [هود:
ص  275س { :16 - 15فَـلَ ْوَال َكـا َن م َن الْ ُق ُرون َ ..........واتـَّبَ َع الـذ َ
.]116
يف الكتاب( :فلو ال نفر من القرون ...وأتبع)!!
ضو َن} [األنبياء.]12 :
َح ُّسوا َأبْ َسنَا إِّذَا ُه ْم ِّمْنـ َها يَـ ْرُك ُ
ص  275س { :21فَـلَ َّما أ َ
يف الكتاب ...( :إذا هم منا.)...
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وأشـري هنا إىل أنه ال ينبغي للمؤلف أن يضـع كالمه بني خطي اعرتاض ضـمن اآلية ،بل عليه
أن يغلق القول قبـل أن يبـدأ كالمـه ،ويفتحـه اثنيـة عنـدمـا ينهي الكالم ،وتبـدأ تكملـة اآليـة ،كمـا يف
التفاسري.
ـهدا ابآليتني  34و 35من سـ ــورة
وقد وقع املؤلف يف خطأ عندما قال يف ص  277مسـ ــتشـ ـ ً
كثريا منهم  -أي اليهود  -يس ـ ـ ــارعون يف اإلمث والعدوان)..؛ فكلمة (أي اليهود) هي
التوبة( :وترى ً
من عند املؤلف.
ضـ ـ ـ ـا ،ففي ص :275
واملشـ ـ ـ ــكلة أنه يتصـ ـ ـ ــرف فيضـ ـ ـ ــع خطي االعرتاض بني كلمات اآلية أي ً
{فلوال نفر من القرون  -من قبلكم  -أولو بقية}.
فـ (من قبلكم) هي من القرآن.
اإلشكال.
وااللتزام بفتح وإغالق األقواس لآلايت يُزيل هذا
َ
ِّ
ِّ
ك ِّصيَ ًاما} [املائدة.]95 :
ني أ َْو َع ْد ُل َذل َ
ام َم َساك َ
َّارةٌ طَ َع ُ
ص  279س { :15أ َْو َكف َ
هذه اآلية يف سورة املائدة ،ورقمها  95وليس  985كما يف الكتاب.
ص  286س { :15اي ِّعب ِّاد َّ ِّ
ين َآمنُوا إِّ َّن أ َْر ِّضي َو ِّاس َعةٌ} [العنكبوت.]56 :
ي ا لذ َ
َ َ َ
ويف الكتاب ..( :أن أرضي.)..
اَّلل َِّمس ِّ
{ح َّىت يـُغَِّريُوا َما ِّأبَنْـ ُف ِّس ِّه ْم َوأ َّ
يم} [األنفال.]53 :
َن ََّ ٌ
ص  288س َ :3
يع َعل ٌ
ويف الكتاب :سقطت (أن) من اآلية.
ني وِّمن الْم ْع ِّز اثْـنَ ْ ِّ
ص  296س ََ{ :3ثَـانِّيَ ـةَ أ َْزو ٍاج ِّمن ال َّ ِّ ِّ
ني قُـ ْل آلـ َّـذ َكَريْ ِّن َحَّرَم أَِّم
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأْن اثْـنَ ْ َ َ َ
َ َ
ِّ
ام ْاألُنْـثَـيَ ْ ِّ
ْاألُنْـثَـيَ ْ ِّ
ني} [األنعام.]143 :
ني أ ََّما ا ْشتَ َملَ ْ
ت َعلَْيه أ َْر َح ُ
يف الكتاب ..( :ومن املعر اثنني ومن البقر اثنني قل الذكرين!)..
آَّللُ أ َِّذ َن لَ ُك ْم} [يونس.]59 :
{و َح َالًال قُ ْل َّ
ص  296س َ :11
يف الكتاب( :قل هللا).
ص ِّاد ِّه} [األنعام.]141 :
{وآتُوا َحقَّهُ يَـ ْوَم َح َ
ص  296س َ :14
يف الكتاب( :وأتوا).
ص  311س { :10أُولَئِّـ َّ ِّ
ِّ ِِّّ ِّ ِّ ِّ
ت أ َْع َمـا ُهلُْم} [الكهف:
َ
ين َك َف ُروا ِّآب َايت َرهب ْم َول َقـائـه فَ َحبِّطَـ ْ
ك الـذ َ
.]105
يف الكت ــاب :سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقط ــت كلم ــة (ولق ــائ ــه) ،ويف اهل ــامش  15أن اآلايت من ،105 - 13
والصحيح من .105 - 103
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ِّ
ك}
ب لَنَ ـا ِّيف َه ـذ ِّه ال ـ ُّـدنْـيَ ـا َح َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنَ ـةً َوِّيف ْاآل ِّخَرِّة إِّ َّان ُه ـ ْد َان إِّلَْي ـ َ
{وا ْكتُ ـ ْ
ص  312س َ :16
[األعراف.]156 :
يف الكتاب ...( :ويف اآلخرة حسنة)!
ِّ
وان فَ ِّهتِّ ْم َع َذ ًااب ِّض ْع ًفا} [األعراف.]38 :
َضلُّ َ
{ه ُؤَالء أ َ
ص  318س َ :10
ويف الكتاب ...( :فائتهم.)..
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ض ِّم ْن بَـ ْع ِّد ِّه ْم}
ص  324س { :3فَأ َْو َحى إِّلَْي ِّه ْم َرُّهبُْم لَنُـ ْهل َك َّن الظَّالم َ
ني * َولَنُ ْسـكنَـنَّ ُك ُم ْاأل َْر َ
[إبراهيم.]14 ،13 :
يف الكتاب( :فأوحى إليهم ربك ...ولنسكننكم يف األرض)!
ك هم الْ َف ِّ
ص  324س { :15ومن َك َفر بـع َد ذَلِّ َ ِّ
اس ُقو َن} [النور.]55 :
ََ ْ َ َْ
ك فَأُولَئ َ ُ ُ
يف الكتاب( :يعد) بدل (بعد).
(نشر يف جملة "عامل الكتب" ابلرايض (رجب 1408هـ) ).
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(ص)
معلمة املغرب
ونظرات يف أعالمها
مقدمة وتعريف
"معلمة املغرب" موسـ ـ ــوعة ضـ ـ ــخمة يف كل ما يتعلق ابملغرب األقصـ ـ ــى الشـ ـ ــقيق ،والرتكيز
فيهــا هو على النواحي العلميــة والثقــافيــة ،وأخص من ذلــك اهتمــامهــا ابلرتاجم وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
األعالم أكثر من كل املوضـ ــوعات فيها ،فهي تشـ ــغل أكثر من نصـ ــف املوسـ ــوعة كاملة،
بـل قـد ال أابلغ إذا قلـت إهنـا متثـل ثلثي الكتـاب! وال غرو يف ذلـك واملغرب هو أكثر من
يهتم ابلرتاجم من بني الدول العربية ،وينافسـ ـ ــهم يف ذلك أهل الشـ ـ ــام ،الذي يكثرون من
التأليف يف التأريخ للعلماء واألدابء ...وبالد العراق كذلك...
ـرقي خاصـ ــة ،فقد أحبرت يف صـ ــفحاهتا وقلبتها ورقة
ويف "املعلمة" ما هو جديد على املشـ ـ ِّ
ورقة حىت آخرها ،ووجدت فيها الكثري مما مل أقرأه ،وما مل أمسع به ،وخاصة عن صحرائها
ورجاهلا ،واترخيها املشـ ـ ـ ـ ــرق يف اجلهاد ضـ ـ ـ ـ ــد العدوين احملتلني فرنسـ ـ ـ ـ ــا وإسـ ـ ـ ـ ــبانيا ،وحبارها
وودايهنا ،وجباهلا ،ونبااتهتا...وحميطها.
العنوان الشـ ــارح هلذه املعلمة هو أهنا" :قاموس مرتب على حروف اهلجاء حييط ابملعارف
املتعلقة مبختلف اجلوانب التارخيية واجلغرافية والبش ـرية واحلض ــارية للمغرب األقص ــى" وهي
من إنتاج "اجلمعية املغربية للتأليف والرتمجة والنش ـ ــر" وقد نش ـ ـرهتا اجلمعية ومطابع س ـ ــال،
بدعم من وزارة الثقافة ،وصدر اجلزء األول يف سنة 1410هـ ـ ـ ـ ـ ـ (1989م) ،واجلزء الثاين
والعشرون مث الثالث والعشرون (وهو الفهرس) سنة 1426هـ ـ ـ ـ ـ (2005م) .وقد ذكر يف
آخر الكتاب أن اجلزء األول صدر يف سنة  1980م (1400هـ) فلعله طبعة جتريبية.
وقد كتب فيها جمموعة كبرية من الباحثني واخلرباء وأسـاتذة اجلامعات ،تذكر أمساؤهم يف
بــدايــة كــل جزء ،موزعني على اللجــان أو بــدوهنــا ،وهي جلنــة العلوم الطبيعيــة واجلغرافيــة،
وجلنة العلوم اإلنسـ ـ ــانية ،وجلنة التحرير ،وقد ذكر من شـ ـ ــارك يف إعداد "حرف اهلمزة" –
ابحثا ،واملصادر من ص .34 -13
الذي بلغ حنو ثالثة أجزاء -فبلغ عددهم ً 132
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واملشــرف العام على املوســوعة هو األســتاذ القدير حممد حجي رمحه هللا ،األديب والعامل
والبحاثة املؤرخ املعروف ،ص ـ ـ ــاحب أايد بيض ـ ـ ــاء على العلم وأهله وخاص ـ ـ ــة يف بلده ،فقد
أس ـ ـ ــس "مطبعة دار املغرب للتأليف والرتمجة والنش ـ ـ ــر" ابلرابط ،وأس ـ ـ ــس "اجلمعية املغربية
للتأليف والرتمجة وللنشـ ــر" سـ ــنة  1400مع مجلة من األسـ ــاتذة والباحثني ،وأنتجت هذه
املوسـ ـ ــوعة الكبرية ،كما أصـ ـ ــدر جملة "الكتاب املغريب" يف السـ ـ ــنة نفسـ ـ ــها .وكان املخطط
للموســوعة منذ ســنة 1382هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أن تكون موســوعة مغاربية عامة ،اليت مل تنفذ ،فاقتُصــر
على إخراج موسـوعة ختص املغرب األقصـى .وقد تويف رمحه هللا سـنة 1423هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قبل أن
يرى أجزاء املوسوعة كاملة ،فقد صدرت األجزاء من ( )17حىت األخري بعد وفاته.
وقـد جـاء يف مقـدمـة املوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعـة تعريفـاً هبـا" :هتتم معلمـة املغرب يف مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريهتـا الطويلـة
ابملكتش ـ ـ ـ ـ ــفات األركيولوجية اليت يرجع عهدها إىل ماليني أو مئات آالف الس ـ ـ ـ ـ ــنني ،إىل
أحدث املعطيات اإلدارية والســياســية واالجتماعية والعمرانية ،كمؤس ـســات الدولة ،ونظم
األقاليم واجلماعات واهليئات الســياســية والنقابية والعلمية ،وتســجل األحداث البارزة اليت
عرفهـا املغرب عرب حقبـه التـارخييـةِّ ،
معرفـة وقـدر اإلمكـان ابملواقع القـائمـة واملنـدثرة من مـدن
وقرى وحص ـ ــون وأس ـ ـوار وأبواب وجوامع وزوااي يف الس ـ ــهول واجلبال والص ـ ــحارى أبمسائها
األصلية ،ومعظمها ابللسان األمازيغي ،وابلثروات املعدنية والزراعية واحليوانية ،كما ِّ
تعرف
بعناصـ ــر السـ ــكان واألسـ ــر والبيواتت املتميزة واألشـ ــخاص ،ما عدا االحياء ،الذين عرف
هلم دور علمي أو روحي أو س ـ ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وبعادات الس ـ ـ ـ ـ ـ ــكان يف معاش ـ ـ ـ ـ ـ ــهم وأفراحهم
وأتراحهم".
ميزة املعلمة
مما تتميَّز به هذه املوسوعة كما قلت ،هو تركيزها على سري وتراجم األعالم ،وهم العلماء
واملفكرون واألدابء واملهنيون والعسكريون ،وأكثرهم علماء الدين وفقهاء وقضاة.
والذي ِّ
جيملها حقًّا هو إيراد أمساء الشـ ـ ــهداء وشـ ـ ــيء من سـ ـ ــريهتم ونوع جهادهم وحادثة
اس ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــهادهم ض ـ ـ ـ ـ َّـد ِّ
وجتارا،
العدو احملتل ،ولو كانوا ً
جنودا عاديني ،أو عماالً وفالحني ً
ورجاالً ونساء ...إهنا مئات الرتاجم اليت تزيِّن مساء هذه املوسوعة ِّ
وترصعها أبنبل املشاعر
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واآلداب ،وهو ُخلق الوفاء ،هلؤالء الذين بذلوا أرواحهم يف سـ ـ ـ ـ ـ ــبيل هللا ،وجاهدوا لتحرير
بالدهم من دنس األعداء .إهنم يذكرون لفضـلهم ِّ
وحقهم على املسـلمني عامة وعلى أهل
ُ
وطنهم خاصـ ـ ـ ـ ــة ،مع صـ ـ ـ ـ ــورهم وواثئق هلم إن وجدت .ولكن من املؤسـ ـ ـ ـ ــف أن ال يذكر
مصطلح "اجلهاد" يف سريهتم إال اندراً ،إمنا يذكر تعبري مقاوم ،ومكافح ،ومقاتل ،وما إىل
ذلك..
 ومن ميزهتا أيض ـ ـ ـ ـ ـاً أهنا تذكر تراجم أعالم تعاونوا مع العدو احملتل ،ومن املؤس ـ ـ ـ ـ ــف أنيكون بعضـهم من أهل العلم! لقد غُ ِّرر هبم وصـاروا يف صـف العدو ضـد إخواهنم ،فتذكر
سـريهتم مع األسـى ،وتذكر آاثرهم العلمية خاصـة .وإنه لعربة لألحياء ،وقد أفضـى أولئك
إىل رهبم.
وقد رأيت موس ـ ــوعات وطنية أخرى ال تذكر هذا وال ذاك لألجيال ،خلطة غري س ـ ــويَّة يف
أفكارهم ،بل قد يصدروهنا موسومة بنظرة حزبية وسياسية ضيِّقةِّ ،
تعرب عن رأي أشخاص
موالني جلهة ذات س ـ ــطوة مؤقتة ،فهذه ال يكتب هلا البقاء ،وال جتد القبول عند الباحثني
العلميني.
 هذا وتذكر تراجم أخرى ختص األجانب ،من مس ــتش ـرقني وأعالم فرنس ــيني وإس ــبانينيكانت هلم عالقة ما ابملغرب ،حىت امللوك السابقني هلذين البلدين.
وإن اكتناز موسـ ــوعة وطنية تضـ ـ ُّـم هؤالء األعالم ،يفيد القراء الباحثني عن أعالم بلدهم،
وآاثرهم العلمية وما إليها.
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا كثرة املؤلفــات يف رحالت احلج ،فــإن مــا متيَّز بــه العلمــاء
 ومن مجيــل مــا فيهــا أي ًاملغ ــارب ــة أهنم إذا أرادوا احلج كتبوا أح ــداث رحلتهم من ــذ خروجهم حىت عودهتم ،وذكروا
العلمـاء الـذين التقوا هبم وأجـازوهم ،من مـدن وبلـدان يف طريقهم ،وكتبوا ترمجـاهتم ،وهـذا
يثري التاريخ ِّ
ويعرف ابحلياة االجتماعية يف تلك األماكن واألوقات.
ومن ميزهتا أيضاً الدقة يف املراجعة وضبط األمساء واملداخل وما إليها ،حبيث ال تكاد جتد
فيها إال أخطاء قليلة.
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مث هـذه املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلحـات والكلمـات واألمسـاء الغريبـة على ثقـافـة املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق ،وهي ابللغـة
األمازيغية اليت يعسر فهمها لوال بياهنا ابلعربية يف املوسوعة.
ويف هــذا تكريس وتقــدير واعرتاف ابللغــات القوميــة وأهلهــا يف البلــد ،وهو مــا نفتقــده يف
دول أخرى ال يسـ ــمح هلم فيها ابلكتابة بلغتهم والتكلم هبا يف مؤس ـ ـسـ ــات حكومية ،مع
إبعادهم عن املراكز الثقافية والسـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــية وما إىل ذلك ،مما يوصـ ـ ـ ـ ـ ــم الكتاابت التارخيية
واالجتماعية فيها ابلعنص ـ ـرية وعدم الدقة .وقد جتاوزت هذه املوس ـ ــوعة الس ـ ــلبية املذكورة،
مقربني من الدولة املسـؤولة ،فيربزون اإلجيابيات دون
لكنها ال ختلو من مداخالت أبقالم َّ
غريها.
نقد وتوجيه
إن حس ـ ـ ــنات هذه املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات كثرية ،وال ميكن تعدادها إال من خالل االطالع عليها
واالس ــتفادة منها ،فقد كتب فقراهتا أس ــاتذة متخص ـص ــون أبس ــلوب س ــهل ومش ــوق وكأنه
عجن مبادة احلب ،حب بلدهم ،وثقافتهم وأعالمهم وطبيعتهم...
وكـ ــان البـ ـ َّـد من من العروج على بعض األخطـ ــاء اليت رافقـ ــت قراءيت لبعض مواد هـ ــذه
املوسوعة اليت اقتصرت على تراجم وفيات معينة ،وقد أحببت أن أضعها بني يدي رجال
املوسـ ـ ـ ـ ــوعة ليصـ ـ ـ ـ ــححوا ما شـ ـ ـ ـ ــاؤوا منها ،بعد أن تو هللا املشـ ـ ـ ـ ــرف عليها قبل أن يراها
مكتملة.
الرتاجم

ذكرت أن أكثر تراجم املوسـوعة هم العلماء ،الذين كانوا سـادة اجلهاد ضـد العدو احملتل،
وقــادة اجملتمع يف التعليم والتثقيف ،وقــد كــان أمجــل مــا يوردهــا عنهم الكتـَّاب هو ذكرهم
هلم ابالحرتام والتبجيـ ــل ،وبيـ ــان شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيوخهم وتالمـ ــذهتم ،وآاثرهم العلميـ ــة ،وأتثريهم يف
األوس ـ ـ ـ ـ ـ ــاط العلمية واالجتماعية ،س ـ ـ ـ ـ ـ ــلباً كان ذلك او إجياابً ،وقد ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاروا إىل التاريخ،
فاملوسوعة ال تورد إال الوفيات منهم.
وقد أحسـ ـ ــن القائمون عليها يف ترتيب أمسائهم ،وكانوا ذوي حكمة عندما نشـ ـ ــروا حرف
اهلمزة يف كتيب من العدد األول من جملة "الكتاب املغريب" ،واس ـ ــتفادوا من املالحظات،
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ليقدَّم بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـكل أفض ـ ـ ـ ـ ـ ــل للقارئ ،قالوا" :وأعدان الرتتيب مراعني يف ذلك طريقة املداخل
املتفق عليها أخرياً يف املش ــرق العريب املس ــايرة لنظم آالت احلاس ــوب ...وهكذا اعتربان يف
األعالم البشـرية اسـم الشـهرة بدالً من االسـم الشـخصـي ،وأمهلنا يف األمساء املضـافة اآلتية
كلمـاهتـا األوىل :ابن ،وأبو ،وأهـل ،وأوالد ،وأيـت ،وابب ،وجـامع ،وجبـل ،ورأس ،وزاويـة،
وضاية ،ومسجد ،وواد ،وأدرجناها يف مداخل الكلمات الثانية املضافة إليها"...
(مجع
وخرجت املوس ـ ــوعة يف  22جزءاً جاء جمموعها يف (7704ص) ،مع فهرس عام ُ
فيه فهارس األجزاء السـ ـ ـ ــابقة) يف  348ص أعده حممد بلعريب .وقد مضـ ـ ـ ــى على العمل
فيها ربع قرن أو يزيد ،فكان العمل هبذا متئداً ومتزانً...
وهذه مالحظات على ما بدا يل من تصفح املوسوعة.
حجم الكتابة:
من املالحظـات العـامـة على كتـابـة الرتاجم هو تفـاوهتـا بني الطول والقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،فبعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـا
س ــطور ،وبعض ــها ،عمود ،وبعض ــها ص ــفحة ،وبعض ــها ص ــفحات ،وكان الذي ينبغي أن
ص ـله ،أو أث ٍر ابرز تركه ،أو
يتحكم يف هذا هو موقع املرتجم له يف احلياة ،من علم كثري ح َّ
منصـب كبري اعتاله ،أو شـهرة متتع هبا ،وما إىل ذلك ،ولكن الذي يرى واقعاً أن ما ذكر
ليس هو الس ـ ـ ـ ـ ــبب الوحيد يف هذا ،بل قد يكون الس ـ ـ ـ ـ ــبب منهج الكاتب ومدى متكنه
واطالعه وجهده يف تشـ ـ ــكيل الرتمجة ،وسـ ـ ــيأيت يف املالحظات ما يؤكد ذلك ،كمن يذكر
مؤلفــات عــامل يف عمود كــامــل أو أكثر ،ومنهم من ال يــذكر عنوان كتــاب واحــد لــه وهي
ابلعشرات.
وقد لفت نظري –على غري املعهود يف املعلمة -املس ــاحة الكبرية والرتمجة الواس ــعة جدًّا لـ
قل أن
"علي يعتة" زعيم احلزب الشيوعي يف املغرب ،مع إجالل وإكبار ملسريته وسلوكهَّ ،
يوجد مثلها يف املوسـ ــوعة كلها ،مع أن احلكومة منعت حزبه ونشـ ــاطه ،ملعاداة الشـ ــيوعية
ـتمر يف احلفاظ على
لدين األمة ،ولألداين كلها ،فأين تبقى فض ــيلة هذا الرجل؟ وقد اس ـ َّ
احلزب بس ـرية رغم حظره! ولو أن املش ــرف على املوس ــوعة كان حيًّا ملا مسح هبذا التجاوز
فيها ،فإن ترمجته يف آخر جزء منها.
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تراجم مل تذكر:
ومالحظــة أخرى ،وهي أن تراجم كثري من العلمــاء واألعالم املتوفني مل تــذكر ،وقــد يبــدو
هذا واضحاً من مقارنتها بـ "موسوعة أعالم املغرب".
ومن ذلك :مل يرتجم حملمد املريين (ت 1399هـ) رئيس رابطة العلماء ابجلديدة.
ومل يرتجم حملمد بن حممد املسفيوي وهو من مراكش ،وله مؤلفات.
ض ـ ـ ـ ـا –كأمثلة :-أمحد بن إدريس الوزاين ،واحلس ـ ـ ـ ــن الوزاين ،وحممد
وممن مل يرتجم هلم أي ً
عبدالسالم الوزاين ،وهؤالء كلهم توفوا.
ويف  6829 /20ذكر يف ترمجة أمحد بن يوسـ ـ ـ ـ ــف الكنسـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ــي أنه حقق كتاب أبيه
"اجليش العرمرم "...وقد أورد ترمجته دون ترمجة أبيه ،والكتاب مطبوع ،ص ـ ـ ـ ــدر يف الرابط
سنة 1414هـ ،ومل يشر إىل أنه طبع.
تكرار الرتاجم:
وهنـاك دقـة يف إيراد الرتاجم واالهتمـام ابألنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب واملقـارنـة لئال تتكرر .وممـا وقفـت عليـه
مكررا :عبدالسالم بن ماء العينني بن الشيخ مفتاح املتو سنة  1407هـ ،الواردة ترمجته
ً
يف  ،5443/16فقد تكررت الرتمجة يف  6931 /20ابس ـ ــم عبدالس ـ ــالم بن مفتاح ماء
العينني ،وهو الصحيح ،فهو سبط ماء العينني.
الشهرة والنسب:
من املالحظات على ما ورد من شهرة وأنساب األعالم املرتمجني هلم:
 :1498 /5ورد املدخل :بنهمية ،أمحد بن الطيب.
والصحيح :بنهيمة ،كما يف املداخل السابقة والتالية.
 :1912 /6إذا قلـت للقـارئ :من هو "حممـد بن يوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف بن عبـدالرمحن املراكشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
املالكي"؟ ملا عرفه ،فإذا قلت :املقص ـ ــود هو بدر الدين احلس ـ ــين ،عرفه اجلميع! مع أنه مل
يرد يف ترمجته هذا اللقب "بدر الدين" ،والنسب "احلسين"!
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" :4417/13ركراكي" -بفتحتني كبريتني على الكــافني -نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة إىل ركراكـة ،القبيلــة.
واملؤلفون يكتبون نسـ ـ ـ ــبتهم ابجليم (رجراجي) وكأن األوىل وضـ ـ ـ ــعها ابلرسـ ـ ـ ــم األخري ،وإن
ُوجدت إحالة إليها...
 :6037 /18ورد "الصديق بن العريب" ،لكن وجدت امسه يف مصدر "حممد الصديق"،
وشــهرته "بلعريب" ،وهو كما يف الكتاب الذي صــدر فيه" :األســتاذ الصــديق بلعريب."...
فيكون هناك فرق بني املدخلني ،فباألول يكون يف حرف العني ،وابلثاين يكون يف حرف
الباء.
 :6758 /20ورد اسم "علي بن حممد الكتاين" ،لكن امسه على مجيع مؤلفاته
هو "علي املنتصر الكتاين"! فلعله علي بن حممد املنتصر الكتاين؟
أمساء غري مكتملة:
ومن الضـروري أن يذكر اسـم املؤلف كامالً ،ابسـم ثالثي أو رابعي على األقل ،فما أكثر
األمسـاء اليت تتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـه يف هـذه احليـاة ،وال يقبـل عنـد أهـل العلم أن يقـال حممـد الفـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
(فقط) .أو علي السـوسـي (وحده) ،فما أكثر اسـم علي يف سـوسـة ،واسـم حممد يف فاس
والرابط وغريها .وهناك أمساء كثرية ذكرت ثنائية فقط ،من ذلك:
 :7099 /21الشــاعر املراكشــي "الطيب املريين" :ذكر اســم والدته ومل يذكر اســم والده،
على الرغم من أن كاتب ترمجته ذكر أنه حقق ديوانه!
 :7062 /21ذكر اسم "حممد املذكوري" ومل يذكر اسم والده ،وهو "كنون".
" :7532 /22أمحد اهلواري" ذكر امسه ثنائياً دون ذكر اسـ ـ ـ ــم والده ،وهو "حممد" ،كما
ظهر على كتابه "دليل احلج والسياحة" الذي طبع سنة 1354هـ.
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا :عبـدالقـادر السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميحي ،حممـد
 :5130 /15ومن ألمسـاء الثنـائيـة اليت ذُكرت أي ً
املدور ،أمحد املذكوري ،الطيب املريين ،حممد مزاين ،أمحد املسناوي ...وغريهم.
ويف  6402 /19ورد" :عبداحلفيظ بن الطاهر الفاس ـ ـ ــي" ووالده "حممد الطاهر" كما يف
ترمجته يف "األعالم".
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سنوات الوفاة:
املعلم ـ ــة ترتجم للمتوفني فقط ،ولكن لوحظ يف كثري من تراجم األعالم ع ـ ــدم ت ـ ــدوين
ســنوات وفاة هلم ،كما ال تذكر ســنوات الوفاة لألعالم األجانب غالباً ،وهم الذي كانت
هلم صـ ـ ـ ــلة ابملغرب ،من عسـ ـ ـ ــكريني أو مدنيني ،فاألمر حيتاج إىل متابعة خارج املصـ ـ ـ ــادر
املغاربية.
" :5021 /15علي بن احلبيب السكرايت" وردت ترمجته غفالً عن سنيت امليالد والوفاة.
 :5242 /15أبو مدين الشـ ـ ـ ــافعي (الدكتور) مل تكتب سـ ـ ـ ــنة وفاته ،لكن قد يعرف أنه
تويف س ـ ـ ـ ـ ــنة 1378هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،كما يف األعالم  198 /7ومل يذكر الزركلي أن قاتله يهودي
فصلها يف املعلمة.
ألسباب عائلية َّ
 :5267/16مل تذكر وفاة إدريس بن حممد الشامي ،العامل الفقيه ،ووالدته 1281هـ.
 :6059 /18حممد املفضل بن عزوز ،مل تذكر سنة والدته وال وفاته!
عبداحلق فاضــل وردت ترمجته –وهو عراقي اســتقر مبراكش -يف مج  19ص  6421ومل
تذكر وفاته ،وقد تويف ســنة 1412هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،وورد يف ســلســلة نســبه :عبداحلق بن فاضــل بن
حامد بن حديد العراقي ،بينما تورد مراجع أخرى –عراقية -أنه "عبداحلق فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بن
حامد مصطواي" وأظنه الصحيح.
 :6729 /20يف ترمج ــة العب ــدي الفقي ــه حمم ــد بن حمم ــد الك ــانوين ،ع ــامل كبري ومؤلف
مصنف ،مل تذكر سنة وفاته ،على الرغم من أمهيتها.
 :6967 /20السـوسـي مبارك ،ذكر أنه من شـعراء فاس البارزين ،ومل يورد له سـنة ميالد
وال سنة وفاة!
 :7156/21حممد الطاهر املشــريف ،مل تذكر ســنة والدته وال وفاته ،ويفهم من ترمجته أنه
من علماء القرن املاضي.
 :7162 /21عبدالسالم العلمي بشيش ،مل تذكر وفاته ،ويعلم أنه تويف بعد 1339هـ.
أخطاء يف حتويل السنوات اهلجرية وامليالدية:
ووجدت من هذا الكثري ،مثاله:
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 :298 /1يف ترمجة حممد بن أمحد اإلديكلي ،ورد أنه ت 1214ه ـ ـ ــ1899 ،م .والذي
يوافق ســنة 1899م هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو 1317هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،والذي يوافق ســنة 1214هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هو 1799م.
والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيح مـا كتـب ابهلجري ،فقـد ذكر أن قيـَّد للمتوفني يف انحيـة حىت أواخر سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة
1214هـ1779 ،م.
 :854 /3يف ترمجة القائد حممد بن أمحد أنفلوس ذكر أنه ت 1357ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ1838 ،م،
والصـ ـ ـ ــحيح الذي ابهلجري ،الذي يوافق سـ ـ ـ ــنة 1938م ،وقبله من أتريخ حياته ما يفيد
ذلك.
 :1492 /5ورد يف ترمجة الطيب بن عبدالسالم بنونة أنه ت  5ربيع الثاين 1399ه ـ ـ ـ ــ،
 4مارس 1981م .والذي يوافق السـ ـ ـ ـ ــنة اهلجرية هو 1979م ،والصـ ـ ـ ـ ــحيح هو ما ذكر
ابمليالدي ،فقد ورد يف ترمجته أنه نشـ ــر بطنجة سـ ــنة 1980م الرسـ ــائل املتبادلة بني والده
واألمري شكيب أرسالن .وهو يوافق  28ربيع اآلخر 1401هـ.
 :1685 /5يف ترمج ــة حمم ــد بن علي بورحيم ذكر أن ــه ت 1392ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ1875 ،م.
والصحيح ما هو ابمليالدي ،فقد ذكر قبله أنه قبض عليه سنة 1291هـ1874 ،م.
 :1801 /6ذكر يف ترمجة أمحد بوعلَّو أنه ت 1314ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ1922 ،م ،وهو خطأ فإن
الذي يوافق سنة 1922م هو 1341هـ ـ ــ ،وإذا علمنا أن والدته سنة 1315هـ ـ ـ ثبت أن
ما الذي ابمليالدي هو الصحيح.
 :3067 /9يف ترمجة عبدالقادر بن حممد بن جلون ذكر أنه ت  6ذي القعدة 409هـ،
 8ماي 1992م .والذي يوافق  6ذي القعدة من الس ــنة املذكورة هو  9يونيه 1989م،
فيكون أحدمها خطأ.
 :4516 /13ورد يف ترمجة عبدالرمحن بن عيس ـ ــى بن ريس ـ ــون أنه ولد عام 875ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،
1970م ،مث ذكر أنه ت  5شعبان 954هـ1547 ،م .ويعلم أن ميالده ابلسنة امليالدية
خطأ ،والصحيح 1470م ،فهو الذي يوافق 875هـ.
 :4761 /14يف ترمجة أمحد زايد ذكر أنه ت  28ذي القعدة 1412ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 22 ،فرباير
2001م .والصـ ــحيح الذي ابمليالدي ،الذي يوافق  28ذي القعدة  1421ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،فقد
صدرت له كتب يف أثناء حياته بعد السنة اهلجرية املذكورة خطأ.
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 :4833 /14يف ترمجة حممد العريب ابن السايح ذكر أنه تويف منسلخ رجب 1309هـ ــ،
 29فرباير 1992م .وإذا علمنا أن والدته 1229ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ1814 ،م ،تبني أن املقصـود هو
آخر شهر رجب من السنة اهلجرية ،املوافقة  29فرباير 1891م.
 :5691 /17ذكرت وفاة حممد بن علي أبو طالب يف  22ش ـ ـ ــعبان دون ذكر الس ـ ـ ــنة،
وهي 1422هـ ،يقابلها على ما ذكره كاتبه 25 :نوفمرب 2001م.
وكـذا يف  :5869 /17عمر بن حممـد بن عبـاد ،ذكر أنـه ت  14ربيع الثـاين ،دون ذكر
السنة ،وهي 1403هـ ،اليت تقابل  28يناير 1983هـ كما ورد.
والقول يف شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهر مجـادى والربيع ِّ
"اآلخر" هو الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيح ،دون "الثـاين" ،ألنـه ال يتبعـه
اثلث.
 :6436 /19ذكر يف ترمجـة حممـد بن عبـدالكرمي الفحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أنـه "تويف يف  17مجـادى
األوىل عــام (1975 /1393م)" هكــذا .والتــاريخ امليالدي الــذي يوافق التــاريخ اهلجري
املذكور هو  17يونيو 1973م؟
 :7320 /21يف ترمجة عبدالرمحن بن أمحد بن موسى ذكر أنه تويف يف شوال 1415هـ،
فرباير 1997م .وهو خطأ ،فالذي يقابل شــهر فرباير 1997م هو ش ـوال 1417ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،
والذي يقابل شوال 1415هـ هو شهر مارس .1995
عدم ذكر املؤلفات:
ومل تـ ــذكر مؤلفـ ــات أعالم ،وهو عنـ ــد البـ ــاحثني واملهتمني ابلعلم أهم من ترمجـ ــة املؤلف
نفسه ،فلم يبق من أثره سوى ما كتب ،وهو ما ميكن أن يُستفاد منه.
وممن مل تذكر هلم مؤلفات وهم مؤلفون ،وقد يكونون مشهورين:
حممد بن احلبيب األمغاري ،ت بعد 1372هـ ــ .مل تذكر له مؤلفات ألبتة ،وقد صدر له:
ديوان بغية املريدين السـ ـ ـ ــائرين وحتفة السـ ـ ـ ــالكني العارفني ،عن دار صـ ـ ـ ــادر ببريوت سـ ـ ـ ــنة
1422هـ.
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ويف جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  16ص  5520وردت ترمجة العامل واحملدث املعروف أمحد بن حممد الص ــديق
الغمــاري ،وذكر فيهــا أنــه ألف  155كتــاابً طبع منهــا  47كتــاابً .ومل يــذكر عنوان كتــاب
واحد له!! ومؤلفاته املطبوعة أكثر بكثري من العدد املشار إليه.
وكذا األمر مع أخيه عبداحلي ،فلم يذكر له عنوان كتاب..
ومل تذكر مؤلفات كل آل الصـ ـ ـ ـ ــديق الغماريني ،وهم أشـ ـ ـ ـ ــهر العلماء والكتاب املغاربة يف
املشرق...
 :6148 /18يف ترمجـة حممـد بن العريب العلمي ،مل يـذكر لـه أثر علمي ،وقـد رأيـت هلـذا
االس ــم الثالثي حتقيق كتاب "املعجب يف تلخيص أخبار املغرب" للمراكش ــي ،ابالش ـرتاك
مع حممد سعيد العراين ،وقد صدر سنة 1368هـ ،فلعله املقصود.
عبدهللا بن حممد العياشي ذكر يف ترمجته يف  6259 /18أنه ت 1073ه ــ ،ومل يذكر له
أي مؤلَّف ،ويبدو أنه غري حممد بن عبدهللا العياشي الذي أورد ترمجته الزركلي يف األعالم
 129 /4املتو س ــنة 1090هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وأورد له مؤلفات عدة ،ورمبا مل تورد املوس ــوعة ترمجته
أصالً؟
 :6417 /19ويف ترمجـة حممـد بن عبـدالواحـد الفـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ذكر أن لـه أزيـد من  300بني
مؤلفات وأحباث ...ومل يذكر عنوان واحد منها!
 :7411 /22عبـدالرمحن بن حممـد النتيفي ،ذكر أن لـه  70عنواانً ،ومل يورد منهـا عنوان
كتاب واحد!
وحممد بن أمحد النجار ،ذكر أنه ترك عدة رسائل صوفية ،ومل تُذكر.
 :7575 /22قــدور الورطــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ذكر أن أكــب على التــأليف ولــذلــك ترك مؤلفــات
مهمـة ...ومل يورد لـه مؤلف واحـد !...ومؤلفـاتـه عـديـدة ،منهـا :املغرب يف اتريخ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق
املغرب ،يف جملدين...
املخطوط واملطبوع:
إن الب ــاحثني يتلهفون إىل معرف ــة املطبوع من املخطوط من آاثر أه ــل العلم ،ويف املغرب
الكثري من املخطوطات اليت مل حتقق ،وكان املرجو من املوسوعة أن تكون مرجعاً يف هذا،
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مميزة بني مـا طُبع ومـا اليزال خمطو ًط ،ولكن وجـد أهنـا ال تبني ذلـك يف كـل مرة .وممـا ذكر
أنه خمطوط وقد طبع:
 :2633 /8حممـد بن ميمون التوزاين .ذكر أن لـه رحلـة إىل الـداير املقـدس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة دون فيهـا
أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياء مهمة ،ومل يبني وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعها ،ويفهم أهنا خمطوطة! وقد حققها ابن املؤلف عبدهللا
عاصم ،وصدرت عن دار النشر املغربية يف الدار البيضاء سنة 1417هـ.
 :6570 /19يف ترمجة حممد بن قاســم القادري ذكر أن كتابه "رفع العتاب واملالم عمن
اختيارا حرام" خمطوط ،وقد صـ ـ ـ ــدر حمق ًقا يف بريوت منذ
قال العمل ابحلديث الضـ ـ ـ ــعيف
ً
عام 1406هـ بتحقيق حممد املعتصم ابهلل البغدادي.
كما ذكر له من املخطوط "إحتاف أهل اهلداايت مبا يل من األس ـ ـ ـ ـ ــانيد والرواايت" ،وقد
صدر هو اآلخر حمققاً يف بريوت سنة 1424هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،وهو بعنوان" :إحتاف أهل الدراية مبا
يل من األسانيد والرواية".
 :6472 /19يف ترمجــة إدريس الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلي ،ذكر أن لــه كتــاب" :الــدرر البهيــة واجلواهر
النبوية" ،وأنه فرع منه أوائل رمض ــان 1410ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،مما يفهم منه أنه ما زال خمطوطاً؟ وقد
صدر الكتاب حمققاً من قبل مصطفى العلوي عن وزارة األوقاف سنة 1420هـ ـ ـ ـ ــ ،ويقع
يف جملدين.
ضبط الشهرة:
ض ــبط النس ــبة والش ــهرة واألمساء الغريبة مهم وخاص ــة يف هذه املوس ــوعة ،اليت تؤرخ أيضـ ـاً
أللفاظ وأمساء أعالم غري عربية.
وقد وردت كلمات مل تض ـ ــبط ويص ـ ــعب نطقها عند أهل املش ـ ــرق خاص ـ ــة ،مثل مس ـ ــفيوة
(قبيلة) والنسبة إليها َم ْس ِّفْيوي ،فلم تُضبط هنا وال هناك.
وأنسـ ـ ـ ـ ــاب أخرى مثل :اهلبطي ،الواليل ،ولد أرزين ،فنيش ،فنجريو ،الفقاري ،الكوهن،
الكوش ...لكن يُذكر أن كثرياً من األنساب ضبطت أيضاً.
أخطاء يف العناوين:
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ومن األخطاء اليت وردت يف عناوين الكتب:
 :536 /2ورد يف ترمجة حممد بن علي األغص ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي أنه ألف عدة كتب يف "التوقيف"،
والصحيح "التوقيت" ،ففي ترمجته أنه "إمام العدل والتوقيت بفاس يف عصره"
" :5916 /17بلوع املرام من مجيع أدلة األحكام" .والصحيح" "مجع" بدل "مجيع"
وكذا ورد فيها :التجريد الصيح ،ويعين "الصحيح" .وهو خمتصر صحيح البخاري.
 :6570 /19يف ترمجـة حممـد بن قـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم القـادري ذكر أن لـه "رفع العبـاب واملالم"...
والصحيح رفع "العتاب".
أخطاء حنوية:

من األخطاء النحوية الواردة يف املوسوعة ،وهي قليلة:
 :5547 /16ورد يف ترمجة العريب الصقلي :بصفته رئيس للتحرير .والصحيح :رئيساً.
 :5870 /17يف ترمجــة عمر حممــد بن عبــاد قــال :ترك جمموعــة فتــاوى يف جملــد كبري،
وكتاب يف مناسك احلج ،وخطب منربية .والصحيح :كتاابً ...وخطباً.
 :6408 /19يف ترمجة عبداجمليد الفاسـي ورد كذلك قوله :ترك العديد من الدراسـات..
وخطب وعظية .وصحيحها :خطباً.
 :6769 /20يف ترمجــة حممــد النــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر لــدين هللا الكتــاين ،ذكر أن لــه عــدة مؤلفــات،
"منها ...ديوانني شعريني" والصحيح :ديواانن شعراين.
أخطاء إمالئية ومطبعية:
ومن األخطاء اإلمالئية واملطبعية ،وهي قليلة أيضاً:
 :691 /2يف ترمجة العباس األمراين أنه انتقل من مكناس إىل فارس .والصحيح :فاس.
 :3014/9ورد :اخنرط يف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــك الوظيف .والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيح :الوظيفــة .وفرق بينهمــا يف
القاموس.
 :3870 /12ورد أن (خريي) أسرة تطاونية .ويعين :تطوانية.
 :4832 /14ورد فيها :نشرت حماظراته .وهي ابلضاد :حماضراته.
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 :5465 /16عند زبنائه .وهي :زابئنه.
 :5727 /17دروس وحاضرات .والصحيح :حماضرات.
 :6207 /18ورد :ليعيش ضمن دولة يضللها النظام امللكي .ويعين :يظللها.
 6765 /20العمود األول :ورد ..وامل ت من الرسـائل .والصـحيح يف كتابتها على النربة
"املئات" وورد رمسها يف املقدمة كذلك ،فلعله معمول به يف املغرب.
ويف الصفحة نفسها يف ترمجة مليكة ورد :موافق حلكام الشريعة .ويعين ألحكام.
 :7134 /21وورد يف ترمجة العريب املسطاسي :كل أبعاء ،وهي األربعاء.
إحاالت األنساب:

قد يعرف الش ـ ـ ــخص أبكثر من نس ـ ـ ــبة ولقب وش ـ ـ ــهرة ،اليت إن مل يرتجم الش ـ ـ ــخص حتت
واحـد منهـا ترجم حتـت أخرى ،ومن هنـا لزمـت اإلحـاالت .ويف مالحظـة عـامـة لوحظـت
قلة اإلحاالت يف املوسوعة بشكل عام ،واألعالم خاصة.
فمثالً اسـ ـ ــم "حممد الدكايل بن إبراهيم الدكايل املشـ ـ ــنزائي الفاسـ ـ ــي" ،جاء مدخله يف جـ
" :1ابن إبراهيم" ،ولكن تلزمــه أكثر من إحــالــة ،ألن الغــالــب أن ال أحــد يبحــث عنــه
حتت اسم "ابن إبراهيم" ،وبذلك يغلب على ظن القارئ أنه مل يرتجم هلذا الشخص!
وورد يف  :2605 /8التهامي ،العريب بن عبدهللا بن حممد الوزاين احلسـ ـ ـ ــين الرابطي ،وأنه
"عامل الشـ ــرفاء الوزانيني" .وكان املفروض وجود إحالة من "الوزاين" على األقل ،وهو ما مل
يرد يف حرف الواو (جـ .)22
وورد يف  :3432 /10احلسـ ـ ـ ــين السـ ـ ـ ــجلماسـ ـ ـ ــي ،عبدهللا بن علي .وال توجد إحالة من
السجلماسي إىل احلسين.
ويف مج  15هناك عدة أمساء مشــهورة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "الســجلماســي احلســين" ،ويف مج  10توجد
عدة مداخل كذلك ابسـ ـ ــم " احلسـ ـ ــين السـ ـ ــجلماسـ ـ ــي" ،وال أدري ما احلكمة يف التفريق
بينهم هنــا وهنــاك ،وكــان ينبغي أن تكون هنــاك إحــاالت كــافيــة على األقــل ،فــإن كتــابــة
ترمجة شخص حتت شهرة خطأ تتالفاها اإلحاالت.
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مالحظات أخرى
من املالحظات األخرى على املوسوعة ،عدا الرتاجم:
 وردت كلمات غري مناسبة يف استعمال بعض الباحثني مثل قول بعضهم:يف  :9779 /11ومن سخرية األقدار وعجب املصادفات...
وكذا يف  :4422 /13ولعل من سخرية القدر أال تقرر جلنة صندوق الدعم...
وقدر هللا تعاىل ال سخرية فيه ،فهو من فعله سبحانه ،وهو حق.
وورد يف  7090 /21يف ترمجة املوســيقي وامللحن املصــري بركات مرســي أنه "لعب" دوراً
رائداً يف إرس ــاء أس ــس املوس ــيقى العص ـرية ابملغرب" ،و"أتتى له أن خيلق جيالً جديداً من
املوسيقيني املغاربة".
واألفض ـ ـ ـ ـ ــل االبتعاد عن كلمة "اللعب" ،اليت أتيت مرتمجة عن اللغة األجنبية ،ويس ـ ـ ـ ـ ــتعمل
بدالً منها " القيام" ،فيقال" :قام بدور رائد".
والتعبري اآلخر اخلطــأ هو قولــه" :خيلق جيالً" واخللق من فعــل هللا تعــاىل وليس من فعــل
البشر.
ويرد حرف (ص) داللة على الصـ ـ ـ ــالة على النيب حممد صـ ـ ـ ــلى هللا عليه وسـ ـ ـ ــلم ،وقد نبه
العلماء إىل أن مجلة الصــالة تســتعمل بكاملها يف الكتابة ،وقد ُمجعت حبروفها األربعة يف
الطباعة واختصرت مساحة الكتابة يف مكان كلمة واحدة.
اإليضاحات

 .1توجد إيضـاحات يف املوسـوعة ،ولكنها قليلة ،وكان ميكن االسـتعانة ابخلزائن املوجودة
يف الرابط وس ــال ومراكش لتص ــوير خطوط املؤلفني ،أو مجع ص ــورهم من أهاليهم ،أو من
مصادر قريبة.
ووضـ ــع صـ ــور األعالم يف املوسـ ــوعة كأنه ليس خمططاً له ،ففيها صـ ــور لغري املشـ ــاهري ،وال
صـور ملشـاهري منهم .فال صـورة لعالل الفاسـي وهو مشـهور وصـوره موجودة ،بينما صـورة
عبدهللا بن حممد بن الصديق الغماري موجودة ،وهو مثله يف الشهرة أو أقل.
وحممد املكي الناصري ال صورة له.
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وعبدالكرمي سكريج ذكر أنه أديب أنيق وخطاط مبدع ...ومل يوضع له خط..
ومن املالحظات اليت تشـ ـ ـ ــكك يف وجود خمطط إلمداد املوسـ ـ ـ ــوعة ابلصـ ـ ـ ــور والواثئق وما
إليها ،هذه املفردات املختلفة وبيان ما هلا صورة وما ليس هلا:
فالرقص له صـورة! والكرنب له صـورة ،وأشـجار العنب (اليت مسيت الكروم) ال صـورة هلا،
والكلب له صورة ،والكمنجة ال صورة هلا ،والفلفل له صورة ،والفهد له كذلك .والقانون
(آلة موسـ ــيقية) ال صـ ــورة هلا ،والقنفذ ال صـ ــورة له ،والقويع (طري) له صـ ــورة ،والكبش له
صورة ،والعنكبوت ال صورة له.
على أنه يف آخر كل جملد توجد صـور ملونة على ورق مصـقول ،تكون غالباً للطبيعة وما
يتعلق هبا.
 .2ويف جانب آخر من املالحظات ،نرى أنه جاء يف  7119 /21مدخل "مس ـ ـ ـ ـ ـ ــاجد
مراكش" وال يوجد قبله وال بعده موضوع مساجد مدن أخرى ،أو املساجد بصفة عامة؟
 .3ويف  6805 /20عنـد احلـديـث عن "ال ُكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُكس" ذكر أنـه "أكلـة املغرب الوطنيـة
ب ـ ــدون من ـ ــازع" ويف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفرة يل إىل ليبي ـ ــا الحظ ـ ــت أن أكلتهم الوطني ـ ــة هي األخرى
"ال ُكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُكس" ،فيكون هنـ ــاك من ينـ ــازع املغرب يف أكلتـ ــه الوطنيـ ــة ،ولكن كـ ــلٌّ على
حسابه!...
يبد على صـفحة الغالف والكعب
 .4والنسـخة اليت رأيتها عليها أرقام األجزاء فقط ،ومل ُ
أية حروف ترمز إىل وجود موادها يف األجزاء ،فال يعرف أين تقع حروف الراء والصـ ـ ـ ـ ـ ــاد
والنون مثالً إال بعد فتح صـ ـ ـ ـ ــفحات من عدة أجزاء منها .فكان ال َّ
بد من وضـ ـ ـ ـ ــع بداية
حرف كل مادة وهنايتها على الكعب وصفحة الغالف من كل جزء.
خامتة
وأخرياً ،فإن مشــروع املوســوعة ينبغي أن ال يغلق ،بل يتابع املش ـرفون عليها نشــر ما فات
منهـا من مواد ،وميـدُّوهنـا ابملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجـدات من األحـداث وتراجم االعالم املتوفَّني من بعـد،
وهللا املوفق.
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(ق)

السيطرة الصهيونية على وسائل اإلعالم العاملية
لألستاذ زايد أبو غنيمة

أبو غنيمة ،زايد /السيطرة الصهيونية على وسائل اإلعالم العاملية - .عمان :دار
عمار1404 ،هـ1984 ،م199 ،ص.
مقدمة
العرب على أن اليهود يسيطرون سيطرة خانقة على وسائل وأقنية اإلعالم العاملي،
ُجيمع ُ
كثريا ،عن اجتماعات وندوات تسفر عن قرارات عربية "حازمة"
كثريا ،ونسمع ً
ونقرأ ً
للتصدي هلذه السيطرة ،ومتضي األايم فال جند هلذه القرارات صدى ..ونصاب خبيبة أمل
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نضيفها إىل املئات ،بل اآلالف من خيبات األمل اليت أصبحت بعض قُوتِّنا اليومي،
نتجرعها صباح مساء.
ويف نقد توجيهي ابرز يذكر املؤلف أننا جنهل تفاصيل معركتنا اإلعالمية مع ِّ
الص ْهيَونية،
ويعين بذلك فقدان الدراسات الواثئقية ،املدعمة ابألمساء واألرقام واحلقائق ،عن مدى
السيطرة ِّ
الص ْهيَونية على اإلعالم العاملي ،ويرى أن حتقق هذا األمر يـُ َعد حماولة لالنعطاف
حنو الطريق الصحيح يف أساليب التصدي لألخطبوط ِّ
الص ْهيَوين.
وعندما نقلب صفحات الكتاب ،ونقف على جوانبه العلمية املتعددة ،نرى أن املؤلف
جبهده الفردي ،استطاع أن يغطي تفاصيل كثرية ،ويسد ثغرات متعددة ..بل يـُ َعد عمله
حافزا للمؤسسات اإلعالمية ومراكز الدعوة واإلعالم ،ومؤسسات البحث العلمي يف
هذا ً
اجلامعات واملعاهد ،واملنظمات الثقافية خلوض مثل هذه الدراسات الواثئقية ..بكل
تفاصيلها وتشعباهتا؛ فقد غطت دراسته احلديث عن وكاالت األنباء العاملية ،والصحافة،
وشبكات التلفزيون واإلذاعة ،وصناعة السينما ،والربامج التلفزيونية ،واملسرح ،وصناعة
الطباعة واإلذاعة ،وصناعة الطباعة والنشر والتوزيع ،واملوسوعات ،ومؤسسات
االستشراق ،واملنابر الكنسية ،ومؤسسات الدعاية واإلعالن ،ووسائل إعالمية أخرى
يصعب تصنيفها حتت أي من الوسائل السابق ذكرها ،مث بيان السيطرة ِّ
الص ْهيَونية على
هذه الوسائل ودراسة أتثريها على القضااي اإلسالمية بشكل عام.
ويتساءل املؤلف يف البداية:
كيف خطط اليهودي للسيطرة على وسائل اإلعالم العاملية؟
ونفرع من هذا:
كيف جنح اليهود يف "غسل دماع" الرأي العام العاملي ،وخاصة األمريكي منه واألورويب،
وتغيري صورة اليهودي يف عينه وفكره ،من ذلك اإلنسان البخيل ،اخلبيث ،املاكرِّ ،
اجلشع،
سفاك الدماء ،األانين واجلبان إىل صورة اإلنسان الذكي ،الشجاع ،العبقري ،املثابر،
املخرتع ،العامل ،الطموح واإلنساين؟!
ويقول املؤلف :إن جناح اليهود يف ذلك مل يكن من قَبيل املصادفة ،مثلما أنه مل يتم
بسهولة ،وإمنا حتقق نتيجة سنوات طويلة قضاها اليهود يف التخطيط والتهيئة ،وبذل جهود
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مضنية لتنفيذ تلك املخططات ،ومما أورده هنا قول احلاكم اليهودي "راشورون" يف خطاب
ألقاه يف مدينة براع عام 1869م:
الذهب هو قوتنا األوىل للسيطرة على العامل ،فإن الصحافة ينبغي أن تكون قوتنا
"إذا كان
ُ
الثانية".
وعندما انعقد املؤمتر ِّ
الص ْهيَوين األول يف ابل ،كانت صورة اليهودي يف نظر الرأي العام
رمزا للجشع والطمع ،واملكر واخلُبث ،واألاننية واحلقد،
العاملي صورة كريهة؛ فقد كان ً
وكان اليهود يف كل مكان يوجدون فيه موضع احتقار الناس وكراهيتهم بسبب احتكارهم
ملعظم الفعاليات االقتصادية اليت َّ
تتحكم يف أقوات الناس ،وكانت الشخصية اليهودية
الكريهة مثار التندُّر و ُّ
التهكم يف اجملتمعات األوربية قاطبة ،وكان الشعراء واألدابء يكرسون
كراهية الناس للشخصية اليهودية يف الكثري من ِّشعرهم وإنتاجهم األديب ،وكانت رواية
"اتجر البندقية" لشكسبري ،اليت ميثل فيها التاجر "شيلوك" الشخصيةَ اليهودية اجلشعة
أبرز مثال على ذلك.
احلاقدةَ ،
كبريا بدراسة ظاهرة انتشار موجة
وقد أبدى حكماءُ  -بل خبثاء  -بين ِّص ْهيَون
ً
اهتماما ً
الكراهية للشخصية اليهودية ..فرأوا أن السيطرةَ على وسائل اإلعالم  -وخاصة اليت
اسعا لعملية "غسل
كانت أقوى أقنية االتصال اجلماهريي آنذاك  -ستُعطيهم جماالً و ً
الدماع" و"قلب احلقائق" ،ومتخضت آراؤهم عن عدة قرارات أدرجت حتت البند الثاين
عشر من مقررات املؤمتر ِّ
الص ْهيَوين األول ،وهي التالية:
إن القنوات (أي وسائل اإلعالم) اليت جيد فيها الفكر اإلنساين ترمجا ًان له جيب أن تكون
خالصة يف أيدينا.
إن أي نوع من أنواع النشر أو الطباعة جيب أن يكون حتت سيطرتنا.
األدب والصحافة مها أعظم قوتني إعالميتني وتعليميتني خطريتني ،وجيب أن تكوان حتت
سيطرتنا.
جيب أال يكون ألعدائنا وسائل صحفية يعربون فيها عن آرائهم ،وإذا وجدت فال بد من
التضييق عليها جبميع الوسائل لكي مننعها من مهامجتنا.
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مير علينا؛ فاألخبار تتسلمها وكاالت قليلة
طر ٌ
ف من خرب إىل اجملتمع من غري أن َّ
يصل َ
لن َ
ترتكز فيها األخبار من كل أحناء العامل ،وحينما نسيطر عليها ،لن تنشر إال ما خنتاره حنن
من هذه األخبار.
يج عواطف الناس
ال بد لنا من اهليمنة على الصحافة الدورية حىت تصبح طوع بناانُ ،هت ُ
ختد ُم مصاحلنا حني نريد ،ونسيطر بواسطتها
حني نريد ،وتثري اجملادالت احلزبية األاننية اليت ُ
على العقل اإلنساين.
ستكون لنا جرائد (صحف) شىت تؤيد الطوائف املختلفة ،من أرستقراطية ومجهورية وثورية،
أيضا ،وستكون هذه اجلرائد مثل اإلله اهلندي فشنو ،هلا مئات األيدي ،وكل
بل وفوضوية ً
س لنا نبض الرأي العام املتقلِّب.
ستج ُّ
يد ُ
سنصدر نشر ٍ
ات هتامجنا ،وتعارضنا ،ولكن بتوجيه اهتامات زائفة ضدان ،مما سيتيح لنا
ِّ
أساسا حقيقيًّا ملناهضتنا ،وإمنا
الفرصة لكي نقنع الرأي العام أبن كل من يعارضنا ال ميل ُ
ك ً
يعتمدون على االهتامات الزائفة.
جيب أن نكون قادرين على إاثرة عقل الشعب عندما نريد ،وهتدئته عندما نريد ،وسنفعل
ذلك بطبع أخبار صحيحة أو زائفة حسبما يوافق غرضنا ،وسننشر األخبار بطُرقنا اخلاصة،
جيدا قبل ذلك ِّ
جلس األرض قبل
حبيث يتقبلها الشعب ويصدقها ،ولكننا جيب أن حنتاط ً
السري عليها.
جيب أن نشجع ذوي السوابق اخلُلقية على تويل املهام الصحفية الكربى ،وخاصة يف
تبني لنا ظهور أية عالمات للعصيان من ِّ
أي واحد منهم،
الصحف املعارضة لنا ،فإذا َّ
فورا إىل اإلعالن عن خمازيه اخلُلقية اليت نتسرت عليها ،وبذلك نقضي عليه ،وجنعله
سارعنا ً
عربةً لغريه.
وكانت تواكب هذه احلملة محلة إعالمية يهودية لتبشيع الوجه العريب املسلم أمام الرأي
العالَمي؛ وذلك من اجتاهني :التارخيي :بتشويه التاريخ اإلسالمي ،ونبش وقائع احلروب
ِّ
ين هبا الصليبيون؛ لتذكريهم خبطر اإلسالم على النصرانية..
الصليبية وإبراز اهلزائم اليت ُم َ
وتركيزهم الدائم على مقطع من خطاب "البااب" أورابنو الثاين الذي وجهه إىل أعضاء
اجمللس الكنائسي املنعقد يف جنوب فرنسا أايم احلروب الصليبية بقوله" :سريوا إىل أرض
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أقاليم وهبها هللا ألبناء
املشرق ،وانتزعوا تلك األرض من الوحوش الذي استولَ ْوا على َ
األمة املتخلفة اليت َهتيم وراء شهوات اجلسد،
إسرائيل" ،والوجه اآلخر إبظهار العرب مبظهر َّ
وشرب اخلمر و ِّ
الغارقة يف بـُ َؤِّر ِّ
القمار.
الزان ُ
وكاالت األنباء
العالقة بني الصحافة ووكاالت األنباء كالعالقة ما بني البندقية والذخرية ،وهل تفيد البندقية
إذا مل تتوفر هلا وابستمرار الذخرية؟ ومثلما يسيطر صانع الذخرية على حامل البندقية
فكذلك تسيطر وكاالت األنباء على الصحافة.
وحني تذكر الوكاالت تربز وكالة أنباء رويرت يف املقدمة ،وندهش حني نعلم أبن مؤسسها
جوليوس ابول رويرت ،املولود يف  12متوز 1816م يف مدينة كاسل أبملانيا ،هو شخص
يهودي ،كان امسه حىت عام 1844م إسرائيل بيري جوزافات ،ويف أمريكا قامت مخس
صحف يومية بتأسيس وكالة أنباء أسوشيتدبرس عام 1848م ،مث حتولت إىل شركة تعاونية
مشلت معظم الصحف األمريكية الشهرية آنذاك ،وكان معظمها واق ًفا حتت السيطرة
ِّ
الص ْهيونية ،واحتدت وكالة إنرتانشيوانل نيوز سريفيس اليت أسسها ويليام هريست مع وكالة
أنباء سكرايس هوارد يوانيتدبرس عام 1958م حتت اسم "يوانيتدبرس إنرتانشيوانل"،
متزوجا من يهودية ،امسها :ماريون ديفيز ،وكانت من أشهر راقصات
ووليام هريست كان ً
االستعراضات الغنائية يف ذلك الوقت ،وسانده اليهود يف محلته االنتخابية كحاكم
لنيويورك.
ويف فرنسا أسس اليهودي هاشيت "وكالة أنباء هاشيت" عام 1851م ،و"وكالة أنباء
هافاس" اليت أصبحت فيما بعد الوكالة الرمسية للدولة الفرنسية ،كان قد أسسها أحد
اليهود من عائلة هافاس.
الصحافة
قصة صحيفة "التاميز" اللندنية وأزمتها املالية مشهورة ..واملهم هنا أن اليهودي األسرتايل
روبرت مريدوخ صاحب شركة "نيوز إنرتانشيوانل" أعلن استعداده لشرائها ،وحتمل مجيع
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خسائرها املتوقعةِّ ،
وطفق الربيطانيون يلهجون ابلثناء على اليهودي الذي أنقذ التاميز من
خطر األفول األبدي ،وغاب عنهم أن شراء مريدوخ لصحيفة التاميز وشقيقتها الصغرى
"الصنداي اتميز" إمنا يكرس السيطرة ِّ
الص ْهيَونية على شارع الصحافة الربيطانية.
وميتلك مريدوخ ثالث جمالت بريطانية أخرى؛ هي (صن) وهي جملة إابحية داعرة توزع
أيضا إابحية داعرة
أكثر من  3،7مليون نسخة أسبوعيًّا ،و(نيوز أوف ذي وورلد) وهي ً
توزع حوايل أربعة ماليني نسخة أسبوعيًّا ،والثالثة هي (سييت ماغازين) ،..كما ميتلك
صحيفة إقليمية امسها (بريوز) ،وميتلك هذا اليهودي عدة صحف وجمالت يف أسرتاليا
وكندا ،وميتلك يف أمريكا صحيفة "نيويورك بوست" ،وجملة ستار ،وجملة ذي نيوزويك
ماغازين.
ولنا أن نتصور مدى انتشار الصحافة ِّ
فقراء التاميز  -مثالً -
الص ْهيَونية ،ومدى أتثريهاَّ ،
هم النخبة من رجاالت املال واألعمال والسياسة والدين ،وميتد أتثريها على العديد من
رجاالت السياسة واملال واألعمال والدين يف معظم البلدان األوربية ،ويف أمريكا ذاهتا.
ومن الصحف الربيطانية اليت يسيطر عليها اليهود صحيفة الديلي تلغراف ،اليت أسسها
اليهوداين مورس ليفي وليفي الوس ،وجملة (انو) اليت ميتلكها اليهودي جيمس غولد
مسيث ،مث احتجبت ألسباب مالية ،وال جيد املرء أية صعوبة يف اكتشاف شكل ما من
أشكال السيطرة اليهودية على معظم الصحف الربيطانية األخرى؛ كالديلي إكسربيس،
اليت أسسها اليهودي اللورد بيفربروك ،والنيوزكرونيكل ،والديلي ميل ،والديلي هريالد اليت
ميتلكها اليهودي جوليوس سلرت ،واملانشسرت غارداين ،ويوركشايربوست ،وإيفننج ستاندر،
وإيفننج نيوز ،واألوبزرفر ،وصنداي ريفري ،وصنداي إكسربس ،وصنداي كرونيكل ،وذي
صنداي بيبل ،وجون بول ،وصنداي ديسباتش ،وذي سكتش ،وذي سفري ،وذي
جرافيك.
وميتلك اليهود جمموعة من الصحف واجملالت اليهودية اخلالصة ،اليت حتمل أمساءً يهودية
صرحية ،ويزيد جمموعها عن اخلمسني ،وأتيت يف مقدمتها جملة جويش كرونيكل.
وتشري إحصائية نشرت يف عام 1981م أن جمموع ما توزعه يوميًّا  15صحيفة وجملة
بريطانية واقعة حتت السيطرة ِّ
الص ْهيَونية يف بريطانيا وخارجها قد بلغ ()32867000
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نسخة ،وهذا العدد يزيد قليالً عن نصف عدد سكان بريطانيا الذين يبلغ عددهم حوايل
مليوان ،ومن أشهر الصحف اليهودية االسم والطابع يف بريطانيا تربز صحيفة العامل
ً 58
اليهودي  ،Jewshworldويف عددها الصادر يف 1950/1/1م كتب اليهودي ج.
وود يسكوسكي:
"لننزع أقنعتنا ،ولنقف كأسد يهوذا ،و ِّ
بعيدا جبنسياتنا
لنغري أساليبنا القدمية ،ولنقذف ً
ِّ
وطن لنا سوى فلسطني ،وال نعرتف بوطن سواها".
املزيفة ،ولنُعلن للعامل أمجع أبننا يهود ال َ
ويف أمريكا تقف صحيفة "وول سرتيت جورانل" يف مقدمة الصحف اليومية؛ فقد بلغ
حجم توزيعها اليومي  1950000نسخة يف عام 1981م ،وأتيت صحيفة الديلي نيوز
يف املرتبة الثانية ،وحياول اليهود السيطرة على الصحيفة سيطرة كاملة على الرغم مما تبديه
الصحيفتان من تعاطف مع ِّ
الص ْهيَونية.
وتعترب صحيفة نيويورك اتميز واحدة من أشهر الصحف األمريكية اليومية ،وترجع سيطرة
اليهود عليها إىل عام 1896م ،وما زالت مستمرة حىت اليوم ،وأتيت صحيفة الواشنطن
بوست يف املرتبة الثانية بعد النيويورك اتميز من حيث خضوعها للسيطرة ِّ
الص ْهيَونية ،وتتميز
هذه الصحيفة ابنتشارها يف أوساط األجهزة احلكومية األمريكية اليت تتحكم يف رسم
سياسة الوالايت املتحدة ،ويسيطر اليهود سيطرة حم َكمة على الديلي نيوز والنيويورك
بوست وستار ليدجر وصن اتمي ،وغريها من الصحف.
أما اجملالت فرتى بعض املصادر اإلعالمية العالَمية أن جملة اتمي ونيوزويك تعتربان أشهر
مطبوعتني يف العامل أمجع ،وكانت جملة نيوزويك اليت بلغ حجم توزيعها  3ماليني نسخة
أسبوعيًّا يف عام 1981م قد صدرت يف عام 1933م ،إال أن السيطرة اليهودية املباشرة
ِّ
األصل توماس مارتني أزمة مالية
اإلجنليزي
عليها متت يف 1937م عندما واجه صاحبُها
ُّ
ئيسا لتحريرها ،وانتقلت
خانقة ،فسارع اليهودي مالكومل ماير إىل شرائها ،وأصبح ر ً
جملس إدارهتا حاليًّا اليهودية كاترين
ملكيتها فيما بعد إىل اليهودي يوجني ماير ،وترتأس َ
جراهام ،وهي اليت تشغل منصب مدير عام الواشنطن بوست ،ويرتأس حترير النيوزويك
اليهودي ليسرتبرينشتاين ،ويشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجلة اليهودي مارك ماير،
وتسيطر ِّ
الص ْهيَونية على جملة "اتمي" اليت بلغ حجم توزيعها  4،5مليون نسخة أسبوعيًّا
99

يف عام 1981م سيطرة كاملة من خالل مالكها جون مئري ،وعشرات اليهود الذين
يتوزعون يف مجيع أقسامها.
اليهود أمهية خاصة للسيطرة على الصحافة اليت هتتم بشؤون املال واألعمال ،وهم
ويعطي ُ
يسيطرون سيطرة حم َكمة على جملة "بزنس ويك" األمريكية ،وهي جملة متخصصة ،هلا
أتثري واسع النطاق يف أوساط رجل املال واألعمال واالقتصاد يف العامل أبمجعه.
ويف شيكاغو يسيطر اليهود على أكرب صحيفة يومية تصدر منها ،وهي صحيفة "شيكاغو
صن اتميز" ،اليت بلغ حجم توزيعها  670ألف نسخة يف عام 1981م ،وتركز هذه
الصحيفة بشكل خاص على التحريض املستمر ضد اإلسالم ،وكمثال على ذلك ما جاء
يف املقال االفتتاحي يف 1979/2/22م حتت عنوان" :ال تفاهم مع اإلسالم إال بلغة
احلديد والنار" العبارات التالية" :إن الشيوعية أفضل من اإلسالم؛ ألهنا يف األصل فكرة
غربية ميكن االلتقاء والتفاهم معها ،أما اإلسالم فال التقاء وال تفاهم معه إال بلغة احلديد
والنار" ،ويف أريزوان ختضع صحيفة "أريزوان نيوز" للسيطرة ِّ
الص ْهيَونية بشكل سافر ،ويف
أحد أعدادها الصادرة يف نيسان من عام 1982م نشرت الصحيفة مقابلة مع الكاتب
اليهودي "اليون يوريس" قال فيها :إن اإلسالم هو دين الشر ،وإن املسلمني يف حرب
دائمة ضد العامل كله؛ ألهنم يريدون إخضاعه واستعماره ،وامتدت أذرع األخطبوط
ِّ
الص ْهيَوين إىل جملة "ريدرز داجيست" األمريكية ذات الشهرة العاملية ،اليت أسسها وايت
واالس عام 1920م ،اليت تطبع بعدة لغات بلغت  16لغة ،من بينها العربية ،ويبلغ حجم
توزيعها حوايل مائة مليون نسخة من مجيع الطبعات ،وبلغ حجم توزيعها يف أمريكا وحدها
 18مليون نسخة عام 1981م ،وكان آخر  ....السيطرة ِّ
الص ْهيَونية على "ريدرز
داجيست ابيبل" ،وذكرت يف مقدمتها أهنا تقدم هذه الطبعة من التوراة ليقرأها الشعب
األمريكي من الغالف إىل الغالف! وكان العمل إلصدار هذه الطبعة الشعبية من التوراة
مستشارا دينيًّا لإلشراف على الطبعة.
قد بدأ يف عام 1975م ،واختري بروس ميتزغر
ً
ِّ
اضحا يف كل صفحة من صفحات طبعة ريدرز داجيست ابييل،
ويبدو التأثري الص ْهيَوين و ً
فاألمساء واملصطلحات والتعابري اليهودية تطالع القارئ حيثما وقعت عيناه ،ويبدو اإلصرار
اضحا على تكرار كلمة "إسرائيل" يف الطبعة ،وتتكرر العبارات اليت حتمل اسم "إسرائيل"
و ً
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بشكل ٍ
الفت للنظر ،وخاصة تعابري رب إسرائيل ،وأرض إسرائيل ،والطبعة الشعبية اجلديدة
هي نسخة منقحة من طبعة سابقة للتوراة نشرهتا ريدرز داجيست يف عام 1952م ،وتضم
الطبعة اجلديدة  767صفحة ،ويضاف إليها  31صفحة من الفهرسة ،وطبع منها نصف
مليون نسخة.
عذرا إذ مل أسرد له مجيع عناوين الصحف وأمساء ممتلكيها ورؤساء
هذا وأستميح القارئ ً
الصهيونيون ،وكذلك الصحف الواقعة حتت السيطرة ِّ
ِّ
الص ْهيَونية يف
حتريرها ،اليهود أو ْ َ
فرنسا واهلند والصني ،فبإمكانه الرجوع إىل الكتاب واستيفاء املعلومات منه ،كما سأحاول
اإلجياز الشديد فيما أييت ،حىت ال أطيل على القارئ؛ فقد كان فيما سبق إشارة واضحة
إىل أسلوب املؤلف ومنهجه يف ِّذكر موضوعات الكتاب ،ويقاس ما يشبهها عليها.
السينما
تشري بعض اإلحصائيات إىل أن أكثر من  %90من جمموع العاملني يف احلقل السينمائي
ومونتاجا هم من اليهود ،ولعل أبلغ ما قيل يف
وتصويرا
اجا ومتثيالً
ً
إنتاجا وإخر ً
األمريكي ً
ً
وصف السيطرة ِّ
الص ْهيَونية على صناعة السينما األمريكية ما ورد يف مقال نشرته صحيفة
"األخبار املسيحية احلرة" ،اليت كانت تصدر يف مدينة لوس أجنلوس يف عددها الصادر
يف مستهل شهر نيسان من عام 1938م ،حيث قالت الصحيفة" :إن صناعة السينما
َّ
ويتحكم اليهود فيها دون أن ينازعهم يف ذلك أحد،
يف أمريكا هي يهودية أبكملها،
ويطردون منها كل من ال ينتمي إليهم ،ومجيع العاملني فيها هم إما من اليهود ،أو من
نحر الفضيلة،
صنائعهم ،ولقد أصبحت هوليود بسببهم "سدوم" العصر احلديث؛ حيث تُ َ
الرذيلة ،وتسرتخص األعراض ،وتنهب األموال دون رادع أو وازع ،وهم يرغمون
وتنتشر َّ
كل من يعمل لديهم على تعميم ونشر خمططهم اإلجرامي حتت ستائر خادعة كاذبة،
وقض ْوا على مشاعر الرجولة
وهبذه األساليب القذرة أفسدوا األخالق يف البالدَ ،
واإلحساس ،وعلى املثُل العليا لألجيال األمريكية".
ُ
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ومن األفالم ِّ
الص ْهيَونية احلديثة واخلبيثة :الفيلم الفرنسي (شهرزاد) الذي يسيء إىل اخلليفة
املسلم هارون الرشيد ،وفيلم (أمريكا أمريكا) ،الذي يُ ِّ
ظهر العرب مبظهر اجملرمني الذين
يقتلون املصلِّني داخل الكنائس ،مث يذهبون الحتساء اخلمر يف املواخري.
وتسللت ِّ
الص ْهيَونية إىل صناعة السينما اهلندية؛ حيث حفل الفيلم املسمى (قمر أكرب
أنضوين) ابإلساءة والتشويه اخلبيث لإلسالم ،ويعترب فيلم (اهلدية) من أقذر األفالم إساءةً
ِّ
اليهودي الربيطاين روبرت غولد مسيث.
للمسلمني ،وهو من إنتاج
كما يسيطر اليهود سيطرة خانقة على السينما الكوميدية الضاحكة واالستعراضية ،ويندر
خيلو فيلم من األفالم العاطفية والتارخيية واحلربية من اسم ليهودي أو أكثر :ممثِّالً أو
أن َ
ِّ
منتجا.
خمر ًجا أو فنيًّا أو ً
التلفزيون واإلذاعة
تعترب الشبكات الثالث املسماة  ABCو cbsو ،nbcوكلها أمريكية ،أشهر شبكات
البث التلفزيوين يف العا َمل ،وهي مجيعا تقع حتت سيطرة ونفوذ ِّ
الص ْهيَونية.
ً
فالشركة األمريكية لإلذاعة ( )ABCيسيطر عليها اليهود من خالل رئيسها اليهودي
ليوانرد جونسون ،مث مديرها العام اليهودي مارتن روبنشتاين ،مث مساعد املدير العام
اليهودي أفرام وايشتاين ،ابإلضافة إىل املئات من احملررين واملراسلني و ِّ
املصورين والفنيني
اليهود.
ويسيطر اليهود على شركة كولومبيا للبث اإلذاعي ( )CBSمن خالل مالكها ورئيسها
اليهودي ويليام بيلي ،وهو حفيد يهودي من أصل روسي هاجر من أوكرانيا يف عام
1888م ،ومديرها العام اليهودي ريتشارد ساالنت ،ابإلضافة إىل مئات اليهود اآلخرين
ِّ
املندسني يف أجهزهتا الفنية واإلدارية.
أما الشركة الوطنية لإلذاعة ( )NBCفيسيطر عليها اليهود من خالل رئيسها اليهودي
الفرد سلفرمان ،الذي خلف رئيسها السابق اليهودي روبرت سارنوف ،مث من خالل
مديرها العام اليهودي هريبرت سيكوسر ،ابإلضافة إىل مئات اليهود املندسني يف أجهزهتا
الفنية واإلدارية.
102

ويتبني مدى خطورة السيطرة ِّ
الص ْهيَونية على هذه الشبكات الثالث كوهنا املوجه
األساسي ألفكار ومواقف حوايل  250مليون أمريكي ،ابإلضافة إىل مئات املاليني
اآلخرين يف أوراب وكندا وأمريكا الالتينية وغريها.
ويسيطر اليهود على ِّ
أهم حمطة إذاعة أمريكية ،وهي حمطة (صوت أمريكا) ،من خالل
اليهودي روبرت غولدمان الذي يشغَ ُل منصب مدير األنباء يف احملطة.
وتقوم الربامج التلفزيونية اليت تبثها الشبكة الواقعة حتت أتثري النفوذ ِّ
الص ْهيَوين بدوٍر خبيث
يف تشويه صورة العرب واملسلمني ،والسخرية منهم.
وتعترب شركة مياكون لإلنتاج التلفزيوين من أشهر شركات اإلنتاج التلفزيوين يف أمريكا،
ويشارك يف ملكية هذه الشركة اليهودي مناحم جوالن.
ويف بريطانيا ميتلك اليهودي سيدين برنشتاين شركة إنتاج تلفزيون كبرية ،هي شركة غرااندا.
وتشري إحصائية نشرهتا صحيفة العرب القطرية يف 1981/8/19م أن التلفزيون الربيطاين
عرض يف الفرتة الواقعة ما بني آذار 1979م وأاير 1980م ما يقارب من  138ساعة
من الربامج اليت تتحيز لليهود وهتاجم العرب.
ِّ
ويعم ُد اليهود إىل استقطاب أبطال املسلسالت التلفزيونية الشهرية ،فيوجهون إليهم
الدعوات لزايرة الكيان ِّ
الص ْهيَوين ،ويرتبون هلم املقابالت مع الزعماء اليهود ،لتنطلق أبواق
الدعاية اليهودية بعد ذلك يف استغالل هذه الزايرات واملقابالت لتنقل على ألسنة مشاهري
ٍ
تصرحيات ميجدون هبا الكيان ِّ
الص ْهيَوين.
ممثلي وممثالت التلفزيون
ومتتد أذرع األخطبوط ِّ
الص ْهيَوين إىل شبكات التلفزيون واإلذاعة الفرنسية.
ومن األفالم التلفزيونية اليت عرضها التلفزيون الفرنسي ،فيلم "عملية فينتييب" ،الذي يروي
"بطوالت" اجلنود اليهود يف عملية حترير رهائن مطار عينتيب يف أوغندة ،كما عرض فيلم
"القرصان" ،ويتكون من جزأين ،ويظهر العرب بصورة مشينة يف نفس الوقت الذي يظهر
فيه اليهودي مبظهر السوبرمان.
كما امتدت أذرع األخطبوط ِّ
الص ْهيَوين إىل القناة رقم  2يف التلفزيون اإليطايل؛ فقد عرض
فيلما واثئقيًّا بعنوان" :قنبلة من أجل اإلسالم" ،وقد كان
يف مساء 1982/9/26م ً

اهلدف من عرض الفيلم هو بث الذعر من حماولة ابكستان اإلسالمية امتالك قنبلة نووية،
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وقد تضمن الفيلم مقابلة مع مناحم بيجن رئيس وزراء العدو ،أكد خالهلا "أن اليهود ال
غري عريب".
يُطيقون أن ميتلك عدوهم مثل هذا السالح ،حىت ولو كان هذا ُّ
العدو َ
ومن األفالم التلفزيونية اليت تفوح منها رائحة اخلُبث ِّ
الص ْهيَوين مسلسل "تعلم اللغة
اإلجنليزية" ،الذي يعرضه التلفزيون الربيطاين ،والذي تدور حلقاته حول خليط من الناس
الذين ينتمون إىل شعوب خمتلفة ،وجيمعهم صف دراسي يف إحدى مدارس تعليم اإلجنليزية
حرص خمرج املسلسل ،وهو يهودي امسه األول سام ،على أن حيشر يف
لألجانب ،وقد َ
هنداي من طائفة السيخ ،وال يرتك هذا اهلندي مناسبة
مسلما ،وآخر ًّ
الفيلم طالبًا ابكستانيًّا ً
إال ويوجه إهانةً للباكستاين املسلم بصورة يقصد هبا اإلساءةَ لإلسالم؛ ففي إحدى حلقات
اختيار كلمة مرادفة لكلمة "غيب" ،فيسارع
املسلسل يطلب األستاذ اإلجنليزي من اهلندي
َ
اهلندي ليعطيه كلمة "مسلم"!
ُّ
املسرح
ُّ
متتد أذرع اليهود إىل أعرق املسارح اإلجنليزية ،وهو املسرح امللكي ،الذي متتلكه شركة
املسارح الربيطانية ،اليت ميتلكها اليهودي اللورد لوغريد ،كما ميتلك شركة مسارح أخرى
امسها شركة "بريمانز إنداناتن ليمتد" ،ومسرح دوري لني ،ولندن بوليديوم ،وفكتوراي ابالس،
وأبوللو ،وذي لرييك ،وذي غلوب ،ومسرح امللكة ،وذي لندن كولوسيوم ،وذي لندن
هيبوورم.
ومن املسرحيات اخلبيثة اليت تفوح منها روائح اخلبث ِّ
الص ْهيَوين تربز مسرحية "القشعريرة"،
اليت بُ ِّدئ بتقدميها يف عام 1981م فوق خشبة أشهر مسارح "الوستاند" شارع املسارح
الشهري يف لندن ،وتدور أحداث املسرحية حول اتجر ثري امسه يف املسرحية "حممد
العريب"ِّ ،
يبذر أمواله الطائلة يف شراء اخلمور ،وشراء أغلى اهلدااي لفتاة إجنليزية من أجل
إقناعها ببيع جسدها ليشبع شهواته احليوانية ،وتنتهي املسرحية أبن يُ ِّنفق حممد العريب كل
أمواله دون أن يظفر من اإلجنليزية اللعوب بشيء ،مث ال يلبث أن جيد نفسه يف قارعة
الطريق بعد أن مل يعُ ْد يف جيبه فلس واحد.

104

وميثل دور حممد العريب ممثل إجنليزي ضالع يف خدمة ِّ
الص ْهيَونية ،امسه :أنطوين شيز ،وتنبغي
َ
اإلشارة إىل أن إطالق حممد العريب على بطل املسرحية ليس جمرد إطالق اسم وحسب،
بل لقد اختري هذا االسم خبُبث شديد ،يف حماولة للتعريض بنيب اإلسالم الكرمي صلوات
هللا وسالمه عليه.
ومن املؤسف أن اليهود يكادون يسيطرون سيطرة خانقة على أشهر مسارح برودواي ذات
الشهرة العاملية يف نيويورك ،وخاصة مسرح "آالن كنج".
ويف بولندا يسيطر اليهود على ِّ
يهوداي
أكرب وأشهر مسارح العاصمة ،ويطلقون عليها امسًا ًّ
فاقعا ،وهو اسم "املسرح اليهودي" ،ويقدم املسرح متثيلياته بلغة األيديش اليهودية القدمية،
ً
ويستطيع املشاهد احلصول على ترمجة فورية ابللغة البولندية.
ويف العاصمة النمساوية فيينا يتوىل اليهودي لورين مازيل إدارة مسرح أوبرا فيينا ذات
الشهرة العاملية ،ومازيل هذا متزوج من يهودية حتمل جنسية دول االغتصاب ِّ
الص ْهيَوين.
ُ
وكان من الطبيعي أن ينتهز اليهود وهم يسيطرون على صناعة املسرح هذه الفرصةَ ِّ
ليسخروا
ُ
هذه الصناعة لتحقيق خمططاهتم اليت نصت عليها بروتوكوالهتم ،ومنها نشر الفساد وامليوعة
ِّ
يادها.
يف األجيال الناشئة ليسهل عليهم ق ُ
املنابر الكنَيسة
نورد هنا ما قاله املطران إيليا خوري يف صحيفة الدستور األردنية 1981/6/25م:
"مصيبتنا الكربى هي الكنائس يف أمريكا؛ فالكنائس املسيحية هناك ُهتَ ِّود العقيدة
املسيحية ،جتعل ِّ
يهوداي ،ويل ِّ
جتارب واضحة كالشمس هبذا
الدين املسيحي مذهبًا
ًّ
أيضا" :إن العقيدة املسيحية يف خط ٍر ِّمن أن
اخلصوص ،واإلثبااتت ساطعة" ،ويقول ً
تصبح مذهبا من املذاهب اليهودية ،وهذا ما تفعله ِّ
الص ْهيَونية اليوم ،وميارسه اليهود يف
ً
مستمريْ ِّن".
أمريكا إبصرا ٍر وعناد
َّ
وحتت عنوان" :للحقيقة والتاريخ" كتب الكاتب إميل الغوري  -وهو فلسطيين نصراين له
ابع يف احلركة الوطنية  -مقاالً يف صحيفة الرأي األردنية قال فيه حرفيًّا:
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"يف شهر شباط عام 1945م وقَّع مخسة آالف قس بروتستانيت أمريكي عريضةً رفعوها
إىل الكونغرس األمريكي واحلكومة األمريكية ،يطالبون فيها بفتح أبواب فلسطني على
مصاريعها للهجرة اليهودية ،وكانت ستة آالف كنيسة أمريكية قد استجابت يف عام
1943م لنداء اللجنة العاملة إلنقاذ يهود أوراب ،وهي منظمة ِّص ْهيَونية ،فخصصت أسبوعا
خاصا للصالة والتماس الرمحة من أجل اليهود ،وقبل اندالع حرب 1967م بقليل
ًّ
صدرت عن الفاتيكان وثيقةٌ تعلن براءةَ اليهود من دم السيد املسيح عليه السالم ،وكان
دور كبري يف إصدار الوثيقة".
للكاردينال "بيا" الذي ينحدر من أسرة يهودية ٌ
عدد من املنتسبني
وبتاريخ 1980/9/23م نشرت صحيفة اهلريالدتريبيون ً
بياان أصدره ٌ
إىل جمموعة تطلق على نفسها اسم ALMOND BRANCH
 ،ASSOCIATIONوهي جمموعة تنتسب إىل الكنيسة اإلجنليكانية ،يعلنون فيه
أتييدا مطل ًقا ،ويؤكدون أن القدس هي
اسم أربعني مليون أجنليكاين أهنم يؤيدون إسرائيل ً
العاصمة األزلية إلسرائيل.
وقد بلغ املكر اليهودي مداه حني فوجئ العا َمل بوصول يهودي إىل سدة رائسة أساقفة
ابريس ،وهو األسقف جان ماري لوستيجر ،الذي قال يف أول مقابلة أجريت معه بعد
ِّ
ُّره من عائلة يهودية بولونية ،على الرغم من كونه
تسلُّمه منصبه اجلديد :إنه ال ينكر حتد َ
مسيحيًّا كاثوليكيًّا فرنسيًّا ،وأردف قائالً" :إنين يهودي ،وإنين أعي مسؤوليايت يف ذلك
بشكل كامل".
ونقلت صحيفة "شيكاغو صن اتميز" يف عددها الصادر يف 1981/5/10م تصرحيًا
ِّ
عددا من املبشرين
للقس دوانلد واغنر يف أعقاب مؤمتر ديين استغرق ثالثة أايم قال فيه :إن ً
األجنليكان الذين يعِّظون يف التلفزيون  -كالقس جريي مانويل ،والقس ابت روبرستون -
أسهموا يف جعل الكنيسة األجنليكانية ِّص ْهيَونية بسبب مواقفهم املوالية إلسرائيل.
قد َ
ويلعب القس األمريكي بيلي جراهام من زعماء الكنيسة األجنليكانية األمريكية دورا ِّ
نشطًا
ً
جر كنيسته إىل أتييد املخططات ِّ
يف ِّ
الص ْهيَونية ،وكان جراهام قد قاد محلةً واسعة النطاق
لتأييد قرار الكيان ِّ
الص ْهيَوين جبَ ْعل القدس عاصمة أبدية له ،وكان الرئيس األمريكي األسبق
ِّ
اهلوس ابلقس جراهام!
ليندون جونسون من املتأثرين لدرجة َ
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احلركة الثقافية العالَمية
يصاب املرء ابلدهشة عندما يرى ِّ
الص ْهيَونية وهي تسيطر على كربايت دور النشر والطباعة
يف العامل منذ وقت بعيد ،ويف أمريكا يسيطر اليهود على أكثر من  %50من دور النشر
والطباعة ،وهلم نفوذ واضح فيما تبقَّى من دور نشر ،وتعترب شركة "راندوم هاوس" للنشر
اليت أسسها اليهودي بنيث سريف من أشهر دور النشر يف العامل.
وقد بلغ من تفاقم السيطرة اليهودية على دور النشر الفرنسية أن املفكر الفرنسي اجلنسية،
العاملي الشهرة ،روجيه جارودي ،الذي كانت دور النشر الفرنسية والعاملية تتسابق لنشر
كتبه ،مل ِّجي ْد دار نشر فرنسية تتبىن نشر كتابه" :بني األسطورة ِّ
الص ْهيَونية والسياسة
اإلسرائيلية" ،أو "ملف ِّ
الص ْهيَونية" ،وهو كتاب ألَّفه بعد أن اعتنق اإلسالم.
خاصا ابلكتب املدرسية واجلامعية؛ فهي الغذاء الثقايف الذي
اليهودي
ويبدي
اهتماما ًّ
ُّ
ً
ِّ
يكون فكر أجيال املستقبل ،اليت حيرص اليهود على ِّ
غسل أدمغتها وترويضها خلدمة
أهداف ِّ
الص ْهيَونية وخمططاهتا.
وقد أشارت دراسة أعدهتا الرابطة الوطنية ألمريكيني العرب نشرهتا صحيفة الدستور
األردنية بتاريخ  ،1981/3/7إىل أن  %17من الكتب املدرسية اليت تدرس يف أمريكا
ٍ
معلومات صحيحة عن اإلسالم ،بينما حتتوي  %50منها على معلومات
حتتوي على
مدسوسة ومشوهة ،وحتتوي  %33منها على معلومات حتتاج إىل تصحيح وتعديالت
كثرية.
اليد ِّ
الص ْهيَونية اخلفية تغرق املكتبات بعشرات
ومنذ بداايت عقد السبعينيات بدأت ُ
املودة
احدا ،وهو "العرب" ،وهي كتب ظاهرها َّ
الكتب اليت حتمل امسًا يكاد يكون و ً
تدس بني سطورها السم يف الدسم؛ إذ ِّ
العريب كإنسان جامد يكره
للعرب ،ولكنها ُّ
تصور َّ
التطورِّ ،
متوحش شهواين وأانين.
أبلغ صورة توضح مدى فاعلية السيطرة ِّ
الص ْهيَونية على الكتب املدرسية واجلامعية
ولعل َ
والعامة ،وانعكاس أتثريها السليب على أفكار وعواطف الرأي العام العالَمي ،وخاصة الغريب
منه ،تلك الدراسة اليت أعدها األستاذ عياد القزاز ،وهو عريب ِّ
االجتماع يف جامعة
يدرس
َ
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سكرامنتو األمريكية؛ فقد طلب من املس بيجي ألكساندر ِّ
املدرسة يف مدرسة اثنوية يف
مدينة سكرامنمنتو أن ِّ
توجه لطالهبا وطالباهتا سؤاالً عمن هو العريب يف نظرهم! فجاءت
إجاابهتم مفاجأةً ِّ
مفجعة تكشف مدى جناح ِّ
الص ْهيَونية يف غسل دماع األجيال اليت متثِّل
مستقبل الوالايت املتحدة األمريكية ،وكانت اإلجاابت مزجيًا غريبًا من املعلومات اخلاطئة
ختر ْج إجاابت الطلبة والطالبات عن هذه اإلجاابت:
عن العرب؛ إذ مل ُ
مالبس داخلية ،ومجيعهم ملتحون ،وهم
العرب هلم زوجات عديدات ،وهم ال يلبَسون
َ
أشد قذارة من اهليبيني ،ومجيع العرب مسلِّمون حيبون النساء.
ويؤكد الربوفيسور ريتشارد ويلسون منسق الدراسات االجتماعية يف مدارس مقاطعة
مونتغمري األمريكية أن نصف الكتب املعتمدة يف املدارس األمريكية ،املتعلقة ابلعالَمني
مشوهة ،ويف كندا وجدت مجعيةُ املسلمني
العريب واإلسالمي ،حتتوي على معلومات َّ
شديدا يف عام 1976م قبل أن تتمكن من إقناع وزارة الرتبية والتعليم
الكنديني عنتًا
ً
الكندية بضرورة إشراك علماءَ مسلمني يف عملية مراجعة عشرات الكتب املدرسية ،اليت
تفوح منها روائح احلقد ِّ
سحب عدد من الكتب
الص ْهيَوين ضد املسلمني ،وقد مت فعالً
ُ
املدرسية اليت حتتوي على افرتاءات كاذبة ضد املسلمني ،منها "عالَمنا احلديث" ،و"رحلة
إىل املاضي" ،و"مهرجان املاضي" ،و"جذور احلاضر" ،و"مناذج يف الزمن" ،و"املليون سنة
األوىل" ،و"أوراب والعامل احلديث" ،و"ظهور احلضارة الغربية" ،وكل هذه الكتب اترخيية
يدرسها طالب املرحلة الثانوية.
ويف فرنسا يدرس الطالب الفرنسيون يف أحد كتبهم اليت قررهتا وزارة الرتبية الفرنسية "هؤالء
فردا يُقيمون يف غرفة
الرجال الذين حيملون اسم حممد هم جمانني ،وأن كل  15أو ً 20
واحدة ،استأجرها حممد آخر أكثر ُخبثًا منهم".
وانظر ص  107فما بعد لتجد جمموعة ضخمة من عناوين الكتب اليت أوردها املؤلف،
اليت تُسيء إىل اإلسالم ،وتشيد ابليهودية و ِّ
الص ْهيَونية ،مثل كتاب "حطني اثنية" ،الذي
ألَّفه اليهودي األمريكي بنيامني عامي درور ،ويف هذا الكتاب ِّ
حيذر بنيامني عامي
األوروبيني واألمريكية من أخطار الي َقظة اإلسالمية احلديثة ،ويؤكد أبنه إذا مل تسارع الدول
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الصديقة للكيان ِّ
العرب سينجحون يف عام
الص ْهيَوين لكبح مجاح هذه النهضة ،فإن
َ
1985م يف حتقيق نص ٍر حمقَّق على القوات اإلسرائيلية!
ويكشف كتابه اتريخ إسرائيل السري أسرارا رهيبة عن نشاطات املخابرات ِّ
الص ْهيَونية
ً
"املوساد" ،ويكشف النقاب عن أن "املوساد" هي اليت نفذت عدة عمليات إرهابية يف
القاهرة عام 1954م بواسطة عمالئها يف مصر ،الذين كان يقودهم الضابط اإلسرائيلي
أفراهام دار ،الذي كان يزور مصر جبواز سفر بريطاين ابسم جون دارلنغ ،وذكر املؤلِّفان
أن اهلدف من تلك العمليات اإلرهابية كان إلصاقها ابإلخوان املسلمني ،لتحريض مجال
عبدالناصر على توجيه ضربة هلم.
مجيع هذه
قال املؤلف :وهذا ما حدث فعالً؛ إذ ألصقت حكومةُ الثورة بزعامة عبدالناصر َ
العمليات اإلرهابية ابإلخوان املسلمني ِّ
لتربر محلةَ العنف واالضطهاد اليت وجهتها ضدهم.
املوسوعات ِّ
العلمية والدراسات االستشراقية
يندر أن جتد موسوعة ِّعلمية ال تفوح منها روائح ِّ
الص ْهيَونية ،وال عجب أن جند هذه
ُُ
املوسوعات تلتزم املنهج العلمي املوضوعي يف مجيع حمتوايهتا ،ما عدا تلك اليت تتعلق
أجرْهتا معه صحيفة الدستور
ابإلسالم واملسلمني ،يقول الدكتور كامل العسلي يف مقابلة َ
األردنية يف 1982/5/15م ما يلي" :إن قراءةً سريعة للموسوعة الربيطانية إنسايكلوبيداي
بريتانيكا ،واملوسوعة األمريكية "ماير" ،واملوسوعة األملانية ،واملوسوعة الفرنسية "الروس"
تتبىن ٍ
جبالء وجهة النظر ِّ
الص ْهيَونية ،وتدافع عنها" ،ويشري
 تؤكِّ ُد أن هذه املوسوعات َّأبسى ومرارة إىل أن املوسوعةَ اإلسالمية قد عهدت إىل يهودي ليكتب
الدكتور العسلي ً
هلا الفصل اخلاص ابلقدس.
وتعترب املوسوعة املسماة "إنسيكلو بيداي نيوكاكستون" ،اليت تصدر يف بريطانيا ،من أشد
هتج ًما على العرب واملسلمني ،وقد منع تداوهلا يف معظم البالد العربية ،كما
املوسوعات ُّ
تعترب دائرة املعارف الربيطانية "بريتانيكا أنسيكلوبيداي" من أشهر املوسوعات الواثئقية
وأكثرها انتشارا ،ويستطيع املرء أن يكتشف السموم ِّ
الص ْهيَونية يف ثنااي صفحات هذه
ً
املوسوعة بكل وضوح.
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الرسول الكرمي صلى هللا عليه
ويصف العامل الفرنسي "ديدرو" احملرر يف املوسوعة الفرنسية
َ
وسلم أبنه" :قاتل رجال ،وخاطف نساء ،وأكرب عدو للعقل احلر".
ويشتد األسى ويتعاظم حني نرى السموم ِّ
الص ْهيَونية قد امتدت إىل موسوعة تصدرها
ب ميزانيتها ،ففي
منظمة "اليونسكو" الدولية ،اليت يشكل ُ
املال العريب اإلسالمي َ
عص َ
اجمللد الثالث من موسوعة "اتريخ اجلنس البشري وتقدُّمه الثقايف والعلمي" ،وحتت عنوان
احلضارات الكربى يف العصر الوسيط ،يطالعنا التعريف الوقِّح التايل لإلسالم" :إن اإلسالم
هو تركيب "ملفَّق" من املذاهب اليهودية والنصرانية ،ابإلضافة إىل التقاليد الوثنية العربية
رسوخا يف العقيدة" ،أما دائرة املعارف
اليت أبقى عليها
أكثر ً
ُ
اإلسالم كطقوس قبَليَّة جتعلها َ
السوفيتية فاستعملت أسلوب اهلجوم السافر عند حديثها على اإلسالمِّ ...
ف هذه
وتعر ُ
املوسوعةُ القرآن الكرمي كما يلي" :القرآ ُن هو الكتاب املقدس األساسي للمسلمني ،وهو
جمموعةٌ من املو ِّاد ِّ
الدينية املذهبية واألسطورية والقانونية ،ويعترب حممد هو مشرع القرآن،
كما يعترب ِّ
مؤسس اإلسالم".
وامتدت أذرع السيطرة ِّ
الص ْهيَونية إىل املعاجم العاملية؛ ففي قاموس التاريخ العالَمي
الربيطاين فِّْريَةٌ تزعم أن عصابة "املافيا" العاملية اإلجرامية متتد يف جذورها إىل أصول عربية،
ف عن السطو والقتل تؤكِّد هذه
ويؤكد القاموس أن طبيعة العرب اإلجرامية اليت ال تعِّ ُّ
املقولة.
يعرف العريب أبنه رجل حيواين ،شهواين ،قاتل ،سفاك
ويف قاموس ويبسرت األمريكي َّ
للدماء ،زير نساء ،متشرد ،متسكع ،متسول ،غيب ،فوضوي ،ويُ ِّ
شرف على نشر قاموس
أقرب إىل املوسوعة ،الناشر األمريكي الضالع يف خدمة
ويبسرت ،الذي يكاد أن يكون َ
ِّ
الص ْهيَونية :وليم ليوليان.
وقد سيطر اليهود سيطرة خانقة على مؤسسات االستشراق اليت ختصصت يف االهتمام
بدراسة ِّ
كزا لإلسالم ،وقلما جتد دراسة استشراقية ختلو من
كل ما يتعلق ابلشرق ابعتباره مر ً
الطعن والتشهري والتشكيك ابإلسالم ونيب اإلسالم صلى هللا عليه وسلم ،وكتاب اإلسالم
القرآن الكرمي.
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اإلعالن التِّجاري
الصهيونية اإلعالانت التجارية استغالالً ِّ
ِّ
بش ًعا يف اإلساءة للعرب واملسلمني،
تستغل ْ َ
ويتفنَّن اليهود ،الذين يسيطرون على غالبية وكاالت اإلعالن العالَمية ،يف إظهار العريب
يف إعالانهتم بصورةِّ اهلمجي ،أو األبله ،أو الغارق يف شهواته.
إعالان تلفزيونيًّا عن أحد
ويذكر املؤلف أنه شاهد أثناء وجوده يف أمريكا عام 1975م ً
أنواع الصابون ،ويبدأ اإلعالن بصوت املذيع أن صابون "كذا" ينظف أي شيء ..حىت
الزي العريب املميز ،واألوساخ
العريب! مث يظهر على شاشة التلفزيون شخص يرتدي َّ
والقاذورات متأل وجهه ومالبسه ،مث تتقدم منه فتاةٌ تكاد تكون شبه عارية ،لتدفع به يف
بد ٍ
الل:
(ابنيو) مليء ابملاء ،وتبدأ يف تدليكه بصابون "كذا" ،مث خترجه من البانيو لتقول َ
العريب أكثر مما نظفه
عفوا سيدايت وساديت ،حنن نتحدى أي صابون آخر أن ينظف هذا َّ
" ً
صابون كذا ..لقد بذلنا كل ما يف وسعنا لنجعل صابوننا أقوى فاعلية ،"..ويف هذه
اللحظات يدخل شاب بيده ورقة تفتحها الفتاة وتقرؤها حبماس" :سيدايت ساديت ،جاءان
اآلن من خمتربات "كذا" أن صابون "كذا" يف قمة الفاعلية ،..وأن العيب يف عدم نظافة
العريب ليس بسبب قلة فاعلية صابون "كذا" ،ولكن ألن العريب ال ميكن أن يصبح نظي ًفا
أبدا ،وينتهي اإلعالن الوقِّح اخلبيث.
ً
ويقول املؤلف :إن اليهود يسيطرون سيطرة كاملة على ِّ
أكرب تسع مؤسسات إعالنية يف
منطقة ماديسون سكوير يف نيويورك ،اليت تعترب مركز جتمع مؤسسات اإلعالن والدعاية
يف أمريكا ،ولليهود نفوذ بشكل من األشكال يف مجيع املؤسسات األخرى يف ماديسون
سكوير.
صور متفرقة
يف جالسكو ،املدينة الربيطانية ،يطلق اسم "مكة" على أكرب ملهى داع ٍر يف املدينة ،وال
تكاد ختلو مدينة أوربية من ملهى أو أكثر حيمل اسم مكة ،فإذا علمنا أن اليهود يسيطرون
إطالق اسم مكة على مواخري اخلَنَا
على صناعة اللهو الداعرة يف العامل كله ،أدركنا أن
َ
والدعارة ال يقصد به سوى السخرية من اإلسالم.
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ويف مقابل هذا جند يف أمريكا  15مدينة صغرية حتمل اسم " ِّص ْهيَون" ،و 4مدن حتمل
كثريا
اسم أورشليم ،وحوايل  27مدينة وقرية وضاحية حتمل اسم "سامل" ،وهو اسم يرتدد ً
يف التوراة ،ويف والية أالابما هناك مدينة حتمل اسم "أرحيا" ،ويف أريزوان حتمل مدينة أخرى
اسم عدن ،ومدينة يف اداهو حتمل اسم "السامرة" ،وأخرى يف أوهايو حتمل اسم سدوم،
ويف والية كونيكيتكيت حتمل اسم "كنعان اجلديدة" ،وكل هذه األمساء وردت يف التوراة،
ومن الطبيعي أن تكون وراءها أذرع األخطبوط ِّ
الص ْهيَوين ...ويف مدينة ابزل السويسرية
بُين مأوى اخلنازير يف حديقة حيواانت املدينة على هيئة مسجد إسالمي ،ويف قربص وضع
يهودي اسم اجلاللة "هللا" على نعال األحذية الرايضية اليت تنتجها مصانعه بدالً عن
األصابع املألوفة.
ويف أمريكا طبعت صور ترمز إىل علماء املسلمني على ورق التواليت.
ويف أوراب ينتشر شريط "كاسيت" ملوسيقا الديسكو سجلت عليه سورة قرآنية كرمية ،وكل
حقدهم ضد املسلمني،
هذا يدل على عدم ُّ
تورع اليهود عن استغالل أي سبيل ينفث َ
ففي عام 1966م عقدت األكادميية األمريكية الطبية بوالية أوهايو مؤمترها ،...وشاركت
يف املؤمتر مؤسسة مكافحة مرض الصرع األمريكية ،اليت عرضت ضمن نشاطها يف املؤمتر
صورة كبرية زعمت أهنا صورة الرسول الكرمي صلوات هللا عليه ابعتباره أحد أشهر املصابني
سارع لفيف من الطالب املسلمني يف والية أوهايو الستنكار هذا
مبرض الصرع ،وحني َ
يدا يهودية خبيثة.
التحدي ملشاعرهم ،هاهلم أن يعلَموا أن وراء هذه الصورة ً
وتكاد تكون جنمة إسرائيل السداسية القاسم املشرتك يف ِّ
معامل الزينة اليت تزدان هبا شوارع
املدن األمريكية واألوربية أايم احتفاالت أعياد امليالد ،كما تزدان هبا واجهات احملالت
التجارية ،بل وبيوت السكن ،حىت ليكاد ُخييَّل للمرء أن معامل الزينة قد أقيمت احتفاالً
مبناسبة يهودية مبناسبة أعياد امليالد ،ومل ِّ
تسلم اجلوائز العاملية  -كجائزة نوبل وجائزة
األوسكار  -من الوقوع حتت هيمنة ِّ
الص ْهيَونية ،ويندر أن تصدر قائمةٌ أبمساء الفائزين
هبذه اجلوائز خالية من أمساء عدد من اليهود ،وقد ذكرت جملة الدراسات الفلسطينية يف
عددها الصادر يف شهر كانون الثاين من عام 1980م أنه حىت عام 1933م حصل 46
يهوداي أملانيًّا على جائزة نوبل مقابل ستة من األملان غري اليهود فقط.
ًّ
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مجاعات الضغط ِّ
الص ْهيَونية
يصف آاب إيبان وزير خارجية العدو ِّ
الص ْهيَوين األسبق يف كتابه "قصة شعيب" مدى تعاظم
النفوذ ِّ
الص ْهيَوين يف أمريكا هبذه العبارات" :إنه مل حيدث يف اتريخ اليهود أن كان هلم مثل
هذا النفوذ الضخم الذي هلم اآلن يف أمريكا؛ ذلك أن أتث َريهم العام يف اجملتمع األمريكي
أكربُ بكثري من نسبتهم العددية اليت ال تزيد عن  %3من جمموع سكان الوالايت املتحدة
األمريكية ،ودورهم يف حياة أمريكا السياسية واالقتصادية والثقافية أكرب من ذلك بكثري؛
مصدر كل حتول فكري أساسي يف حياة أمريكا خالل اخلمسني سنة املاضية".
فلقد كانوا
َ
وأشار املؤلف إىل أن عدد املنظمات اليهودية و ِّ
الص ْهيَونية يف أمريكا يزيد عن  340منظمة
تتفرع عن املنظمات الرئيسية االثنتني والثالثني اليت تشكل جلنة رؤسائها أعلى قيادة يف
َّ
هرم املنظمات ِّ
الص ْهيَونية يف أمريكا ،مث َّبني املؤلف نشاط بعض هذه املنظمات ومدى
أتثريها ..منها" :اللجنة األمريكية اإلسرائيلية للقضااي العامة" ،اليت يرمز إليها بكلمة
ِّ
أتثريا على الصحافة األمريكية،
"إيباك" ،وتعترب من أنشط مجاعات الضغط الص ْهيَونية ً
وعلى الكونغرس األمريكي.
وقد وصفت صحيفة الواشنطن بوست هذه اللجنة أبهنا" :قوة ينبغي أن ُحي َسب حساهبا
يف البيت األبيض ،ووزاريت الدفاع واخلارجية ،ويف الكونغرس األمريكي ،وتصدر هذه
اللجنة نشرة "الشرق األدىن" األسبوعية ،وتوزع على  27ألف من قادة التوجيه السياسي
واإلعالمي واالقتصادي يف أمريكا ،ومن املنظمات "حركة أنصار العقيدة املشرتكة"،
و"املؤمتر الوطين املسيحي اليهودي من أجل التفاهم وتعميقه بني أتباع العقيدتني" ،و"املؤمتر
اليهودي األمريكي" ،و"مجعية األصدقاء األمريكيني لفلسطني اليهودية" ،و"الرابطة
األمريكية من أجل فلسطني احلرة" ،و"املنظمة ِّ
الص ْهيَونية اجلديدة يف أمريكا" ،و"جلنة
إعداد جيش يهود فلسطني الذين ال وطن هلم" ،و"اللجنة العاجلة إلنقاذ يهود أورواب"،
و"النداء اليهودي املوحد" ،و"رابطة الدفاع عن اليهود" ،و"مؤسسة إخوان سليمان
للسمسرة واملضاربة واالستشارات الفنية" ،و"بناي بريث"؛ أي :أبناء العهد.
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عضوا عامالً
ويذ ُكر الدكتور حممد علي الزعيب يف كتابه "املاسونية يف العراء" أن فرويد كان ً
يف منظمة بناي بريث من عام 1895م وحىت وفاته عام 1934م ،وقد نشرت بناي
بريث يف مطلع عام 1983م كتيبًا من  118صفحة حيتوي على أمساء مجيع املنظمات
والشخصيات العربية واألمريكية املناصرة للقضية الفلسطينية يف الوالايت املتحدة ،وحيمل
الكتيب اسم "الدعاية املناصرة للعرب ..الوسائل واألصوات".
ِّ
ف إىل أن واضع مشروع ميثاق حقوق اإلنسان الذي أخرجته األمم املتحدة
ويشري املؤل ُ
يف أواخر عام 1948م هو الربوفيسور اليهودي كاسني الذي سارعت دولة االغتصاب
ِّ
تقديرا العتزازه بعقيدته اليهودية ،كما أشار
الص ْهيَوين إىل منحه شهادةَ دكتوراه فخريةً ،
إىل أن مشروع "عصبة األمم" كان من وضع اليهودي ليو ابفلوفيسكي ،وقد تغلغل اليهود
أهم املراكز فيها ،مث سرد املؤلف قائمةً طويلة
يف هيئة األمم املتحدة حبيث أصبحوا يشغَلون َّ
أبمسائهم ومراكزهم يف اهليئة.
مث حتدث عن مجاعات الضغط ِّ
الص ْهيَونية يف بريطانيا ومدى نفوذها يف البالط امللكي،
حساسا يف تنفيذ خمططات
دورا
ً
قال :ولعل أبرز الشخصيات اليهودية اليت لعبت ً
الصهيونية يف بريطانيا هو حاييم وايزمن الذي أصبح أول رئيس للكيان ِّ
ِّ
الص ْهيَوين يف
َْ
فلسطني؛ فقد استطاع وايزمن من خالل منصبه كمدير ملختربات البحرية الربيطانية خالل
الفرتة الواقعة بني  1916و1919م تقدمي مساعدة فعالة لإلجنليز من خالل تسليمهم
أسرار قنابل الناابمل وأسرار بعض األسلحة الكيماوية اليت َّ
متكن من احلصول عليها ِّ
بتجاربه
الشخصية ،مستغالًّ إمكانيات املختربات اليت كان مسؤوالً عن إدارهتا ،وقد كافأته بريطانيا
ت إليه ِّ
الص ْهيَونية يف تنفيذ خمططها
على هذه اخلدمة إبصدار وعد بلفور الذي َ
استند ْ
الغتصاب فلسطني ،وتنتشر حاليًّا يف بريطانيا عشرات املنظمات واجلمعيات اليت متارس
ِّ
الص ْهيَونية من خالهلا فرض سيطرهتا على معظم الفعاليات السياسية واإلعالمية
واالقتصادية يف بريطانيا ،وأشارت إحصائية أوردها األستاذ عمر احلسن مدير مكتب
عدد املنظمات
اجلامعة العربية يف لندن يف مقال له نشر يف 1982/3/25م إىل أن َ
اليهودية يف بريطانيا يبلغ  229منظمة ،يضاف إليها  38منظمة أخرى تُ ِّ
شرف عليها
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سلطات الكيان ِّ
وبني
الص ْهيَوين مباشرة! مث علَّق املؤلف على بعض هذه املنظماتَّ ،
نشاطاهتا ومدى أتثريها يف السياسة الربيطانية.
وأورد املؤلف أنه يف عام 1951م أصر تشرشل على تعيني شارفيل وز ًيرا لشؤون الطاقة
العريب كالكلب إذا ضربته سارع إىل ِّ
حلس
الذرية ،وتشرتشل هو الذي كان يقول :إن َّ
حذائك ،ولليهود حاليًّا  46انئبًا يف جملس الربملان الربيطاين.
ويف فرنسا أورد قول الكاتب الفرنسي الدكتور فريدينالد سلني" :إن فرنسا أصبحت
مستعمرةً ِّص ْهيَونية ،ومل يعُ ْد لنا جمال للتفكري يف التخلص من سادتنا اليهود".
وعلى الرغم من حرص يهود فرنسا على االدعاء أبهنم ال يشكلون قوة ضغط منظمة
ِّ
اضحا يف مجيع مناحي احلياة الفرنسية،
(لويب) يف فرنسا ،فإن النفوذَ الص ْهيَوين يبدو و ً
سياسية ،واقتصادية وإعالمية.
وقد بلغ من نفوذ مجاعات الضغط اليهودية يف فرنسا أن متكنوا من إيصال اليهودي ليون
آمون إىل منصب وزير اإلعالم يف عهد اجلنرال ديغول ،كما متكنوا من تسريب عدد من
اقع مؤثرة داخل قصر اإلليزيه؛ إذ يشغل اليهودي جاك أاتيل ،وهو من مواليد
اليهود إىل مو َ
اجلزائر ،منصب املستشار األول للرئيس الفرنسي ميرتان ،ويالصق مكتبه مكتب الرئيس،
كما يشغل اليهودي بيلر مرغوفوا ،وهو من أصل روسي ،منصب األمني العام لقصر
اإلليزيه.
وقد بلغ النفوذُ اليهودي يف فرنسا درجةً من القوة وصلت إىل أهنم متكنوا معها من إيصال
عدد من اليهود إىل منصب رائسة الوزراء ،من هؤالء ليون بلوم الذي حكم فرنسا يف عام
1936م ،ومنديس فرانس الذي زج بفرنسا يف حرب القناة عام 1956م.
ونستطيع أن نلمس مدى النفوذ ِّ
الص ْهيَوين يف فرنسا من خالل القرار الذي اختذته الوزارة
الفرنسية يف عام 1939م ،والذي أذاعه أمني عام رائسة الوزراء اليهودي يراب عام مانديل،
والذي نص على تغرمي ِّ
كل َمن يعتدي على أحد من اليهود بعشرة آالف فرنك فرنسي،
وسجنه ملدة عام كامل ،بينما كان الذي يعتدي على مواطن فرنسي يغرم أبلفي فرنك
فرنسي فقط ،وابلسجن ملدة ستة أشهر!
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الصراع اخلفي ضد مجاعات الضغط ِّ
الص ْهيَونية
وأكتفي من الصفحات اليت كتبها املؤلف يف هذا الشأن مبثالَني:
أوهلما :بطل التحرير األمريكي بنيامني فرانكلني الذي ترأس اجتماع أول جملس أتسيسي
خطااب علَّق فيه
للوالايت املتحدة األمريكية بعد استقالهلا يف عام 1779م ،وألقى فيه
ً
اخلطاب
ضع اليهود يف الوالايت املتحدة ،وكان ذلك
على آراء بعض أعضاء اجمللس حول َو ْ
ُ
مبثابة انقوس اخلطر الذي ِّ
حيذ ُر األمريكيني من خطورة وجود اليهود يف أمريكا.
قال بنيامني فرانكلني يف خطابه:
"أيها السادة ،ال تظنوا أن أمريكا قد جنت من األخطار مبجرد أن انلت استقالهلا؛ فهي
ما زالت مهدَّدة خبطر جسيم ،ال يقل خطورة عن االستعمار الذي ختلَّصت منه بعد
تضحيات كبرية ،وهذا اخلطر سوف أيتينا من جراء تكاثر عدد اليهود يف بالدان ،وسيصيبنا
البالد األوروبية اليت تساهلت مع اليهود ،وتركتهم يستوطنون فيها ،وما كادوا
ما أصاب َ
عمدوا إىل القضاء على تقاليد ومعتقدات أهلها ،وقتَلوا معنوايت
يستوطنون هناك حىت َ
شباهبا بفضل مسوم اإلابحية والالأخالقية اليت ن َفثوها فيهم ،مث مل يلبثوا أن سيطروا على
اقتصادايت البالد ،وهيمنوا على مقدراهتا املالية ،فأذلُّوا أهلها ،وأخضعوهم ملشيئتهم ،ومن
مث أصبحوا سادة عليهم.
إن هؤالء اليهود يدخلون البالد بصفة دخالء مساكني ،وما يلبثون أن ميسكوا بزمام
مقدراهتا ،مث يتعالَ ْون على أهلهاِّ ،
وحيرموهنم من خريات بالدهم.
ومصاصو دماء الشعوب.
إن هؤالء اليهود هم أابلسة اجلحيم ،وخفافيش الليلَّ ،
ضماان ملصلحة
أيها السادة ،اطردوا هذه الطُّغمة الفاجرة من بالدان قبل فوات األوان،
ً
األمة وأجياهلا القادمة ،وإال فإنكم سرتون ..قرن واحد أهنم أخطر مما تفكرون ،وستجدون
ودمروا ما بنيناه بدمائنا ،وثِّقوا أهنم لن يرمحوا أحفادان،
األمةَّ ،
أهنم قد سيطروا على الدولة و َّ
عبيدا يف خدمتهم ،بينما هم يقبعون خلف مكاتبهم يتندرون بسرور ابلغ
بل سيجعلوهنم ً
ويسخرون من جهلنا وغروران.
بغبائناَ ،

116

أيها السادة ،أرجو أال تؤجلوا اختاذ هذا القرار فورا ،وإال حكم على أجيالنا القادمة ِّ
ابلذل
ً
االنصهار يف بوتقتنا ،أو االندماج يف جمتمعنا؛
والفناء ،وإايكم أن تظنوا أن اليهود سيقبلون
َ
فهم طينةٌ من طينتنا.
ِّ
فورا ،فإن األجيال األمريكية القادمة
أيها السادة؛ ثقوا أنكم إذا مل تتخذوا هذا القرار ً
تئن حتت أقدام اليهود.
ستالحقكم بلعناهتا وهي ُّ
اليهود يف حشد
ومن املؤسف أن كلمات بنيامني فرانكلني ذهبت أدراج الرايح؛ إذ جنح ُ
أنصارهم من املاسونيني واملنتفعني أبمو ِّاهلم فأسقطوا اقرتاح فرانكلني يف اجمللس التأسيسي.
ت موق ًفا ضد السيطرة ِّ
الص ْهيَونية يف
واملثال الثاين من الشخصيات األمريكية اليت وقَـ َف ْ
كتااب يف عام 1948م بعنوان "اخلونة"،
أمريكا القاضي أرمسرتونج من تكساس ،وقد ألف ً
أشار فيه إىل املؤمتر ِّ
الص ْهيَوين األول الذي انعقد برائسة هريتزل يف مدينة ابزل السويسرية
وبني املؤلف يف كتابه أن فكرة قيام عصبة األمم وهيئة األمم املتحدة،
عام 1897مَّ ،
ويتبعهما إمرباطورية ِّص ْهيَونية عاملية قد طرحت هبذا الرتتيب الزمين على بساط البحث يف
الصهيوين الذي انعقد يف مدينة ابزل عام 1897م ،ولقد أعلن ِّ
ِّ
الص ْهيَونيون
املؤمتر ْ َ
ِّ
اجملتمعون يف ذلك املؤمتر أن هدفهم يرمي إىل إخضاع الشعوب املسيحية يف العامل،
ِّ
ِّ
اطورا على العا َمل كله.
وأتسيس إمرباطورية ص ْهيَونية يرأسها ملك يهودي يكون إمرب ً
وقد َّبني املؤلف بتوسع أساليب وسائل اإلعالم الكافرة يف الكيد لإلسالم واملسلمني،
وحنن نورد رؤوس األقالم منها ،فمن هذه األساليب:
وتعمد الكذب واالفرتاء ،مبعىن أن تنقل املعلومات عن اإلسالم
 تشويه احلقائقُّ ،واملسلمني على غري حقيقتها ،وبشكل يُلحق األذى ابإلسالم.
 أسلوب إشاعة الفاحشة. إطالق الشائعات الكاذبة ،مبعىن نشر وتزوير معلومات كاذبة ال أساس هلا من الصحة،ألغراض التشويش والبلبلة لزعزعة ثقة املسلمني ببعضهم البعض وأبنفسهم.
 أسلوب السخرية والتهكم واالستهزاء ابإلسالم واملسلمني ،وهذا األسلوب يربُُز بوضوحيف الرسوم الكاريكاتريية.
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 ومن أمكر األساليب اليت تعتمدها وسائل اإلعالم الكافرة ضد اإلسالم واملسلمنيأسلوب التظاهر ِّ
ابلود وادعاء الغَرية على اإلسالم واملسلمني.
 أسلوب التعتيم واحملاصرة لكل ما ميت إىل اإلسالم بصلة ،وخاصة إذا كان األمرحسنًا عن اإلسالم؛ ولذلك فإن وسائل اإلعالم
املقصود التعتيم عليه يعطي
ً
انطباعا َ
الكافرة يف الوقت الذي كانت فيه ترفع صراخها من أجل مقتل طفل أو طفلة يهودية،
فإهنا كانت تصم آذاهنا عن مئات املذابح اليت كانت تُرتَ َكب ضد املسلمني ،وقد وثَّق
أبعادها مبا أشار إليه القرآن الكرمي ،تدل
بوقائع من احلياةَّ ،
وبني َ
املؤلف هذه األساليب َ
على موقف اليهود والكفَّار من اإلسالم على طول الدَّهر.
وختم املؤلف كتابه ببيان أتثري السيطرة الصهيونية على وسائل اإلعالم العاملية وعلى
املسلمني واحلركة اإلسالمية ،وخباصة دور الدعاية اإلعالمية اليهودية املاكرة عرب الصحافة
مجيعا.
يف القضاء على اخلالفة اإلسالمية ،ابعتبارها الرمز الذي يلتقي حوله املسلمون ً
وبني أن هذا الدور جتلَّى يف تشويه مسعة رجاالت الدولة العثمانية وتصويرهم يف صورة
َّ
ِّ
املستبدين بشعوهبم ،املنغمسني يف الفساد واالحنالل ،وال ينكر أن بعض رجاالت
احلكام
عمموا هجمتهم لتشمل اجلميع ،منهم
الدولة العثمانية كانوا فاسدين ،إال أن اليهود َّ
قصصا كاذبة عن عمليات
السلطان عبداحلميد؛ فقد لقَّبوه ابلسلطان األمحر ،ولفَّقوا عنه ً
اغتيال مزعومة ..ألنه مل يقبَ ْل ِّرشوهتم والسماح هلم بدخول فلسطني واالستيطان فيها..
كذلك جتلَّى دور الدعاية ِّ
الص ْهيَونية بتشويه صورة دولة اخلالفة اإلسالمية ،وابملقابل
العلمانية احلديثة املرتبطة أبوراب ،وإضفاء هاالت زائفة من
الرتويح لفكرة الدولة الرتكية َ
الرجولة واالستقامة على الشخصيات الرتكية اليت كانت ِّ
صفات البطولة و ُّ
الص ْهيَونيةُ
وربيبتُها املاسونية ابلتحالف مع الصليبية تُعِّدُّها الستالم مقاليد األمور يف تركيا يف حالة
جناح اخلطة اخلبيثة للقضاء على كيان تركيا اإلسالمي ،كما أخذت الدعاية اإلعالمية
اليهودية على عاتقها الرتويج لألفكار القومية اليت أوعزت الصليبية لعمالئها ابملناداة هبا.
ملخص موجز هلذا الكتاب ،وبيان ابخلطوط الرئيسة الواردة فيه ،وإيراد لبعض الوقائع
هذا َّ
ينهمر على جسم األمة اإلسالمية.
املَُّرة اليت تشبه وابالً من الرصاص ُ
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مالحظات
 - 1من ِّ
املصادر
يوجه إىل الكتاب من نقد أن املؤلِّف مل يذكر يف أماكن متعددة
أهم ما َّ
َ
اليت استقى منها املعلومات ،مثل اإلحصائيات واحلوادث والتصرحيات ..ولو أشار إىل
تلك املصادر ألفاد فائدتني:
(أ) اطالع القارئ عليها ،وتعريفه ابلكتب اليت تكشف أالعيبهم.
(ب) إعطاء أمهية أكرب للكتاب ،حبيث يكون مثاالً يف التوثيق يف مجيع معلوماته ،وقد
أشار املؤلف إىل هذه األمهية يف مقدمة كتابه.
 - 2اعتماده يف كثري من األحيان على احلوادث الواقعية يف السنوات - 82 - 81
1983م .وقد تكون هي السنوات اليت عزم فيها املؤلف على نشر كتابه الذي هو بني
أيدينا ،ولو أنه عاد إىل الدورايت العربية القدمية ،واإلسالمية منها خباصة ،الستقى
ٍ
ذات أمهية كبرية فيما قصد إليه.
معلومات أكثر ،قد تكون َ
 - 3مل يذ ُكر لنا املؤلف  -إال تلميحا  -سيطرة ِّ
الص ْهيَونية على اإلذاعة ،وكان هلا شأن
ً
ْ
جبماهري غفرية
أي شأن قبل اخرتاع التلفزيون ..وما زالت بعض اإلذاعات األجنبية حتظى
و ُّ
َ
من املستمعني املعجبني هبا.
يتطر ْق
 - 4هناك دول أخرى ،وجوانب أخرى من اإلعالم امتدت إليها أيدي اليهود ومل َّ
إليها املؤلِّف ..وليس هنا جمال ذكرها ،وقد يُكمل هذه اجلوانب كتاابن صدرا عن مكتبة
بعمان عام 1408هـ ،ومها للدكتور يوسف حميي الدين أبو هاللة ،أوهلما:
الرسالة احلديثة َّ
(اإلعالم اليهودي املعاصر وأثره يف األمة اإلسالمية) ،والثاين( :اإلعالم الشيوعي املعاصر
وأثره يف األمة اإلسالمية).
 - 5قوله يف ص ( :)118إن االستشراق يف صورته احلالية "ليس إال حماولة يهودية
إلحياء دور اإلسرائيليات اليت َّ
توىل كِّ ْ َربها اليهود األسبقون ،واليت ختصصت يف ِّ
دس الكثري
من االفرتاءات واملغالَطات يف أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم".
كل دخيل على التفسري أو التاريخ
وال أظن أن هذا من ذاك ال َقبيل؛ فاإلسرائيليات تعين َّ
اإلسالمي أو غريه ،سواء أكان ذلك من مصادر يهودية أو نصرانية ..ولسنا حباجة إىل

119

ِّ
للكيد
مستمر ،وأهنم خيرتعون أفانني خمتلفة
كيد اليهود
ٌّ
هذا الربط ما دمنا نعرف أن َ
ِّ
وضوح يف كتابه.
ف ذلك ب ٍ
لإلسالم واملسلمني ،كما َّبني املؤل ُ
وأذكِّر الكاتب الكرمي أن ُحكم اإلسرائيليات من حيث ال َقبول والرد هو أهنا مقبولة إذا
صدَّقها الشارع ،ومردودةٌ إن َّ
كذهبا ،ومسكوت عنها إن كان الشارع ساكتًا ،فال نصدق
وال نكذب ،وجمموع هذه االستنتاجات مأخوذة من أحاديث الرسول صلى هللا عليه
وسلم.
وكنت أحبِّذ أال يستعمل املؤلف كلميت َّ
(توىل كِّ ْربها) حىت ال يشبه َمن أسلم من اليهود
برأس املنافقني عبدهللا بن أ َُيب ،مثل كعب األحبار ووهب بن منبه ،ومها اتبعيَّان موثوق
هبما ،وال حاجة للحديث عنهما واإلفاضة يف هذا املوضوع ،بل يراجع (التفسري
و ِّ
املفسرون) للذهيب ،و(اإلسرائيليات) لنعناعة.
األخطاء الواردة يف اآلايت القرآنية
{ح َّىت يـَُرُّدوُك ْم َع ْن ِّدينِّ ُك ْم} [البقرة.]217 :
ص َ :9
يف الكتاب ُّ
(يردكم) ويف ص  196وردت (يرودكم).
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ين يـُ ْف ِّس ُدو َن ِّيف ْاأل َْر ِّ
صلِّ ُحو َن}
{وَال تُطيعُوا أ َْمَر الْ ُم ْس ِّرف َ
ض َوَال يُ ْ
ص َ :172
ني * الذ َ
[الشعراء.]152 ،151 :
اآليتان يف سورة الشعراء  ،152 - 151وليست يف اآلية  153كما ورد.
ِّ
ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ك ِّمبَا
يسى ابْ ِّن َم ْرَميَ َذل َ
ص { :172لُع َن الذ َ
يل َعلَى ل َسان َد ُاوَد َوع َ
ين َك َف ُروا م ْن بَِّين إ ْسَرائ َ
ِّ
ٍ
س َما َكانُوا يـَ ْف َعلُو َن} [املائدة:
ص ْوا َوَكانُوا يـَ ْعتَ ُدو َن * َكانُوا َال يـَتَـنَ َ
َع َ
اه ْو َن َع ْن ُمْن َكر فَـ َعلُوهُ لَبْئ َ
.]79 ،78
اآليتان يف سورة املائدة  ،79 - 78وليست  78 - 77كما ورد.
ِّ ِّ َّ ِّ
َّخ ُذوا الَّ ِّذ َّ ِّ
ِّ
{ال تَـت ِّ
اب ِّم ْن قَـْبلِّ ُك ْم
ص َ :173
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ين اختَ ُذوا دينَ ُك ْم ُه ُزًوا َولَعبًا م َن الذ َ
َ
َّار أ َْولِّيَاءَ} [املائدة.]57 :
َوالْ ُكف َ
ورد يف الكتاب( :وال ...أتوا ،)..وذكر أهنا يف سورة األنبياء اآلية !!36
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ك َوُكلَّ َما َمَّر َعلَْي ِّه َم َألٌ ِّم ْن قَـ ْوِّم ِّه َس ِّخ ُروا ِّمْنهُ} [هود،]38 :
صنَ ُع الْ ُف ْل َ
{ويَ ْ
ص َ :174
ئ بِّرس ٍل ِّمن قَـبلِّك فَح َ ِّ َّ ِّ
ِّ
ين َس ِّخ ُروا ِّمْنـ ُه ْم[ }...األنبياء.]41 :
{ولََقد ْ
استُـ ْه ِّز َ ُ ُ ْ ْ َ َ
َ
اق ابلذ َ
يف الكتاب أدخلت اآليتان من السورتني املختلفتني يف بعضهما البعض ،وحذف القسم
األول من اآلية الثانية ،وذكر أن كلها يف سورة األنبياء ،اآلية !41
ِّ َّ ِّ
َجَرُموا[ }...املطففني.]29 :
ين أ ْ
ص { :174إ َّن الذ َ
يف الكتاب :سورة آية !29
وهي يف سورة املطففني.
َّ ِّ
ص ِّ :174
ين َآمنُوا.}...
َ
{وإ َذا لَ ُقوا الذ َ
يف الكتاب أهنا يف سورة البقرة دون ِّذكر رقم اآلية ،وهي اآلية .14
أخطاء أخرى
رمزا للشجع ..:للجشع.
ص ً :12
ص  :13طوع بناان ..:بناننا.
ص  :15مل تكد متض ..:متضي.
ص  :27ثالثة جمالت :ثالث..
ص  :36ليتسىن هلم شراءها ..:شراؤها.
ص  :43بشكل ملفت للنظر ..:الفت..
ص  :54نعتقد كمسلمني :نعتقد حنن املسلمني .وكذلك يف ص .87
ص  :68امرأة تدعى يظهر جولدا ..:تدعى جولدا.
ص  :91كرست صفحاته اخلمسة والتسعون ...:والتسعني.
ص  :91يزعم الكتيب أن القرآن وجهني ..:للقرآن..
ص  :91من كونه مسيحي كاثوليكي فرنسي ..:مسيحيًّا كاثوليكيًّا فرنسيًّا.
ص َ :102ثانية عشرة مرةَ :ثاين عشرة..
ص  :106ثالث آالف مليون :ثالثة..
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ص َ :106ثنه مليوين دوالر ..:مليوان..
حممدا.
ص  :107أن النيب حممدً ..:
ص  :111من أشهرها كتايب ..:كتااب.
ص  :112أبهنم سفاكي دماء ..:سفَّاكو.
ص  :112وهذا الكتب :وهذه..
ص  :121أن الغربيني حمقني ..:حمقُّون.
ص  :123أثناء تواجدي ..:وجودي.
ص  :128ثالثة سنوات :ثالث..
يهوداي أملانيًّا.
ص  46 :130يهودي أملاينًّ :
ص  :138ثالثة ساعات :ثالث..
ص  :141مساهد السكرتري :مساعد..
ص  :149وأشارات إحصائية :وأشارت..
يهوداي.
ص  :162كان أول رئيس ...يهوديًّ ..:
ص  :190إحدى إجنازته :أحد إجنازاته.
(نشر يف جملة "عامل الكتب" ابلرايض ،حمرم  1409ه)
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جملة اخلزانة ومالحظات مكتبية
(اخلزانة) جملة نصف سنوية ،هتتم ابلرتاث املخطوط والواثئق ،تصدرها العتبة العباسية يف كربالء.
وقد صدر منها ثالثة أعداد حىت حينه ،آخرها بتاريخ شهر شعبان  1439هـ ،كما يف موقعها.
وهي يف معظمها تراث شيعي.
وجتولت يف ابب (من أخبار الرتاث) من هذه األعداد ألعرف اإلصدارات اجلديدة يف حميطها،
وبدت يل مالحظات مل أدوهنا ،ولكن لكثرهتا عزمت على تدوين ما خيص العدد األخري منها،
وتركزت على املعلومات اخلاصة ببياانت الكتب (ببليوغرافيا) ،مما خيص (الفهرسة) ،دون إبداء
أيضا ،حول املنهج ،واألخطاء اإلمالئية واملطبعية وما إليها (كتب
املالحظات األخرى ،الكثرية ً
حتت هذا الباب :إعداد "هيأة" التحرير) ،وكذلك قلة االطالع على الرتاث املطبوع يف العامل
أثرا فقط ،يف مدة نصف عام ،وليست كلها كتبًا ،كما أييت!
العريب ،ففيه ذكر (ً )69
و(الرتاث) يف هنج اجمللة هو لكل (متو ًّ ) ،ولو كانت وفاته قبل سنوات ،بل ذكرت كتب
ألحياء ،إذا كان من ابب مجع أو حترير (أثرهم)! إضافة إىل أن بينها دراسات تراثية ،وحبو ًاث.
هذا مع نقص معلومات أخرى هنا وهناك ..وال تذكر سنوات الوفاة لكثري من املؤلفني! ويذكر
أحياان كثرية دون اسم املدينة ،وقد تتكرر أمساء دور النشر واملراكز العلمية يف أكثر من
الناشر ً
َ
بلد.
ولنكتف مبا ذكران حىت ال يطول البحث.
ومل أعرف معلومات عن بعض الكتب واملباحث ،فرتكتها ومل أعقب عليها.
ومعلومات الباب مرقمة ،وسأورد كل معلومة برقمها كما يف اجمللة.
 -6األصول يف النحو ،البن السراج.
أورد اسم حمققه (حممد عاطف املرتاس) ،وهو (الرتاس).
ويقع يف ثالثة أجزاء.
 -14تفسري احملمدي ...البن نصري (ت  583هـ).
123

(التفسري احملمدي) وليس (تفسري احملمدي).
ووفاة املؤلف ( 983هـ) ،وليس ( 583هـ).
 -15التهذيب ،لبهاء الدين العاملي.
هلذا املؤلف أكثر من كتاب يبدأ بكلمة (التهذيب) فأيها املقصود؟
رجحت ،ظنًّا ،أنه (التهذيب يف النحو).
 -17جامع ابن بركة ،حتقيق مصطفى ابجو 10 ،مج.
عنوانه هبذا التحقيق (اجلامع)كما ظهر على صورة الغالف.
وهو يف ( 5مج) وليس ( 10مج).
ونشرته وزارة الرتاث والثقافة مبسقط.
 -18اجلامع ،البن جعفر األزكوي.
ذكر اسم حمققه (جرب حممود الفضيالن) ،وهو (الفضيالت) ،ابلتاء وليس ابلنون.
وذكر أنه يف  10أجزاء .وهذا صحيح ،ولكنه يف  9جملدات ،فاجلزء الثامن والتاسع يف جملد
واحد .ويكتب هكذا عند الفهرسة ( 10مج يف  )9وأفضل هكذا 10( :جـ يف  9مج).
 -22حاشية ابعشن.
قال :حتقيق حممد يوسف إدريس وآخرين.
هذه العبارة ال تصح يف الفهرسة املكتبية ،إال إذا كان عدد املؤلفني أو احملققني أربعة فأكثر،
فعند ذلك يذكر أوهلم ،مث يقال :وآخرون .أما هنا فمحققان فقط ،أوهلما املذكور ،واآلخر هباء
أمحد اخلاليلة.
 -23حاشية البهويت على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك؛ حتقيق ودراسة حممد عبدالعزيز
سالم.
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احملقق امسه (أمحد حممد عبدالعزيز عالم) كما ظهر على الغالف ،وليس كما ذكر احملرر.
 -28الدرة الوسطى يف مشكل املوطا ،لأللبريي ...الزقاق ،طنجة ،ع 1439 ،1هـ.
كتااب أو رسالة نشرت حمققة يف (الزقاق).
هذه البياانت تعين أن هناك ً
وهي (جملة) حمكمة تعىن بتاريخ املغرب واألندلس ،وتصدر يف طنجة املغربية .صدر منها عددان
حىت اترخيه.
ولكن مل يذكر اسم احملقق ،فشككت يف األمر ،ومل أقف على معلومات عنه يف الشابكة،
مشكورا ما يفيد أنه دراسة للكتاب،
فاستعنت أبحد األساتذة الفضالء يف املغرب ،فأرسل إيل
ً
نشرا له ،وأنه بقلم األستاذ عبدهللا التورايت .ويبدو هذا من عنوان البحث
وليس حتقي ًقا أو ً
كامال ،وهو" :الدرة الوسطَى يف ُم ْش ِّكل املوطَّا ،لأللبريي :رايدته وفرادته ،منهج مؤلفه فيه
ً
وطريقته ،نُسخه وخطة حتقيقه".
 -29الدرر املنيفة يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة.
الصحيح (الدرة) وليس (الدرر) .و(على مذهب) وليس (يف مذهب) .كما هو ظاهر على
غالفه.
وجعل سنة وفاة املؤلف للمحقق ،وترك املؤلف بدون وفاة!!
 -36رسائل من إفادات اجملدد الشريازي /حتقيق مسلم الرضائي ...مركز تراث سامراء.
من املقصود بـ (الشريازي)؟ فلم يذكر ال امسه وال سنة وفاته!! فهل املقصود شخص يف التاريخ
جمددا؟
مرجعا ً
إماما ً
القدمي ،أم أنه (حممد الشريازي) منافس اخلميين؟ فأنصاره يعتربونه ً
تبني أنه (حممد حسن الشريازي ،ت  1312هـ).
مث َّ
وأورد اسم (مركز تراث سامراء) هكذا ،مما يفهم أنه الناشر ،ولكنه على الغالف (إعداد مركز
تراث سامراء).
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وعنوان الكتاب ال يدل على أي موضوع ،من فقه أو حديث أو عقيدة ....ولكن عناوين
هذه الرسائل موجودة على الغالف ،وكان ابإلمكان ذكرها حىت يعرف القارئ موضوعها أو
حمتواها ،وهي:
رسالة يف اللباس املشكوك /حممد الفشاركي األصفهاين.
تبيني اإلابحة يف مشكوك ما ال يؤكل حلمه للمصلني (؟)؛ رسالة يف تعارض االستصحابني؛
إابنة الصدور يف موقوف ابن أذينة املأثور /حسن الصدر الكاظمي.
 -23شرح اإلمام السعد التفتازاين يف الشمسية يف املنطق لإلمام الكاتيب.
(على الشمسية) وليس (يف الشمسية) ،كما هو ظاهر على صفحة الغالف.
 -45شرح العقيدة الطحاوية ...وملحق يف بطالن احلوادث بذات هللا.
(يف بطالن قيام احلوادث) ،وليس كما أورده احملرر.
 -51الفردوس األعلى ...حتقيق غالمرضا.
موصوال بعضه ببعض ،يف هذا املوضع وغريه .مما يعين استرياد
هكذا ورد اسم (غالم رضا)
ً
أيضا من إيران ،وأن العجمة قائمة يف حترير اجمللة ،وهي عربية فصيحة ،ويف بلد
اإلمالء العريب ً
عريب به جممع علمي لغوي.
 -56اللوامع اإلهلية يف املباحث الكالمية.
ذكر انشره (دار النور املبني) بعمان .ومل أره بني إصداراهتا يف موقعها ،وهي ال تنشر كتب
الشيعة .واسم انشر الكتاب واضح يف أعاله ،فعليه اسم وشعار (جممع الفكر اإلسالمي).
 -68وابل الصيب أبوائل شيخنا...
(الوابل) وليس (وابل).
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 -69الومضات شرح اخلمس مناجاة.
(خلمس) وليس (اخلمس) ،كما ظهر على الغالف.
وكتب اسم الناشر (دار الوالة) والصحيح (دار الوالء).
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مالحظات على (أخبار الرتاث)
يف جملة (اخلزانة) الكربالئية.
هذه حتقيقات على بعض عناوين كتب الرتاث اإلسالمي اليت أوردهتا هيئة التحرير مبجلة
(اخلزانة) نصف السنوية ،اليت يصدرها مركز إحياء الرتاث التابع لدار خمطوطات العتبة
العباسية بكربالء ،يف عددها الرابع (حمرم  1440هـ) .وسبق أن أوردت حتقيقات على
عدد آخر من اجمللة.
حمدثني .وهي
وليست كل العناوين ملؤلفني قدماء ،بل كثري منها ،دراسات تراثية ،وملؤلفني َ
مرقمة .وعلى ترتيبها الرقمي يكون النقد.
 -10أزهار الروضات يف شرح روضات اجلنات /حسن كايف األقحصاري البوسنوي.
ملزيد من البيان( :حسن كايف) اسم شهرة للمؤلف ،وامسه احلقيقي :حسن بن طورخان بن
داوود بن يعقوب .ووفاته ( 1025هـ).
والكتاب شرح على كتابه :روضات اجلنات يف أصول االعتقاد.
 -12أصول القراءات /أليب العباس املهدوي (ت  430هـ).
وفاته ليست يف  430هـ ،بل بعدها ،وهكذا يكتب( :ت بعد  430هـ).
واسم املؤلف :أمحد بن عمار.
 -18التالد والطريف يف فن جناس التصحيف /حممد بن علي البساطي (ت بعد 1044
هـ)؛ حتقيق أشرف املنسمي.
املنسي ،وليس املنسمي.
 -20حتفة اللبلي على فصيح ثعلب /عبدالعزيز انصر املانع.
عنوان هذا الكتاب هو" :حتفة اجملد الصريح يف شرح كتاب الفصيح".
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وال يعرف املقصود ابلعنوان :هل هو حتقيق للمخطوط ،أم دراسة له؟
كامال لعُرف ،وهو :حتفة اللبلي على فصيح ثعلب:
لو أوردت هيئة التحرير يف اجمللة العنوان ً
ددا على النسخة اليت رآها امليمين.
العثور جم ً
 -22ترتيب ديوان املتنب /عبدالعزيز الفشتايل (ت  1031هـ)؛ حتقيق الغايل بنغشوم.
بن هشوم ،وليس بنغشوم.
كثريا ما يلصقون (بن) ابسم الشهرة ،ويف املشرق يفصل .ال بد ،فهو خطأ واضح
ويف املغرب ً
 -25تفسري جممع البيان لعلوم القرآن /أمني اإلسالم علي الفضل الطربسي (ت  548هـ).
هو (أبو علي) وليس (عليًّا) .وامسه :الفضل بن احلسن.
 -27التلخيص يف تفسري الكتاب العظيم /أمحد بن يوسف الكواشي (ت  680هـ).

الصحيح يف العنوان ،كما هو ظاهر على الغالف :التلخيص يف تفسري القرآن العزيز .وليس
(الكتاب العظيم).
وبعنوان "التلخيص يف تفسري القرآن العظيم" صدر بتحقيق حمي هالل السرحان عن الوقف
السين ببغداد عام  1428هـ.

 -30حكومة الفكر احلر يف خماصمة الغىن والفقر.

مل يذكر مؤلفه .وهو حممد رضا بن القاسم الغراوي (ت  1385هـ).

حل املعاقد يف شرح العقائد /أمحد بن عثمان السمرقندي.
ُّ -31
املؤلف مسرقندي خرزايين ،معروف مبال زاده.
 -35دليل الرسائل واألطروحات اجلامعية ابملغرب يف جمال الدراسات القرآنية :جرد
ببليوغرايف وتصنيف.
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تكملة العنوان ... :وتصنيف موضوعي وتقييم.
ووردت سنة النشر ابهلجري  1439هـ ،والصحيح  1438هـ.
 -36ديوان أشعار أيب احملاسن احلسيين الكويف احللب (ت  635هـ) /مجعها وحققها ...
حممد عويد الساير
عنوانه هكذا :ديوان أشعار أيب احملاسن الشواء احلسيين...
ومل يذكر انشره ،وهو :دمشق :نور حوران للدراسات والنشر :دار العراب للدراسات والنشر.
 -40رسالة يف شرح احلد الذي ذكره ابن مالك للكلمة يف التسهيل /إمام احلرمني
عبدالوهاب اهلمداين (ت  1305هـ).
امسه (حممد بن عبدالوهاب) ،أما (عبدالوهاب) فوالده.
 -43رسم كلمات القرآن على ترتيب السور /عماد الدين علي اإلسرتاابدي (ت 995هـ).
وفاته بعد سنة ( 995هـ) وليس فيها.
 -45السعادة واإلسعاد يف السرية اإلنسانية /أليب احلسن حممد بن يوسف العامري
النيسابوري (ت  381هـ)؛ حتقيق أمحد عبداحلميد عطية.
احملقق امسه أمحد عبداحلليم عطية ،وليس أمحد عبداحلميد عطية.
 -55ضياء احللوم املختصر من مشس العلوم /حممد بن نشوان بن سعيد احلمريي (ت 610
هـ)؛ حتقيق عبدالرؤوف بن الوليد العرفج.
ذكر الكلية اليت نوقشت فيها الرسالة دون اجلامعة .واملهم ذكر اجلامعة ،وهي جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية.
ويفهم أن احملقق قام بتحقيق املخطوط كله ،والصحيح أن حتقيقه جلزء من املخطوط :من أول
حرف الشني إىل هناية الكتاب.
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 -57العباب الزاخر واللباب الفاخر /رضي الدين الصاغاين؛ حتقيـق ودراسـة :ايسـر
عبدالعزيـز بـن عـوض السـلمي.
هذا مثل سابقه .معجم ضخم ،مل حيققه الباحث كله ،حتقيقه فقط لباب الظاء من بداية فصل
اهلمزة إىل هناية فصل الراء من ابب العني.
 -74ما وصل إلينا من كتاب اآلل /عبداحلليم عوض احللي.
مل يذكر مؤلف كتاب (اآلل) ،وهو أبو عبدهللا احلسني بن أمحد بن خالويه (ت  370هـ).
 -76املختار من حديث املختار /أمحد بن حممد بن احلداد البجلي احللي.
وردت سنة النشر  1449هـ 2018 ،م .واملقصود  1439هـ.
( -99آخر عنوان) ينابيع اللغة /أمحد بن عباس البيهقي (ت  533هـ).
هكذا أورد اسم املؤلف!! وهو أمحد بن علي البيهقي ،ووفاته ( 544هـ) .ويقال له (أبو
جعفرك) .وينظر يف هذا األعالم للزركلي ( )173/1وغريه.
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() 3
املسارد
(أ)
املسارد ..وهذه املالحظة
مل يعد الناشرون يرغبون يف نشر املسارد (الببليوجرافيات) ،وحجتهم يف ذلك أن عصرها
انتهى؛ ألنه إبمكان أي شخص أن حيصل على عنوان الكتاب الذي يريده من
الشابكة.
وليس األمر كما قالوا ،فال يتعلق األمر بعنوان الكتاب وحده ،وليس عناوين كل الكتب
منشورة يف الشابكة.
وإذا حصل املرء على عنوان كتاب بعينه ،فكيف جيمع ما ُكتب منها يف موضوع معني؟

لنفرض أن البحث جرى يف احلديث الضعيف ،أو أحاديث األحكام ،أو اجلرح
والتعديل ،أو التفسري ،أو اإلعراب ،أو التاريخ احلديث.....
كم سيكون عدد العناوين واملعلومات اليت تربز له على شاشة احلاسوب؟ وكيف
يستطيع التحكم يف البحث عنها؟ وما هي الكلمات البارزة واحملتملة اليت ميكن أن
يسرتجع هبا هذه املوضوعات؟ وكم سيطرح منها؟ وكم يكون املكرر ،واخلطأ،
والناقص ...اخل.
فموضوع اجلرح والتعديل مثالً ميكن أن ال ترد هااتن الكلمتان يف العنوان أصالً ،وهو
يدل على معنيني :علم اجلرح ،وتراجم الرواة ،يعين ما قيل فيهم من جرح وتعديل.
فيمكن أن يكون الكتاب اسم راو ،أو طبقة ،أو شيوخ...
وإذا طلبنا أكرب من هذا اجملهود ،وهو اإلنتاج الفكري ،من الكتب والبحوث العلمية
يف اللغة العربية مثالً ،يف العقد األخري الذي نعيشه ،فكيف جيمعها الباحث عنها؟
إذا حبث بسنة النشر وربطها بـ (اللغة العربية) فسيحصل على جمموعة عناوين عامة،
أما بقية موضوعات اللغة فكيف سيبحث عنها؟ وكم أيخذ ذلك من اجلهد؟
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مث ..هل يبحث كل شخص عما يريد ،فتتعدد اجلهود وُهتدر األوقات ،أم األفضل أن
يقوم أشخاص مبتابعة اإلنتاج الفكري وتبويبها وتصنيفها وفهرستها ونشرها ،ليستفيد
منها الباحثون عامة؟
وإذا قيل إنه ميكن ملثل هذه األعمال أن تنشر يف الشابكة دون الوسائل الورقية ..فإن
تقل أمهية عنها ،وال يعرف قيمتها إال
هذا يقال لكل كتاب وكل موضوع ،واملسارد ال ُّ
الباحثون ،واملفكرون ،واملؤلفون ،وطلبة الدراسات اجلامعية والعليا يف حبوثهم ورسائلهم
العلمية ،حيث يطلب منهم أن يبينوا ما كتب يف موضوعهم أوالً..
وهذا جانب من بيان أمهية املسارد ،قد يكفي إلزالة اإلشكال عن املوضوع.
وإذا رغبت عنه دور النشر ،فإن على املراكز واملؤسسات والنوادي العلمية أال هتمله.
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(ب)
علوم القرآن الكري
مسرد مبا صدر يف بالد احلرمني 1409 - 1400هـ
هذه قائمة ببليوجرافية بعلوم القرآن الكرمي ،تغطي عش ــر س ــنوات ،مما ص ــدر يف اململكة العربية
السـ ــعودية ،من بداية عام 1400ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إىل هناية 1409هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،انتزعتها من كتايب "دليل
املؤلفات اإلسالمية" قبل أن يطبع.
ـويرا ،أو
ـورا فيهاً :
واملقص ـ ــود مبا ص ـ ــدر يف الس ـ ــعودية هو أن يكون الكتاب منش ـ ـ ً
طبعا ،أو تص ـ ـ ً
توز ًيعا ،توضحه البياانت املسجلة على صفحة العنوان ،أو الغالف اخلارجي.

ويف نش ـ ـ ــره فوائد ال ختفى ،منها إبراز مدى االهتمام بكتاب هللا عز وجل والدراس ـ ـ ــات اليت مت
إجنازها عن العلوم القرآنية يف بالد احلرمني ،يف مدة زمنية حمددة..
ولو أض ـ ـ ــيف إىل هذه القائمة :الرس ـ ـ ــائل اجلامعية الكثرية ،واملقاالت والدراس ـ ـ ــات املنش ـ ـ ــورة يف
الدورايت احمللية ،وما ُس ـجل على املواد الســمعية والبص ـرية من حماض ـرات ودروس وأفالم،
إضـ ـ ـ ـ ــافة إىل الكتب املطبوعة اليت صـ ـ ـ ـ ــدرت منذ بداية الطباعة يف اململكة حىت هناية عام
ضـ ـا  -لبلغ ذلك أضـ ــعافًا مضـ ــاعفة ،ولعل هناك من
1399ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،وما فاتين ذكره هنا أي ً
يتوجه إىل رصد ما ذكر إن شاء هللا..
هذا ،وأشـ ــري إىل أنين مل أتعمق يف تقسـ ــيم هذه القائمة إىل تفريعات متخصـ ـصـ ــة لعلوم القرآن،
فقـد ال نرى يف بعض هـذه الفروع سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى كتـاب أو بعض كتـب ،وقـد ال يبـدو يل مـدى
منهجيـة هـذا التقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم ابلنظر إىل العنـاوين فقط ،وخشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة هـذا وذاك ،وابلنظر إىل أنـه
ابإلمكان العثور على أي عنوان ابلبحث يف العناوين البارزة ،والش ـ ـ ـ ــروح املوض ـ ـ ـ ــحة حتتها
عن هذه الفروع ،فقد آثرت تقسيمها موضوعيًّا يف عناوين ابرزة ،وهي:
أ  -األعمال الشاملة يف علوم القرآن الكرمي.
ب  -املصاحف (تشمل األرابع واألجزاء).
جـ  -السور واآلايت ..والفهارس.
د  -نزول القرآن الكرمي ..واترخيه.
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هـ  -فقه القرآن الكرمي وألفاظه.
(إعرابه ،غريبه ،انسخه ومنسوخه ،اجململ واملبني ،احملكم واملتشابه ،املطلق واملقيد).
و  -التفسري (يشمل مناهج التفسري).
ز  -القراءات والتجويد (يشمل حتفيظ القرآن الكرمي).
ح  -قصص القرآن الكرمي :أمثاله ،آدابه ،فضائله ،خواصه.
ط  -إعجاز القرآن الكرمي.
ي  -مباحث قرآنيه متنوعة.
ويف القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم األخري" :مبـاحـث قرآنيـة متنوعـة" أضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـت إليـه  -زايدة على مـا هو يف "دليـل
املؤلفات اإلس ــالمية"  -بعض العناوين األخرى اليت وض ــعت حتت موض ــوعات أخرى يف
الدليل وليسـ ـ ـ ــت يف علوم القرآن؛ ذلك أنين رأيت  -هناك  -أهنا أقرب إىل أن تكون يف
ذلك املوض ــوع ،ومبا أن هذه القائمة خاص ــة بعلوم القرآن وال ينازعها موض ــوع آخر ،فقد
ضممتها إىل املباحث القرآنية املتنوعة ،وصارت بذلك ضعف ما هو عليه يف املعجم.
أما املص ـ ـ ـ ــادر اليت اعتمدت عليها فليس ـ ـ ـ ــت ابلكثرية ،وقد يعود ذلك إىل تتبعي الش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ــي
للكتاب اإلسالمي واالهتمام برصده يف فرتات ليست ابلقليلة ،وأبرز هذه املصادر:
مندواب جمللة "املس ــلم املعاص ــر" يف الس ــعودية ،وكنت
 - 1االحتفاظ بعناوين كثرية عندما كنت ً
أمدها يف كل شهر ابلنشرة املكتبية ،وذلك بني 1409 - 1407هـ.
 - 2جتوايل املتكرر يف املكتبات التجارية لالطالع على الكتب الصادرة حديثًا.
 - 3االستفادة من مكتبات بعض الزمالء والعلماء الكرام.
 - 4االستفادة من بعض بطاقات مكتبة امللك فهد الوطنية.
 - 5مراجعة جملة "عامل الكتب" من العدد األول الصادر يف عام 1400هـ حىت العدد السابق
منها.
 - 6االستفادة من بعض قوائم دور النشر السعودية.
هذا ،ومن هللا تعاىل نستمد العون والتوفيق.
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علوم القرآن الكري
مسرد مبا صدر يف اململكة العربية السعودية
1409 - 1400هـ
أ  -األعمال الشاملة يف علوم القرن الكري

 - 1آاثر احلنابلة يف علوم القرآن :املطبوع  -املخطوط  -املفقود.
أتليف سعود بن عبدهللا النفيسان - .الرايض :س .ع .النفيسان ،املقدمة 1409هـ.
 - 2اإلتقان يف علوم القرآن
أتليف جالل الـدين عبـدالرمحن بن أيب بكر السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيوطي ،قـدم لـه وعلق عليـه :حممـد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريف
س ـ ــكر ،راجعه :مص ـ ــطفى القص ـ ــاص - .بريوت :دار إحياء علوم الدين ،الرايض :مكتبة
املعارف1407 ،هـ2 ،جـ.
 - 3حكاية املناظرة يف القرآن مع بعض أهل البدعة
تصـ ـ ـ ــنيف أيب حممد عبدهللا بن أمحد املقدسـ ـ ـ ــي موفق الدين بن قدامة ،حتقيق عبدهللا يوسـ ـ ـ ــف
اجلديع - .الرايض :مكتبة الرشد1409 ،هـ71 ،ص.
 - 4زبدة اإلتقان يف علوم القرآن
حممد بن علوي املالكي احلسين - .ط ،2مزيدة ومنقحة - .جدة :دار الشروق1403 ،ه ـ ـ ـ ،
164ص.
ط :3جدة :دار الشروق1406 ،هـ185 ،ص.
 - 5الفوائد املشوق إىل علوم القرآن وعلم البيان
أتليف مشس الــدين أيب عبــدهللا حممــد بن أيب بكر املعروف اببن قيم اجلوزيــة - .بريوت :دار
الكتب العلمية :الرايض :مكتبة املعارف140 - ،هـ260 ،ص.
 - 6يف الدراسات القرآنية واللغوية
عبدالفتاح شليب - .جدة :دار الشروق1403 ،هـ.
 - 7مباحث يف علوم القرآن
136

مناع خليل القطان - .ط ،16مزيدة ومنقحة - .الرايض :دار املريخ1408 ،هـ448 ،ص.
 - 8املدخل لدراسة القرآن الكرمي
حممد حممد أبو شهبة - .ط - .3الرايض :دار اللواء1407 ،هـ496 ،ص.
 - 9نفحات من علوم القرآن
أتليف حممد أمحد معبد - .املدينة املنورة :مكتبة طيبة1406 ،هـ184 ،ص.
 - 10الوحي والقرآن
عبداحلميد إبراهيم سرحان - .جازان :اندي جازان األديب140 - ،هـ165 ،ص.
ب  -املصاحف

(تشمل األرابع واألجزاء)
 - 11التقرير العلمي عن مصحف املدينة النبوية
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف - .املدينة املنورة :اجملمع1406 ،هـ67 ،ص.
 - 12القرآن الكرمي
مكة املكرمة :عنيت بطبعه مكتبة عبدالوهاب مرزا140 - ،هـ522 ،ص21 ،سم.
 - 13القرآن الكرمي
مكة املكرمة :عنيت بطبعه مكتبة عبدالوهاب مرزا ،بريوت :دار الفجر اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي :دار ابن
عصاصة140 - ،هـ604 ،ص21 :سم.
 - 14القرآن الكرمي
دمش ـ ـ ــق ،بريوت :مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة الداير املقدس ـ ـ ــة للطباعة والنش ـ ـ ــر ،مكة املكرمة :مكتبة مرزا- ،
140هـ 526ص24 ،سم.
 - 15القرآن الكرمي
دمشق ،بريوت :إصدار مؤسسة علوم القرآن ،دمشق ،توزيع حممد أبو اليسر ،إبراهيم الصباع،
مكة املكرمة :توزيع إبراهيم الصباع14- ،هـ529 ،ص 26سم.
 - 16القرآن الكرمي
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إس ـ ـ ـ ـ ــتانبول :دار اجلهان ،مكة املكرمة :مكتبات عبداحلميد مرزا140 - ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 524 ،ص،
33سم.
 - 17القرآن الكرمي
الرايض :دار الرسالة ،موافقة دار اإلفتاء 1401هـ604 ،ص.
 - 18القرآن الكرمي
جدة :هتامة للنشر ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة علوم القرآن1403 ،هـ522 ،ص.
 - 19القرآن الكرمي
بريوت ،ابريس :شركة خياط للكتب والنشر (طبع يف ابريس) ،جدة :هتامة للنشر1403 ،هـ،
528ص23 ،سم.
 - 20القرآن الكرمي
ط - .10جدة :دار القبلة ،دمشق :مؤسسة علوم القرآن1405 ،هـ604 ،ص18 ،سم.
 - 21القرآن الكرمي
جدة :دار األصفهاين للطباعة1405 ،هـ522 ،ص20 ،سم.
 - 22القرآن الكرمي
املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1405 ،هـ604 ،ص21 ،سم.
 - 23القرآن الكرمي
املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1405 ،هـ604 ،ص25 ،سم.
 - 24القرآن الكرمي
املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1406 ،هـ604 ،ص25 ،سم.
 - 25القرآن الكرمي
املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1406 ،هـ604 ،ص34 ،سم.
 - 26القرآن الكرمي
املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1407 ،هـ604 ،ص10 ،سم.
 - 27القرآن الكرمي
املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1407 ،هـ604 ،ص15 ،سم.
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 - 28القرآن الكرمي
املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1407 ،هـ604 ،ص21 ،سم.
 - 29القرآن الكرمي
املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1407 ،هـ604 ،ص30 ،سم.
 - 30القرآن الكرمي
املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1408 ،هـ604 ،ص21 ،سم.
 - 31القرآن الكرمي
املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1409 ،هـ604 ،ص21 ،سم.
 - 32القرآن الكرمي ..جزء قد مسع ..
املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف140 - ،هـ20 ،ص30 ،سم.
عم ..
 - 33القرآن الكرمي .الفاحتة وجزء َّ
املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف140 - ،هـ24 ،سم30 ،سم.
 - 34القرآن الكرمي ..العشر األخري ..
املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف140 - ،هـ65 ،ص30 ،سم.
 - 35القرآن الكرمي .ربع يس..
املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف140 - ،هـ164 ،ص30 ،سم.
 - 36القرآن الكرمي .ربع يس..
املــدينــة املنورة :جممع امللــك فهــد لطبــاعــة املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحف الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريف ،الرايض :توزيع وزارة احلج
واألوقاف140 - ،هـ165 ،ص30 :سم.
 - 37القرآن الكرمي .ربع يس :الربع األخري من القرآن الكرمي من سورة يس إىل سورة الناس
مكة املكرمة :مكتبة عبدالوهاب مرزا140 - ،هـ524 - 369 ،ص18 ،سم.
جـ  -السور واآلايت  ..والفهارس
 - 38الربهان يف تناسب سور القرآن
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أمحد بن إبراهيم بن الزبري ،حتقيق س ـ ـ ـ ــعيد الفالح - .الرايض :جامعة اإلمام حممد بن س ـ ـ ـ ــعود
اإلسالمية1408 ،هـ.
 - 39تفصيل آايت القرآن احلكيم
وض ـ ــعه ابلفرنس ـ ــوية جول البوم .ويليه املس ـ ــتدرك :وهو فهرس مواد القرآن الذي وض ـ ــعه إدوارد
مونتيه ،نقلهما إىل اللغة العربية حممد فؤاد عبدالباقي - .جدة :دار القبلة1404 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،
675ص.
 - 40الفرائد احلسان يف ِّ
عد آي القرآن ،ومعه شرحه نفائس البيان.
أتليف عبدالفتاح بن عبدالغين القاضي - .املدينة املنورة :مكتبة الدار 1404هـ75 ،ص.
 - 41فهرس يف ظالل القرآن
مجع وإعداد يوسف خاطر - .الدمام :دار ابن القيم140 - ،هـ26 ،ص.
 - 42قـاموس ألفـاظ القرآن الكرمي :عريب  -إجنليزي حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الرتتيـب اجلـذري والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاق
اللغوي ،أتليف عبدهللا عباس الندوي - .جدة :دار الشروق1403 ،هـ 896ص.
 - 43معجم مصنفات القرآن الكرمي
علي شـواخ إســحاق الشــعييب - .الرايض :دار الرفاعي1404 - 1403 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 4 ،جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ- .
(املعاجم.)1 ،
 - 44معلمة القرآن واحلديث يف املغرب األقصى
عبدالعزيز عبدهللا - .الرايض :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1405 ،هـ207 ،ص.
 - 45مفتاح كنوز يف ظالل القرآن
وضع وترتيب حممد يوسف عباس - .الرايض :دار طيبة1407 ،هـ522 ،ص.
 - 46اهلدي والبيان يف أمساء القرآن
صاحل بن إبراهيم البليهي - .ط - .2الرايض :؟1404 ،هـ2 ،جـ.
د  -نزول القرآن الكري  ..واترخيه
 - 47أسباب النزول
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أليب احلســن علي بن أمحد الواحدي ،حتقيق الســيد أمحد صــقر - .ط - .2جدة :دار القبلة،
1404هـ542 ،ص.
ط :3جدة :دار القبلة ،بريوت :مؤسسة علوم القرآن1407 ،هـ583 ،ص.
 - 48اتريخ القرآن الكرمي
حممد سامل حميسن - .مكة املكرمة :رابطة العامل اإلسالمي1402 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ 164 ،ص( - .دعوة
احلق.)15 ،
 - 49التبيان يف نزول القرآن
أتليف أمحـد بن عبـداحلليم بن تيميـة ،حتقيق عبـداحلميـد ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانوحـة - .جـدة :دار املطبوعـات
احلديثة1407 ،هـ36 ،ص.
 - 50جامع النقول يف أسباب النزول وشرح آايهتا
ابن خليفة عليوي - .الرايض :شركة الراجحي للصرافة والتجارة1404 ،هـ ،جـ623 :1ص.
 - 51الصحيح املسند من أسباب النزول
مقبــل بن هــادي الوادعي - .الرايض :مكتبــة املعــارف1400 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1979 ،م ،أ  -ي،
188ص
 - 52فضائل القرآن وما أنزل من القرآن مبكة وما نزل ابملدينة.
أليب عبدهللا حممد بن أيوب بن حيىي بن الض ـ ـ ـريس ،حتقيق ودراس ـ ـ ــة مس ـ ـ ــفر بن س ـ ـ ــعيد دماس
الغامدي - .جدة :دار حافظ1408 ،هـ220 ،ص.
هـ  -فقه القرآن الكري وألفاظه
(إعرابه ،غريبه ،انسخه ومنسوخه ،اجململ واملبني ،احملكم واملتشابه ،املطلق واملقيد).
 - 53إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي
أبو عبدهللا احلسـ ــني بن أمحد املعروف اببن خالويه ،حتقيق حممد إبراهيم سـ ــليم - .الرايض- .
مكتبة الساعي1409 ،هـ256 ،ص.
 - 54األفعال يف القرآن الكرمي :دراسة استقرائية للفعل يف القرآن الكرمي يف مجيع قراءاته
أتليف عبداحلميد مصطفى السيد - .جدة :دار البيان العريب1406 ،هـ3 ،جـ1540 :ص.
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 - 55اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختالف الناس فيه.
مكي بن أيب طالب القيســي ،حتقيق أمحد حســن فرحات - .جدة :دار املنارة1406 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،
469ص.
 - 56التأويل النحوي يف القرآن الكرمي
أتليف عبدالفتاح أمحد احلموز - .الرايض :مكتبة الرشد1404 ،هـ2 ،جـ1495 :ص.
 - 57تذكرة األريب يف تفسري الغريب
أبو الفرج بن اجلوزي ،حتقيق علي حسـ ــني البواب - .الرايض :مكتبة املعارف1407 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،
1986م2 ،جـ.
 - 58تفسري كلمات القرآن الكرمي ،يليه دعاء ختم القرآن ،تعريف ابملصحف الشريف الذي
ابلصلب
حس ـ ـ ـ ــنني حممد خملوف - .املدينة املنورة :مكتبة دار الرتاث ،دمش ـ ـ ـ ــق ،بريوت :دار ابن كثري،
1408هـ490 ،ص.
 - 59تفسري املشكل من غريب القرآن
مكي بن أيب طــالــب القيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،حتقيق علي حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني البواب - .الرايض :مكتبــة املعــارف،
1406هـ1985 ،م318 ،ص.
عم .وهبامشه تفسري كلمات القرآن
 - 60جزء َّ
املدينة املنورة :دار الرتاث1409 ،هـ20×15 ،سم.
طبعة أخرى :املدينة املنورة :دار الرتاث1409 ،هـ25×17 ،سم
 - 61جزء عم ،وهبامش ــه كلمات القرآن :تفس ــري وبيان حس ــنني حممد خملوف - .جدة :دار
القبلة :مؤسسة علوم القرآن140 - ،هـ32 ،ص.
 - 62رسالة كالَّ يف الكالم والقرآن
أليب جعفر أمحـد بن حممـد بن رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم الطربي .مقـالـة كال .ألمحـد بن فـارس ،حققـه وقـدم لـه
وعلق عليه أمحد حس ـ ــن فرحات - .الرايض :املكتبة الدولية ،دمش ـ ــق :مؤس ـ ـس ـ ــة ومكتبة
اخلافقني1402 ،هـ56 ،ص.
 - 63شواهد القرآن
142

أتليف أيب تراب الظاهري - .جدة :اندي جدة األديب1409 - 04 ،هـ2 ،جـ.
 - 64الظاءات يف القرآن الكرمي
أليب عمر الداين ،حتقيق علي حسني البواب - .الرايض :مكتبة املعارف1406 ،هـ51 ،ص.
 - 65ظاهرة اإلعراب يف النحو العريب وتطبيقاهتا يف القرآن الكرمي.
أمحد سليمان ايقوت - .الرايض :جامعة امللك سعود ،عمادة شؤون املكتبات1401 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ،
176ص.
 - 66ظــاهرة التــأويــل يف إعراب القرآن الكرمي :دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حتليليــة ملوقف النحــاة من القراءات
القرآنية.
حممد عبدالقادر هنادي - .مكة املكرمة :مكتبة الطالب اجلامعي1408 ،هـ459 ،ص.
 - 67فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن
أتليف أيب حيىي زكراي األنصـ ــاري ،قدم له وحققه وعلق عليه عبدالسـ ــميع حممد أمحد حسـ ــنني.
 الرايض :مكتبة الرايض احلديثة1404 ،هـ ،709 ،ص( - .من نوادر الرتاث). - 68فوائد يف مشكل القرآن
لعز الدين عبدالعزيز بن عبدالسـ ـ ــالم ،حتقيق سـ ـ ــيد رضـ ـ ـوان علي - .ط ،2معدلة ومنقحة- .
جدة :دار الشروق1402 ،هـ325 ،ص( - .روائع الرتاث اإلسالمي)1،
 - 69القرآن الكرمي .وهبامشه كلمات القرآن :تفسري وبيان
حس ــنني حممد خملوف .مذيالً بكتاب لباب النقول يف أس ــباب النزول .للس ــيوطي - .دمش ــق،
بريوت :دار اهلجرة ،مكة املكرمة :مكتبة املطبوعات اإلسالمية140 - ،هـ ـ ـ ـ 522 ،ص،
16سم.
 - 70قضااي اجلملة اخلربية يف كتب إعراب القرآن ومعانيه حىت هناية القرن الرابع اهلجري
أتليف معيض بن مساعد العويف - .الرايض :م .م .العويف1403 ،هـ2 ،جـ694 :ص.
 - 71كلمات القرآن :تفسري وبيان
حسنني حممد خملوف - .جدة :مكتبة مرزا :توزيع دار القبلة140 - ،هـ447 ،ص.
طبعة أخرى :جدة :دار القبلة ،دمشـ ـ ـ ــق :مؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة علوم القرآن1409 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1988 ،م،
612ص.
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 - 72كلمتان بني املفسرين واحملدثني وأهل اللغة
حميي الدين خليل الريح - .الرايض :جامعة الرايض ،كلية الرتبية1400 ،هـ54 ،ص.
 - 73متشابه القرآن العظيم
أتليف أيب احلس ـ ــن أمحد بن جعفر املنادي ،رواية أيب العباس أمحد بن عثمان البص ـ ــري ،حتقيق
عبــدهللا بن حممــد الغنيمــان - .املــدينــة املنورة :اجلــامعــة اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالميــة ،كليــة القرآن الكرمي
والدراسات اإلسالمية 1408هـ246 ،ص.
 - 74اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث
حممـد بن أيب بكر املـديين األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفهـاين ،حتقيق عبـدالكرمي العزابوي ،مكـة املكرمـة :جـامعـة أم
القرى ،مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي140 - .هـ4 ،جـ.
 - 75املسائل السفرية يف النحو :أحباث حنوية يف مواضع من القرآن الكرمي.
البن هش ـ ـ ــام األنص ـ ـ ــاري ،حتقيق علي حس ـ ـ ــني البواب - .الرايض :دار طيبة1402 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،
119ص.
 - 76مفحمات األقران يف مبهمات القرآن
جالل الدين السـ ــيوطي ،قدم له وعلق عليه حممد إبراهيم سـ ــليم - .الرايض :مكتبة السـ ــاعي،
1407هـ176 ،ص.
حنو القراء الكوفيني
ُ - 77
خدجية أمحد مفيت - .مكة املكرمة :املكتبة التفصيلية1406 ،هـ1985 ،م 514ص.
 - 78النحو القرآين :قواعد وشواهد
مجيل أمحد ظفر - .مكة املكرمة :مطابع الصفا1408 ،هـ 605ص.
 - 79النسخ يف القرآن الكرمي :مفهومه واترخيه ودعاواه
حممد ص ـ ـ ــاحل علي مص ـ ـ ــطفى - .دمش ـ ـ ــق :دار القلم ،جدة :توزيع دار املنارة1409 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،
1988م72 ،ص( - .علوم القرآن.)1 ،
 - 80نظرية النحو القرآين :نشأهتا وتطورها ومقوماهتا األساسية
أتليف أمحد مكي األنصاري - .جدة :دار القبلة1405 ،هـ300 ،ص.
 - 81نواسخ القرآن
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البن اجلوزي ،حتقيق ودراســة حممد أشــرف علي امللباري - .املدينة املنورة :اجلامعة اإلســالمية،
1404هـ571 ،ص.
 - 82هل يقع الرتادف اللغوي يف القرآن الكرمي
حممد أكرم شودري - .مكة املكرمة :املكتبة الفيصلية1405 ،هـ112 ،ص.
 - 83الياءات املشددات يف القرآن وكالم العرب
صـنعة أيب حممد مكي بن أيب طالب القيسـي ،حققه وقدم له وعلق عليه أمحد حسـن فرحات.
 الرايض :املكتبة الدولية ،دمشق :مؤسسة ومكتبة اخلافقني1402 ،هـ72 ،ص.و  -التفسري

(يشمل مناهج التفسري)
 - 84اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر
فهد بن عبدالرمحن الرومي - .الرايض :ف .ع .الرومي140 - ،هـ3 ،جـ.
 - 85أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن
حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي - .الرايض :دار اإلفتاء1403 ،هـ10 ،جـ.
جـ - :10دفع إيهام االضطراب عن آايت الكتاب.
 منع جواز اجملاز يف املنزل للتعبد واإلعجاز.مفسرا
 - 86اإلمام الشوكاين ً
حممد حسن بن أمحد الغماري - .جدة :دار الشروق1401 ،هـ357 ،ص.
 - 87اإلمام الطربي :حبث يف التفسري
عبدهللا بن عبدالعزيز املصـ ـ ـ ـ ــلح آل شـ ـ ـ ـ ــاكر ،إشـ ـ ـ ـ ـراف مناع خليل القطان - .الرايض :جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،كلية الشريعة140 - ،هـ80 ،ص.
 - 88األنوار الساطعات آلايت جامعات
عبدالعزيز احملمد السلمان - .ط - .2الرايض :مطابع اإلشعاع1401 ،هـ2 ،جـ.
ط :4 ،3 ،2البياانت السابقة نفسها1403 ..هـ.
 - 89أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري
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أبو بكر جابر اجلزائري - .ط ،2منقحة - .جدة :راسم للدعاية واإلعالن1407 ،هـ4 ،جـ.
 - 90أتمالت يف سورة األحزاب
حسن حممد ابجودة - .مكة املكرمة :اندي مكة الثقايف1403 ،هـ59 ،ص.
طبعة أخرى :مكة املكرمة :رابطة العامل اإلسالمي140 - ،هـ150 ،ص( -.دعوة احلق؛.)1
ط :3مكــة املكرمـة :مكتبــة الطــالـب اجلـامعي1408 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 126 ،ص( -.مكتبــة الطــالـب
اجلامعي؛ .)41
 - 91التحبري يف علم التفسري
للس ـ ـ ـ ــيوطي؛ حققه وقدم له ووض ـ ـ ـ ــع فهارس ـ ـ ـ ــه فتحي عبدالقادر فريد - .الرايض :دار العلوم،
1402هـ518 ،ص.
 - 92التحذير من خمتصرات حممد الصابوين يف التفسري
أبو بكر بن عبدهللا أبو زيد - .الرايض :دار الراية1409 ،هـ74 ،ص.
 - 93تفسري آية الكرسي وما بعدها إىل آخر سورة البقرة
الغزايل خليل عيد - .بريوت :املكتب اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــالمي ،الرايض :مكتبة احلرمني1402 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،
188ص.
 - 94تفسري ابن عباس ومروايته يف التفسري من كتب السنة
عب ــدالعزيز بن عب ــدهللا احلمي ــدي - .مك ــة املكرم ــة :ج ــامع ــة أم القرى ،مركز البح ــث العلمي
وإحياء الرتاث اإلسالمي140 - ،ه ـ ـ ـ ـ ـ 2 ،جـ ـ ـ ـ ـ ــ1070 :ص( - .من الرتاث اإلسالمي،
.)53
 - 95تفسري ابن كثري
بريوت :دار الفكر ،الرايض :مكتبة الرايض احلديثة1407 ،هـ4 ،جـ.
 - 96تفسري ابن مسعود
حممد أمحد عسيوي - .الرايض :مؤسسة امللك فيصل اخلريية1405 ،هـ1118 ،ص.
 - 97التفسري ابملأثور ومناهج املفسرين فيه
حممــد أبو النور احلــديــدي صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفر - .مكــة املكرمــة :جــامعــة أم القرى ،املركز العــاملي للتعليم
اإلسالمي1403 ،هـ104 ،ص.
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 - 98تفسري اجلاللني
جالل ال ــدين حمم ــد بن أمح ــد احمللي ،جالل ال ــدين عب ــدالرمحن بن أيب بكر السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيوطي- .
الرايض :مكتبة الرايض احلديثة140 - ،هـ527 ،ص.
 - 99تفسري سفيان بن عيينة
مجع وحتقيق ودراسـ ـ ــة أمحد صـ ـ ــاحل حمايري - .بريوت ،دمشـ ـ ــق :املكتب اإلسـ ـ ــالمي ،الرايض:
مكتبة أسامة1403 ،هـ438 ،ص.
 - 100تفسري سورة األحزاب
الغزايل خليل عيد - .الرايض :مؤسسة املدهللا للطباعة والنشر1402 ،هـ181 ،ص.
 - 101تفسري سورة األنفال
الغزايل خليل عيد - .الرايض :مكتبة املعارف1401 ،هـ156 ،ص.
 - 102تفسري سورة الرعد
الغزايل خليل عيد - .الرايض :مكتبة املعارف1403 ،هـ125 ،ص.
 - 103تفس ـ ـ ــري س ـ ـ ــورة الرعد :مباحث حتليلية لغوية حول املفردات والرتاكيب :مائة وس ـ ـ ــتون
مبحثًا حول املفاهيم الدينية والعلمية.
حممد صاحل مصطفى - .الرايض :دار النفائس1408 ،هـ373 ،ص.
 - 104تفسري سورة الزمر
الغزايل خليل عيد - .الرايض :مكتبة املعارف1403 ،هـ192 ،ص.
 - 105تفسري سورة الفاحتة
حمم ـ ــد بن عب ـ ــدالوه ـ ــاب ،حقق ـ ــه وعلق علي ـ ــه فه ـ ــد بن عب ـ ــدالرمحن الرومي - .الرايض :؟،
1408هـ.
 - 106تفســري ســورة فصــلت :مباحث حتليلية حول املفردات والرتاكيب :مائة وســتة مباحث
موضوعية حول املفاهيم الدينية والعلمية.
حممد صاحل علي مصطفى - .الرايض :دار النفائس1409 ،هـ394 ،ص.
 - 107تفسري سورة النور
أبو األعلى املودودي - .ط  - .2جدة :الدار السعودية للنشر1407 ،هـ245 ،ص.
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ط :3جدة :الدار السعودية للنشر1408 ،هـ245 ،ص.
 - 108تفسري سورة الواقعة :صور من اإلعجاز البياين وأحكام املعاين.
حممد حممد أبو شهبة - .جدة :عامل املعرفة1403 ،هـ109 ،ص.
 - 109تفسري سورة يس
الغزايل خليل عيد - .الرايض :مكتبة املعارف1403 ،هـ107 ،ص.
 - 110تفسري الفاحتة
أتليف حممــد بن عبــدالوهــاب ،حتقيق وتعليق فهــد بن عبــدالرمحن الرومي ،تقــدمي عبــدالعزيز بن
ابز ،إبراهيم بن حممد آل الشيخ - .الرايض :مكتبة احلرمني1407 ،هـ60 ،ص.
ط :3الرايض :مكتبة احلرمني1409 ،هـ60 ،ص.
 - 111تفسري القرآن العظيم
عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري ،قدم له يوســف عبدالرمحن املرعشــلي - .بريوت :دار
املعرفة ،الرايض :توزيع مكتبة املعارف1407 ،هـ4 ،جـ.
طبعة أخرى :إسـ ــتانبول :دار الدعوة ،الرايض :توزيع مكتبة احلرمني1408 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1987 ،م،
4جـ.
مسندا عن الرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة والتابعني
 - 112تفسري القرآن العظيم ً
وخرج أح ــاديث ــه أمح ــد عب ــدهللا العم ــاري
أليب حمم ــد عب ــدالرمحن بن أيب ح ــامت الرازي ،حقق ــه َّ
الزهراين - .املدينة املنورة :مكتبة الدار ،الرايض :دار طيبة1408 ،هـ.
 - 113التفسري الكبري
أمحد بن عبداحلليم بن تيمية ،حتقيق وتعليق عبدالرمحن عمرية - .بريوت :دار الكتب العلمية،
مكة املكرمة :توزيع دار الباز1408 ،هـ7 ،جـ.
 - 114تفسري املعوذتني
أتليف أمحـد بن عبـداحلليم بن تيميـة ،حتقيق عبـداحلميـد ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانوحـة - .جـدة :دار املطبوعـات
احلديثة1407 ،هـ59 ،ص.
طبعة أخرى :خرج أحاديثه موفق عبدهللا العوض - .الرايض :دار طيبة1407 ،هـ42 ،ص.
 - 115تفسري املعوذتني
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حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،حتقيق وتعليق مصـطفى العدوي شـلباية ،أشـرف على الطبع
ووض ـ ـ ـ ـ ــع الفهارس أبو لؤي خالد املؤذن - .الطائف :مكتبة الص ـ ـ ـ ـ ــديق1408 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،
169ص.
 - 116تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسري حملمد علي الصابوين
حممد بن مجيل زينو ،ص ـ ـ ـ ــاحل الفوزان - .ط - .2بريدة :مكتبة دار البخاري1406 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،
63ص.
طبعة أخرى :جدة :مكتبة الضياء ،فسح 1407هـ160 ،ص( - .سلسلة التوجيهات.)7 ،
 - 117تيسري العلي القدير الختصار تفسري ابن كثري
اختصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره وعلق عليـه حممـد نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـب الرفـاعي - .ط ،جـديـدة - .الرايض :مكتبـة املعـارف،
1407هـ4 ،جـ.
 - 118تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان
عبدالرمحن بن انصـ ـ ـ ــر السـ ـ ـ ــعدي ،حققه وضـ ـ ـ ــبطه ونسـ ـ ـ ــقه وصـ ـ ـ ــححه حممد زهري النجار- .
الرايض :دار اإلفتاء1404 ،هـ7 ،جـ.
 - 119تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن
أتليف عبدالرمحن بن انصر السعدي - .الرايض :مكتبة املعارف1400 ،هـ203 ،ص.
ط :2عنيزة :مكتبة األقصى1409 ،هـ290 ،ص.
 - 120اجلامع ألحكام القرآن
أليب عبدهللا حممد بن أمحد القرطيب - .ط - .2الرايض :مكتبة الرايض احلديثة140 - ،ه ـ ـ ،
20جـ.
 - 121جزء يف تفسري الباقيات الصاحلات
أليب س ــعيد خليل بن كليكدي بن عبدهللا العالئي ،حتقيق بدر الزمان حممد ش ــفيع النيبايل- .
املدينة املنورة :مكتبة اإلميان1407 ،هـ64 ،ص.
 - 122دراسات يف التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي
زاهر عوض األملعي - .الرايض :ز.ع .األملعي1405 ،هـ381 ،ص.
 - 123دقائق التفسري اجلامع لتفسري ابن تيمية
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مجع وتقدمي وحتقيق حممد السـيد اجلليند - .ط - .3جدة :دار القبلة .بريوت :مؤسـسـة علوم
القرآن1406 ،هـ6 ،جـ يف 3مج.
 - 124الرد على من يقول "امل" حرف لينفي األلف والالم وامليم عن كالم هللا عز وجل
أليب القاسـ ـ ــم عبدالرمحن بن حممد بن منده األصـ ـ ــبهاين ،حتقيق عبدهللا بن يوسـ ـ ــف اجلديع- .
الرايض :دار العاصمة1409 ،هـ120 ،ص( - .أجزاء حديثية.)4 ،
 - 125السؤال واجلواب يف آايت الكتاب
عطية حممد سامل - .املدينة املنورة :مكتبة دار الرتاث1408 ،هـ1987 ،م415 ،ص.
 - 126سورة اإلسراء واألهداف اليت ترمي إليها
السيد حممد علي النمر - .جدة :دار املطبوعات احلديثة 1408 ،هـ407 ،ص.
 -127سورة االنفطار (تفسري)
مجال الدين عياد - .جدة :شركة مكتبات عكاظ1401 ،هـ46 ،ص.
 - 128سورة التني (تفسري القرآن)
مجال الدين عياد - .جدة :شركة مكتبات عكاظ1401 ،هـ70 ،ص.
 - 129سورة املطففني (تفسري القرآن)
مجال الدين عياد - .جدة :شركة مكتبات عكاظ1401 ،هـ77 ،ص.
 - 130صفات عباد الرمحن يف القرآن :دراسة يف طريق التفسري املوضوعي.
تدبُّر عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين - .مكة املكرمة :مكتبة الطالب اجلامعي1408 ،هـ ـ ـ ـ ،
89ص( - .مكتبة الطالب اجلامعي.)74 ،
 - 131صفوة التفاسري
أتليف حممد علي الصابوين - .بريوت :دار الفكر ،جدة :دار القبلة1401 ،هـ3 ،جـ.
ط ،5منقحة :بريوت :دار القلم ،جدة :مكتبة جدة1406 ،هـ3 ،جـ.
 - 132الطربي ومنهجه يف التفسري
حممود بن الشريف - .جدة :شركة مكتبات عكاظ1404 ،هـ111 ،ص.
 - 133ظاهرة التأويل وصلتها ابللغة
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السيد أمحد عبدالغفار - .الرايض :دار الرشيد ،املقدمة 1400ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ 208 ،ص( - .دراسات
إسالمية ولغوية).
 - 134غرائب التفسري وعجائب التأويل
حممود بن محزة الكرماين ،حتقيق مشران سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركال يونس العجلي - .جدة :دار القبلة ،بريوت:
مؤسسة علوم القرآن1408 ،هـ2 ،جـ.
عم اخلامت للقرآن :تفسري حممد حممود الصواف - .ط - .2جدة:
 - 135فاحتة القرآن وجزء َّ
دار املنارة1407 ،هـ613 ،ص.
 - 136فتح الرمحن يف تفسري سوريت الفاحتة ولقمان
علي حسن العريض - .الدمام :دار اإلصالح1401 ،هـ120 ،ص.
 - 137فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري
أتليف حمم ــد بن علي بن حمم ــد الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك ــاين - .بريوت :دار املعرف ــة ،الرايض :توزيع مكتب ــة
املعارف140 - ،هـ5 ،جـ.
طبعة أخرى :بريوت :دار الفكر ،الرايض :مكتبة الرايض احلديثة1403 ،هـ5 ،جـ.
 - 138يف ظالل القرآن
بقلم س ــيد قطب - .ط  ،12جديدة مش ــروعة ،هبا إض ــافات وتنقيحات تركها املؤلف وتنش ــر
للمرة األوىل - .جدة :دار العلم1406 ،هـ6 ،جـ4012 :ص.
 - 139يف ظالل القرآن يف امليزان
صالح عبدالفتاح اخلالدي - .جدة :دار املنارة1406 ،ه ـ ـ 424 ،ص( - .يف ظالل القرآن:
دراسة وتقومي.)3 ،
 - 140قانون التأويل
أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب ،دراسـ ـ ـ ـ ــة وحتقق حممد السـ ـ ـ ـ ــليماين - .جدة :دار القبلة،
بريوت :مؤسسة علوم القرآن1406 ،هـ686 ،ص.
 - 141القواعد احلسان لتفسري القرآن
عبدالرمحن بن انصر السعدي - .الرايض :مكتبة املعارف1400 ،هـ208 ،ص.
طبعة أخرى :الرايض :مكتبة املعارف1402 ،هـ208 ،ص.
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 - 142مبادئ أساسية لفهم القرآن
أبو األعلى املودودي ،ترمجة خليل أمحد احلامدي - .جدة :الدار السعودية للنشر1407 ،هـ،
56ص.
 - 143اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبدالرمحن بن انصر السعدي
قام بتصـ ـ ــحيحه وحتقيقه وضـ ـ ــبط كلماته حممد زهري النجار - .عنيزة :مركز صـ ـ ــاحل بن صـ ـ ــاحل
الثقايف1408 ،هـ8 ،جـ.
جـ  :7 - 1تفسري القرآن الكرمي
جـ  :8القواعد احلسان لتفسري القرآن
 تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن - 144خمتصر تفسري ابن كثري
حممد علي الصابوين - .ط - .5بريوت :دار القلم ،جدة :مكتبة جدة1406 ،هـ3 ،جـ.
 - 145مدخل إىل ظالل القرآن
صالح عبدالفتاح اخلالدي - .جدة :دار املنارة1406 ،هـ303 ،ص.
 - 146مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور
وخرج
أتليف برهـان الـدين أيب احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن إبراهيم بن عمر البقـاعي ،قـدم لـه وحققـه وعلق عل ـي ه َّ
أحاديثه عبدالس ـ ـ ـ ــميع حممد أمحد حس ـ ـ ـ ــنني - .الرايض :مكتبة املعارف1408 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،
1987م3 ،جـ.
 - 147معارج الصعود إىل تفسري سورة هود
حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي - .جدة :دار اجملتمع1408 ،هـ316 ،ص.
 - 148معاين القرآن الكرمي
أبو جعفر أمحــد بن حممــد النحــاس ،حتقيق حممــد علي الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابوين - .مكــة املكرمــة :معهــد
البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي1408 ،هـ6 ،جـ.
 - 149من هدي سورة آل عمران
حنان حلام - .الرايض :دار اهلدى1409 ،هـ262 ،ص( - .نظرات يف كتاب هللا.)7 ،
 - 150من هدي سورة األنفال
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أتليف حمم ــد أمني املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري - .الكوي ــت :مكتب ــة األرق ــام ،الرايض :توزيع دار اإلفت ــاء- ،
140هـ281 ،ص.
 - 151من هدي سورة البقرة
حنان حلام - .الرايض :دار اهلدى1409 ،هـ632 ،ص( - .نظرات يف كتاب هللا.)6 ،
 - 152من هدي سورة لقمان
حنان حلام ،تقدمي جودت سعيد - .ط - .2الرايض :دار اهلدى1407 ،ه ـ ـ ـ ـ 159 ،ص- .
(نظرات يف كتاب هللا.)4 ،
 - 153من هدي سورة النساء
حنان حلام - .ط - .2الرايض :دار اهلدى1409 ،هـ464 ،ص.
 - 154منار السبيل يف األضواء على التنزيل
حممد بن عثمان القاضي - .عنيزة :م .ع .القاضي1400 ،هـ4 ،جـ يف  2مج.
 - 155مناهج املفسرين من العصر األول إىل العصر احلديث :التفسري ابملأثور.
حممد النقراشي السيد علي - .بريدة :مكتبة النهضة1407 ،هـ1986 ،م219 ،ص.
 - 156املورد الزالل يف التنبيه على أخطاء تفسري الظالل.
عبدهللا بن حممد الدويش - .بريدة :دار العليان1407 ،هـ325 ،ص.
 - 157نزهة يف كتاب بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز.
إعداد سعيد بن عبدالرمحن األمحري - .الرايض :مكتبة املعارف 1405هـ104 ،ص.
 - 158نور املسرى يف تفسري آية اإلسرا
أبو ش ـ ــامة املقدس ـ ــي ،حتقيق علي حس ـ ــني البواب - .الرايض :مكتبة املعارف1406 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،
164ص.
 - 159الوجيز يف تفسري القرآن العزيز
علي بن أمحد الواحدي ،حتقيق علي ش ـواخ الش ــعييب - .الرايض :مركز امللك فيص ــل للبحوث
والدراسات اإلسالمية1409 ،هـ3 ،جـ1400 :ص.
 - 160الوحدة املوضوعية يف سورة يوسف عليه السالم
حسن حممد ابجودة - .ط  - .20جدة :هتامة للنشر1403 ،هـ 562ص.
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ذ  -القراءات والتجويد
 - 161اإلابنة عن معاين القراءات
وخرج قراءاتــه
ملكي بن أيب طــالــب محوش القيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،قــدم لــه وحققــه وعلق عليــه وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرحــه َّ
عبدالفتاح إمساعيل شـ ـ ــليب - .ط ،3منقحة مشـ ـ ــتملة على اسـ ـ ــتدراكات وتصـ ـ ــويبات- .
مكة املكرمة :املكتبة الفيصلية1405 ،هـ 173ص.
 - 162األحرف السبعة للقرآن
أليب عمرو الـداين ،حتقيق عبـداملهيمن طحـان - .مكـة املكرمـة :مكـة املنـارة1408 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،
80ص.
 - 163اختصار القول يف الوقف على كال وبلى ونعم
صــنعة أيب حممد مكي بن أيب طالب القيســي ،حققه وقدم له وعلق ،أمحد حســن فرحات- .
الرايض :املكتبة الدولية ،دمشق :مؤسسة ومكتبة اخلافقني1402 ،هـ37 ،ص.
 - 164إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي يف القراءات العشر
أتليف أيب العز حممد بن احلس ـ ــني بن بندار الواس ـ ــطي القالنس ـ ــي ،حتقيق ودراس ـ ــة عمر محدان
الكبيسي - .مكة املكرمة :املكتبة الفيصلية 1404هـ691 ،ص.
 - 165اإلقناع يف القراءات السبع
أبو جعفر أمحـد بن علي بن أمحـد بن خلف األنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ،حتقيق عبـداجمليـد قطـامش - .مكـة
املكرمة :جامعة أم القرى ،مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلســالمي1403 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،
2جـ958 :ص.
 - 166اإلحالة يف القراءات واللهجات العربية
عبدالفتاح إمساعيل ش ـ ـ ـ ـ ــليب - .ط - .3جدة :دار الش ـ ـ ـ ـ ــروق1403 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 427 ،ص (يف
الدراسات القرآنية واللغوية).
 - 167اإلمام أبو عمرو الداين وكتابه جامع البيان يف القراءات السبع
بقلم عبداملهيمن طحان - .مكة املكرمة :مكتبة املنارة1408 ،هـ112 ،ص.
 - 168أمهات متون علوم التجويد
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الرايض :دار طيبة140 - ،هـ24 ،ص.
 - 169البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة
أتليف عبدالفتاح بن عبدالغين القاضي - .املدينة املنورة :مكتبة الدار1404 ،هـ358 ،ص.
امليسر
 - 170التجويد َّ
عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ( - .املدينة املنورة :؟)1407 ،هـ142 ،ص.
 - 171حتفة األقران فيما قرئ ابلتثليث من حروف القرآن
أبو جعفر أمح ــد بن يوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف الرعيين ،حتقيق علي حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن البواب - .ج ــدة :دار املن ــارة،
1407هـ248 ،ص.
 - 172تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات يف القراءات السبع
أتليف أيب علي احلسـ ــن بن خلف بن عبدهللا بن بليمة ،حتقيق سـ ــبيع محزة حاكمي - .جدة:
دار القبلة ،بريوت :مؤسسة علوم القرآن1409 ،هـ1988 ،م181 ،ص.
 - 173التمهيد يف علم التجويد
حممد بن حممد اجلزري ،حتقيق علي حسني البواب - .الرايض :مكتبة املعارف1405 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،
247ص.
 - 174تيسري التجويد
حممد أمحد أبو فراخ - .ط - .2الرايض :دار عامل الكتب1402 ،هـ90 ،ص.
 - 175ثالثة أعوام مع مسابقة حفظ القرآن الكرمي ابملدينة املنورة
إعـداد دخيـل هللا احليـدري ،حممـد وهبـة اجلبـايل - .املـدينـة املنورة :اندي املـدينـة املنورة األديب- ،
140هـ62 ،ص.
 - 176مجال القراء وكمال اإلقراء
لعلم الدين السـ ـ ـ ـ ـ ــخاوي علي بن حممد ،حتقيق علي حسـ ـ ـ ـ ـ ــني البواب - .مكة املكرمة :مكتبة
الرتاث1408 ،هـ1987 ،م2 ،جـ740 :ص.
 - 177رسالة التالوة أو تالوة القرآن الكرمي
حممد حممد احلسيين - .الرايض :دار األصالة1407 ،هـ82 ،ص.
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 - 178رسـ ـ ـ ـ ــم املصـ ـ ـ ـ ــحف العثماين وأوهام املسـ ـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ـرقني يف قراءات القرآن الكرمي :دوافعها
ودفعها.
عبدالفتاح إمساعيل شـ ـ ـ ــليب - .ط ،2مزيدة ومنقحة - .جدة :دار الشـ ـ ـ ــروق1403 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،
151ص( - .يف الدراسات القرآنية واللغوية).
 - 179سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي :شرح منظومة حرز األماين ووجه التهاين
أليب حممد بن فريه الشاطيب.
أتليف أيب القاســم علي بن عثمان القاصــح ،وبذيله صــحائفه :خمتصــر بلوع األمنية شــرح على
نظم حترير مســائل الشــاطبية حلســن خلف احلســيين .شــرح علي حممد الضــباع .وابهلامش
غيث النفع يف القراءات السـ ـ ـ ــبع .لعلي النوري الصـ ـ ـ ــفاقسـ ـ ـ ــي - .الرايض :مكتبة الرايض
احلديثة1401 ،هـ430 ،ص.
 - 180يف علوم القراءات :مدخل ودراسة وحتقيق
أتليف السيد رزق الطويل - .مكة املكرمة :املكتبة الفيصلية1405 ،هـ320 ،ص.
 - 181القراءات :أحكامها ومصادرها
ش ـ ــعبان حممد إمساعيل - .مكة املكرمة :رابطة العامل اإلس ـ ــالمي1402 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 176 ،ص- .
(دعوة احلق.)19 ،
 - 182القراءات يف نظر املستشرقني وامللحدين
أتليف عبدالفتاح عبدالغين القاضـ ـ ـ ـ ـ ــي - .املدينة املنورة :مكتبة الدار ،املقدمة 1402ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،
200ص( - .القرآن والسنة.)1 ،
 - 183قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أيب النجود
أتليف أيب عـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عبـدالعزيز بن عبـدالفتـاح القـارئ - .ط - .5املـدينـة املنورة :مكتبـة الـدار،
1404هـ110 ،ص.
 - 184قواعد الرتتيل امليسرة
فتحي اخلويل - .الرايض :مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج1407 ،هـ30 ،ص.
 - 185القول السديد يف أحكام التجويد
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أتليف أمحــد حجــازي الفقيــه - .ط - .3مكــة املكرمــة :مكتبــة ومطبعــة النهضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة احلــديثــة،
1406هـ64 ،ص.
 - 186كيف حتفظ القرآن الكرمي؟
أتليف عبــدالرب نواب الــدين - .ط ،2مزيــدة ومنقحــة - .املــدينــة املنورة :مكتبــة ابن القيم،
1409هـ110 ،ص.
 - 187كيف ندرس القرآن ألبنائنا؟
سـراج حممد وزان - .مكة املكرمة :رابطة العامل اإلسـالمي1408 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 204 ،ص( - .دعوة
احلق.)79 ،
 - 188كيف يتلقى القرآن؟ :آداب التالوة وأحكام التجويد
عامر بن السـ ـ ــيد عثمان - .دمشـ ـ ــق ،بريوت :دار ابن كثري ،املدينة املنورة :مكتبة دار الرتاث،
1405هـ99 ،ص.
ط :2دمشق ،ببريوت :دار ابن كثري ،املدينة املنورة :مكتبة دار الرتاث1406 ،هـ99 ،ص.
 - 189املبسوط يف القراءات العشر
أليب بكر أمحد بن احلسـ ـ ـ ــني بن مهران األصـ ـ ـ ــبهاين ،حتقيق سـ ـ ـ ــبيع محزة حاكمي - .ط- .2
جدة :دار القبلة ،بريوت :مؤسسة علوم القرآن1408 ،هـ514 ،ص.
 - 190مسابقات القرآن الكرمي الدولية 1402 - 1399هـ.
األمانة العامة ملس ـ ـ ـ ـ ــابقة القرآن الكرمي الدولية - .مكة املكرمة :وزارة احلج واألوقاف ،األمانة،
 140هـ. - 191معلم التجويد ،مع حتفة األطفال والغلمان يف جتويد القرآن
س ـ ـ ــليمان اجلمزوري ،ش ـ ـ ــرح وتعليق وتقدمي حممد إبراهيم س ـ ـ ــليم - .الرايض :مكتبة الس ـ ـ ــاعي،
1407هـ159 ،ص.
 - 192املعلومات والشــروط اخلاصــة ابالحتفال الســنوي الســابع لتالوة القرآن الكرمي وجتويده
وتفسريه 1404هـ
األمانة العامة ملس ـ ـ ـ ـ ــابقة القرآن الكرمي الدولية - .مكة املكرمة :وزارة احلج واألوقاف ،األمانة،
1405هـ62 ،41 ،ص.
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 - 193املعلومات والشــروط اخلاصــة ابالحتفال الســنوي التاســع لتالوة القرآن الكرمي وجتويده
وتفسريه 1406هـ.
األمانة العامة ملس ـ ـ ـ ـ ــابقة القرآن الكرمي الدولية - .مكة املكرمة :وزارة احلج واألوقاف ،األمانة،
1407هـ.
 - 194النشر يف القراءات العشر
أتليف حممد بن حممد اجلزري ،صـححه وراجعه علي حممد الضـباع - .الرايض :مكتبة الرايض
احلديثة140 - ،هـ2 ،جـ.
 - 195نظام األداء يف الوقف واالبتداء
أبو األصـ ــبغ بن الطحان األندلسـ ــي ،حتقيق علي حسـ ــني البواب - .الرايض :مكتبة املعارف،
1406هـ1985 ،م63 ،ص.
 - 196الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع
أتليف عبدالفتاح عبدالغين القاض ـ ــي - .املدينة املنورة :مكتبة الدار1404 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1983 ،م،
400ص.
ج  -قصص القرآن الكري ،أمثاله ،آدابه ،فضائله ،خواصه
 - 197إبراهيم عليه السالم ودعوته يف القرآن الكرمي
أمحد الرباء األمريي - .جدة :دار املنارة1406 ،هـ232 ،ص.
 - 198أخطاء جيب أن تصحح يف التاريخ :ذرية إبراهيم عليه السالم وبيت املقدس
إعــداد :مجــال عبــداهلــادي حممــد مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعود ،وفــاء حممــد رفعــت مجعــة - .الرايض :دار طيبــة،
1406ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 432 ،ص( - .حنو أتصـيل إسـالمي للدراسـات التارخيية :األمة املسـلمة قبل
بعثة حممد صلى هللا عليه وسلم).
 - 199أخطاء جيب أن تص ـ ـ ــحح يف التاريخ :عن إبراهيم عليه الس ـ ـ ــالم وذريته واتريخ البيت
العتيق ومكة املكرمة وحرم هللا اآلمن.

158

إعــداد :مجــال عبــداهلــادي حممــد مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعود ،وفــاء حممــد رفعــت مجعــة - .الرايض :دار طيبــة،
1406ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 343 ،ص( - .حنو أتصـيل إسـالمي للدراسـات التارخيية واألمة املسـلمة قبل
بعثة حممد صلى هللا عليه وسلم.)3 ،
 - 200استخالف آدم عليه السالم
علي حممد نصر - .مكة املكرمة :رابطة العامل اإلسالمي140 - ،هـ( - .دعوة احلق.)76 ،
 - 201األمثال يف القرآن الكرمي
أتليف الشريف منصور بن عون العبديل - .جدة :عامل املعرفة للنشر1406 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ 1985 ،م،
360ص.
 - 202أمثال القرآن
حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،حتقيق انص ــر بن س ــعد الرش ــيد - .مكة املكرمة :دار مكة،
1400هـ62 ،ص.
 - 203األنبياء يف القرآن
سعد صادق حممد - .الرايض :دار اللواء1402 ،هـ306 ،ص.
 - 204التبيان يف آداب محلة القرآن
أتليف أيب زكراي حيىي بن ش ــرف النووي - .دمش ــق :مؤسـ ـس ــة علوم القرآن ،املدينة املنورة :دار
الرتاث1403 ،هـ111 ،ص.
وخرج أح ــاديث ــه عب ــدالق ــادر األرانؤوط - .دمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق مكتب ــة دار البي ــان،
طبع ــة أخرى :حقق ــه َّ
الطائف :توزيع مكتبة املؤيد1405 ،هـ ،أ  -ط 201ص.
طبعة أخرى :جدة :دار القبلة :مؤسسة علوم القرآن1407 ،هـ148 ،ص.
 - 205حول خصائص القرآن
أتليف حممد بن علوي املالكي احلسين - .جدة :مطابع سحر1401 ،هـ129 ،ص.
 - 206خصائص السور واآلايت املدنية :ضوابطها ومقاصدها
أتليف عادل حممد ص ـ ـ ـ ــاحل أبو العال - .دار القبلة ،بريوت :مؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة علوم القرآن ،فس ـ ـ ـ ــح
1406هـ516 ،ص.
 - 207خصائص القرآن الكرمي
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أتليف فهد بن عبدالرمحن بن سليمان الرومي - .ط - .2الرايض :مكتبة احلرمني1409 ،هـ،
252ص.
 - 208اخلضر وآاثره بني احلقيقة واخلرافة
أمحد بن عبدالعزيز احلصني - .بريدة :مكتبة البخاري1407 ،هـ58 ،ص.
قرآان
 - 209رجال أنزل هللا فيهم ً
أتليف عبدالرمحن عمرية - .ط - .2الرايض :دار اللواء1404 ،هـ1983 ،م ،جـ- .5 - 2
(من مكتبة املصحف).
ط :3الرايض :دار اللواء1403 - 01 ،هـ ،جـ( - .7 - 6 ،1من مكتبة املصحف).
ط :4الرايض :دار اللواء140 - ،هـ ،جـ( - .2من مكتبة املصحف)
ط :5الرايض :دار اللواء1404 ،هـ4 ،جـ.
 - 210فضائل القرآن
البن كثري ،حتقيق حممد إبراهيم البنا - .جدة :دار القبلة ،بريوت :مؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة علوم القرآن،
1408هـ190 ،ص.
 - 211فضائل القرآن الكرمي
مجعها عبدهللا بن جار هللا اجلار هللا - .الرايض :توزيع مؤسـ ـ ـسـ ـ ــة اجلريسـ ـ ــي للتوزيع واإلعالن،
فسح 1403هـ72 ،ص.
 - 212فضائل القرآن وما جاء فيه من الفضل ،ويف كم يُقرأ ،والسنَّة يف ذلك
أتليف أيب بكر جعفر بن حممد الفراييب ،حتقيق وختريج ودراس ـ ـ ـ ـ ــة يوس ـ ـ ـ ـ ــف عثمان فض ـ ـ ـ ـ ــل هللا
جربيل - .الرايض :مكتبة الرشد1409 ،هـ311 ،ص.
 - 213قصص األنبياء
أليب الف ــداء إمس ــاعي ــل بن كثري - .ط ،حمقق ــه منقح ــة - .الرايض :مكتب ــة الرايض احل ــديث ــة،
بريوت :دار الفكر1403 ،هـ744 ،ص.
 - 214القصص القرآين :من العامل املنظور وغري املنظور
أتليف عبدالكرمي اخلطيب - .الرايض :مؤسسة األصالة1404 ،هـ185 ،ص( - .من قضااي
القرآن.)8 ،
160

 - 215خمتارات من فضائل القرآن البن كثري
أشرف على طبعه وقدم له أمحد محدي إمام - .جدة :دار املدين1401 ،هـ83 ،ص.
 - 216معامل الدعوة يف قصص القرآن الكرمي
بقلم عبدالوهاب بن لطف الديلمي - .جدة :دار اجملتمع1406 ،هـ2 ،جـ1221 :ص.
 - 217مفاهيم جغرافية يف القصص القرآين :قصة ذي القرنني
عبدالعليم عبدالرمحن خضر1401 ،هـ413 ،ص.
 - 218منهج القصة يف القرآن
حممد شديد - .جدة :شركة مكتبات عكاظ1404 ،هـ141 ،ص.
 - 219موسوعة فضائل سور وآايت القرآن
حممد بن رزق بن طرهوين - .الدمام :دار ابن القيم1409 ،هـ ،جـ 377 :1ص.
قرآان
 - 220نساء أنزل هللا فيهن ً
أتليف عبدالرمحن عمرية - .ط - .3الرايض :دار اللواء1403 ،هـ244 ،ص.
 - 221نظرات يف قصص القرآن
حممد قطب عبدالعال - .مكة املكرمة :رابطة العامل اإلسالمي140 - ،ه ـ  2 ،جـ ــ( - .دعوة
احلق.)77 ،59 ،
 - 222يوسف عليه السالم
عبداللطيف علي وهبة - .الرايض :دار اللواء1402 ،هـ180 ،ص.
 - 223يوســف عليه الســالم بني مكر اإلخوة وكيد النســوة :دراســة جييبك فيها اإلمام الفخر
الرازي عن  50س ـ ـؤاالً ،الفخر الرازي ،حققه وقدم له وعلق عليه حممد علي أبو العباس.
 الرايض :مكتبة الساعي1407 ،هـ96 ،ص. - 224يوسف عليه السالم وامرأة العزيز
حممد علي قطب - .الرايض :مكتبة الساعي1404 ،هـ104 ،ص.
ط  -إعجاز القرآن الكري

 - 225األدوية والقرآن الكرمي
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حممد حممد هاشم - .ط - .2جدة :الدار السعودية للنشر1407 ،هـ142 ،ص.
 - 226األطعمة القرآنية غذاء ودواء
حممد كمال عبدالعزيز - .الرايض :مكتبة الساعي1408 ،هـ142 ،هـ.
 - 227اإلعجاز الطيب يف القرآن واألحاديث النبوية :الرطب والنخلة
عبدهللا عبدالرزاق السعيد - .جدة :الدار السعودية للنشر1405 ،هـ367 ،ص.
طبعة أخرى :جدة :الدار السعودية للنشر1408 ،هـ360 ،ص.
 - 228إعجاز القرآن
أليب بكر حممد بن الطيب الباقالين ،حتقيق عماد الدين أمحد حيدر - .بريوت :مؤسـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــة
الكتب الثقافية ،املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم1406 ،هـ328 ،ص.
 - 229إعجاز القرآن يف حواس اإلنسـان :دراسـة يف األنف واألذن واحلنجرة يف ضـوء الطب
وعلوم القرآن واحلديث
حممد كمال عبدالعزيز  -الرايض :مكتبة الساعي ،القاهرة :مكتبة القرآن1407 ،هـ88 ،ص.
 - 230اإلعجاز والقراءات
فتحي عبدالقادر فريد - .الرايض :دار العلوم1402 ،هـ69 ،ص.
وخلو القرآن منها
 - 231التورية ُّ
أتليف حممد جابر فياض - .جدة :دار املنارة1408 ،هـ61 ،ص( - .دراسات بالغية)1 ،
 - 232اجلمان يف تشبيهات القرآن
عبدهللا بن احلس ـ ـ ــني بن انقيا ،حتقيق وض ـ ـ ــبط ومراجعة حممود حس ـ ـ ــن أبو انجي الش ـ ـ ــيباين- .
جدة :تنفيذ مركز الصف اإللكرتوين براج وخطيب1407 ،هـ412 ،ص.
 - 233خلق اإلنسان بني الطب والقرآن
حممد علي البار - .جدة :الدار السعودية للنشر1400 ،هـ247 ،ص
ط :6مزيدة ومنقحة - .جدة :الدار السعودية للنشر1406 ،هـ
ط :7مزيدة ومنقحة - .جدة :الدار السعودية للنشر1409 ،هـ
 - 234الدار القرار يف البيان القرآين :دراسة موضوعية
حامد صادق قنييب - .الدمام :دار اإلصالح1403 ،هـ126 ،ص.
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 - 235الطب يف القرآن
عبدهللا عبادة - .القاهرة :مكتبة اخلاجني ،الرايض :دار الرفاعي1402 ،هـ160 ،ص.
 - 263الطبيعيات واإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي
أتليف عبدالعليم عبدالرمحن خضر - .جدة :الدار السعودية للنشر1406 ،ه ـ 488 ،ص- .
(العلم والقرآن.)4 ،
 - 237عسل النحل :شفاء نزل به الوحي
عبدالكرمي جنيب اخلطيب - .ط  - .4جدة :الدار السعودية للنشر1407 ،هـ223 ،ص.
 - 238فنون البالغة بني القرآن وكالم العرب
فتحي عبدالقادر فريد - .الرايض :دار اللواء1400 ،هـ91 ،ص.
 - 239يف إعجاز القرآن الكرمي
حممـد بركـات محـدي أبو علي - .الرايض :املكتبـة الـدوليـة ،دمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق :مؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اخلـافقني
ومكتبتها1403 ،هـ183 ،ص.
 - 240القرآن :ينابيع الوحي اإلهلي :البنية اإليقاعية يف السور املكية
أتليف بيري كرابون دي كابروان
عرض لبيب الس ـ ــعيد - .الرايض :جامعة اإلمام حممد بن س ـ ــعود اإلس ـ ــالمية140 - ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،
34ص.
 - 241املاء واحلياة بني العلم والقرآن
أتليف عبدالعليم عبدالرمحن خضر - .جدة :الدار السعودية للنشر1405 ،ه ـ 247 ،ص- .
(العلم والقرآن.)3 ،
 - 242مباحث يف إعجاز القرآن
مصطفى مسلم - .جدة :دار املنارة1408 ،هـ295 ،ص.
 - 243معجزات قلب القرآن
هاشم حممد سعيد دفرتدار - .ط - .2جدة :دار الشروق1401 ،هـ424 ،ص.
ط ،3مزيدة ومنقحة :جدة :دار الشروق1403 ،هـ424 ،ص.
طبعة أخرى :جدة :دار الشروق1409 ،هـ.
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 - 244املعجزة اخلالدة :عظمة معجزات القرآن
حسن ضياء الدين عرت - .ط - .2الرايض :مكتبة الرشد ،بريوت :دار ابن حزم1409 ،هـ،
432ص.
 - 245املعجزة واإلعجاز يف سورة النمل
أتليف عبداحلميد حممود طهماز - .دمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق :دار القلم ،جدة :دار املنارة1407 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،
110ص.
 - 246من أسرار التعبري يف القرآن :حروف القرآن
عبدالفتاح الشني - .جدة :شركة مكتبات عكاظ1403 ،هـ201 ،ص.
 - 247من أسرار التعبري يف القرآن :صفاء الكلمة
عبدالفتاح الشني - .الرايض :دار املريخ1403 ،هـ245 ،ص.
 - 248من أسرار التعبري يف القرآن :الفاصلة القرآنية
أتليف عبدالفتاح الشني - .الرايض :دار املريخ1402 ،هـ163 ،ص.
 - 249املنهج اإلمياين للدراسات الكونية يف القرآن الكرمي
أتليف عبدالعليم عبدالرمحن خض ــر - .ط - .2جدة :الدار الس ــعودية للنش ــر1406 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،
1985م576 ،ص( - .سلسلة القرآن والعلم.)2 ،
 - 250نظرية التصوير الفين عند سيد قطب
صالح عبدالفتاح اخلالدي - .ط - .2جدة :دار املنارة1409 ،هـ429 ،ص.
 - 251النظم القرآين يف سورة الرعد
أتليف حممد بن سعد الدبل - .الرايض :دار عامل الكتب1401 ،هـ223 ،ص.
 - 252هنوض القرآن الكرمي خبصائص اللغة العربية التعبريية
حسن حممد ابجودة - .مكة املكرمة :اندي مكة الثقايف1400 ،هـ62 ،ص.
 - 253هندسة النظام الكوين يف القرآن الكرمي
عبدالعليم عبدالرمحن خضـ ـ ـ ــر - .جدة :هتامة للنشـ ـ ـ ــر1403 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 256 ،ص( - .الكتاب
اجلامعي.)20 ،
 - 254الوجيز يف علم األجنة القرآين
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حممد علي البار - .ط - .2جدة :الدار السعودية للنشر1407 ،هـ88 ،ص.
 - 255ويف أنفسكم أفال تبصرون
أنس بن عبداحلميد القوز - .الرايض :دار اهلدى1409 ،هـ1988 ،م220 ،ص.
 - 256ويف أنفسكم أفال تبصرون :هذا خلق هللا
أتليف عبداحلليم كامل - .الرايض :دار املريخ1404 ،هـ203 ،ص.
ي  -مباحث قرآنية متنوعة
 - 257اختصاص القرآن بعوده إىل الرحيم الرمحن
أليب عبدهللا حممد بن عبدالواحد املقدسي املعروف ابلضياء ،حتقيق عبدهللا بن يوسف اجلديع.
 الرايض :مكتبة الرشد1409 ،هـ48 ،ص. - 258األداين يف القرآن
حممود بن الشريف - .ط - .5الرايض :شركة مكتبات عكاظ1404 ،هـ301 ،ص.
 - 259استخراج اجلدل من القرآن الكرمي
تصنيف انصح الدين عبدالرحيم بن جنم املعروف اببن احلنبلي ،حتقيق زاهر بن عواض األملعي.
 ط - .2الرايض :مطابع الفرزدق1401 ،هـ160 ،ص. - 260أصل األجناس البشرية بني العلم والقرآن الكرمي
عبدالعليم عبدالرمحن خضر - .جدة :هتامة للنشر1407 ،هـ404 ،ص.
 - 261أصول اإلعالم اإلسالمي وأسسه :دراسة حتليلية لنصوص اإلخبار يف سورة األنعام.
سيد حممد سادايت الشنقيطي - .الرايض :دار عامل الكتب1406 ،هـ ـ  2 ،ج ـ ــ302 :ص- .
(دراسات يف اإلعالم اإلسالمي والرأي العام.)2 ،
 - 262األصول التطبيقية لإلعالم اإلسالمي :دراسة حتليلية لنصوص من سورة األنعام
س ـ ـ ــيد حممد س ـ ـ ــادايت الش ـ ـ ــنقيطي - .الرايض :دار عامل الكتب1406 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 101 ،ص- .
(دراسات يف اإلعالم اإلسالمي والرأي العام).
 - 263األمن يف القرآن
حيىي عبدهللا املعلمي - .الرايض :دار املعلمي1408 ،هـ.
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 - 264األمة اإلسالمية كما يريدها القرآن العظيم
حممد الصادق عرجون - .ط - .3جدة :الدار السعودية للنشر1404 ،هـ71 ،ص.
 - 265اإلنسان يف الكون بني القرآن والعلم
أتليف عبدالعليم عبدالرمحن خضر - .جدة :عامل املعرفة1403 ،هـ217 ،ص.
 - 266اإلنسان يف القرآن الكرمي
حممد الشـ ـ ـ ــيخ عابد طبيشـ ـ ـ ــات - .الرايض :الدار الوطنية للنشـ ـ ـ ــر والتوزيع1407( ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)،
217ص.
 - 267أتمالت حول وسائل اإلدراك يف القرآن الكرمي
حممد الشرقاوي - .الرايض :دار عامل الكتب1402 ،هـ67 ،ص.
 - 268أتمالت قرآنية
عصـمة الدين كركر - .مكة املكرمة :رابطة العامل اإلسـالمي1408 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 99 ،ص( - .دعوة
احلق.)73 ،
 - 269التبيان يف أقسام القرآن
مشس الـدين حممـد بن أيب بكر املعروف اببن قيم اجلوزيـة - .الرايض :مكتبـة الرايض احلـديثـة،
 140هـ280 ،ص. - 270تربية النفس اإلنسانية يف ظل القرآن الكرمي
أمحد حممد حيىي املقري - .جدة :دار حافظ1409 ،هـ343 ،ص.
 - 271تنبيه اإلخوان على األخطاء يف مسألة خلق القرآن
أتليف محود بن عبدهللا التوجيري - .الرايض :دار اللواء1403 ،هـ64 ،ص.
 - 272حقوق اإلنسان وواجباته يف القرآن
حسن أمحد عابدين - .مكة املكرمة :رابطة العامل اإلسالمي1404 ،هـ 268 ،ص( - .دعوة
احلق.)29 ،
 - 273حقيقة اإلنسان بني القرآن وتصور العلوم
أبو اليزيد العجمي - .مكة املكرمة :رابطة العامل اإلسالمي1404 ،هـ ـ 1983 ،م174 ،ص.
 (دعوة احلق.)22 ،166

 - 274احليدة
عبدالعزيز بن حيىي بن مس ـ ـ ـ ـ ــلم الكناين - .ط  - .3املدينة املنورة :اجلامعة اإلس ـ ـ ـ ـ ــالمية ،مركز
شؤون الدعوة1405 ،هـ78 ،ص.
ط :4املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية ،مركز شؤون الدعوة1409 ،هـ78 ،ص.
 - 275احليدة (واالعتذار يف رد من قال خبلق القرآن)
عبدالعزيز بن حيىي بن مسـ ـ ـ ــلم الكناين ،قام بتصـ ـ ـ ــحيحه والتعليق عليه إمساعيل األنصـ ـ ـ ــاري- .
الرايض :دار اإلفتاء 140 - ،هـ96 ،ص.
 - 276احليدة (وانتصار املنهج السلفي)
عبدالعزيز بن حيىي بن مس ـ ـ ـ ـ ـ ــلم الكناين - .القاهرة :مكتبة التوعية اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية إلحياء الرتاث
اإلسالمي ،جدة :توزيع دار األندلس140 - ،هـ.
 - 277خوارق العادات يف القرآن الكرمي
عبدالرمحن إبراهيم احلميضي - .جدة :شركة مكتبات عكاظ1402 ،هـ273 ،ص.
 - 278دراسات اترخيية من القرآن الكرمي
حممد بيومي مهران - .الرايض :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية140 - ،هـ 2 ،جـ.
 - 279دراسات يف فن التحرير الصحفي يف ضوء معامل قرآنية
حممد فريد حممود عزت - .جدة :دار الشروق1404 ،هـ472 ،ص.
 - 280الدعوة إىل هللا يف سورة إبراهيم اخلليل
أتليف حممد بن سيدي بن احلبيب - .جدة :دار الوفاء1406 ،هـ1985 ،م528 ،ص.
 - 281الدعوة والداعية يف ضوء سورة الفرقان
حممد سعيد البارودي - .جدة :دار الوفاء1407 ،هـ296 ،ص.
 - 282الدعوة والدعاة من القرآن وإىل القرآن
حممد حممود الصواف - .ط - .2جدة :دار العمري1406 ،هـ1985 ،م95 ،ص.
 - 283زاد الصاحلني والدعاة إىل طريق اهلدى والنجاة
حممد عيسى داود - .مكة املكرمة :شركة مكة للطباعة والنشر140 - ،هـ ،جـ331 :1ص.
 - 284سنن هللا يف اجملتمع من خالل القرآن
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حممد الصادق عرجون - .ط - .3جدة :الدار السعودية للنشر1404 ،هـ74 ،ص.
 - 285السرية النبوية يف القرآن الكرمي
عبدالصبور مرزوق - .مكة املكرمة :رابطة العامل اإلسالمي1401 ،هـ ـ ـ ـ ـ 232 ،ص( - .دعوة
احلق.)6 ،
 - 286الصالة يف القرآن الكرمي :مفهومها وفقهها
فهد بن عبدالرمحن الرومي - .ط - .2الرايض :توزيع مكتبة احلرمني1409 ،هـ108 ،ص.
ط :3الرايض :ف .ع .الرومي1409 ،هـ108 ،ص.
 - 287الصيام وتفاسري األحكام
عبدالقدوس األنصاري - .جدة :د .ن1403( ، .هـ)190 ،ص.
 - 288الطبيعة البشرية يف القرآن الكرمي :دراسة نفسية تربوية اجتماعية.
لطفي بركات أمحد - .الرايض :دار املريخ1401 ،هـ192 ،ص.
 - 289الطريق إىل األمة املسلمة يف سورة احلج
أتليف عبداحلميد حممود طهماز - .دمش ـ ــق :دار القلم ،بريوت :دار العلوم ،جدة :توزيع دار
املنارة1408 ،هـ103 ،ص( - .من موضوعات سور القرآن الكرمي.)6 ،
 - 290عقيدة التوحيد يف القرآن الكرمي
أتليف حممد أمحد مكاوي - .الرايض :دار ابن تيمية1405 ،هـ374 ،ص.
 - 291على مائدة القرآن :دين ودولة
أمحد حممد مجال - .ط - .3جدة :دار الشروق1400 ،هـ303 ،ص.
 - 292العواصم من الف يف سورة الكهف
أتليف عبداحلميد حممود طهماز - .دمشق :دار القلم ،بريوت ،جدة :دار املنارة1407 ،ه ـ ،
152ص( - .من مواضيع سور القرآن الكرمي.)3 ،
 - 293الفتوحات الرابنية ابخلطب واملواعظ القرآنية
حممد بن سامل البيحاين - .الرايض :مكتبة الرايض احلديثة140 - ،هـ355 ،ص.
 - 294الفرائض وشرح آايت الوصية
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أليب القـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عبـدالرمحن بن عبـدهللا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهلي ،حتقيق حممـد إبراهيم البنـا - .ط - .2مكـة
املكرمة :املكتبة الفيصلية1405 ،هـ1984 ،م173 ،ص.
 - 295القلم القرآين
عبدالرمحن الباين - .بريوت :املكتب اإلسالمي ،الرايض :مكتبة أسامة1403 ،هـ39 ،ص.
 - 296يف مناهج البحث االجتماعي يف القرآن الكرمي وعند علمائه ومفسريه
لبيب السعيد - .جدة :دار عكاظ1400 ،هـ ـ ـ ـ ـ  183 ،ص( - .دراسات يف مناهج البحث
االجتماعي يف اإلسالم ،الدراسة األوىل).
 - 297قبسات قرآنية
عبداملؤمن حممد النعمان - .جدة :دار العلم1403 ،هـ128 ،ص.
 - 298القرآن الكرمي أساس الرتبية اإلسالمية
حممد الفيص ــل آل س ــعود - .مكة املكرمة :جامعة أم القرى ،املركز العاملي للتعليم اإلس ــالمي،
1403هـ35 ،ص.
 - 299القرآن الكرمي :كتاب أحكمت آايته
أمحد حممد مجال - .مكة املكرمة :رابطة العامل اإلسالمي1407 - .2 ،هـ ـ 4 ،جـ ــ( - .دعوة
احلق.)68 ،56 ،31 ،18 ،
 - 300القرآن الكرمي معجزة وتشريع
عبدالكرمي تيازي - .مكة املكرمة :اندي مكة الثقايف األديب1406 ،هـ.
 - 301القرآن الكرمي ونظام األسرة
عبدالباقي أمحد سالمة - .الرايض :مكتبة املعارف1401 ،هـ86 ،ص.
 - 302القرآن وبناء اإلنسان
صالح عبدالقادر البكري - .جدة :هتامة للنشر1402 ،هـ186 ،ص.
 - 303كمـال األمـة يف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح عقيـدهتـا :شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح آيـةَ { :وَال تُـ ْف ِّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ُدوا ِّيف ْاأل َْر ِّ
ض بَـ ْعـ َد
ص َال ِّح َها}.
إِّ ْ
أبو بكر جابر اجلزائري - .بريدة :دار البخاري140 - ،ه ـ 39 ،ص( - .من رسائل الدعوة،
.)4
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املدينة املنورة :أ .اجلزائري1403 ،هـ30 ،ص( - .من رسائل الدعوة).
 - 304حملات نفسية يف القرآن الكرمي
عبداحلميد حممد اهلامشي - .مكة املكرمة :رابطة العامل اإلس ـ ـ ــالمي140 - ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( .-دعوة
احلق.)11 ،
 - 305مأدبة هللا يف األرض
أمحد حممد مجال - .بريدة :اندي القصيم األديب1404 ،هـ446 ،ص.
 - 306املرأة يف القرآن الكرمي
حيىي بن عبدهللا املعلمي - .الرايض :دار املعلمي1408 ،هـ227 ،ص.
 - 307مع القرآن الكرمي
أتليف أمحد بن حممد طاحون ،تقدمي أمحد ص ـ ـ ــالح مججوم - .الرايض :توزيع دار اإلفتاء- ،
140هـ124 ،ص.
 - 308مفاهيم إعالمية من القرآن الكرمي :دراسة حتليلية لنصوص من كتاب هللا
س ـ ـ ــيد حممد س ـ ـ ــادايت الش ـ ـ ــنقيطي - .الرايض :دار عامل الكتب1406 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 104 ،ص- .
(دراسات يف اإلعالم اإلسالمي والرأي العام).
 - 309املفسرون بني التأويل واإلثبات يف آايت الصفات
حممد بن عبدالرمحن املغراوي - .الرايض :دار طيبة1405 ،هـ2 ،جـ.
 - 310مكارم األخالق يف القرآن الكرمي
حيىي املعلمي - .الرايض :دار املعلمي140 - ،هـ.
ط :2جدة :شركة مكتبات عكاظ1400 ،هـ340 ،ص.
 - 311من حديث القرآن عن اإلنسان
علي حممد العماري - .مكة املكرمة :رابطة العامل اإلسالمي1409 ،هـ ـ 216 ،ص( - .دعوة
احلق.)87 ،
 - 312من تبع القرآن
أتليف حممد رجب البيومي - .الرايض :دار األصالة1403 ،هـ97 ،ص.
 - 313املنافقون يف القرآن الكرمي
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عبدالعزيز بن عبدهللا احلميدي - .جدة :دار اجملتمع1409 ،هـ488 ،ص.
 - 314مناهج اجلدل يف القرآن الكرمي
زاهر عواض األملعي - .ط - .2الرايض :مطابع الفرزدق1400 ،هـ464 ،ص.
ط :3الرايض :مطابع الفرزدق1404 ،هـ479 ،ص.
 - 315منزلة الصحابة يف القرآن
أتليف حممد صاحل حممد الصاوي - .الرايض :دار طيبة140 - ،هـ61 ،ص.
 - 316املنهج احلركي يف ظالل القرآن
صالح عبدالفتاح اخلالدي - .جدة :دار املنارة1406 ،ه ـ ـ 471 ،ص( - .يف ظالل القرآن:
دراسة وتقومي.)2 ،
 - 317منهج الدعوة اإلسالمية يف البناء االجتماعي على ضوء ما جاء يف سورة احلجرات
حممد بن حممد األنصاري - .الرايض :مكتبة األنصار1404 ،هـ478 ،ص.
 - 318منهج الرسول صلى هللا عليه وسلم يف تربية أصحابه على ضوء سورة احلجرات
أتليف فيصل بن علي حيىي أمحد - .الرايض :ف .ع .أمحد1407 ،هـ198 ،ص.
 - 319منهج القرآن يف تربية الرجال
عبدالرمحن عمرية - .جدة :شركة مكتبات عكاظ1401 ،هـ218 ،ص.
 - 320منهج القرآن يف الدعوة إىل اإلميان
علي بن حممد انصر الفقيهي - .مكة املكرمة :جامعة أم القرى1405 ،هـ384 ،ص.
 - 321منهج ودراسات آلايت األمساء والصفات
حممد األمني الشنقيطي - .املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية1401 ،هـ26 ،ص.
 - 322املواهب الرابنية من اآلايت القرآنية
عبدالرمحن بن انصر بن عبدهللا السعدي - .الرايض :مكتبة املعارف1402 ،هـ78 ،ص.
 - 323نعم هللا يف خلق اإلنسان كما يصوره القرآن الكرمي :رسالة يف التفسري املوضوعي
إعداد عزت حممد حسن - .الرايض :مكتبة املعارف1404 ،هـ196 ،ص.
 - 324نفحات من السكينة القرآنية
بقلم حممد بن انصر العبودي - .ط - .3الرايض :دار العلوم1402 ،هـ207 ،ص.
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 - 325النفس اإلنسانية يف القرآن الكرمي
إبراهيم حممد سرسيق - .جدة :هتامة للنشر1401 ،هـ110 ،ص.
 - 326نور من القرآن يف طريق الدعوة والدعاة
بقلم حممد احلسني أبو سم - .مكة املكرمة :رابطة العامل اإلسالمي1409 ،ه ـ 147 ،ص- .
(دعوة احلق.)88 ،
(نشر يف جملة "عامل الكتب" ابلرايض ،اجمللد الثان عشر ،العدد األول (رجب 1411هـ  -يناير
1991م)
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(ج)
رسائل علمية يف علوم القرآن والتفسري
من جامعات هندية
-

-

()1

أثر اختالف القراءات السبع والعشر على املعان واألحكام والعرب /سيد راشد
نسيم ،اجلامعة العثمانية 1420 ،هـ.
أثر القرآن الكري يف األدب العريب حىت عهد بين أمية /حافظ حممد حممود شريف،
اجلامعة العثمانية 1423 ،هـ.

 االستعارات يف القرآن الكري ومكانتها األدبية /حممد فضل هللا شريف ،؟1427 ،هـ.
 األسلوب القصصي يف القرآن الكري /حممد هارون الرشيد ،؟ 1429 ،هـ231 ،ص.

( )1اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخرجـت هـذه القـائمـة من كتـاب "البحوث اجلـامعيـة حول األدب العريب يف اجلـامعـات اهلنـديـة" الـذي أعـده
األسـ ـ ــتاذ مجشـ ـ ــيد أمحد الندوي ،وأصـ ـ ــدره مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية ابلتعاون مع جممع
الفقه اإلسالمي ابهلند ،عام  1436هـ.
وكل هذه الرس ــائل اب للغة العربية ،ومل يبني فيها درجة األطروحات (ماجس ــتري أو دكتوراه) ،وس ــنوات مناقش ــتها ابلتأريخ
امليالدي لكن حولتها إىل اهلجري.

173

 اإلعجاز البالغي يف القرآن الكري يف كتاب "الربهان يف علوم القرآن" لبدر الدينالزركشي (ت  794هـ) :دراسة نقدية /فضل حيىي حممد زيد ،جامعة علي كره،
 1428هـ 231 ،ص.
 األمثال واحلكم يف القرآن الكري /أمة املبني فرحانة بنت حممد عبدالغفور ،اجلامعةالعثمانية 1430 ،هـ.
 برهان القرآن /حممود بن محزة الكرماين (ت  505هـ)؛ [حتقيق] سيد حسني القادرشور [أو شودر؟] ،اجلامعة العثمانية.
 بعض النواحي األدبية والعلمية من إعجاز القرآن /عبداملعز ،اجلامعة العثمانية، 1423هـ 412 ،ص.
 حتقيق وتعليق على "أزهار التنزيل" للعالمة حممد بن محزة األيديين (اجلزء األول)/عزيز شهرزاد ،اجلامعة العثمانية 1427 ،هـ 341 ،ص.
والنصف الثاين والثالث بتحقيق حممد متني الدين القادري 1429 ،هـ 586 ،ص.
 التصحيح والتعليق على تفسري "غرائب القرآن" للشيخ عمر بن إسحاق الغزنوي(ت  703هـ) [هكذا] /احلافظ حممد عبداحلليم ،اجلامعة العثمانية 1408 ،هـ.
 تطور تفسري القرآن يف األندلس /سكندر علي اإلصالحي ،جامعة علي كره1417 ،هـ 265 ،ص.
 التطور والتجديد يف دراسة تفسري القرآن الكري /حممد روح األمني ،جامعة كلكتا، 1428هـ 338 ،ص.
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 التفاسري العربية يف العصر احلديث /حممد سراج أمحد ،اجلامعة العثمانية 1422 ،هـ. تفسري اإلمام جعفر الصادق /حتقيق وتعليق سيد نذر علي ،جامعة بتنه 1423 ،هـ، 362ص.
 جهود املستشرقني األدبية حول القرآن الكري /توقري عامل ،جامعة علي كره1412 ،هـ 402 ،ص.
 محيد الدين الفراهي وأثره يف تفسري القرآن /معني الدين األعظمي ،جامعة علي كره، 1388هـ 324 ،ص.
 الدراسات األدبية التحليلية للتشبيهات القرآنية /عبداملاجد القاضي الندوي ،جامعةعلي كره 1417 ،هـ 249 ،ص.
 دراسة سورة املائدة من انحية الفقه اإلسالمي وعلوم البالغة /بشري أمحد بنعبدالرمحن ،جامعة اللغة اإلجنليزية 1414 ،هـ 379 ،ص (الرسالة ابللغة العربية كما
يف املصدر).
 دور الشعر العريب يف التفسري اللغوي للقرآن /سعود أمحد بن عزيز الرمحن ،جامعةلكناؤ 1424 ،هـ 665 ،ص.
 فكرة إعجاز القرآن :دراسة اترخيية /رايض احلسن الندوي ،جامعة لكناؤ1412 ،هـ 290 ،ص.
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 فواتح السور يف القرآن الكري /إبراهيم عبدالرمحن خطيب ،؟ 1421 ،هـ515 ،ص.
 القسم يف القرآن /آفتاب عامل منظور الندوي ،جامعة لكناؤ 1421 ،هـ 246 ،ص. كتاب "التبصرة يف القراءات السبع" /مكي بن أيب طالب القيسي (ت  437هـ)؛[حتقيق] حممد غوث الندوي ،اجلامعة العثمانية ،؟.

 مسامهة اهلند يف دراسة العلوم القرآنية /حممد سامل القدوائي ،جامعة علي كره، 1389هـ 419 ،ص.

 مفردات القرآن /حممد أمجل أيوب ،جامعة لكناؤ 1403 ،هـ 280 ،ص. نشأة التفسري وتطوره يف القرن الثالث للهجرة /حممد يعقوب الندوي ،جامعة لكناؤ، 1408هـ 334 ،ص.
 نظرة يف املؤلفات العربية للدكتور عظيم الدين أمحد مع مراجعة خصوصية إلاألخبار الصادقة يف القرآن عن املغيبات /سيد أطهر شري ،جامعة بتنه 1395 ،هـ،

 299ص.

 نوادر املخطوطات العربية يف التجويد مبكتبات حيدر آابد :دراسة نقدية /سيدصديق حسني ،اجلامعة العثمانية 1424 ،ه.
-

ورود اللغات األعجمية يف القرآن احلكيم /السيد حميي الدين القادري هادي ،اجلامعة
العثمانية ،؟.
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(د)
اإلعجاز البالغي يف القرآن الكري
(مسرد)
 االستفهام واإلعجاز القرآن :أسراره وأنواعه وصوره /عيسى إبراهيم السعدي-.عمان :دار عمار 1430 ،هـ.
 األسلوب يف اإلعجاز البالغي للقرآن الكري /حممد كرمي الكواز[ -.ليبيا] :مجعيةالدعوة اإلسالمية العاملية 1426 ،هـ.
 أسلوب القرآن الكري بني اهلداية واإلعجاز البيان /عمر حممد ابحاذق -.دمشق:دار املأمون للرتاث 1414 ،هـ 367 ،ص (أصله دكتوراه).
 إطاللة على اإلعجاز اللغوي يف القرآن الكري /حسن عباس -.دمشق :املؤلف، 1414هـ.
 اإلعجاز البالغي :دراسة حتليلية لرتاث أهل العلم /حممد حممد أبو موسى -.القاهرة:مكتبة وهبة 1405 ،هـ.
 اإلعجاز البالغي يف سور املفصل :دراسة حتليلية ألسرار املعان والبيان والبديع/عدانن عبدالسالم األسعد -.عمان :دار غيداء 1433 ،هـ.
 اإلعجاز البالغي يف القرآن :دراسة حتليلية عند فخر الدين الرازي /عزيز اخلطيب-.دمشق :دار قتيبة 1434 ،هـ.
 اإلعجاز البالغي يف القرآن الكري عند السيوطي يف كتابيه "اإلتقان" و"معرتكاألقران" /عبدالرضا علي املوسوي -.عمان :دار صفاء 1435 ،هـ.
 اإلعجاز البالغي يف القرآن الكري عند املعتزلة /عماد حسن مرزوق -.كفر الدوار،مصر :مكتبة بستان املعرفة 1425 ،هـ.
 اإلعجاز البالغي يف القصة القرآنية :دراسة يف سور الطواسني /عدانن الدليمي-.عمان :دار غيداء 1434 ،هـ.
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 اإلعجاز البالغي يف قصة نوح عليه السالم يف القرآن الكري /حيىي بن حممدعطيف -.أهبا :النادي األديب 1426 ،هـ.
 اإلعجاز البالغي لتحوالت النظم القرآن يف املتشابه من األلفاظ والرتاكيب /أمحدحممد أمني إمساعيل -.بريوت :دار الكتب العلمية 1432 ،هـ.
 اإلعجاز البيان يف ضوء القراءات القرآنية املتواترة :دراسة بيانية تشتمل على( )81آية من الذكر احلكيم /أمحد بن حممد اخلراط -.املدينة املنورة :جممع امللك
فهد لطباعة املصحف الشريف 1426 ،هـ.

 اإلعجاز العلمي والبالغي يف القرآن الكري /فهد خليل زايد -.عمان :دار النفائس، 1428هـ.
 إعجاز القرآن /أليب بكر حممد بن الطيب الباقالين (ت  403هـ)؛ حتقيق عماد الدينأمحد حيدر -.بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية 1406 ،هـ.
وبتحقيق السيد أمحد صقر.
 إعجاز القرآن /حممد بن عبدهللا الزركشي (ت  794هـ).ضمن :جمموع رسائل يف إعجاز القرآن الكرمي /تقدمي وتعليق بشري ضيف -.بريوت:
دار ابن حزم 1436 ،هـ.
 اإلعجاز القرآن يف أسلوب العدول عن النظام الرتكيب النحوي والبالغي /حسنمنديل العكيلي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1430 ،هـ (أصله دكتوراه).
 اإلعجاز القرآن وأثره على مقاصد التنزيل احلكيم /رجاء بنت حممد عودة-.الرايض :مكتبة العبيكان 1424 ،هـ.

 اإلعجاز اللغوي يف آايت الصيام /عودة هللا منيع القيسي -.عمان :دار احلامد، 1424هـ.
 اإلعجاز اللغوي يف فواتح السور /سهام خضر -.بريوت :دار الكتب العلمية، 1429هـ (أصله رسالة علمية).
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 اإلعجاز اللغوي يف القرآن بني اجلرجان والزخمشري يف كتابيهما "دالئل اإلعجاز"و"الكشاف" /صبا يوسف النجار -.إربد :جامعة الريموك 1426 ،هـ (حبث مكمل
للماجستري).
 اإلعجاز اللغوي ملشاهد القيامة يف القرآن الكري /رعد طالب العنبكي -.املدينةاملنورة :مكتبة دار الزمان 1432 ،هـ.
 الباقالن وجهوده يف إعجاز القرآن البالغي /عبداحلليم هاشم الشريف -.القاهرة:الصدر خلدمات الطباعة 1412 ،هـ.

وتفسريا إبجياز /هبجت عبدالواحد
 بالغة القرآن الكري يف اإلعجاز إعر ًاابً
الشيخلي -.عمان :مكتبة دنديس 1422 ،هـ 10 ،مج.
 بيان إعجاز القرآن /محد بن حممد اخلطايب (ت  388هـ)؛ شرح وتعليق عبدهللاالصديق -.القاهرة :مطبعة التأليف 1372 ،هـ.
 جتليات اإلعجاز الفين ومجالياته يف القصص القرآن :دراسة يف منهاج اإلعجازالسردي /حممد األمني حممد خالدي -.عمان :دار األايم 1436 ،هـ.
 التصوير الفين يف القرآن /سيد قطب -.ط -.11القاهرة :دار الشروق 1409 ،هـ. جهود األمة يف اإلعجاز البيان للقرآن الكري :املسار واملآل واملكتبة /احلسنيزروق -.القاهرة :دار السالم 1434 ،هـ.
 جهود أهل السنة واجلماعة يف اإلعجاز اللغوي والبيان للقرآن الكري :ابن القيممنوذجا /العيد حذيق -.اجلزائر :جامعة اجلزائر 1432 ،هـ (ماجستري).
ً

 جوامع الكلم وشواهد اإلعجاز /عبدالعزيز بن حممد السحيباين -.الرايض :جامعةاإلمام 1429 ،هـ.
 حقائق اإلعجاز من كتاب "الطراز" :تطبيقات بالغية ورد شبهات حول القرآنالكري /حيىي بن محزة العلوي اليمين (ت  745هـ)؛ حتقيق حممود جرية هللا -.القاهرة:
الدار الثقافية 1422 ،هـ.
 ختم اآلايت القرآنية أبمساء هللا احلسىن بني إعجاز املعىن وروعة البيان /فاروقبرحال -.اجلزائر :جامعة اجلزائر 1433 ،هـ (ماجستري).
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 خالصة الربهان يف اختصار وترتيب إعجاز القرآن للباقالن /اختصار وترتيب حممدبن عبدالعزيز العواجي -.دمشق :دار امليمنة 1434 ،هـ.
 دحض مفرتايت ضد إعجاز القرآن ولغته وأابطيل أخرى /البدراوي عبدالوهابزهران -.مكة املكرمة :رابطة العامل اإلسالمي 1406 ،هـ.
 دراسات جديدة يف إعجاز القرآن :مناهج تطبيقية يف توظيف اللغة /عبدالعظيمإبراهيم املطعين -.القاهرة :مكتبة وهبة 1435 ،هـ
 دالئل اإلعجاز /عبدالقاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين (ت  471هـ)؛ حتقيق حممود حممدشاكر -.جدة :دار املدين 1413 ،هـ.
وبتحقيق حممد بن اتويت.
وحممد رضوان وفايز الداية.
وحممد عبده وحممد حممود الرتكزي.
 سر اإلعجاز يف تنوع الصيغ املشتقة من أصل لغوي واحد يف القرآن /عودة هللامنيع القيسي -.عمان دار البشري 1416 ،هـ.

 السياق الداليل وأثره يف توجيه معان آايت اإلعجاز البيان :دراسة يف رحابالتكرار /بومدين هواري -.اجلزائر :جامعة اجلزائر 1432 ،هـ (ماجستري).
 شرح رسالة "بيان إعجاز القرآن" لإلمام أيب سليمان محد بن حممد اخلطايب /عمرابحاذق -.بريوت :دار املأمون للرتاث 1416 ،هـ.
 الشواهد البالغية وتوظيفها واكتشاف درجات النظم يف كتاب "دالئل اإلعجاز"للشيخ عبدالقاهر اجلرجان /فوزية الطاهر الشني -.القاهرة :دار البشري 1434 ،هـ
(أصله رسالة علمية).
 يف اإلعجاز البالغي للقرآن الكري /وليد إبراهيم قصاب -.دمشق :دار الفكر، 1431هـ.
 يف إعجاز القرآن الكري /حممد بركات محدي أبو علي -.دمشق :مؤسسة اخلافقنيومكتبتها 1403 ،هـ.
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وهو دراسة لثالث رسائل يف اإلعجاز القرآين :النكت يف إعجاز القرآن ،بيان إعجاز
القرآن ،الرسالة الشافية.
ِّ
 قبسات من إعجاز كالم هللا يف سرية كليم هللاَ { :وَكلَّ َم َّيما} /فؤاد بن
اَّللُ ُم َ
وسى تَ ْكل ً
حممود سندي -.مكة املكرمة :املؤلف 1425 ،هـ.
 ملسات من إعجاز كالم هللا يف سرية كلمة هللا السيد املسيح عيسى ابن مري عليهالسالم /فؤاد بن حممود سندي -.مكة املكرمة :املؤلف 1430 ،هـ.
 املباحث البالغية يف ضوء قضية اإلعجاز القرآن :نشأهتا وتطورها حىت القرنالسابع اهلجري /أمحد مجال العمري -.القاهرة :مكتبة اخلاجني 1410 ،هـ.
 مدخل إعجاز القرآن /حممود حممد شاكر -.القاهرة :مطبعة املدين 1423 ،هـ. مراعاة النظري يف كالم هللا العلي القدير :دراسة بالغية يف إعجاز األسلوب القرآن/كمال الدين عبدالغين املرسي -.اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية 1420 ،هـ.
 مع القرآن الكري يف إعجازه اللغوي :لطائف وأسرار /رشاد حممد سامل -.القاهرة:دار املنار 1416 ،هـ.

 املعجزة :إعادة قراءة اإلعجاز اللغوي يف القرآن الكري /أمحد بسام الساعي-.بريوت :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 1433 ،هـ.
 املفردات املتشاهبة يف القرآن الكري :فوائد منتخبة من اإلعجاز القرآن /موفقفوزي اجلرب -.دمشق؛ بريوت :دار احلكمة 1427 ،هـ.
 من اإلعجاز البالغي والعددي للقرآن الكري /محيد النجدي -.دمشق :دار الغدير، 1411هـ.

 من إعجاز القرآن يف أعجمي القرآن :وجه يف إعجاز القرآن جديد /حممود رؤوفأبو سعدة -.الرايض :دار امليمان 1432 ،هـ.
 من اإلعجاز اللغوي للقرآن :دراسة لغوية أسلوبية يف مناسبة اللفظ لسياق احلال/مصطفى شعبان املصري -.اإلسكندرية :املكتب اجلامعي احلديث 1434 ،هـ.
-

مناهج التحليل البالغي عند علماء اإلعجاز /عبدهللا عبدالرمحن ابنقيب-.
الرايض :دار كنوز إشبيليا1430 ،

هـ.
181

(هـ)

الرسائل اجلامعية اليت نوقشت يف كلية الدعوة واإلعالم ابلرايض
(املعهد العايل للدعوة اإلسالمية ساب ًقا)
من أول نشأته حىت عام 1406هـ

 - 1اجتـاه اإلعالم العريب املعـاص ـ ـ ـ ـ ــر يف ميزان اإلعالم اإلس ـ ـ ـ ـ ــالمي /حممـد بن منر بن أمحـد أبو
هنطش1405 - 04 ،هـ - .ماجستري.

 - 2األثر اإلعالمي للتجار املسـ ــلمني يف جنوب شـ ــرق آسـ ــيا /عبدهللا بن سـ ـ ــعد الضـ ـ ــياف- .
1404هـ - .ماجستري.
 - 3أثر املدرسـة اإلعالمي يف بناء املسـلم /إبراهيم بن عبداحملسـن العامر1404 - .3 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ- .
ماجستري.
 - 4االحتسـ ــاب على مرتكب جرمية الرشـ ــوة /أمحد أمحد حممد عبدهللا1402 - 01 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ -
ماجستري.

 - 5أس ـ ـ ـ ـ ـبـاب جنـاح الـدعوة اإلس ـ ـ ـ ـ ــالميـة يف العهـد النبوي /عبـدهللا بن حممـد املوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى- 02 ،
1400هـ - .ماجستري.
 - 6أسـس اإلعالم يف عصـر اخلالفة الراشـدة /عدانن صـادق الدبسـي1404 - 03 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ - .
ماجستري.
 - 7األسس والوظائف اإلعالمية يف سورة األنعام /سيد حممد سادايت الشنقيطي - .دكتوراه.

 - 8األس ـ ــلوب اإلعالمي يف القرآن الكري /حممد حممود أمحد س ـ ـ ــيد1403 - 02 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ- .
ماجستري.

 - 9اإلعالم اإلسالمي عند أيب األعلى املودودي /فاروق عبدالغين الصاوي1400 - 01 ،هـ ــ.
 ماجستري. - 10اإلعالم اإلسالمي يف صلح احلديبية /سليم عبدهللا سليمان حجازي1404 - 03 ،هـ ـ ـ ـ ــ.
ماجستري.
 - 11اإلعالم اإلسـ ـ ـ ــالمي يف العهد األموي /زكي رمض ـ ـ ـ ـ ــان الفرحان1403 - 02 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ -
ماجستري.
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 - 12اإلعالم اإلسـ ـ ــالمي وتنمية اجملتمعات اإلسـ ـ ــالمية /حممد عبدالعزيز علي الشـ ـ ـ ــيخ- 03 ،
1404هـ - .ماجستري.

 - 13اإلعالم اإلســالمي ودوره يف إبطال الدعاة لتحديد النســل (نقد إعالمي لفكر مالتس)/
مصطفى بن حممد سعد1403 - 02 ،هـ - .ماجستري.

 - 14اإلعالم التلفزيون وآاثره يف اجملتمعـات اإلس ـ ـ ـ ـ ــالميـة /حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين أمحـد فريـد جـاد- 01 ،
1402هـ - .ماجستري.
 - 15اإلعالم ال ِّ
ص ـ ـ ـهيون وسـ ـ ــبل مواجهته /إبراهيم بن عبدهللا العمر1403 - 02 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ - .
ماجستري.

 - 16اإلعالم يف خدمة الدعوة لالئتمان اإلسالمي /عبدالوهاب سليم الزيين1403 - 02 ،هـ.
 -ماجستري.

 - 17اإلعالم يف عهد الرسول /أمحد عيد حممود دسه1403 - 02 ،هـ - .ماجستري.
 - 18اإلعالم واحلرب النفســية يف ضــوء معايري اإلســالم /فهمي بن قطب مص ــطفى جنار02 ،
 1403هـ - .ماجستري. - 19الربامج اإلسالمية يف التلفزيون السعودي /أمحد حسن حممد أمحد1402 - 01 ،ه ـ - .
ماجستري.

 - 20التخطيط اإلعالمي يف ضوء اإلسالم /حممود كرم سليمان إبراهيم1404 - 03 ،هـ ـ ـ ـ ـ - .
ماجستري.
 - 21التدابري الواقية من الراب يف اإلس ــالم /فضـ ــل إهلي بن ظهري إهلي1405 - 04 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ - .
دكتوراه.
 - 22التــدابري الواقيــة من الزان يف الفقــه اإلس ـ ـ ـ ـ ــالمي /فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إهلي بن ظهري إهلي- 400 ،
1401هـ - .ماجستري.
 - 23التعبئة اإلعالمية يف احلروب الصـ ــليبية /أمحد الدس ـ ــوقي س ـ ــرور1403 - 02 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ - .
ماجستري.
 - 24التلفاز ودوره يف عملية التغيري االجتماعي /سعيد بن مبارك آل زعري1406 - 05 ،ه ـ ـ .
 -دكتوراه.

 - 25التوبة وأثرها يف الفرد واجملتمع /وس ـ ـ ـ ــام عباس حس ـ ـ ـ ــن خض ـ ـ ـ ــر1404 - 03 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ - .
ماجستري.
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 - 26التوجيه الصحي يف اإلعالم اإلسالمي /حممد أنور املعتصم البارودي 1403 - 02 ،ه ـ ـ ــ.
 -ماجستري.

 - 27الثبــات اخللقي بني اإلعالم اإلس ـ ـ ـ ـ ــالمي واإلعالم املعــاص ـ ـ ـ ـ ــر /أمح ــد علي فره- 04 ،
1405هـ - .ماجستري.

 - 28اجلانب اإلعالمي يف دعوة الشـيخ حممد بن عبدالوهاب /رجب حجازي حممد حجازي،
1404 - 03هـ .ماجستري.
 - 29اجلانب العقلي يف فكر أيب األعلى املودودي /محد بن صادق اجلمال1402 - 01 ،هـ.
 ماجستري. - 30اجلرمية التعزيرية يف الفقه اإلسـالمي /رأفت احلسـني إبراهيم خالد1404 - 03 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ - .
ماجستري.

 - 31احلسـ ــبة على ذوي اجلاه والسـ ــلطان /حممد بن حسـ ـ ــن عطيف1404 - 03 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ - .
ماجستري.
 - 32حياة الداعية الش ــيخ عبدالرمحن بن حممد الدوس ــري /سـ ــليمان بن انصـ ــر الطيار- 04 ،
1405هـ - .ماجستري.

 - 33خص ـ ـ ـ ــائص الص ـ ـ ـ ــحافة اإلس ـ ـ ـ ــالمية وأهدافها - /سـ ـ ـ ـ ـ ــليمان بن عثمان حممد- 400 ،
1401هـ - .ماجستري.
 - 34دعوة إبراهيم عليه السالم يف القرآن الكري /أمحد الرباء عمر األمريي1403 - 02 ،هـ.
 ماجستري. - 35الدعوة اإلسـ ــالمية ووسـ ــائل اإلعالم املرئية /عبداحلكيم إبراهيم احمليص1401 - 400 ،
هـ - .ماجستري.

 - 36دعوة مجال الدين األفغان يف ميزان اإلسالم /مصطفى فوزي غزال1402 - 01 ،هـ- .
ماجستري.

 - 37الدعوة يف العهد املكي /ممدوح عبدالعزيز اهليامتي1404 - 03 ،هـ - .ماجستري.

 - 38الدعوة والداعية يف ضوء سورة الفرقان /حممد بن سعيد ابرودي1402 - 01 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ - .
ماجستري.

 - 39دور اإلعالم اإلس ــالمي يف اس ــتتباب األمن ومكافحة اجلرمية /علي فائز الشـ ــهري400 ،
 1401هـ - .ماجستري.184

 - 40دور اإلعالم اإلسالمي يف التنمية االقتصادية /حممد بن توفيق عبداللطيف البدري400 ،
1401 -هـ - .ماجستري.

 - 41دور التج ــار يف نش ـ ـ ـ ـ ــر ال ــدعوة يف إفريقي ــا /أمح ــد بن حمم ــد احلمي ــدي العقيلي- 04 ،
1405هـ - .ماجستري.

 - 42دور رابطة العامل اإلس ـ ـ ــالمي يف الدعوة لإلس ـ ـ ــالم /حممد جنيب كمال الشـ ـ ـ ـ ــيخ- 400 ،
1401هـ - .ماجستري.
 - 43دور املدرسة االبتدائية يف إعداد الداعية /يوسف عزت مرسي الصباع1402 - 01 ،هـ.
 ماجستري. - 44الرأي العام يف عهد النبوة واخللفاء األربعة /سـيد بن علي اثبت1406 - 05 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ - .
دكتوراه.

 - 45الص ـ ــحافة اإلس ـ ــالمية يف البالد العربية ودورها يف الدعوة /فؤاد توفيق خلف العاين04 ،
 1405هـ - .ماجستري. - 46الصحافة اإلسالمية يف اهلند :اترخيها وتطويرها /سليم عبدالرمحن خان1402 - 01 ،هـ.
 -ماجستري.

 - 47الصـ ـ ـ ـ ـراع بني احلق والباطل يف س ـ ـ ـ ــورة الكهف /فهد بن عبدالرمحن السـ ـ ـ ـ ـ ــويدان- 04 ،
1405هـ - .ماجستري.
 - 48ضرورة احلسبة للمجتمع اإلسالمي /السيد عمر حممود عمر موسى1403 - 02 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ .
 ماجستري. - 49الطب وس ــيلة اتص ــال إعالمية /حممد رجائي حسـ ــني علي أمحد1403 - 02 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ - .
ماجستري.

 - 50العمال والوالة واالحتساب عليهم /إسحاق عبدهللا عثمان حممد1405 - 04 ،هـ ـ ـ ـ ـ - .
ماجستري.

 - 51عوامل تكوين الرأي العام يف اجملتمع الس ـ ـ ــودان /عبدالسـ ـ ـ ـ ــالم سـ ـ ـ ـ ــليمان سـ ـ ـ ـ ــعد- 03 ،
1404هـ - .ماجستري.

 - 52فن التحرير الصـحفي اإلسـالمي وتطبيقاته العملية يف جملة األمان يف عامني /سـليمان بن
عثمان حممد1406 - 05 ،هـ - .دكتوراه.
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 - 53قيمة احلرية يف اإلعالم اإلسـ ـ ــالمي /حممد بن عبدهللا املشـ ـ ـ ــرف1403 - 02 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ - .
ماجستري.

 - 54املرأة بني اإلعالم اإلس ــالمي واإلعالم املعاص ــر /شـ ــحاته حممد السـ ــيد نور الدين- 05 ،
1406هـ - .ماجستري.

 - 55املسجد ودوره يف الدعوة /أمحد عبدهللا أمحد1403 - 02 ،هـ - .ماجستري.

 - 56مس ـ ــقطات العقوبة التعزيرية وموقف احملتس ـ ــب منها /عبداحلميد بن إبراهيم اجملايل400 ،
1401 -هـ - .ماجستري.

 - 57مسـ ــؤولية اإلعالم اإلسـ ــالمي يف مواجهة الدعاية ال ِّ
صـ ـهيونية /موس ـ ــى إبراهيم حس ـ ــن أبو
عزب1403 - 02 ،هـ - .ماجستري.

 - 58مصادر األخبار يف العهد املدن /أمحد حممد املزعنن1404 - 03 ،هـ - .ماجستري.

 - 59املصـ ــرف اإلسـ ــالمي :جماالته وآاثره اإلسـ ــالمية :مقارنة /حيىي إمساعيل علي عيد- 01 ،
1402هـ - .ماجستري.
 - 60املغول والدعوة اإلسالمية /إمساعيل عبدالعزيز اخلالدي1403 - 02 ،هـ - .ماجستري.

 - 61مقومات رجل اإلعالم اإلسـالمي /تيسـري حمجوب ايسـني الفتياين1405 - 04 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ - .
ماجستري.

 - 62مكانة األمن يف الدولة اإلسالمية وكفالة حرية اإلعالم اإلسالمي /فهد بن عبدالعزيز محد
الدعيج1403 - 02 ،هـ - .ماجستري.
 - 63مكانة الصحافة يف نشر الدعوة اإلسالمية /عبدالعزيز بن حممد زين1403 - 02 .هـ ـ ـ ـ ـ .
 ماجستري. - 64املنكر املوجب ِّ
للحسبة /عزت صاوي أمحد بدران1402 - 01 ،هـ - .ماجستري.

 - 65منهج اإلسالم لضمان استمرار الدعوة /صاحل بن عبداحملسن العامر1404 - 03 ،هـ ـ ـ ـ ــ.
 ماجستري. - 66املنهج اإلسـ ــالمي لبناء املسـ ــلم املعاصـ ــر /زكراي عابدين عثمان1404 - 03 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ- .
ماجستري.

 - 67منهج الدعوة اإلس ـ ــالمية يف البناء االجتماعي على ض ـ ــوء ما جاء يف س ـ ــورة احلجرات/
حممد بن حممد األنصاري1403 - 02 ،هـ - .ماجستري.
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ِّ
 - 68موقف اإلس ـ ـ ــالم من املس ـ ـ ـ ِّ
واملخدرات وجمال احلِّس ـ ـ ــبة فيها /كامل يوسـ ـ ـ ــف علي
ـكرات
اهلامشي1403 - 02 ،هـ - .ماجستري.

 - 69موقف الدعوة اإلسـ ـ ـ ـ ــالمية من التقدُّم املادي /ش ـ ـ ـ ـ ـ ــوقي جرب مص ـ ـ ـ ـ ـ ــلح الكيالين- 03 ،
1404هـ - .ماجستري.

 - 70وسـائل اإلعالم اجلماهريي وأثرها يف نشـر الدعوة اإلسـالمية /نور الدين أمحد سـليم02 ،
 1403هـ - .ماجستري. - 71وسـ ــائل اإلعالم املطبوعة يف دعوة اإلخوان املسـ ــلمني /حممد فتحي علي ش ـ ــعري- 03 ،
1404هـ - .ماجستري.

 - 72وظيفة اإلعالم اإلس ـ ـ ــالمي يف الوحدة يف عهد نور الدين حممود /فرحان حس ـ ـ ـ ــن أس ـ ـ ـ ــعد
سيف1405 - 04 ،هـ - .ماجستري.

 - 73الوظيفة اإلعالمية للشـعر اإلسـالمي املعاصـر يف القضـية الفلسـطينية /حممد منري بن حممد
اجلنباز1402 - 01 ،هـ - .ماجستري.
 - 74الوظيفة اإلعالمية للمسجد /حممد انجي مسلم ندى1401 - 1400 ،هـ - .ماجستري.
 - 75وظيفة احملتســب يف مكافحة الكســب غري املشــروع /قاســم بن أمحد إبراهيم غزال- 05 ،
1406هـ - .ماجستري.

 - 76وظيفة وسـ ـ ـ ــائل اإلعالم يف وحدة األمة /حممد موفق الغالييين1403 - 02 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ - .
ماجستري.
 - 77الوفود يف العهد املكي وأثرها اإلعالمي /علي رضوان أمحد األسطل1403 - 02 ،ه ـ ـ ـ ـ .
 ماجستري. - 78وكالة األنباء اإلس ـ ــالمية الدولية يف امليزان /س ـ ـ ــيد حممد س ـ ـ ــادايت الش ـ ـ ــنقيطي- 1400 ،
1401هـ - .ماجستري.
 - 79والية املظامل مقارنة بنظام احلِّسـ ـ ــبة /مصـ ـ ـ ــطفى حيىي مصـ ـ ـ ــطفى1404 - 03 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ - .
ماجستري.

 - 80يوس ــف عليه الس ــالم النب الداعية /نزار رفيق عبدالكرمي بشـ ــري1403 - 02 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ - .
ماجستري.

(نشر يف جملة "عامل الكتب" شوال  1409هـ)
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اإلعالم اإلسالمي

ببليوجرافيا ومالحظات
 - 1أبناؤان بني وس ــائل اإلعالم وأخالق اإلس ــالم .مىن حداد يكن - .بريوت :مؤس ـس ــة الرس ــالة،
1402هـ 1982 -م148 ،ص.
 - 2اجتاهات حديثة يف فن التحرير الصـ ــحفي مع دراسـ ــات عن األخالقيات الصـ ــحفية يف اجملتمع
اإلسالمي املعاصر .إجالل خليفة - .ط - .2القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية1401 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ -
1981م226 ،ص.
 - 3اإلذاعة اإلسـالمية .حيىي بسـيوين مصـطفى  -اإلسـكندرية :دار املعرفة اجلامعية؛ الرايض :توزيع
مكتبة األديب1406 ،هـ1986 ،م141 ،ص.
 - 4األسـ ـ ـ ـ س العِّلمية والتطبيقية لإلعالم اإلس ـ ـ ـ ــالمي .عبدالوهاب كحيل  -بريوت :عامل الكتب؛
مكتبة القدسي1406 ،هـ 1985 -م259 ،ص.
 - 5أصول اإلعالم اإلسالمي .إبراهيم إمام  -القاهرة :دار الفكر العريب1405 ،هـ ـ ـ 1985 -م،
335ص.
 - 6أص ــول اإلعالم اإلس ــالمي وأسـ ـس ــه :دراس ــة حتليلية لنص ــوص األخبار يف س ــورة األنعام .س ــيد
حممد سـ ـ ــادايت الشـ ـ ــنقيطي  -الرايض :دار عامل الكتب1406 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1986 -م2 ،جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ:
302ص( - .دراسات يف اإلعالم اإلسالمي والرأي العام؛ .)2
 - 7أصــول اإلعالم احلديث وتطبيقاته .إبراهيم حممد ســرســيق - .مكة املكرمة :اندي مكة الثقافة
األديب1405[ ،هـ 1985 -م]124 ،ص.1
 - 8األص ــول التطبيقية لإلعالم اإلس ــالمي :دراس ــة حتليلية لنص ــوص من س ــورة األنعام .س ــيد حممد
سادايت الشنقيطي  -الرايض :دار عامل الكتب1406 ،هـ 1986 -م101 ،ص ( -دراسات
يف اإلعالم اإلسالمي والرأي العام).
 - 9أض ـواء على اإلعالم يف ص ــدر اإلس ــالم .حممد عجاج اخلطيب - .بريوت :مؤس ـس ــة الرس ــالة،
1405هـ 1985 -م182 ،ص.1
 - 10اإلعالم اإلسالمي .عبدالعزيز صقر  -القاهرة :دار األنصار( ،؟).
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 - 11اإلعالم اإلسـ ــالمي الدويل بني النظرية والتطبيق :دراسـ ــة إعالمية دينية سـ ــياسـ ــية .حممد علي
العويين  -ط - 2القاهرة :عامل الكتب1407 ،هـ 1987 -م302 ،ص.
 - 12اإلعالم اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي :املرحلة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــفهية .إبراهيم إمام  -القاهرة :مكتبة األجنلو املصـ ـ ـ ـ ـ ـ رية،
1400هـ 1980 -م162 ،ص.
 - 13اإلعالم اإلسالمي :مفاهيم ِّ
وجتارب .زهري األعرجي( ،؟).1
 - 14اإلعالم اإلس ـ ـ ــالمي :منطلقات وأهداف .حممد املنتص ـ ـ ــر الريس ـ ـ ــوين  -الرابط :مجعية البعث
اإلسالمي1404 ،هـ 1984 -م71 ،ص ( -رسائل النور؛ .)7
 - 15اإلعالم اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي وتطبيقـاتـه العمليـة .حميي الـدين عبـداحلليم  -ط  - 2القـاهرة :مكتبـة
اخلاجني؛ الرايض :دار الرفاعي1399 ،هـ 1979 -م383 ،ص.1
 - 16اإلعالم اإلسـالمي والعالقات اإلنسـانية :النظرية والتطبيق .الندوة العاملية للشـباب اإلسـالمي
 الرايض :الندوة1399 ،هـ 1979 -م716 ،ص.1 - 17اإلعالم السـياسـي واإلسـالم :دراسـة عن الرأي العام وكيف تصـنعه وتسـيطر عليه .موسـى زيد
الكيالين  -ط - .2بريوت :مؤسسة الرسالة1405 ،هـ 1985 -م180 ،ص.
 - 18اإلعالم الشيوعي املعاصر وأثره يف األمة اإلسالمية .يوسف حميي الدين أبو هاللة  -عمان:
مكتبة الرسالة احلديثة1408 ،هـ 1987 -م84 ،ص.
 - 19اإلعالم يف داير اإلس ـ ـ ـ ــالم :بداية ورس ـ ـ ـ ــالة .يوس ـ ـ ـ ــف حميي الدين أبو هاللة  -الرايض :دار
العاصمة1408 ،هـ 1988 -م123 ،ص.
 - 20اإلعالم يف ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم .عبــداللطيف محزة  -ط  - 2القــاهرة :دار الفكر العريب،
1398هـ 1978 -م277 ،ص.
 - 21اإلعالم يف ضوء اإلسالم .عمارة جنيب  -الرايض :مكتبة املعارف1400 ،ه ـ 1980 -م،
319ص.
 - 22اإلعالم يف العصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر احلــديــث ودوره يف تبليغ الــدعوة اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالميــة .حممــد حممود متويل -
الكويت :مكتبة ابن تيمية1406 ،هـ 1986 -م2 ،جـ492 :ص ( -سلسلة كتب جامعية؛
.)1
 - 24اإلعالم يف القرآن الكرمي .حممد عبدالقادر حامت  -لندن :مؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة فادي بريس؛ بريوت:
توزيع دار قتيبة1405 ،هـ 1985 -م483 ،ص.
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 - 25اإلعالم يف اجملتمع اإلس ـ ـ ـ ــالمي .حامد عبدالواحد  -مكة املكرمة :رابطة العامل اإلس ـ ـ ـ ــالمي،
1404هـ 1984 -م ( -دعوة احلق؛ .)33
 - 26اإلعالم :نش ـ ــأته ،أس ـ ــاليبه ،وس ـ ــائله ،ما يؤثر فيه .يوس ـ ــف حميي الدين أبو هاللة  -عمان:
مكتبة الرسالة احلديثة1408 ،هـ 1987 -م83 ،ص.1
 - 27اإلعالم وأثره يف نشـ ــر ِّ
القيَم اإلسـ ــالمية ومحايتها .حممد إبراهيم نصـ ــر  -الرايض :دار اللواء،
1398هـ 1978 -م80 ،ص.
 - 28اإلعالم والبيت املس ـ ـ ــلم .فهمي قطب الدين النجار  ..الكويت :جلنة مكتبة الرتاث بشـ ـ ــركة
الشعاع للنشر1405 ،هـ 1985 -م187 ،ص ( -كتاب البيت؛ .)5
عمان:
 - 29اإلعالم اليهودي املعاصـر وأثره يف األمة اإلسـالمية .يوسـف حميي الدين أبو هاللة َّ -
مكتبة الرسالة احلديثة1408 ،هـ 1987 -م103 ،ص.
 - 30األمن واإلعالم يف الدولة اإلسـ ـ ـ ــالمية .فهد عبدالعزيز محد الدعيج - .الرايض :املركز العريب
للدراسات األمنية والتدريب1406 ،هـ 1986 -م273 ،ص.
 - 31حبوث يف اإلعالم اإلس ـ ــالمي :توجيهات إس ـ ــالمية ملقاومة الش ـ ــائعات ،لنش ـ ــر أخبار اجلرمية،
لنشر أخبار اجلنس .حممد فريد حممود عزت - .جدة :دار الشروق1403 ،ه ـ ـ ـ ـ 1983 -م،
173ص.
 - 32الربامج اإلعالمية بني الواقع واألمل .س ـ ــيد حممد س ـ ــادايت الش ـ ــنقيطي  - .الرايض :دار عامل
الكتب1407 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1987 -م48 ،ص ( -سلسلة ودراسات يف اإلعالم اإلسالمي والرأي
العام).
 - 33التص ــور املوض ــوعي لدراس ــة اإلعالم اإلس ــالمي .س ــيد حممد س ــادايت الش ــنقيطي - .الرايض:
دار عامل الكتب1406 ،هـ 1986 -م147 ،ص( - .دراسات يف اإلعالم اإلسالمي والرأي
العام؛ .1)4
 - 34التليفزيون اإلس ــالمي ودوره يف التنمية .حيىي بس ــيوين مص ــطفى ،عادل الص ــرييف - .الرايض:
دار عامل الكتب1405 ،هـ 1985 -م349 ،ص.
 - 35اجلانب اإلعالمي يف خطب الرس ــول ص ــلى هللا عليه وس ــلم - .حممد إبراهيم حممد إبراهيم .
 بريوت :املكتب اإلسالمي؛ الرايض :مكتبة فرقد اخلاين1406 ،هـ 1986 -م456 ،ص. - 36اجلوانب اإلعالمية يف حياة الرسـ ــول صـ ــلى هللا عليه وسـ ــلم :مرحلة اإلعداد واملمارسـ ــة العامة
يف مكة .عبدالوهاب كحيل[ - .القاهرة] :دار اهلداية1407 ،هـ 1987 -م304 ،ص.
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 - 37حكم اإلســالم يف وســائل اإلعالم .عبدهللا انصــح علوان - .ط - .5القاهرة :دار الســالم،
1405هـ 1985 -م102 ،ص( - .حبوث إسالمية هامة؛ .)6
 - 38دراسـ ـ ــات يف فن التحرير الصـ ـ ــحفي يف ضـ ـ ــوء معامل قرآنية .حممد فريد حممود عزت  -جدة:
دار الشروق1404 ،هـ 1984 -م472 ،ص.
 - 39الدعوة اإلسالمية واإلعالم الديين .عبدهللا شحاتة - .القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب،
1978م.
 - 40دور اإلعالم اإلس ـ ــالمي يف بناء اإلنس ـ ــان املثايل .حممد كامل اخلجا - .جازان ،الس ـ ــعودية:
اندي جازان األديب( ،؟).
1
 - 41الرأي الع ـ ــام اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي وقوى التحري ـ ــك .زهري األعرجي - .بريوت :دار التع ـ ــارف
للمطبوعات1397 ،هـ 1977 -م.
 - 42الرأي العـام يف اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم .حميي الـدين عبـداحلليم - .القـاهرة :مكتبـة اخلـاجني؛ الرايض دار
الرفاعي1403 ،هـ 1982 -م168 ،ص.
 - 43الرأي العام يف اإلسـ ــالم .حممد عبدالرؤوف هبنسـ ــي - .القاهرة :مؤسـ ـسـ ــة الكتاب املصـ ــري،
1386هـ 1966 -م.
 - 44رحلة الض ــياع لإلعالم العريب املعاص ــر .يوس ــف العظم - .جدة :الدار الس ــعودية1400 ،هـ
 1980م100 ،ص. - 45الس ــياس ــة اإلعالمية يف اململكة العربية الس ــعودية - .الرايض :جامعة اإلمام حممد بن س ــعود
اإلسالمية1404 ،هـ 1984 -م26 ،ص.1
 - 46الس ـ ـ ـ ــيطرة ال ِّ
ص ـ ـ ـ ـ ْهيونية على وس ـ ـ ـ ــائل اإلعالم العاملية .زايد أبو غنيمة - .عمان ،دار عمار،
1404هـ 1984 -م199 ،ص.
 - 47الشخصية اإلسالمية مؤسسة إعالمية .زهري األعرجي - .بريوت :دار التعاون ،د.ت.
 - 48الصـ ـ ــحافة يف ضـ ـ ــوء اإلسـ ـ ــالم .مصـ ـ ــطفى إبراهيم الدمريي - .مكة املكرمة :مكتبة الطالب
اجلامعي1408 ،هـ 1987 -م191 ،ص( - .مكتبة الطالب اجلامعي؛ .)82
 - 49الصحافة املسمومة .أنور اجلندي - .القاهرة :دار االعتصام1400 ،هـ 1980 -م.
 - 50ص ـ ــفات ِّ
مقدمي الربامج اإلس ـ ــالمية يف اإلذاعة والتليفزيون .حممد خري رمض ـ ــان يوس ـ ــف- .
الرايض :توزيع مؤسسة اجلريسي للتوزيع واإلعالن1406 ،هـ 1986 -م136 ،ص.
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 - 51ض ـ ـ ـوابط اإلعالم يف الش ـ ـ ـريعة اإلس ـ ـ ــالمية وأنظمة اململكة العربية الس ـ ـ ــعودية .يوس ـ ـ ــف حممد
قاسـ ــم - .الرايض :جامعة امللك سـ ــعود ،عمادة شـ ــؤون املكتبات1399 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1979 -م،
213ص.
 - 52عاطفة احلب بني اإلس ـ ـ ــالم ووس ـ ـ ــائل اإلعالم .عبدالرمحن واص ـ ـ ــل - .جدة :دار الش ـ ـ ــروق،
1400هـ 1980 -م70 ،ص.
 - 53العُروة الوثقى :دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حتليليـة ملقومـات جنـاح الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـافـة اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالميـة .منري حجـاب -
اإلســكندرية :اهليئة املصـرية العامة للكتاب1402 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1982 -م131 ،ص( - .ســلســلة
دراسات حتليل املضمون؛ .)1
 - 54العالقات العامة واخلاص ــة يف اإلس ــالم .يوس ــف حممد عبداملقص ــود - .القاهرة :دار الكتاب
اجلامعي( ،؟).
ِّ - 55
الفلم القرآين .عبدالرمحن الباين - .بريوت :املكتب اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي؛ الرايض :مكتبة أس ـ ـ ـ ـ ـ ــامة،
1403هـ 1983 -م39 ،ص.
 - 56القدوة احلسـ ـ ـ ـ ــنة وأثرها يف اإلعالم ابإلسـ ـ ـ ـ ــالم .عبدهللا سـ ـ ـ ـ ــعد الضـ ـ ـ ـ ـيَّاف( - .؟) :املؤلف،
1405هـ 1985 -م382 ،ص.
 - 57مبادئ اإلعالم اإلسـالمي .منري حجاب - .اإلسـكندرية :املطبعة العصـرية1402 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ -
1982م102 ،ص.
 - 58املدخل لدراسة اإلعالم اإلسالمي .عمارة جنيب - .القاهرة :الفاروق احلديثة1403 ،ه ـ -
1983م.
 - 59املسـ ؤولية اإلعالمية يف اإلسـالم .حممد سـيد حممد  -.القاهرة :مكتبة اخلاجني ،الرايض :دار
الرفاعي1403 ،هـ 1983 -م400 ،ص.
 - 60مفاهيم إعالمية من القرآن الكرمي :دراسة حتليلية لنصوص من كتاب هللا .سيد حممد سادايت
الشنقيطي  ..الرايض :دار عامل الكتب1406 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1986 -م)104 ،ص ( -دراسات يف
اإلعالم اإلسالمي والرأي العام).
ص ـ ـلب الفكر :دراس ـ ــات يف األدب والتاريخ واإلعالم اإلس ـ ــالمي .س ـ ــهيلة
 - 61من عُمق الروح و ُ
زين العابدين محاد - .جدة :الدار السعودية1405 ،هـ 1985م323 ،ص.
 - 62من قض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااي اإلعالم يف القرآن .رمض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الونــد[ - .الكويــت] :مطــابع اهلــدف ،د.ت،
323ص( - .عامل القرآن).
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صـ ـ ـلح احلديبيَة .سـ ـ ــليم عبدهللا حجازي - .جدة :دار املنارة،
 - 63منهج اإلعالم اإلسـ ـ ــالمي يف ُ
1406هـ 1986 -م350 ،ص.
 - 64موازين اإلعالم يف القرآن الكرمي .عز الـدين بليق - .بريوت :دار الفتح1403 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ -
1983م96 ،ص.
 - 65حنو إعالم إسالمي .كامل البوهي - .القاهرة( :؟)1404 ،هـ 1984 -م.
 - 66حنو بالغــة تليفزيونيــة يف الربامج الــدينيــة .إبراهيم إمــام - .الرايض :جهــاز تليفزيون اخلليج،
1403هـ 1983 -م( - .سلسلة حبوث ودراسات؛ .)4
 - 67النظرة اإلسـ ـ ـ ــالمية لإلعالم :حماولة منهجية .حممد كمال الدين إمام - .ط  - .2الكويت:
دار البحوث العلمية1403 ،هـ 1983 -م262 ،ص.
 - 68نظرايت اإلعالم اإلســالمي :املبادئ والتطبيق .منري حجاب - .اإلســكندرية :اهليئة املص ـرية
العامة للكتاب1402 ،هـ 1982 -م231 ،ص.
 - 69النفوذ اليهودي يف األجهزة اإلعالمية واملؤسـسـات الدولية .فؤاد سـيد عبدالرمحن الرفاعي- .
الكويت :مكتبة الصـحابة اإلسـالمية1408[ ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ]156 ،ص( - .نصـائح إسـالمية ،الدين
النصيحة؛ .)7
 - 70وس ــائل االتص ــال اجلماهريي يف اإلس ــالم .أس ــامة يوس ــف ش ــهاب - .عمان :دار الس ـؤال،
1401هـ 1980 -م.
 - 71وس ـ ــائل اإلعالم يف العص ـ ــر احلديث ودورها يف توجيه األفراد واجلماعات واجملتمعات وآاثرها
املضادة للدعوة اإلسالمية وما جيب اختاذه إزاءها .املؤمتر العاملي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة.
 املدينة املنورة اجلامعة اإلسالمية( ،؟).1 - 72وس ـ ـ ــائل اإلعالم املطبوعة يف دعوة اإلخوان املس ـ ـ ــلمني .حممد فتحي علي ش ـ ـ ــعري - .جدة؛
اخلَُرب :دار اجملتمع1405 ،هـ 1985 -م605 ،ص.
 - 73وس ــائل اإلعالم وأثرها يف وحدة األمة .حممد موفق الغاليني - .جدة :دار املنارة1405 ،هـ
 1985م295 ،ص. - 74الوس ــائل الص ــحفية وحتدايت اجملتمع اإلس ــالمي املعاص ــر .إجالل خليفة - .القاهرة :مكتبة
األجنلو املصرية1400 ،هـ 1980 -م323 ،ص.
 - 75الوظيفة اإلعالمية للش ـ ـ ــعر اإلس ـ ـ ــالمي املعاص ـ ـ ــر يف قض ـ ـ ــية فلس ـ ـ ــطني .حممد منري اجلنباز- .
الرايض :دار عامل الكتب1405 ،هـ 1984 -م583 ،ص.
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 - 76الوفود يف العهد املكي وأثرها اإلعالمي .علي رض ـ ـ ـ ـ ـ ـوان أمحد األس ـ ـ ـ ـ ـ ــطل - .الزرقاء :مكتبة
املنار1404 ،هـ 1984 -م302 ،ص.
املالحظات

املقصود ابإلعالم اإلسالمي :ما كانت معاجلتُه للموضوعات الواردة يف الكتاب من وجهة نظر
حتذيرا من اإلعالم املعادي أبشكاله املتعددة.1
إسالمية ،سواء أكان بشكل مباشر أم ً
عُ ِّرف اإلعالم اإلسالمي تعريفات متعددة ،أبرزها:
وصحيحا واثبتًا ،مستهدفًا تنوير الناس وتثقيفهم ومدَّهم
اضحا
ً
شرحا و ً
"نقل املبادئ أو شرحها ً
ومعربا عن عقلية اجلماهري ،ومراعاة األسلوب واللغة
ابملعلومات الصحيحة مبوضوعية ً
أيضاً ،
اليت ختاطب هبا اجلماهري".1
أو أنه:
"إعالم عن هللا وهلل":
أي محل مضامني الوحي اإلهلي ووقائع احلياة البشرية احملكومة بشرع هللا إىل الناس كافة،
وحسنها ونقائها وتنوعها مع املضامني احلقة اليت تعرض من
أبساليب
ووسائل تتفق يف مسوها ُ
َ
َ
خالهلا ،وهو حمكوم  -غايةً ووسيلةً  -مبقاصد الشرع احلنيف وأحكامه.1
احتوت القائمة على عناوين الكتب املطبوعة فقط ،دون البحوث واألطروحات واملقاالت ..
وهي كثرية ومتعددة اجلوانب ،وحباجة إىل جهود لتتبعها واستخراجها.
جاهدا بيان كل ما يتعلق ابلكتاب من معلومات ببليوجرافية ،وما مل ِّ
أص ْل إليه وضعت
حاولت ً
مكانه إشارة استفهام بني قوسني.
املدة الزمنية اليت ترتاوح بينها هذه اإلصدارات هي من عام 1386هـ إىل 1408هـ.
ما هو أول إصدار يف اإلعالم اإلسالمي؟ ومن هو أول من كتب فيه؟
أقدم كتاب يف اإلعالم اإلسالمي  -كما ورد يف القائمة  -هو كتاب "الرأي العام يف اإلسالم"
أقدم منه
حملمد عبدالرؤوف هبنسي ،الذي طبع عام 1386هـ املوافق 1966م ،ومل أعثر على َ
اترخيًا ،كما مل َأر من اعتمد من الباحثني اإلعالميني يف مراجعهم على أقدم منه اترخيًا ،ولكن
كتاب يف اإلعالم اإلسالمي  -على الرغم من قِّصر عمر
ال نستطيع القول :إنه مل يؤلَّ ْ
ف قبله ٌ
انقصا ما دام هناك حصر ببليوجرايف للكتب اإلعالمية
اإلعالم بشكل عام ،وسيكون اجلواب ً
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قد صدر ومل نطَّلع عليه ،وهو "دليل حبوث االتصال يف الوطن العريب" منذ ظهور الطباعة حىت
عام 1983م ،أتليف :عاطف عديل العبد  -كلية اإلعالم  -جامعة القاهرة.
وقد يكون يف ِّذكر بعض املعلومات عن هذا الكتاب حافز لبعض الباحثني كي يؤرخ للحركة
الثقافية يف اإلعالم اإلسالمي  ..كما ال يزال ابإلمكان سؤال األحياء من اإلعالميني املربزين
عن هذا األمر ،مثل إبراهيم إمام من مصر ،وزين العابدين الركايب من السودان.
يشمل الدليل املذكور اإلنتاج الفكري العريب يف جمال الدراسات اإلعالمية ،ما كتب منها ابللغة
العربية أو املرتجم إليها من أي لغة أخرى ،وذلك منذ ظهور أول كتاب مطبوع من اإلعالم،
وهو كتاب "غرائب املكتوجبي" لسليم سركيس ،املطبوع يف مطبعة السالم ابلقاهرة عام 1986م
حىت الربع األول من عام 1983م  ..ورصد اإلنتاج الفكري العريب يف جمال الدراسات اإلعالمية
يف املنطقة العربية ويف أماكن أخرى خارجها ابللغة العربية ،ويشتمل الدليل على ما يلي:
الرسائل اجلامعية :الدبلوم واملاجستري والدكتوراه.
البحوث العلمية ملراكز البحوث املتخصصة.
الكتب.
البحوث واألوراق املقدمة إىل املؤمترات والندوات.
املذكرات التعليمية املقررة على طالب مرحليت البكالوريوس أو الليسانس والدراسات العليا
بكليات اإلعالم وأقسامه ابملنطقة العربية.
الكثري يف هذا اجملال؛ حيث صدرت عام 1966م
الدليل إىل احملاوالت السابقة
وأضاف هذا
َ
ُ
قائمة ببليوجرافية مبقتنيات جامعة القاهرة يف الصحافة ،وكذلك املكتبة اإلعالمية يف اجلمهورية
العربية املتحدة من 1968 - 1896م خلليل صاابت يف العدد  42من جملة الكاتب العريب
 يوليو 1968م ،واإلنتاج الفكري يف الدراسات اإلعالمية يف اجلمهورية العربية املتحدة خلليلصاابت ،جملة الكاتب العريب  -إبريل 1976م ،والقائمة الببليوجرافية ابإلنتاج الفكري املصري
ِّ
ف
يف اإلعالم حملمد فتحي عبداهلادي :جملة الكاتب العريب  -إبريل 1976م ،كما قدم املؤل ُ
نفسه  -عاطف العبد  -الدليل الببليوجرايف لإلنتاج الفكري العريب يف جمال اإلعالم حىت عام
ُ
1979م مبنظمة اليونسكو.1
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أما عن الدراسة اإلعالمية للتاريخ اإلسالمي ،فقد يكون كتاب "اإلعالم يف صدر اإلسالم"
لعبداللطيف محزة  -يرمحه هللا  -هو أول كتاب يف ذلك؛ حيث طبع أوالً يف عام 1391هـ -
ِّ
ِّ
وخامتة هذا الكتاب:
مقدمة
1971م يف دار الفكر العريب ابلقاهرة ..وقد أملح إىل هذا يف
كبريا من قِّبَل أوساط كثرية ،كما فتح
إبراهيم إمام ،وأشري إىل أن هذا الكتاب قد القى ترحيبًا ً
أبو ًااب جديدة للباحثني اإلعالميني  ..لكن كتاب حممد عجاج اخلطيب "أضواء على اإلعالم
مؤخراَّ ،بني جوانب الضعف الكبرية يف هذا الكتاب ..وكذلك
يف صدر اإلسالم" الذي صدر ً
بعض األخبار الواهية اليت اتكأ عليها الكاتب وبىن عليها نظرايت إعالمية واستنتاجات علمية!
ختص اإلعالم اإلسالمي بشكل عام ،لتحديد
لوحظ أن أكثر العناوين الواردة يف هذه القائمة ُّ
معناه وبيان أصوله وقواعده وجوانب الدين اإلسالمي اإلعالمية املتعددة ..بينما القليل منها
تطرق إىل نو ٍاح ختصصية.
فهناك سبعة كتب حبثت يف القرآن الكرمي ،ومخسة يف التاريخ ِّ
الديين ،وكتاابن يف الرسول صلى
هللا عليه وسلم ،وسبعة يف الرتبية ،وستة يف الصحابة ،وستة أخرى يف التليفزيون ،ومخسة يف
اإلعالم السياسي (الرأي العام) ،وستة يف وسائل اإلعالم بشكل عام ،وكتاابن يف العالقات
العامة ،وثالثة يف اإلعالم املعادي ،وواحد يف األمن ،وواحد آخر يف املسؤولية.
وهبذه اإلحصائية البسيطة ميكن معرفة ما تطرق إليه وما مل يتطرق إليه ،وما حنن حباجة إىل
البحث فيه ودراسته.
ِّ
كتااب يف دراسة اإلعالن أو الدعاية من وجهة نظر إسالمية ،أو
فلم جن ْد بني القائمة  -مثالً ً -
عن ِّ
املخدرات وامل ِّ
سكرات ،ولو أن األخرية تدخل يف جمال الرتبية ،لكن شرها وتطاير شررها
ُ
يوجب استقال َهلا بدراسات مكثفة وعميقة ،كما ال جند معاجلة احلديث النبوي الشريف
يعي األساسي الثاين يف
إعالميًّا ،وال ختفى أمهية هذه الناحية؛ فاحلديث هو املصدر التشر ُّ
اإلسالم.
ال شك أن هناك أحبا ًاث أخرى طبعت يف كتب ،وهلا أمهية خاصة وداللة إسالمية قيِّمة يف نو ٍاح
إعالمية ذات صبغة عالية ،ولكن مل أمتكن من احلصول عليها أو معرفة معلومات كافية عنها
ألقيدها ضمن حمتوايت هذه القائمة ،مثل:
قرارات وتوصيات املؤمتر العاملي األول لإلعالم اإلسالمي.
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ميثاق جاكرات لإلعالم اإلسالمي.
دستور وكالة األنبياء اإلسالمية الدولية.
النظام األساسي ملنظمة إذاعات الدول اإلسالمية.
وما ذكرته يف هذه الفقرة ملحق بكتاب املسؤولية اإلعالمية يف اإلسالم ،فباإلمكان االطالع
عليها هناك.
(نشر يف جملة "التوابد" ابلرايض س 4ع ( 13ربيع األول 1412ه) )
ويعىن هذا املسرد مبا نشر من كتب اإلعالم اإلسالمي حىت عام 1411هـ)
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(ز)

األدب اإلسالمي

مسرد مبا نشر يف العامني  1435 – 1434هـ
أثر القرآن يف األدب العريب يف القرن األول اهلجري /ابتسـ ـ ـ ـ ــام مرهون الصـ ـ ـ ـ ــفار -.عمان :جهينة،
1434هـ 381 ،ص.
االجتاه اإلس ــالمي يف ش ــعر املرأة املص ـرية يف العص ــر احلديث :من س ــنة  1882حىت هناية القرن
العشرين :دراسة موضوعية فنية /سحر حممود عيسى -.القاهرة :دار احلكمة1435 ،هـ 357،ص
أ ِّ
حدث الليل /حممد عبدالرمحن املقرن -.الرايض :دار امليمان1435 ،هـ 275 ،ص.
أحســن القصــص النبوي /وليد قصــاب (ســلســلة طويلة لألطفال صــدرت عن دار احلضــارة ابلرايض

عام 1434هـ ،كل جزء منها يف  16ص).

األدب اإلسالمي /صباح نوري املرزوك -.عمان :دار صفاء1435 ،هـ 192 ،ص.
البناء الفين لقص ــيدة التفعيلة عند ش ــعراء رابطة األدب اإلس ــالمي العاملية /إعداد وليد بن عبدهللا

الدوســري؛ إشـ راف علي بن حممد احلمود -.الرايض :جامعة اإلمام حممد بن ســعود اإلســالمية ،كلية
اللغة العربية ،قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي1434 ،هـ ـ ـ ـ ـ ــ 501 ،ورقة (رسالة دكتوراه)
(مل ينشر).
تدابري القدر :قصـ ـ ــص واقعية هادفة /أتليف حممود شـ ـ ـ ــيت خطاب -.ط -.3دمشـ ـ ـ ــق :دار وحي

القلم1434 ،هـ 111 ،ص.
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التطور والتجديد يف األدب اإلسـالمي واألموي /محدي الشـيخ -.اإلسـكندرية :املكتب
اجلامعي احلديث1434 ،هـ 224 ،ص.
تقاليد التواصـ ـ ـ ـ ــل يف أدب اخلطابة العربية يف القرن األول اهلجري /أتليف س ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد بن
عبدهللا القرين؛ تقدمي ص ــاحل بن اهلادي رمض ــان -.الطائف :املؤلف1435 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ670 ،
ص.
مجاليات القص ـ ــيدة االس ـ ــالمية املعاص ـ ــرة :الص ـ ــورة ،الرمز ،التناص /رابح بن خويه-.
إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث1434 ،هـ 352 ،ص.
مجاليات القص ـ ـ ــيدة اإلس ـ ـ ــالمية املعاص ـ ـ ــرة :اإليقاع الش ـ ـ ــعري /رابح بن خوية -.إربد،
األردن :عامل الكتب احلديث1434 ،هـ 256 ،ص.
مجاليات القص ـ ـ ـ ــيدة اإلس ـ ـ ـ ــالمية املعاص ـ ـ ـ ــرة :الرتكيب اللغوي /رابح بن خوية -.إربد،
األردن :عامل الكتب احلديث1434 ،هـ 222 ،ص.
يف رحاب هللا :شعر /حممد إمساعيل جوهرجي -.جدة :الشاعر1435 ،هـ 335 ،ص.
حممود الوراق /أتليف وليد إبراهيم القصاب -.الرايض :دار األلوكة1434 ،هـ ــ 98 ،ص
(سلسلة أعالم إسالمية يف األدب والنقد).
معجم مصــطلحات األدب اإلســالمي /أتليف حممد بن عبدالعظيم بن عزوز -.الرايض:
دار كنوز إشبيليا1434 ،هـ 179 ،ص.
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مكة املكرمة يف عيون الشعراء العرب /عبدالرزاق حسني -.ط -.2مكة املكرمة :اندي
مكة الثقايف األديب -.بريوت :مؤسسة االنتشار العريب1434 ،هـ 282 ،ص.
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(ح)

املطبوع من مؤلفات احلافظ ابن أيب الدنيا
احلافظ أبو بكر عبدهللا بن حممد بن عبيد بن سفيان القرشي البغدادي (281 - 208هـ)ُّ ،
يعد من
عباقرة التأليف والتصنيف يف اترخينا اإلسالمي ،أما التأليف ،فقد عدد له الباحثون أكثر من مائيت
كتاب.
وأما التصنيف ،فقد كتب يف موضوعات جديدة ،و َّ
أعدها ورتبها يف كتب مستقلة ،مل تكن أمثاهلا
كثريا منها  -حىت اآلن  -يثري الدهشة واالستغراب،
معروفة يف عصره (القرن الثالث اهلجري) ،بل إن ً
أخبارا وحكاايت فريدة
للعبقرية الفذة يف االختيار والتبويب والتصنيف ،وهي يف مضموهنا ً
أيضا حتوي ً
وغريبة ،نقلها منه كثري من العلماء ورواة األخبار.
وقد صدق الذهيب عندما قال يف ترمجته :إن تصانيفه كثرية ًّ
جدا ،فيها ُخمبَّ ت وعجائب!
وإذا كانت املوضوعات اليت تطرق هلا فريدة يف ابهبا ،فإهنا ما زالت حتتفظ هبذا العنصر حىت عصران
هذا؛ مثل" :إنزال احلاجة ابهلل" ،و"االعتبار وأعقاب السرور واألحزان" ،و"انقالب الزمان" ،و"تغري
احملتضرين" ،و"اهلم
اإلخوان" ،و"اجلوع" ،و"احلذر والشفقة" ،و"ذم الضحك" ،و"الزفري" ،و"كتاب
َ
واحلزن" ،وغريها كثري.
يتكرر التطرق إليها حىت اآلن يف مؤلفات منفردة ،والبعض اآلخر قليالً ما تطرق إليها؛
وبعضها مل َّ
الرقَّة والبكاء" ،الذي مل يكتب فيه بعده سوى موفق الدين بن قدامة املقدسي صاحب
مثل كتاب " َّ
املغين ،وقد وفقين هللا لتحقيقها.
وال أعرف مؤل ًفا على مدى التاريخ اإلسالمي  -يف حدود مطالعايت  -أبدع يف التأليف والتصنيف
يف الرقائق مثل ابن أيب الدنيا!
أحدا،
حبرا يف الرواايت واألخبار ،وكان يؤدب غري واحد من أوالد اخللفاء ،وكان إذا جالس ً
لقد كان ً
إن شاء أضحكه ،وإن شاء أبكاه يف ٍ
آن واحد ،لتوسعه يف األخبار!
بقي أن نعرج على موضوعنا ،الذي هو ذكر ما طبع من مؤلفات هذا العامل اجلليل ،الذي قد يبعث
ما يذكر هنا إىل احلزن واالكتئاب ،عندما يُعرف أنه من بني مؤلفاته الكثرية هذه ،مل يُطبَع سوى تسعة
اردا،
كتااب! كثري منها تكرر حتقيقها ،وبعضها تكرر التحقيق فيها أربع مرات ،وما زال التكرار و ً
وثالثني ً
بينما ترقد بقية خمطوطاته يف خزائن مكتبات املخطوطات ،وقد كان الباعث على رصد هذه املؤلفات
أمرين:
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 - 1عمل فهرس ابألحاديث اليت رواها ابن أيب الدنيا ،فليس له مسند مستقل ،بل إن ما رواه من
اكتويت بنار البحث عن أحاديث رواها ،عند حتقيق
موزع بني كتبه الكثرية املشتتة ،وقد
األحاديث َّ
ُ
أحد كتبه ،فرغبت أن ِّ
أسهل على إخواين الباحثني ،وأُ ِّبرد أفئدهتم يف ذلك ،وأقدم ما رواه يف فهرست
شامل ألطراف األحاديث اليت وردت يف كتبه املطبوعة .وسيصدر عن دار ابن حزم يف لبنان ،إن شاء
هللا.
 - 2طلبت خمطوطة له لتحقيقها  -بعد رجاء وإذالل ٍ
نفس  -من أحد مراكز املخطوطات العربيةً،
تبني أهنا قد حققت يف اهلند منذ سنوات! وكنت أقول لنفسي :إن اجلهد الذي
فوصلتين صورهتا ،مث َّ
َ
مطبوعا ،فكيف مبن ال يقدر على هذا
بذلته يف البحث عما طبع كان كافيًا للبَ ْدء يف حتقيق ما مل أره
ً
البحث ،أو ال تتوافر لديه مفردات البحث ومصادره يف مثل هذا؟.
مث كانت هذه القائمة اليت ال ختفى فائدهتا.
أما املصادر اليت اعتمدت عليها يف بيان ما هو مطبوع من كتب احلافظ ابن أيب الدنيا ،فهي:
 - 1ذخائر الرتاث العريب اإلسالمي ،لعبداجلبار عبدالرمحن ،وهذا ابلنسبة للطبعات القدمية.
والغريب أال يورد صاحب "معجم املطبوعات العربية واملعربة" أي عنوان من عناوين كتبه!
 - 2مكتبة امللك عبدالعزيز العامة.
 - 3مكتبة امللك فهد الوطنية.
 - 4كربايت املكتبات التجارية ابلرايض.
 - 5املعرض الدويل السابع للكتاب ،الذي أقيم يف جامعة امللك سعود يف رجب 1414هـ ،ومل
نظرا لصعوبة املوقف!
أمتكن من رصد بياانت الطبعات املكررة كلها للكتب اليت رأيتها هناكً ،
وهذه قائمة مبؤلفات ابن أيب الدنيا املطبوعة:
 -اإلخالص والنية:

حققه وعلق عليه إايد خالد الطباع  -ديب :مركز مجعة املاجد للرتاث والثقافة ،دمشق :دار البشائر،
1413هـ 95 ،ص.
 -اإلخوان:

حتقيق وتعليق حممد عبدالرمحن طوالبة ،إشراف ومراجعة جنم عبدالرمحن خلف  -القاهرة :دار
االعتصام1408 ،هـ.
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 اإلشراف يف منازل األشراف:حتقيق وتعليق جمدي السيد إبراهيم  -القاهرة :مكتبة القرآن1410 ،هـ240 ،ص.
طبعة أخرى :قدم له وحققه وعلق عليه جنم عبدالرمحن خلف  -الرايض :مكتبة الرشد1411 ،هـ،
 454ص.
 -إصالح املال:

حتقيق ودراسة مصطفى مفلح القضاة  -املنصورة ،مصر :دار الوفاء1410 ،هـ 483 ،ص ؛ (أضواء
على االقتصاد اإلسالمي .)10
 االعتبار وأعقاب السرور واألحزان:قدم له وحققه وعلق عليه جنم عبدالرمحن خلف  -بريوت :مؤسسة الرسالة ،عمان :دار البشري،
1413هـ140 ،ص.
 األهوالدراسة وحتقيق وتعليق جمدي فتحي السيد  -اجليزة :مكتبة آل ايسر1413 ،هـ 319 ،ص.
 األولياء:حتقيق وتعليق جمدي السيد إبراهيم  -القاهرة :مكتبة القرآن1407 ،هـ 111 ،ص.
 -التهجد وقيام الليل:

حتقيق ودراسة مصلح بن جزاء بن فدغوش احلارثي ،إشراف عبدالعزيز بن راجي الصاعدي  -املدينة
املنورة ،قسم الدراسات العليا ،شعبة السنة1412 ،هـ 675 ،ورقة ( -رسالة ماجستري).
 -التواضع واخلمول:

حتقيق وتعليق لطفي حممد الصغري ،إبشراف جنم عبدالرمحن خلف  -القاهرة :دار االعتصام،
1408هـ289 ،ص.
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 التوبة:حتقيق وتعليق جمدي السيد إبراهيم  -القاهرة :مكتبة القرآن1411 ،هـ 192 ،ص.
 التوكل على هللا:حتقيق وتعليق جاسم الفهيد الدوسري  -الكويت :دار األرقم1404 ،هـ 115 ،ص.
طبعة أخرى :حتقيق وتعليق جمدي السيد إبراهيم  -القاهرة :مكتبة القرآن1406 ،هـ 70 ،ص.
طبعة أخرى :حتقيق وتعليق جاسم الفهيد الدوسري  -بريوت :دار البشائر1407 ،هـ 104 ،ص.
 حسن الظن ابلل:حتقق وتعليق جمدي السيد إبراهيم  -القاهرة :مكتبة القرآن1408 ،هـ 128 ،ص.
وخرج أحاديثه خملص حممد  -الرايض :دار طيبة1408 ،هـ 149 ،ص.
ط :2حققه وعلق عليه َّ
 احلِّلم:حتقيق جمدي السيد إبراهيم  -القاهرة :مكتبة القرآن1406 ،هـ 80 ،ص.
 ذم البغي:قدم له وحققه وعلق عليه جنم عبدالرمحن خلف  -الرايض :دار الراية1409 ،هـ 128 ،ص.
 ذم الدنيا:حتقيق املوكر  -لوس أجنلوس :جامعة كاليفورنيا1393 ،هـ 385 ،ص ( -رسالة دكتوراه).
طبعة أخرى :حتقيق وتعليق جمدي السيد إبراهيم  -الرايض :مكتبة الساعي1408 ،هـ 192 ،ص.
 ذم الغيبة والنميمة:حتقيق وتعليق جنم عبدالرمحن خلف  -القاهرة :دار االعتصام 139 -هـ 224 ،ص.
طبعة أخرى بعنوان" :الغِّيبة والنميمة" ينظر هناك.
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 -ذم املسكر:

قدم له وحققه وعلق عليه جنم عبدالرمحن خلف  -الرايض :دار الراية1409 ،هـ119 ،ص.
طبعة أخرى :حققه وعلق عليه ايسني حممد السواس  -بريوت :دار البشائر1412 ،هـ 88 ،ص.
 ذم املالهي:لندن :نشره روبسون ،مع ترمجة إجنليزية عام 1357هـ ،معه :بوارع اإلملاع /جملد الدين الطوسي.
طبعة أخرى :دراسة وحتقيق حممد عبدالقادر عطا  -القاهرة :دار االعتصام1407 ،هـ 95 ،ص.
 -الرضا عن هللا بقضائه:

حتقيق ضياء احلسن السلفي  -الدار السلفية1410 ،هـ 152 ،ص.
طبعة أخرى :حتقيق سعيد اللحام  -بريوت :دار الفكر اللبناين1412 ،هـ112 ،ص ( -املكتبة
اإلسالمية).
 الرقة والبكاء:حتقيق حممد خري رمضان يوسف  -الرايض :مكتبة العبيكان1414 ،هـ.
 الشكر لل عز وجل:القاهرة :مكتبة املعاهد العلمية1349 ،هـ 42 ،ص.
طبعة أخرى :القاهرة :مطبعة املنار :نشر حممد أمني رمضان املدين1349 ،هـ 104 ،ص.
طبعة أخرى :عُ ِّين إبخراجه أمحد حممد طاحون  -جدة :دار الشروق1398[ ،هـ] 119 ،ص.
ط :2عُ ِّين إبخراجه أمحد حممد طاحون  -القاهرة :مكتبة ومعرض اهلدااي1402 ،هـ123 ،ص.
طبعة أخرى :حتقيق بدر بن عبدهللا البدر  -الكويت :مكتبة ابن تيمية1405 ،هـ.
طبعة أخرى :حققه وعلق عليه ايسني حممد السواس؛ راجعه وخرج أحاديثه عبدالقادر األرنؤوط -
دمشق ،بريوت :دار ابن كثري.1405 ،
ط :2حققه وعلق عليه ايسني حممد السواس  -البياانت السابقة نفسها 1407 -هـ 196 ،ص.
طبعة أخرى :حتقيق طارق الطنطاوي  -القاهرة :مكتبة القرآن1412 ،هـ 95 ،ص.
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 -الصمت وحفظ اللسان:

حتقيق وتعليق حممد أمحد عاشور  -القاهرة :دار االعتصام1406 ،هـ365 ،ص.
طبعة أخرى بعنوان :الصمت وآداب اللسان /دراسة وحتقيق جنم عبدالرمحن خلف  -بريوت :دار
الغرب اإلسالمي1406 ،هـ 754 ،ص.
ط ،2مزيدة ومنقحة؛ حتقيق وتعليق حممد أمحد عاشور ،القاهرة :دار االعتصام1408 ،هـ365 ،
ص.
 العقل وفضله:وصححه حممد بن زاهد الكوثري  -القاهرة :مكتبة نشر الثقافة
عرف الكتاب وترجم للمؤلف َّ
َّ
اإلسالمية1365 ،هـ 32 ،ص.
طبعة أخرى :حتقيق وتعليق جمدي السيد إبراهيم  -القاهرة :مكتبة القرآن1408 ،هـ ،ص - 1
ص.71
يليه :كتاب اليقني /للمؤلف نفسه.
طبعة أخرى :حققه وعلق عليه لطفي حممد الصغري ،أشرف عليه وترجم ملؤلفه جنم عبدالرمحن خلف
 الرايض :دار الراية1409 ،هـ 96 ،ص. العمر والشيب:َّ
قدم له وحققه وعلق عليه جنم عبدالرمحن خلف  -الرايض :مكتبة الرشد1412 ،هـ 108 ،ص.
 -العيال:

قدم له وحققه وعلق عليه جنم عبدالرمحن خلف  -الدمام :دار ابن القيم1410 ،هـ ،جملدان
( )1032ص؛ (من أصولنا اإلسالمية يف بناء األسرة والنشء).
 الغيبة والنميمةحققه وعلق عليه عمرو علي عمر  -بومباي :الدار السلفية1409 ،هـ 168 ،ص.
طبعة أخرى بعنوان "ذم الغيبة والنميمة" ينظر هناك.
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 -الفرج بعد الشدة:

هللا آابد (اهلند)1313 ،هـ.
طبعة أخرى :أمحد آابد :مطبعة اندا أمحدي1323 ،هـ 40 ،ص.
طبعة أخرى :القاهرة :املطبعة احملمودية1354 ،هـ.
طبعة أخرى :حتقيق عماد فره؛ قدم له وراجعه حسن عبدالعال  -طنطا :مكتبة الصحابة1405 ،هـ.
خرجه وعلق عليه أبو حذيفة عبيدهللا بن عالية  -القاهرة :دار الراين للرتاث1408 ،هـ،
طَّ :2
96ص.
ومسَّى خمتصره" :األرج يف الفرج" ،وصدر يف طبعة قدمية
وقد اختصر هذا الكتاب اإلمام السيوطيَ ،
ابلقاهرة :املطبعة األدبية ،مع :تفريح املهج بتلويح الفرج :اجلامع للكتب الثالثة.
كما نشرته املكتبة العربية بدمشق سنة 1350هـ.
وأصدرته حديثًا مكتبة الثقافة الدينية ابلقاهرة سنة 1407هـ.
كما أصدرته دار الكتب العلمية ببريوت سنة 1408هـ بدراسة وحتقيق مصطفى عبدالقادر عطا.
 قضاء احلوائج:حتقيق وتعليق جمدي السيد إبراهيم  -الرايض :مكتبة الساعي1406 ،هـ 99 ،ص.
طبعة أخرى :حتقيق وتعليق جمدي السيد إبراهيم  -القاهرة :مكتبة القرآن1406 ،هـ 99 ،ص.
طبعة أخرى :حتقيق ودراسة عمرو عبداملنعم ُ -ج َّدة :مكتبة القلم؛ القاهرة :مكتبة ابن تيمية،
1414هـ 128 ،ص.
 -القناعة والتعفف:

حتقيق وتعليق جمدي السيد إبراهيم  -القاهرة :مكتبة القرآن1409 ،هـ 112 ،ص.
 جمابو الدعوة:حتقيق عبدالرمحن شرف الدين  -بومباي :دار القيِّمة1391 ،هـ (طبع بعنوان :كتاب جمايب الدعوة).
طبعة أخرى :دراسة وحتقيق حممد عبدالقادر عطا  -بريوت :دار الكتب العلمية1406 ،هـ192 ،
ص.
طبعة أخرى :حتقيق وتعليق جمدي السيد إبراهيم  -الرايض :مكتبة الساعي1407 ،هـ 144 ،ص.
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طبعة أخرى :حققه وعلق عليه مكتب التحقيق يف مؤسسة الرسالة  -بريوت :املؤسسة1407 ،هـ،
114ص.
 جمموعة الرسائل:طبعت يف مصر1354 ،هـ.
تشمل :التوكل على هللا ،احلِّْلم ،حسن الظن ابهلل تعاىل ،قضاء احلوائج ،األولياء.
ط ،جديدة :القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية؛ بريوت :دار الندوة اإلسالمية1408 ،هـ149 ،
ص.
 حماسبة النفس:حتقيق املستعصم ابهلل أيب هريرة مصطفى بن علي بن عوض  -بريوت :دار الكتب العلمية1406 ،هـ،
 96ص( ،طبع بعنوان :حماسبة النفس واإلزراء عليها).
طبعة أخرى :حتقيق وتعليق جمدي السيد إبراهيم  -الرايض :مكتبة الساعي1407 ،هـ 96 ،ص.
طبعة أخرى :دراسة وحتقيق أيب حامت عبدهللا الشرقاوي  -بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية1408 ،هـ،
 136ص.
 املرض والكفارات:حتقيق عبدالوكيل الندوي  -بومباي :املكتبة السلفية1411 ،هـ 231 ،ص.
 -مكارم األخالق:

حققه وشرحه وقدم له جيمز .أ .بلمي  -فيسبادن ،أملانيا :توزيع فرانز شتاينر1393 ،هـ ،ي  -يو،
 110 ،174ص (مع ترمجة ابإلجنليزية) ،ويبدو أن مكتبة ابن تيمية ابلقاهرة قد أعادت طبعه.
طبعة أخرى :حتقيق وتعليق جمدي السيد إبراهيم  -القاهرة :مكتبة القرآن1410 ،هـ 192 ،ص.
 -مكائد الشيطان:

مجع وحتقيق وتعليق جمدي السيد إبراهيم  -القاهرة :مكتبة القرآن1411 ،هـ 112 ،ص.
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 -من عاش بعد املوت:

القاهرة1325 ،هـ
طبعة أخرى :دراسة وحتقيق وتعليق مصطفى عاشور  -الرايض :مكتبة الساعي1407 ،هـ93 ،
ص.
طبعة أخرى :دراسة وحتقيق وتعليق مصطفى عاشور  -القاهرة :مكتبة القرآن1407 ،هـ 90 ،ص.
 -املنامات:

حتقيق وتعليق جمدي السيد إبراهيم  -القاهرة :مكتبة القرآن1409 ،هـ 239 ،ص.

 موسوعة رسائل ابن أيب الدنيا:حتقيق حممد عبدالقادر عطا وآخرين  -بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية1414 ،هـ 5 ،مج.
احملتوايت:
مج :1اليقني ،حسن الظن ،القناعة والتعفف ،العقل وفضله.
مج :2ذم الدنيا ،الغِّيبة والنميمة ،إصالح املال ،قضاء احلوائج.
مج :3الرضا عن هللا ،الشكر ،احللم ،الفرج بعد الشدة ،من عاش بعد املوت.
مج :4جمايب الدعوة ،األولياء ،اهلواتف ،املنامات.
مج :5الصمت وآداب اللسان.
 -اهلم واحلزن:

حتقيق جمدي فتحي السيد  -القاهرة :دار السالم1412 ،هـ 130 ،ص.

 -اهلواتف:

حتقيق وتعليق جمدي السيد إبراهيم  -القاهرة :مكتبة القرآن1408 ،هـ 160 ،ص.

 -الورع:

حتقيق احلافظ عزيز (بيك)  -حيدر آابد :املكتبة العزيزية1408 ،هـ.
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طبعة أخرى :حتقيق وتعليق أيب عبدهللا حممد بن محد احلمود  -الكويت :الدار السلفية1408 ،هـ،
 158ص.
وخرج أحاديثه مسعد عبداحلميد السعدين  -القاهرة :مكتبة القرآن1413 ،هـ،
طبعة أخرى :حققه َّ
 96ص.
 -اليقني:

القاهرة :مطبعة أنصار السنة احملمدية1358 ،هـ 158 ،ص.
طبعة أخرى :حتقيق أيب هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول  -بريوت :دار الكتب العلمية،
1407هـ 78 ،ص.
طبعة أخرى :حتقيق وتعليق جمدي السيد إبراهيم  -القاهرة :مكتبة القرآن1408 ،هـ ،ص - 73
ص126؛ طبع مع كتاب :العقل وفضله /للمؤلف نفسه.
(نشر يف جملة "عامل الكتب" ابلرايض مج  16ع ( ،3ذو القعدة ذو احلجة 1415هـ /مايو  -يونيو 1995م).
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(ط)
املستدرك على فهرس مؤلفات السيوطي املطبوعة
عندما يستفسر الباحث عن كتاب من كتب السلف ،فإن الذي يهمه يف ذلك أن يعرف :هل
طبع الكتاب أم ال؟ ومن هو الناشر؟ وهل صدر حمق ًقا أم بدون حتقيق؟ !
وهنا تكمن الفائدة من ذكر البياانت الببليوجرافية الكاملة للكتب ،وليس على الشكل
"الشعيب " الذي تورده أكثر الدورايت العربية ،حيث تلتزم بـ" اكليشة "رتيبة تقول فيها :صدر
مؤخرا كتاب كذا من أتليف فالن !
ً
وإذا كان الباحث القدير عبداإلله نبهان قد حاول حصر مؤلفات السيوطي املطبوعة ،وبذل
مطبوعا يف العدد األول من اجمللد الثاين
جهدا موف ًقا يف ذلك ،وأورد له أكثر من " "250مؤل ًفا
ً
ً
عشر من جملة عامل الكتب ،فإنه أشار يف مقدمته حبكمة وروية أن" هذه اجلريدة ستنمو،
وسيضاف إليها الكثري مما سيطبع من مؤلفات السيوطي يف املستقبل..".
وقد زاد من روعة" جريدته "أبن وثق نسبة الكتاب إىل السيوطي من املصادر الببليوجرافية
اليت ذكرهتا له.
فهرسا ملؤلفات السيوطي نسخ عام 903هـ ،صدر حمق ًقا
ومن املفيد هنا أن أشري إىل أن هناك ً
بقلم األستاذ حيىي حممود ساعايت رئيس حترير هذه اجمللة ..يف العدد السابق؛ حيث يضاف إىل
املصادر اليت توثِّق نسبة كتبه إليه!
وإذا كنت أستدرك على النبهان بعض ما فاته ذكره ،سواء مما طبع ومل يورده ،أو إيراد بياانت
جديدة يهم القارئ معرفتها ،مثل صدور الكتاب يف بلد آخر ،أو قام إبصداره انشر آخر ،أو
أنه صدر حمق ًقا ،أو أنه نشر حديثًا بينما ذكر الكاتب له طبعات قدمية جدًّا ،فإهنا من املؤكد
كثريا ما خيتصر البياانت ،ورمبا مل يتمكن من رؤية الكتاب فاعتمد
بياانت مفيدة ،وكان النبهان ً
على قوائم دور نشر أو غريها.
هذا وأستسمح القارئ يف أنين مل أمتكن من توثيق هذه الكتب بذكر مصادرها األساسية كما
فعل النبهان ،فقد أوردت هذا االستدراك على عجالة.
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وال تنقص هذه االستدراكات من عمل الباحث ،فهذه هي طبيعة األعمال الببليوجرافية اليت
ال ميكن التحكم يف رصدها إال إبجراءات "قانونية".
ومن املؤكد أن هناك من يستدرك على ما استدركت به على النبهان ،وأرجو أن يكون فيما
ذكرت الفائدة املرجوة ،ومن هللا أستمد العون والتوفيق.
 -1اآلية الكربى يف شرح قصة اإلسراء:

قال الكاتب" :نشرته دار ابن كثري بدمشق بتحقيق حميي الدين مستو 1987م" ،وتكملة
للبياانت السابقة أقول :إن مكان النشر هو دمشق وبريوت ،وقد اشرتكت مع دار ابن كثري
مكتبة دار الرتاث ابملدينة املنورة ،وذكر أماكن النشر يفيد الباحث ،كما أن هذه البياانت ختص
الطبعة الثانية (1408هـ1987 ،م) ،أما الطبعة األوىل فقد صدرت عام 1405هـ ابلبياانت
السابقة نفسها ،ويف 133ص ،سلسلة "مكتبة السيوطي ".1 -
 -2اإلتقان يف علوم القرآن:

من الطبعات اليت مل يوردها الكاتب:
•القاهرة :املطبعة املوسوية1278 ،هـ1861 ،م2 ،جـ يف 1مج.
•بريوت :عامل الكتب138 - ،هـ2 ،جـ يف  1مج.
وهبامش هذه الطبعة إعجاز القرآن للباقالين.
•ط :4القاهرة :مصطفى البايب احلليب1398 ،هـ2 ،جـ يف  1مج ،وأبسفل الصحائف إعجاز
القرآن للباقالين.
ويبدو أن هذه الطبعة من تصوير إحدى دور النشر احلديثة.
•بريوت :املكتبة العصرية1407 ،هـ4 ،مج.
وهي إعادة لطبعة القاهرة بتحقيق حممد أيب الفضل إبراهيم.
•بريوت :دار إحياء العلوم؛ الرايض :مكتبة املعارف1407 ،هـ2 ،جـ ،وقد قدم للكتاب وعلق
عليه حممد شريف سكر ومصطفى القصاص.

 -3أسباب ورود احلديث ،أو اللمع يف أسباب احلديث :حتقي ًقا وتعلي ًقا ودراسة.
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مل يورده الكاتب ضمن مؤلفات السيوطي املطبوعة.
وقد صدر بتحقيق حيىي إمساعيل أمحد ،ونشرته دار الكتب العلمية ببريوت1404 ،هـ.
 -4إسبال الكساء على النساء.
مل يورده الكاتب ضمن املؤلفات املطبوعة.
وقد صدر بتحقيق "أيب الفداء" يف بريوت :دار الكتب العلمية1405 ،هـ مذيالً بـ "حتفة
اجللساء برؤية هللا للنساء" للسيوطي نفسه ،ويقع الكتيبان يف  70ص.
 -5إسعاف املبطأ برجال املوطأ.
أيضا مع املوطأ لإلمام مالك بتحقيق سعيد
إضافة إىل الطبعات اليت أوردها الكاتب فقد طبع ً
حممد اللحام ،قدم له عارف احلاج ،بريوت :دار إحياء العلوم1408 ،هـ868 ،ص.
وطبع مع "تنوير احلوالك" يف القاهرة :مطبعة حممد علي صبيح134 - ،هـ ،وأصدرته مع
أيضا دار الندوة اجلديدة يف بريوت 139 -هـ3 ،جـ يف 1مج.
"تنوير احلوالك" ً
 -6أمساء املدلسني.
مل يورده الكاتب ضمن مؤلفات السيوطي املطبوعة.
وقد صدر ابلعنوان املذكور مع كتاب "طبقات املدلسني" البن حجر العسقالين ،حققهما:
حممد زينهم حممد عزب - ،القاهرة :دار الصحوة1407 ،هـ137 ،ص.
 -7األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية.
طبع هبذا العنوان ثالث طبعات ،بينما ذكره الكاتب بعنوان :األشباه والنظائر يف الفروع" :فروع
الفقه الشافعي" ،قال" :طبع مبكة وهبامشه ...مث طبع يف مصر عام 1359هـ وعلى
هامشه...".
وهذه البياانت انقصة  -كما يالحظ القارئ  -ومن األمهية مبكان ذكر الناشر خاصة ،طبع
يف القاهرة" طبعة أخرية "يف شركة ومكتبة مصطفى البايب احلليب ،وصدر عام 1378هـ،
1959م556 ،ص.
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كما نشرته دار إحياء الكتب العربية ابلقاهرة ويقع يف 582ص ،وأصدرته يف بريوت دار
الكتب العلمية عام 1403هـ ،ويقع يف 556ص ،ويبدو من عدد صفحاته أنه تصوير من
طبعة احلليب.
 -8األشباه والنظائر يف النحو.
طبع هبذا العنوان ،بينما أورده الكاتب بعنوان" األشباه والنظائر النحوية" ،وقد ذكر أنه حقق
اجلزء األول الصادر عن جممع اللغة العربية بدمشق عام 1985م ،أقول :وهو يقابل سنة
1406هـ ،وسنوات النشر اليت ذكرها ألجزاء الكتاب األربعة مفيدة؛ نظًرا ألن بعضها صدر
بدون ذكر للتاريخ.
كما صدر الكتاب يف طبعة أخرى مل يذكرها الكاتب ،وهي طبعة دار الكتاب العريب يف
بريوت عام 1404هـ ،وقد راجعها وقدم هلا فايز ترحيين.
 -9إفادة اخلرب بنصه يف زايدة العمر ونقصه.

مل يزد الكاتب على قوله" :صدر له طبعة ابهلند".
بينما الذي يفيد الباحث أنه صدر حديثًا عن مكتبة الوفاء جبدة عام 1407هـ بتحقيق
عبداحلميد منري شانوحة ،ويقع يف 37ص.

 -10اإلكليل يف استنباط التنزيل.
مل يورد الكاتب يف الطبعات اليت ذكرها أنه صدر حمق ًقا ،وقد صدرت له الطبعة الثانية عام
1405هـ عن دار الكتب العلمية يف بريوت بتحقيق سيف الدين عبدالقادر الكاتب ،ويقع يف
311ص.
 -11ألفية السيوطي يف علم احلديث ،أو نظم الدرر يف علم األثر.
صدر ابلعنوان األول يف الطبعة اليت ذكرها الكاتب بتصحيح أمحد حممد شاكر ،وقال الكاتب :
بعد مشروحة إبجياز بقلم حممد حميي الدين عبداحلميد "ومل يورد البياانت
"كما طبعت ُ
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الببليوجرافية له ،فهو من إصدارات املكتبة التجارية الكربى 136 -هـ ،ويقع يف 368ص،
وعنوانه يف هذه الطبعة" :ألفية السيوطي يف مصطلح احلديث".
كما صدر بعنوان" :ألفية احلديث "يف طبعته الثانية عن دار البصائر بدمشق عام 1400هـ،
ويقع يف 88ص (رسائل مفيدة . )2 -
وقد أعادت دار املعرفة ببريوت طباعة األلفية اليت صححها وشرحها أمحد حممد شاكر عام -
139هـ ،وهي يف 291ص.
 -12إنباء األذكياء حبياة األنبياء.
يضاف:
صدر ضمن "الرسائل التسع" للسيوطي الذي أييت ذكره.
 -13أمنوذج اللبيب يف خصائص احلبيب.
قال الكاتب" :مطبوع مبصر؟ ونشرته دار الكاتب ابلباكستان بتحقيق ظهور أمحد ظهور"؛
اهـ.
بياان أن الطبعة اليت ذكرها الكاتب يف ابكستان صدرت عام 1401هـ ،وتقع يف
وأزيد القارئ ً
63ص.
مشروحا بعنوان "اخلصائص النبوية ،املسماة ،فتح
بينما يفيد القارئ جدًّا أن يعرف أنه صدر
ً
الكرمي القريب شرح أمنوذج اللبيب يف خصائص احلبيب" أتليف حممد بن أمحد عبدالباري
األهدل - ،طُ - ،3جدة :مكتبة ُجدة1406 ،هـ245 ،ص.
 -14أنيس اجلليس.
منسواب للجالل السيوطي"؛ اهـ.
قال الكاتب" :طبع برتكيا
ً
وتوضيحا ملا ورد أقول :إنه طبع يف األستانة "إستانبول" عام 1295هـ دون ذكر الناشر ،ويقع
ً
يف 197ص.
 -15الباهر يف حكم النب صلى هللا عليه وسلم ابلباطن والظاهر.
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قال الكاتب" :طبع مبصر عام 1351هـ بعناية عبدهللا الصديق املغريب الغماري يف عشر ورقات
من القطع الصغري".
قلت :قد صدر بتحقيق وختريج حممد خريي فريايش أوغلو :قرأه عبدالفتاح أبو غدة - ،القاهرة،
حلب ،دار السالم1407 ،هـ89 ،ص.
 -16البدور السافرة عن أمور اآلخرة.

قال الكاتب" :صدرت له طبعة ابهلند سنة 1311هـ"؛ اهـ.
قلت :قد صدر بتحقيق حميي الدين مستو عن دار الرتاث ابملدينة املنورة عام 140 -هـ.

 -17بسط الكف يف إمتام الصف.

قال الكاتب" :نشر ضمن احلاوي للفتاوي" ،ومل ِّيزْد عليه ،وقد طبع بتحقيق عدانن أمحد جمود
يف جدة :مكتبة دار الوفاء ،فسح 1407هـ74 ،ص.
كما طبع حمق ًقا مع "جمموعة رسائل السيوطي" اآليت ذكرها.

 -18بشرى الكئيب بلقاء احلبيب.
يضاف:
صدرت له الطبعة الثانية يف القاهرة :مكتبة مصطفى البايب احلليب1389 ،هـ 78ص.
وصدر بتحقيق وتعليق جمدي السيد إبراهيم يف الرايض :مكتبة الساعي ،القاهرة :مكتبة القرآن،
1406هـ80 ،ص.
كما طبع مع كتاب" مجع الشتيت يف شرح أبيات التثبيت "أتليف حممد إمساعيل الصغاين،
بتصحيح حسن حممد املشاط ،الصادر عن مكتبة دار اإلميان ابملدينة املنورة يف طبعته الثالثة
عام 1404هـ ،ويقع يف 190ص.
 -19بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة.
زايدة على ما ذكره الكاتب فإنه قد صدرت له طبعة مصورة عن املكتبة العصرية ببريوت عام
 139هـ ،حتقيق حممد أيب الفضل إبراهيم2 ،جـ.216

 -20البهجة املرضية يف شرح األلفية البن مالك.
يضاف:
وقد طبع هبامش شرح ابن عقيل على األلفية يف القاهرة :دار إحياء الكتب العربية138 - ،هـ،
204ص.
 -21اتريخ اخللفاء.

الطبعة اليت ذكر الكاتب أهنا صدرت بتحقيق حممد حميي الدين عبداحلميد عن املكتبة التجارية
الكربى :الطبعة األوىل للكتاب كانت عام 1371هـ ،وتقع يف 535ص ،وقد صدرت مصورة
يف 139 -هـ دون بيان مكان النشر والناشر.
وهذا بيان بطبعتني أخريني مل يوردمها املؤلف:
القاهرة :إدارة الطباعة املنريية1351 ،هـ351 ،48 ،ص ،بريوت :دار الفكر140 - ،هـ،
484ص.
 -22أتويل األحاديث املومهة للتشبيه.
مل يورده الكاتب ضمن مؤلفات السيوطي املطبوعة.
وقد صدر بضبط وتعليق البسيوين مصطفى إبراهيم الكومي - ،جدة :دار الشروق1399 ،هـ،
188ص.
 -23تبييض الصحيفة يف مناقب اإلمام أيب حنيفة رضي هللا عنه.
اقتصر املؤلف على قوله" :طبع ضمن جمموع".
أقول :طبع مع "الرسائل التسع" اآليت ذكرها تفصيالً.
 -24التحبري يف علم التفسري.
قال الكاتب" :نشر بتحقيق فتحي عبدالقادر يف الرايض :مكتبة دار العلوم 1984م".
وهنا ثالثة استدراكات:
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 صدر الكتاب عن دار العلوم عام 1402هـ وليس 1984م ،ويقع يف 518ص ،وحمققههو فتحي عبدالقادر فريد ،وذكر النسبة مهم.
 صدر الكتاب نفسه عن دار املنار ابلقاهرة عام 1406هـ مع البياانت السابقة نفسها.أيضا.
 يف طبعة خاصة صدر الكتاب ابشرتاك دار املنار ابلقاهرة مع مكتبة املعارف ابلطائف ً -25حتذير اخلواص من أكاذيب القصاص.

ذكر الكاتب أنه صدر عن "مطبعة" املعاهد ابلقاهرة 1351هـ".
قلت :يستغىن عن املطبعة بذكر الناشر ،والطبعة اليت ذكرها هي اليت نشرهتا مكتبة عبدالواحد
التازي ،وتقع يف 84ص.

 -26حتفة األبرار بنكت األذكار.
مل يذكره الكاتب ضمن مطبوعات السيوطي ،وقد حقق نصوصه وعلق عليها حميي الدين
مستو ،وصدر عن مكتبة الرتاث ابملدينة املنورة عام 1407هـ120 ،ص (مكتبة السيوطي -
.)2
 -27حتفة اجللساء برؤية هللا للنساء.
قال الكاتب" :نشر ضمن احلاوي للفتاوي".
قلت :صدر بتحقيق "أيب الفداء" مذيالً بكتاب "إسبال الكساء على النساء" ِّ
املار ذكره ،ويقع
منفردا ،وهو رسالة خمتصرة يظهر لقارئها أن املصنف قد صنفها أوالً ،مث عندما
يف 8ص فقط ً
اجتمع رأيه يف املسألة وظهر له الدليل صنف رسالته املفصلة "إسبال الكساء "،الذي يقع يف
56ص.
 -28ختريج أحاديث شرح العقائد.
مل يورده الكاتب ضمن مطبوعات السيوطي.
وقد حققه وعلق عليه صبحي السامرائي ،وصدر يف الرايض عن دار الرشد عام 140 -هـ،
ويقع يف 68ص.
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وشرح العقائد هو لإلمام مسعود بن عمر التفتازاين (ت793هـ).
 -29تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي.
وهذه بياانت بطبعات أخرى للكتاب مل يوردها الكاتب:
بريوت :دار الكتب العلمية - ،ط1399 ،2هـ2 ،مج ،حققه وراجع أصوله عبدالوهاب
عبداللطيف ،بريوت :دار إحياء السنة النبوية ،مكة املكرمة :دار الباز - ،ط1399 ،2هـ2 ،
جـ يف  1مج .
حققه وراجع أصوله عبدالوهاب عبداللطيف -.الرايض :مكتبة الرايض احلديثة140 - ،هـ،
 2جـ يف  1مج.
حتقيق وتعليق عزت علي عطية ،موسى حممد علي -.القاهرة :دار الكتب اإلسالمية1400 ،
 1405هـ 2 ،مج. -30التذييل والتذنيب على هناية الغريب.

ذكر الكاتب الطبعة األوىل للكتاب اليت أصدرهتا دار الرفاعي ،وقد أصدرته الدار نفسها يف
طبعة اثنية عام 1403هـ ،ويقع يف 42ص ضمن سلسلة (املكتبة الرتاثية .)1 -

 -31التطريف يف التصحيف (التصحيف يف احلديث الشريف).
مل يورده الكاتب ضمن مطبوعات السيوطي.
وقد صدر بتحقيق علي حسني البواب - ،الرايض :دار الفائز1409 ،هـ104 ،ص.
 -32التعظيم واملنة يف أن أبوي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اجلنة.
يضاف:
طبع مع "الرسائل التسع" اآليت ذكرها.
التعليقة السنية على السنن النسائية ،انظر شرح سنن النسائي.
 -33تفسري اجلاللني.
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من الطبعات اليت مل يوردها الكاتب:
•القاهرة :ط ،2املطبعة البهية1302 ،هـ2 ،جـ يف  1مج ،وضع ابهلامش كتاب لباب النقول
يف أسباب النزول للسيوطي ،وكتاب يف معرفة الناسخ واملنسوخ البن حزم.
•القاهرة :مطبعة مصطفى احلليب1347 - 45 ،هـ2 ،جـ يف  1مج ،وهبامشه لباب النقول
يف أسباب النزول للسيوطي ،ومعرفة الناسخ واملنسوخ البن حزم ،ويف ذيل التفسري رسالة فيما
ورد يف القرآن الكرمي من لغات القبائل أليب قاسم بن سالم .
وقد طبع هذا الكتاب بعنوان "تفسري القرآن الكرمي".
•وأعادت طباعة الكتاب ابلبياانت السابقة دار الدعوة إبستانبول ابالشرتاك مع مكتبة احلرمني
ابلرايض ،بعد عام 1400هـ (140 -هـ)  -القاهرة :ط ،3مكتبة مصطفى احلليب1374 ،هـ،
 2جـ يف  1مج ،وبذيل صحائفه رسالة تتضمن ما ورد يف القرآن الكرمي من لغات القبائل أليب
القاسم بن سالم ،وابهلامش لباب النقول يف أسباب النزول للسيوطي ،ومعرفة الناسخ واملنسوخ
البن حزم ،واأللفية يف تفسري غريب ألفاظ القرآن أليب زرعة العراقي.
تصويرا عام
• أعادت دار الرتاث ابلقاهرة طباعة الكتاب السابق (ط 3مصطفى احلليب)
ً
1397هـ 2 ،جـ يف  1مج.
• الرايض :مكتبة الرايض احلديثة140 - ،هـ527 ،ص.
• بريوت :ط  ،2دار املعرفة1404 ،هـ.
مذيالً بكتاب لباب النقول يف أسباب النزول للسيوطي.
ومن شروحات تفسري اجلاللني:
•حاشية أمحد الصاوي على تفسري اجلاللني - ،القاهرة :دار إحياء الكتب العربية139 - ،هـ.
• الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية ملؤلفه سليمان عمر اجلمل،
وهبامشه تفسري اجلاللني للسيوطي واحمللي ،ومعه إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب
والقراءات يف مجيع القرآن أليب البقاء عبدهللا بن احلسني العكربي ،ويليه مفحمات األقران
للسيوطي - ،القاهرة :عيسى البايب احلليب139 - ،هـ 4 ،جـ.
وطبعة أخرى مصورة عن الطبعة السابقة يف القاهرة :دار املنار140 - ،هـ 4 ،جـ.
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 -34تناسق الدرر يف تناسب السور.
ذكر له الكاتب طبعة واحدة حمققة.
وهذه بياانت بطبعات أخرى له:
•القاهرة :ط  ،2دار االعتصام1398 ،هـ 166 ،ص (نوادر الرتاث .)3 -
دراسة وحتقيق عبدالقادر أمحد عطا.
وقد صدرت هذه الطبعة بعنوان :أسرار ترتيب القرآن .
وأصدره احملقق يف الطبعة التالية ابلعنوان األصلي:
•بريوت :دار الكتب العلمية ،مكة املكرمة :توزيع دار الباز1406 ،هـ159 ،ص.
دراسة وحتقيق عبدالقادر أمحد عطا .
•بريوت :ط ،2عامل الكتب1408 ،هـ199 ،ص.
حتقيق عبدهللا حممد الدويش.
 -35تنزيه األنبياء عن تسفيه األغبياء.

يضاف:
طبع ضمن "الرسائل التسع" اآليت ذكرها.

 -36اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير.
يضاف إىل ما ذكره الكاتب أنه طبع للمرة اخلامسة ابلقاهرة يف مكتبة ومطبعة مصطفى احلليب
 ويبدو أنه تصوير  -عام 1402هـ ،ويقع يف جزأين ،وأبسفل الكتاب :كنوز احلقائق يفحديث خري اخلالئق حملمد عبدالرؤوف املناوي.
ومن املفيد ذكره هنا أن علي بن أمحد العزيزي (ت 1070هـ) قام بشرح اجلامع الصغري ومساه
"السراج املنري شرح اجلامع الصغري يف حديث البشري النذير" ،وطبع يف املطبعة األمريية عام
1293هـ ،وطبعتها للمرة الثالثة ابلقاهرة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى احلليب عام 1377هـ.
وهبامش الكتاب حاشية شيخ اإلسالم حممد بن سامل احلفين (ت 1181هـ).
كما قام بشرحه حممد عبدالرؤوف املناوي (ت 1031هـ) يف كتابه املعروف "فيض القدير
شرح اجلامع الصغري".
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ومن طبعات هذا الكتاب طبعة املكتبة التجارية الكربى ابلقاهرة عام 1357 - 56هـ.
وصدر عن دار املعرفة ببريوت  -ويبدو أنه تصوير  -عام 140 -هـ ،ويقع يف  6جـ .
كتااب بعنوان "املغري على األحاديث املوضوعة
كما ألف أمحد بن حممد بن الصديق الغماري ً
يف اجلامع الصغري" ،وقد صدر يف بريوت عن دار الرائد العريب عام 1402هـ 139 ،ص.
أيضا ما قام به زهري الشاويش ،وهو "تبويب وترتيب أحاديث اجلامع الصغري
ومن املفيد ذكره ً
وزايدته" الذي صدر عن املكتب اإلسالمي ببريوت عام 1406هـ ،ويقع يف 56 ،172ص.
أيضا كتاب" :ترتيب أحاديث صحيح اجلامع الصغري وزايداته :جلالل الدين السيوطي،
وصدر ً
يوسف النبهاين ،حممد انصر الدين األلباين على األبواب الفقهية" ،رتبه وبوبه عوين نعيم
الشريف ،شرح غريب ألفاظه علي حسن علي عبداحلميد - ،الرايض :مكتبة املعارف- ،6 ،
1407هـ 4 ،جـ.
وصحيح اجلامع الصغري هو ما استخرجه حممد انصر الدين األلباين ،ونشره املكتب اإلسالمي
ببريوت عام 1402هـ ،ويقع يف  6جـ ،الطبعة الثالثة.
وكذلك" ضعيف اجلامع الصغري وزايداته الفتح الكبري "الذي صدر يف طبعته الثانية عن
املكتب اإلسالمي يف دمشق  -بريوت عام 1399 - 98هـ ،ويقع يف  6جـ.
والفتح الكبري الوارد ذكره يف العنوان السابق هو :الفتح الكبري يف ضم الزايدة إىل اجلامع الصغري
الذي قام بعمله يوسف بن إمساعيل النبهاين (ت 1350هـ).
كما أن للنبهاين نفسه "منتخب الصحيحني من كالم سيد الكونني صلى هللا عليه وسلم من
اجلامعني الكبري والصغري للسيوطي" ،وقد صدر بتعليق أيب تراب الظاهري عن دار القبلة للثقافة
اإلسالمية جبدة عام 140 -هـ ،ويقع يف 419ص.
 -37جزء يف صالة الضحى.
يضاف:
وقد صدر حمق ًقا ضمن" :جمموعة رسائل السيوطي" اآليت ذكرها.
 -38جزء فيه طرق حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم.
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مل يورده الكاتب.
وقد قام بتخرجيه اإلمام السيوطي ،وقدم له وضبط النص وعلق عليه علي حسن علي
عبداحلميد - ،عمان :دار عمار ،الرايض :توزيع مكتبة دار النفائس1408 ،هـ48 ،ص .
 -39احلاوي للفتاوي.
مؤخرا "السالم العاملية" ابلقاهرة ،بعد
يضاف إىل الطبعات اليت ذكرها الكاتب ما أصدرته ً
1400هـ (140-هـ)  2جـ يف  1مج.
 -40احلبائك يف أخبار املالئك.
يضاف:
صححه وعلق حواشيه أبو الفضل عبدهللا حممد الصديق الغماري - ،القاهرة :مطبعة دار
التأليف137 - ،هـ232 ،ص.
تصويرا عن الطبعة السابقة األصلية.
أما ما أورده الكاتب عن طبعة بريوت فقد تكون
ً
 -41احلجج املبينة يف التفضيل بني مكة واملدينة.
تكملة للبياانت اليت أوردها الكاتب ،وهي أنه طبع يف بريوت ،دمشق :اليمامة للطباعة والنشر،
بتحقيق عبدهللا الدرويش ،أقول :إن سنة النشر هي 1405هـ ،ويقع الكتاب يف 85ص.
 -42حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة.

من بني ما ذكره الكاتب" :مث طبع بتحقيق حممد أيب الفضل إبراهيم عام 1387هـ يف جملدين".
أقول :إنه صدر يف هذه الطبعة بعنوان ..." :يف اتريخ مصر "...بدل يف أخبار مصر ،وقد
صدر يف القاهرة عن دار إحياء الكتب العربية ،ويف اجلزء األول منه ص  - 166ص 254
كتاب "در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة".

 -43الدر املنثور يف التفسري ابملأثور.
يضاف:
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طبع وهبامشه كتاب "تنوير املقباس تفسري عبدهللا بن عباس" يف القاهرة :مؤسسة اخلاجني،
مصور من طبعة املكتبة اجلعفرية 1377هـ.
بغداد :مكتبة املثىن ،ويقع يف  6جـ ،وهو َّ
وتكملة للبياانت اليت ذكرها لطبعة دار الفكر ببريوت ،يهم القارئ أنه ضبط النص والتصحيح،
وأسندت اآلايت ،ووضعت احلواشي إبشراف دار الفكر ،ويقع يف  8جـ وليس يف  6جـ كما
ذكر الكاتب ،كما أن عدد صفحات هذه الطبعة ( )5731ص ،وليس ( )2500ص!
وقد َّ
أعد عمر بن غرامة العمروي" فهرس أحاديث الدر املنثور يف التفسري ابملأثور" وصدر عن
دار عامل الكتب ابلرايض عام 1408هـ ،ويقع يف 518ص.
 -44الدرجات املنيفة يف اآلابء الشريفة.

طبع بعنوان "الدرج املنيفة "،ضمن "الرسائل التسع" اآليت ذكرها.

 -45الدرر املنتشرة يف األحاديث املشتهرة.

يضاف:
صدر بتحقيق خليل حميي الدين امليس يف بريوت :دار العربية :توزيع املكتب اإلسالمي،
1404هـ203 ،ص.

 -46دفع التشنيع يف مسألة التسميع.
يضاف:
وقد طبع حمق ًقا ضمن "جمموعة رسائل السيوطي" اآليت ذكرها.
 -47ذيل طبقات احلفاظ للذهب.
وقد أورده الكاتب  -خطأ  -بعنوان" ذيل تذكرة احلفاظ للذهيب"؛ حيث إن ذيل التذكرة هو
أليب احملاسن احلسني .
وقال الكاتب" :وكان حسام الدين القدسي قد نشر ذيل تذكرة احلفاظ للسيوطي مع ذيول
أخرى على تذكرة احلفاظ بدمشق ومساها" :التنبيه واإليقاظ ملا يف ذيول تذكرة احلفاظ".
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قلت" :التنبيه واإليقاظ "...هو ألمحد رافع الطهطاوي ،كما يهم القارئ أن يعرف أنه قام
ابلتعليق على ما يف الذيول حممد زاهد الكوثري ،والطبعة املصورة اليت أشار إليها الكاتب واليت
أصدرهتا دار إحياء الرتاث العريب كانت بعد 1400هـ ،وتقع يف  166 ،454ص ،وهي
مصورة عن طبعة القدسي ابلقاهرة ودمشق ،كما سبق أن أصدرته دار الكتب العلمية ببريوت
مصورا بعد عام 1380هـ.
ً
 -48الرد على من أخلد إل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض.
تكملة ملا ذكره الكاتب من أنه "صدر يف بريوت سنة 1983م بتحقيق خليل امليس".
أقول :إن الناشر هو دار الكتب العلمية ببريوت ابالشرتاك مع دار الباز مبكة املكرمة ،ويقع
يف  200ص.
كما طبع ضمن "جمموعة الرسائل الكمالية  -اجملموعة الرابعة :يف االجتهاد والتقليد"- ،
الطائف :مكتبة املعارف140 - ،هـ ،واجملموعة تقع يف  408ص.
 -49الرسائل التسع.
هذا العنوان  -كما هو واضح  -عنوان جامع لتسع رسائل لإلمام السيوطي ،قدم هلا وشرحها
وعلق عليها حممد عز الدين السعيدي - ،ط  - ،2بريوت :دار إحياء العلوم1409 ،هـ،
320ص ،وهذه الرسائل هي:
•مسالك احلنفا يف والدي املصطفى صلى هللا عليه وسلم.
•الدرج املنيفة يف اآلابء الشريفة.
•املقامة السندسية يف النسبة املصطفوية.
•التعظيم واملنة يف أن أبوي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اجلنة.
•نشر العلمني املنيفني يف إحياء األبوين الشريفني.
•السبل اجللية يف اآلابء العلية.
•إنباه األذكياء يف حياة األنبياء عليهم السالم.
•تنزيه األنبياء عن تسفيه األغبياء.
•تبييض الصحيفة يف مناقب اإلمام أيب حنيفة رضي هللا عنه.
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 -50ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين.
مل يورده الكاتب ضمن مؤلفات السيوطي املطبوعة.
وقد صدر بتحقيق عدانن أمحد جمود يف جدة :دار الوفاء1405 ،هـ96 ،ص.
 -51السبل اجللية يف اآلابء العلية.
يضاف:
طبع ضمن "الرسائل التسع" املار ذكرها.
 -52سهام اإلصابة يف الدعوات املستجابة.
تضاف البياانت التالية لطبعات أخرى:
•املدينة املنورة :املكتبة السلفية138 - ،هـ48 ،ص.
•املدينة املنورة :املكتبة العلمية139 - ،هـ56 ،ص.
صححه وعلق عليه "القادري" [هكذا فقط].
• املدينة املنورة :مكتبة طيبة1403 ،هـ48 ،ص.
 -53شرح حديث أم زرع.
متصرف فيه ،وقد طبع مع "بغية الرائد "..على النحو التايل:
هذا العنوان َّ
بغية الرائد ملا تضمنه حديث أم زرع من الفوائد ،أتليف القاضي عياض بن موسى السبيت،
ومعه تفسري نفس احلديث للسيوطي ،حتقيق صالح الدين بن أمحد اإلدليب ،حممد احلسن
أجانف ،حممد عبدالسالم الشرقاوي - ،ط - ،2الرابط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
1402هـ239 ،ص.
 -54شرح سنن النسائي ،أو :التعليقة السنية على السنن النسائية.
يضاف:

226

كما أصدرته دار الفكر ببريوت ابالشرتاك مع مكتبة الرايض احلديثة يف الرايض ،بعد عام
تصويرا عن طبعة 1348هـ.
1400هـ ،ويقع يف  8أجزاء ضمن أربعة جملدات،
ً
 -55شرح الصدور بشرح حال املوتى والقبور.
يضاف إىل بياانت طبعة مؤسسة اإلميان اليت أوردها الكاتب ،أنه صدر للكتاب عن الدار
نفسها الطبعة الثالثة عام 1407هـ .
وتضاف الطبعتان التاليتان:
•جدة :دار املدين1405 ،هـ334 ،ص.
•دمشق ،بريوت :دار ابن كثري ،املدينة املنورة :مكتبة دار الرتاث1409 ،هـ463 ،ص.
حتقيق وتعليق يوسف على بديوي.
 -56صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم.
يضاف:
وصدر يف مكة املكرمة ،يليه خمتصر السيوطي لكتاب نصيحة أهل اإلميان البن تيمية ،وهو
بتعليق علي سامي النشار - ،توزيع دار الباز.
ويبدو أنه تصوير لطبعة 1366هـ اليت أوردها الكاتب ،ويقع يف 352ص.
 -57ضوء الشمعة يف عدد اجلمعة.
يضاف:
وقد طبع حمق ًقا ضمن "جمموعة رسائل السيوطي" اآليت ذكرها.
 -58طبقات املفسرين.
احملقق أن يذكر أن الكتاب صدر حمق ًقا ،حيث نشرته مكتبة وهبة يف القاهرة بتحقيق علي
فات َ
حممد عمر عام 1396هـ188 ،ص ،وطبعة أخرى راجعها وضبط أعالمها جلنة من العلماء
نشرهتا دار الكتب العلمية ببريوت عام 1403هـ175 ،ص.
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 -59طوق احلمامة.
مل يورده الكاتب ضمن مطبوعات السيوطي.
وقد صدر بتحقيق وتعليق وتقدمي مصطفى عاشور - ،القاهرة :مكتبة القرآن1407 ،هـ،
80ص.
 -60عمل اليوم والليلة.

مل يورده الكاتب.
وقد صدر بدراسة وحتقيق مصطفى عاشور - ،القاهرة :مكتبة القرآن ،الرايض :مكتبة الساعي،
املقدمة 1407هـ152 ،ص.

 -61الفارق بني املصنف والسارق.
مل يورده الكاتب.
وقد نشر حمق ًقا بقلم قاسم السامرائي يف جملة عامل الكتب مج 2ع 4ربيع الثاين 1402هـ ،ص
 - 741ص .752
 -62فاكهة الصيف وأنيس الضيف.
مل يورده الكاتب.
حققه وهذبه وعلق عليه حممد إبراهيم سليم - ،الرايض :مكتبة الساعي1408 ،هـ399 ،ص.
 -63قطف األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة.
مل يورده الكاتب.
حققه خليل حميي الدين امليس - ،دمشق ،بريوت :املكتب اإلسالمي1405 ،هـ312 ،ص.
 -64كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة.
يضاف إىل ما ذكره الكاتب معلومات مهمة لطبعتني حمققتني أخريني:
بريوت :عامل الكتب1407 ،هـ251 ،ص /دراسة وحتقيق حممد كمال الدين عز الدين.
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املدينة املنورة :مكتبة الدار1404 ،هـ148 ،ص /حققه وعلق عليه عبدالرمحن بن عبداجلبار
الفريوائي.
 -65الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة.
بريوت :ط  ،3دار املعرفة1401 ،هـ 2 ،جـ.
 -66لباب النقول يف أسباب النزول.

طبع هبامش تفسري اجلاللني يف الطبعات التالية له:
•القاهرة :املطبعة البهية - ،ط1302 ،2هـ.
•القاهرة :مطبعة مصطفى احلليب1347 - 45 ،هـ.
•القاهرة :ط ،3مطبعة مصطفى احلليب1374 ،هـ.
•القاهرة :دار الرتاث1397 ،هـ.
•إستانبول :دار الدعوة ،الرايض :مكتبة احلرمني140 - ،هـ.

•بريوت :ط  ،2دار املعرفة1404 ،هـ.
كما صدر مذيالً بـ "القرآن الكرمي وهبامشه كلمات القرآن :تفسري وبيان" حلسنني حممد
خملوف - ،دمشق؛ بريوت :دار اهلجرة ،مكة املكرمة :مكتبة املطبوعات اإلسالمية140 - ،هـ،
522ص.
ومذيالً بـ "كلمات القرآن :تفسري وبيان" حلسنني حممد خملوف - ،جدة ك دار القبلة للثقافة
اإلسالمية ،بريوت ،دمشق ،مؤسسة علوم القرآن1409 ،هـ612 ،ص.
•اللمع يف أسباب احلديث ،انظر أسباب ورود احلديث.
 -67اللمعة يف حتقيق الركعة إلدراك اجلمعة.
يضاف:
وقد صدر حمق ًقا ضمن "جمموعة رسائل السيوطي" اآليت ذكرها.
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 -68اللمعة يف خصائص يوم اجلمعة.
مل يورده الكاتب.
وقد صدر ضمن "جمموعة رسائل السيوطي" كما يف الفقرة التالية:
 -69جمموعة رسائل السيوطي.
مل يذكره الكاتب.
وقد صدر بتحقيق أيب هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول ،سامل بن أمحد بن عبداهلادي
السلفي ،حممود حممد حممود نصار - ،القاهرة :مكتبة الرتاث اإلسالمي1408 ،هـ375 ،ص.
وهذه الرسائل هي:
•بسط الكف يف إمتام الصف.
•اللمعة يف حتقيق الركعة إلدراك اجلمعة.
•اللمعة يف خصائص يوم اجلمعة.
•ضوء الشمعة يف عدد اجلمعة.
•دفع التشنيع يف مسألة التسميع.
•املصابيح يف صالة الرتاويح.
•جزء يف صالة الضحى.
 -70املدرج إل املدرج.
قال الكاتب" :نشرته الدار السلفية للطباعة والنشر يف الكويت سنة 1400هـ يف 52ص
بتحقيق صبحي البدري السامرائي".
أقول :ال أعرف أن الكتاب صدر مستقالًّ ابلعنوان املذكور ،بل صدر حتت عنوان "جمموعة
رسائل يف احلديث" ،من بينها "املدرج إىل املدرج" للسيوطي ،و"مسند املقلني عن األمراء
والسالطني" لتمام بن حممد البجلي الرازي (ت 414هـ) ،وبقية البياانت اليت أوردها الكاتب
صحيحة ،واجملموعة كلها تقع يف 71ص.
 -71املزهر يف علوم اللغة وأنواعها.
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نظرا النتشارها:
تضاف البياانت التالية لطبعات مصورة أخرى يفيد القارئ ذكرها ً
•صيدا ،بريوت :املكتبة العصرية1406 ،هـ 2 ،جـ.
شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه حممد أمحد جاد املوىل ،حممد أبو
الفضل إبراهيم ،علي حممد البجاوي.
•وابلبياانت السابقة نفسها نشر الكتاب عام 1408هـ1987 ،م.
•وابلتحقيق السابق أصدرته دار الرتاث ابلقاهرة يف طبعة اثلثة عام 138 -هـ 2 ،جـ.
 -72مسالك احلنفا يف والدي املصطفى.
يضاف:
طبع مع "الرسائل التسع" للسيوطي املار ذكرها.
 -73املستظرف من أخبار اجلواري.

قال املؤلف" :نشره صالح الدين املنجد بدار الكتاب اجلديد ببريوت1962 ،م".
بياان للطبعة األوىل.
وقد يكون ما ذكره ً
فقد صدر يف طبعته الثانية عام 1396هـ من الدار نفسها ،ويقع يف 80ص ضمن سلسلة
(رسائل ونصوص .)2 -

 -74مسند أيب بكر الصديق رضي هللا عنه.

مل يورده الكاتب.
وقد حققه وكتب حواشيه عبدهللا بن حممد بن الصديق الغماري ،نسقه وأشرف على طبعه
عبدالشكور عبدالفتاح فدا - ،مكة املكرمة :مكتبة ومطبعة النهضة احلديثة1402 ،هـ،
255ص ،كما صدر بتحقيق "احلافظ عزيز بيك" ،قدمه واعتىن بطبعه ونشره خمتار أمحد
الندوي - ،ط - ،2بومباي :الدار السلفية1404 ،هـ236 ،ص.
 -75مسند أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها.
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مل يورده الكاتب.
وقد صححه وعلق عليه حممد غوث الندوي ،قدمه واعتىن بطبعه ونشره خمتار أمحد الندوي،
 بومباي :الدار السلفية1401 ،هـ217 ،ص. -76املصابيح يف صالة الرتاويح.
يضاف:
وقد صدر حمق ًقا ضمن "جمموعة رسائل السيوطي" املار ذكرها.
 -77املطالع السعيدة..
يضاف:
وهو شرح السيوطي على ألفيته املسماة بـ :الفريدة يف النحو والتصريف واخلط.
حتقيق وشرح طاهر سليمان محودة - ،اإلسكندرية :الدار اجلامعية للطباعة والنشر1401 ،هـ،
493ص.
 -78معرتك األقران يف مشرتك القرآن.
ذكر الكاتب أنه طبع منه جملدان بعنوان "معرتك األقران يف إعجاز القرآن" بتحقيق حممد علي
البجاوي عام 1970 - 69م مبصر بدار الفكر العريب .
أقول :قد رأيت ثالثة جملدات ،وقد طبعت بني األعوام 1393 - 90هـ.
كما صدر الكتاب نفسه بعنوان" :معرتك األقران يف إعجاز القرآن" ،وقد ضبطه وصححه
وكتب فهارسه أمحد مشس الدين - ،بريوت :دار الكتب العلمية1408 ،هـ.
 -79معجم األدوات النحوية وإعراهبا يف القرآن الكري.
مل يذكره الكاتب.
ويبدو أنه فصل منزوع من كتاب "اإلتقان يف علوم القرآن".
وقد صدر بتحقيق عبدالعزيز عز الدين السريوان ،يوسف علي بديوي - ،دمشق :دار ابن
هانئ1408 ،هـ215 ،ص.
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 -80مفتاح اجلنة يف االحتجاج ابلسنة.
مل يورده الكاتب.
•وقد أصدرته يف طبعة اثلثة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة عام 1399هـ80 ،ص.
أيضا عن املطبعة السلفية ومكتبتها ابلقاهرة عام 1400هـ47 ،ص.
•وصدر يف طبعة اثلثة ً -
•وصدر عن مكتبة الدار ابملدينة املنورة عام 1402هـ54 ،ص.
 -81مفتاح اجلنة يف االعتصام ابلسنة.
يضاف:
صدر بتحقيق ودراسة مصطفى عاشور - ،الرايض :مكتبة الساعي1407 ،هـ128 ،ص.
 -82مفحمات األقران يف مبهمات القرآن.
من بني ما ذكره الكاتب أنه طبع "على هامش الفتوحات اإلهلية لسليمان اجلمل ".
من
أضيف :وقد طبع الكتاب األصل "الفتوحات اإلهلية" وهبامشه تفسري اجلاللني ،وإمالء ما َّ
به الرمحن يف القاهرة مبطبعة عيسى البايب احلليب عام 139 -هـ ،ويقع يف  4جـ.
وقد أعادت دار املنار ابلقاهرة تصويره عام 140 -هـ.
وصدرت طبعة أخرى لكتاب "مفحمات األقران "...وقد قدم له وعلق عليه حممد إبراهيم
سليم - ،القاهرة :مكتبة القرآن ،الرايض :مكتبة الساعي ،املقدمة 1408هـ176 ،ص.
 -83مقامات السيوطي األدبية والطبية.
يضاف:
كما صدر بعنوان "مقامات السيوطي" بتحقيق عبدالغفار سليمان البنداري ،حممد السعيد
بسيوين زغلول - ،بريوت :دار الكتب العلمية1406 ،هـ127 ،ص.
 -84املقامة السندسية يف النسبة املصطفوية.
يضاف:
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كما طبع ضمن "الرسائل التسع" للسيوطي ،املار ذكرها.
 -85منتهى اآلمال يف شرح حديث إمنا األعمال.
مل يزد الكاتب على قوله" :مطبوع!"
أقول :قد صدر بدراسة وحتقيق مصطفى عبدالقادر عطا - ،بريوت :دار الكتب العلمية،
1406هـ190 ،ص.
 -86املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي.
تبياان لقول الكاتب" :وذكر يف نشرة أخبار الرتاث العريب  27 :34أن حممد العبيد اخلطراوي
ً
حقق هذا الكتاب ودفع به إىل املطبعة" أقول :قد صدر بتحقيق املذكور عن مكتبة دار الرتاث
ابملدينة املنورة عام 1409هـ 208 ،ص (مكتبة السيوطي .)4 -
 -87املنهج السوي واملنهل الروي يف الطب النبوي.

يف ملحق الفهرس أورده الكاتب بعنوان "املنهج النبوي يف الطب النبوي" ،وذكر أن صالح
بركات أعلن أنه أجنز حتقيقه وأنه قيد الطبع ،نشرة أخبار الرتاث .10 :34
أقول :قد صدر ابلعنوان الذي أثبتُّه بتحقيق وختريج حسن حممد مقبويل األهدل - ،بريوت:
مؤسسة الكتب الثقافية ،صنعاء :مكتبة اجليل اجلديد1406 ،هـ502 ،ص.

 -88نزهة اجللساء يف أشعار النساء.

يضاف:
نشر بدارسة وحتقيق عبداللطيف عاشور يف القاهرة :مكتبة القرآن1406 ،هـ100 ،ص.

 -89نزهة العمر يف التفضيل بني البيض والسود والسمر.
مل يزد الكاتب على قوله" :طبع مبطبعة الرتقي بدمشق يف 16ص".
قلت :قد صدر بتحقيق وتعليق مسري حسني حليب - ،القاهرة :مكتبة الرتاث اإلسالمي،
1408هـ82 ،ص.
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 -90نزول الرمحة يف التحدث ابلنعمة.
اقتصر الكاتب على قوله" :طبع ابهلند!"
بينما صدر بتحقيق عبداحلميد منري شانوحة يف جدة :مكتبة دار الوفاء1407 ،هـ39 ،ص.
 -91نزول عيسى ابن مري آخر الزمان.
مل يورده الكاتب.
وقد قام بدراسته وحتقيقه حممد عبدالقادر عطا - ،بريوت :دار الكتب العلمية1405 ،هـ،
94ص.
ويبدو أن الكتاب نفسه طبع مع "املعجم الصغري" للطرباين ،الذي أصدرته دار الكتب العلمية
ببريوت عام 1403هـ؛ حيث ورد يف آخره :ذكر ما ورد أن الدجال ينزل ...وينزل عيسى
للسيوطي ،وهللا أعلم.
 -92نشر العلمني املنيفني يف إحياء األبوين الشريفني.

قال الكاتب" :صدر له ابهلند طبعتان!"
قلت :قد صدر ضمن "الرسائل التسع" للسيوطي ،املار ذكرها.
نظم الدرر يف علم األثر ،انظر ألفية السيوطي يف علم احلديث.

 -93وصول األمان أبصول التهان.
أورد الكاتب بياانت انقصة لبعض الطبعات ليس فيها ما يشري إىل أنه قد حقق ،بينما صدر
بتحقيق وتعليق جمدي السيد إبراهيم - ،الرايض :مكتبة الساعي1407 ،هـ80 ،ص.
ويف امللحق رقم ( )2أورد الكاتب عناوين تسعة كتب فيها دراسة عن اإلمام السيوطي،
ويضاف إىل ما ذكر الكتاابن التاليان:
•جالل الدين السيوطي :مسريته العلمية ومباحثه اللغوية /أتليف مصطفى الشكعة - ،القاهرة:
مكتبة مصطفى احلليب1401 ،هـ350 ،ص (موسوعة الدراسات السيوطية .)1 -
•قرب اإلمام السيوطي وحتقيق موضعه /بقلم أمحد تيمور - ،القاهرة :املطبعة السلفية،
1346هـ24 ،ص.
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نشر يف جملة "عامل الكتب" ابلرايض  -حمرم  1412هـ
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اثلثًا :املكتبات
()1

املرشد املكتب

كتبت ضمن مقال نشر منذ أكثر من عشرين عاماً ،مصطلحاً امسه "املرشد املكتيب" ،وأشرت
إىل مهمته ،ورجوت املكتبات أن هتتدي به ،ومل يكن يف صدر املقال ،فلعله مل يُقرأ ،واملهم أنه
مل يعمل به ابملفهوم الذي اقرتحته.
ومهمة املرشد املكتيب _ الذي أقرتحه  -هي إرشاد الباحثني إىل مصادر ومراجع املعلومات
أخص هنا املوضوعات اإلسالمية يف علوم القرآن واحلديث والعقيدة
اليت يريدون الكتابة فيها ،و ُّ
والفقه والسلوك والثقافة اإلسالمية ،ويكون هذا "املرشد" واسع االطالع ،ابحثاً ،انفذ الذكاء،
قوي الذاكرة ،عارفاً ابملصادر ،حافظاً ملعظم عناوين املراجع أبنواعها ،بل ومطلعاً على فصوهلا
َّ
وأبواهبا ،فإذا ذُكر له موضوع عرف مصادره مباشرة ،وإذا كان يف الفروع أدرك مظانه ،وعلم أن
مسائله أتيت حتت األصل العام كذاُّ ،
فيدل الباحث عليها بفطنته وثقافته واطالعه.
وكثري من الباحثني وطالب الدراسات العليا ال يعرفون كيف يبحثون وأين ،واملشرفون عليهم
غري ِّ
(متفرغني) هلم ،فيستعينوون آبخرين ،أو يذهبون إىل املكتبات فيطلبون الكتب ،فيصيبون
بعضها ويفوهتم منها الكثري.
واملرشد املكتيب هنا هو ِّطلبتهم ،وينبغي أن يكون وجهتهم األوىل ،مما خيفف عنهم الكثري من
األتعاب ،ويوفر عليهم األوقات ،ويتعلمون منه دروساً عملية يف البحث واملراجع ،ويستفيدون
منه أكثر من حماضرات نظرية طويلة من أساتذهتم يف اجلامعات.
يسمون هبذا االسم ،بل هم
و ُّ
احلق أن املكتبات ال ختلو من املرشدين املكتبيني ،ولكنهم ال َّ
ختتص ابستقبال الكتب من
موظفون يف إدارة تسمى (إدارة اجملموعات العامة) ،وهي إدارة ُّ
قسم التصنيف والفهرسة بعد تكعيبها ،فيوزعها موظفوها على موضوعاهتا كما هي مرقمة،
وتسمى عملية (الرتفيف) ،كما يستقبلون الطلبة والباحثني ،فيذكرون هلم موضوعهم ،فيبحثون
َّ
يسمى (رؤوس املوضوعات)،
هلم عن الكتب مبسمياهتا ،أو مبوضوعاهتا ،يف تقنني خمزن عندهم َّ
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وينتخبون منها بضعة كتب من بني العشرات أو املئات ،ويعطون مستخرجاً منها للباحث،
وحيضر له الكتب املطلوبة.
ليذهب إىل موظف آخرُ ،
وهناك بعض االختالفات الشكلية يف استقبال الباحثني ،فقد تكون هناك إدارة أخرى متفرعة
املهم هو من يسعفهم ابلكتب واملراجع اليت ختص حبوثهم،
أو مكتب مستقل يبحث هلم ...و ُّ
وأولئك موظفون عاديون جداً ،ثقافتهم قليلة ،قد ال تتجاوز العناوين و ٍ
كم من رؤوس
املوضوعات ،وال اطالع هلم على البحث والتحقيق ،واملراجع وتفعيلها.
واملرشد املكتيب الذي اقرتحته يفيد املكتبة يف هذا الفن وغريه ،إنه يفيدها يف قسم التزويد (تنمية
اجملموعات) أيضاً ،وهي اليت تشرتي الكتب اجلديدة ،فيزود املكتبة ابلعناوين املهمة منها؛
لثقافته واطالعه ،حيث يكون شأنه التجوال بني املكتبات ،وحضور جمالس العلم والعلماء.
فاملرشد هنا يكون عنصراً فاعالً يف هذا القسم ،ويقرتح على املكتبة املهم واجلديد يف عامل
الكتاب ،وأهم املوضوعات اليت يبحث فيها الباحثون ..وهذا املثقف الواسع االطالع يكون
مرجعا جلميع األقسام ،وحىت لسعادة مدير املكتبة ،وهو يصنَّف عادة يف قائمة (عشاق
ً
الكتب) ،وهم موجودون يف كل بلد ،وكلهم أو معظمهم ليسوا أصحاب شهادات عليا ،ولكنهم
علما وفائدة منهم ...فهل من جميب؟!
أكثر ً
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() 2
سرقة الكتب
أعين السرقة من املكتبات العامة املهيَّأة للباحثني ،أما املكتبات اليت ختص األفراد ،وعدم رد
الكتب املستعارة منها ألصحاهبا قصداً ،فهو حبث آخر.
ومن املؤسف جداً أن تبقى السرقة من املكتبات مستمرة حىت يومنا هذا ،أبفانني وأالعيب ال

تبني بعد التحقيق معهم إثر اكتشافهم،
ختطر إال على ابل اجملرمني واللصوص املتمرسني ،وهو ما َّ
تبني أن كثرياً منهم هم من موظفيها (واملؤمتنني) على كتبها!
كما َّ
وال يظن القارئ أنين أحتدث عن املخطوطات والنوادر اليت تشتهر هبا بعض املكتبات يف عاملنا
اإلسالمي ،مثل مكتبة الظاهرية بدمشق اليت اختفت منها كميات من املخطوطات النادرة على
ثالث مراحل –كما مسعت -ومثل بعض املكتبات يف مصر ،ويف العراق ..ولكن أحتدث عن
وحيز
الكتب العادية ،والدورايت اليت مضى عليها بعض الزمن ...ومازال األمل يعتصر القلبُّ ،
يف النفس ،كلما تذكرت هذا الشخص وكتابه ،حيث مضى إىل بلد ،ووجل يف مكتباته ،فكان
يبحث عن صور يف دورايت معينة ،فإذا رأى فيها طلبته أخذها إىل احلمامات ونزع منها ما
أراد بوحشية ،وأعادها جرحية ممزقة مهيضة اجلناح .وعاد إىل بلده ليجمعها ويصدرها يف كتاب
لصاحل جهة حكومية ،وقد أخذ عليها مبلغاً كبرياً!
وعلى هامش ذكر الدورايت فقد قرأت أن يف البحرين ُسرقت صحيفتا (امليزان) و(اخلميلة) من
مركز عيسى الثقايف ،وقد صدرات يف حوايل عام 1370هـ.
يقشعر بدنه ملثل هذا األفعال الدنيئة ،فهي سرقة بكل معىن الكلمة ،وقد وضع هللا
إن املؤمن
ُّ
عقوبة قاسية هلؤالء وأمثاهلم حىت يرتدعوا وال يفكروا هبا أصالً ،ألهنم أيخذون جهداً لغريهم
غصباً وبدون أي رمحة ،وقد يَقتلون إذا اكتُشفوا أو ُمنعوا.
والسرقة من املكتبات جرمية معنوية أكثر مما هي مادية ،ألهنا حترم مجعاً من االستفادة من
كتب وحيدةٍ واندرة ،أو ٍ
العلوم ،فإذا كانت سرقةَ ٍ
فصول من كتاب مهم ،فكأن هذا اللص حرم
منورة ،وأمخد ضوء كوكب دري ،ويستحق
كتاب هداية ،فكأنه أطفأ مشعة َّ
الناس منه ،وإذا كان َ
أن يوصف أبنه لص مزدوج ،وأنه يستحق عقوبتني.
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وقد استدرك املكتبيون ما يلحق املكتبات من ضرر بعد جردها ،وعلموا أن هناك سرقات ال
يعرفون كيفيتها ،فوضعوا آالت تصوير للمراقبة يف أحناء املكتبة وزواايها ،ووضعوا موظفني
خمتصني يتابعوهنا ،إضافة إىل إجراءات أخرى ،مثل أتمني الكتاب بعالمات أو مواد خمفية،
حبيث ِّ
تصوت آلة إذا جاوزهتا ...وليست كل املكتبات كذلك.
والرتبية الدينية حلٌّ كبري هلذه املفسدة ،مث الرتبية املدرسية..
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() 3
أساس مكتبة إسالمية معاصرة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وأصحابه ومن وااله.
كثريا عن الكتب الشرعية اليت ينبغي لطالب العلم أن يبدأ هبا ،أو الكتب اإلسالمية اليت
أُسأل ً
أساسا ملكتبته الشخصية ،أو كتب مفيدة
ينبغي للمسلم أن حيرص على اقتنائها وتكون ً
للمطالعة ..وما إىل ذلك.
وإقبال املتعلمني على هذه الكتب خيتلف ابختالف درجاهتم الثقافية وبيئاهتم وأتثرهم ببعض
العلماء دون غريهم.
وهذا بيان ببعض الكتب اليت ميكن التثقف منها شرعيًّا ،كتبت أبسلوب عصري ،وإمنا هي
أتقصها ،يعين أهنا بعض املطلوب ،وقد يكون هناك ما يوازيها،
أمثلة للكتب املعاصرة ،ومل َّ
أو يكون أفضل منها.
أساسا أو نواة للمكتبة اإلسالمية الشخصية املعاصرة ،وكل
وميكن أن يكون ما أورده هنا ً
يضيف إليها ما يراه مناسبًا الهتمامه وختصصه .فهي أساس بناء ،وليست البناء كله،
و ِّ
ليَب عليها من شاء ما شاء من كتب أخرى تناسب مذهبه الفقهي وبيئته اإلسالمية
وثقافته التخصصية.
أما (املكتبة الرتاثية) فلها شأن آخر ،فهي حتتاج إىل عمل مستقل ،على هيئة هذا الدليل.

ففي اجملال العام (اإلسالم):
 تعريف عام بدين اإلسالم للشيخ علي الطنطاوي. اإلسالم ( 4جـ) للشيخ سعيد حوى.ويف الدعوة اإلسالمية:
 أصول الدعوة /عبدالكرمي زيدان. املستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة /عبدالكرمي زيدان.241

 كتب األستاذ فتحي يكن.ويف الوعظ واإلرشاد:
مؤلفات الشيخ حممد متويل الشعراوي.
ويف اإلعالم والرأي اإلسالمي:

 -كتب األستاذ سيد حممد سادايت الشنقيطي.

ويف الثقافة اإلسالمية واملطالعة وما إليها:
-

حملات يف الثقافة اإلسالمية لألستاذ عمر عودة اخلطيب.
الثقافة اإلسالمية وحتدايت العصر لألستاذ شوكت عليان ...ولألستاذ حممد قطب،
واألستاذ عبدالرمحن حسن امليداين ،وأمحد حممد مجال ..وغريهم.
كتب األستاذ أيب األعلى املودودي.
وكتب األستاذ أيب احلسن الندوي.
وكتب الشيخ علي الطنطاوي.
وكتب الشيخ حممد الغزايل ،وخاصة "قذائف احلق" ،و"احلق املر".
وكتب األستاذ يوسف القرضاوي.
وكتب األستاذ سيد قطب ،وأخيه حممد.

-

وكتب األستاذ عبدهللا علوان.
وكتب األستاذ حممد بن موسى الشريف (علم ،إبداع وتنوع يف التأليف ،فوائد غنية).
وسلسلة دعوة احلق ،الصادرة عن رابطة العامل اإلسالمي.
وسلسلة كتاب األمة ،الصادرة يف الدوحة.
وسلسلة اإلبداع والتفكري االبتكاري لألستاذ علي احلمادي (للشباب خاصة).

-

ويف األدعية واألذكار:
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 حصن املسلم /سعيد بن علي القحطاين. ورد اخلري /حممد خري يوسف.وكتب عن األسرة واملرأة يف اإلسالم:
 اجلامع يف الفقه اإلسالمي املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشريعة اإلسالمية/عبدالكرمي زيدان.
 املرأة بني الفقه والقانون /مصطفى السباعي. ماذا عن املرأة /نور الدين عرت. حراسة الفضيلة /بكر أبو زيد. تربية األوالد يف اإلسالم /عبدهللا علوان. كتب األستاذ حممد رشيد العويد.ويف رد الشبهات عن اإلسالم:
 موسوعة حماسن اإلسالم ورد شبهات اللئام ( 12جـ) /خنبة من الباحثني. موسوعة الرد على الشبهات واالفرتاءات املوجهة ضد اإلسالم /أمحد شوقي إبراهيم. وكتب األستاذ حممد عمارة يف املوضوع.ويف علوم القرآن:

 مباحث يف علوم القرآن للشيخ مناع القطان. -مباحث يف علوم القرآن لألستاذ صبحي الصاحل.

ويف التفسري:
 تفسري ابن كثري :هتذيب وترتيب ،هذبه األستاذ صالح اخلالدي. يف ظالل القرآن لألستاذ سيد قطب. تفسري التحرير والتنوير /حممد الطاهر بن عاشور.243

عز وجل /عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين.
 قواعد التدبر األمثل لكتاب هللا َّوتفسريه على هذه القواعد :معارج التفكر ودقائق التدبر.
 تفسري املدينة املنورة /خنبة من العلماء. الواضح يف التفسري ملؤلفه حممد خري يوسف.ويف آايت األحكام:

 تفسري آايت األحكام ،للشيخ حممد علي السايس. -املدخل العام إىل تفسري آايت األحكام ،صالح اخلالدي.

ويف القراءات:
 اإلضاءة يف بيان أصول القراءة /علي حممد الضباع.أيضا (إرشاد املريد إىل مقصود القصيد).
 وشرح الشاطبية ،له ً واألساس يف علم القراءات /علي بن ذراين اجلعفري.ويف التجويد كتب كثرية ،منها:
 التجويد املصور /أمين رشدي سويد.ويف علوم احلديث:

 أصول احلديث :علومه ومصطلحه لألستاذ حممد عجاج اخلطيب. حملات يف أصول احلديث لألستاذ حممد أديب الصاحل. -السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي /مصطفى السباعي.

ويف نصوص األحاديث:
كتااب هي أصول كتب السنة) ،للشيخ صاحل أمحد
 معامل السنة النبوية (وهو خالصة ً 14الشامي.
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 السلسلة الصحيحة والضعيفة ،وصحيح وضعيف اجلامع الصغري لأللباين.تصحيحا وتضعي ًفا"/
ويصطحب معها كتاب "تراجع العالمة األلباين فيما نص عليه
ً
حممد حسن عبداحلميد الشيخ.
ويف السرية النبوية:
 السرية النبوية دروس وعرب للشيخ مصطفى السباعي. الرسول صلى هللا عليه وسلم للشيخ سعيد حوى.ويف الشمائل احملمدية:
 موسوعة نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم ( 12جـ).ويف فقه السرية:

 فقه السرية للبوطي (كتبه قبل أن يبتلى ابلسياسة). -فقه السرية للشيخ حممد الغزايل ...ولغريمها.

ويف الصحابة رضي هللا عنهم:
 حياة الصحابة للكاندهلوي. صور من حياة الصحابة ..والتابعني لألستاذ عبدالرمحن رأفت الباشا.ويف اإلعجاز يف الكتاب والسنة:
 كتب األستاذ زغلول راغب النجار. وكتب عبداجمليد الزنداين. وكتب حممد علي البار. -إصدارات هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة برابطة العامل اإلسالمي.
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ويف جمال العقيدة:
 العقيدة اإلسالمية وأسسها للشيخ عبدالرمحن بن حسن امليداين. عقيدة املسلم للشيخ حممد الغزايل.ويف اإلهليات:
الوجود احلق /حسن هويدي.
هللا يتجلى يف عصر العلم /خنبة من العلماء األمريكيني.
قصة اإلميان بني الفلسفة والعلم والقرآن /ندمي اجلسر.
ويف الفرق واملذاهب:
امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة /الندوة العاملية للشباب
 املوسوعة َّاإلسالمي.
 احلداثة يف ميزان اإلسالم /عوض القرين. القراءة احلداثية للنص القرآين /حممد سامل النعيمي. العلمانية :نشأهتا وتطورها وآاثرها يف احلياة اإلسالمية املعاصرة /سفر احلوايل.ويف الشيعة:
 اخلطوط العريضة اليت قام عليها دين الشيعة /حمب الدين اخلطيب. وكتب إحسان إهلي ظهري.ويف الفقه اإلسالمي وأصوله:
 أصول الفقه ،للشيخ حممد اخلضري ،وحممد أبو زهرة ،ولألخوين وهبة وحممد الزحيلي. الفقه اإلسالمي وأدلته لألستاذ وهبة الزحيلي.وهناك ملخصات فقهية عديدة ،كل يف مذهبه.
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ويف الشريعة اإلسالمية ونظم اإلسالم:
 نظام اإلسالم لألستاذ حممد املبارك (عدة أجزاء).ويف مقارنة األداين:
 إظهار احلق /رمحة هللا اهلندي. الكتب املقدسة والعلم وأصل اإلنسان /موريس بوكاي. كتب الشيخ أمحد ديدات.ويف الصهيونية واليهودية وحبائلها:

 -موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية /عبدالوهاب املسريي ( 8جـ).

ويف الفلسفة اإلسالمية:

 كتب األستاذ خالد كبري عالل ،مثل :جناايت أرسطو يف حق العقل والعلم ،نقد فكرالفيلسوف ابن رشد احلفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم ،خمالفة الفالسفة املسلمني
لطبيعيات القرآن الكرمي..

ويف علم النفس اإلسالمي:
 اإلنسان بني املادية واإلسالم /حممد قطب. علم النفس يف الرتاث اإلسالمي (أخرجه املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف 3جملدات).
ويف علم االجتماع اإلسالمي:
 كتب األستاذ مالك بن نيبويف االقتصاد اإلسالمي:
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-

دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالمي للقرضاوي.
إصدارات البنك اإلسالمي للتنمية.
وإصدارات هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
وكتب األستاذ حممود اببللي.
وكتب األستاذ عبدالستار أبو غدة.

عموما:
ويف الرتبية اإلسالمية ً
 كتب األستاذ مقداد ايجلن. وكتب ومقاالت وحبوث وإرشادات األستاذ عبدالرمحن الباين.ويف اللغة العربية (أفادين به أخي هباء الدين عبدالرمحن أستاذ النحو):
يف النحو:
 جامع الدروس العربية ملصطفى الغالييين. القواعد األساسية للغة العربية ألمحد اهلامشي. الواضح يف النحو حملمد خري احللواين.يف الصرف:
 تصريف األمساء واألفعال لفخر الدين قباوة. املغين اجلديد يف التصريف حملمد خري حلواين. شذا العرف يف فن الصرف ألمحد احلمالوي.يف البالغة:
 جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع ألمحد اهلامشي. البالغة العربية ملصطفى اجلويين. -البالغة الواضحة لعلي اجلارم ومصطفى أمني.
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قلت :ويف املعاجم:
 املعجم الوسيط ،الذي أخرجه جممع اللغة العربية ابلقاهرة.ويف األدب اإلسالمي:
 حنو مذهب إسالمي يف األدب والنقد لألستاذ عبدالرمحن رأفت الباشا. رواايت لألستاذ جنيب الكيالين ،مثل :ليايل تركستان ،وعمالقة الشمال ،وعذراء-

جاكرات.
ملحمة عمر لباكثري.
عدالة السماء (قصص) /حممود شيت خطاب.
دواوين الشاعر اإلسالمي وليد األعظمي.
ودواوين الشاعر األستاذ عبدالرمحن صاحل العشماوي.
ودواوين األستاذ األديب حممود مفلح.
كتب خمتارة لألديب املعروف مصطفى صادق الرافعي.
الكتب الصادرة عن رابطة األدب اإلسالمي العاملية.
االحنراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها :دراسة نقدية شرعية /سعيد بن انصر
الغامدي.
جناية الشعر احلر /أمحد فرح عقيالن.

ويف التاريخ اإلسالمي:
 التاريخ اإلسالمي ( 22جـ) /حممود شاكر. مؤلفات يوسف العش التارخيية.ويراجع كتاب "املرجع الشامل يف مصادر التاريخ اإلسالمي والوسيط" ألنور زانيت،
ملعرفة كتب التاريخ اإلسالمي والرتاجم واجلغرافيا والرحالت وما إليها.
وله كتاب آخر مفيد ،يف بيان املصطلحات التارخيية واحلضارية الواردة يف الكتب،
عنوانه" :املرجع الشامل يف مصطلحات التاريخ واحلضارة اإلسالمية".
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ويف الرحالت:
 كتب الشيخ حممد بن انصر العبودي .وهي يف أحوال املسلمني يف العامل .أكثر من 100رحلة.
عموما.
 ورحالت احلج ًويف الرتاجم:
 علماء ومفكرون عرفتهم /حممد مصطفى اجملذوب. رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم /أبو احلسن الندوي. من أعالم الدعوة واحلركة اإلسالمية املعاصرة /عبدهللا العقيل. ذكرايت الشيخ علي الطنطاوي. ذكرايت ومذكرات وعرب هادفة /مجيل بن حممد امليمان.وللوقوف على روعة الرتاث اإلسالمي واستلهام أدبه وثقافته:
 موسوعة الكتاب النادرة ( 11جـ) بعناوين خمتلفة /حممد خري رمضان يوسف.وتراجع أهم الكتب اإلسالمية املفيدة واهلادفة يف سنوات خلت :املستفاد من الكتب اجلياد،
كتب هادفة إسالمية انفعة ،كتب ابهرة إسالمية ظاهرة ،كتب قيمة إسالمية بينة .وكلها
إلكرتونية حمملة ،ملعدها حممد خري يوسف.
وللوقوف على أهم الكتب اإلسالمية الصادرة يف موضوعات خمتلفة :جملة الكتاب اإلسالمي.
ومن كتب األطفال:
آاثر األستاذ حممد موفق سليمة.
ودراسات األستاذ حممد بسام ملص.
وأدب األطفال أهدافه ومساته ،حملمد حسن بريغش.
وإصدارات رابطة األدب اإلسالمي ،وجامعة اإلمام ،للفتية واألطفال.
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ومن اجملالت اإلسالمية:
 حضارة اإلسالم (الصادرة يف دمشق ،توقفت). جملة الوعي اإلسالمي (إصدار وزارة األوقاف الكويتية).أيضا.
 جملة اجملتمع ،الصادرة عن مجعية اإلصالح االجتماعي ابلكويت ً جملة األمة (الصادرة يف الدوحة ،توقفت). جملة البيان ،الصادرة يف لندن ،مث الرايض. جملة البصائر (اجلزائر). -جملة الكتاب اإلسالمي .لصاحب هذا املقال.
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