مكتبة العلوم اإلسالميّة
الكتب اليت ألّفها علماء املذاهب اإلسالميّة أكثر من أن حُتصى ،وأبرزها:
كتب القراءات :هي الكتب اليت مجعت القراءات املنسوبة إىل قحّراء القرآن الكرمي،
سواء أكانت قراءاهتم صحيحة ،أم كانت ضعيفة ،ومن أبرزها:
البغدادي (ت324ه ).
 .1السبعة يف القراءات ،ابن جماهد
ّ
احلجة يف القراءات السبع ،ابن خالويه (ت370ه ).
ّ .2
األزهري (ت370ه ).
 .3معاين القراءات ،أبو منصور
ّ
الفارسي (ت377ه ).
علي
ّ .4
ّ
احلجة لل حقّراء السبعة ،أبو ّ
جن (ت392ه ).
حتسب يف تبيني وجوه شواذّ القراءات ،ابن ّ
 .5ال حم َ
حجة القراءات ،ابن زجنلة (ت حنو 403ه ).
ّ .6
 .7جامع البيان يف القراءات السبع ،أبو عمرو الداينّ (ت444ه ).
 .8التيسري يف القراءات السبع ،أبو عمرو الداينّ (ت444ه ).
 .9العنوان يف القراءات السبع ،ابن خلف املقرئ (ت455ه).
 .10اإلقناع يف القراءات السبع ،ابن ِ
الباذش (ت540ه ).
الشاطب (ت590ه).
 .11منت الشاطبيّة (حرز األماينّ) ،القاسم بن فريه
ّ
اجلزري (ت833ه ).
 .12النشر يف القراءات العشر ،ابن
ّ
ومن أمثلتها ما جاء يف كتاب (السبعة يف القراءات)(( :اختلفوا ىف تشديد الذال
وختفيفها وزيادة ياء ىف قوله{ :قَلِ ًيال َما تَ َذ َّكحرو َن} .فقرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو
وعاصم يف رواية أىب بكر" :قَلِ ًيال َما تَ َّذ َّكحرو َن" مش ّددة الذال والكاف .وقرأ محزة
الكسائي وعاصم يف رواية حفص" :قَلِ ًيال َما تَ َذ َّكحرو َن" خفيفة الذال مش ّددة
و
ّ
الكاف .وقرأ ابن عامر" :قَلِ ًيال َما يَتَ َذ َّكحرو َن" بياء وتاء)).
كتب التفسير :هي الكتب اليت ألّفها أصحاهبا لبيان املعاين القرآنيّة ،سواء

أكانت تفسرياهتم صحيحة ،أم كانت ضعيفة ،ومن أبرزها:
الطربي (ت310ه ).
 .1جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ابن جرير
ّ
السمرقندي (ت373ه ).
 .2حبر العلوم ،أبو الليث
ّ
الثعلب (ت427ه ).
 .3الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،أبو إسحاق
ّ
املاوردي (ت450ه).
 .4النكت والعيون ،أبو احلسن
ّ
الطوسي (ت460ه).
 .5التبيان يف تفسري القرآن ،أبو جعفر
ّ
احدي (ت468ه ).
 .6التفسري البسيط ،أبو احلسن الو ّ
البغوي (ت510ه ).
 .7معال م التنزيل،
ّ
الزخمشري (ت538ه).
الكشاف عن حقائق التنزيل،
ّ .8
ّ
سي (ت542ه).
 .9ال َّ
محرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ابن عطيّة األندل ّ
َّ
سي (ت548ه).
علي الطبَ ر ّ
 .10جممع البيان يف تفسري القرآن ،أبو ّ
اجلوزي (ت597ه ).
 .11زاد املسري يف علم التفسري ،ابن
ّ
ازي (ت606ه ).
 .12التفسري الكبري (مفاتيح الغيب) ،فخر الدين الر ّ
القرطب (ت671ه ).
 .13اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل
ّ
البيضاوي (ت685ه ).
 .14أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،القاضي
ّ
األندلسي (ت745ه ).
 .15تفسري البحر احمليط ،أبو حيّان
ّ
احللب (ت756ه ).
ّ .16
الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،السمني ّ
الدمشقي (ت774ه ).
 .17تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري
ّ
الثعالب (ت875ه ).
 .18اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،أبو زيد
ّ
البقاعي (ت885ه ).
الس َور،
ُّرر يف تناسب اآليات و ُّ
 .19نظم الد َ
ّ
العمادي (ت982ه ).
 .20إرشاد العقل السليم ،أبو السعود
ّ

ومن أمثلتها ما جاء يف كتاب (التبيان يف تفسري القرآن)(( :قرأ ابن كثري وحده:
"جنّات جتري من ُتتها" ،بإثبات ( ِمن) ،وكذلك هو يف مصاحف أهل م ّكة.

األنصار
الباقون حبذف ( ِمن) ،ونصبوا (ُتتَها) ،على الظرف؛ وقرأ يعقوب" :و
ح
السابِحقو َن
ف على قولهَ ﴿ :و َّ
جبرهاَ .من َرفَ َع َعطَ َ
بضم الراء .الباقون ّ
والذين" ّ
ِ
جر َعطََفه
ومن َّ
ورفَ َع على االبتداء ،واخلرب قولهَ ﴿ :رض َي اللَّهح َعن حهم﴾َ .
األ ََّولحو َن﴾َ ،
على ﴿المه ِ
اج ِرين﴾ ،كأنّه قالِ :من املهاجرينِ ،
ومن األنصار .ومن أثبت ( ِمن)؛
حَ َ
فأل ّن يف القرآن مواضع ال حُتصىَ ﴿ :جنَّات َجت ِري ِمن َُتتِ َها﴾؛ ومن أسقطها تبع
مصحف غري أهل م ّكة .واملعىن واحد .أخرب اهلل تعاىل أ ّن الذين سبقوا ّأوًال إىل
اإلميان باهلل ورسوله واإلقرار هبما ،من الذين هاجروا من م ّكة إىل املدينة وإىل
احلبشة ،ومن األنصار الذين سبقوا ّأوًال غريهم إىل اإلسالم من نظرائهم من أهل
املدينة ،والذين تبعوا هؤالء بأفعال اخلري والدخول يف اإلسالم بعدهم وسلوكهم
الفراء :يدخل يف ذلك من جييء بعدهم إىل يوم القيامة .وقال
منهاجهم .وقال ّ
أيضا عن
الزجاج :مثله .ثّ أخرب أ ّن اهلل رضي عنهم ،ورضي أفعاهلم ،ورضوا هم ً
ّ
اهلل؛ لِما أجزل هلم من الثواب على طاعاهتم وإمياهنم به ،وبنبيّه .والسبق كون
الشيء قبل غريه .ومنه قيل يف اخليل :السابق ،وال حمصلّي هو الذي جييء يف إثر
السابق يتبع صاله .وإّّنا كان السابق إىل اخلري أفضل؛ ألنّه داع إليه بسبقه -
حاال هلذه العلّة.
الشر كان أسوأ ً
والثاين تابع  -فهو إمام فيه ،وكذلك من سبق إىل ّ
يصح وجيوز ،ومثله
األول أن يكون على مثلها على ما ّ
واالتّباع طلب الثاين حلال ّ
فأما
عريه من وجوه القبحّ .
االقتداء .واإلحسان هو النفع الواصل إىل الغري مع ت ّ
قوهلم :أحسن؛ فمن فعله ،فقد يكون بفعل النفع وبفعل الضرر ،ألنّه تعاىل إذا فعل
َع َّد َهلحم
يف اآلخرة العقاب يقال :إنّه أحسن ،لكن ال يقال :أحسن اليه .وقولهَ ﴿ :وأ َ
َجنَّات َجت ِري َُتتَ َها األَن َه حار﴾ :إخبار منه تعاىل أنّه مع رضاه عنهم ورضاهم عنه،
َّ
أعد هلم اجلنّات ،يعن :البساتني اليت جتري ُتت أشجارها األهنار ،وقيل :إ ّن أهنارها
ِِ
ين فِ َيها أَبَ ًدا﴾ ،أي :يبقون فيها
أخاديد يف األرض؛ فلذلك قالُ :تتهاَ ،
﴿خالد َ
ببقاء اهلل ،ال يفنون ،منعَّمني .وقولهَ ﴿ :ذلِ
ك ال َفوز الع ِ
يم﴾ ،معناه :إ ّن ذلك النعيم
ظ
َ
ح
َ
ح

كل نعمة .واختلفوا فيمن نزلت
الذي ذكره هو الفالح العظيم الذي تصغر يف جنبه ّ
فيه هذه اآلية ،فقال أبو موسى وسعيد بن املسيّب وابن سريين وقتادة :نزلت فيمن
الشعب :نزلت فيمن بايع بيعة الرضوان ،وهي بيعة احلديبيّة،
صلّى القبلتني ،وقال
ّ
علي
وقال :من أسلم بعد ذلك ،وهاجر فليس من املهاجرين ّ
األولني .وقال أبو ّ
ائي :نزلت يف الذين أسلموا قبل اهلجرة)).
اجلحبّ ّ

كتب أسباب النزول :هي الكتب اليت اشتملت على الروايات املتعلّقة مبوضوع
(أسباب النزول) ،وأبرزها:
احدي (ت468ه ).
 .1أسباب نزول القرآن ،أبو احلسن الو ّ
 .2العحجاب يف بيان األسباب ،ابن حجر العسقالينّ (ت852ه ).

السيوطي (ت911ه ).
 .3لباب النقول يف أسباب النزول ،جالل الدين
ّ
ِ
وهم يح َع ِّذب حه حم
ومن أمثلتها ما جاء يف كتاب (لباب النقول)(( :قوله تعاىل﴿ :قَاتلح ح
اللَّهح﴾ ...اآلية .أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال :ذحكِر لنا أ ّن هذه اآلية نزلت يف
حخزاعة ،حني جعلوا يقتلون بن بكر ،يف م ّكة .وأخرج عن عكرمة قال :نزلت هذه
ِِ
ِ
ني﴾ ،قال :هم
اآلية يف خزاعة .وأخرج عن ُّ
ور قَوم حمؤمن َ
ي﴿ :يَشف ح
ص حد َ
الس ّد ّ

النب  ،يشف صدور بن كعب)).
خزاعة ،حلفاء ّ

كتب الناسخ والمنسوخ :هي الكتب اليت اشتملت على األقوال املتعلّقة
مبوضوع (الناسخ واملنسوخ) ،وأبرزها:

سالم (ت224ه ).
 .1الناسخ واملنسوخ ،أبو عحبَيد القاسم بن ّ
النحاس (ت338ه ).
 .2الناسخ واملنسوخ ،أبو جعفر َّ
 .3الناسخ واملنسوخ ،هبة اهلل بن سالمة (ت410ه ).

األندلسي (ت456ه ).
 .4الناسخ واملنسوخ ،ابن حزم
ّ
اجلوزي (ت597ه ).
 .5نواسخ القرآن ،ابن
ّ
 .6ال حم َّ
اجلوزي (ت597ه ).
ف أهل الرسوخ ،ابن
صفى بأ حك ّ
ّ
ومن أمثلتها ما جاء يف كتاب (نواسخ القرآن)(( :قوله تعاىل﴿ :ذَرحهم يَأ حكلحوا
فسرينّ :أهنا
َويَتَ َمتَّعحوا َويحل ِه ِه حم األ ََم حل فَ َسو َ
ف يَعلَ حمو َن﴾ .قد زعم كثري من امل ّ
منسوخة بآية السيف .والتحقيق ّأهنا وعيد وهتديد ،وذلك ال يحنايف قتاهلم ،فال وجه
للنسخ)).

كتب إعجاز القرآن :هي الكت ب الت ي ألّفها أصحاب ها؛ للبحث ف ي مس ألة
(إعجاز القرآن) ،وبيان وجوه إعجازه ،وأبرزها:
الرماينّ (ت384ه ).
 .1النكت يف إعجاز القرآن ،أبو احلسن ّ
اب (ت388ه ).
 .2بيان إعجاز القرآن ،أبو سليمان اخلطّ ّ
 .3إعجاز القرآن ،أبو بكر الباقالينّ (ت403ه ).

 .4الرسالة الشافية ،عبد القاهر اجلرجاينّ (ت471ه ).
السيوطي (ت911ه).
 .5معرتك األقران يف إعجاز القرآن ،جالل الدين
ّ
ومن أمثلتها ما جاء يف كتاب (إعجاز القرآن)(( :فصل فيما يتعلّق به اإلعجاز :إن
قال قائل :بيّنوا لنا ما الذي وقع التح ّدي إليه؟ أهو احلروف املنظومة؟ أو الكالم
القائم بالذات؟ أو غري ذلك؟ قيل :الذي ُت ّداهم به :أن يأتوا مبثل احلروف اليت هي
نظم القرآن ،منظومة كنظمها ،متتابعة كتتابعها ،مطّردة كاطّرادها ،ول م يتحدَّهم
إىل أن يأتوا مبثل الكالم القدمي ،الذي ال مثل له .وإن كان كذلك ،فالتح ّدي واقع
إىل أن يأتوا مبثل احلروف املنظومة ،اليت هي عبارة عن كالم اهلل تعاىل ،يف نظمها
وتأليفها ،وهي حكاية لكالمه ،ودالالت عليه ،وأمارات له ،على أن يكونوا
النب .))
مستأنفني لذلك ،ال حاكني مبا أتى به ّ

النب ،
كتب متون الحديث :هي الكتب اليت مجعت األحاديث املنسوبة إىل ّ
مع ذكر أسانيدها ،سواء أكانت نسبة تلك األحاديث صحيحة ،أم كانت نسبتها
ضعيفة ،وأبرزها:
 .1حم َوطَّأ مالك بن أنس (ت179ه).
الطيالسي (ت204ه).
 .2مسند أب داود
ّ
 .3حمصنَّف عبد الرزاق الصنعاينّ (ت211ه).

 .4سنن سعيد بن منصور (ت227ه).
 .5حمصنَّف أب بكر بن أب شيبة (ت235ه ).
 .6مسند إسحاق بن راهويه (ت238ه).
 .7مسند أمحد بن حنبل (ت241ه).
الدارمي (ت255ه).
 .8سنن
ّ
البخاري (ت256ه).
 .9صحيح
ّ
 .10صحيح مسلم (ت261ه)
 .11سنن ابن ماجه (ت273ه ).
 .12سنن أب داود السجستاينّ (ت275ه).
الرتمذي (ت279ه).
 .13سنن
ّ
البزار (ت292ه).
 .14مسند ّ
َّسائي (ت303ه).
 .15السنن الكربى ،الن ّ
املوصلي (ت307ه).
 .16مسند أب يعلى
ّ
 .17صحيح ابن حخَزي مة (ت311ه ).
 .18مسند أب عوانة (ت316ه).
لين (ت329ه ).
 .19الكايف ،أبو جعفر ال حك ّ
 .20صحيح ابن ِحبّان (ت354ه).
 .21املعجم الكبري ،أبو القاسم الطرباينّ (ت360ه)
 .22املعجم األوسط ،أبو القاسم الطرباينّ (ت360ه)
 .23املعجم الصغري ،أبو القاسم الطرباينّ (ت360ه)
طن (ت385ه).
 .24سنن الدارقح ّ
النيسابوري (ت405ه).
 .25املستدرك على الصحيحني ،احلاكم
ّ
البيهقي (ت458ه).
 .26السنن الكربى ،أبو بكر
ّ

الطوسي (ت460ه).
 .27االستبصار ،أبو جعفر
ّ
الطوسي (ت460ه).
 .28هتذيب األحكام ،أبو جعفر
ّ
 .29معجم الشيوخ ،ابن عساكر (ت571ه).
املقدسي (ت643ه).
 .30األحاديث املختارة ،الضياء
ّ
((علي بن إبراهيم ،عن هارون بن
ومن أمثلتها ما جاء يف كتاب (الكايف):
ّ
النب ،صلّى
مسلم ،عن مسعدة بن صدقة ،عن أب عبداهلل ،عليه السالم قال :قال ّ
اهلل عليه وآله :كيف بكم إذا فسدت نساؤكم ،وفسق شبابكم ،ول م تأمروا
باملعروف ،ول م تنهوا عن املنكر؟! فقيل له :ويكون ذلك ،يا رسول اهلل؟ فقال:
نعم ،وشر من ذلك .كيف بكم إذا أمرمت بال منكر ،وهنيتم عن ال معروف؟!
فقيل له :يا رسول اهلل ،ويكون ذلك؟ قال :نعم ،وشر من ذلك ،كيف بكم إذا
منكرا ،واملنكر معروفًا)).
رأيتم املعروف ً

كتب شروح الحديث :هي الكتب اليت ألفها أصحاهبا؛ لبيان معاين األحاديث

النب  ،وأبرزها:
املنسوبة إىل ّ
ري (ت276ه).
 .1تأويل خمتلف احلديث ،ابن قحتَيبة الدِّينَ َو ّ
اب (ت388ه).
 .2أعالم احلديث (شرح صحيح
ّ
البخاري) ،أبو سليمان اخلطّ ّ
اب (ت388ه).
 .3معامل السنن (شرح سنن أب داود) ،أبو سليمان اخلطّ ّ
الرضي (ت406ه).
 .4اجملازات النبويّة ،الشريف
ّ
البخاري ،ابن بطّال (ت449ه).
 .5شرح صحيح
ّ
 .6االستذكار ،ابن عبد الربّ (ت463ه).

 .7التمهيد ملا يف املوطّأ من املعاين واألسانيد ،ابن عبد الربّ (ت463ه).
 .8ال معلِ
املازري (ت536ه).
مسلم،
ائد
و
بف
م
ّ
ح
 .9إكمال ال حمعلِم ،القاضي عياض (ت544ه).
النووي (ت676ه).
احلجاج،
 .10املنهاج شرح صحيح مسلم بن ّ
ّ
 .11شرح سنن ابن ماجه ،مغلطاي (ت762ه).
احلنبلي (ت795ه).
البخاري ،ابن رجب
 .12فتح الباري يف شرح صحيح
ّ
ّ
البخاري ،ابن حجر العسقالينّ (ت852ه).
 .13فتح الباري شرح صحيح
ّ
العين (ت855ه).
 .14عمدة القاري شرح صحيح
ّ
البخاري ،بدر الدين ّ
السيوطي (ت911ه).
 .15تنوير احلوالك شرح موطَّأ مالك ،جالل الدين
ّ
السيوطي (ت911ه).
احلجاج ،جالل الدين
 .16الديباج على صحيح مسلم بن ّ
ّ
البخاري ،القسطالينّ (ت923ه).
 .17إرشاد الساري لشرح صحيح
ّ
حممد صاحل املازندراينّ (ت1081ه).
 .18شرح أصول الكايفّ ،
اجمللسي (1111ه).
حممد باقر
 .19مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسولّ ،
ّ
ومن أمثلتها ما جاء ف ي كتاب (ال مجازات النبويّة)(( :وم ن ذل ك قول ه :
"إ ّن اإلسالم بدأ غريبًا ،وسيعود غريبًا" .وهذا الكالم من م حاسن االستعارات،
وبدائع ال مجازات؛ ألنّه  جعل االسالم غريبًا ،يف ّأول أمره ،تشبيها بالرجل
قل أنصاره ،وبعدت دياره؛ أل ّن اإلسالم كان عليه هذه الصفة يف
الغريب ،الذي َّ
ّأول ظهوره ،ثّ استقرت قواعده ،واشت ّدت معاقده ،وكثر أعوانه ،وضرب جرانه.
وقوله " :وسيعود غريبًا" ،أي :يعود إىل مثل احلالة األوىل ،يف قلّة العاملني بشرائعه،
والقائمني بوظائفه ،ال أنّه  -والعياذ باهلل  -تحمحى س ماته ،وتدرس آياته)).

تتضمن قواعد التحديث ،وأبرزها:
كتب مصطلح الحديث :هي الكتب اليت ّ
امهرمزي (ت360ه).
 .1احمل ّدث الفاصل بني الراوي والواعي ،الر
ّ
النيسابوري (ت405ه )
 .2معرفة علوم احلديث ،احلاكم
ّ
املستخرج على معرفة علوم احلديث ،أبو نح َعيم األصبهاينّ (ت430ه).
.3
َ
البغدادي (ت463ه).
 .4الكفاية يف علم الرواية ،اخلطيب
ّ
 .5معرفة أنواع علوم احلديث ،ابن الصالح (ت643ه).
النووي (ت676ه).
 .6التقريب والتيسري،
ّ
 .7االقرتاح يف بيان االصطالح ،ابن دقيق العيد (ت702ه).
الروي ،ابن مجاعة (ت733ه).
 .8املنهل ّ
الذهب (ت748ه).
 .9املوقظة يف علم مصطلح احلديث ،مشس الدين
ّ
الدمشقي (ت774ه).
 .10اختصار علوم احلديث ،ابن كثري
ّ

اقي (ت806ه).
 .11التبصرة والتذكرة يف علوم احلديث ،زين الدين العر ّ
 .12خنبة ِ
الف َكر ،ابن حجر العسقالينّ (ت852ه)
السيوطي (ت911ه).
 .13تدريب الراوي ،جالل الدين
ّ
السخاوي (ت902ه).
 .14فتح املغيث يف شرح ألفيّة احلديث،
ّ
 .15الرعاية يف علم الدراية ،الشهيد الثاين (ت911ه).
ومن أمثلتها ما جاء يف كتاب (معرفة أنواع علوم احلديث)(( :اعلم -
علّمك اهلل وإيّاي  -أ ّن احلديث عند أهله ينقسم إىل صحيح ،وحسن ،وضعيف.
ّأما احلديث الصحيح :فهو احلديث املسند الذي يتّصل إسناده بنقل العدل الضابط
عن العدل الضابط إىل منتهاه ،وال يكون شاذًّا ،وال معلَّ ًال .ويف هذه األوصاف
احرتاز عن املرسل ،واملنقطع ،واملعضل ،والشاذّ ،وما فيه علّة قادحة ،وما يف راويه
نوع جرح .وهذه أنواع يأيت ذكرها ،إن شاء اهلل تبارك وتعاىل .فهذا هو احلديث
صحة
الذي حي َكم له
بالصحة ،بال خالف بني أهل احلديث .وقد خيتلفون يف ّ
ّ
بعض األحاديث؛ الختالفهم يف وجود هذه األوصاف فيه ،أو الختالفهم يف
اشرتاط بعض هذه األوصاف ،كما يف املرسل .ومىت قالوا :هذا حديث صحيح،
فمعناه :أنّه اتّصل سنده مع سائر األوصاف املذكورة ،وليس من شرطه أن يكون
مقطوعا به يف نفس األمر ،إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد ،وليس من األخبار
ً
األمة على تل ّقيها بالقبول)).
اليت أمجعت ّ

تتضمن تراجم الكثري من
كتب التراجم والطبقات :هي الكتب اليت
ّ
الشخصيّات اإلسالميّة ،وال سيّما الرواة واملؤلّفني والعلماء ،وأبرزها:
 .1الطبقات الكربى ،ابن سعد (ت230ه).
البخاري (ت256ه).
 .2التاريخ الكبري،
ّ
َّسائي (ت303ه).
 .3الضعفاء واملرتوكون ،الن ّ
 .4الثقات ،ابن ِحبّان (ت354ه).
عدي (ت365ه).
 .5الكامل يف ضعفاء الرجال ،ابن ّ
طن (ت385ه).
 .6الضعفاء واملرتوكون ،الدارقح ّ
النجاشي (ت450ه).
 .7رجال
ّ
الطوسي (ت460ه).
 .8اختيار معرفة الرجال ،أبو جعفر
ّ
الرب (ت463ه).
 .9االستيعاب يف معرفة األصحاب ،ابن عبد ّ
البغدادي (ت463ه).
 .10تاريخ بغداد ،اخلطيب
ّ
 .11تاريخ دمشق ،ابن عساكر (ت571ه).

 .12معامل العلماء ،ابن شهر آشوب (ت588ه).
عز الدين ابن األثري (ت630ه).
 .13أحسد الغابة يف معرفة الصحابةّ ،
النووي (ت676ه).
 .14هتذيب األمساء واللغات،
ّ
 .15وفيات األعيان ،ابن خلّكان (ت681ه).
العالمة احللّ ّي (ت726ه).
 .16خالصة األقوالّ ،
ِ
ي (ت742ه).
 .17هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،أبو ّ
احلجاج ال مّز ّ
الذهب (ت748ه).
 .18سري أعالم النبالء ،مشس الدين
ّ
الذهب (ت748ه).
 .19ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،مشس الدين
ّ
 .20اإلصابة يف متييز الصحابة ،ابن حجر العسقالينّ (ت852ه).
 .21هتذيب التهذيب ،ابن حجر العسقالينّ (ت852ه).
 .22تقريب التهذيب ،ابن حجر العسقالينّ (ت852ه).
 .23لسان امليزان ،ابن حجر العسقالينّ (ت852ه).
العاملي (ت1104ه).
احلر
 .24أمل اآلملّ ،
ّ
حمد بن عبد اهلل بن
ومن أمثلتها ما جاء يف كتاب (رجال
النجاشي)(( :م ّ
ّ

الكرخي ،من أبناء األعاجم :غال ،ك ّذاب ،فاسد املذهب.
مهران ،أبو جعف ر،
ّ
واحلديث مشهور بذلك .له كتب ،منها :كتاب ال ممدوحني وال مذمومني ،كتاب
مقتل أب ي اخلطّاب ،كتاب مناقب أب ي اخلطّاب ،كتاب ال مالحم ،كتاب التبصرة،
حق ،والباقي ت خليط)).
كتاب القباب ،كتاب النوادر ،وهو أقرب كتبه إل ى ال ّ

تتضمن القواعد األساسيّة اليت يقوم عليها
كتب أصول الفقه :هي الكتب اليت ّ
(علم الفقه) ،وأبرزها:
الشافعي (ت204ه).
 .1الرسالة،
ّ
اجلصاص (ت370ه).
 .2الفصول يف األصول ،أبو بكر ّ
 .3التقريب واإلرشاد ،أبو بكر الباقالينّ (ت403ه).
 .4التذكرة بأصول الفقه ،الشيخ املفيد (ت413ه).
الدبوسي (ت430ه).
 .5تقومي األدلة يف أصول الفقه ،أبو زيد
ّ
البصري (ت436ه).
 .6املعتمد يف أصول الفقه ،أبو احلسني
ّ
 .7الذريعة إىل أصول الشريعة ،الشريف املرتضى (ت436ه).
األندلسي (ت456ه).
 .8اإلحكام يف أصول األحكام ،ابن حزم
ّ
الفراء (ت458ه).
 .9العح ّدة يف أصول الفقه ،القاضي أبو يعلى ابن ّ
الطوسي (ت460ه).
 .10عح ّدة األصول ،أبو جعفر
ّ
ازي (ت476ه).
 .11اللمع يف أصول الفقه ،أبو اسحاق الشري ّ
اجلوين (ت478ه).
 .12الربهان يف أصول الفقه ،أبو املعايل
ّ
السرخسي (ت483ه).
 .13أصول
ّ

ايل (ت505ه).
 .14املستصفى ،الغز ّ
 .15الواضح يف أصول الفقه ،أبو الوفاء ابن عقيل (ت513ه).
العرب (ت543ه).
 .16احملصول يف أصول الفقه ،أبو بكر بن ّ
ازي (ت606ه).
 .17احملصول ،فخر الدين الر ّ
اآلمدي (ت631ه).
 .18اإلحكام يف أصول األحكام،
ّ
 .19معارج األصول ،احمل ّقق احللّ ّي (ت676ه).
ايف (ت684ه).
 .20الفروق ،القر ّ
العالمة احللّ ّي (ت726ه).
 .21مبادئ الوصولّ ،
السبكي (ت771ه).
السبكي (ت756ه) ،وتاج الدين
تقي الدين
ّ
ّ
 .22اإلهباجّ ،
احلنبلي (ت763ه).
 .23أصول الفقه ،ابن مفلح
ّ
اإلسنوي (ت772ه).
 .24هناية السول شرح منهاج الوصول ،عبد الرحيم
ّ
الشاطب (ت790ه).
 .25املوافقات،
ّ
كشي (ت794ه).
 .26البحر احمليط يف أصول الفقه ،الزر ّ
وجودي أو
ومن أمثلتها ما جاء يف كتاب (البحر احمليط)(( :استصحاب احلال ألمر
ّ
شرعي .ومعناه أ ّن ما ثبت يف الزمن املاضي ،فاألصل بقاؤه يف
عقلي أو
ّ
عدميّ ،
ّ
يوجد
الزمن املستقبل ،وهو معىن قوهلم :األصل بقاء ما كان على ما كانّ ،
حىت َ

احلسيّات أ ّن اجلوهر إذا شغل املكان
ال حمزيل ،فمن ّادعاه ،فعليه البيان ،كما يف ّ
يوجد ال حمزيل ،مأخوذ من املصاحبة ،وهو مالزمة ذلك احلكم
يبقى شا ً
غال إىل أن َ
كل ما كان
ما مل يوجد حم ِّ
غري ،فيقال :احلكم الفالينّ قد كان ،فلم نظ ّن عدمه ،و ّ
ارزمي يف الكايف :وهو آخر مدار الفتوى ،فإ ّن
كذلك ،فهو مظنون البقاء .قال اخلو ّ
املفيت إذا حسئل عن حادثة ،يطلب حكمها يف الكتاب ،ثّ يف السنّة ،ثّ يف اإلمجاع،

ثّ يف القياس ،فإن ل م جيده ،فيأخذ حكمها من استصحاب احلال ،يف النفي

الرتدد يف زواله ،فاألصل بقاؤه ،وإن كان يف ثبوته ،فاألصل
واإلثبات ،فإن كان ُّ
حجة
حجة يفزع إليها اجملتهد ،إذا مل جيد يف احلادثة ّ
عدم ثبوته .انتهى .وهو ّ
خاصة ،وبه قال احلنابلة واملالكيّة وأكثر الشافعيّة والظاهريّة ،سواء كان يف النفي أو
ّ
اإلثبات .والنفي له حالتان ،ألنّه ّإما أن يكون عقليًّا أو شرعيًّا ،وليس له يف اإلثبات

حكما وجوديًّا ،عندنا .واملذهب
ّإال حالة واحدة ،وهي النفي؛ أل ّن العقل ال يحثبت ً
ِ
حبجة؛ أل ّن الثبوت يف الزمان
الثاين :ونحقل عن مجهور احلنفيّة واملتكلّمني ...أنّه ليس ّ
يفتقر إىل الدليل ،فكذلك يف الزمان الثاين؛ ألنّه جيوز أن يكون و ّأال يكون ،وخيالف
احلسيّات؛ أل ّن اهلل أجرى العادة فيها بذلك ،ول م ت ج ِر العادة يف الشرعيّات.))...
ّ

تضمنت أقوال الفقهاء يف املسائل العمليّة ،والفقهاء
كتب الفقه :هي الكتب اليت ّ
على ع ّدة مذاهب ،أبرزها مثانية مذاهب:

كتب الفقه المالكي:
دونة ،مالك بن أنس (ت179ه).
 .1ال حم َّ
 .2رسالة ابن أب زيد القريواينّ (ت386ه).
الرب (ت463ه).
 .3الكايف يف فقه أهل املدينة ،ابن عبد ّ
 .4البيان والتحصيل ،أبو الوليد ابن رشد (ت520ه).
 .5بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،ابن رشد احلفيد (ت595ه).
األمهات ،ابن احلاجب (ت646ه).
 .6جامع ّ
 .7الذخرية ،القرايف (ت684ه).
ين (ت954ه).
 .8مواهب اجلليل ،احلطّاب ُّ
الر َع ّ

الفقه الحنفي:
 .1اختالف أب حنيفة وابن أب ليلى ،القاضي أبو يوسف (ت182ه).
حممد بن احلسن الشيباينّ (ت189ه).
 .2األصل املعروف باملبسوطّ ،
القدوري (ت428ه).
 .3خمتصر
ّ
السرخسي (ت483ه).
األئمة
 .4املبسوط ،مشس ّ
ّ
 .5بدائع الصنائع ،عالء الدين الكاساينّ (ت587ه).
 .6بداية املبتدي ،املرغيناينّ (ت593ه).
 .7اهلداية يف شرح بداية املبتدي ،املرغيناينّ (ت593ه).

البخاري (ت616ه).
 .8احمليط الربهاينّ يف الفقه النعماينّ ،ابن مازة
ّ
املوصلي (ت683ه).
 .9االختيار لتعليل املختار ،ابن مودود
ّ
النسفي (ت710ه).
 .10كنز الدقائق ،أبو الربكات
ّ
كتب الفقه الشافعي:

الشافعي (ت204ه).
األم،
ّ .1
ّ
 .2خمتصر ال حمَزن ّي (ت264ه).
املاوردي (ت450ه).
 .3احلاوى الكبري ،أبو احلسن
ّ
َّ .4
ازي (ت476ه).
املهذب ،أبو اسحاق الشري ّ
اجلوين (ت478ه).
 .5هناية املطلب ،أبو املعايل
ّ
 .6حبر املذهب ،الروياينّ (ت502ه).
ايل (ت505ه).
 .7الوسيط يف املذهب ،الغز ّ
 .8اجملموع شرح َّ
النووي (ت676ه).
املهذب،
ّ

كتب الفقه الحنبلي:
 .1أحكام النساء ،أمحد بن حنبل (ت241ه).
 .2مسائل اإلمام أمحد ،رواية أب داود السجستاينّ (ت275ه).
 .3خمتصر اخلرق ّي (ت334ه).
 .4اإلرشاد إىل سبيل الرشاد ،ابن أب موسى الشريف (ت428ه).
 .5اهلداية ،أبو اخلطّاب الكلوذاينّ (ت510ه).
املقدسي (ت620ه).
 .6املغن ،ابن قدامة
ّ
املقدسي (ت620ه).
 .7عمدة الفقه ،ابن قدامة
ّ
النجار (ت972ه).
 .8منتهى اإلرادات ،ابن ّ
 .9الروض املربع شرح زاد املستقنع ،منصور بن يونس البهويتّ (ت1051ه).
كتب الفقه اإلباضي:

دونة الكربى ،أبو غامن اخلراساينّ (ت ق.)3
 .1ال حم َّ
دونة الصغرى ،أبو غامن اخلراساينّ (ت ق.)3
 .2ال حم َّ
الكندي (ت557ه).
 .3ال مصنَّف ،أبو بكر
ّ
الكندي (ت580ه).
حممد بن إبراهيم
 .4بيان الشرعّ ،
ّ
كتب الفقه الزيدي:

 .1األحكام ،يىي بن احلسني (ت298ه).
 .2شرح األزهار ،أمحد املرتضى (ت840ه).
الزخار ،أمحد املرتضى (ت840ه).
 .3البحر ّ
السياغي (ت1221ه).
 .4الروض النضري،
ّ
كتب الفقه الجعفري:

علي بن بابويه (ت329ه).
 .1فقه الرضاّ ،
 .2املقنع ،الشيخ الصدوق (ت381ه).
 .3اهلداية ،الشيخ الصدوق (ت381ه).
 .4أحكام النساء ،الشيخ املفيد (ت413ه).
 .5املقنعة ،الشيخ املفيد (ت413ه).
 .6االنتصار ،الشريف املرتضى (ت436ه).
 .7الناصريّات ،الشريف املرتضى (ت436ه).
احللب (447ه).
 .8الكايف ،أبو الصالح ّ
 .9املراسم العلويّة ،سالر بن عبد العزيز (ت448ه).
الطوسي (ت460ه).
 .10االقتصاد ،أبو جعفر
ّ
الطوسي (ت460ه).
 .11اخلالف ،أبو جعفر
ّ
الطوسي (ت460ه).
 .12املبسوط ،أبو جعفر
ّ
الطوسي (ت460ه).
 .13النهاية ،أبو جعفر
ّ

الطوسي (ت460ه).
املتهجد ،أبو جعفر
 .14مصباح ّ
ّ
َّ .15
الرباج (ت481ه).
املهذب ،القاضي ابن ّ
الرباج (ت481ه).
 .16جواهر الفقه ،القاضي ابن ّ
الطوسي (ت560ه).
 .17الوسيلة ،ابن محزة
ّ
احللب (ت585ه).
 .18غنية النزوع ،ابن زهرة ّ
 .19السرائر ،ابن إدريس احللّ ّي (ت598ه).
 .20املختصر النافع ،احمل ّقق احللّ ّي (ت676ه).
 .21املعترب ،احمل ّقق احللّ ّي (ت676ه).
 .22شرائع اإلسالم ،احمل ّقق احللّ ّي (ت676ه).
العالمة احللّ ّي (ت726ه).
 .23إرشاد األذهانّ ،
العالمة احللّ ّي (ت726ه).
 .24تبصرة املتعلّمنيّ ،
العالمة احللّ ّي (ت726ه).
ُ .25ترير األحكامّ ،
العالمة احللّ ّي (ت726ه).
 .26تذكرة الفقهاءّ ،
العالمة احللّ ّي (ت726ه).
 .27منتهى املطلبّ ،
العالمة احللّ ّي (ت726ه).
 .28هناية اإلحكامّ ،
العالمة (ت770ه).
 .29إيضاح الفوائد ،ابن ّ

ثامنًا -كتب الفقه الظاهري:
األندلسي (ت456ه).
 .1ال حم َحلَّى باآلثار ،ابن حزم
ّ
األندلسي (ت456ه).
 .2مراتب اإلمجاع ،ابن حزم
ّ
ومن أمثلتها ما جاء يف كتاب (مراتب اإلمجاع)(( :اتّفقوا على أ ّن الصلوات
اخلمس فرائض؛ واتّفقوا على أ ّن صالة الصبح للخائف و ِ
اآلمن :ركعتان ،يف السفر
واحلضر ،وعلى أ ّن صالة املغرب للخائف و ِ
اآلمن يف السفر واحلضر :ثالث ركعات؛
واتّفقوا على أ ّن صالة الظهر والعصر والعشاء للمقيم ِ
اآلمن :أربع ركعات)).
ح

تضمنت أقوال املؤلّفني يف املسائل العقائديّة،
كتب العقيدة :هي الكتب اليت ّ
ومؤلّفو العقائد على ع ّدة مناهج ،أبرزها مخسة مناهج:
كتب المنهج األثري:

سالم (ت224ه).
 .1اإلميان ،أبو عحبَيد القاسم بن ّ
 .2احليدة واالعتذار ،عبد العزيز الكناينّ (ت240ه).
السنّة ،أمحد بن حنبل (ت241ه).
 .3أصول ُّ
الرد على اجلهميّة والزنادقة ،أمحد بن حنبل (ت241ه).
ّ .4
البخاري (ت256ه).
 .5خلق أفعال العباد،
ّ
الدارمي (ت280ه).
 .6نقض أب سعيد
ّ
لسنّة ،عبد اهلل بن أمحد بن حنبل (ت290ه).
 .7ا ُّ
اخلالل (ت311ه).
السنّة ،أبو بكر ّ
ُّ .8
الربهباري (ت329ه).
السنّة،
 .9شرح ُّ
ّ
اإلمساعيلي (ت371ه).
أئمة احلديث ،أبو بكر
 .10اعتقاد ّ
ّ
 .11االعتقاد ،ابن أب يعلى (ت526ه).
الذهب (ت748ه).
 .12العرش ،مشس الدين
ّ

كتب المنهج االعتزالي:
 .1االنتصار ،أبو احلسني اخليّاط (ت311ه).
 .2شرح األصول اخلمسة ،القاضي عبد اجلبّار (ت415ه).
 .3ال حمغن ،القاضي عبد اجلبّار (ت415ه).
 .4تثبيت دالئل النبوة ،القاضي عبد اجلبّار (ت415ه).
 .5تن زيه القرآن عن املطاعن ،القاضي عبد اجلبّار (ت415ه).
الزخمشري (ت538ه).
 .6املنهاج يف أصول الدين،
ّ
كتب المنهج األشعري:

األشعري (ت324ه).
 .1اللمع ،أبو احلسن
ّ
 .2اإلنصاف ،أبو بكر الباقالينّ (ت403ه).
 .3متهيد األوائل ،أبو بكر الباقالينّ (ت403ه).
البغدادي (ت429ه).
 .4أصول الدين ،عبد القاهر
ّ
اجلوين (ت478ه).
 .5ملع األدلة ،أبو املعايل
ّ
اجلوين (ت478ه).
 .6الشامل يف أصول الدين ،أبو املعايل
ّ
ايل (ت505ه).
 .7االقتصاد يف االعتقاد ،الغز ّ
ايل (ت505ه).
 .8قواعد العقائد ،الغز ّ
ازي (ت606ه).
 .9معامل أصول الدين ،فخر الدين الر ّ
اآلمدي (ت631ه).
 .10غاية املرام يف علم الكالم ،أبو احلسن
ّ
 .11إيضاح الدليل ،بدر الدين ابن مجاعة (ت733ه).
اإلجيي (ت756ه).
 .12املواقف ،عضد الدين
ّ
كتب المنهج الماتريدي:

يدي (ت333ه).
 .1التوحيد ،أبو منصور ال ماتحر ّ
السمرقندي (ت342ه).
 .2السواد األعظم ،احلكيم
ّ
النسفي (ت508ه).
 .3تبصرة األدلة يف أصول الدين ،أبو املعني
ّ
 .4تلخيص األدلّة لقواعد التوحيد ،أبو إسحاق الص ّفار (ت534ه).
نوي (ت593ه).
 .5أصول الدين ،مجال الدين الغز ّ
النسفي (ت710ه).
 .6عمدة العقائد ،أبو الربكات
ّ
 .7املسايرة يف العقائد املنجية يف اآلخرة ،ابن اهلحمام (ت861ه).
 .8جواهر العقائد ،خضر بك (ت863ه).
كتب المنهج االثني عشري:
 .1االعتقادات يف دين اإلماميّة ،الشيخ الصدوق (ت381ه).

 .2التوحيد ،الشيخ الصدوق (ت381ه).
 .3تصحيح اعتقادات اإلماميّة ،الشيخ املفيد (ت413ه).
 .4املسائل العشر يف الغيبة ،الشيخ املفيد (ت413ه).
 .5الشايف ،الشريف املرتضى (ت436ه).
امللخص يف أصول الدين ،الشريف املرتضى (ت436ه).
ّ .6
الطوسي (ت460ه).
 .7متهيد األصول ،أبو جعفر
ّ
الطوسي (ت460ه).
 .8الغيبة ،أبو جعفر
ّ
الطوسي (ت460ه).
 .9االقتصاد فيما جيب على العباد ،أبو جعفر
ّ
احللب (ت447ه).
 .10تقريب املعارف ،أبو الصالح ّ
 .11املسلك يف أصول الدين ،احمل ّقق احللّ ّي (ت676ه).
 .12قواعد املرام يف علم الكالم ،ابن ميثم البحراينّ (ت689ه).
العالمة احللّ ّي (ت726ه).
 .13كتاب األلفنيّ ،
العالمة احللّ ّي (ت726ه).
 .14مناهج اليقني يف أصول الدينّ ،
العالمة احللّ ّي (ت726ه).
 .15هناية املرام يف علم الكالمّ ،
العالمة احللّ ّي (ت726ه).
 .16كشف املراد يف شرح جتريد االعتقادّ ،
الربسي (ت813ه).
 .17مشارق أنوار اليقني ،رجب
ّ
ومن أمثلتها ما جاء يف كتاب (معامل أصول الدين)(( :اعلم أنّه ّإما أن
فإما يف
يح َ
ستد ّل على وجود الصانع باإلمكان أو باحلدوث ،وعلى كال التقديرينّ ،
شك
األول إمكان الذوات ،فنقول :ال ّ
الذوات أو يف الصفات ،فهذه طرق أربعةّ .
يف وجود موجود ،فهذا املوجود إن كان واجبًا لذاته ،فهو املقصود ،وإن كان ممكِنًا
فال ب ّد له من مؤثِّر ،وذلك املؤثِّر إن كان واجبا ،فهو املقصود ،وإن كان ِ
ممكنًا فله
ً
ِّ
ِّ
كل واحد منهما إىل
مؤثر ،وذلك املؤثر إن كان هو الذي كان ً
أثرا له ،لزم افتقار ّ
كل واحد منهما مفتقًرا إىل نفسه ،وهو حمال .وإن كان شيئًا
اآلخر ،فيلزم كون ّ

فإما أن يتسلسل ،أو ينتهي إىل الواجب .والتسلسل إىل غري النهاية باطل؛
آخرّ ،
أل ّن ذلك اجملموع ِ
مفتقر إىل كل واحد من تلك اآلحاد ،وكل واحد منهما ِ
ممكن،
ّ
و ِ
املفتقر إىل املمكن أَوىل باإلمكان؛ فذلك اجملموع ِ
ممكن ،وله مؤثِّر؛ ومؤثِّره ّإما أن
متقدم بالرتبة على األثرُّ ،
وتقدم الشيء على
يكون نفسه وهو حمال؛ أل ّن املؤثِّر ِّ
أيضا حمال؛ أل ّن املؤثِّر يف اجملموع
نفسه حمال؛ أو جزء من األجزاء الداخلة فيه ،وهو ً
ِّ
احدا من
كل واحد من آحاد ذلك اجملموع؛ فلو جعلنا املؤثِّر يف اجملموع و ً
مؤثر يف ّ
وإما أن يكون فيما كان
آحاده ،لزم كذلك الواحد مؤثًِّرا يف نفسه ،وهو حمالّ .
ِّ
خارجا
مؤثًِّرا فيه ،وهو دور ،وقد أبطلناهّ .
أمرا ً
وإما أن يكون املؤثر يف ذلك اجملموع ً
عن ذلك اجملموع؛ لكن من املعلوم أ ّن اخلارج عن كل ِ
املمكنات ال يكون ممكِنًا،
ّ
بل يكون واجبا؛ وحينئذ يلزم انتهاء مجيع ِ
املمكنات لذاهتا ،إىل وجود واجب الوجود
ً
منزًها
فردا َّ
اص الواجب لذاته أنّه جيب كونه ً
لذاته ،وهو املطلوب .وقد ذكرنا يف خو ّ
كل قائم باجلسم؛ فإنّه مرّكب ومنقسم ،فثبت أ ّن
كل جسم ،و ّ
عن قبول القسمة ،و ّ
واجب الوجود لذاته موجود ،غري هذه األجسام ،وغري الصفات القائمة باألجسام،
وهو املطلوب .الطريق الثاين االستدالل حبدوث الذوات على وجود واجب الوجود،
ضروري ،كما بيّناه؛
كل ححم َدث فله ححم ِدث ،والعلم به
ّ
فنقول :األجسام ححم َدثة ،و ّ
ِ
ِ
جسما ،أو جسمانيًّا،
فجميع األجسام هلا ححمدث ،وذلك ال حمحدث ميتنع أن يكون ً
وإال لزم كونه ححم ِدثًا لنفسه ،وهو حمال؛ ّإال أنّه ههنا أن يحقال :فَلِ َم ال ي جوز أن
ّ
يكون ححم ِدث األجسام ِ
ممكنًا لذاته؛ فحينئذ نفتقر يف إبطال الدور والتسلسل إىل
الدليل املتق ّدم)).
تضمنت الرتغيب يف األخالق احلسنة ،والتنفري
كتب األخالق :هي الكتب اليت ّ
من األخالق السيّئة ،وأبرزها:
 .1األدب الصغري ،ابن املق ّفع (ت143ه).
 .2األدب الكبري ،ابن املق ّفع (ت143ه).

 .3الزهد ،املعاىف بن عمران (ت185ه).
احملاسب (ت243ه).
 .4آداب النفوس ،احلارث
ّ
احملاسب (ت243ه).
 .5رسالة املسرتشدين ،احلارث
ّ
الرتمذي (ت حنو 320ه).
 .6أدب النفس ،احلكيم
ّ
الرتمذي (ت حنو 320ه).
 .7رياضة النفس ،احلكيم
ّ
ائطي (ت327ه).
 .8مكارم األخالق ،أبو بكر اخلر ّ
 .9قوت القلوب ،أبو طالب امل ّك ّي (ت386ه).
اب (ت388ه).
 .10العزلة ،أبو سليمان اخلطّ ّ
مي (ت412ه).
 .11عيوب النفس ،أبو عبد الرمحن ُّ
السلَ ّ
 .12هتذيب األخالق ،مسكويه (ت421ه).
املاوردي (ت450ه).
 .13أدب الدنيا والدين ،أبو احلسن
ّ
األندلسي (ت456ه).
 .14األخالق والسري يف مداواة النفوس ،ابن حزم
ّ
ايل (ت505ه).
 .15إحياء علوم الدين ،الغز ّ
ايل (ت505ه).
 .16ميزان العمل ،الغز ّ
َّ
سي (ت548ه).
علي الطبَ ر ّ
 .17مكارم األخالق ،أبو ّ
اجلوزي (ت597ه).
 .18حبر الدموع ،ابن
ّ
اجلوزي (ت597ه).
ذم اهلوى ،ابن
ّ .19
ّ
 .20حماسبة النفس ،ابن طاووس (ت664ه).
ومن أمثلتها ما جاء يف كتاب (األدب الصغري)(( :وعلى العاقل خماصمة
نفسه ،وحماسبتها ،والقضاء عليها ،واإلثابة والتنكيل هباّ .أما احملاسبة ،فيحاسبها مبا
هلا ،فإنّه ال مال هلا ّإال أيّامها املعدودة ،اليت ما ذهب منها ل م يحستخلَف كما
ِ
احلق ،فيتنبّه هلذه احملاسبة
تحستخلَف النفقة ،وما حجعل منها يف الباطل ل م يرجع إىل ّ
وىل ،فينظر فيما أفىن من ذلك،
عند احلول إذا حال ،والشهر إذا انقضى ،واليوم إذا ّ

وما كسب لنفسه ،وما اكتسب عليها يف أمر الدين وأمر الدنيا ،فيجمع ذلك يف
حىت
كتاب فيه إحصاء ،وج ّد ،وتذكري لألمور ،وتبكيت للنفس ،وتذليل هلا؛ ّ
تعرتف ،وتذعن .وأما اخلصومة ،فإ ّن من طباع النفس ِ
اآلمرة بالسوء أن ت ّدعي
ّ
فريد عليها معاذيرها ،وعللها ،وشبهاهتا.
املعاذير فيما مضى ،واألماينّ فيما بقيّ ،
بأهنا فاضحة ،حمردية،
و ّأما القضاء ،فإنّه يكم فيما أرادت من ذلك على السيّئة ّ
بأهنا زائنة ،حمنجية ،حم ربِحة .و ّأما اإلثابة ،والتنكيل ،فإنّه يَ حسُّر نفسه
حموبِقة ،وللحسنة ّ
ُّ
نفسه بالتذكر
بتذكر تلك احلسنات ،ورجاء عواقبها ،وتأميل فضلها ،ويحعاقب َ
التبشع هبا ،واالقشعرار منها ،واحلزن هلا .فأفضل ذوي األلباب ُّ
أشدهم
للسيّئات ،و ُّ
لنفسه هبا أخ ًذا ،وأقلُّهم عنها فيه فرتة)).

الكتب المساعدة :هي كتب مساعدة يتاج إليها الباحث إلمتام بعض متعلّقات
البحث ،وأبرزها:

اخلاصة بقواعد اللغة العربيّة ،ومفرداهتا ،ومنها:
الكتب اللغوية :هي الكتب ّ
 .1دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر اجلرجاينّ (ت471ه).
 .2أسرار البالغة ،عبد القاهر اجلرجاينّ (ت471ه).
 .3لسان العرب ،ابن منظور (ت711ه).

 .4شرح ابن عقيل (ت769ه).
القزوين (ت739ه).
 .5اإليضاح يف علوم البالغة ،اخلطيب
ّ

الكتب األدبية :هي الكتب املشتملة على األشعار واخلطب والقصص واملقامات

واألمثال ،ومنها:
 .1البيان والتبيني ،اجلاحظ (ت255ه).
الرضي (ت406ه).
 .2هنج البالغة ،الشريف
ّ
الزخمشري (ت538ه).
 .3املستقصى يف أمثال العرب،
ّ
الزخمشري (ت538ه).
 .4مقامات
ّ
 .5شرح هنج البالغة ،ابن أب احلديد (ت656ه).

الكتب التاريخية :هي الكتب اليت تشتمل على األخبار التارخيية ،ومنها:

 .1السري واملغازي ،ابن إسحاق (ت151ه).
ِ
ي (ت213ه).
 .2السرية النبويّة ،ابن هشام احلم َري ّ
الطربي (ت310ه).
 .3تاريخ الرسل وامللوك ،ابن جرير
ّ
اجلوزي (ت597ه).
 .4املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ،ابن
ّ
عز الدين ابن األثري (ت630ه).
 .5الكامل يف التاريخّ ،
لدمشقي (ت774ه).
 .6البداية والنهاية ،ابن كثري ا
ّ
حممد،
ومن أمثلتها ما جاء يف كتاب (هنج البالغة)(( :لقد رأيت أصحاب ّ
أحدا يحشبِههم ،لقد كانوا يحصبِحون حشعثًا غحب ًرا ،وقد
صلّى اهلل عليه وآله ،فما أرى ً
وقياما ،يراوحون بني جباههم وخدودهم ،ويقفون على مثل اجلمر من
باتوا حس ّج ًدا ً
ذكر معادهم ،كأ ّن بني أعيحنهم حرَكب ال ِمعزى؛ من طول سجودهم .إذا ذحكِر اهلل،
تبل جيوهبم .ومادوا كما مييد الشجر ،يوم الريح العاصف؛
مهلت أعيحنحهمّ ،
حىت ّ
خوفًا من العقاب ،ورجاء الثواب)).

