
شيخ الدكتور الشاِهد البوشيخيال  
 

 

 
 

  
 الشاهد بن محمد البوشيخي -

  .محمد قرية با م بالحريشة،١٩٤٥ولد سنة  -

  عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية،-

  .عضو الهيئة اإلدارية للمكتب اإلقليمي للرابطة بالمغرب- 

  .نائب رئيس المكتب اإلقليمي للرابطة بالمغرب-

  . عضو مجلس األمناء لرابطة األدب اإلسالمي العالمية

 أستاذ محاضر بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس -

 مدير معهد الدراسات المصطلحية بفاس -

 رئيس وحدة القرآن والحديث بالدراسات العليا بجامعة محمد بن عبد اهللا بفاس -

معلَمة حية نابضة بهموم العلم والثقافة ليس في الواقع المغربي فقط، وإنما في واقع  -
 .يةاألمة اإلسالم



له عدة إسهامات في تحريك الحس الحضاري، وإيقاظ الشعور الجماعي لألمة من  -
  .خالل ما يكتب وما يحاضر به في المحافل الثقافية والعلمية

 
 

  .داعية إسالمي يحمل همّ الدعوة إلى اهللا بالقدوة والحكمة -

فكار صوب األ.. عمق الرؤى وشمولية التطلعات صوب الحياة واإلنسان يتمتع -
 .األصيلة المنبثقة من القرآن الكريم والسنة النبوية

 

 :له كتابات بمجموعة من المنابر
آفاق، مجلة كلية اآلداب بفاس، الهدى، مجلة المسلم المعاصر التي يصدرها المعهد 

 .العالي للفكر اإلسالمي وبمجلة المشكاة

 :من مؤلفاته

 نظرات في المصطلح والمنهج -

 نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرفة -

 القرآن الكريم طبيعته ووظيفته -

أصل هذا الكتاب مجموعة رسائل علمية تحت إشراف ( الهداية إلى بلوغ النهاية -
 )الدكتور الشاهد البوشيخي

 نقدية وبالغية في كتاب البيان والتبيين للجاحظمصطلحات  -

  قضايا ونماذج: مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين واإلسالميين -

 :مقاالت

 .مفهوم األمن في القرآن الكريم -
http://www.hiramagazine.com/archives_show.php?ID=277 

http://www.moslimonline.com/ShowNews.php?id=153 



http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=6701 

 .!المنهج مشكلة أمتنا األولى -
http://haras.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=149819 

 .مفهوم الحياة في القرآن الكريم -
http://www.hiramagazine.com/archives_show.php?ID=341 

 .المسلمون بين الشدائد والبشائر -
http://www.hiramagazine.com/archives_show.php?ID=330 

 .وشيخي في تجديد الفهم للمصطلح القرآنيالشاهد الب -
http://www.archive.org/download/Majl...idAlAnsari.doc 

 !لفقه واقع األمة، وتجديد حياتهاالشاهد البوشيخي يؤسِّس منهجاً قرآنيا  -

http://www.archive.org/download/Maja...idAlAnsari.doc 

 .منظرات في مفهوم الحوار في القرآن الكري -
http://www.alfetria.com/articles/45-quran.html 

 .مظاهر التكريم اإللهي لبني اإلنسان -
http://www.hiramagazine.com/archives_show.php?ID=301 

 .الهدى المنهاجي في القرآن الكريم -
http://www.alfetria.com/articles/28-houda.html 

http://www.hiramagazine.com/archives_show.php?ID=244 

 .الهوية اإلسالمية في ضوء العولمة -
http://www.oujdacity.net/regional-article-8997-ar.html 

 . في المصطلح والمنهجنظرات -
http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=6701 

http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=76358 

 .المضامين التنموية للثقافة اإلسالمية -
http://www.albayan-magazine.com/conv...ns/conv-18.htm 

 .التعليم الشرعي ضرورة تنموية -
http://www.asyeh.com/asyeh_world.php...owpost&id=1822 

 .أولويات البحث العلمي في الدراسات القرآنية -
http://www.alfetria.com/articles/29-quran.html 



 


