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الكتاب الصغير
الكتاُب طريقَك إىل العقول!

وكذلك هو وسيلتَك إىل القلوب!

وقد يكوُن الكتاُب فكرًة واحدة، أو أفكاًرا.

ومسألًة أو مسائل...

واملهـمُّ أن تكـوَن الفكـرُة مقنعـة، وتكـوَن قد جمعـَت لها 

الحجـَج واألمثلـَة الكافيَة ليلمَس العقول، وكتبتُه بأسـلوٍب 

رشـيق ليتسـلََّل إىل القلوب!

وال تظنـنَّ أن اإلصـاَح واإلقنـاَع يحتاجـاِن يف كلِّ مـرٍة إىل 

كاٍم كثـرٍ وصـٍر طويـل،

فليس كلُّ الناِس مثُل بعضها يف اإلدراِك والتثقيف،

وليست كلُّ البيئاِت متشابهة،

إن اإلصـاَح ينطلـُق مـن كلمـِة حـق، ويتـمُّ الرتكيـُز عليهـا 

بقـوة، وتكرارهـا،

والتفصيُل يأيت من بعد.

وقـد بـدأ رسـوُل اللـه صـى اللـه عليـه وسـلم مـع قومـِه 

بكلمـة )ال إلـه إال اللـه(.

وركَز عليها كثرًا، وكرَّرها لهم.

الحقائـِق  كلَّ  تسـتوعُب  كانـت  مـا  عقولهـم  فمسـاحُة 

هضمهـا. تسـتطيُع  وال  واحـدة،  مـرًة  وتفاصيلَهـا 

ثـم نـزل القـرآُن الكريـُم متتابًعا يـرُح هـذه الكلمَة عى 

مدى سـنوات...

والداعيـُة الفطـُن يعـرُف بيئتـُه ومـا يصلـُح لهـا وكيفيـَة 

إصاحهـا..

ترافقـت  مباركـٌة يف عرصنـا  زمنيـٌة  وقـد جـاءت مرحلـٌة 

مـع نهضـٍة صحويـٍة قويـة، كان الكتـاُب الصغـُر يشـغُل 

فيهـا قـوًة كبـرًة يف الدعـوِة والِحجـاح، ويف إيصـاِل الفكرِة 

عـن طريـِق الدعـاِة واملفكريـن املسـلمنَي والعلـاِء عامة، 

 ، ُم أهـمَّ مـا عنـدُه بإيجـاز وأسـلوٍب سـهٍل ميـرَّ كلٌّ يقـدِّ

املجتمـع،  وقـوَد  الشـباِب خاصـة،  طبقـَة  فيهـا  يخاطـُب 

وقوتَـُه وعاطفتَـُه الجياشـة، وال يتعـاىَل عليهم، بـل يتحبَُّب 

ٍق وينزلها عى  ُ آيـًة كرميـًة بأسـلوب مشـوِّ ويتقـرَّب، يفـرِّ

أحـداٍث معـارصٍة ووقائـَع حـارضة، أو يـرُح حديثًا رشيًفا 

ويسـتنبُط منـه الُحكـَم والِحكمـَة مبـا يربُط املسـلَم بدينه 

ويتشـبَُّث بأحكامـه، أو يـرُد قصـًة مفيـدة ماتعـًة تأخـُذ 

بيـِد فتـاٍة ضائعـٍة فتهتـدي إىل دينهـا، أو يسـوُق أخبـاًرا 

وِعـَرًا مـن أحداٍث ووقائَع سـابقٍة أو الحقـة، ليصَل املايَض 

بالحـارض، واألصالـَة باملعـارصة، ليبقـى املسـلُم قريبًـا مـن 

دينـه، وسـَرِ أبطالـه، وتاريخـه..
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إنها رسائُل صغرٌة ولكنها تحمُل معاين جليلة..

ُه الكبرة، إنها تسدُّ فراًغا أحيانًا ال تسدُّ

والهضـَم  والرعـَة  والحركـَة  ـَة  الخفَّ يحبُّـوَن  فالشـباُب 

الريـع،

وهذا ما ال تحققه الكتُب الكبرُة يف أوَّله.

حـدوِد  يف  وهـي  )جـزًءا(  الرسـالَة  يسـموَن  سـلفنا  كان 

صفحـة. العريـن 

وما كان مفهوُم املقاِل عندهم واضًحا كا هو عندنا.

إىل  تصـُل  قـد  التـي  و«الدراسـة«،  »البحـث«،  وكذلـك 

أكـر! أو  صفحـة  السـبعني 

ب« تصغـرًا للفـِظ  وانتـر لهـا يف عرصنـا مصطلـح »كتيِـّ

الكتـاب بـني العامـة، أو شـعبيًا كـا يقـال، لكـنَّ الخاصـَة 

مـن العلـاِء وطلبـِة العلـِم مل يسـتعملوها يف كتاباتهـم إال 

نـادًرا، وذلـك لجالـِة قدر الكتـاِب عندهم وسـموِّه، حامِل 

العلـِم والهدايـِة والخـرِ إىل النـاس. وكأنهـم قاسـوا ذلـك 

عـى مـا قالـه التابعـي الجليـل سـعيد بـن املسـيِّب رحمه 

اللـه: »ال تقولـوا ُمَصيِحـف وال ُمَسـيِجد، مـا كان للـه فهـو 

عظيـٌم حسـٌن جميل«.

أما »كتاب الجيب« فيدلُّ عى صغِر الحجِم فقط.

.. نعـم، لقـد تقلََّص نفـوُذ الكتاِب الصغرِ بعـد عقوٍد ثاثٍة 

تلَـت مطلـَع القـرِن الهجـري الخامـِس عـر، وكأنـه أدَّى 

دورُه املنـوَط به!

ويف هـذا يشٌء مـن الصحـة، ولكـن ال يُخـَى منـه، فهـو 

مل ينقطـْع أوالً، بـل مـازال يطبـُع ولكـن بنسـبٍة أقـّل، كـا 

صـارت مـواّد كتابيـة وإعاميـة تطبـُع يف نـراٍت مطويـة، 

بتكلفـٍة أقـل، وهنـاك وسـائل وأسـاليُب أخـرى انتـرت 

باسـتحداِث الشـبكِة العامليـة للمعلومـاِت وفنونهـا..

إن لـكلِّ زمـٍن وسـائلُه النافـذة، والكتـاُب منـذ نشـأتِه يف 

قـروٍن غابـرٍة وحتـى يومنـا هـذا مـازال نافـًذا، وإْن خَفَت 

ضـوؤُه نوًعـا مـا، ومـن ذلـك فرخـُه الكتـاُب الصغـر..

واملهـمُّ عنـد املسـلم: املحتوى.. واألسـلوب.. واإلقنـاع، بعد 

اإلتقـان، سـواء أكان ذلـك بـني غافـنِي أم مل يكن..

واللُه يؤيُد الحقَّ وينرصه.
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التأليف في الصوم وشهره

أكـر كتـب السـلف عـن الصـوم يـأيت يف األبـواب الفقهيـة 

مـن كتـب الفقـه يف املذاهـب، ومل يُكـروا مـن إفـراده أو 

مسـائله يف كتـب معينـة كـا هـو يف عرصنـا.

ومن الكتب الخاصة بالصيام يف تراثنا:

الخفـاف  عطـاء  بـن  عبدالوهـاب  الصيـام/  كتـاب   -

204هــ(. )ت  البـرصي 

كتـاب الصيام مـن كتاب املسـائل/ أليب عبدالله أحمد   -

بـن حنبـل )ت 241 هـ( وأيب يعقوب إسـحاق بـن راهويه 

)ت 238 هــ( )صـدر محقًقـا عن دار البخـاري بريدة عام 

1413هـ(

كتاب الصيام/ للحسـني بن الحسـن املـروزي )ت 246   -

هــ( )صاحـب كتـاب الـّر والصلـة، املطبـوع(.

فضائـل رمضـان/ ابـن أيب الدنيـا )ت 281 هــ( صـدر   -

. محقًقـا

كتـاب الصيـام/ أبـو حفـص عمـر بـن أحمـد الرمـي   -

هــ(.  389 )ت 

كتـاب يف صـوم األيـام البيـض/ أليب سـعد عبدالكريـم   -

السـمعاين )ت 562 هــ(. بـن محمـد 

الشـافعي، يف  للدارمـي  املتحـرة/  املسـتحاضة  صـوم   -

مجلـد ضخـم، ذكـر صاحب كشـف الظنـون )1434/2( أن 

ب. املهـذَّ انتخـب مقاصـده يف رشح  النـووي  اإلمـام 

 قلـت: لعلـه جـزء من كتابـه »أحكام املتحـرة يف الحيض« 

الـذي صـدر محقًقـا عـن دار أضواء السـلف بالريـاض عام 

1418 هـ، يف 465 ص.

وهـو أبـو الفـرج محمد بـن عبدالواحد الدارمـي )ت 449 

هـ(.

بعنـوان  أخـرى  كتـب  سـتة  البغـدادي  إسـاعيل  وذكـر 

الظنـون 310/2،  ذيلـه عـى كشـف  الصيـام( يف  )كتـاب 

هنـاك. مراجعتهـا  ميكـن 

محمد خر رمضان يوسف

إبراهيم محمد خر يوسف
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والكتب املؤلفة يف الصيام وشهر رمضان أربعة أنواع:

األول: يف وعـظ النـاس وإرشـادهم، ويكـون مـن بينه   -

الصيـام وشـهره. الحديـث عـن 

وفضلـه،  الكريـم،  الشـهر  عـن  الحديـث  الثـاين:   -

وصومـه. فيـه،  واالجتهـاد 

الثالث: الحديث عن الصيام وأحكامه بشكل عام.  -

الرابـع: الحديـث عـن جزئيـات مـن الصوم، ومسـائل   -

ونوازلـه. فيـه، 

وهـذه أمثلـه تطبيقيـة عـى مـا ذكرنـا، ونكتفـي بثاثـة 

كتـب لـكل نـوع. واللـه املوفـق.

فمن النوع األول، وهو وعظ الناس وإرشادهم:  -1

للوعـظ  خصصـت  حديثًـا  ثاثـون  رمضـان:  حديـث   -

بـن  عيـى  وإعـداد  جمـع  رمضـان/  شـهر  يف  والتوجيـه 

سـعد آل عوشـن؛ قـرأه وقدم لـه عبدالله بـن عبدالرحمن 

94 ص. 1422هــ،  الغربـاء،  دار  الريـاض:  الجريـن.- 

كتبـه  رمضـان/  ومواعـظ  أحاديـث  يف  الحسـان  الـدرر   -

وجمعـه أحمـد بن صالـح الطويان .- الريـاض: دار طويق، 

1416هــ، 327 ص.

- الـدروس الرمضانيـة/ جمع وإعـداد مركز البحث العلمي 

مبؤسسـة الحرمـني الخريـة.- الرياض: املؤسسـة، 1419هـ، 

204 ص.     

يف الحديث عن الشهر الكريم:  -2

فضائـل رمضـان وأحكامـه/ عبداللـه ناصـح علـوان.-   -

ص.  61 1405هــ،  السـام،  دار  القاهـرة:  ط4.- 

الحقيـل.-  حمـد  عبداللـه  التاريـخ/  عـر  رمضـان   -

ص.  133 1407هــ،  املؤلـف،  الريـاض: 

قـام  رمضـان/  شـهر  فضائـل  يف  الحسـان  التنبيهـات   -

)ت  الخليفـي  محمـد  بـن  عبداللـه  وتأليفهـا  بجمعهـا 

1414هــ(.- مكـة املكرمـة: مطابـع دار الثقافـة، 1393هـ، 

ص.  63

الحديث عن الصيام بشكل عام:  -3

 - الصـوم/ تأليـف العـز بـن عبدالسـام )ت 600 هــ(؛ 

القبلـة  بـدار  الـرتاث  تحقيـق  مكتـب  بإخراجـه  اعتنـى 

للثقافـة اإلسـامية.- جـدة: دار القبلـة، 1415 هــ، 69 ص.

- إعـام األنـام بأحـكام الصيـام/ عقيـل بن محمـد بن زيد 

املقطـري.- بـروت: دار ابن حـزم، 1416هـ، 148 ص.
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- أحـكام الصيام وفلسـفته يف ضوء القرآن والسـنة/ تأليف 

اإلسـامي،  املكتـب  بـروت:  ط3.-  السـباعي.-  مصطفـى 

1397 هــ، 114 ص.

مسائل يف الصوم:  -4

جمـع  الطبيـة/  املسـائل  يف  الفقهيـة  الصيـام  أحـكام   -

وترتيـب يوسـف بـن حسـن مغـريب.- مكـة املكرمـة: دار 

162 ص. هــ،   1416 والـرتاث،  الرتبيـة 

- العـذب الـزالل يف مباحـث رؤيـة الهـال/ تأليـف محمد 

بـن عبدالوهـاب بن عبدالـرازق األندليس؛ حققـه وراجعة 

عبداللـه بـن إبراهيـم األنصـاري.- الدوحة: إدارة الشـؤون 

الدينيـة، 1397 هـ، 2 جـ.

محمـد  بـن  عبدالعزيـز  إعـداد  رمضـان/  مخالفـات   -

السـدحان.- الريـاض: دار ابـن األثـر، 1421هــ، 127 ص.

- مفطـرات الصيـام املعـارصة/ تأليـف أحمـد بـن محمـد 

الخليـل.- الدمـام: دار ابـن الجـوزي، 1426هــ، 110 ص.
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أعمى بصير بالكتب!
مكتبـة  صاحـب  كان  الرضيـر  اآلمـدي  أحمـد  بـن  عـي 

تجاريـة يف القـرن الثامـن الهجـري، مجيـًدا للغـة العربيـة، 

وللغـات أخـرى، كالروميـة واملغوليـة والفارسـية والرتكيـة، 

ويعـرف تعبـر الرؤيـا. كُـفَّ منـذ أوائـل عمره، ومـع ذلك 

تاجـر بالكتـب، وجمع كمية كبرة منهـا، وجعلها يف مكتبة 

)خزانـة(، وتـويف بعـد سـنة )712 هــ(. ذكـره الصفـدي يف 

)نكـت الهميـان يف نكـت العميـان(، وابن حجـر يف )الدرر 

الكامنـة يف أعيـان املائـة الثامنـة(.

قـال الصفـدي فيـه: كان إذا طُلـب منـه كتـاب وكان يعلم 

أنـه عنـده، نهـض إىل خزانـة كتبـه واسـتخرجه مـن بينهـا 

كأنـه وضعـه لسـاعته. وإن كان الكتـاب عـدة مجلـدات 

وطُلـب منـه األول مثـاً، أو الثـاين أو الثالـث أو غـر ذلك، 

أخرجـه بعينـه وأىت بـه.

وكان ميـسُّ الكتـاب أوالً ثـم يقـول: يشـتمل هـذا الكتـاب 

عـى كـذا وكـذا كراسـة. فيكـون األمـر كـا قال!

هـذه  أسـطر  عـدد  قـال:  الصفحـة  عـى  يـده  أمـرَّ  وإذا 

الصفحـة كـذا وكـذا سـطرًا، وفيهـا بالقلـم الغليـظ كـذا، 

وهـذا املوضـع كُتـب بـه يف الوجهـة، وفيها بالحمـرة هذا، 

كُتبـت بالحمـرة! وهـذه املواضـع 

وإن اتفـق أنهـا كُتبـت بخطني أو ثاثة قـال: اختلف الخط 

مـن هنـا إىل هنا، من غـر إخال مبـا مُيتحن به!

ويعـرف أمثـان جميـع كتبـه التـي اقتناهـا بالـراء. وذلـك 

أنـه كان إذا اشـرتى كتابًـا بـيء معلـوم أخـذ قطعـة ورق 

خفيفـة وفتـل منهـا فتيلـة لطيفـة وصنعهـا حرفًـا أو أكـر 

ل،  مـن حـروف الهجـاء لعـدد مثـن الكتـاب بحسـاب الجمَّ

ثـم يلصـق ذلـك عـى طـرف جلـد الكتـاب مـن داخـل، 

، فـإذا شـذَّ عـن ذهنـه  ويلصـق فوقـه ورقـة بقـدره لتتأبـدَّ

كميـة مثـن كتـاب ما مـن كتبـه، مـسَّ املوضع الـذي علَّمه 

يف ذلـك الكتـاب بيـده، فيعـرف مثنـه مـن تنبيـت العـدد 

فيه! امللصـق 
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من أخبار الكتب والمكتبات في تراثنا

- كان للكتـب يف الباد اإلسـامية سـوق رائجـة، ويف بغداد 

كانـت هنـاك أكـر مـن مئـة مكتبـة تجاريـة لبيـع الكتب، 

كـا أفـاده اليعقـويب يف كتابـه )البلدان(.

- يف صبـح األعـى للقلقشـندي: يقـال إن أعظـم خزائـن 

الكتـب يف اإلسـام ثـاث خزائـن، إحداهـا: خزانـة الخلفاء 

العباسـيني ببغـداد، فـكان فيهـا مـن الكتـب مـا ال يحـى 

كـرة، وال يقـوم عليـه نفاسـة، ومل تـزل عـى ذلـك إىل أن 

دهمـت التـرت بغـداد، وقتـل ملكهـم هوالكـو املسـتعصَم 

ذهـب،  فيـا  الكتـب  خزانـة  فذهبـت  خلفائهـم،  آخـَر 

وذهبـت معاملهـا وأُعفيـت آثارهـا.

ثـم تكلـم عى الخزانتني األخريني، وهـا: خزانة الفاطميني 

مبرص، وخزانة بنـي أمية باألندلس.

ابـن  ذكـر  املسـتنرص،  بالخليفـة  خاصـة  كتـب  خزانـة   -

الكتـب  افتتاحهـا مـن  يـوم  إليهـا يف  نُقـل  أنـه  الفوطـي 

حـّاالً.  )160( حملـه  مـا  النفيسـة 

- خزانـة سـابور ببغـداد، كان فيهـا )10400( مجلـد مـن 

أصنـاف العلـوم، منها )100( مصحف بخطـوط بني مقلة. 

- قـال سـبط ابـن الجـوزي يف كتابـه )مـرآة الزمـان( وهـو 

البغـدادي:  عقيـل  البـن  )الفنـون(  كتـاب  عـن  يتحـدث 

»هـو مائتـا مجلـدة، جمعـه طـول عمـره، واختـرص منـه 

جـدي عـر مجلـدات فرَّقهـا يف تصانيفـه، وقـد طالعـت 

منـه يف بغـداد يف وقـف املأمونيـة، نحًوا من سـبعني. وفيه 

حكايـات ومناظـرات وغرائـب وعجائـب وأشـعار«.

- أبـو بكـر محمـد بـن يحيـى الصـويل أحـد كبـار األدبـاء 

والكتّـاب، تـويف سـنة 335 هــ. كان له بيت عظيـم مملوء 

بالكتـب، نقـل الخطيب البغدادي عـن األزهري أن خزانته 

كانـت مصفوفـة، وجلودها مختلفة األلـوان، كل صف من 

الكتـب لـون، فصـفٌّ أحمـر، وآخـر أخـرض، وآخـر أصفـر، 

وغـر ذلـك. وكان يقـول: هـذه الكتـب كلها سـاعي.

قـال ياقـوت الحمـوي: وإذا أراد مراجعـة كتـاب منها قال: 

يـا غام هـاِت الكتـاب الفاين.

وأنشد أبو سعيد العقيي لنفسه يف الصويل:

شـــيخ الصـــويل  إمنـــا 

خزانـــْه النـــاس  أعلـــم 

مشـــكلة تســـأله  فـــإذا 

إبانـــْه منـــه  طالبًـــا 

قـــال يـــا غلـــان هاتـــوا

فانـــْه العلـــِم  رزمـــَة 

نفيـس  الجـوزي عـى مصحـف  ابـن  اشـتملت خزانـة   -

أهـداه إليـه الخليفـة املسـتيضء باللـه سـنة 566 هــ، قال 

يف كتابـه املنتظـم: وفـرَّق أمر املؤمنني مصاحـف كانت يف 

الـدار عـى جاعـة، فبعـث إيلَّ مصحًفـا مليح الخـط، كثر 

األذهاب.

قـال اإلمـام الشـافعي: إذا رأيـَت الكتـاب فيـه إلحاق   -

بالصحـة. لـه  فاشـهد  وإصـاح، 
)نتـف مسـتفادة مـن كتـاب »خزائـن الكتـب القدميـة يف العـراق« 

ملؤلفـه كوركيـس عـواد(
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كتاب متميز
صـدر كتاب وثائقـي جميل متميز بعنـوان: »الخط العريب 

بـن العبـارة التشـكيلية واملنظومـات التواصليـة«، ويضمُّ 

أعـال نـدوة مـن تنظيـم بيـت الحكمـة، ومركـز األبحاث 

بإسـتانبول، صـدر  اإلسـامية  والثقافـة  والفنـون  للتاريـخ 

عـن بيـت الحكمـة بقرطـاج عـام 1429هـ، ويقـع يف 309 

ص مـن الحجـم الكبـر )31 سـم(، بألـوان باهـرة، وورق 

مصقـول أصفـر تـرايث جميل.

مـت ضمـن النـدوة العلميـة  ويتضمـن البحـوث التـي قدِّ

للعلـوم  التونـيس  باملجمـع  العـريب  الخـط  أليـام  الثانيـة 

مركـز  مـع  بالتعـاون  الحكمـة(  )بيـت  والفنـون  واآلداب 

األبحـاث املذكـور، ليكون شـاهًدا ملنزلة الخـط يف الحضارة 

النمـو  عـى  العـريب  الخـط  لقـدرة  وتأكيـًدا  اإلسـامية، 

اإلسـامية. الثقافـة  منظومـات  داخـل  والتطـور 

وفيـه خطـوط مغربيـة وخاصة مـا يتعلق بـرتاث القروان، 

إىل جانب الخطـوط املرقية.

ومن عناوين األبحاث املقدمة:

الخط وجوامع الكلم ضمن مقدمة ابن خلدون.  -

الحرف فكرًا ولفظًا وخطًا.  -

ملحـات مـن تطور الكتابـة والخط يف تونـس إىل نهاية   -
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القـرن الخامـس الهجـري.

األبعـاد التشـكيلية والجاليـة لصـورة الحـرف العريب   -

منوذًجـا(. الحاضنـة  )مصحـف 

جالية الخط العريب بني املريئ والامريئ.  -

روحانية فن الخط والرهانات األسلوبية املعارصة.  -

الخط العريب يف فضاء الرتبية والتعليم.  -

يف  للتدريـس  كـادة  العـريب  الخـط  حضـور  مـدى   -

الفنـون والِحـرف يف  الجميلـة ومـدارس  الفنـون  معاهـد 

تونـس.

الخـط العـريب: عـاج تربـوي ورؤيـة أخاقيـة: تجربة   -

الريـف. املـي  بالحـرم  الخـط  فـن  تعليـم 

الفـن  إىل  الروحانيـة  مـن  العـريب  الخـط  مغامـرة   -

السـوق. وغوايـة  الحـرف  بـني  أو  الحديـث، 

توظيـف الخـط تشـكيليًا وإشـهاًرا مـا بـني االبتـذال   -

الجاليـة.  القيـم  وخلـق 
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سلسلة مباركة
سلسـلة »دعـوة الحـق« سلسـلة طيبـة مباركـة، أصدرتهـا 

رابطـة العامل اإلسـامي مبكة املكرمة أوائـل القرن الخامس 

عـر الهجـري، وما زالـت تصدرهـا إدارة الثقافـة واإلعام 

بالرابطـة حتـى يومنـا هذا.

وهي تهتم بالثقافة اإلسـامية، والتوعيـة الدينية، والدعوة 

والتذكـر، وبيـان فضائـل اإلسـام ونظامه، والسـرة النبوية 

ودفـع  وشـؤونها،  اإلسـامية  األقليـات  وأخبـار  العطـرة، 

املطاعـن والشـبهات عن اإلسـام.

وقـد صـدر منهـا )260( عـدًدا أو أكـر، منهـا ألعـام كبـار 

مـن علـاء ومفكـري اإلسـام يف هـذا العـرص، مـن بلـدان 

العـامل كذلـك، وقـد  أنحـاء  املختلفـة. ووزعـت يف  العـامل 

أفادت هذه السلسـلة وأسـهمت يف نر الثقافة اإلسـامية 

ومبـادئ اإلسـام الحنيـف بـني أجيـال وفئـات مختلفة من 

املجتمـع اإلسـامي، ومتنيت لـو أنها ترجمت مـع كل عدد 

يصـدر بالعربيـة إىل لغـات العـامل الحيـة، ليسـتفيد منهـا 

اآلخرون، ممن يجدون يف نفوسـهم شـًكا أو شـبهات حول 

اإلسـام، ليتلقـوا ثقافـة نظيفـة محكمـة بني كـّم هائل من 

الدعـوات املشـبوهة لفـرق وجاعـات تجد صـدى إعاميًا 

يف بـاد إسـامية وغر إسـامية.

وأعلـم أن األسـتاذ أحمـد جال هو الـذي كان يحكِّم هذه 

السلسـلة يف أوائـل صدورها، حتى توفاه اللـه تعاىل، فكان 

ينقـي ويختـار، وهـو الداعيـة املثقف الحصيـف، والكاتب 

املرز.. اإلسامي 

وأول كتـاب صـدر يف هـذه السلسـلة هـو كتـاب »تأمات 

يف سـورة الفاتحة« لألسـتاذ حسـن باجـودة. وكانت فاتحة 

مباركة.

ومن عناوينها األخرى التي تلفت النظر:

الجهـاد يف اإلسـام: مراتبـه ومطالبـه/ أحمـد محمـد   -

جـال.

السرة النبوية يف القرآن/ عبدالصبور مرزوق.  -

التخطيط للدعوة اإلسامية/ عي محمد جريشة. ي-  التخطيط للدعوة اإلس

ملحات نفسـية يف القـرآن الكريـم/ عبدالحميد محمد   -

الهاشـمي.
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اإلسام وأثره يف الثقافة العاملية/ محمود الرقاوي.  -

عبـاس  عبداللـه  الكريـم/  القـرآن  معـاين  ترجـات   -

لنـدوي. ا

أهـل الحّل والعقـد: صفاتهم ووظائفهـم/ عبدالله بن   -

إبراهيـم الطريقـي.

السفارة والسفراء يف اإلسام/ عثان جمعة ضمرية.  -

بـن  عبدالقـادر  الشـباب/  عقيـدة  يف  العوملـة  آثـار   -

صـويف. عطـا  محمـد 

املزاح يف اإلسام/ حسن عبدالغني أبو غدة.  -

التعريف باإلسام باللغات األجنبية/ حسن عزوزي.   -

دور املسجد يف اإلسام/ عي محمد مختار.  -

األقليات املسـلمة يف آسـيا وأسـرتاليا/ سـيد عبداملجيد   -

. بكر

عبدالحميـد  معـايل  الهدامـة/  والحـركات  اإلسـام   -

. ة حمـود

تربية النشء يف ظّل اإلسام/ محمود محمد عارة.  -

املنهـج اإلسـامي يف تعليـم العلـوم الطبيعيـة/ محمد   -

القصـار. عمـر 

اإلسام والعاقات الدولية/ محمد الصادق عفيفي.  -

محمـد  الحضاريـة/  ونهضتنـا  اإلسـامية  العسـكرية   -

محفـوظ. الديـن  جـال 

أسـس املفاهيـم االقتصاديـة يف اإلسـام/ عبدالعليـم   -

خـرض. عبدالرحمـن 

الشورى سلوك والتزام/ محمود محمد بابلي.  -

العدل والتسامح اإلسامي/ السيد أحمد املخزنجي.  -

اإلسام وغزو الفضاء/ محمد سويد0  -

عاصـم  اإلسـام/  عـى  الصليبـي  الصهيـوين  التآمـر   -

عـي. حمـدان 

مـن خصائـص اإلعـام اإلسـامي/ محمـد خـر رمضان   -

يوسـف.

زينـة املـرأة بـني اإلباحـة والتحريم/ حيـاة محمد عي   -

خفاجـي.

من سات األدب اإلسامي/ مصطفى عبدالواحد.  -

الطفل يف اإلسام/ محمود الرقاوي.  -
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محمد سعيد محمد الرمالوي

مؤلِّف ومؤلَّفات

أسـتاذ يف كليـة الريعة والقانـون بجامعة األزهر، كتب يف 

موضوعـات فقهيـة حيوية تفيـد الناس يف حياتهـم الدينية 

واالقتصاديـة واالجتاعية والطبيـة، ويف موضوعات علمية 

وتقنيـة دقيقـة، وقـد صـدرت لـه مجموعة مـن الكتب يف 

هذا الشـأن، مـن مثل:

أثـر الوسـائل املسـتحدثة يف إثبـات الرؤيـة وصحـة الصيام 

يف  واإلداري  املـايل  الفسـاد  أحـكام  اإلسـامي،  الفقـه  يف 

العامليـة:  االقتصاديـة  األزمـة  اإلسـامي،  الجنـايئ  الفقـه 

إنـذار للرأسـالية ودعـوة للريعـة اإلسـامية، الترصفـات 

التعاقـد  اإلسـامي،  الفقـه  يف  التهديـد  تحـت  الصـادرة 

بالوسـائل املسـتحدثة يف الفقه اإلسـامي، الحـال والحرام 

تطبيقيـة  دراسـة  اإلسـامي:  الفقـه  يف  منهـا  واملغلـب 

معـارصة، دراسـة رشعيـة ألهـم القضايـا الطبيـة املتعلقـة 

باألجنـة البريـة، سياسـة األجـور واألربـاح والفوائـد يف 

الفقه اإلسـامي: دراسـة تطبيقية معـارصة، الرطة: ما لها 

ومـا عليها: دراسـة فقهيـة تطبيقية معـارصة، قضايا الِحجر 

الرعـي والكيـدي يف الفقـه اإلسـامي مـع بيـان موقـف 

املختلطـة  باألمـوال  التعامـل  مروعيـة  مـدى  القانـون، 

اسـتخدام  مـن  الريعـة  موقـف  اإلسـامي،  الفقـه  يف 

التكنولوجيـا النوويـة والكيميائيـة والبيولوجية يف األغراض 

ت عليـه االتفاقيات  السـلمية والعسـكرية مـع بيان مـا نصَّ

الدوليـة، وسـائل اإلغـراء: ما يحـلُّ منها وما يحـرم يف الفقه 

اإلسـامي: دراسـة تطبيقيـة عـي الواقع املعارص، الوسـائل 

والحريـات:  بالحقـوق  للمطالبـة  واملمنوعـة  املروعـة 

دراسـة تطبيقيـة عـى الواقـع املعـارص.   
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تعريف بكتاب
»ميثاق األرسة يف اإلسالم« أعدته اللجنة اإلسامية العاملية 
للمرأة والطفل باملجلس اإلسامي العاملي للدعوة واإلغاثة 
العلاء  من  مجموعة  إنجازه  عى  تضافر  وقد  باألزهر، 
بدعوة من اللجنة، وتحت رعايتها، ثم تتابع عى تحقيقه 
زادوا  بادها،  األمة، من شتى  علاء  أعداد من  ومتحيصه 
عى العرين عاملًا. ويسدُّ هذا امليثاق حاجة من حاجات 
األمة يف أهم مكونات ذاتها، وهي األرسة، التي هي نواة 
العلاء فيه أن  املجتمع، وبذرته، ووحدة تكوينه. وراعى 
الكتاب والسنة  لها دليلها من  تكون كل مسألة يقررونها 
واإلجاع والقياس... وراعوا فيه أموًرا أخرى محكمة. وبدت 
الحاجة إىل صياغة موادَّ لطبيعة وموقع األرسة يف اإلسام 
الحياة  ميادين  إىل  تسلَّل  فكري  غزو  بعد  واجتاًعا  فقهاً 
تصاعد  ومع  الخداع.  أساليب  وبكل  تدريجيًا،  اإلسامية 
املؤسسات  عى  الغرب  هيمنة  وزيادة  التغريب  موجات 
الدولية، واجتياح العوملة الغربية للخصوصيات الثقافية... 
حيث بدأ االقتحام الغريب لحرمات األرسة املسلمة، وانتهاك 

دها اإلسام.. سات منظومة قيمها التي حدَّ مقدَّ
من  ينطلق  إسالمًيا«  عاملًيا  »إعالنًا  بذلك  امليثاق  ويعتر 
لكل  نجاة  طوق  ليكون  للعاملني،  وهدايته  اإلسام  عاملية 
يف  اإلسام  معاير  لبيان  الغريب،  الغزو  مواجهة  يف  أرسة 

العاقات األرسية.
وقد صدر كتاب يجمع مواد هذا امليثاق بعنوان: 

ميثاق األرسة يف اإلسالم/ اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة 
اإلغاثة.-  و  للدعوة  العاملي  اإلسالمي  باملجلس  والطفل 
 439 1429هـ،  الخريية،  العفاف  جمعية  اللجنة:  عّمن: 

ص.
ويبدو أنه نر يف مكتبات أخرى، لتعميم محتواه، منها دار 

الرواد بالرياض عام 1430هـ.. 
ومن أمثلة هذه املواد:

- املادة )22(: توجب الريعة اإلسامية عى األمة تيسر 
الصارفة  والصعاب  العقبات  وتذليل  الرعي  الزواج  سبل 

عن ذلك...

أسباب  تضييق  عى  الريعة  تحرص   :)34( املادة   -
كلٍّ  ترغيب  وعى  منه،  والتنفر  الطاق  وتبغيض  الفرقة، 
من الزوجني يف الحرص عى البناء األرسي بأقى قدر من 
الصر والتحمل. كا تفرض لحلِّ الخاف بني الزوجني آليات 

ووسائل متعددة تضمن عدم الترع يف افرتاقها.
املادة )51(: حددت الريعة اإلسامية معاير للزواج   -
يحقق  مبا  مراعاتها  الزوجني  من  كل  عى  ينبغي  الناجح، 
مصلحة األمة واألرسة عموًما، واألطفال عى وجه الخصوص.
الكريم،  والُخلق  الصحيح،  التدين  املعاير:  هذه  ومن 

واملنشأ الطيب، ويجوز التاس صفات أخرى معها.
ومن عوامل نجاح الزواج: مراعاة التكافؤ يف السن والثقافة 
والبيئة االجتاعية، ومنها خلّو الزوجني من األمراض املنفرة 

أو املعدية أو الوراثية الخطرة.
املادة )73(: للزوج عى زوجته أن تطيعه باملعروف،   -

وهو كل أمر مباح رشًعا وال يصيبها منه رضر أو إيذاء. 
املادة )128(: التكافل يف اإلسام ليس صدقة طوعية   -
مرتوكة إلرادة األفراد إن شاؤوا أدوها أو منعوها، بل جعله 
مستحقيه  إىل  األداء  واجب  األغنياء  مال  يف  حًقا  اإلسام 
دون مّن وال أذى، ورشع لضان وصوله إليهم نظاًما دقيًقا 

يجمع بني مسؤولية األغنياء ومسؤولية ويل األمر.يجمع بني مسؤولية األغنياء ومسؤولية ويل األمر.
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قراءة من كتاب
اآليـات القرآنيـة الكرمية واألحاديـث النبوية الريفة تضم 

قـدًرا مـن الحقائـق العلميـة التـي مل يكن ممكًنـا ألحد أن 

يلـمَّ بـيء منهـا يف زمن الوحـي، وال لقـرون طويلة بعده، 

وذلـك لعـدم توافـر أدوات الكشـف عنهـا، وال منهجيـات 

التعامـل معها.

دراسـة  النجـار  راغـب  زغلـول  العامـة  األسـتاذ  م  وقـدَّ

لإلعجـاز العلمـي تعـدُّ مقدمـة أو مدخـاً لذلـك، وأتبعـه 

بضوابـط للتعامـل مـع اإلعجـاز العلمـي أوجـزه يف عـدة 

باختصـار: أمـور، منهـا 

حسـن فهـم النـص من القـرآن أو السـنة وفق دالالت   -

األلفـاظ يف اللغـة العربيـة وحسـب قواعدهـا وأسـاليب 

التعبـر فيهـا.

فهـم أسـباب النـزول والناسـخ واملنسـوخ واملأثور من   -

أحاديـث املصطفـى صـى اللـه عليـه وسـلم..

جمـع النصـوص القرآنيـة املتعلقـة باملوضـوع الواحد   -

مـع  بعـض،  إىل  بعضهـا  وردُّ  لهـا  الصحيحـة  والقـراءات 

مراعـاة السـياق القـرآين وعـدم اجتـزاء النـص عـا قبلـه 

وعـا بعـده، ومراعـاة »العرة بعمـوم اللفـظ ال بخصوص 

السـبب«.

عـدم التكلـف، أو يّل أعنـاق اآليـات واألحاديـث مـن   -

العلميـة. للحقيقـة  موافقتهـا  أجـل 

وعـدم  مطلقـة،  غيبـة  الغيبيـة  القضايـا  عـن  البعـد   -

الخـوض فيهـا بأكـر مـا أثبتـه القـرآن الكريـم وفرتـه 

النبويـة. السـنة 

مراعـاة التخصـص الدقيـق لـكل محقـق ملوضـوع من   -

موضوعـات اإلعجـاز العلمـي يف كتـاب الله وسـنة رسـوله 

صـى اللـه عليـه وسـلم، كل يف حقـل تخصصـه.

يجـب تحـري الدقـة واألمانـة يف التعامـل مـع الكتاب   -

والسـنة والتجـرد عـن كل هـوى شـخيص حتـى يتحقـق 

إخـاص النيـة يف ذلـك.

يجـب التفريـق بني قضيتي التفسـر العلمي واإلعجاز   -

العلمي، فالتفسـر محاولة برية لحسـن فهم داللة النص 

القـرآين أو النبـوي... والخطـأ فيـه ال ينسـحب عـى جـال 

النـص، ولكـن ينسـحب عـى جهـد املفـر. أمـا اإلعجـاز 

العلمـي فهـو موقـف مـن مواقـف التحـدي، واملتحـدي ال 

بـد أن يكـون واقًفـا عى أرضيـة صلبة، ولذلـك ال يجوز أن 

يوظـف يف اإلعجـاز العلمـي إال الحقائـق العلميـة.

التقليـل مـن جهـود السـابقني الذيـن خدمـوا  عـدم   -

الكتـاب والسـنة يف حـدود املعـارف العلميـة التـي كانـت 

زمانـه.  لهـم كل يف  متاحـة 

)قـراءة مـن كتـاب: مقدمـة وضوابـط لدراسـة اإلعجـاز 

النبويـة  والسـنة  الكريـم  القـرآن  مـن  بـكل  العلمـي 

القاهـرة: دار  النجـار.-  املطهـرة/ زغلـول راغـب محمـد 

ص..(  191 1433هــ،  الفنـار، 



19

تذكير من كتاب
قـال الحسـن البـرصي رحمـه اللـه: إن ألهـِل التقـوى   -

العهـد،  ووفـاُء  الحديـث،  بهـا: صـدُق  يُعرَفـون  عامـاٍت 

والِكـْر،  الفخـر  وقلـُة  الضعفـاء،  الرحـم، ورحمـُة  وصلـُة 

وبـذُل املعـروف، وُحسـن الُخلـق، وَسـعُة الِحلـم، واتبـاُع 

العلـِم فيـا يقـرُِّب إىل اللـه تعـاىل.

تُظِهـُر أنـَك يف الخـرِ مـن الراغبـني، وتصبـُح يف دنيـاَك   -

الاعبـني؟! مـن 

قلـٌب مل ميتلـئ بأنـوار املعرفة خـراب، عبٌد هـاَن عليه   -

مـا فاتـُه مـن الخـرِ ُمصـاب.

فتنـة،  للمغروريـن  ظاهرهـا  أن  الدنيـا  شـأِن  مـن   -

ومحنـة! آفـة  كل  عـى  محتـو  وباطنهـا 

مـا الفـوز بجنـة املـأوى، إال ملـن جاءنـا عـى راحلـة   -

لتقـوى. ا

قـال الفضيـل بـن عيـاض رحمـه اللـه: إين ألسـتقبُل   -

الليـل مـن أولـه فيهولنـي طولـه، فأفتتـُح القـرآن، فأُصبـُح 

نهمتـي! قضيـُت  ومـا 

قـال الحسـن البـرصي رحمـه اللـه: إن الرجـُل ليذنب   -

الذنـب فيُحـرُم بـه قيـاَم الليـل.

قـاَل رجـٌل لبعـض الحكـاء: إين ألضعـُف عـن قيـام   -

الليـل. فقـال: يـا أخـي، ال تَعِص اللـَه يف النهـار، وال تقم يف 

الليـل.

يقـاُل إن سـفيان الثـوري رحمـه اللـه شـبع يف ليلـة،   -

فقـال: إن الحـاَر إذا زيـَد يف علَفـِه زيـَد يف عملـه. فقـام 

الليلـَة حتـى أصبـح! تلـك 

عمـر  البـن  الحسـنى  لطـاب  األسـنى  املقصـد  كتـاب:  مـن  )مختـارات 

األحسـايئ(
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وعظ بليغ من كتاب
مـن مواعـظ ابن عطاء الله السـكندري وتشـبيهاته الرائعة 

الله: رحمه 

وعـَرَت  الـرصاَط  جـاوزَت  كأنـَك  بالضحـك  تقهقـُه   -

النـران! إذا مل يكـن بينـك وبـني اللـه ورع يحجـزك عـن 

رأسـك. عـى  الـرتاَب  فضـع  وإال  خلـوت،  إذا  املعـايص 

املعصيـة،  حـاوة  تغلبنَّـك  وال  التوبـة  عـى  اهجـم   -

وإذا رأيـَت نفسـَك متطلعـًة إىل الشـهوة، فاهـرب إىل الله 

منهـا. يُنجيـَك  فإنـه  بـه،  واسـتغث 

مثـاُل مـن يُكر الذنـوَب واالسـتغفار، كمثـِل من يكر   -

رشَب السـّم ويكـرُ اسـتعال الرتيـاق، فيقـال لـه: قـد ال 

تصـل إىل الرتيـاق مـرة، فيهجـم عليك املوُت قبـل الوصول 

ليه. إ

مـن أحـبَّ الدنيـا بقلبـه، كان كمـن بنـى بنـاء حسـًنا   -

عليـه! فرشـح  مرحـاض  فوقـه 

واحـًدا،  قياًسـا  أرًضـا  اشـرتيا  رجلـني  مثـال  مثالـك   -

اهـا مـن الشـوك والحشـيش، وأجرى  فأخذهـا الواحـد فنقَّ

بهـا املـاء، وبذرَهـا فنبتـت، وجنـى منهـا وانتفع بهـا، فهذا 

كمـن نشـأ يف الطاعـة، قـد أرشقت أنـواُر قلبه، وأمـا اآلخر 

فإنـه أهملهـا حتـى نبت فيها الشـوك والحشـيش، وبقيت 

مـأوى لألفاعـي والحيّـات، فهـذا قـد أظلم قلبـه باملعايص.

اللـه تعـاىل إال مبتابعـة  ال تحصـُل لـك الرفعـُة عنـد   -

وسـلم. عليـه  اللـه  صـى  النبـي 

القلُب شجرٌة تُسقى مباء الطاعة.  -

أربعـٌة تُعينـك عـى جـاء قلبـك: كـرة الذكـر، ولـزوم   -

واملـرب. املطعـم  وقلـة  والخلـوة،  الصمـت، 

القلـب مبثابة السـقف، فـإذا أوقد يف البيـت ناٌر صعد   -

الدخـاُن إىل السـقف فسـوَّده، فكذلـك دخان الشـهوة، إذا 

نبـَت يف البـدن صعـد دخانـه إىل القلـب فسـوَّده.

كفـى بـك جهـًا أن تَغـاَر عـى زوجتـك وال تَغـاَر عى   -

إميانـك، كفـى بـك خيانـة أن تَغـاَر عليها ألجل نفسـك وال 

تغـاَر عـى قلبـك ألجل ربـك، إذا كنـَت تحفُظ مـا هو لك، 

أال تحفـُظ مـا هـو لربِّك؟!

إذا أعطيـَت نفسـَك كلَّ مـا تشـتهي وتطلـب، كنـَت   -

تقتلـه! حتـى  يـوٍم  كلَّ  يُسـمنها  حيـٌة  بيتـه  يف  كمـن 

أهـُل الغفلـة إذا أصبحـوا يتفقـدون أموالهـم، وأهـل   -

املعرفـة  وأهـل  أحوالهـم،  يتفقـدون  والعبـادة  الزهـد 

. وجـلَّ عـزَّ  اللـه  مـع  قلوبهـم  يتفقـدون 

عيـوب  عـن  لـك  يكشـف  أن  بـَك  اللـه  لطـِف  ِمـن   -

النـاس. عـن  ويسـرتها  نفسـك، 

ما أكرَ مواالتك للمخلوقني، وما أقلَّ مواالتك لله!  -

)مختـارات مـن كتـاب »تـاج العـروس الحـاوي لتهذيـب النفـوس« البـن 

عطـاء اللـه السـكندري(عطـاء اللـه السـكندري(
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تحذير في كتب
التطبيقـات  أبـرز  حـول  وإجابـات  وأسـئلة  مقـاالت 

للمذاهـب الباطنيـة الروحيـة املعـارصة/ جمـع وترتيـب 

خلود الشـويش السـامل؛ تقديـم محمد الحمـود النجدي.- 

الكويـت: د . ن، 1435هــ، 174 ص.

وجاعـات  منظـات  أالعيـب  يكشـف  مهـم،  كتـاب 

مشـبوهة بالعلـم الحديـث وخدعـة بعـض املسـلمني بها.

من عناوين هذه املقاالت:

والرياضـة  االستشـفاء  لتطبيقـات  الدينيـة  األصـول   -

الوافـدة مـن الـرق عـر الغـرب وخطورتهـا عـى معتقد 

كـردي. عبداللطيـف  بنـت  فـوز  األمـة/ 

حقيقـة العـاج بالطاقـة بـني العلـم والقـرآن/ الكاتبة   -

مليبـاري. وعبدالغنـي  السـابقة 

الجـذور الحقيقيـة للرمجـة اللغويـة العصبية/ عوض   -

عـودة. آل 

خطـر إدخـال تطبيقات الرمجـة اللغويـة العصبية يف   -

حفـظ القـرآن الكريـم/ فـوز كـردي.

قرص الطاقة الحيوي )متائم العرص(/ السابقة.  -

إثبات بطان تصوير الهالة املزعومة/ هالة األرشم.  -

مـا هـي حقيقـة جامعاتهـم وألقابهـم العلميـة/ أبـو   -

للـه. عبدا

وأشـر إىل كتـاب مفيـد جًدا لألسـتاذة فوز كـردي، صدر يف 

نحـو عـام 1433هــ، عنوانـه »وقفات مـع الفكـر العقدي 

الوافـد و منهجيـة التعامـل معه« يحتـوي عى موضوعات 

شـبيهة مبـا سـبق، وهـي كاتبـة إسـامية متمكنـة، تكتـب 

يف موضوعـات عرصيـة بفهـم ووعـي، وخلفيـة إسـامية 

الـردود  يف  وإقنـاع  حجـاج  وقـوة  خـرة  ولهـا  متمكنـة، 

عـى الشـبهات، وتنبـه عـى محاذيـر وهفـوات تلبـس بها 

مـن  وهـي  يـدرون،  ال  وهـم  واملفكريـن  الدعـاة  بعـض 

املدينـة املنـورة، أسـتاذة العقيـدة واملذاهـب املعـارصة يف 

جـدة، متخصصـة يف موضوعـات »الفكـر العقـدي الوافـد 

مؤسـس يف جمعيـات  عضـو  معـه«،  التعامـل  ومنهجيـة 

وهيئـات تعليميـة وإداريـة، ولهـا مشـاركات يف مؤمتـرات 

وملتقيـات علميـة. 
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بعنـوان  الفلـك، وهـو  هـذا  يـدور يف  كتـاب  كـا صـدر 

»مجمـوع الفتـاوى الرشعيـة يف حكـم الربمجـة اللغويـة 

وترتيـب  جمـع  الكونيـة«  الطاقـة  وتطبيقـات  العصبيـة 

خلـود الشـويش السـامل، صـدر يف الكويـت عـام 1435هـ، 

ويقـع يف 136ص، ومـن مسـائله وفتاويـه:

الحمـود  محمـد  الطاقـة/  علـم  يف  الـرع  حكـم   -

. ي لنجـد ا

حكـم االشـرتاك يف الـدورات التـي تعلـن يف الصحـف   -

والتـي تعلـم القـوى الخارقة واالستشـفاء بهـا والعاج عن 

بعـد وغرهـا من الـدورات الروحانيـة/ محمـد الطبطبايئ.

حكـم الرمجـة اللغويـة العصبيـة/ صالـح بـن فـوزان   -

الفـوزان.

الجـذب/  قانـون  وتخريفـات  وتهريفـات  تخرصـات   -

منـدكار. إسـاعيل  بـن  فـاح 

وراء  مـا  علـوم  امليتافيزقيـا حـرام؟ هـل  علـوم  هـل   -

الزحيـي. وهبـة  حـرام؟/  أو  حـال  والخـوارق  الطبيعـة 

متاريـن النظـر املغناطيـيس ومتارين التنفـس العميق/   -

محمـد بـن صالـح املنجـد.
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فتوى من كتاب
واإلفتـاء  العلميـة  للبحـوث  الدامئـة  اللجنـة  سـئلت 

السـؤال: هـذا  بالسـعودية 

بأعـام  ق  التعلُـّ ظاهـرة  الشـباب  بعـض  بـني  انتـرت 

وشـعارات بعض الدول غر املسـلمة, ونراهـم يُقبلون عى 

رشائهـا واقتنائهـا, ويطبعونهـا عـى الُقُمـص, والبناطيـل, 

واألحزمـة, والنظـارات, والقبعـات, واألحذيـة, واملسـاطر, 

واألقـام, والخواتـم, والسـاعات, ويجعلونهـا غطـاء ملقاعد 

يشـرتي  وبعضهـم  الزجـاج,  عـى  وملصقـات  السـيارات, 

الَعلَـم كاماً ويفرشـه عـى مقدمة أو مؤخرة السـيارة, فا 

حكـم بيـع ورشاء واقتنـاء وتعليـق هـذه األعـام؟ .

فأجابت عن السؤال بالتفصيل، ولخصته يف آخره بقولها:

وبنـاًء عـى مـا تقـدم: فما ال شـكَّ فيـه أنَّ مظاهـر الوالء 

للكفـار: التشـبُّه بهـم, وارتـداء مابـس تحمـل شـعاراتهم, 

كالصليـب ونحـوه, والعنايـة بصورهـم, وتشـجيع أنديتهم 

الرياضيـة, وتعليـق أعامهـم عـى السـيارات, والبيوتـات, 

بهـم,  ـة  الخاصَّ بأسـائهم  ي  والتسـمِّ التجاريـة,  واملحـال 

والدعـوة إىل محبتهـم وصداقتهـم, واالفتخـار باالنتسـاب 

بأهوائهـم  واالنبهـار  وأعيانهـم,  ُرؤسـائهم  وإىل  إليهـم 

وأفكارهـم املخالفـة لإلسـام .. إىل آخر تلَك املحـِن والبايا 

التـي وقـع فيهـا كثـٌر مـن املنتسـبني لإلسـام, ومـا دروا 

أنهـم بصنيعهـم هـذا يَهدمـون أصـًا من أُصول اإلسـام يف 

أنفسـهم ويف نفـوس املسـلمني, ويَزيـدون األمـة وهناً عى 

َوْهـٍن, فإنـا للـه وإنـا إليـه راجعون.

ـك بهـدي اإلسـام  والواجـُب عـى جميـع املسـلمني التمسُّ

املسـتقيم, والحذر من االنحـراِف عنه إىل طريِق املغضوِب 

عليهـم والضالـني, مـن اليهـود والنصـارى وسـائر املركني, 

والتـوايص بالـرِّ والتقـوى, وكّل مـا فيـه خـٌر وعـزٌّ لإلسـام 

ٌر عى املسـلمني واإلعانة  واملسـلمني, وتـرك كّل ما فيـه رَضَ

عليـه, وترويجـِه ونرِه.

ويف املوضوع نفسه ُسئلت:

س: مـا حكم لبـس املابس الرياضية التي تحمل شـعارات 

عليهـا  التـي  الرياضيـة  الفنايـل  مثـل:  بالكفـار,  خاصـة 

شـعارات إيطاليـا, أو أملانيـا, أو أمريـكا.

أو التي مكتوب عليها أساء بعض الاعبني الكفار؟ .

ج: املابـس التـي تحمل شـعارات الكفار فيهـا تفصيٌل كا 

يي:

1 - إن كانـت هـذه الشـعارات ترمـز إىل ديانـات الكفـار، 

كالصليـب ونحـوه, ففـي هـذه الحالـة ال يجـوز اسـتراد 

هـذه املابـس, وال بيعهـا, وال لبسـها.

2 - إن كانـت هـذه الشـعارات ترمـز إىل تعظيـم أحـٍد من 

الكفـار، بوضـع صورتـه, أو كتابة اسـمه, ونحـو ذلك, فهي 

أيضـاً حراٌم كا سـبق.

3 - إذا كانـت هـذه الشـعارات ال ترمـز إىل عبـادٍة, وال 

تعظيـم شـخص, وإمنا هـي عامـاٌت تجاريـة ُمباحة, وهي 

ى: باملـاركات, فـا بـأس بها. مـا يُسـمَّ
)املصـدر: خمـس فتـاوى مهمـة يف حكـم تعليـق ولبـس شـعارات الكفـار، 

صـادرة مـن اللجنـة الدامئـة للبحـوث العلميـة واإلفتـاء بالسـعودية، ص 7، 

.)26-25  ،13-12
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فائدة من كتاب
مروعية الرضورة ثابتة بالكتاب والسنة وإجاع األمة.

وأحكامهـا نسـبية؛ ألنهـا مبنيـة عى حـاالت معينـة، فلكل 

حالـة حكمهـا، ولـكل نازلـة أمرهـا، ومـا يحيـط بهـا مـن 

مابسـات، حسـب القـدرة والظـروف واملصالـح.

أمـا ضوابـط الـرضورة فقـد توصل باحـث إىل كونها سـتة، 

وهي:

أن تكون حالة الرضورة ملجئة.  -

أن تكون حالة الرضورة قامئة ال منتظرة.  -

أن تقدر حالة الرضورة بقدرها.  -

إال  أخـرى  وسـيلة  الـرضورة  حالـة  لدفـع  يكـون  أال   -

الرعيـة. والنواهـي  األوامـر  مخالفـة 

ال تؤدي إزالتها إىل رضورة أكر منها وال إىل مثلها.  -

أن تكون متفقة مع مقاصد الرع.  -

)مسـتفاد من كتـاب: ضوابط الرضورة الرعيـة  وتطبيقها 

عـى فقـه األقليـات املسـلمة يف أوربـا/ مصطفـى محمـد 

دومـان.- بـروت: ار ابـن حـزم، 1434هــ، 365 ص )أصلـه 

ماجستر(.  رسـالة 
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ندوة في كتاب
عقـدت نـدوة »مدرسـة القريوان بن الفقـة والحديث« يف 

تونس تحت إرشاف األسـتاذ أبو لبابة حسـني، وشـارك فيها 

جلـة مـن األسـاتذة والباحثني، وقام بتحريـر أوراقها محمد 

الحبيـب العـايئ مديـر مركـز الدراسـات اإلسـامية التابـع 

لجامـع الزيتونـة بالقـروان. ومل يذكـر تاريـخ انعقادهـا، 

لكـن أعالها صـدرت حديثًـا، بعنوان: 

مدرسـة القريوان بـن الفقة والحديث.- القـروان: جامعة 

الزيتونة، مركز الدراسـات اإلسـامية، 1434هـ، 461 ص.

ومن البحوث التي قدمت يف هذه الندوة وطبعت:

املدرسـة املالكيـة بالقـروان: الخصائـص والتجليـات/   -

العـايئ. الحبيـب  محمـد 

العاقـة بـني الحديـث والـرأي يف فقـه أهـل القروان/   -

الحسـن. بابكـر  خليفـة 

علـاء  أخـذه  مـا  أو  والحديـث،  الفقـه  بـني  املوطـأ   -

الـرتيك. عبداملجيـد  مالـك/  عـن  القـروان 

منهـج الفكـر الرتبوي اإلسـامي تأصياً ملدرسـة الفقه   -

الهـادي؟. القـروان/ عـار  والحديـث يف 

عبدالرحمـن بـن زياد بـن أنعم أول مولود يف اإلسـام   -

ث قرواين/ محمد الشـيباين  بإفريقيـا بعد فتحها وأول محدِّ

بـن محمد بـن أحمد.

أبـو الحسـن القابـيس وجهـوده يف خدمـة الحديـث/   -

البوزيـدي. البشـر 

أبـو الحسـن القابـيس رائـد رواة الحديـث الصحيـح   -

الكتـاين. يوسـف  بإفريقيـا/ 

إشـعاع املدرسـة القروانيـة عـى املدرسـة التونسـية   -

بوزغيبـة. إبراهيـم  بـن  محمـد  الحفـيص/   العهـد  منـذ 

الفكـر املقاصـدي عنـد فقهـاء القـروان إىل منتصـف   -

بوزغيبـة. الديـن  عـز  الهجـري/  الخامـس  القـرن 
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تعريفات من كتاب
- االتحـاد: تصيـر الذاتـني واحـدة، وال يكـون إال يف العدد، 

مـن االثنـني فصاعًدا.

- اإلحاطة: إدراك بكاله، ظاهرًا وباطًنا.

كان  فـإن  الحـواس.  بأحـد  الـيء  إدراك  اإلحسـاس:   -

كان  وإن  املشـاهدات،  فهـو  الظاهـر  للحـّس  اإلحسـاس 

الوجدانيـات. فهـو  الباطـن  للحـّس 

- األَرش: اسم للال الواجب عى ما دون النفس.

- اإلرضاب: هو اإلعراض عن اليء بعد اإلقبال عليه.

- اإلطناب: أداء املقصود بأكر من العبارة املتعارفة.

- الربغوثيـة: هـم الذيـن قالـوا: كاُم اللـه تعـاىل إذا قُـرئ 

َعـرٌَض، وإذا كُتـب فهـو جسـم.

- التبِوئة: هو إسكان املرأة يف بيٍت خال.

- التسـبيغ: زيادة حرف سـاكن يف سـبب، مثل )فاعاتن(، 

زيـد يف آخـره نـون آخـر بعدمـا أُبدلـت نونـه ألًفـا فصـار 

فاعاتـان، فيُنقـل إىل فاعليان، ويسـمى مسـبًَّغا.

- التـوكل: هـو الثقـة مبـا عنـد اللـه، واليـأس عـا يف أيدي 

الناس.

- الحقيقة: اسم ملا أريد به ما وضع له.

الظاهـرة  الحـواس  النفـس، يشـمل  الذهـن: هـو قـوة   -

العلـوم. الكتسـاب  ة  وعـدَّ والباطنـة، 

ل به إىل املقصود. - السبب: اسم ملا يتوصَّ

- الشهوة: حركة للنفس طلبًا للمائم.

- الكلمة: هو اللفظ املوضوع ملعنى مفرد.

- الالزم: ما ميتنع انفكاكه عن اليء.

- املبَدعات: ما ال تكون مسبوقة مبادة ومدة.

- املجنون: هو من مل يستقم كامه وأفعاله.

- مقتـى النـص: هو الـذي ال يدلُّ اللفـظ عليه، وال يكون 

ملفوظًـا، ولكـن يكـون مـن رضورة اللفـظ. وهـو أعـمُّ من 

أن يكـون رشعيًـا أو عقليًا.

نظـر،  بدقـة  أُخرجـت  لطيفـة  مسـألة  وهـي  النكتـة:   -

فكـر. وإمـكان 

- الوجيـه: مـن فيـه خصـال حميـدة مـن شـأنه أن يُعـرف 

وال يُنكـر.

- الهدية: ما يؤخذ با رشط اإلعادة.

متعمـًدا  فيهـا  الرجـل  يكـون  التـي  هـي  الصـرب:  ميـن   -

الكـذب، قاصـًدا إلذهـاب مـال مسـلم؛ سـميت بـه لصـر 

صاحبهـا عـى اإلقـدام عليها مع وجـود الزواجر مـن قلبه.
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صحح لغتك
كتاب »األخطاء الشـائعة يف اللغـة العربية« ملؤلفه محمد 

رُطيـل، صـدر عـن مؤسسـة حـورس الدوليـة باإلسـكندرية 

عام 1435هــ، ويقع يف 143ص.

وكتابـه هـذا كله جـداول، والجـدول ثاثة أقسـام: قل، وال 

تقل، والشـاهد أو السـبب.

وهذا مناذج مختارة منها، دون ذكر السبب:

قل: استأَذنه )أي طلب منه اإلذن(.

ال تقل: استأذَن منه.   

قل: اجتمع فاٌن إىل فان.

ال تقل: اجتمع فاٌن بفان.   

قل: حجَّ البيَت الحرام.

ال تقل: حجَّ إىل البيت الحرام.   

قل: تحرَّى فاٌن األمَر.

ال تقل: تحرَّى فاٌن عن األمر.   

قل: خَي الفقر.

ال تقل: خَي من الفقر.   

قل: ال يخَفى عى القرّاء.

ال تقل: ال يخَفى عن القرّاء.   

قل: رضَب أخاًسا ألسداس.

ال تقل: رضَب أخاًسا بأسداس.   

قل: تردَّد إىل املكتبة.

ال تقل: تردَّد عى املكتبة.   

قل: صاَح به.

ال تقل: صاَح عى فان.   

قل: يعاين آالًما مرحة.

ال تقل: يعاين من آالم مرحة.   

قل: أودَع صديَقُه أمواله.

ال تقل: أودَع أمواله عند صديقه.   

قل: امتثَل األمَر.

ال تقل: امتثَل لألمر.   

قل: فكَّ قيده.

ال تقل: فكَّ رساحه.   

قل: خاصة القول.

ال تقل: قُصارى القول.   

قل: الشهادة الثانوية.

ال تقل: البكالوريا.   

قل: فسَح له املجلس.

ال تقل: أفسَح له املجلس.   

قل: أمعَن يف األمر.

ن يف األمر. ال تقل: متعَّ   

قل: يا منكَر الجميل.

ال تقل: يا ناكَر الجميل.   

قل: مترينات حسابية.

ال تقل: متارين حسابية.   

قل: أنت مثل أيب.

ال تقل: أنت مبثابة أيب.   

قل: هو بعيد منا.

ال تقل: هو بعيد عنا.   
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ة ة على طرَّ غرَّ
ز لبـس قلنسـوة  ورد يف طـرة رسـالة »الـرد عـى مـن جـوَّ

النصـارى« ملؤلفـه مفتي الديـار املرصية محمـد بن أحمد 

عليـش )ت 1299هــ( نسـخة املكتبـة األزهرية:

من كام سيدي عي األجهوري:

بدعـــٍة كلَّ  اجتنـــْب  بُنـــيَّ 

يوَصـــُف بهـــا  َمـــن  تصحـــَنْ  وال 

طبعـــِه ِمـــن  طبُعـــَك  فيـــرُق 

تَعـــرُِف ال  بذلـــَك  وأنـــَت 
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مثل من كتاب
.) - تقول العرب يف الكناية عن الطامع: هو )ِقِرىلَّ

ــع االختطــاف،  ــاء، صغــر، رسي ــات امل وهــو طــر مــن بن

ــٍب  ــى جان ــاء ع ــه امل ــى وج ــرف ع ــوص، يرف ــر الغ كث

كطــران الحــدأة، ويهــوي بإحــدى عينيــه إىل املــاء طمًعــا، 

ويرفــع األخــرى إىل الهــواِء حــذًرا، فــإن أبــرَص يف املــاِء مــا 

ــهم  ــضَّ كالس ــره، انق ــمٍك أو غ ــن س ــه م ــتقلُّ بحمل يس

ــواء  ــرص يف اله ــاء، وإن أب ــر امل ــن قع ــه م ــل وأخرج املرَس

ــا غــاص. جارًح

فرضبــوا بــه املثــل يف االختطــاِف والحــذر والطمــع، فقالوا: 

 ، ، إن رأى خــرًا تــدىلَّ ، وأحــذُر مــن ِقــِرىلَّ أخطــُف مــن ِقــِرىلَّ

. وإن رأى رشًّا تعىَّ

- وتقــوُل العــرب أيًضــا يف التــرِّي مــن الظلــم واإلســاءة: 

أنــا منــه فالِــُج بــُن َخــاوة.

ــه،  ــه علي ــَج خصمــه وقامــت حجت ــذي قــد فل ــج: ال الفال

ــه...  ــي ففلجت ــه، وفالجن ــي فــان فخصمت تقــول: خاصمن

ــه، وتقــول:  ــرئ من ــاه تخــىَّ مــن األمــر وب ــاوة: معن وَخ

ــه. ــراُء من ــا ال ــا الَخــاُء مــن كــذا، أي: أن أن

 

- ويف املثل أيًضا: نظَر فاٌن عن شاله.

يكنون بذلك عن املنهزم.

)مختــارات مــن كتــاب: تحفــة املعــرب وطرفــة املغــرب لعبداملنعــم بــن 

صالــح(



30

شعر وطرفة
شعر

قال بعضهم:

مـــا أنعـــَم اللـــه عـــى عبده

العافيـــْه مـــن  أوىف  بنعمـــٍة 

وكلُّ َمـــن عـــويف يف جســـمه

راضيـــْه عيشـــٍة  يف  فإنـــه 

جيِّـــٌد حســـٌن  حلـــٌو  املـــاُل 

عـــى الفتـــى لكنـــه عاريـــْه

مـــا أحســـَن الدنيـــا ولكنهـــا

مـــع ُحســـنها غـــادرٌة فانيـــْه

َمْن باملـــال  العالَـــِم  وأســـعُد 

الباقيـــْه لآلخـــرِة  أّداه 

وما يُنسُب لإلمام البخاري رحمه الله:

إىل خمســـٍة يحتاُج  الشـــخُص 

الرجاِل ما حازهـــا إال فحـــوُل 

األذى وحمُل  والصمـــُت  الصُر 

وعفـــُة النفِس وصـــدُق املقاِل

ُطَرف

ــال:  ــيبويه النحــوي، فق ــاب س ــى ب ــائل ع ــف س •  وق

مــن يف البــاب؟ فقــال: فقــراً يائســاً. فقــال النحــوي: قــل 

فقــٌر حتــى يكــون خــَر مبتــدأ محــذوف، فقــال الفقــر: 

أضمــرُت ارحــم. فقــال النحــوي: انــرصف. فقــال الفقــر: 

ــُه  ــوي: أضف ــال النح ــد؟ فق ــمي أحم ــرصف واس ــف أن كي

ــرصف. ــى أن ــي حت ــال: أضفن ــرصف، فق ــى ين حت

قال بعضهم يف ذي فهم بليد:  •

لو قيــَل خمٌس وخمــٌس الغتَدى

ويحســُب يعــدُّ  وليلــًة  يوًمــا 

ويقــول: مثلــُه عظيــٌم أمرهــا

ولــْن ظفــرُت بهــا ألمــري أعجُب

ــبعٌة ــتٌة وس ــٌس س ــٌس وخم خم

ــُل وثعلــُب قــوالِن قالهــا الخلي
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رسائل علمية
ــه عليــه وســلم: دراســة دعويــة/  نــرة النبــي صــى الل

ــد  ــن أحم ــود ب ــليمن؛ إرشاف حم ــة س ــن صفي ــداد ب إع

ــة  ــالمية، كلي ــة اإلس ــورة: الجامع ــة املن ــي. املدين الرحي

والثقافــة  الدعــوة  قســم  الديــن،  وأصــول  الدعــوة 

اإلســالمية، 1433هـــ، 1039 ورقــة )رســالة دكتــوراه(.

بيــان للمنهــج الرعــي يف نــرصة الرســول املصطفــى صــى 

ــا  ــن فيه ــن مناهــج املنترصي ــه وســلم بعــد تباي ــه علي الل

إثــر هجمــة الغــرب الرســة عليــه. وجعــل الباحــث 

ــواب: ــة أب ــه يف أربع موضوع

ــلم 	  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــاءة إىل النب ــر اإلس مظاه

ــا. ــا وآثاره ــبابها وحكمه وأس

مجاالت نرصة النبي صى الله عليه وسلم.	 

وسائل نرصة النبي صى الله عليه وسلم.	 

آثار نرصته عليه الصاة والسام.	 

قواعــد االختيــار عنــد القــراء: دراســة نظريــة تطبيقيــة/ 

إعــداد ســعد بــن محمــد آل عثيمــن؛ إرشاف عبدالعزيــز 

بــن نــارص الســرب.- الريــاض: جامعــة اإلمــام محمــد 

بــن ســعود اإلســالمية، كليــة أصــول الديــن، قســم 

القــرآن الكريــم وعلومــه، 1434هـــ، 811 ورقــة. )رســالة 

ــوراه(. دكت

تهــدف هــذه الدراســة إىل جمــع مــا تفــرق مــن القواعــد 

التــي اعتمدهــا القــراء يف اختياراتهــم، ونظــم شــتاتها 

ــا،  ــد ، وتأصيله يف بحــث مســتقل، ودراســة هــذه القواع

وتقريــب معانيهــا، ودفــع الشــبه التــي تثار حــول االختيار 



32

ــات  ــن مصطلح ــف ع ــرآن، والكش ــن يف الق ــد الطع بقص

ــان الفــروق الدقيقــة بينهــا. ــار، وبي أهــل االختي

البالغيــة:  الدراســات  يف  النبــوي  الحديــث  شــواهد 

ــن  ــرن الثام ــة الق ــادس إىل نهاي ــرن الس ــة الق ــن بداي م

الهجــري/ إعــداد طــالل بــن حطيحــط املورعــي؛ إرشاف 

ســعد الديــن كامــل شــحاتة.- املدينــة املنــورة: الجامعــة 

اإلســالمية، كليــة اللغــة العربيــة، قســم األدب والبالغــة، 

ــتري(. ــالة ماجس 1434هـــ، 373 ورق )رس

ــة  ــا، وخاص ــد وبيانه ــات القواع ــة يف إثب ــواهد أهمي للش

ــه  ــوى، علي ــن اله ــق ع ــن ال ينط ــن كام م ــت م إذا كان

لألحاديــث  جمــع  البحــث  وهــذا  والســام.  الصــاة 

املتفرقــة يف كتــب الباغــة خاصــة لدراســتها، واالســتفادة 

منهــا، وتذوقهــا، واالستشــهاد بهــا، مــا يــري الدراســات 

ــوي الريــف، وجــاء يف  ــة بشــواهد الحديــث النب الباغي

ــي: ــث، ه ــا مباح ــول تحته ــة فص ثاث

شواهد علم املعاين.	 

شواهد علم البيان.	 

شواهد علم البديع.	 

املخــرب الفصيــح الجامع لفوائد مســند البخــاري الصحيح/ 

ــن الصفاقــي  ــن الت ــت ب ــن ثاب ــن عمــر ب عبدالواحــد ب

)ت 611 هـــ(؛ إعــداد خالــد بــن جاســم الجاســم؛ إرشاف 

حســن بــن عــي بــن محمــد فتحــي.- الريــاض: جامعــة 

ــة اإلســالمية،  ــة، قســم الثقاف ــة الرتبي ــك ســعود، كلي املل

1433هـــ، 2 مــج )رســالة دكتــوراه(.

رشج جديــد لصحيــح اإلمــام البخــاري للعامــة ابــن التــني، 

الــذي متيــز بالجمــع بــني الفقــه املقــارن والحديــث، 

وأقــوال  مالــك،  اإلمــام  بأقــوال  اهتامــه  إىل  إضافــة 

تاميــذه وأصحابــه، وغرهــم مــن األمئــة املعتريــن، فهــو 

مــن املغــرب اإلســامي. كــا متيــز مبباحثــه اللغويــة التــي 

اســتفاد منهــا الــراح مــن بعــده، وقــد نقــل منــه الحافظ 

ابــن حجــر العســقاين يف أكــر مــن )900( موضــع يف فتــح 

ــد  ــا اعتم ــاري، ك ــدة الق ــي يف عم ــذا العين ــاري، وك الب

ــداد  ــا يف ع ــة، بعضه ــوارد متنوع ــرة وم ــى مصــادر كث ع

ــود.  املفق
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وهــذا تحقيــق ودراســة لجــزء مــن الكتــاب: مــن بــاب مــا 

جــاء يف زمــزم مــن كتــاب الحــج إىل نهايــة بــاب كراهيــة 

النبــي صــى اللــه عليــه و ســلم أن تُعــَرى املدينــة.

األحاديــث الــواردة يف املعامــالت املاليــة: جمًعا ودراســة/ 

إعــداد عثــمن فافــوري كــمرا؛ إرشاف إبراهيــم بــن عــي 

العبيــد.- املدينــة املنــورة: الجامعــة اإلســالمية، كليــة 

ــالمية، 1433هـــ،  ــات اإلس ــف والدراس ــث الرشي الحدي

ــوراه(. ــالة دكت 1396 ص )رس

ــع  ــام، بجم ــة اإلس ــات يف رشيع ــواب املعام ــل ألب تأصي

ــب الســنة، ودرســتها دراســة  ــن كت ــة م ــا املتفرق أحاديثه

حديثيــة، وقــد فشــت املعامــات بــني النــاس، واحتاجــوا 

إىل معرفــة الحــال والحــرام منهــا، وهــي تتعلــق بكســب 

ــن  ــة: م ــوم القيام ــه ي ــأل عن ــذي يُس ــه، ال اإلنســان ورزق

ــن اكتســبه وفيــا أنفقــه. أي

وجاءت الرسالة يف أربعة أبواب:

األحاديث الواردة يف املعاوضات.	 

األحاديث الواردة يف الترعات.	 

األحاديث الواردة يف عقود األمانات.	 

األحاديث الواردة يف التوثيقات والضانات.	 

وأشر إىل:

ــة: موســوعة  موســوعة أحاديــث أحــكام املعامــات املالي

تصنيفيــه منهجيــة فقهيــة ألحاديــث املعامــات مــن 

كتــب الســنة/ قــام بجمــع أحاديثهــا وتصنيفهــا وتخريجهــا 

والحكــم عليهــا والتعليــق عليهــا هــام عبدلرحيم ســعيد، 

محمــد هــام عبدالرحيــم.- الريــاض: دار الكوثــر؛ عــّان: 

مركــز دراســات الســنة النبويــة، 1431هـــ، 1111 ص.

الخطــأ يف النظــر املقاصــدي: دراســة تحليليــة نقديــة 

تطبيقيــة/ إعــداد لخــر بــن عبدالقــادر بوغفــور؛ إرشاف 

محمــد املختــار بــن محمــد األمــن الشــنقيطي.- املدينــة 

املنــورة: الجامعــة اإلســالمية، كليــة الرشيعــة، قســم 

أصــول الفقــه، 1433هـــ، 549 ورقــة )رســالة دكتــوراه(.

بحــث هــذا املوضــوع املهــم: مرتكــزات النظــر املقاصــدي، 

وأهميتــه ودوره يف قضايــا األمــة، ومقدمــات هــذا الخطــأ، 

وجوانبــه، وأســبابه، وآثــاره، ومســالك الكشــف عنــه، 
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املقاصــدي  للنظــر  معــارصة  لشــواهد  بابًــا  وخصــص 

ــم  ــل: حك ــأ، مث ــن الخط ــفة ع ــالك الكاش ــوء املس يف ض

جعــل جــدة ميقاتًــا للقادمــني بالطائــرة أو الباخــرة، 

حكــم اختــاط الجنســني يف املؤسســات التعليميــة، حكــم 

ــارصة.  ــروف املع ــل الظ ــدود يف ظ ــق الح تطبي

ــن  ــاعد ب ــداد مس ــة/ إع ــة مقارن ــة: دراس ــة الفعلي الرشك

حمــد الرشيــدي؛ إرشاف محمــود حجــازي محمــود.- 

السياســة  قســم  للقضــاء،  العــايل  املعهــد  الريــاض: 

الرشعيــة، شــعبة األنظمــة، 1433هـــ، 559 ورقــة )رســالة 

دكتــوراه(.

دراســة تجمــع بــني الفقــه اإلســامي والقوانــني الوضعيــة 

للركــة الفعليــة، وهــي يف القانــون: رشكة نشــأت ورشعت 

يف مارســة نشــاطها ثــم اعرتاهــا ابتــداء أو ضمًنا ســبب أو 

أكــر مــن أســباب البطــان غــر املطلــق، نلتــزم مبقتضــاه 

تصحيحــه أو تحويــل الركــة أو إنهاءهــا.

وذكــر الباحــث تعريفهــا يف الفقــه مبــا يقــارب فحواهــا، 

مــن أنهــا الركــة التــي فاتهــا رشط مــن رشائــط الصحــة، 

وأنهــا تشــمل مــا اعرتاهــا ســبب مــن أســباب البطــان.

وقد بحث موضوعه من خال أبواب أربعة:

تأصيل مروعية الركة الفعلية وأنواعها.	 

رشوط الركة الفعلية.	 

حدود تطبيق الركة الفعلية.	 

آثار التسليم بالركة الفعلية.	 

ب الرائــق يف تدريــب الناشــئ مــن القضــاة وأهــل  املهــذَّ

الوثائــق/ تصنيــف أيب عمــران مــوىس بــن عيــى املغيــي 

املــازوين )ت 883 هـــ(؛ تحقيــق عبداللــه بــن عيــى 

عايــي؛ إرشاف خالــد بــن زيــد الوذينــاين.- لريــاض: 

املعهــد العــايل للقضــاء، قســم الفقــه املقــارن، 1435هـــ، 

ــوراه(. ــالة دكت ــة( )رس ــج )47، 911 ورق 3 م

يبحــث يف علــم القضــاء، وأدب القــايض، ومســائل يف 

النــوازل والواقعــات، والتوثيــق يف عمــل القضــاء، اعتمــد 

فيــه عــى أمهــات كتــب املذهــب املالــي، واســتدلَّ لهــا 
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ــة و  ــالة دراس ــن الرس ــزء م ــذا الج ــق. وه ــق ودق ، وحق

ــاب. ــة الكت ــوع إىل نهاي ــاب البي ــن أول كت ــق م تحقي

املســائل الفقهيــة التــي اســتدركها الصحابــة بعضهــم عــى 

ــن؛  ــح الدي ــة صال ــداد رمض ــة/ إع ــا ودراس ــض: جمًع بع

إرشاف ســليمن بــن عبداللــه العمــري.- املدينــة املنــورة: 

الفقــه،  الجامعــة اإلســالمية، كليــة الرشيعــة، قســم 

ــوراه(. 1432هـــ، 1087 ص )رســالة دكت

ــه  ــة رضــوان الل ــا الباحــث اســتدراكات الصحاب درس فيه

عليهــم بعضهــم عــى بعــض يف األحــكام، وبــنيَّ مــا إذا كان 

الصحــايب قــد رجــع عــن قولــه أو مل يرجــع، فــإن مل يرجــع 

ــة يف املســألة، أمــا إذا رجــع  ــم بــني الصحاب فالخــاف قائ

فــا يصــح نقــل الخــاف عنــه.

ــل  ــوى، ب ــن ه ــن ع ــة مل يك ــائل فقهي ــم يف مس واختافه

ــه.. ــن علي ــاد مأجوري ــل أو اجته ــن دلي ع

وجعلها يف أربعة أبواب:

اســتدراكات الصحابــة بعضهــم عــى بعــض يف الطهــارة 	 

والصــاة.

ثم يف الزكاة والصيام واالعتكاف والحج.	 

ــة 	  ــوف واللقط ــة والوق ــوع واملزارع ــض البي ــم يف بع ث

والفرائــض والنــكاح.

واألطعمــة 	  والجهــاد  الحــدود  يف  واســتدراكاتهم 

واألضاحــي واألميــان والنــذور واألقضيــة والعتــق واملكاتب. 

ــا  ــه عنهــم: جمًع ــن أيب ســفيان ريض الل ــة ب فقــه معاوي

إرشاف  ســحبان مصطفــى؛  إعــداد جربيــل  ودراســة/ 

عــوض بــن حميــدان العمــري.- املدينــة املنــورة: الجامعة 

اإلســالمية، كليــة الرشيعــة، قســم الفقــه، 1433هـــ، 846 

ــتري(. ــالة ماجس ص ) رس

ــا يف  ــفيان كان متفرقً ــن أيب س ــة ب ــة معاوي ــه الخليف فق

الكتــب، وقــام الباحــث بجمــع مســائله هنــا، وأورد قــول 

ــة مكــر ومقــل ومتوســط يف  ــن القيــم أن مــن الصحاب اب

ــك. ــن املتوســطني يف ذل ــة م ــوى، وأن معاوي الفت
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وقــد صنــف هــذه املســائل يف أبــواب العبــادات وغرهــا 

مــن املعامــات والجنايــات وفقــه األرسة.

ومــا انتهــى إليــه أن أقوالــه الفقهيــة موافقــة للجمهــور، 

وترجيحاتــه أكــر مــن مرجوحاتــه.

دراســة  الطبيــة:  املســائل  يف  املقاصــدي  النظــر  أثــر 

تأصيليــة تطبيقيــة/ إعــداد ديالــو حذيفــة؛ إرشاف محمــد 

املختــار بــن محمــد األمــن الشــنقيطي.- املدينــة املنــورة: 

الجامعــة اإلســالمية، كليــة الرشيعــة، قســم أصــول الفقه، 

1433هـــ، 935 ص )رســالة ماجســتري(.

ــة  ــول الكلي ــة واألص ــائل الطبي ــكام املس ــني أح ــط ب يرب

املتمثلــة يف املقاصــد الرعيــة، ليتــم ربــط الفــرع بأصلــه، 

والحكــم بدليلــه، فيكــون أدعــى إىل القبــول واالطمئنــان.

ومباحــث  فصــول  منهــا  يتفــرع  بابــني،  يف  وجعلــه 

وهــا: ومطالــب، 

أثــر النظــر املقاصــدي يف بــاب الرضوريــات يف املســائل 	 

. لطبية ا

- أثــر النظــر املقاصــدي يف بــاب الحاجيــات والتحســينات 

يف املســائل الطبيــة.

القواعــد األصوليــة املؤثــرة يف نــوازل األطعمــة واألرشبــة 

فرقــاط  إعــداد  ودراســة/  جمًعــا  والزينــة:  واللبــاس 

رســمت دورانــوف؛ إرشاف محمــد ســعد اليــويب.- املدينة 

املنــورة: الجامعــة اإلســالمية، كليــة الرشيعــة، قســم 

ــتري(. ــالة ماجس ــه، 1434هـــ، 752 ص )رس ــول الفق أص

ــواب  ــائل أب ــوازل يف مس ــكام الن ــث أح ــه الباح ــع في تتب

ــى  ــا ع ــة، وتخريجه ــاس والزين ــة واللب ــة واألرشب األطعم

القواعــد األصوليــة، وبيــان وجــه ارتباطهــا بهــا، وتأثرهــا 

ــواب: ــة أب ــك مــن خــال ثاث ــا، وذل فيه

القواعد األصولية املتعلقة باألدلة.	 

القواعــد األصوليــة املتعلقــة بــدالالت األلفــاظ وطــرق 	 

االســتنباط.

ومبباحــث 	  باألحــكام  املتعلقــة  األصوليــة  القواعــد 

والرتجيــح. التعــارض 
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ترجمات ولغات
القــرآن الكريــم و ترجمــة معانيــه إىل اللغــة األمازيغيــة 

=  لقــران العظيــم  ذترجــم املعاينيــس غاللغــه امتازيغــث 

)اســثقبايليت(/ ترجمــة يس حــاج محنــد محنــد طيــب؛ 

تيقمونــن.-  بوشــامة، محمــد طاهــر  رضــا  مراجعــة 

املدينــة املنــورة: مجمــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف 

الرشيــف، 1433هـــ، 563 ص.

ترجمــة ملعــاين القــرآن الكريــم إىل اللغــة األمازيغيــة 

الربريــة )اللهجــة القبائليــة(

ــريهم إىل  ــا وتفس ــة معانيه ــمَّ وترجم ــزء ع ــة وج الفاتح

لغــة اللنغــاال.- املدينــة املنــورة: مجمــع امللــك فهــد 

لطباعــة املصحــف الرشيــف، 1432هـــ، 42 ص.

ــا مــن  ــا محمــد بالنغوغــو، وراجعه ــا زكري ترجــم معانيه

ــورو طاهــر. ــل املجمــع نيزباهــو ي قب

تعلــم معــاين كلــمت القــرآن الكريــم حرًفــا حرًفــا/ إعــداد 

دار الســالم.- الريــاض: الــدار، تاريــخ اإليــداع 1433هـــ، 

3 مــج.
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ذكــر يف عنوانــه الشــارح أنــه أول ترجمــة إنجليزيــة 

ــم معــاين  ــوان لفه ــم باألل ــرآن الكري ــات الق ــة لكل لفظي

ــة. ــم حســب قواعــد اللغــة العربي كلــات القــرآن الكري

عبدالســتار  حافــظ  وفوائــد  بخاري/ترجمــة  صحيــح 

الحــمد؛ نظــر ثــاين أور تصحيــح وتنقيــح حافــظ صــالح 

الديــن يوســف وآخريــن.- الريــاض: مكتبــة دار الســالم، 

ــداع 1434 هـــ، 6 مــج. تاريــخ اإلي

النص باللغة األردية.

110 أحاديــث قدســية/ ترجمــة مفتــي عبدالــويل خــان.- 

الريــاض: مكتبــة دار الســالم، تاريــخ اإليــداع 1433هـــ، 

140 ص.

  

نصه باللغة األردية.

ــف  ــاب والســنة/ تألي ــا ورد يف الكت ــات يف ضــوء م املنهي

ــة  ــز؛ مراجع ــم عبدالعزي ــن حكي ــن ب ــتفيض الرحم مس

عبدالحميــد الفيــي.-ط2 .- حفــر الباطــن، الســعودية: 

املركــز التعــاوين لدعــوة وتوعيــة الجاليــات مبدينــة امللــك 

خالــد العســكرية، 1434هـــ، 216 ص.

 

نصه باللغة البنغالية.
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ــنة/  ــاب والس ــا ورد يف الكت ــوء م ــة يف ض ــالة الجمع ص

تأليــف مســتفيض الرحمــن بــن حكيــم عبدالعزيــز؛ 

مراجعــة عبدالحميــد الفيــي.- ط2.- حفــر الباطــن، 

ــات  ــة الجالي ــاوين لدعــوة وتوعي ــز التع الســعودية: املرك

ــكرية، 1434هـــ، 112 ص. ــد العس ــك خال ــة املل مبدين

 

نصه باللغة البنغالية.
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مجاميع علمية
مجموع علمي مخطوط

وعلــوم  الرجــال  يف  كتــب  عــرشة  يضــم  مجمــوع   «

ــوط  ــه خط ــري، وعلي ــظ البوص ــط الحاف ــث« بخ الحدي

وإجــازات للزيــن العراقــي و ابــن حجــر العســقاين، طُبــع 

ــد  ــه محم ــدم ل ــه وق ــى بإخراج ــون، اعتن ــر مل يف تصوي

عبداللــه الشــعار، وصــدر يف سلســلة »إخراج أصــول عيون 

الــرتاث« عــن مكتبــة نظــام يعقــويب الخاصــة بالبحريــن، 

ودار الحديــث الكتانيــة بطنجــة وبــروت، يف طباعــة 

ــع يف  ــاز، ويق ــر ممت ــل وورق أصف ــراج جمي ــة وإخ أنيق

725 ص، بحجــم 34 ســم.

ومحتواه:

- الكاشــف يف معرفــة مــن لــه ذكــر يف كتــب األمئــة 

الذهبــي.  الســتة/ 

واأللقــاب/ 	  والكنــى  واألنســاب  األســاء  مشــتبه 

الذهبــي. 

ــو زرعــة 	  ــل يف ذكــر رواة املراســيل/ أب تحفــة التحصي

بــن العراقــي.  

ذيل الكاشف/ أبو زرعة بن العراقي.	 

كتاب املدلسني/ أبو زرعة بن العراقي.	 

ــة 	  ــو زرع ــن مبهــات املــن واإلســناد/ أب املســتفاد م

ــي .  ــن العراق ب

كتاب املختلطني/ صاح الدين العايئ. 	 

ــكايف الســبي حافــَظ وقتــه 	  ســؤاالت عــي بــن عبدال

أبــا الحجــاج املــزِّي. 

ســؤاالت ابــن حجــر العســقاين شــيخه زيــن الديــن 	 

ــي.  العراق

اختصــار فصــل للعــايئ يتعلــق باملســتدرك عــى 	 

ابــن حجــر العســقاين.  الصحيحــني/ اختــرصه 
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مجموع علمي مطبوع

ــه  ــق علي ــه وعل ــوي/ حقق ــام اللكن مجمــوع رســائل اإلم

أحمــد محمــود أبــو ضيــف.- الجيــزة، مــر: دار الصالــح، 

1434هـ، 454 ص.

ــي  ــد عبدالح ــة محم ــائل للعام ــى ) 7 ( رس ــوي ع يحت

ــي : ــوي )ت 1304 هـــ(، ه اللكن

تحفة الطلبة يف تحقيق مسح الرقبة. 	 

خر الخر يف أذان خر البر. 	 

تحفة النباء يف جاعة النساء. 	 

تدوير الفلك يف حصول الجاعة بالجّن و املَلك. 	 

رفــع الســرت عــن كيفيــة إدخــال امليــت وتوجيهــه إىل 	 

القبلــة يف القــر. 

ترويح الجنان بتريح حكم رشب الدخان. 	 

زجر أرباب الريان عن رشب الدخان.	 

ــة امللــك الرحمــن يف حكــم رشب الدخــان يف  ــه : عناي يلي

ــايئ الشــافعي. شــهر رمضــان/ عمــر بــن عبدالــر الونّ

مجموع علمي نحوي

املجموعــة النوريــة املشــتملة عــى ســتة كتــب يف النحــو/ 

جمــع وإعــداد محمــد نــوري نــاص؛ مراجعــه وتصحيــح 

ــاح،  ــور الصب ــا: دار ن ــات، تركي ــارص.- ط7.- مدي ــؤاد ن ف

 مج.1430هـــ، 2 مج.

وهي هذه:

- الكافية يف النحو، البن الحاجب )ت 646 هـ(.

- رشح الكافيــة يف النحــو، لعبدالرحمــن الجامــي )ت 898 

هـ(.

ــاري )ت 912 هـــ(  ــاح ال ــن ص ــور ب ــية عبدالغف - حاش

ــي. ــى رشح الجام ع

- حاشــية عبدالحكيــم بــن شــمس الديــن الســيالكويت )ت 

1067 هـــ( عــى حاشــية عبدالغفــور الاري.

ــه  ــي عبدالل ــد رحم ــي، ملحم ــى الجام ــي ع ــد النام - عق

األكينــي )ت 1327 هـــ(.

- حاشية السيالكويت عى أواخر الجامي.

وهي مطبوعة كذلك.

رسائل نادرة

ــق محمــد خــري رمضــان يوســف.-  ــادرة/ تحقي رســائل ن

بــريوت: دار ابــن حــزم، 1435هـــ، 531 ص. 
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تضــم )14( رســالة ملؤلفــني مختلفــني، يف موضوعــات 

إســامية متنوعــة، فيهــا نفــٌع حــارض، وزاٌد لآلخــرة إن شــاء 

اللــه.

ــا  ــا، فمعظمه ــخ طبعه ــبًة إىل تاري ــا نس ــادرة إم ــي ن وه

طُبــع قبــل نحــو مئــة عــام، ومنهــا مــا طُبــع قبــل عقــود، 

كــا أن بينهــا مــا هــو مخطــوط.. أو أن موضوعاتهــا 

نــادرة. وبينهــا رســالة للمعــّد. ومعظمهــا مفيــٌد ومميــز.

حهــا، وضبطهــا،  وقــد اهتــمَّ بهــا املحقــق مــن جديــد، فنقَّ

ــى  ــق ع ــا، وعلَّ ــا، ورشح غريبه ــرَّج أحاديثه ــا، وخ ورقَّمه

غوامضهــا، ووثَّــق بعــض فقراتهــا. وهــي هــذه:

أربعــون حديثــاً يف فضــل ســورة اإلخــاص، األرميــوين 	 

)ت 958هـ(.

األربعون التفسرية، محمد خر يوسف.	 

أربعــون حديثــاً يف مــدح العــدل وذمِّ الظلــم، النبهــاين 	 

)ت 1350هـ(.

أربعون حديثاً يف شدة تحريم الربا، النبهاين.	 

أربعون حديثاً يف تحريم رشب املسكرات، النبهاين.	 

األربعون الحجازية، حجازي الدجوي.	 

جــزء فيــه فضيلــة ذكــر اللــه عــزَّ وجــّل، البــن عســاكر 	 

)ت 571هـ(.

القــول 	  يســتمعون  للذيــن  املستحســنة  الهديــة 

البغــدادي. شــاكر  أحســنه،  فيتَّبعــون 

الزوائــد عــى رســالة املقاصــد للنــووي، رشح ابــن 	 

ــرويت. ــا الب خرم

التقليــد 	  لضيــاء  األحمــد  الســديد  الــرأي  تحفــة 

ــد الحســيني )ت 1332هـــ(. ــن أحم ــد ب ــد، أحم واملجته

ــل، 	  ــة والدلي ــه بالرواي ــح من ــا رجِّ ــل وم ــألة الفي مس

ــاري )ق 12هـــ(. ــوزل حص ك

إرشــاد الحيــارى يف ردع مــن مــاَرى ومعرفــة اختــاف 	 

النصــارى، الديرينــي )ت 694هـ(.

رأس الحكمة، عثان الحسيني.	 

محاورة الدينار واإلنسان، نظم مصطفى وهبي.	 
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كتب مفيدة
عبدالكريــم  اإلســالمية/  العلــوم  يف  االعتبــار  نظريــة 

عكيــوي.- فرجينيــا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة: املعهد 

ــر اإلســالمي، 1429هـــ، 644 ص. ــي للفك العامل

ــاء  ــن عل ــون م ــه املحقق ــار علي ــا س ــا دقيًق ــرز منهًج ي

اإلســام يف عصــور ازدهــار املعرفــة اإلســامية، هــو اعتبــار 

ــة  ــان درج ــا، وبي ــات إىل مصادره ــار والرواي ــبة األخب نس

انتــاء النصــوص إىل مؤلفيهــا. وموضــوع هــذه النظريــة 

ــة  ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــن الق ــي م ــص الرع الن

الريفــة، بقصــد تحقيــق األخبــار املرويــة، وفقــه املعنــى 

ــذا  ــل ه ــارع، وتنزي ــاب الش ــد خط ــم مقاص ــراد ، وفه امل

ــه. ــه يف موضع ــه، والعمــل ب الخطــاب يف محل

وهــي نســق علمــي ومنهجــي، ينطلــق مــن قواعــد 

راســخة منضبطــة ، ومصطلحــات علميــة محــررة بدقــة، 

يجمــع جزئيــات كثــرة مبثوثــة يف ســائر العلوم اإلســامية. 

ويؤلــف بــني جميــع التخصصــات التــي تتخــذ النــص 

الرعــي موضوًعــا لهــا، أو التــي تهتــم بالنقــد التاريخــي 

عامــة، أو تبحــث يف تحليبــل أصنــاف الخطــاب املتنوعــة... 

ــدي بهــذا املنهــج. ــا تهت ــة كله ــة والعقلي ــوم النقلي فالعل

القــول الجــي الوافــر يف طهــارة املريــض ومســحه عــى 

الســاتر/ محمــد بــن عــوض بــن حســن الدمياطــي؛ 

تحقيــق محمــد خــري رمضــان يوســف.- بــريوت: دار ابــن 

حــزم، 1435هـــ، 265 ص.

بحــث متخصــص يف موضــوع طهــارة املريــض، جمــع 

فيــه مؤلفــه األحــكام الرعيــة يف مســائل وفــروع تعــرض 

للمريــض ال يقــدر فيهــا عــى اســتعال املــاء، وركــز فيهــا 

عــى معطيــات الفقــه الشــافعي، وقارنــه باملذاهــب 

ــرى. األخ

ــه  ــه وأدلت ــه، بفروع ــه كل ــب موضوع ــاب جوان ــد ج وق
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وتفصيلــه، ومراجعــه الكثــرة.

بــدأ بالتيمــم بالــرتاب ومــا يف معنــاه، وذكــر أركانــه 

ــا  ــه، وفروًع ــم مبطات ــه وســننه ومكروهاتــه، ث ورشوط

ــض،  ــن املري ــدِه ع ــاء أو بُع ــة امل ــراح، وقل ــوم الج يف عم

ــم الحائــض والنفســاء، ومســائل يف التحــري يف طلــب  وتيمُّ

املــاء قبــل التيمــم، والوقــت الــذي يتيمــم فيــه املريــض، 

ويقــيض مــا صــى ولــو كان معــذوًرا، وتســخني املــاء 

ــون الوضــوء  ــى يك ــه، ومت ــرض أو خــوف من ــده، مل وتري

ــرى  ــة األخ ــاء الصحيح ــّف؟ وأن األعض ــى يخ ــاقًّا ومت ش

ــل. تُغس

ــر والســواتر بشــكل عــام،  ــل يف املســح عــى الجبائ وفصَّ

ــار بــرء  وتحــدث عــن إعــادة الوضــوء والتيمــم، وعــن آث

الجــرح ورفــع الجبــرة، وعــن الوســخ الــذي مينــع وصــول 

املــاء إىل الجلــد، وعــن الســلس واملســتحاضة، وفاقــد 

لــة، ويكِّ الحمصــة  الطهوريــن، ومســائل يف النجاســة، والدمَّ

ة  ــا يف صــاة شــدَّ ــض، ك ــئ املري ــى يوم ــا، ومت ــا إليه وم

الخــوف، ومــا إذا فُقــَد املــاء يف الحــرض، أو نـُـيس يف الســفر 

ــل. أو الرَّْح

ــا حكــم  ــا يصــي، مبيًن وختمــه مبــن يتشــبَُّث بأعــذار ف

رهــا، وعــرَّج عــى مــن يقلِّــد الكّفــار  تــارك الصــاة أو مؤخِّ

يف هيئاتهــم ولباســهم يف آخــر كتابــه.

ومؤلفــه فقيــه شــافعي أزهــري جليــل، لــه مؤلفــات 

أخــرى تــدلُّ عــى اطاعــه الواســع وصــره عــى عويــص 

العلــم ودقائقــه ونَفســه العميــق يف فروعــه، وتــويف بعــد 

عــام 1330 هـــ. 

الجنايــة العمــد للطبيــب عــى األعضــاء البرشيــة يف الفقه 

ــرة:  ــم.- القاه ــري إبراهي ــد ي ــف محم ــالمي/ تألي اإلس

ــه رســالة ماجســتري  دار اليــر، 1434هـــ، 845 ص )أصل

مــن جامعــة األزهــر(.

ــة  ــات طبي ــه ســجلت جناي ــه أن ــف يف مقدمت ــر املؤل يذك

ــي،  ــر أخاق ــن غ ــب إىل كائ ــا الطبي ــول فيه ــة، تح مروع

فيخــدع املريــض ويوهمــه أنــه يتعــني اســتئصال عضــو مــا 

لفســاده.

الطبيــب  فيهــا  قــام  وحــاالت  وقائــع  ســجلت  كــا 

ــاً. ــض أص ــم املري ــدون عل ــة ب ــاء بري ــتئصال أعض باس

ــة  ــب باســتئصال أعضــاء بري ــا الطبي ــام فيه وحــاالت ق

ــه. ــن أوليائ ــه دون إذن أحــد م ــض بعــد وفات ــن مري م

ــاف  ــة واختط ــوادث رسق ــات بح ــض العصاب ــت بع وقام

أطفــال يف بــاد مختلفــة بغــرض اســتئصال أعضائهــم عــن 

طريــق أطبــاء جراحــني، ثــم بيعهــا...

ــن  ــا م ــاء والخاي ــتئصال األعض ــاالت اس ــت ح ــم ُعرف ك

األجنــة املجهضــة لهــذا الغــرض..

ــات  ــث جناي ــة تبح ــالة علمي ــة أوىل يف رس ــذه دراس وه

الطبيــب رشًعــا، مــن خــال أربعــة أبــواب، ضمنهــا فصــول 

ومباحــث، هــي:

ــا 	  ــا دونه ــى النفــس وم ــة ع ــان أحــكام الجناي بي

ــة. ــة الطبي ــكام الجراح وأح

الريعــة 	  يف  الجنائيــة  الطبيــب  مســؤولية 
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اإلســامية.

صــور مــن الجنايــة العمــد للطبيــب عــى النفــس 	 

ومــا دونهــا.

جنايــة اســتئصال األعضــاء البريــة بالجراحــة 	 

ــا. ــة عليه ــار املرتتب ــة واآلث الطبي

دراســة  اإلســالمي:  الفقــه  يف  وآثــاره  القاتــل  توبــة 

مقارنــة/ عــي محمــد قاســم.- اإلســكندرية: دار الجامعــة 

الجديــدة، 1435هـــ، 168 ص.

ــة، وال  ــاع األم ــرض بإج ــايص ف ــع املع ــن جمي ــة م التوب

ــا. ــوز تأخره يج

واتفــق الفقهــاء أن التوبــة لهــا ثاثــة رشوط، هــي: اإلقــاع 

عــن املعصيــة، والنــدم عــى فعلهــا، والعــزم عــى أال يعــود 

مثلها.  إىل 

وإذا كانــت املعصيــة تتعلــق بحــق آدمــي فيشــرتط فيهــا 

– إضافــة إىل الــروط الســابقة – رّد املظــامل إىل أهلهــا. 

ويف التوبــة مــن القتــل يشــرتط فيهــا متكــني القاتــل مــن 

نفســه، أو تحصيــل الــراءة منهــم.

وجمهور الفقهاء عى أن توبة القاتل العمد مقبولة.

والكتاب يف فصلني طويلني:

مدى قبول توبة القاتل.	 

اآلثار املرتتبة عى توبة القاتل.	 

التصــوف اإلســالمي يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة: 

مظاهــر حضــور التصــوف املغــريب وتأثرياتــه/ تأليــف 

عزيــز الكبيطــي إدريــي.- بــريوت: دار الكتــب العلميــة، 

1434هـــ، 461 ص.

أميديســت  موَّلتهــا  دكتــوراه،  رســالة  أصلــه  الكتــاب 

بواســطة منحــة فولرايــت. وذكــرت املرفــة عــى الرســالة 

مارســيا هرمانســن أنــه أول بحــث أكادميي جامــع ومفرِّ 

ــه  ــا يضاهي ــه ال يوجــد م ــكا، وأن ــة بأمري للطــرق الصوفي

ــة أخــرى. ــة لغ ــة، وال بأي ــة اإلنجليزي باللغ

وكانــت رســالته يف املاجســتر عــن« التصــوف يف الغــرب« 

ــة  ــة الطريق ــا، وبخاص ــى بريطاني ــاص ع ــز خ ــع تركي م

ــة. ــة الدرقاوي الحبيبي

وقــد خــصَّ أمــوًرا وطنيتــه بالذكــر، منهــا أن اململكــة 

ــة  ــة الديني ــة الهوي ــارز يف صياغ ــور ب ــا حض ــة له املغربي
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والثقافيــة واإلبداعيــة ألمريــكا منــذ اكتشــافها وإىل عرصنــا 

ــارض. الح

وقــال: »يعــدُّ املغاربــة أول من اكتشــف القــارة األمريكية، 

وأول مــن وطــأ أرضهــا«، وأن الجغــرايف املغــريب الريــف 

اإلدريــيس أول مــن وضــع خريطــة ألمريــكا، وأن املغــرب 

أول مــن اعــرتف باســتقال الواليــات املتحــدة.

ومــا توصــل إليــه مــن تأثــر التصــوف )املغــريب( يف 

أمريــكا:

أن أبــرز الطــرق الناشــطة يف ذلــك هــي التيجانية، 	 

والدرقاويــة، والقادريــة البودشيشــية. وذكــر توزيعهــا 

ــا. الجغــرايف، ومميزاته

 فالتيجانيــة تنتــر أكــر يف وســط املســلمني األفــرو 

بخــاف  اإلفريقيــة،  طبيعتهــا  بحكــم  أمريكيــني 

ــض  ــني البي ــب األمريكي ــي تجل ــة البودشيشــية الت الطريق

أكــر، ملرونتهــا وقدرتهــا عــى التكيــف مــع مختلــف 

الثقافيــة. الخصوصيــات 

ــت  ــد نجح ــة فق ــة الدرقاوي ــة الحبيبي ــا الطريق ــال: أم ق

ــة،  ــول أوروبي ــن أص ــني م ــتقطاب األمريكي ــة يف اس بداي

لكــن توجههــا نحــو االهتــام بأمــور االقتصــاد والسياســة 

ــرص  ــا تنح ــل، وجعله ــا األوائ ــن أتباعه ــر م ــا الكث أفقده

وســط فئــات معينــة مــن املجتمــع األمريــي، التــي تعــاين 

ــان الرأســالية واســتبداد البنــوك  مــن التمــرد عــى طغي

ــة. الربوي

تأثر شيوخ التصوف املغاربة ومؤلفاتهم...	 

تأثــر التصــوف املغــريب يف األدب األمريــي بنوعيه 	 

النــري والشــعري )أورد شــواهد ومنــاذج لذلك(.

تأثــره يف فــن املوســيقى والعــزف بأمريــكا )طبعه 	 

بروحانية(.

تأثره يف فن الرسم والتشكيل واملرح...	 

لــواء القــدس الرشيــف: دفــرت مفصــل ) 516 إس ( ) 

970 هـــ، 1562 هـــ (: دراســة تحليليــة للنــص العثــمين 

اإليضاحيــة/  الرشوحــات  مــع  العربيــة  إىل  وترجمتــه 

محمــد عدنــان البخيــت، نوفــان رجــا الســوارية.- لنــدن: 

مؤسســة الفرقــان للــرتاث اإلســالمي، 1432هـــ، 727 ص.

ــر  ــي تن ــب الت ــن الكت ــس م ــدار الخام ــو اإلص ــذا ه ه

ضمــن املوســوعة العثانيــة عــن لــواء القــدس، أو سلســلة 

ــواء القــدس الريــف«، وجميعهــا مــن  ــو ل » دفاتــر طاب

ــر  ــرت يش ــذا الدف ــوين، وه ــليان القان ــلطان س ــد الس عه

إىل اســمه يف مواقــع معينــة، وإىل العــارة العامــرة التــي 

ــه خاصــي ســلطان – روكســانا. أنشــأتها زوجت

ويف مقدمــة الكتــاب دراســة للتقســيات اإلدارية وأســاء 

ــرى  ــاء الق ــل، وأس ــدس والخلي ــي الق ــات يف مدينت املح

ــات  ــن الخان ــة،  م ــكان كل قري ــدد س ــا، وع ــة له التابع

ــن مــن املســلمني واملســيحيني واليهــود، إضافــة  واملجردي

إىل أســاء األمئــة والخطبــاء واألرشاف وغرهــم، وأصحــاب 

الزعامــات وحصــة كل واحــد منهــم مــن عوائــد األرايض، 

وأنــواع املحاصيــل الشــتوية والصيفيــة ، وأنــواع األشــجار 

املثمــرة، والــروة الحيوانيــة، والرســوم املختلفــة، وحاصــل 

املقاطعــات يف األســواق. 
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أخبار الكتاب اإلسالمي
المعارف العامة

الكتــاب يف اللغــة واالصطــالح والتاريــخ والقــرآن .../ رابح 

محمــد العــويب.- إربــد، األردن: دار الكتــاب الثقــايف: دار 

املتنبــي، 1434هـ، 136 ص.

تحــدث فيــه املؤلــف عــن املوضوعــات التاليــة املتعلقــة 

ــاب  ــاء، الكت ــات، االقتن ــع، املكتب ــاب: التأليــف، الطب بالكت

والشــعر يف الرتجمــة، الكتــاب يف املحاســن واملســاوئ، 

ــة. ــاب يف الرق الكت

ــر  ــا/ ماه ــا وحديًث ــلمن قدمًي ــد املس ــوم عن ــج العل مناه

عبدالقــادر محمــد عــي.- اإلســكندرية: دار املعرفــة 

الجامعيــة، 1435هـــ، 315 ص.

حديــث عــن: مفهــوم االســتقراء حتــى عــرص ابــن الهيثــم، 

النقــدي  الرؤيــة العربيــة لاســتقراء، املنهــج العقــي 

ــد الغــزايل، املنهــج  ــم، العقــل والنقــد عن ــن الهيث ــد اب عن

ــج  ــارص املنه ــس، عن ــن النفي ــد اب ــاده عن ــي وأبع التحلي

ــي  ــتقراء العلم ــا، االس ــة منوذًج ــن أيب أصيبع ــي: اب العلم

يف الفكــر العــريب املعــارص: جيــل الطليعــة، جيــل الــرواد 

مــن التمييــز اإلبســتمولوجي إىل النقــد املعــريف، التنظــر 

لاســتقراء، تطــور النظــرة لاســتقراء يف األبحــاث العربيــة 

ــة. الحديث

ــا  ــان، م ــران، خراس ــالمي: إي ــرشق اإلس ــات يف امل املكتب

وراء النهــر/ هالــة شــاكر.- القاهــرة: عــن للدراســات 

ــة، 1434هـــ، 333 ص. ــانية واالجتمعي ــوث اإلنس والبح

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8Jw18_Uz8_DCrM&tbnid=JWVfGjFK5XivTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ahmedbn221.blogspot.com/2013/10/blog-post_3470.html&ei=PiNZU8ilDObZ0QW1rYDYCw&psig=AFQjCNGQBDEPAwjKMYz8MNUCdgtJACaCbQ&ust=1398437040797179
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الحــكام  كتــب  خزائــن  عــن  الكاتبــة  فيــه  تحدثــت 

بالعلــم  واهتامهــم  اإلســامي،  املــرق  يف  والــوزراء 

ــن الكتــب  ــم دور وخزائ ــه، وبالكتــب واملؤلفــات، ث وأهل

العامــة بــه، وخزائــن الكتــب امللحقــة، ثــم الخزائــن 

الفنــي  التنظيــم  مظاهــر  بعــض  وعرضــت  الخاصــة، 

للكتــب وحــوادث املكتبــات، والســات العامــة لخزائــن 

الكتــب وعوامــل إثــراء املكتبــات ..

ــرش  ــن ع ــرن الثام ــذ الق ــة من ــة املوصلي ــات العام املكتب

وحتــى العرشيــن/ تأليــف قــي حســن آل فــرج.- 

عــّمن: دار غيــداء، 1433هـــ، 164 ص.

واملســاجد  الجوامــع  مكتبــات  األول  الفصــل  يف  ذكــر 

عــر  والتاســع  عــر  الثامــن  القرنــني  ومدارســها يف 

العريــن  القــرن  يف  املكتبــات  الثــاين  ويف  باملوصــل، 

ــة املدرســة  ــة املدرســة اليونســية، مكتب ــا: مكتب ــا، منه به

ــة  ــغ(، مكتب ــي )الصائ ــة الجلب ــة مدرس ــة، مكتب األحمدي

ــة املعهــد الثقــايف  ــة اإلخــاء، مكتب ــادي العلمــي، مكتب الن

ــاء  ــي يف إنش ــل الزمن ــا التسلس ــى فيه ــاين.. وراع الريط

وتأســيس تلــك املكتبــات. 

موســوعة املصطلــح يف الــرتاث العــريب: الدينــي والعلمــي 

واألديب/ تأليــف محمــد الكتــاين.- الــدار البيضــاء: دار 

 مــج )الثقافــة، 1435هـــ، 3 مــج )3334 ص(.

تضــم هــذه املوســوعة أكــر مــن )5000( مصطلــح، 

ــا وتخصصــاً يف الــرتاث  تتعلــق بأكــر مــن )20( علــًا وفًن

مهــا املؤلــف يف صيغــة مداخــل علميــة  اإلســامي، قدَّ

مركــزة، تعــد زبــدة لعــرات األبحــاث املتعلقــة بهــا، مــع 

اعتــاد منهــج التوثيــق واإلحالــة عــى املراجــع، وتذييلهــا 

ــات. ــة للمصطلح ــارس متخصص بفه

واملؤلــف أســتاذ جامعــي مــن فــاس، عضــو هيئــات علمية 

وطنيــة ولجــان محكمة.

مصاحــف مخطوطــة/ إعــداد غانــم قــدوري الحمــد, إياد 

ــريب،  ــرتاث الع ــاء ال ــريوت: دار إحي ــامرايئ.- ب ــامل الس س

نحــو 1434هـــ، 119 ص.
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ــي  ــن النواح ــة م ــف املخطوط ــة املصاح ــه أهمي ــني في ب

ــن  ــك م ــيض ذل ــا يقت ــة، وم ــة والفني ــة والعلمي التاريخي

ــا، ــني عليه ــا، وتيســر اطــاع الباحث رضورة الحفــاظ عليه

طشــقند،  مصحــف  يف  الرســم  ظواهــر  فيــه  ودرس 

ومصحــف جامــع عمــرو بــن العــاص، ولوحــات مــن 

ــود  ــف أيب األس ــن مصح ــورة م ــاء، ومص ــف صنع مصاح

الــدؤيل.

الفهــرس املصــور ملخطوطــات ومصــورات مكتبــة الرياض 

ــوث  ــة للبح ــة العام ــة للرئاس ــة التابع ــعودية العام الس

ــز  ــن عبدالعزي ــداد عبداملحســن ب ــاء/ إع ــة واإلفت العلمي

بــن عبدالرحمــن آل الشــيخ.- الرياض: املؤلــف، 1435هـ، 

2 مــج.

ــت  ــي كان ــورات الت ــات واملص ــاملة للمخطوط ــة ش فهرس

موجــودة يف مكتبــة الريــاض الســعودية العامــة وآلــت إىل 

مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة.

واملؤلــف،  عنوانهــا،  مخطوطــة  لــكل  املؤلــف  ذكــر 

ــكات  ــدد األوراق، والتمل ــخ، وع ــخ النس ــخ، وتاري والناس

ــز  ــف موج ــع وص ــا، م ــا، وآخره ــا، وأوله ــودة عليه املوج

ــع  ــت، ووض ــة أو طُبع ــت مخطوط ــا إذا كان ــا، وم لحالته

صــورة ألول ورقــة يف املخطوطــة، وآخــر ورقــة فيهــا.

وقــام بعمــل فهــرس للمخطوطــات، وآخــر للمؤلفــني، ثــم 

للناســخني، والواقفــني، والناظريــن يف آخرهــا.

فهــرس املخطوطــات العربيــة يف باكســتان/ إعــداد أحمــد 

خــان.- الريــاض: مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة، 1434هـــ 

)األجــزاء 8-6(.

الجــزء األول عــن املنظمــة اإلســامية للرتبيــة  صــدر 

والثقافــة والعلــوم بالغــرب عــام 1418هـــ، وســائرها عــن 

ــة. ــد الوطني ــك فه ــة املل مكتب

ــات  ــة مبكتب ــات العربي ــرس للمخطوط ــزاء 2-4 فه واألج

ــاور. بيش

ــام  ــتانية بإس ــة الباكس ــار القومي ــس: اآلث ــزء الخام والج

ــي(. ــة املفت ــات خزين ــاد )مقتني آب

والسادس: جامعة البنجاب باهور.

والسابع: مجموعات السند )ق1: املكتبات الراشدية(.

والثامن: مجموعات السند )ق2: املكتبات الحكومية(.



50

ــى/ تأليــف أيب الفــرج عبدالرحمــن  املجتبــى مــن املجتن

ــه  ــرج أحاديث ــه وخ ــق نص ــوزي؛ حق ــن الج ــي ب ــن ع ب

وعلــق عليــه ســمري طــه مجــذوب.- بــريوت: دار التبيــان، 

1434هـــ، 722 ص.

ــه فصــاً يف  ــه مؤلف ــرص في ــن، اخت ــن كل ف ــات م مقتطف

علــوم القــرآن، وآخــر يف الحديــث وعلومــه، وثالثًــا يف 

ــك  ــا يف تراجــم الرجــال، وغــر ذل ــخ والســر، ورابًع التاري

ــامية. ــوم اإلس ــات يف العل ــن متفرق م

ــى  ــات 331-559، ع ــني الصفح ــع ب ــده يق ــاب وح والكت

أن هوامشــه ضعــف متنــه أو أكــر، وســائره فهــارس، 

ويتقدمــه للمحقــق : البيــان ملــن ألــف يف علــوم القــرآن، 

ــامية )يف 330 ص(! ــوعة اإلس ــوزي املوس ــن الج واب

الثقافة اإلسالمية

موســوعة الــدرر الزاهــرة يف األصالــة املعــارصة/ بســيوين 

ــان،  ــم و اإلمي ــر: دارالعل ــوق، م ــويل.- دس ــد الخ محم

1435هـــ، 13 مــج.

تحتوي املوسوعة عى املوضوعات التالية: 

مج1: كتاب االستهال: منهج الطرح اإلسامي. 

مج2-3: السياسة والحكم يف اإلسام  .

مج4-5: االقتصاد اإلسامي ومنوذج اإلسام يف الناء. 

مج6-7: اإلدارة العامة واملحلية يف اإلسام .

الحضــارة   ( لإلســام  الحضاريــة  الــذات  مــج13-8: 

اإلســامية(.

منهــج النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يف دعــوة اآلخــر/ 

تأليــف محمــد حّســان.- القاهــرة: مؤسســة الرحمــة 

للنــرش والتوزيــع، نحــو 1434هـــ، 752 ص )أصلــه رســالة 

ــوراه(. دكت

منهــج الرســول صــى اللــه عليــه وســلم يتســم بالتكامــل 

ــو  ــعته، فه ــموله وس ــام وش ــل اإلس ــدر تكام ــعة بق والس

يخاطــب الفــرد روًحــا وقلبًــا وعقــاً وجســًدا بتــوازن 

واألخــاق  والعبــادة  العقيــدة  جانــب  يف  واعتــدال، 

واملعامــات والتريــع.
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وهــذا املوضــوع عالجــه داعيــة معــارص معــروف، وجعلــه 

يف رســالة علميــة احتــوت عــى خمســة فصــول وتســعة 

وأربعــني مبحثًــا وعــرة مطالــب.

املناظــرات: الــرأي و الــرأي اآلخــر/ مجــدي إبراهيــم 

ــاء، 1435هـــ،  ــكندرية: دار الوف ــم.- اإلس ــد إبراهي محم

ص.  135

املناظــرة مناقشــة بــني اثنــني أو فريقــني، ينــري كل منهــا 

الدفــاع عــن وجهــة نظــره.

ــى  ــاب ع ــارات الط ــة مه ــا: تنمي ــا تعليميً ــن أهدافه وم

التفكــر والفهــم، واســتنباط الحقائــق، واإلملــام بالقضايــا، 

وإتاحــة الفرصــة للتعبــر عــن آرائهــم، واحــرتام آراء 

ــاع،  ــرة واالط ــراءة الح ــى الق ــجيعهم ع ــن، وتش اآلخري

ــكام. ــيق ال ــى تنس ــم ع ــار مقدرته وإظه

وقســمه  إســاميًا،  معالــج  معظمــه  الكتــاب  وهــذا 

ــن  ــاذج م ــائره من ــم ومصطلحــات، وس ــان ملفاهي األول بي

املناظــرات.

الديــن  جــالل  القيامــة/  يــوم  إىل  الظالمــة  تأخــري 

الســيوطي )ت 911 هـــ(؛  بكــر  بــن أيب  عبدالرحمــن 

تحقيــق محمــد خــري رمضــان يوســف.- بــريوت: دار 

العــرش  )لقــاء  31 ص  اإلســالمية، 1435هـــ،  البشــائر 

 .)223 الحــرام؛  باملســجد  األواخــر 

هــذا مــن رســائل اإلمــام الســيوطي النــادرة القيمــة 

ــا هــذا، وورد  ــى يومن ــي تأخــر صدورهــا حت ــدة، الت املفي

يف بعــض الكتــب أنــه لجــأ إىل تصنيفهــا لظلــم أصابــه مــن 

ــل بعــض املســؤولني.  قب

واألخبــار  األحاديــث  مــن  فيهــا طائفــة  وقــد جمــع 

واألحــكام الرعيــة يف الظامــات، وهــي مــا يتعــرَّض لــه 

املظلــوم مــن ظلــم، ثــم يــأىب أن يعفــو أو أن يتنــازل عــن 

ــوم  ــه إىل ي ــرتك الظــامل وظُلم ــا، وي ــاة الدني ــه يف الحي حق

القيامــة ليحكــم اللــه فيــه، وهــو يرجــو أن يكــون االنتقام 

ــه.  ــه أكــر، واملحاســُب هــو الل من

وهــي عــى الرغــم مــن صغرهــا، إال أنهــا كافيــة للعاقــل 

ــاس،  ــم الن ــن ظل ــد ع ــب، ألْن يبتع ــن األّواه املني واملؤم

وعــن املخالفــات الشــائكة واملواقــف القاســية لئــا يواجه 

مــا يُخــى منــه.

وقــد حققتهــا نــوع تحقيــق، فضبطــت، ووثقــت، ورقمت، 

وبلغــت )22( فقرة.
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اإلســالم الــذي يريــده الغــرب: قــراءة يف وثيقــة أمريكيــة/ 

تأليــف صالــح يــن عبداللــه الحســاب الغامــدي.- ط2.- 

الريــاض: مركــز الفكــر املعــارص، 1434هـــ، 352 ص.

دراســة تحليليــة لتقريــر خطــر أعدتــه مؤسســة رانــد عن 

اإلســام واملســلمني بعنــوان »إســام حضــاري دميقراطــي- 

رشكاء ومــوارد واســرتاتيجيات« بهــدف تغيــر اإلســام مــن 

داخلــه، وتأييــد التجديديــني يف مواقفهــم وأفكارهــم، 

وهــم أتبــاع املدرســة العقليــة والتنويريــة والعرصانيــة يف 

ومــا إليهــا يف املجتمعــات اإلســامية.

ــن  ــمل الدي ــف ج ــدس/ تألي ــر الق ــس لزائ ــل األُن تحصي

ــه  ــاري )ت 761 هـــ(؛ حقق ــام األنص ــن هش ــه ب عبدالل

ــد  ــه عيــى القدومــي، خال ــق علي ــه وعل وخــرج أحاديث

نــوارصة.- نيقوســيا: مركــز بيــت املقــدس للدراســات 

ــة، 1431هـــ، 191 ص. التوثيقي

جمــع فيــه العامــة ابــن هشــام فضائــل املســجد األقــى، 

وبــنيَّ مكانتــه عنــد املســلمني، بنظــم جميــل، حــوى 

ر مــن  األقــوال والنصــوص والدالئــل، بإيجــاز وباغــة، وحــذَّ

البــدع واألخطــاء املتعلقــة باملســجد..

علوم القرآن والتفسير

ــان  ــد عبط ــف محم ــم/ تألي ــرآن الكري ــمت يف الق املبه

ــق: دار  ــا.- دمش ــل العط ــه عبدالجلي ــدم ل ــمري؛ ق الش

النعــمن للعلــوم، تاريــخ اإليــداع 1433هـــ، 251 ص 

ــتري(. ــالة ماجس ــه رس )أصل
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املبهــم كــا عرَّفــه الرخــيس »هــو لفــٌظ ال يُفهــم املــراد 

منــه إال باستفســار مــن املجمــل، وبيــان مــن جهتــه 

ــراد«. ــه امل ــرف ب يُع

فهــو لفــظ خفــَي املــراد منــه، بحيــث ال يُــدرك إال ببيــان 

مــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وأصحابــه اآلخذيــن 

عنــه، والتابعــني اآلخذيــن عــن الصحابــة، إذ ال قرينــة 

ــة  ــة أو حالي ــن لفظي ــد قرائ ــاه، وال توج ــى معن ــدلُّ ع ت

ــراد  ــة امل ــر ملعرف ــن الرجــوع إىل األث ــدَّ م ــل ال ب ــه، ب تبين

مــن اللفــظ.

وقــد بحــث املؤلــف مبهــات القــرآن يف مؤلَّفــه هــذا مــن 

خــال أربعــة فصــول، هــي:

ماهية املبهات.	 

املبهات من اآلدميني.	 

املبهمون من الجنِّ واملائكة.	 

املبهات من بقية املخلوقات.	 

تفســري اإلمــام أيب عبيــد القاســم بــن ســالم/ جمــع 

ــاض: دار  ــدورسي.- الري ــد ال ــت محم ــل بن ودراســة غزي

الصميعــي، 1434هـــ، 2 مــج ) 1328 ص( )أصلــه رســالة 

ــوراه(. دكت

القاســم بــن ســاّم الهــروي عــاملٌ جليــل، جمــع بــني علــوم 

الفقــه والتفســر والحديــث والقضــاء واللغــة واألدب، ولــه 

مصنفــات جليلــة تعتــر مراجــع يف بابهــا، وقــد تــويف مبكــة 

املكرمــة عــام 224هـــ. وأقوالــه يف التفســر ثــروة علميــة 

الكتــب، فقامــت  عظيمــة كانــت متناثــرة يف بطــون 

بجمعهــا ودراســتها املؤلفــة يف كتابهــا هــذا، بعــد دراســة 

عنــه، وبيــان منهجــه يف التفســر مــن خــال عــرة 

ــه. ــر خصائصــه ومميزات فصــول، وذك

القــرآن  معــاين  علــم  النهايــة: يف  بلــوغ  إىل  الهدايــة 

وتفســريه وأحكامــه وجمــل مــن فنــون علومــه/ أليب 

محمــد مــي بــن أيب طالب القيــي )ت 437 هـ(؛ تحقيق 

البوشــيخي.-  الشــاهد  إرشاف  وآخريــن؛  زارة  صالــح 

فــاس: مؤسســة البحــوث والدراســات العلميــة )مبــدع(؛ 

القاهــرة: دارالســالم، 1435هـــ، 9 مــج. )أصلــه مجموعــة 

رســائل ماجســتري قدمــت إىل جامعــة ســيدي محمــد بــن 

ــاس(. ــه بف عبدالل

طبعــة جديــدة لتفســر جليــل، ســبق أن قامــت بطبعــه 

جامعــة الشــارقة عــام 1429 هـــ، يف )13( مجلــًدا.

ويذكــر مؤلفــه عــن جهــوده ويشء مــن منهجه يف تفســره 

ــاره  ــه واختي ــه وبيان ــدت يف تلخيص ــه: »اجته ــذا بقول ه

ــهور  ــن مش ــل إيلَّ م ــا وص ــر م ــت ذك ي ــاره، وتقصَّ واختص

تأويــل الصحابــة والتابعــني ومــن بعدهــم يف التفســر 

دون الشــاذ، عــى حســب مقــدريت ومــا تذكرتــه يف وقــت 
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تأليفــي لــه. وذكــرُت املأثــور مــن ذلــك عــن النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم مــا وجــدت إليــه ســبياً، مــن روايتــي 

ــن  ــُت ع ــري، وأرضب ــة غ ــن رواي ــدي م ــح عن ــا ص أو م

األســانيد ليخــفَّ حفظــه عــى مــن أراده«.

ــن  ــه م ــكل لفظ ــا أش ــى م ــُت عــن معن ــال: »وترجم ق

أقاويــل املتقدمــني بلفظــي ليقــرب ذلــك إىل فهم دارســيه، 

ــا مل يشــكل«. ــا م ورمبــا ذكــرت ألفاظهــم بعينه

تفســري املــال عــي القــاري، املســمى أنــوار القــرآن وأرسار 

ــوال  ــان وأح ــمء األعي ــوال عل ــن أق ــع ب ــان الجام الفرق

األوليــاء ذوي العرفــان/ تحقيــق ناجــي الســويد.- بريوت: 

دار الكتــب العلميــة، 1434هـــ، 5 مــج.

ــن  ــويف، لك ــى ص ــاري ذا منح ــة الق ــر العام ــر تفس يعت

ــب  ــم بالجوان ــا اهت ــند، ك ــر والس ــن األث ــر م ــه الكث في

ــا إىل  ــا وردِّه ــراءات ووجوهه ــم الق ــه، وبعل ــة في اللغوي

أصحابهــا، واعتمــد عــى أمهــات كتــب التفســر للســابقني 

ــن. واملتأخري

قــال رحمــه اللــه يف مقدمتــه مشــرًا إىل يشء مــن نهجــه 

ــاء، وإشــارات  ــارات العل ــني عب ــا ب يف تفســره: ».. جامًع

ــا  العرفــاء، موجــزًا مجمــاً ال مطــوالً ممــاً، حامــًدا مصليً

مفوًضــا مســلًِّا«.

مــت يف منهــج تفســره  وأشــر إىل رســالة علميــة قدِّ

ــوان: منهــج مــا عــي القــاري الهــروي  ــه، بعن رحمــه الل

)ت 1014هـــ( يف تفســره أنــوار القــرآن وأرسار الفرقــان/ 

إعــداد عليــوي بــن عبداللــه الشــمراين.- الريــاض: جامعــة 

ــامية،  ــة اإلس ــم الثقاف ــة، قس ــة الرتبي ــعود، كلي ــك س املل

1424 هـــ )رســالة ماجســتر(.

ــن جعفــر الخزاعــي )ت  املنتهــى/ أليب الفضــل محمــد ب

408 هـــ(؛ تحقيــق محمــد شــفاعت ربــاين.- املدينــة 

املنــورة: مجمــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف، 

ــوراه(. ــه رســالة دكت 1434هـــ، 2 مــج )1163 ص( )أصل

و فيــه خمــس عــرة قــراءة، منهــا عــر متواتــرة، والباقي 

شــاذ، حيــث افتقــد رشطـًـا مــن رشوط املتواترة.

ــب  ــاق لطل ــل يف اآلف ــان. رح ــل جرج ــام أه ــه إم ومصنف

ــل  ــن أه ــار م ــواه الكب ــن أف ــا م ــراءات وتلقاه ــم الق عل

الفــن، وصنَّــف يف ذلــك مؤلَّفــات أودع فيهــا علمــه 

وخرتــه..



55

الحديث الشريف

القرائــن وأثرهــا يف علــم الحديــث/ تأليــف عبداللــه 

قطــاع  األوقــاف،  وزارة  الكويــت:  حســن.-  محمــد 

ــة الوعــي اإلســالمي، 1434هـــ،  ــة، مجل الشــؤون الثقافي

128ص.

ــه  ــذي يســتدل ب ــيء ال ــة بال ــه صل ــا ل ــة اســم مل القرين

ــيء. عــى هــذا ال

ثــون بالقرائــن إلثبــات النصــوص وتقويتهــا،  ويهتــم املحدِّ

ــي،  ــي أو يقين ــوت هــل هــو ظن ــان درجــة هــذا الثب وبي

ــح  ــببها، أو للرتجي ــث بس ــل وردِّ الحدي ــاف العل أو الكتش

بــني النصــوص ونحــو ذلــك، وهــذا هــو األســاس عندهــم ، 

وهــو موضــوع بحــث الكتــاب.

ــي يف  ــا التاريخ ــل وتطوره ــرح والتعدي ــات الج مصطلح

الــرتاث املطبــوع لإلمــام البخــاري، مــع دراســة مصطلحية 

ــو؛  ــه نظــر/ تأليــف محمــد أوالد عت لقــول البخــاري: في

ــم الشــاهد البوشــيخي.- فــاس: مؤسســة البحــوث  تقدي

ــالم، 1434هـــ،  ــرة: دار الس ــة؛ القاه ــات العلمي والدراس

ــوراه(. ــه رســالة دكت 765 ص. )أصل

ــن  ــرواة الذي ــكل ال ــا ل ــا جامًع ــه معجــًا تاريخيً أنجــز في

ــل يف كل  ــرح أو تعدي ــاري بج ــام البخ ــم اإلم ــم فيه تكل

مصنفاتــه، كــا أقــام املؤلــف متًنــا موثًقــا يؤهــل لدراســة 

مصطلحــات البخــاري يف نقــد الرجــال، واختــار قولــه 

»فيــه نظــر« ودرســه مــن منظــور الدراســة املصطلحيــة.

ــتخراج  ــع اس ــنة، م ــص الس ــح قص ــة يف صحي ــر الجن زه

الفوائــد العلميــة والرتبويــة/ تأليــف ســيد عطــوة.- 

لقاهــرة: الــدار العامليــة للنــرش، 1435هـــ، 679 ص.
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يصــف املؤلــف عملــه بأنــه مــادة صحيحــة موثقــة لرتبيــة 

األجيــال، وتأصيــل معــامل الحــق يف نفوســهم، وأن للقصص 

ــص  ــن القص ــة ع ــا غني ــوس، وفيه ــًا يف النف ــرًا عظي تأث

ــرة،  ــة مؤث ــدوات صادق ــارئ ق ــا الق ــد فيه ــل، ويج الباط

تغــرس الخــر، وتحبــب اإلميــان والتضحيــة، وفيهــا متعــة 

لــألرواح أيًضــا وإينــاس للقلــوب، وطــرد للســآمة وامللــل، 

ويف رسدهــا غــرس لألخــاق الكرميــة واالآداب اإلســامية 

العظيمــة والعقائــد الســليمة وزيــادة لإلميــان، وحــب للــه 

ورســوله والصالحــني، ويف الكتــاب فوائــد تربويــة وعلميــة 

تحويهــا كل قصــة، فيهــا زاد للدعــاة والرتبويــني. 

فنــون األدب يف الحديــث النبــوي/ محمد زكريــا الزعيم.- 

دمشــق: املؤلف، 480 ص.

جولــة يف معــرض البيــان النبوي وريــاض أحاديثــه العطرة، 

فيهــا دراســة للحــوار يف الخطــاب النبــوي، والقصــة والرد 

عنــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، ومبحــث يف الرتســل 

النبــوي، وآخــر يف الوصايــا النبويــة، ثــم األمثــال النبويــة، 

ــث  ــرر أحادي ــن غ ــهاد، وم ــل واالستش ــث التمثي وأحادي

املجــازات النبويــة.

ــد  ــا يحيــى بــن أحم فهرســة اإلمــام الحافــظ أيب زكري

الــراج الفــايس املتــوىف ســنة 803 هـــ/ تحقيــق نعيمــة 

الخاصــة؛  البحريــن: مكتبــة نظــام يعقــويب  بنيــس.- 

1434هـــ،  الكتانيــة،  الحديــث  دار  بــريوت:  طنجــة؛ 

780ص.

الفهــرس والفهرســة هــو الكتــاب الــذي يجمــع فيــه 

ــه  ــك، ومثل ــق بذل ــا يتعل ــانيده وم ــيوخه وأس ــيخ ش الش

ــب  املعجــم، واملشــيخة، والفــرق بينهــا أن املعاجــم ترت

فيهــا املشــايخ عــى حــروف املعجــم بأســائهم، بخــاف 

املشــيخات.

ــه  ــع في ــراج، جم ــا ال ــظ أيب زكري ــة الحاف ــذا فهرس وه

بــني ذكــر الشــيوخ وتراجمهــم، كــا ذكــر الكتــب املرويــة 

ــح الحديــث،  بأســانيدها عنهــم، وقــدم دراســة يف مصطل

ــه..  ــا يضــم مرويات وبابً

مرويــات املبهمــن يف كتــايب املســند والــرب والصلــة لإلمــام 

عبداللــه بــن املبــارك )ت 181 هـــ(/ تأليــف أمــرية عــي 

الزبيــدي.- بــريوت: دار لبنــان، 1435هـــ، 240 ص )أصلــه 

رســالة جامعيــة(.
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ــا  ــو م ــة، وه ــث قليل ــام الحدي ــة يف إبه ــب املصنف الكت

أُغفــل ذكــر اســمه يف اإلســناد أو يف املــن ألمــر مــن األمور. 

ــرواة يف  ــاء ال ــن أس ــم م ــا أُبه ــة مل ــاب دراس ــذا الكت وه

مســند اإلمــام عبداللــه بــن املبــارك رحمــه اللــه، وكتابــه 

الــر والصلــة.

الجــزء الثــاين مــن مســند املشــايخ عــن رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم/ أليب محمــد الحــارث بــن محمــد بــن 

أيب أســامة )ت 282 هـــ(؛ حققــه  وخــرج أحاديثــه إيهاب 

ــن  ــن إســمعيل ب ــن محمــد، محمــود ب ــن إســمعيل ب ب

محمــد.- محافظــة الرشقيــة، مــر: مكتبــة العلــوم 

والحكــم، 1435هـــ، 319 ص.

تــأيت أهميــة الكتــاب مــن شــهرة املؤلــف وتأريــخ وفاتــه، 

ن  يث القــرن الثالــث الهجــري، وكان قــد دوَّ فهــو مــن محــدِّ

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــث رس ــنًدا لحدي مس

ــو  ــط، وه ــاين فق ــه الث ــى جزئ ــر ع ــم ُع ــد، ث ــه فُق ولكن

هــذا.

ــري.-  ــود األزه ــيد محم ــامة الس ــن/ أس ــانيد املري أس

ــه، 1435هـــ، 912 ص. ــر: دار الفقي م

يف  جمهــرة  هكــذا:  للكتــاب  الشــارح  العنــوان  جــاء 

املتأخريــن مــن علــاء مــرص ومناهجهــم وبيــان ساســل 

أســانيدهم وذكــر أســانيدنا إليهــم.

قــال املؤلــف: وقــد مزجُت فيــه األســانيد وبحــوث الرواية 

ــم، وملحــات عــن  ــار القــوم ومناهجه بشــذرات مــن أخب

حياتهــم، وأبعــاد أثرهــم العلمــي واالجتاعــي...

موســوعة بيــت املقــدس وبــالد الشــام الحديثيــة/ حققــه 

ــوب،  ــليمن أي ــد س ــه أحم ــق علي ــه وعل ــرج أحاديث وخ

مجموعــة مــن طلبــة العلــم.- نيقوســيا: مركــز بيــت 

ــة، 1434هـــ، 1366 ص. ــات التوثيقي ــدس للدراس املق
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ــار  ــث واآلث ــات واألحادي ــوعة اآلي ــذه املوس ــع يف ه ُجم

املتعلقــة ببــاد الشــام والقدس، مــن املصنفــات املطبوعة، 

ومــا تيــرَّ مــن املخطوطــة، مــع تخريــج األحاديــث 

ــا  ــورة يف ثناي ــدان املذك ــف بالبل ــا، والتعري ــم عليه والحك

ــاب عــى  ــب الكت ــب. ورت ــظ الغري ــرِّف باللف ــار،، وع اآلث

ــاب بيــت  ــاب الشــام، كت ــواب رئيســية، هــي: كت ســتة أب

ــر،  ــاب التفس ــه، كت ــاب الفق ــاب اإلرساء، كت ــدس، كت املق

كتــاب الفــن. وعنــون لــكل بــاب مبــا يتفــق مــع املقــال. 

ــة. ــة كافي مــع عمــل فهــارس علمي

كتـاب األربعـن يف فضـل الدعـاء والداعـي/ أليب الحسـن 

عـي بـن املفضل املقـديس )ت 611 هـ(؛ دراسـة وتحقيق 

حسـن محمـد عبـه جـي.- الريـاض: جامعة امللك سـعود، 

النـرش العلمـي و املطابع، 1434هــ، 631 ص.

احتــوى عــى جملــة مــن األحاديــث التــي كان يدعــو بهــا 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يف مختلــف األوقــات 

ــف ،  ــف املؤل ــا مســندة، مــع تعري واملناســبات، وجميعه

والكتــاب، وملحــة عــن كتــب األربعينــات.

ــا،  ــني بابً ــه أربع ــا أجعل ــف كتابً ــف: »... أصن ــال املؤل وق

مقصــوًرا عــى الدعــوات، املأثــورة يف األوقــات والحــاالت، 

مــن  النقلــة  وســامة  الصحيــح،  رشط  عــى  مخرًَّجــا 

التجريــح...«.

وبلغ عدد أحاديثه )193( حديثًا.

البلدانيــات: أربعــو حديثــاً عــن أربعــن شــيًخا مــن 

أربعــن بلــًدا قــد دخلتهــا/ تأليــف أســامة الســيد محمــود 

ــه، 1434هـــ، 318 ص. األزهــري. مــر: دار الفقي

ــاب  ــذا الكت ــا يف ه ــف، دوَّن منه ــة للمؤل ــات علمي رح

ــيًخا يف بلــدان  ــنَي ش ــن أربع أربعــني حديثًــا ســمعها م

ــًدا، وقــد تحــدث  مختلفــة مــن العــامل بلغــت أربعــني بل

ث عنــه، وعــن البلــد الــذي ســمعه  عــن الشــيخ الــذي حــدَّ

فيــه، مــع فوائــد أخــرى ممتعــة ومشــوقة ومفيــدة، وقــد 

ــد املــزور. ــث يف البل ــب كل حدي ــه أن يكت تســنَّى ل
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ــه  ــه علي ــى الل ــول ص ــل الرس ــول يف فضائ ــح العق تلقي

ــد  ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــه محم ــلم/ أليب عبدالل وس

التميمــي البــري )ت أوائــل ق 6 هـــ(؛ تحقيــق وتخريج 

طــارق طاطمــي.- الربــاط: الرابطــة املحمديــة للعلــمء، 

ــش،  ــرتاث؛ العرائ ــاء ال ــز الدراســات واألبحــاث وإحي مرك

ــاث يف  ــات واألبح ــان للدراس ــن القطّ ــز اب ــرب: مرك املغ

ــة(،  ــع للرابط ــرة )تاب ــرية العط ــف والس ــث الرشي الحدي

ــج )1207 ص(. 1433 هـــ، 2 م

ــه  ــه علي ــواردة يف فضائل ــث ال ــب األحادي ــه أغل ــر في ذك

الصــاة والســام، مــن املزايــا الكرميــة والخصــال الحميــدة، 

ــا،  ــو )580( حديثً ــت نح ــي بلغ ــانيدها، الت ــا بأس أورده

موزعــة عــى )34( بابًــا. وفيــه جملــة مــن الروايــات 

نقلــت عــن دواويــن يعــزُّ وجودهــا. ويعــدُّ مــن أوائــل مــا 

ــه. ــا يف باب ــه، ومرجًع ــف يف موضوع صن

الصحابــة املبدعــون/ جاســم املطــوع.- الكويــت: دار 

ــرأ، 1435هـــ، 430 ص. اق

مــن الكتــب الرائعــة يف أســلوب تصنيفهــا، وشــكل تقدميها 

للجيــل املعــارص، مــع اختيــار موفــق وإبــداع يف التأليــف 

والتنويــع يف املوضــوع، فهــو يبــني »إبــداع« الصحابــة 

رضــوان اللــه عليهــم يف الجانــب األخاقــي والســلويك، ويف 

ــل  ــب العم ــاري إىل جان ــل التج ــر، والعم اإلدارة والتطوي

ــي  ــم االجتاع ــياحة، ومتيزه ــفر والس ــيايس، ويف الس الس

مــع زوجاتهــم وأرحامهــم وأبنائهــم..

ــؤكل  ــن ت األســتاذ جاســم كاتــب ماهــر، ويعــرف مــن أي

ــف..! ــب وكي الكت

العقيدة والفرق

ــن 300  ــر م ــلم: أك ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــت النب رأي

قصــة حقيقيــة ملــن رأوا النبــي صــى اللــه عليــه وســلم/ 

عبدالعزيــز أحمــد عبدالعزيــز.- ط2، مزيــدة ومنقحــة.- 

القاهــرة: الــدار العامليــة للنــرش، 1434هـــ، 328 ص.
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مجموعــة طيبــة مؤثــرة مــن الــرؤى، وزعهــا املؤلــف عــى 

موضوعــات بأســلوب علمــي، وقــد نقلهــا مــن كتــب 

الــرتاث، إال الفصــل األخــر، الــذي جعلــه لــرؤى معــارصة. 

ومــن املوضوعــات التــي وزع عليهــا الــرؤى: قــرَّاء القــرآن 

يــرون النبــيَّ صــى اللــه عليــه وســلم ويـُـرى لهــم، علــاء 

ــه وســلم،  ــه علي ــي صــى الل ــرون النب اللغــة والشــعراء ي

امللــوك والســاطني يــرون النبــي صــى اللــه عــي وســلم 

ــرى لهــم، أصحــاب األمــراض والعاهــات يــرون النبــي  ويُ

صــى اللــه عليــه وســلم..

الفقــه،  العقيــدة،  اإلباضيــة:  مصطلحــات  معجــم 

الحضارة/لجنــة البحــث العلمــي بجمعيــة الــرتاث.-ط2.- 

الجزائــر: دار الوعــي، 1433هـــ، 3 مــج )1292 ص(.

ــدة والفقــه والحضــارة  معجــم شــامل ملصطلحــات العقي

ــاد  ــخ واالقتص ــمل التاري ــارة تش ــة، والحض ــد اإلباضي عن

واللغــة  والسياســة  والرتبيــة  والفنــون  واالجتــاع 

والعمــران، كتبهــا أســاتذة جامعيــون يف معظمهــم، تحــت 

إرشاف جمعيــة الــرتاث بالجزائــر، وصــدر الكتــاب بدعــم 

ــة  ــة الثقاف ــبة »تلمســان عاصم ــة مبناس ــن وزارة الثقاف م

اإلســامية 2011 م«.

الفقه اإلسالمي

ــميح  ــف س ــات/ تألي ــة واملعاوض ــالت املالي ــه املعام فق

ــمء، 1434 هـــ، 311 ص. ــق: دار العص ــن.- دمش الحس

بحــث فيــه موضوعــات: البيــع وعقــوده، والربــا وأنواعــه، 

واإلجــارة،  والحوالــة،  املعــارصة،  ومعاماتــه  والــرصف 

والقــرض، والهبــة، والرهــن، والصلــح، والكفالــة، والوكالــة، 

ــركات. ــة، وال ــة، والوديع والشــفعة، والعاريَّ

ــة  ــارصة: دراس ــه املع ــف وتطبيقات ــوال الوق ــتثمر أم اس

مقارنــة يف ضــوء أحــكام الرشيعــة اإلســالمية/ عــمد 

دار  اإلمــارات:  ؛  القاهــرة  حمــدي محمــد محمــود.- 

الكتــب القانونيــة: دار شــتات،  1433هـــ، 195 ص.
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أمــوال  الســتثار  املعهــودة  الوســائل  بعــض  يناقــش 

ــاف  ــة استكش ــا، ومحاول ــان رضورة تطويره ــف، وبي الوق

أفضــل الوســائل والصيــغ املباحــة رشًعــا، املامئــة للعــرص، 

التــي تســتطيع مــن خالهــا املؤسســات الوقفيــة اســتثار 

ــة. ــد مالي ــة وفوائ مــا لديهــا مــن أصــول ثابت

شــباك املناســخات/ أليب العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن 

ــة  ــم )ت 815 هـــ(؛ دراس ــن الهائ ــروف باب ــمد، املع ع

ــاض: دار  ــن ســليمن العاصــم.- الري ــق يوســف ب وتحقي

امليــمن، 1432هـــ، 127 ص.

  

ــض،  ــم الفرائ ــواب عل ــن أب ــهور م ــاب مش ــخات ب املناس

ــا. وقــد اخــرتع لهــا  وهــو أغمضهــا مســلًكا وأدقُّهــا مبحثً

بعــض العلــاء طريقــة العمــل بالجــدول، وأجــاد يف ذلــك، 

وســهَّل أمــر فهمــه. وســمي عمــل املناســخات بالجــدول 

هــذا بشــباك املناســخات. ومؤلــف هــذا الكتــاب هــو أول 

مــن وضعــه يف تصنيــف مســتقل، كــا يقــول املحقــق.

صــور الــزواج املســتحدثة يف ظــل العوملــة وحكمهــا 

الرشعــي/ إبراهيــم رمضــان عطايــا.- اإلســكندرية: مكتبــة 

ــة، 1435هـــ، 99 ص. ــاء القانوني الوف

والــزواج  الفرينــد،  وزواج  املســيار،  زواج  فيــه  بحــث 

العــريف. 

وصــوًرا أخــرى من الزواج مســتحدثة، هي: زواج الوناســة، 

والكاســيت، والوشــم، والــدم، والشــفاه، والطوابــع )ذكــر 

املؤلــف أنهــا ليســت مــن الــزواج يف يشء(.

وزواج املطيــار، واملصيــاع، واملســفار، واملســياق، واملهراب، 

واملصيــاف، وزواج املحلــل )قــال املؤلــف: بعــد الوقــوف 

والتأمــل يف كيفيــة كل صــورة مــن هــذه الصــور، يتضــح 

أن الحكــم املناســب هــو التحريــم(.  
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الرشيعــة  يف  الجنــي  والشــذوذ  الجنســية  الجرائــم 

إبراهيــم  خليــل  الوضعيــة/  والقوانــن  اإلســالمية 

الزكــروط.- بــريوت: منشــورات الحلبــي، 1435هـــ، 295 

. ص

الخلقيــة  واملســاوئ  الزنــا،  موضــوع  فيــه  بحــث 

واالنحرافــات الجنســية، واإلكــراه عــى االغتصــاب. وذكــر 

ــع  مؤلفــه أن الدراســة جــاءت اســتظهاًرا لعظمــة التري

ــة  ــات الوضعي ــى التريع ــموه ع ــامي وس ــايئ اإلس الجن

القانــون  جميعهــا، ولكشــف زيــف ادعــاءات رجــال 

الغــريب واتهاماتهــم الباطلــة املضللــة.

الجواهر املضيَّة يف بيان اآلداب الســـلطانية/ زين الدين 

عبدالرؤوف  محمد 

)ت  املنـــاوي 

1031هــــ(؛ تحقيق 

بـــن  عبداللـــه 

النارص.-  إبراهيـــم 

الريـــاض: جامعـــة 

ســـعود،  امللـــك 

ص.  444 1434هـ، 

فيــه صــورة جليَّــة للقواعــد التــي ينبغــي أن تُبنــى عليهــا 

ــة، واآلداب التــي يتحــى بهــا  األنظمــة السياســية الرعي

ويل أمــر املؤمنــني، حتــى يســتقيم ملكــه، ويطــول حكمــه، 

ويفلــح العبــاد، وتصلــح البــاد.

وجمــع فيــه منثــور الحكــم واآلداب فيــا صنَّفــه العلــاء 

والكتّــاب، مــن علــاء املســلمني وغرهــم، يف اآلداب 

ــلطانية. ــكام الس واألح

الحــكام  املنــاوي بحديثــه عــن عنايــة  ومتيَّــز كتــاب 

والجســاين. الروحــاين  الطــب  وأحــكام  بالعمــران، 

ويفهــم مــن كام املحقــق أن الكتــاب يصــدر ألول مــرة، 

وقــد بــق صــدوره مــن إعــداد وتقديــم عبدالحميــد 

حمــدان عــام 1425هـــ.

اإلســالمي:  الســيايس  الفكــر  يف  الدوليــة  العالقــات 

الفكريــة  النــمذج  وخريطــة  املنهاجيــة  اإلشــكاليات 

ومنظومــة املفاهيــم/ تأليــف ناديــة محمــود مصطفــى.- 

القاهــرة: مركــز الحضــارة للدراســات السياســية: دار 

الســالم، 1434هـــ، 308 ص.

ــا  رؤيــة إســامية للعاقــات الدوليــة تــم تفعيلهــا أكادمييً

وتشــغيلها عمليًــا يف دراســة األوضــاع العامليــة، ويف قلبهــا 
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أوضــاع األمــة اإلســامية. وفيــه ثاثــة فصــول:

منطلقات الدراسة ودوافعها وأهدافها.	 

ــة لدراســة الفكــر اإلســامي مــن 	  اإلشــكاالت املنهاجي

مدخــل العاقــات الدوليــة: نتائــج مراجعــة نقديــة مقارنة 

لألدبيــات.

ــر 	  ــة يف الفك ــات الدولي ــة العاق ــري لدراس ــار نظ إط

اإلســامي: مــن اإلشــكاالت املنهاجيــة إىل خريطــة النــاذج 

ــة واملفاهيــم. الفكري

الفقــه الســيايس عنــد املالكيــة يف الغــرب اإلســالمي/ 

ــن األزرق  ــز اب ــاض: مرك ــرزوق.- الري ــمد امل ــف ع تألي

اث الســيايس، لدراســات الــرتاث الســيايس، 1435هـــ، 744 ص.

ذكــر فيــه منهــج اإلمــام مالــك يف اســتنباط أحــكام 

السياســة الرعيــة والنظــام الســيايس يف اإلســام، ومنهــج 

واملقاصــد  عــام،  بشــكل  ذلــك  يف  املالكيــة  املدرســة 

والقواعــد األصوليــة والفقهيــة الخاصــة بأحــكام فقــه 

السياســة، وآليــات تنفيذهــا.

ــت  ــف رفع ــالم/ تألي ــان يف اإلس ــوق اإلنس ــوعة حق موس

محمــد مــريس طاحــون.- دمشــق: دار النــوادر، 1434هـــ، 

6 مــج.

ــعة لحقــوق اإلنســان يف اإلســام، مــن خــال  دراســة موسَّ

مقدمــة وســتة فصــول:

تعريف حقوق اإلنسان.	 

التطور التاريخي لحقوق اإلنسان.	 

أضواء حول حقوق اإلنسان يف اإلسام.	 

مبادئ حقوق اإلنسان يف اإلسام.	 

حقوق بعض األشخاص بحكم وضعيتهم.	 

ــق 	  ــام والوثائ ــان يف اإلس ــوق اإلنس ــني حق ــة ب مقابل

الوضعيــة.

الوطــن واالســتيطان: دراســة فقهيــة/ إعــداد محمــد بــن 

مــوىس الــدايل.- الريــاض: مكتبــة الرشــد، 1435هـــ، 2 مج 

)776 ص( )أصلــه رســالة دكتــوراه(.
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فصــول الكتــاب: حقيقــة الوطــن، أقســام الــدار والهجــرة، 

أثــر الوطــن واالســتيطان يف العبــادات، ثــم يف غرهــا، 

ــة. ــوق الوطني ــية، الحق ــي، الجنس ــن الوطن األم

رســالة األجوبــة املريــة عــن األســئلة التونســية/ محمــد 

ــة، 1435هـــ،  ــدار املالكي ــس: ال ــي.- تون ــت املطيع بخي

156 ص.

إعــادة لطبعــة مطبعــة النيــل مبــرص عــام 1324هـــ، أجاب 

يف هــذه الرســالة الشــيخ العامــة محمــد بخيــت املطيعي 

عــى أســئلة بعــث بها محمــد العــروس الســهيي الريف 

ــؤاالً  ــي )18( س ــس، وه ــم بتون ــع األعظ ــوع بالجام املتط

مــن األســئلة الصعبــة، بــني فقهيــة وعقديــة وقرآنيــة 

ولغويــة، منهــا الســؤال عــن علــة تأخــره صــى اللــه عليــه 

ــوم الخنــدق، ووجــه إيجــاب الشــافعية  وســلم الصــاة ي

صــاة الظهــر يــوم الجمعــة، ومســتند املالكيــة يف تجويــز 

التيمــم بالثلــج، واألغــاط التســعة التــي ادَّعاهــا صاحــب 

القامــوس يف قــول الشــاعر: أجاعــل أنــت ببكــوًرا..، ومــا 

ــن  ــى م ــب ع ــا يج ــل، وم ــه عاق ــل أن ــه العاق ــرف ب يُع

قلــده العــوام يف الفتــوى، ومــا يعــرف النبــي بــه أنــه نبــي، 

وكيفيــة نــزول امليــاه مــن خبايــا األرض، واملعــول عليــه يف 

نــزول املطــر... 

مختــارات مــن وثائــق اإلفتــاء املــري يف القــرن التاســع 

ــا/  ــد البن ــد محم ــيخ محم ــاوى الش ــراءة يف فت ــرش: ق ع

إعــداد نيفــن محمــد مــوىس.- القاهــرة: دار الكتــب 

ــة، 1434هـــ، 627 ص. ــق القومي والوثائ

ــو  ــرص ه ــاوى يف م ــجات الفت ــدم س ــائع أن أق كان الش

للشــيخ حســونة النــواوي )1255 – 1343 هـــ(، والشــيخ 

محمــد عبــده )1266 – 1323 هـــ(، وهــذه الكتــاب يقدم 

ــد  ــد محم ــيخ محم ــا، فالش ــدم منه ــاوى أق ــة لفت دراس

ــا ملــرص يف 27  البنــا أمــى حياتــه يف اإلفتــاء، وعــنيِّ مفتيً

ربيــع اآلخــر مــن عــام 1304هـــ، وتــويف عــام 1313هـــ.

ــادات  ــخصية والعب ــوال الش ــة باألح ــاوى خاص ــه فت وفي

ــة العمــل اإلداري عــى مســتوى  ــان آللي واملعامــات، وبي

املديريــات والنظــارات والجهــات الحكوميــة، فعندمــا 

كانــت اإلدارات الحكوميــة تختلــف يف قضيــة تحتــاج إىل 

ــي..  ــأ إىل املفت ــي تلج ــم رشع حك

فاكهــة البســتان يف مســائل ذبــح و صيد الطــري والحيوان/ 

تأليــف محمــد هاشــم بــن عبدالغفــور التتــوي الســندي 

ــريوت: دار  ــن.- ب ــاء الرحم ــق ضي )ت 1174 هـــ(؛ تحقي

الكتــب العلميــة، 1433هـــ، 447 ص.
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ــن  ــاد، وحسَّ ــح واالصطي ــه مســائل الذب ــه مؤلف جمــع في

تنســيقه ورشحــه وترتيبــه، وجعلــه كالــرح ملتنــي الكنــز 

والوقايــة، وغرهــا. ووزع موضوعاتــه عــى مثانيــة فصول 

لبــاب الذبــح، ومثلهــا لبــاب الصيــد.

التصوف اإلسالمي

ــكندري )ت 709  ــه الس ــاء الل ــن عط ــد ب ــات/ أحم الهب

هـــ(؛ تحقيــق محمــد غالــب بــركات.- القاهــرة: دار 

اآلفــاق العربيــة، 1435هـــ، 112 ص.

لعــل القــارئ يســتغرب إذا قلــت إن كتــاب الهبــات يقــع 

يف )6( صفحــات فقــط! فهــو يقــع مــن الكتــاب بــني 

ــا  ــة، وم ــه مقدم ــه فكل ــا قبل ــا م ــات 75-80، أم الصفح

ــة! ــق متنوع ــده ماح بع

ــر  ــيعي والفك ــر الش ــن الفك ــدي ب ــور املحم ــة الن قضي

الصــويف/ مهــا ســمري مصبــاح.- القاهــرة: دار اآلفــاق 

ــوراه(. ــالة دكت ــه رس ــة، 1435هـــ، 515 ص )أصل العربي

دراســة تحليليــة مقارنــة ملصطلــح »النــور املحمــدي« 

واستكشــاف  والصوفيــة،  الشــيعة  لــدى  ظهــر  الــذي 

عاقــات التأثــر والتأثــر بينهــا، أو مــن خــارج وســطها، 

ومســتوى هــذا التأثــر، وعــرض هــذه اآلراء ونقدهــا عــى 

ــنة. ــاب والس ــوء الكت ض

التصــوف: دراســة تحليليــة نقديــة مــن خــالل حالــة 

تطبيقيــة لزاويــة نشــأت و تفرعــت يف القــرن العرشيــن: 

ــة:  ــويف.- طنج ــد مخل ــف محم ــة/ تألي يقي ــة الصدِّ الزاوي

ــف، 1434هـــ، 387 ص. املؤل
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يقيــة بطنجــة، التــي اشــتهرت  حديــث عــن الزاويــة الصدِّ

بشــهرة مؤسســيها والقامئــني عليها مــن العلــاء واملصنفني 

الكبــار، وعــن ســلوك اإلبــداع يف تســيرها ومراحــل ضعفها 

الزاويــة:  لــدالالت  البــاب األخــر  وأســبابه، وخصــص 

املنحــى الجهــادي واالجتهــادي.

الفلسفة اإلسالمية

ــري  ــد ه ــالمية عن ــفة اإلس ــترشاقية للفلس ــة االس الرؤي

كوربــان/ زهــري بــن كتفــي.- دمشــق: صفحات للدراســات 

والنــرش، 1434هـــ،ى 237 ص.

تطــرق فيــه إىل رحلــة كوربــان االســتراقية، وأبــرز البنــاء 

الداخــي للفلســفة اإلســامية مــن منظــوره، مــن التأويــل 

وكشــف املحجــوب، والروحانيــة اإلســامية، واملفهــوم 

ــوى. واملحت

العلوم االجتماعية

املحاســبة اإلســالمية/ إعــداد يوســف ســعادة.- القاهــرة: 

الرشكــة العربيــة املتحــدة للتســويق، 1434هـــ، 323 ص.

ــام والقواعــد  فيــه حديــث عــن أهميــة املــال يف اإلس

ودراســة  اإلســام،  يف  املاليــة  للمعامــات  األخاقيــة 

للمنشــآت االقتصاديــة عنــد املســلمني، ومحاســبة الــزكاة 

يف اإلســام، والوقــف يف اإلســام، والبنــوك اإلســامية، 

والتأمــني مــن وجهــة نظــر إســامية، ومفاهيــم املحاســبة 

ــامية.  ــبة اإلس ــة للمحاس ــو نظري ــرًا: نح ــامية، وأخ اإلس

الوقــف يف الجزائــر أثنــاء العهــد العثمين:مــن القــرن 17 

ــوث  ــة وبح ــات أكادميي ــة دراس ــرن 19م: مجموع إىل الق

علميــة/ نــارص الديــن ســعيدوين.- لجزائــر: دار البصائــر، 

1434هـــ، 253، 319 ص.
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يتضمــن )8( دراســات حــول الوقف )الحبــس( يف املجتمع 

الجزائــري يف عهــد الدولــة العثانيــة، منها:

موظفو مؤسسة األوقاف بالجزائر.	 

واالجتاعيــة 	  االقتصاديــة  الحيــاة  يف  الوقــف  دور 

بالجزائــر. والثقافيــة 

األوقاف الزراعية.	 

أوقاف األندلسيني بالجزائر.	 

دور مؤسســة أوقــاف الحرمــني الريفــني )يف عاقــات 	 

ســة(. الجزائــر العثانيــة بالبقــاع اإلســامية املقدَّ

ثقافــة العمــل الخــريي: كيــف نرســخها وكيــف نعممهــا؟/ 

دار  الريــاض:  بــكار.-ط2.-  محمــد  بــن  عبدالكريــم 

وجــوه، 1433هـــ، 78ص.

لفتــة طيبــة، وتحليــل عميــق للعمــل التطوعي يف اإلســام، 

ــن  ــاز ع ــب بإيج ــه الكات ــدث في ــا. تح ــؤونه يف عرصن وش

آفــاق العمــل الخــري وكيفيــة ترســيخ ثقافته، ومســؤولية 

األرسة يف تأسيســها، كالرتبيــة بالقــدوة، والشــعور بــرف 

االنتــاء، والتدريــب عــى األعــال الخريــة، ثــم تدريــب 

الطــاب خاصــة، ودور الجامعات يف ذلك، وإســهام وســائل 

اإلعــام فيهــا، وتعــاون األجهــزة الحكوميــة مع املؤسســات 

الخريــة، وتســهيل تأســيس الهيئــات التطوعيــة، ومكافــأة 

املتطوعــني تشــجيعهم.

اللغة العربية

تحفــة املُعــرِب وطُرفــة املُغــرِب/ تأليــف عبداملنعــم بــن 

صالح اإلســكندراين )ت 633 هـ(؛ دراســة وتحقيق حســن 

ــو الســعود؛ تقديــم طــارق محمــد عبدالعزيــز  رشــيد أب

النجــار.- القاهــرة: مكتبــة اآلداب، 1433هـــ، 521 ص.

مــن كتــب العربيــة املشــوقة، يف فقــه اللغــة، يف املســائل 

ــة  ــراب والتفســر واللغ ــب اإلع ــة يف النحــو وغري الخافي

والكتابــة، عرضهــا املؤلــف يف مجالســه التعليميــة، وفيــه 

ــة، مشــفوعة بشــواهد مــن القــرآن الكريــم  ــد نحوي فوائ

والشــعر.
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باللغــة  التعليــم  ظــل  أيــن!؟ يف  إىل  العربيــة  اللغــة 

األجنبيــة/ تأليــف إبراهيــم أحمــد مســلم الحــاريث.- 

ص.  267 1433هـــ،  الشــقري،  مكتبــة  الريــاض: 

األمة التي تخر لغتها تخر هويتها وثقافتها.

ــال يتعلمــون بشــكل أفضــل  ــت الدراســات أن األطف أثبت

ــم باللغــة األم. عندمــا يكــون التعلي

يتصــدى هــذا الكتــاب ملناقشــة قضيــة اإلهــال املتعمــد 

للغــة العربيــة يف ضــوء اعتــاد التعليــم باللغــة األجنبيــة 

لبعــض مــواد املنهــج، مثــل العلــوم والرياضيــات، وآثــاره 

الســيئة عــى األجيــال الصاعــدة.. وقــد بيَّنــت الدراســات 

أهميــة التعليــم باللغــة األم وبخاصــة يف مرحلــة الروضــة 

واملرحلــة االبتدائيــة..

ــة  ــل نهض ــن أج ــاالت م ــة: مق ــبيل العربي ــة يف س صيح

ــر  ــي؛ تحري ــد الطناح ــود محم ــا/ محم ــة وثقافته العربي

وتعليــق أحمــد عبدالرحيــم؛ تقديــم حســن الشــافعي.- 

ــة للنــرش، 1435هـــ، 357 ص. عــّمن: أروق

من عناوين بحوث ومقاالت الكتاب:

الكتب الصفراء والحضارة العربية.	 

الحفظ وأثره يف ضبط قوانني العربية.	 

النحو العريب والِحمى املستباح.	 

لغتنا املعارصة والثقة الغائبة.	 

ظاهــرة النقــل يف النحــو العــريب/ تأليــف مصطفــى 

الجامعــي  املكتــب  اإلســكندرية:  املــري.-  شــعبان 

ص.  228 1435هـــ،  الحديــث، 
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النقــل يف اللغــة يكــون مــن املعنــى األصــي للفــظ عــدوالً 

ــة، ويحــدث هــذا  ــة أســلوبية معين ــى آخــر لغاي إىل معن

بواحــد مــن أمريــن: التضمــني، والنيابــة.

وهــذا الكتــاب دراســة لظاهــرة النقــل يف النحــو العــريب 

مــن خــال ســتة فصــول، هــي:

حدود النقل يف النحو العريب.	 

النقل يف األساء.	 

النقل يف األفعال.	 

النقل يف حروف املعاين.	 

النقل يف عنارص مختلفة.	 

النقل يف الحركات.	 

/ إعــداد رشيــف محســن  دليــل مفاتيــح اإلعــراب امليــرَّ

محمــود.- القاهــرة: دار الســالم، 1433 هـــ، 285 ص.

وباســتخدام  مبتكــر  بأســلوب  ــم  صمِّ شــامل  مرجــع 

ــة يف صــورة  ــد النحوي ــة القواع ــني كاف ــط ب ــن، يرب التلوي

ــن  ــة والتمك ــام باملعلوم ــهِّل اإلمل ــجرية تس ــات ش تفريع

مــن فــن اإلعــراب، مــع ملحــق متميــز للقواعــد اإلمائيــة، 

ــة ومســتخدميها مــن رجــال  ــداريس اللغــة العربي وهــو ل

ــة. ــام والثقاف اإلع

الفنون

موســوعة املــآذن العثمنيــة/ محمــد أحمــد عبداللطيــف؛ 

ــكندرية: دار  ــمن.- اإلس ــتار عث ــد عبدالس ــم محم تقدي

الوفــاء، 1433هـــ، 2 مــج )1136 ص(.

بــني طينيــة وآجريــة  املــآذن،  إنشــاء  تنوعــت مــواد 

تطويــر  يف  املعاريــون  وأبــدع  وخشــبية،  وحجريــة 

عنارصهــا، وتنوعــت تبًعــا لذلــك طرزهــا يف كل عــرص، ويف 

كل البــاد.

وهــذا الكتــاب دراســة للــآذن يف القاهــرة يف العــرص 

العثــاين، تضمنــت إطــاًرا تاريخيًــا لعــارة كل مســجد بــه 

مئذنــة، مــع توثــق معــاري تفصيــي لــكل مئذنــة، وأفــرد 

املؤلــف فصــاً لزخــارف املــآذن، النباتيــة منهــا والهندســية 

والكتابيــة، مــع دراســة النقــوش الكتابيــة شــكاً ومضمونًا، 

كــا درس لوحــات وأشــكاالً توضــح ســات معاريــة 

وزخرفيــة ملــآذن القاهــرة يف العــرص العثــاين.
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و  الخشــبية  فنونهــا  و  امللكيــة  واألســبلة  القصــور 

املعمريــة/ حســام حامــد هــزاع.- القاهــرة: دار الكتــاب 

ص.  656 1435هـــ،  الحديــث، 

ــة يف  ــر املدني ــة والعائ ــبلة امللكي ــور واألس ــة للقص دراس

ــة، مــن خــال ســتة فصــول: ــدول العربي ال

الظــروف السياســية واالقتصاديــة خــال القرن التاســع 	 

ــادي. عر املي

وفنونهــا 	  للقصــور  والهنــديس  املعــاري  الوصــف 

القاهــرة. وبيــوت  الخشــبية 

الوصــف املعــاري والهنــديس يف أســبلة القاهــرة 	 

املدنيــة.

ومعيشــتهم 	  بالقاهــرة  الخشــب  صنــاع  طوائــف 

معلــم. إىل  صبــي  مــن  املهنــة  يف  وتدرجهــم 

الزخــارف والطــرز الفنيــة املختلفة لألشــغال الخشــبية 	 

يف عائــر القاهــرة املدنيــة.

ــاين واســتغالها يف 	  ــة يف العــرص العث القصــور العربي

ــم أو املتاحــف. ــرات الحك مجــال الســياحة أو مق

القوانــن الســلطانية يف الصيــد/ القاســم بــن عــي الزينبي 

)ت 563 هـــ(؛ تحقيــق عارف أحمد عبدالغني.- دمشــق: 

دار ســعد الديــن: دار كنان، 1434هـ، 501 ص.

موســوعة يف الصيــد، وصــورة عــن حيــاة الصيــد والخليفــة 

والدولــة يف عــرص املؤلــف، مــن خــال  عرين بابـًـا، منها: 

ــد،  ــروز للصي ــات ال ــد، وأوق ــة يف الصي ــكام الرعي األح

وبــروز الخلفــاء الراشــدين لــه، واآلداب التــي يتــأدب 

بهــا حــوايش الصيــد، وأبــواب حــول الخيــل كمســتلزمات 

للصيــد، والجــوارح وأنواعهــا، وطــرق تدبرهــا وتدريبهــا، 

والفهــود والــكاب، ثــم الرمايــة... ورســائل حــول الصيــد.



71

األدب اإلسالمي

البنــاء الــردي يف الروايــة اإلســالمية املعــارصة/ بــان 

البنــا.- إربــد، األردن: عــامل الكتــاب الحديــث، 1435هـــ، 

ص.  154

ــا  ــص، بوصفه ــات الن ــة جالي تكشــف الدراســات الردي

بنيــات دالليــة تحمــل قيــًا تعبريــة وفنيــة، التــي تهــدف 

إىل تقديــم املعتقــد، بوصفــه املســار املشــكِّل لألحــداث. 

وهــذه دراســة للروايــة اإلســامية املعــارصة بوصفهــا 

واملــوت  الحيــاة  عــن  تعــر  التــي  لألحــداث  ميدانًــا 

ــة بالتصــور  ــة نظــر إســامية، محمل ــن وجه واإلنســان م

ــق. ــوق بالخال ــة املخل ــامي، وعاق اإلس

التاريخ والتراجم

جنــة النســاء والكافريــن = ســفارة نامــه فرنســا/ محمــد 

ــرة:  ــادة.- القاه ــد زي ــة خال ــي )ق 12 هـــ(؛ ترجم جلب

ــة للنــرش، 1435هـــ، 154 ص. رؤي

ســفارة نامــه فرانســا، أو كتــاب الســفارة إىل فرنســا، هــو 

أول نــص كتبــه عثــاين عــن رحلتــه إىل باريــس يف مهمــة 

ــائل  ــا رس ــلَّم خاله ــام 1132 هـــ )1720م(، س رســمية ع

الســلطان العثــاين والصــدر األعظــم إىل ملك فرنســا وكبار 

رجــال الدولــة، وأتيــح لــه خــال إقامتــه هنــاك أشــهرًا، أن 

يــزور معــامل باريــس العمرانيــة والعلميــة والصناعيــة، وأن 

يتعــرف منــط الحيــاة يف عاصمــة أوربيــة...

ويعرف املؤلف بلقبه: يرمي ساكيز.

أنــس محمــد خــري يوســف.-  الربازيــل/  أيــام يف   10

ص.  167 1435هـــ،  األلوكــة،  دار  الريــاض: 

جولــة يف الرازيــل عــام 1434هـــ قــام املؤلــف مــن خالها 

ببيــان أحــوال املســلمني فيهــا، ويشء مــن تاريخهــم، 
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وأنشــطة دعاتهــم وهمومهــم، ومــا شــيِّد فيهــا مــن 

ــرك  ــا تُ ــال وم ــن أع ــز م ــا أُنج ــدارس، وم ــاجد وم مس

ــاك،  ــة املســلمة هن ــر عــى شــؤون األقلي ــا يؤثِّ ــا، م منه

م بــني يــدي ذلــك موجــزًا عــن  ومــا ميكــن تداركــه. وقــدَّ

ــا. ــام فيه ــول اإلس ــخ دخ ــل وتأري ــخ الرازي تاري

ويف رحلتــه أيًضــا يذكــر معــامل يف الرازيــل، وبعــض طبائــع 

ــارئ  ــا للق ــوَّرة نقله ــاهد مص ــم، ومش ــا واهتاماته أهله

تفيــد محبــي الســفر والرحــات.

وألحــق بالكتــاب ملحقــني مهمــني، أولهــا إحصــاءات 

عــن الرازيــل، ركــز فيهــا عــى ســكان كل واليــة. واآلخــر 

عناويــن املراكــز اإلســامية فيهــا، وهــي نافعــة لــكل مــن 

يقصدهــا مــن املســلمني. 

واملؤلــف مديــر تنفيــذي لشــبكة األلوكــة، عمــل مــع 

ــر  م تقاري ــة بــدول متعــددة، وقــدَّ جهــات دعويــة وخري

ــواي  ــا والبارغ ــلمني يف فنزوي ــن املس ــة ع ــة مرئي ميداني

والرازيــل... 

تراجــم قــراء املغــرب األقــى خــالل القرنــن الثــاين 

عــرش والثالــث عــرش الهجريــن وتحريــر بعــض األســانيد 

القرآنيــة/ تأليــف محمــد بــن أحمــد ُحُحــود التمســمين.- 

طنجــة؛  الخاصــة؛  يعقــويب  نظــام  مكتبــة  البحريــن: 

بــريوت: دار الحديــث الكتانيــة، 1434هـــ، 457 ص )أصل 

ــد الخامــس(. ــة محم ــن جامع رســالة ماجســتري م

ــني  ــى خــال قرن ــرب األق ــرَّاء املغ ــه تراجــم ق ــع في جم

ــك اعــرتاف  ــر أســانيدهم. ويف ذل مــن الزمــان، مــع تحري

بفضلهــم، ووفــاء لهــم، مــن خــال نــر ســرتهم، وذكــر 

ــة. ــم العلمي ــم، وآثاره ــم، وفضائله مزاياه

ــه  ــد/ عبدالل ــخ مجي ــرة وتاري ــرية عط ــر: س ــّراء الع ق

بــن محمــد الجاراللــه.- ط، مزيــدة ومنقحــة.- الريــاض: 

ــة  ــم يف منطق ــظ القــرآن الكري ــة لتحفي ــة الخريي الجمعي

ــاظ الخريجــن، 1435هـــ، 43ص. ــاض، رابطــة الحّف الري

ومضــات مــن ســرة رواد القــرّاء يف عرصنا، وبيــان لفضلهم 

ومناقبهــم، وتنويــه مبــا لهــم مــن أعــال جليلــة وأيــادي 

بيضــاء، وذكــر يشء مــن تجاربهــم؛ إلطــاع الناشــئة عــى 

ــرآن  ــى الق ــال ع ــة، ولإلقب ــدوات مضيئ ــر ق ــن س يشء م

الكريــم حفظًــا وتجويــًدا وقــراءات. وأولهــم ذكــرًا أحمــد 

عبدالعزيــز الزيــات )ت 1424هـــ(، وآخرهــم: نفيســة 

عبدالكريــم زيــدان )ت 1429هـــ(.

تاريــخ أمــة يف ســري أمئــة/ صالــح بــن عبداللــه بــن 

ــة،  ــة املكرم ــخ مك ــز تاري ــة: مرك ــة املكرم ــد.- مك حمي

ص(.  2256( مــج   5 1433هـــ، 
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ــد  ــذ عه ــا من ــني وخطبائه ــني الريف ــة الحرم تراجــم ألمئ

النبــوة إىل ســنة 1432هـــ.

الثــمر الشــهية  والرتاجــم  الزكيــة لعلــمء أنصــار الســنة 

ــمن.-  ــن عث ــي أم ــداد فتح ــم/ إع ــة  وإخوانه املحمدي

املنصــورة، مــر: دار ابــن عبــاس: جمعيــة أنصــار الســنة 

املحمديــة، مركــز الــرتاث، 1433هـــ، 288 ص.

ترجمــة لطائفــة مــن رجــاالت جاعــة الســنة املحمديــة 

توليهــم  برتتيــب  الجاعــة  شــيوخ  فذكــر  الســلفية، 

املشــيخة، ثــم نــواب الرؤســاء، فعلــاء الجاعــة حســب 

ــيوخ  ــرًا ش ــرص، وأخ ــارج م ــا خ ــاة، فعلاءه ــخ الوف تأري

ــة. ــوة الجاع ــدوا دع ــارصوا وأي ــن ن ــر الذي األزه

يف  املنــورة  املدينــة  مجتمــع  يف  متميــزة  شــخصيات 

النصــف األول مــن القــرن الرابــع عــرش الهجــري/ تأليــف 

محمــد صالــح حمــزة عســيالن.- الريــاض: دار املفــردات، 

1434 هـــ، 2 جـ.

املنــورة عــى ســاكنها  املدينــة  ســر وتراجــم ألعــام 

أفضــل الصــاة وأتــم التســليم، مــن فئــات املجتمــع 

املختلفــة، مثالــه يف الجــزء الثــاين الــذي رأيتــه: املوظفــون، 

والريــادات  واملزارعــون...  والتجــار،  والصناعيــون، 

النســائية..

ــة  ــاء مدين ــر صلح ــوان يف ذك ــع الدي ــوان بجم ــأ اإلي نب

ــارصي  ــن أحمــد الن ــف أيب راس محمــد ب القــريوان/ تألي

ــق  ــم وتعلي ــري )ت 1238 هـــ(؛ تقدي املعســكري الجزائ

محمــد الحبيــب العــالين، ســهيل الحبيــب؛ قــدم لــه 

بالفرنســية محمــد عــي الحبيــب.- القــريوان: مركــز 

الدراســات اإلســالمية، 1433هـــ، 15 ، 172 ص.
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ن  ــروان، ودوَّ ــا بالق ــرَّ فيه ــس، م ــف إىل تون ــة للمؤل رحل

فيهــا أســاء العلــاء والصلحــاء واألوليــاء املدفونــني بهــا 

ــا،  ــا املســاجد  وتحــدث عنه وبعــض أخبارهــم، وزار فيه

وبعــض املعــامل األخــرى للمدينــة، كالقبــور املحيطــة 

ــاء،  ــات األولي ــرى، ومقام ــر أخ ــم، ومقاب ــع األعظ بالجام

ــا.. ــض آباره وبع

قامــوس األدب و األدبــاء يف اململكــة العربيــة الســعودية/ 

إعــداد دارة امللــك عبدالعزيــز.- الريــاض: الــدارة، تاريــخ 

اإليــداع 1435هـ، 3 مــج )1894 ص(.

يعــرِّف بالشــعراء والروائيــني وكتّــاب القصــة القصــرة 

ــاب  ــني وكتّ ــاد املرحي ــني والنق ــة والباحث ــة األدبي واملقال

ــاء  ــن أبن ــة م ــب األدبي ــني للكت ــة واملرتجم ــرة الذاتي الس

بــاد الحرمــني، ويشــر إىل أبــرز أعالهــم ونشــاطاتهم 

ــة، وأهــم مؤلفاتهــم، ويــرد عــدًدا مــن املراجــع  الثقافي

املتصلــة بهــم، كــا يعــرِّف باملؤسســات الثقافيــة واألدبيــة 

بهــا، وأبــرز الكتــب والدوريــات واملجــات والجوائــز 

ــة. ــون األدبي والفن

أسس  اإلسالمية:  الحضارة  يف  العلمية  واملدارس  الجمعات 

تأليف و تحقيق خالد حرىب.-  اإلنسانية/  الحضارة  يف رصح 

اإلسكندرية: املكتب الجامعي الحديث، 1435هـ، 515 ص.

أبوابه الخمسة:

ــة 	  ــت الحكم ــة وبي ــة الرتجم ــري إىل حرك ــل نظ مدخ

ــات  ــور الجاع ــره يف تط ــرة وأث ــدل واملناظ ــج الج ومنه

ــة. ــدارس العلمي وامل

جاعات ومدارس علم الكام.	 

جاعات ومدارس الفلسفة واملنطق واإللهيات.	 

جاعات ومدارس علوم الرياضيات والفلك.	 

جاعات ومدارس العلوم الطبيعية.	 

 	

ــة للقــرون  ثــن يف نقــد الروايــات التاريخي مناهــج املحدِّ

ــم أمــن الجــاف  ــة األوىل/ تأليــف إبراهي ــة الثالث الهجري

ــج )818  ــم، 1435هـــ، 2 م ــهرزوري.- ديب: دار القل الش

ــة(. ــالة جامعي ــه رس ص(. )أصل
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ــة  ــث، ومعرف ــد الحدي ــرق يف نق ــج وط ــني مناه ث للمحدِّ

الصحيــح مــن الضعيــف، وهــذا الكتــاب تطبيــق ملنهجهــم 

يف نقــد الروايــات التاريخيــة املتعلقــة بالقــرون الهجريــة 

الثاثــة األوىل، وأضــاف إليــه الباحــث بعض مناهــج علاء 

األصــول واألمئــة الفقهــا، فيــا يخــدم طــرق نقــد الروايــة 

التاريخيــة، إضافــة إىل مناهــج املؤرخــني املســلمني، وطرق 

ــار  ــترقني وكب ــج املس ــن مناه ــم، ويشء م ــد عنده النق

نقــاد املنهــج التاريخــي مــن غــر املســلمني.. مــع األمثلــة 

والشــواهد. وذكــر الباحــث أن هــذا املنهــج كفيــل بتنقيــة 

كتــب التاريــخ وبقيــة كتــب الــرتاث اإلســامي وتصحيحهــا 

ــادة  ــف والزي ــدس والتحري ــر وال ــث والتزوي ــن التلوي م

والنقصــان.

ــذ ) 474 - 552 هـــ (/  ــي منق ــارة شــيزر يف عــر بن إم

حجــازي عبداملنعــم.- القاهــرة: دار اآلفــاق العربيــة، 

1435هـــ، 365 ص.

إمــارة شــيزر أسســها بنــو منقــذ يف قلعــة شــيزر القابعــة 

عــى نهــر العــايص يف بــاد الشــام، وقــد نجحــوا يف 

االحتفــاظ باســتقالهم فيهــا نحــو )80( عاًمــا يف ظــل 

ــاد  ــاد ب ــذي س ــكري ال ــيايس والعس ــكك الس ــة التف حال

الشــام يف عــرص الحــروب الصليبيــة.

ــري  ــف ظه ــه/ تصني ــروف ببابرنام ــاه، املع ــخ بابرش تاري

الديــن محمــد بابرشــاه؛ ترجمــة وتعليق ماجــدة مخلوف 

.- القاهــرة: دار اآلفــاق العربيــة ، 1434هـــ، 747 ص.

ســرة ذاتيــة ملؤســس الدولــة التيموريــة، املعروفــة بدولــة 

املغــول يف الهنــد، كتبــه ظهــر الديــن محمــد بابرشــاه )ت 

937 هـ(بهــدف تدويــن جهــوده وجهاده لتأســيس دولته، 

وصــار الكتــاب مصــدًرا لتاريــخ مــا وراء النهــر والهنــد يف 

تلــك الفــرتة. وهــو يرتجــم ألول مــرة إىل العربيــة.

دراســات حــول مدينــة بيــت املقــدس يف وثائــق الحــرم 

القــديس الرشيــف/ تأليــف عــي الســيد عــي.- القاهــرة: 

دار الكتــب والوثائــق 

وحــدة  القوميــة، 

البحــوث الوثائقيــة، 

384 ص. 1434هـــ، 
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ُعــر عــى مجموعــة مــن وثائــق الحــرم القديس بــني عامي 

)1394-1396هـــ( بلــغ عددهــا نحــو )1500( وثيقــة، مــا 

بــني حجــج رشعيــة، ومراســيم ســلطانية، وأوامــر لنــواب 

القــدس، وكشــوف مرتبــات ألســاتذة ومعلمــني يف مــدارس 

القــدس، ووثائــق بيــع ورشاء، وحــرص تــركات، وغــر ذلــك. 

ــا  ــن خاله ــف م ــا، تكش ــة لبعضه ــاب دراس ــذا الكت وه

والثقافيــة  واالجتاعيــة  االقتصاديــة  األحــوال  بعــض 

ــة للقــدس.  والديني

جنــي الشــمريخ: جــواب أســئلة يف التاريــخ/ تأليــف 

دراســة  هـــ(؛  الحــداد )ت 1382  بــن طاهــر  علــوي 

وتحقيــق محمــد يســلم عبدالنــور.- تريــم، اليمــن: تريــم 

ــور للدراســات واألبحــاث،  للدراســات والنــرش: مركــز الن

1434هـــ، 104 ص.

ــوت  ــخ حرضم ــن تاري ــائك ع ــا ش ــة وبعضه ــئلة دقيق أس

اإلســامي، رُفعــت إىل العامــة علــوي بــن طاهــر الحــداد، 

فأجــاب عنهــا، موثًقــا كامــه من كتــب املؤرخــني وغرهم، 

ــوت  ــة حرضم ــب اإلباضي ــمَّ مذه ــل ع ــئلة: ه ــال األس مث

كلهــا؟ هــل حكــم الشــيعة حرضمــوت؟ التأريــخ الدقيــق 

لدخــول املذهــب الشــافعي حرضمــوت.. 
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إعداد وتصميم

إبراهيم محمد خر يوسف


