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تنظيم الكتاب اإلسالمي
الكتـاب اإلسلامي يُنشر مـن غير تنظيـم ،أعنـي
مـازال
ُ
ٍ
تخطيـط وتوجيـه ،فهـو يف معظمـه جهـود أفراد
مـن غير
إنتـاج الجمعيـات واللجان
مؤسسـات ،فلا يُشـكل
وليـس َّ
ُ
والنـوادي وأمثالهـا سـوى نسـبة ضئيلـة مقارنـة بإنتـاج
األفـراد ،وحتـى الـذي تنشره ال يشـكل سـوى نسـبة قليلة
مـن إنتاجهـا الحقيقـي ،ذلـك ألنهـا تتلقَّـى مـن األفـراد
جهودهـم وتنرشهـا لهـم!
وأذكـر هنـا جانـب النقـد وامليـزان ،أمـا حجـم السـاحة
وتبشر بحركـة
الكتبيـة اإلسلامية فإيجابيـة ورائعـة جـ ًّداِّ ،
فكريـة ونهضـة ثقافيـة متصاعـدة.
إن العـامل سـار ويسير يف تطـور رقمـي هائـل يف العقـود
األخيرة ،وما زالت جهودنا املحكَّمة ،املدروسـة واملخطَّطة،
تعـاين فـوىض وبـط ًءا ،وإعـادة وتكـرارا ً ،فبعـض كتـب
الدعـوة أو العقيـدة طُبعت أكرث مـن  20و  50طبعة دون
تطويـر ،على الرغـم من تطور الظـروف ،وعلى الرغم من
حاجـة املجتمـع إىل معالجـة أمـور جديدة عقديـاً ودعوياً،
واإلنتـاج الجديـد املوجـود  -غالبًـا  -جهـو ُد أفـراد تحتـاج
إىل مراجعـة وتحكيـم وتطويـر لتالئـم الرتجمـة إىل لغـات
عامليـة وتـوز َع يف طبعـات متتاليـة ورقيـاً وإلكرتونياً.
تشـتت العـامل
وسـبب هـذا التأخير والفـوىض هـو
ُ
ُ
اإلسلامي ،وعـد ُم تسـيريه مـن قبـل حـكّام يهمهـم نشر
اإلسلام ،ولتشـتت جهـود علامئـه ومفكريـه ،فليـس هناك
مـا يجمعهـم على خطـة واحـدة للنشر ،وليـس هنـاك
مـا يوجههـم عامليـاً إىل مـا يحتاجـه النـاس وتحتـاج إليـه
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سـاحة الدعـوة ،وليس هنـاك من يجمع لهم أحـوال الدنيا
لتعالـج األمـور
كل بلـد،
وتطوراتهـا الرسيعـة ونوازلهـا يف ِّ
َ
ر يف وسـائل االتصـال
يف وقتهـا ،وتو َّجـه إسلامياً ،وت ُنش َ
اإلعالميـة والدعائيـة يف حينهـا.
كتبـت منـذ سـنوات مقرت ًحـا مشروع «الجمعيـة
لقـد
ُ
العامليـة للكتـاب اإلسلامي» التي تسـتطيع أن تقـوم بهذا
العمـل بكفـاءة إذا كُتـب لهـا النجـاح ،وتشـك َُّل مـن دعاة
ومفكريـن وخبراء يف الكتاب من معظم الدول اإلسلامية،
كل بلـد تقدم تصورها يف هذا الشـأن ،وتقوم
وكل لجنـة يف ِّ
ُّ
بجمعهـا ودراسـتها وتقوميهـا الهيئـة العليـا للجمعيـة،
وتتبنـى تنفيذهـا يف خطـوات متطـورة وملموسـة اللجنـة
التنفيذيـة بهـا ،مثـل ترجمـة األعمال املقبولـة واملهمـة
لنرشهـا عامليـاً ،ليسـتفيد منها املسـلمون وغريهـم ،خدمة
لديـن اللـه القويـم ،ودفعة قويـة للدعوة ،ولكسـب إخوة
جـدد يف الديـن.
وقد تأخرنا كثريا ً يف تنفيذ هذا األمر.
وما زال األمر متاحاً.
والله الهادي.

مركز علمي
مركز المقاصد للدراسات والبحوث

مؤسسـة علميـة محكَّمـة ،للدراسـة والبحـث والتوجيـه
والتكويـن وتقديـم الخدمـات العلميـة ،يف مجـال العلـوم
والدراسـات اإلسلامية ،مركـزه الربـاط.
أهداف المركز:

يعمل املركز لتحقيق وخدمة األهداف التالية:
 رصـد أهـم القضايـا العلميـة واملجتمعيـة التـيتسـتوجب البحـث والنظـر الرشعي ،وتدارسـها بني العلامء
والخبراء والباحثين املختصين.
 إعـداد البحـوث والدراسـات العلميـة ونرشهـا ،بعـدالتمحيـص والتحكيـم العلمـي.
 تقديـم املشـورات والخدمـات العلميـة الرشعيـةللجهـات الراغبـة فيهـا.
 توجيـه الباحثين ومسـاعدتهم يف اختيـار بحوثهـموإنجازهـا ،مبـا يخـدم املجتمـع ويرقـى البحـث العلمي يف
العلـوم الرشعيـة.
 تنظيـم دورات علميـة ومنهجيـة لفائـدة مجموعـات4

محـددة ،بنـاء على تقديـر املركـز واختيـاره ،أو بطلـب
واتفـاق مـع الجهـات املعنيـة.
وسائل عمل المركز:
املركـز مؤسسـة متهيئـة للنمـو والتطويـر ،ولذلـك فهـي
كل الوسـائل والصيـغ املالمئـة لتحقيـق أهدافهـا
تعتمـد َّ
وإنجـاز مشـاريعها العلميـة ،ومـن ذلـك:
 عقـد اللقـاءات والحلقـات الدراسـية الداخليـة للعاملنيباملركـز واملتعاونين معه.
 عقـد النـدوات العلمية املتخصصة ،سـواء بصورة منفردةللمركـز ،أو بتعاون مـع جهات أخرى.
 ربـط الصلات العلميـة والتعـاون مـع املؤسسـاتالجامعيـة وباقـي املراكـز ذات االهتمام املشترك
 تكليـف باحثين متخصصين بإعـداد دراسـات وبحـوثمحـددة.
 نشر املؤلفـات املقدمـة للمركـز ،بعـد تحكيمهـا وفـقمعايير الجـودة والجـدوى.
 تنظيم دورات تكوينية محددة املوضوعات واألهداف. تقديـم تكويـن علمـي رشعـي منتظـم ،عبر الخدمـاتوالقنـوات املتاحـة على الشـبكة العنكبوتيـة.
الهيئات والصالحيات داخل المركز:

مسي ،ولجان علمية وفرعية.
للمركز مكتب َّ
ومديره األستاذ أحمد الريسوين.

الهيئة العلمية للمركز:

املسير ،إضافة
تتكـون الهيئـة العلميـة من أعضـاء املكتب
َّ
إىل عـدد مـن العلماء والباحثين املتخصصين ،أو ذوي
الصلـة بأهـداف املركـز ومجـال عملـه.
تقـوم الهيئـة العلميـة بالنظـر يف القضايـا ذات الجـدارة
واألولويـة بالدراسـة والبحـث والتكويـن.
كما تقـوم بالدراسـة واملناقشـة األولية للقضايـا املعتمدة،
املسير.
وفـق الربنامـج الذي يعـده املكتب
َّ
وميكـن عنـد الحاجـة دعـوة ضيـوف مـن ذوي التخصـص
والخبرة يف موضـوع االجتماع ،للحضـور واملشـاركة فيـه.
من مشاريع المركز:

تقرير الحالة العلمية اإلسالمية باملغرب.
وهـو تقريـر يرصـد الحركـة العلمية يف املجاالت اإلسلامية
باملغـرب ،وما يقـوم به علامء وباحثـون مغاربة من أعامل
وإنتاجـات ومشـاركات علمية بالداخل والخارج ،ويشـمل:
أوالً :املؤلفات واملجالت العلمية :عناوين ومحاور.
ثانيًا : :املؤمترات والندوات العلمية الوطنية والدولية.
ثالثًـا :وحـدات الدكتـوراه واملاستر (شـعب الدراسـات
اإلسلامية وجامعـة القرويين ودار الحديـث الحسـنية).
راب ًعا :ما يناقش من أطروحات دكتوراه.
خامسا :الدروس الحسنية.
ً
سادسا :أه ُّم السجاالت العلمية يف وسائل اإلعالم.
ً
منشورات المركز:

ومـن الكتـب التي نرشها املركز مبشـاركة الشـبكة العربية
لألبحـاث والنشر يف بيروت عـام 1434هـ ،كتـاب :مقاصد
املقاصـد :الغايـات العلميـة والعمليـة ملقاصـد الرشيعـة/
أحمد الريسـوين.
وفيـه بيـان للفوائـد املتوخـاة واألهـداف املبتغـاة مـن
وراء معرفـة املقاصـد ونشر الثقافـة املقاصديـة ،أي :بيـان
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مقاصـد هـذا العلـم وما يقدمه مـن مثرات وما يسـ ُّده من
ثغرات.
وفيـه جـواب عـن «املـ ّد املقاصـدي» وأغراضـه ومآالتـه،
وتأثرياتـه على األحـكام والثوابـت الرشعيـة ،ومنظوماتهـا
الفقهيـة األصوليـة.

كتاب متميز
طريق الهجرة النبوية
الهجـرة النبويـة من مكة املكرمة إىل املدينـة املنورة كانت
بـإذن من الله تعـاىل ألم ٍر جلل.
وقـد رصـد كتّـاب السيرة النبويـة هـذا الحـدث املتميـز،
ركب الهجرة املبارك،
وتتبَّـع ُ
بعضهم املواقع التي سـار فيها ُ
وحفظـوا لنـا كثي ًرا من أسمائها ،وذكـروا بعـض صفاتها مبا
وسـعته معارفهـم آنـذاك ،وتركوا لألجيال التالية مسـاحات
من الدراسـة واسـتكامل املعلومات ،واسـتخراج املزيد من
الـدالالت وال ِعرب.
وهكـذا تصـ َّدت هيئـة املسـاحة الجيولوجيـة السـعودية،
وهـي التـي متلـك أدوات املعرفـة بعلـوم األرض وصفاتهـا
وتنـوع صخورهـا ،فوظَّفـت أدواتهـا املعرفيـة يف خدمـة
السيرة النبويـة بالتعـاون مـع مركـز بحـوث ودراسـات
املدينـة املنـورة ،متتبعـة طريـق الهجـرة؛ سـعيًا لتوثيق ما
ذكـره األسلاف باألسـاليب العلميـة الحديثـة ،واالسـتفادة
مـن التوصيـف الجيولوجـي يف تعميـق اإلدراك لطبيعـة
هـذا الطريـق.
واسـتخدمت خرائـط األقمار الصناعيـة والخرائـط
الجيولوجيـة والطبوغرافيـة ،وفحصـت الطريـق سي ًرا عىل
األقـدام ،وباسـتخدام طائـرة عموديـة وسـيارات الدفـع
الرباعـي ،ليـأيت طريـق الهجـرة الذي ُر ِسـم األكثر دقَّة من
أي طريـق آخـر ور َد يف الكتـب واملؤلفـات السـابقة.
ِّ
وقـد صـدر كتاب متميـز يرصد هـذا الجهـد ويوثقه ،وهو
بعنوان:
أطلـس طريـق الهجـرة النبويـة :مـع وصـف تاريخـي
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جغـرايف جيولوجي للطريـق /إعداد زهري بـن عبدالحفيظ
نـواب ،جمال بن عيل شـوايل ،محمد بن حامـد الرحييل-.
الريـاض :هيئـة املسـاحة الجيولوجيـة السـعودية؛ جـدة:
كنـوز املعرفـة1432 ،هــ 264 ،ص.

ومـن عناويـن الكتـاب الداخليـة :صـورة ثالثيـة األبعـاد
لجبـل ثـور ،جيولوجيـا جبـل ثور ،صـورة األقمار الصناعية
توضـح بعـض القـرى واألوديـة والجبـال القريبـة مـن
طريـق الهجـرة من ثنية املـرار إىل ثنية نُقـرة ،مرور الركب

النبـوي بخيمتـي أم معبد الخزاعية ،كـراع الغميم ،خريطة
طبوغرافيـة توضح بعـض القرى واألوديـة والجبال القريبة
مـن طريـق الهجرة مـن ثنية األبـرق إىل ثنية قصير ،وادي
السـباخ
ريـم ،أحـواض وأوديـة الهجـرة النبويـة املباركـةِّ ،
املجصصـة) ،جـدول يوضـح أهـم املواقـع على
(األرض
َّ
طريق الهجـرة...
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كتب الحج في التراث اإلسالمي
وقفـت عليـه مما طُبـع مـن كتـب الحـج والعمـرة ومناسـكهام يف التراث اإلسلامي ،عـدا مـا تكـرر منهـا
هـذا مسرد مبـا
ُ
بتحقيـق جديـد ،وعـدا الرسـائل العلميـة ،وقـد بلغـت ( )43عنوانًـا ،مرتبـة على حـروف الهجـاء .وباللـه التوفيـق.
 أحـكام االختلاف يف رؤيـة هلال ذي الحجـة /تأليفعبدالرحمـن بـن أحمـد بن رجـب الحنبلي (ت  795هـ)؛
دراسـة وتحقيـق عبداللـه بـن عبدالعزيز الجربيـن -.مكة
املكرمـة :دار الفوائـد1422 ،هــ 69 ،ص.

 إرشـاد السـاري إىل مناسـك امللا علي القـاري :وهـياملتقسط يف املنسك
حاشـية عىل الرشح املسـمى :املسـلك
ِّ
املتوسـط عىل لباب املناسـك للسـندي /تأليف حسين بن
ِّ
محمـد سـعيد عبدالغني (ت 1308هــ) -.القاهرة :املكتبة
التجاريـة الكبرى ،نحو 1390هــ 355 ،37 ،ص.
يليـه  :أدعيـة الحـج والعمـرة ومـا يتعلـق بهما /جمـع
قطـب الديـن الحنفـي.

 أربعـون حديثًـا يف فضائـل الحـج والعمـرة /أليب الطيبمحمـد صديـق خان بـن حسـن القنوجـي (ت 1307هـ) ؛
تحقيـق محمـد خري رمضـان يوسـف-.الرياض :دار الوطن،
1423هـ 56 ،ص.

 إرشـاد السـالك إىل أفعـال املناسـك /برهـان الديـنإبراهيـم بـن علي بـن فرحـون اليعمـري (ت 799هــ)؛
دراسـة وتحقيـق محمد بـن الهادي أبو األجفـان -.قرطاج،
تونـس :املؤسسـة الوطنيـة للرتجمة والتحقيق والدراسـات
(بيـت الحكمـة)1409 ،هــ1409 ،هــ 2 ،مـج.
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 أرسار الحـج /محمـد بـن محمد الغـزايل (ت 505هـ)؛تحقيـق و تعليـق مـوىس محمـد علي -.د .م  :دار التراث
العـريب1397 ،هــ 159 ،ص.

 اإليجـاز يف املناسـك /تأليـف يحيـى بـن رشف النووي(ت 676هــ)؛ اعتنـى بتصحيحـه عزيـز بيـك -.حيـدر آباد
الدكـن ،الهنـد :املطبعـة العزيزيـة1404 ،هــ 51 ،ص.
 اإليضـاح يف مناسـك الحج والعمـرة /ليحيى بن رشفالنووي (ت 676هـ)-.ط -.3بريوت :دار البشـائر اإلسالمية؛
مكـة املكرمـة :املكتبة اإلمداديـة 526 ،ص.

 أهـم األحـكام يف مناسـك الحـج والعمـرة على هديخير األنـام /البن تيميـة -.الطائـف :مكتبة املعـارف ،نحو
1380هــ172 ،ص.
 أوضـح منهـج إىل مناسـك الحـج /تأليـف عبدالباقـيبـن محمـود اآللـويس (ت 1298هــ) -.مصر :دار الطباعة
املرصيـة1277 ،هــ 71 ،ص.
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 بغيـة الناسـك يف أحـكام املناسـك /تأليـف محمـد بـنأحمـد الخلـويت (ت 1088هــ)؛ تحقيـق وتعليـق عبداللـه
بـن محمـد الطريقي -.الرياض :املحقـق1426 ،هـ 198 ،ص.

 تحفـة الناسـك بأحـكام املناسـك /تأليف سـليامن بنعبداللـه بن محمد بن عبدالوهـاب (ت 1233هـ) -.ط-.8
مكـة املكرمـة :مطبعـة الحكومـة1370 ،هــ 50 ،ص.

 تشـويق األنـام يف الحـج إىل بيـت الله الحـرام وزيارةقبر النبـي عليـه الصلاة والسلام /تصنيـف مرعـي بـن
يوسـف الكرمـي املقـديس (ت1033هــ)؛ دراسـة وتحقيق
عدنـان عبدالرحمـن القيسي -.مكـة املكرمـة :مكتبـة
األسـدي1429 ،هــ 44 ،318 ،ص.

 جامـع املناسـك الثالثـة الحنبليـة /أحمـد بـن محمـداملنقـور (ت 1067هــ)؛ حققـه وعلـق عليـه محمـد زهير
الشـاويش؛ باهتامم قاسـم درويش فخرو؛ خ َّرج األحاديث
محمـد نـارص الديـن األلبـاين -.دمشـق :املكتب اإلسلامي،
تاريـخ املقدمـة  1379هــ 168 ،ص.

 حاشـية العالمـة ابـن حجـر الهيتمـي (أحمـد بـنمحمـد ،ت  974هــ) عىل رشح اإليضاح يف مناسـك الحج
لإلمـام النـووي /مبراجعـة محمـود غانـم غيـث -.ط،4
مصححـة ومنقحـة -.مكة املكرمة :املكتبة السـلفية؛ جدة:
مكتبـة جـدة1405 ،هــ 575 ،ص.
 حجـة املصطفـى صلى اللـه عليـه وسـلم /محـب الدينأحمـد بـن عبداللـه الطبري (ت  694هـ)؛ عنـي بالتعليق
عليـه رضـوان محمد رضـوان -.القاهـرة :املكتبـة التجارية
الكبرى 1354 ،هـ 76 ،ص.

 توضيـح املناسـك /تأليف حسين بن إبراهيـم املاليك،ت 1292هــ -.القاهرة :مطبعة األمـة ،نحو 1370هـ 64 ،ص.
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 حجـة الـوداع /علي بـن أحمـد بـن حـزم الظاهـري(ت  456هــ)؛ حققـه وقـدم لـه وعلـق عليـه أبـو صهيب
الكرمـي -.الريـاض :بيـت األفـكار الدوليـة1418 ،هــ،
512ص.

 الحـظ األوفـر يف الحـج األكبر  /علي بـن سـلطانمحمـد القـاري الهـروي؛ قـدم لـه أبـو الحسـن علي
الحسـني النـدوي -.كراتشي :مكتبـة الشـيخ محمـد زكريا
الكاندهلـوي ،نحـو 1390هــ 59 ،ص.
(اختصر الكتـاب وجمـع إليـه بحثين آخريـن يف الحـج
األكبر محمـود أحمـد املـدين).
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 رحلـة الصدِّ يـق إىل البيـت العتيـق /تأليـف ص ِّديـقحسـن خـان الق َّنوجـي (ت 1307هــ)؛ بتصحيـح وتعليـق
عبدالحكيـم رشيف الدين -.ط -.2مببـاي :املطبعة الهندية
العربيـة1381 ،هــ176 ،ص.

 رشح الضيـاء عىل قصيدة سـعادة السـيد أحمد باشـاالضي يف مناسـك الحـج والعمرة على املذاهـب األربعة/
تأليـف أحمـد النشـوقي السريس -.القاهـرة :املطبعـة
األمرييـة1328 ،هــ 55 ،ص.
 رشح العمـدة يف بيـان مناسـك الحـج والعمـرة /البـنتيميـة؛ دراسـة وتحقيـق صالـح بـن محمـد الحسـن-.
الريـاض :مكتبـة الحرمين1409 ،هــ 2 ،مـج.

الرب العظيم
 شفاء الغليل ودواء العليل يف حج بيت ِّالجليـل /أليب بكـر بـن علي بن ظهيرة (ت 889هــ)؛ علق
عليـه عبداللـه نذيـر مـزي -.مكة املكرمـة :املكتبـة املكية؛
بيروت :مؤسسـة الريان1432 ،هــ 2 ،مج.

 عواطـف النصرة يف الطـواف والعمـرة /تأليـف أيبالعبـاس أحمـد بـن عبدالله الطبري (ت 694هـ)؛ تحقيق
راشـد بـن عامـر الغفييل -.الريـاض :دار املغنـي1428 ،هـ،
 160ص.

 صلـة الناسـك يف صفـة املناسـك /عثمان بـنعبدالرحمـن بـن الصالح (ت 643هـ)؛ تحقيـق عبدالكريم
بـن صنيتان العمـري -.املدينة املنورة :الجامعة اإلسلامية،
عمادة البحـث العلمـي1432 ،هــ 438 ،ص.

 غنيـة الفقير يف حكـم حـج األجير /تأليـف أيب بكـربـن علي بـن ظهيرة (ت 889هـ)؛ دراسـة وتحقيـق أحمد
عمان :الـدار
بـن هلال اليحيـايئ -.بيروت :عـامل الكتـب؛ ّ
العثامنيـة1429 ،هــ309 ،ص.

 عمـدة األبـرار يف أحكام الحج واالعتمار /تأليف عيلبـن عبدالب ّر الونـايئ (ت 1212هـ) -.مكـة املكرمة :مكتبة
عبداللـه بـن الباز ،د  .ت 104 ،ص (بهامشـه كتب أخرى).
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 فقـه اإلمام البخـاري محمد بن إسماعيل من جامعهالصحيـح :الحـج والعمـرة /إعـداد نـزار بـن عبدالكريـم
بـن سـلطان الحمـداين -.مكـة املكرمـة :جامعـة أم القرى،
معهـد البحـوث العلميـة1412 ،هــ 581 ،ص.

 كفايـة املحتـاج إىل الدمـاء الواجبـة على املعتمـروالحـاج /تأليـف أيب بكـر بـن علي بـن ظهيرة (ت 889
هــ)؛ حققـه ودرسـه و علـق عليـه عبدالعزيـز بـن مربوك
بـن عايـد -.ط -.2جـدة1421 ،هــ 575 ،ص.

 القـرى لقاصـد أم القـرى /محـب الديـن أحمـد بـنعبداللـه الطبري (ت  694هــ)؛ عارضـه مبخطوطـات
مكـة والقاهـرة مصطفـى السـقا -.ط -.2القاهـرة :مكتبـة
مصطفـى البـايب الحلبـي1390 ،هــ736 ،ص.

 لباب املناسـك وعباب املسـالك ،املشهور بـ « املنسكاملتوسـط» /رحمـة اللـه بـن عبداللـه السـندي املكي (ت
 993هــ)؛ اعتنـى بـه عبدالرحيـم بـن محمـد أبـو بكـر
-.ط -.2بيروت :دار قرطبـة1421 ،هــ 360 ،ص( .اختصره
مـن كتابـه :جمـع املناسـك ونفـع الناسـك).
 مثير العـزم السـاكن إىل أرشف األماكـن /أليب الفـرجعبدالرحمـن بـن الجـوزي (ت  597هـ)؛ تقديـم حامد بن
محمـد األنصـاري؛ تحقيق مرزوق علي إبراهيم -.الرياض:
دار الرايـة1415 ،هــ2 ،مج.
 مجموعـة ثلاث رسـائل يف مناسـك الحـج و العمـرةالقاهـرة :مطبعـة دار إحيـاء الكتـب العربيـة ،نحـو1370هــ94 ،ص.

 قـوة الحجاج يف عمـوم املغفرة للحجـاج /أليب الفضلأحمـد بـن علي بـن حجـر العسـقالين (ت  852هــ)-.
القاهـرة :يطلـب من مكتبـة القاهرة ،نحـو 1360هـ 32 ،ص.

تتضمـن املجموعـة :مناسـك شـيخ اإلسلام تقـي الديـن
أحمـد بـن عبدالحليـم بـن تيميـة (ت  677هـ) .مناسـك
اإلمـام املحـدِّ ث محمـد بـن إسماعيل الصنعـاين (ت
أيضا.
1182هــ)؛ قصيـدة ذكرى الحـج وبركاته /للصنعـاين ً
 محـرك سـواكن الغـرام إىل حـج بيـت اللـه الحـراموزيـارة قرب النبـي عليه الصالة والسلام /تأليف مرعي بن
يوسـف املقـديس الحنبلي (ت 1033هـ)؛ دراسـة وتحقيق
محمـد بـن عبداللـه باجـودة ،عبدالرحمـن بـن محمـد
الحذيفـي -.القاهـرة :دار القاهـرة1427 ،هــ373 ،ص.
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 املسـالك يف املناسـك /أليب منصـور محمـد بـن مكـرمالكرمـاين (ت نحـو  597هــ)؛ دراسـة وتحقيـق سـعود
بـن إبراهيـم الرشيـم -.بيروت :دار البشـائر اإلسلامية،
1424هــ 2 ،مـج.

 املناسـك /أليب نرص سـعيد بن أيب عروبـة العدوي (ت156هــ)؛ دراسـة وتحقيـق وتعليـق عامـر حسـن صربي-.
بيروت :دار البشـائر اإلسلامية1421 ،هــ 92 ،ص.
 مناسـك ابـن جامعـة على املذاهـب األربعـة ،وهـومختصر منسـكه الكبير هدايـة السـالك إىل معرفـة
املذاهـب األربعـة يف املناسـك /عزالديـن عبدالعزيـز بـن
جامعـة (ت 767هــ)؛ تحقيـق حسين بـن سـامل الدهامين
التونسي. -.د .م :د .ن1407 ،هــ124 ،ص.
 مناسـك الحـج /العز بن عبدالسلام (ت660هــ)؛ تحقيقإيـاد خالـد الطباع -.بيروت :دار الفكر املعـارص1413 ،هـ32 ،ص.

 املستطاع من الزاد ألفقر العباد ابن العامد /عبدالرحمنبـن محمـد بـن العماد الدمشـقي (ت 1051هــ)-.ط-.2
لقاهـرة :املطبعة األمرييـة1312 ،هـ 96 ،ص.

 منسـك عطاء /تأليف عادل بن عبدالشـكور الزرقي-.الريـاض :دار املحـ ِّدث1427 ،هــ229 ،ص.
يعني عطاء بن أيب رباح (ت 114هـ).

 مصبـاح السـالك يف أحـكام املناسـك /تأليف سـليامنبـن علي بـن مشرف (ت 1079هــ)؛ تحقيـق سـليامن بن
عبداللـه بن حمود أبا الخيـل -.الرياض :املحقق1431 ،هـ،
 372ص.
 مناسـك الحـج والعمـرة /محمـد بـن أيب بكـر ابـن قيـمالجوزيـة (ت 751هــ)؛ تحقيـق وتعليـق محمـد حسـيني
عفيفـي -.الريـاض :مكتبـة الحرمين1400 ،هــ 292 ،ص.
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 النعـم السـوابغ يف إحـرام املدين من رابـغ /عبدالغنيبـن إسماعيل النابلسي (ت 1143هــ)؛ تحقيـق سـائد
بكـداش -.بيروت :دار البشـائر1429 ،هــ 73 ،ص.

 هدايـة السـالك إىل املذاهـب األربعـة يف املناسـك/عبدالعزيـز بـن محمـد بـن جامعـة الكنـاين (ت  767هـ)؛
حققـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه وكمـل فوائـده نـور
الديـن عتر -.بيروت :دار البشـائر اإلسلامية 1414 ،هـ3 ،
مج .

16

الرسائل الصغيرة في الحج والعمرة
إبراهيم محمد خير يوسف

الحمـد للـه ،والصلاة والسلام على نبـي الرحمـة محمـد،
وعلى آلـه وأصحابـه ،ومـن دعـا بدعوتـه ،وبعد:
فهـذه قامئـة بالكتـب الصغيرة التـي ألِّفـت يف مناسـك
الحـج والعمرة ،بلغـت ( )44عنوانًا ،مرتبـة ترتيبًا معجميًا،
وتتميـز بصغرهـا ،وسـهولة حملهـا ،املناسـبة للحجـاج
يف حجهـم ،وسـهولة االسـتفادة منهـا ،إضافـة إىل رخـص
سـعرها ،وسـهولة توزيعهـا .أدعـو اللـه تعـاىل أن ينفع بها.
 اآلداب املحمديـة يف الحـج و الزيـارة /علي محمـودالرشيـف -.القاهـرة :مطبعـة االعتصـام ،تاريـخ املقدمـة
1366هــ37 ،ص.
 إرشـاد الناسـك يف الحـج والعمـرة والزيارة واملناسـكعلى ضـوء الكتاب والسـنة /عبدالله بن سـعد الرويشـد-.
القاهـرة :رابطـة األدب الحديـث1404 ،هــ64 ،ص.
 أكثر مـن مائـة خطـأ يف الحـج و العمـرة /جمـع وترتيـب سـامل محمـد الجهنـي -.الريـاض :مؤسسـة آسـام،
1414هــ 62 ،ص.
 بيـان مايفعلـه الحـاج واملعتمـر و تنبيـه على أخطاءيرتكبهـا بعـض الحجاج /بقلـم صالح بن فـوزان الفوزان-.
ط -.2الريـاض :مكتبـة املعـارف1409 ،هــ57 ،ص.
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_ التحقيـق و اإليضـاح لكثير مـن مسـائل الحـج والعمرة
على ضـوء الكتاب والسـنة /إملاء عبدالعزيز بـن عبدالله
بـن بـاز -.القاهـرة :مطبعة اإلمـام1378 ،هـ 64 ،ص.
التذكـرة بـأذكار الحـج والعمـرة وأدعيـة القـرآن والسـنة/
إعـداد محمـد بـن أحمـد بـن إسماعيل-.الرياض :دار
الوطـن1410 ،هــ 158 ،ص.
 تذكـرة الحجـاج /إعـداد عبداللـه بن أحمـد العالف-.بيروت :دار ابـن حـزم1425 ،هــ 78 ،ص.
 الحـج عبـادة وتربيـة /لجنـة التأليـف يف دار التوحيـد-.الكويـت :دارالتوحيـد1398 ،هــ 66 ،ص.
 الحـج يف األدب العـريب :ملحـات عابـرة /عبدالعزيـزالرفاعـي -.ط -.2الريـاض :دار الرفاعـي1406 ،هــ 72 ،ص.

 -الدليـل واملنهـاج يف يوميات الحجاج /إعـداد عبدالله

 الحـج املبرور :صفتـه ،كيفيـة تحقيقـه يف ضـوء الكتابوالسـنة /بقلـم حافظ بن محمد الحكمـي -.الدمام؛ جدة:
دار ابن الجـوزي1416 ،هـ 68 ،ص.

ورقة.

 الحـج والعمـرة واألدعيـة املأثـورة /أحمـد راتـبعرمـوش-.ط -.6بيروت :دار النفائـس1412 ،هــ103 ،ص.

 -رجـاء وتذكير لحجـاج بيـت الله الحرام /السـيد هاشـم

بـن أحمـد العلاف -.الطائـف :دار الطرفين1415 ،هـ24 ،

نحـاس -.مكـة املكرمـة :املؤلف1386 ،هــ 14 ،ص.
 رسـالة الحـج /وزارة االوقـاف والشـئون اإلسلامية-.الكويـت :مجلـة الوعـي اإلسلامي1387 ،هــ 72 ،ص.
 رسـالة يف الحج املربور /سـعد بن غرم الله الغامدي-.الريـاض :املكتـب التعـاوين للدعـوة واإلشـاد وتوعيـة
الجاليـات1414 ،هــ 21 ،ص.

 الـدرة يف أحـكام الحـج والعمـرة /عبداللـه سـليامناملشـعيل -.الريـاض :مطابـع الفـرزدق1405 ،هــ 73 ،ص.
 دليـل الحـاج /بشير عبدالرحمـن الزعبي -.دمشـق :دارالفكـر1400 ،هـ 63 ،ص.
 دليـل الحـاج /عبدالوهـاب األعظمـي -.ط -.4بغـداد:املكتـب الدائـم للمؤمتـر اإلسلامي العراقـي1388 ،هـ56 ،
ص.
 دليـل الحـاج :يشـمل املناسـك النبويـة واملعلومـاتالرضوريـة /مصلحـة الدعايـة والنشر -.مكـة املكرمـة:
املصلحة1361،هــ 32 ،ص.
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 رسـالة الحـج والعمـرة /أحمد عيىس عاشـور -.تونس:دار بـو سلامة1401 ،هــ 61 ،ص.
 رسـائل إىل املـرأة يف الحـج /إعـداد مازن بـن عبدالكريمالفريـح -.الرياض :دار املسـلم1415 ،هـ 63 ،ص.
 صفـة الحجـة النبويـة /أبـو تـراب الظاهـري -.جـدة:دار البيـان العـريب1404 ،هــ 62 ،ص.
 صفـة الحـج والعمـرة /محمـد بـن صالـح العثيمين-.الريـاض :دار القاسـم1422 ،هــ16 ،ص.

مركـز شـؤون الدعـوة1409 ،هــ38 ،ص.
 فريضـة الحـج /بقلـم عبدالـرزاق نوفـل -.القاهـرة:الشـعب1390 ،هــ 48 ،ص.
 كيـف تحـج من بيتـك اىل بيت الله الحـرام؟ /محمودالسـيد الكـويل -.القاهـرة :مطبعـة اإلمـام ،نحـو 1340هــ،
 64ص.
 كيـف يؤدي املسـلم مناسـك الحج والعمـرة /محمد بنصالـح العثيمين -.القصيم :مطابع القـدس ،نحو 1405هـ،
20ص.
تهـم املرأة يف الحج والعمـرة /عبدالعزيز بن باز،
 فتـاوى ُّمحمـد بـن صالـح العثيمين ،عبداللـه بـن جربيـن ،اللجنة
الدامئـة لإلفتـاء -.الريـاض :دار القاسـم ،بعـد 1410هــ،
16ص.
يليه 30 :نصيحة للمرأة يف الحج والعمرة.

 كيـف يحـج املسـلم ويعتمـر؟ /القسـم العلمـي بـدارالوطـن -.الريـاض :دار الوطـن1419 ،هــ 68[ ،ص].

 فتـاوى مهمـة تتعلـق بالحـج والعمـرة /عبدالعزيـزبـن عبداللـه بن بـاز -.املدينة املنـورة :الجامعة اإلسلامية،
19

أحمـد كمال النـدوي؛ راجعـه عبدالخالـق األعظمـي
النـدوي -.لكهنـؤ ،الهنـد :نـدوة العلماء ،تاريـخ املقدمـة
1405هــ 50 ،ص.
 لبيـك اللهـم لبيـك /محمد متـويل الشـعراوي -.جدة:مطابـع األصفهـاين ،بعـد 1400هــ 28 ،ص.
 مجالـس عشر ذي الحجـة /جمـع و إعـداد فهـد بـنعبدالرحمـن الشـميمري _.الريـاض :دار املجـد1413 ،هــ،
 62ص.

 كيـف يحـج املسـلم ويعتمر مـن حني خروجـه من بيتهحتـى عودتـه إليـه؟ /عبداللـه بـن محمـد الطيـار -.ط-.3
الزلفـي ،السـعودية :دار املتعلـم1424 ،هـ136 ،ص.

 مدرسـة الحـج العظمى وكيف نستشـعره /رقية بنتمحمـد املحـارب -.الريـاض :دار ابـن خزميـة1432 ،هــ،
144ص.

 املنهـج ملريـد الحـج والعمـرة /محمـد بـن صالـحالعثيمين -.الريـاض :املؤمتـن للنشر 88 ،ص.
 الكيفيـة الصحيحـة للطـواف وفـق املذاهـب األربعـة/محمـد فاضـل العثماين؛ تعريـب علاء الديـن النـدوي،
20

 مرشـد الحـاج :رسـالة موجـزة يف مناسـك الحـج وشـعائره ويف العمـرة والزيـارة /جامعـة السـيد محمـد
بـن علي السـنويس اإلسلامية -.ط ،7مزيـدة ومحـررة-.
طرابلـس؛ ليبيـا :الجامعـة1387 ،هــ 64 ،ص.
 مسـائل يف عشر ذي الحجـة وايام الترشيـق واألضاحي/جمعهـا مسـاعد املديفـر ،فهـد السـليامن -.الريـاض :دار
العاصمـة1408 ،هــ 40 ،ص.
 مـن أحـكام الحـج والعمـرة وزيـارة املسـجد النبوي/عبداللـه بـن جاراللـه الجاراللـه -.الريـاض :يطلـب مـن
مطابـع السـفراء1407 ،هــ 35 ،ص.
 مناسـك الحـج والعمـرة ،ومعـه التنبيـه على أخطـاءيرتكبهـا بعـض الحجـاج /محمـد بـن صالـح العثيمين-.
الريـاض :مطبعـة سـفري ،نحو 1410هــ 48 ،ص( .وقف لله
تعاىل).
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 مـن فقـه النسـاء يف مناسـك الحـج والعمـرة والزيارةمـع فصـل عـن آداب الدعـاء /وفـاء عبدالرحمـن حسـب
اللـه -.القاهرة :مطابـع املكتب املرصي الحديث1413 ،هـ،
 38ص.
 مناسـك الحـج الكاملـة املسماة النـور السـاطع مـنكل فـج ملـن يريـد معرفـة مناسـك الحـج /جمـع محمـد
عـواد السندبسـطي -.القاهـرة :مطبعة الصـدق1347 ،هـ،
 50ص.
 املنهـاج يف يوميـات الحـاج /جمـع وإعـداد خالـد بنعبداللـه النـارص -.ط -.4الريـاض :دار العاصمـة1415 ،هـ،
 48ص.
 املنهـج ملريـد العمـرة والحج /محمد الصالـح العثيمني-.ط -.2جـدة :دار املجتمع1407 ،هـ 47 ،ص.
 هدايـة الناسـك إىل أهم املناسـك /عبدالله بن محمدبـن حميـد -.الدمـام :دار الذخائـر1416 ،هــ 48 ،ص.
 يسر اإلسلام يف أحـكام حـج بيـت اللـه الحـرام ،وفيـهالتحقيـق لجواز رمـي الجامر قبل الـزوال /تأليف عبدالله
بـن زيـد آل محمـود -.الدوحة :مطابع قطـر الوطنية ،بعد
1400هـ 56 ،ص.

كتب في مكة المكرمة
من الكتب التي نرشت عن تاريخ مكة املكرمة وجغرافيتها
ووصفها ورجالها ،الصادرة يف العامني 1435 – 1434هـ:
أمراء مكة املكرمة يف العهد العثامين /إسامعيل حقيجارشيل؛ ترجمة خليل عيل مراد؛ تحقيق وتقديم عارف
أحمد عبدالغني -.دمشق :دار العراب1434 ،هـ 211 ،ص.
الجامع اللطيف يف فضل مكة وأهلها وبناء البيتالرشيف /تأليف جامل الدين محمد بن محمد بن ظهرية
(ت  986هـ)؛ تحقيق عارف أحمد عبدالغني -.دمشق:
دار العراب :دار نور حوران1435 ،هـ 422 ،ص.
الحياة العلمية يف مكة املكرمة يف القرن العارشالهجري /عبدالله بن رساج منيس -.جدة :جامعة امللك
عبدالعزيز ،مركز النرش العلمي1434 ،هـ 226 ،ص.
خالصة الكالم يف تاريخ البلد الحرام :أول ما خلق اللهمن األرض مكة ،ومنها ُدحيت األرض /تأليف فهمي توفيق
عمن :دار كنوز املعرفة1435 ،هـ،
محمد مقبل -.طّ -. 3
 121ص.
حارة الشامية والحارات املجاورة لها :القرارة والفلقوالنقا والشبيكة وحارة الباب ورشف الجوار يف شامل
املسجد الحرام /تأليف فوزي بن محمد ساعايت -.مكة
املكرمة :ملتقى االحبة1434 ،هـ 346 ،ص.
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دار السيدة خديجة بنت خويلد ريض الله عنها يف مكةاملكرمة :دراسة تاريخية للدار وموقعها وعامرتها /تأليف
أحمد زيك مياين -.لندن :مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي،
1434هـ 172 ،ص.

ذكريات الحارة /حسني بن حمزة السليامين -.مكةاملكرمة :املؤلف1434 ،هـ 3 ،جـ يف  1مج.

الصحن املحيط بالكعبة املرشفة وما استحدث يفساحة الحرم من مباين عىل اختالف وظائفها وعن املدرسني
والوعاظ يف حصوات املسجد الحرام /تأليف فوزي بن
محمد الساعايت -.مكة املكرمة :املؤلف1435 ،هـ 224 ،ص.
الرصة العثامنية املوجهة إىل مكة املكرمة 974-791هـ/ملياء أحمد عبدالله -.القاهرة :مكتبة زهراء الرشق،
1435هـ 64 ،ص.
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طبقات ح ّجاب الكعبة /تأليف حسني الهاشمي-.بريوت :مؤسسة الريان؛ مكة املكرمة :املكتبة املكية،
1434هـ 458 ،ص.
الطواف يف ذاكرة مكة -.الرياض :وزارة الثقافة واإلعالم،وكالة الوزارة للشؤون الثقافية 1434 ،هـ 122 ،ص.

املعابدة :حكاية حارة مكية 1433 - 1361 :هـ /بقلمعبدالله بن أحمد بن عمر بالعمش -.مكة املكرمة :املؤلف،
1434هـ ،مج 642 :1ص.

مكة بعيون غربية /وليد بن عبدالله املرزوقي -.الرياض:
املؤلف1434 ،هـ 253 ،ص.
أحب أرض الله إىل الله ورسوله صىل
مكة املكرمةُّ :الله عليه وسلم :دراسة يف التاريخ الحرضي واالجتامعي/
تأليف حسن بن عيل مختار -.مكة املكرمة :املؤلف،
1434هـ 144 ،ص.
مكة املكرمة يف عيون الشعراء العرب /عبدالرزاقحسني -.ط -.2مكة املكرمة :نادي مكة الثقايف األديب؛
بريوت :مؤسسة االنتشار العريب1434 ،هـ 282 ،ص.

24

كتب مخطوطة
	-مسائل الفتاوى يف املذاهب /صابر بن محمد الحافظ
(ت 1381ه) .وهو عامل أديب تركامين من كركوك ،وكتابه
بالعربية.
	-تحليل القرآن /للسابق .وهو جزءان.
	-منظومة لطيفة يف ختم صحيح البخاري /محمد
إبراهيم الساملوطي (ت 1352هـ) .وهو عامل أديب ،عضو
هيئة علامء األزهر.
	-دالئل اآلداب واألحكام من أحاديث سيد األنام صىل
الله عليه وسلم /للسابق.
	-النور الرساجي يف إعراب مقدمة الصنهاجي ،أو كتاب
املعرب /محمد بن أيب القاسم البوجلييل (ت 1314هـ).
وهو يف إعراب منت اآلجرومية أكرث من  100ص .ومؤلفه
شيخ متصوف من والية بجاية بالجزائر.
	-حاشية عىل كتاب كفاية التحصيل للشيخ مسعود/
للسابق.
	-ملحمة خالد بن الوليد /إبراهيم بن محمد الدامغ
(ت 1435هـ) .وهو شاعر مد ِّرس من نجد.
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غ َّرة على ط َّرة
“التعريفات واالصطالحات” ملؤلفه أحمد بن سليامن ،املعروف بابن كامل باشا (ت  940هـ) ،نسخة مكتبة
اإلسكندرية ،عليها متليك عام 1145هـ.
حق الباري
البُد ّو :الظهور ،ومن أجل ذلك كان يف ِّسبحانه وتعاىل محاالً؛ ألنه ال يبدو له يشء كان غائ ًبا عنه.
والسحر ،قال املناوي :وهو مزاولة النفس الخبيثةألقوال وأفعال يرتتب عليها أمور خارقة .انتهى عزيزي رشح
الجامع الصغري من حرف الهمزة عند حديث «اجتنبوا».
يف ط َّرتها حواش كثرية ،منها:
فائدة مشهورة عند أصحابنا (؟) من أن االسم نفساملسمى وغري التسمية ،وعند املعتزلة أنه نفس التسمية
وغري املسمى ،واختار الغزايل أن االسم واملسمى والتسمية
الحق عندي.
أمور ثالثة ،قال اإلمام الرازي :وهو ُّ

شعر:كل فضيلـــ ٍة فيهـــا ســـنا ٌء
ُّ
وإن العل ـ َم م ــن هاتي ـ َـك أس ــنى
ف ــا تعت ــد ْد غــ َر العل ـ ِـم ذخــ ًرا

و ِف َرق النصارى ثالثة :نسطورية ،ويعقوبية ،وملكية.ولكل فرقة اعتقاد موصوف.

-والفسطاط :الخيمة ،أو املدينة الجامعة.
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ف ــإن العلــ َم كن ــز لي ــس يفن ــى

عثرات الك َّتاب
شح يف املياه يف أجزا َء عديدة من الوطن
يقولون :هناك ٌّالعريب.
•والصواب :يف أجزا ٍء ،بتنوين الكرس ،فهي مرصوفة.
أيضا (أخطا ٌء،
ومثلها كلمة أخطاء ،فهي مرصوفة ً
أخطا ًء ،أخطا ٍء) .وكذلك كلامت :أعضاء ،وأعداء،
وأنحاء ،وأصداء ،وأثناء ،وأهواء.
كل جمعٍ انتهى
•والقاعدة هنا :هي أنه ُي َنع من الرصف ُّ
بهمزة التأنيث ،برشط أالّ تكون هذه الهمزة من أصول
الكلمة ،وال ُمبْدلة منها.
•فهمزة التأنيث يف هذه األمثلة إما من أصل الكلمة،
مثل :أجزاء وأخطاء ،وإما مبدلة من ياء ،مثل :أثناء
وأهواء ،أو من واو ،مثل :أعضاء وأعداء.
يقولون :احرتتُ يف أمري.تحيتُ يف أمري.
•والصوابِ :ح ْرتُ يف أمري ،أو َّ
يقولون للمدينة العراقية :أربيل.•والصواب :إ ْربِل.
استقل فال ٌن السيارة.
َّ
يقولون:•والصواب :استقلَّت ُه السيارة.
يقولون يف جمع سيِّد :أسياد.•والصواب :سادة.
يقولون :أُطلق رساحه.27

السح اس ٌم من الترسيح،
•والصوابُ :خ ِّل سبيله .ألن َّ
وهو اإلطالق نفسه.
يقولون :أُمسيَة شعرية.•والصواب :أُمسيَّة ،بتشديد الياء.
يقولون :بَشوش الوجه.باش ،أو بَشيش الوجه.
•والصوابّ :
يقولون :البَلعوم.•والصواب :البُلعوم ،بض ِّم امليم.
يقولون :ال َّزفاف.•والصواب :ال ِّزفاف ،بكرس الزاي.
(مختارات من كتاب :عرثات األقالم /بشار بكور)

مؤ ِّلف ومؤ َّلفات
محمد جمال الدين محفوظ
باحث عسكري إسالمي.
مـن مصر .لـواء أركان حـرب .والـده كان عضـو هيئة كبار
علماء األزهـر ،وكان املرتجـم لـه مديـر التوجيـه املعنـوي،
وعضـو املجلـس األعلى للشـؤون اإلسلامية ،وعضـو رشف
باملعهـد اإلسلامي لشـؤون الدفـاع والتكنولوجيـا بلنـدن،
وشـارك يف حـرب رمضـان 1393هــ ،وكتـب يف موضوعات
حساسـة مفيـدة هادفـة يف العسـكرية اإلسلامية.
َّ
من عناوين مؤلفاته:
 اقتبـاس النظـام العسـكري يف عهـد النبـي صلى اللـهعليـه وسـلم (مـع محمـود شـيت خطـاب وعبداللطيـف
زايـد).
 تربية املراهق يف املدرسة اإلسالمية. املدخـل إىل العقيـدة واالستراتيجية العسـكريةا إلسلامية .
 النظرية اإلسالمية يف الحرب النفسية. النظرية اإلسالمية يف القيادة الحربية. النظرية اإلسالمية يف إعداد األمة للحرب. النظريـة اإلسلامية يف بنـاء الـروح املعنويـة وإدارةالقتـال.
 النظرية اإلسالمية يف بناء املقاتل وإعداد القادة. النظرية اإلسالمية يف تقاليد الجندية وآداب الحرب. النظرية اإلسالمية يف العقيدة العسكرية. النظريـة اإلسلامية يف العلـم العسـكري والقيـادةا لعلميـة .
تويف عام 1430هـ .رحمه الله.
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تعريف بكتاب
“الرسالة” البن أيب زيد القريواين (ت  386هـ) من أشهر
كتب الفقه املاليك ،وباكورة مخترصاته ،فتسمى باكورة
السعد ،وتسمى زبدة العلم ،ملا فيها من زبد العلم ،وأملَّ
بنحو ( )4000مسألة .وقد رشحها كثري من علامء املذهب،
وعىل الرغم من ذلك فهي ليست يف الفقه وحده.

فبي املؤلف ما
فقد جاء املوضوع األول منها يف العقيدةَّ ،
يجب اعتقاده يف حق الله تعاىل ،ويف حق رسله ،وكتبه،
ومالئكته ،واليوم اآلخر ،والقدر خريه ورشه.
والثاين يف أصول الفقه ،وهو عىل وفق املذهب.
والثالث يف الفقه ،يف مسائل العبادات واملعامالت وفقه
األرسة والجنايات.
وأخ ًريا يف اآلداب واألخالق والسلوك.
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كتاب ذو طبعات
التجويد» أجعله يل سابق خريٍ من حيايت إىل ما بعد ماميت،
عىس الله أن يرحمني كلام قرأ هذه املذكرة قارئ واستفاد
منها مستفيد .ولست مدع ًيا كاملها وال منو ًها بها..

من الكتب املعدودة التي طُبعت أكرث من ( )50طبعة،
كتاب «املذكرة يف التجويد» ملؤلفه محمد نبهان بن حسني
مرصي ،الذي كان أستاذ القراءات يف جامعة أم القرى.
وهو تجويد رواية حفص عن عاصم من طريق الحرز
(الشاطبية).
ووضع تحت عنوانه هذه املعلومة :خالصة تدريس أكرث
من ستة وثالثني عا ًما.
وقد طبعته مكتبة روائع اململكة يف جدة عام 1432هـ،
ورقم طبعته (.)56
وبذلك يكون من أكرث الكتب طباعة .وقد ذكر املؤلف أن
طبعاتها العرش األوىل يف بالد الحرمني بلغت خمسني ألف
نسخة.
وقد ألفها عام 1409هـ ،كام جاء يف خامتته للكتاب الذي
اطلعت عليه ،من الطبعة ( )25لدار القبلة بجدة106 ،
ص.
ويقول يف مقدمته يف تواضع املؤمن ،طال ًبا األجر :وقد
رأيت أن أساهم يف كتيب يف هذا العلم أسميته «مذكرة يف
30

كلمات من كتاب
ورب جر ٍح وقع يف مقتل.
•الذنوب جراحاتَّ ،

•من استطال الطريق ضعف مشيه.

دخلت دا َر اله َوى فقامرتَ بعمرك.
• َ

• ُخلقت النا ُر إلذابة القلوب القاسية.

والوقت
•ما مىض من الدنيا أحالم ،وما بقي منها أما ّين،
ُ
ضائ ٌع بينهام.
•العمل بغري إخالص وال اقتداء ،كاملسافر ميأل جرابه
رمالً ،يُثقله وال ينفعه.
•البخيل فق ٌري ال يؤ َجر عىل فقره
َ
أقدامك إليها ،فكيف تعدو
ثقل
•الدنيا ال تساوي َ
خلفها؟
ورب علَّ ٍة
•التوبة من الذنب كرشب الدواء للعليلَّ ،
كانت سبب الصحة.
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•من أراد صفاء قلبه ،فليؤثِر الل َه عىل شهواته.
•خراب القلب من األمن والغفلة ،وعامرته من الخشية
والذكر.
قارب املنزل.
•أغبى الناس َمن َّ
ضل يف آخر سفر ِه وقد َ
يصح له زهد وال ورع.
القلب املعلَّق بالشهوات ال ُّ
• ُ
•أصل األخالق املذمومة كلها :الكرب واملهانة والدناءة.
•التقوى لقاح التوكل ،فإذا اجتمعا استقام القلب.
(مختارات من كتاب الفوائد البن قيم الجوزية)

باختصار من كتاب
لإلمام السيوطي رحمه الله تعاىل رسالتان نادرتان يف (قَلْم
األظفار) ،هام« :اإلسفار عن َقلْم األظفار» ،و «الظفَر ب َقلْم
الظفُر».

تقليم األظفار فمجم ٌع عىل أنه س َّنة ،وسواء فيه الرجل
واملرأة ،واليدان والرجالن»(((.
وهذا االستحباب محمول عىل أمرين:
األول :ألَّ يزيد طولها عن العادة بحيث يكون فاحشً ا،
محل لتجمع األوساخ
فحينئذ يجب تقليمها؛ ألنها ستكون ًّ
التي متنع وصول املاء عند الوضوء ،عىل ما يف ذلك من
مخالفة للفطرة السوية ،وتشبه بالبهائم.
الثاين :ألَّ يزيد عن األربعني يو ًما ،ألنه قد ثبت أن النبي
 قد وقَّت يف قص الشارب ،وتقليم األظفار ،ونتف اإلبط،
وحلق العانة ،أن ال ترتك أكرث من أربعني ليلة(((.
أما وقت تقليمها فإنَّه مل يصح عن النبي  يشء يف ذلك،
ال من قوله وال من فعله ،وما روي من أحاديث يف ذلك،
فهو دائر ما بني ضعيف وموضوع ،قال الحافظ السخاوي
رحمه الله« :مل يثبت يف كيفيته ،وال يف تعيني يوم له عن
النبي  يشء»(((.

وقد حقَّقهام أبو جعفر جامل الدين بن عبدالسالم الهجريس،
وصدرتا ضمن مجموعة «لقاء العرش األواخر باملسجد
الحرام» عام 1435هـ ،وذكر يف تقدميه لهام خالصة ما ثبت
يف الباب ،وأنا أوردها له بيشء من االختصار:
يستحب تقليم األظافر كلَّام طالت ،وقد حىك بعض
قال:
ُّ
أهل العلم اإلجامع عىل ذلك ،قال النووي رحمه الله« :أما
32

وما ثبت عن بعض السلف من تقليم أظفارهم يوم
الجمعة  -كعبد الله بن عمر  -فإمنا هو من باب االعتياد؛
ألن الجمعة يوم عيد ،فناسب أن يستكمل العبد زينته
بتقليم أظافره...
ومع هذا ،فإ َّن من استكمل نظافته وطهارته يوم الجمعة،
بأن قلَّم أظفاره ،فله ذلك ،قال ابن حجر رحمه الله« :لكن
ال مينع من التفقد يوم الجمعة ،فإ َّن املبالغة يف التنظف
(((
(((
(((

املجموع .285/1
رواه مسلم يف صحيحه برقم .258
املقاصد الحسنة ص .422

فيه مرشوع»(((.
وإمنا الكالم فيمن احتاج إىل تقليم أظفاره يف غري الجمعة،
فمثل هذا ليس له أن يؤخرها ،كام ثبت عن سفيان
الثوري أنه قال لرجل« :خذ من أظفارك» ،فقال الرجل:
الجمعة غ ًدا آخذه .فقال الثوري« :خذه اآلن ،إن الس َّنة ال
تُ َخلَّف»(((.
وخالصة ذلك :ما ذكره النووي رحمه الله« :وأما التوقيت
يف تقليم األظفار فهو معترب بطولها :فمتى طالت قلَّمها،
ويختلف ذلك باختالف األشخاص واألحوال»(((.
وأما كيفيتها ،فلم يثبت يف تقديم بعض األصابع يشء عن
النبي  ،قال العراقي رحمه الله« :مل يثبت يف كيفية
تقليم األظفار حديثٌ يُع َمل به» ((( .وقال ابن حجر رحمه
القص يشء من
الله« :مل يثبت يف ترتيب األصابع عند ِّ
األحاديث»(((.
وأما تقديم اليد اليمنى عىل اليرسى ،فال بأس به؛ لعموم
حديث عائشة ريض الله عنها :أن رسول الله  كان يُعجبه
التي ُّمن يف تر ُّجله وطَهوره ويف شأنه كلِّه((( ،وهذا قد ذكره
كثري من أهل العلم.

(((
(((
(((
(((
(((
(((
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فتح الباري .346/10
مصنف عبدالرزاق .195/3
املجموع .286/1
طرح الترثيب .77/2
فتح الباري .345/10
وهو مخ َّرج يف الصحيحني.

وعظ من كتاب
مام وعظ به الشيخ عبدالله باعلوي الحداد (ت 1132هـ)
يف كتابه «ال ِحكَم»:

والغافل يذكَّر ،و َمن مل يُ ِ
جد فيه التذكري
ُ
 النائ ُم يوقَظ،وال التنبيه فهو ميِّت.
أقبل عليها بقلبه { َو َما يَتَ َذكَّ ُر إِلَّ
 إمنا تنفع املوعظ ُة َمن َيب}[سورة غافر.]13 :
َمن يُ ِن ُ
 من مل ينتفع بقليل العلم ،فهو من االنتفاع بكثريه أبعد.َ
 إذا َنفسك إىل شهوة وشغلتك ،فإياك أن تقول:
دعتك
أجيبها يف هذه وأف ِّرغ القلب ،فإنك إن أجبتها َ
دعتك إىل
أعظم منها.
 ُّأدل دليلٍ عىل كامل عقل الرجل :ثناؤه عىل أقرانه،
ُّ
يستحق
وأدل دليلٍ عىل تواضعه :رضاه بالتأخري يف موطنٍ
ُّ
فيه التقديمُّ ،
وأدل دليلٍ عىل إخالصه :عدم املباالة بإسخاط
جنب الخالق.
الخلق يف ِ
يوصف مبا ليس عنده من الخري ،وكره أن
أحب أن
َ
 من َّرش ،فاعلم أنه ُمراء.
يُذْك َر مبا فيه من ال ّ
 كرثًا ما يلتبس الحيا ُء املحمو ُد بالج ِنب املذموم ،والفرق34

حملك عىل ِ
كل حيا ٍء َ
وقعت بسببه
ترك خريٍ ،أو
بينهام ،أن َّ
َ
رش ،فهو الجنب املذموم ،وليس بالحياء؛ ألن الحياء ال يأيت
يف ّ
إال بخري ،كام يف الحديث.
َ
الكذب حيث
الصدق حيث يخاف ،استعمل
 من أهملَ
يرجو.
بأقل إمثًا من ُممسكه من
 ليس واض ُع املال يف غري حقه َّحقه.
 كفى بفقدان الرغبة يف الخري مصيبة ،وكفى ِّبالذل يف
طلب الدنيا عقوبة ،وكفى بالظلم حتفًا لصاحبه ،وكفى
بالذنب عا ًرا للمل ِّم به.
 من أقام عىل ِّالشك مع إمكان املصري إىل اليقني فهو
أخرق.
 أجهل الجاهلني من تزيده املعرفة بسعة رحمة اللهجرأة عىل معاصيه.
 من ح َّدث نفسه بالتوبة من الذنب قبل الوقوع فيه،دعاه ذلك إىل فعله.
َ
ينفعك فال
 ال ينبغي أن تعت َّد بأخوة أ ٍخ يستطيع أنيفعل.
 يصعب سلوك سبيل النجاة عىل من غلب عىل قلبهحب املال والجاه.
ُّ
 من مدحك عند رضائه مبا ليس فيك ،ذ َّم َك ال محالةعند غضبه عليك مبا ليس فيك.
قوي
 الخوف ال ينتفي وال يذهب عن املؤمن وإن كان َّاإلميان ،صالح العمل ،بل كلام كان اإلميان أكمل ،والعمل
أصلح ،كان الخوف أعظم.
 كالم أهل اإلخالص والصدق نور وبركة وإن كان غ َريفصيح ،وكالم أهل الرياء والتكلف ظلمة ووحشة وإن كان
فصي ًحا.
 املؤمن يتج َّوز يف العادات وال يتج َّوز يف العبادات،واملنافق يتج َّوز يف العبادات وال يتج َّوز يف العبادات.

تذكير من كتاب
البن نارص الدين املدرايس رحمه الله تعاىل كتاب بعنوان
«بسط اليدين إلكرام األبوين» ،صدر ضمن «لقاء العرش
األواخر باملسجد الحرام» ،وهو يف موضوع ب ِّر الوالدين.
وقد جعله يف فصلني ،األخري بعنوان «صفة ال ِّرب بالوالدين»،
ويعني صورها ،ع َّددها يف ( )32صفة ،وعلق عليها املحقق
(السيد عبدالله الحسيني) تعليقات نفيسة.

وأورد بعضها مع يشء من االختصار ،وترصف يف كلامت
قليلة ،ففيها تذكري مفيد.
صفة ب ِّر الوالدين:
 وهي أن تكفيهام ما يحتاجان إليه. وتكفي عنهام األذَى. وتداريهام مداراة الصغري. وال تتض َّجر منهام ،وال من حوائجهام.35

 وتجعل خدمتهام بدالً من أكرث نوافلك من الصالةوالصوم والقراءة.
 وتستغفر لهام دبر صلواتك. وال تحوجهام إىل التعب. وتحتمل عىل نفسك أذاهام. وال ترفع الصوت عىل صوتهام. وال تخالفهام فيام ليس فيه مخالفة الرشع (ويأيتتفصيله يف آخر هذه الفقرة).
وتصل َمن وصلَهام.
َ
وتغضب لهام كام تغضب لنفسك.
َ
 وإذا ثار طبعك يف الغضب عليهام ،فاذكر تربيتهاموسهرهام وتعبهام لك ،وشفقتهام عليك ،وتفكر يف قوله
تعاىلَ { :وق ُْل لَ ُه َم قَ ْولً كَ ِرميًا} [سورة اإلرساء..]23 :
 وأن ال تسافر سف ًرا ليس بواجب عليك إال بإذنهام. وأن ال تغز َو إال بإذنهام[ .فيه تفصيل]. وتؤثرهام عىل نفسك بأطيب ما ظفرت به من مطعمومرشب وملبس ،فقد طاملا آثراك ،فقد جاعا وأشبعاك،
وسهرا ون َّوماك.
 وأن ال متيش أمامهام.فص
 وأن تأمرهام باملعروف بلني ورحمة ،وإن مل يقبال ِ ْإىل االستغفار ،والدعاء لهدايتهام.
 وال تدعوهام باسمهام ،بل تقول :يا أبا ،ويا أ ّما. وال تسبَّهام.تسب وال َدي ٍ
أحد ليسبَّهام.
 وال َّ وال تح َّد النظ َر فيهام. وال تلقيهام يف مكروه. -وال تُسئ أدبهام.

 وتقو َم لهام إن قدما إليك. وال تق ِّدم َنفسك عليهام يف أي يشء كان.
 وتخدمهام حتى يكونا منك راضيني ،وميوتا راضيني.وتجيب لهام إ ْن دع َواك وأنت يف الصالة النافلة،
َ
بقطعها ،فإن إطاعتهام واجبة.
ويف فقرة (وال تخالفهام فيام ليس فيه مخالفة الرشع)
علَّق محققه عليها بقوله يف الهامش:
تتلخص أهم األحكام املتعلقة بطاعة الوالدين فيام ييل:
واجب عيني ،أو فعلٍ مح َّرم.
 -1تحرم طاعتهام يف ترك
ٍ
 -2تجب طاعتهام يف ترك واجب كفايئ ،لتحقُّق فعله من
غريه.
 -3تجب طاعتهام يف املباح فعالً وتركًا ،ويشرتط لهذه
الطاعة:
 أن يتحقق اإليذاء برتك ما أمرا به.رضر الولد بهذه الطاعة.
 أالّ يت َّ -4تجب طاعتهام يف ترك املندوب ،وفعل املكروه ،ويشرتط
لهذه الطاعة:
 أن يكون للوالدين مصلحة يف ذلك ،ويتأذَّيا برتك الولدطاعتهام.
رضر بالولد بهذه الطاعة.
 أالّ يت َّ أالّ يأمراه برتك س َّنة راتبة مؤكدة عىل الدوام دونمس ِّوغ رشعي ،كحاجتهام إليه.
 -5تجب طاعتهام يف ترك الشبهات ،وفيام مل يتيقن كونه
حرا ًما أو حالالً؛ ألن ترك الشبهة ورع ،ورضا الوالدين
واجب.
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لمعة من كتاب
عندما قال ملحد أمرييك يف ندوة ُعقدت بنيويورك ،حرضها
لفيف من أصحاب املِلَل وال ِّنحل واألفكار املختلفة « :إن
أصحاب األديان يقولون إن لهذا الكون خالقًا ،ولكنا ال نراه
حواسنا،
بحاسة من ِّ
نحسه َّ
بأعيننا ،وال نسمعه بآذاننا ،وال ُّ
فكيف نؤمن به»؟.
حاوره الشيخ محمد سايت ماجد السوداين قائالً له :هل
أنت عاقل أم مجنون؟
فاحتج عىل توجيه مثل هذا السؤال ،فقال سايت :أنا ال
َّ
أتهمك بيشء يجرح شعورك ،ولكني أسألك أن تجيبني مبا
تعلمه من أمر نفسك.
فقال :أنا عاقل.
َ
فقال الشيخ سايت :إن العقل الذي تصف
نفسك به ال
حاسة
نراه بأبصارنا ،وال نسمعه بآذاننا ،وال يقع تحت َّ
حواسنا .فلو ذهبنا مذهبك يف إنكار ما ال يقع تحت
من ِّ
حواسنا ونفي وجوده ،لحكمنا بأنك مجنون؛ ألن َ
عقلك ال
ِّ
حواسنا.
يقع تحت ِّ
العقل فيك ميكن
ثم قال :فإذا كنت أيها السيد تقول :إن َ
ول
وجل أَ َ
فالخالق ع َّز َّ
االستدالل عليه بترصفاتك املختلفة،
ُ
كل يشء فيه ُّ
يدل عليه.
بهذا منك ،فإن هذا الوجو َد ُّ
(اإلميان بالربهان /عبدالجواد رجب ،ص )151
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تنبيه من كتاب
ِمن أهل البدع طائف ٌة التزمت تفسري القرآن مبا يوافق
هواها ،ورصفوا ألفاظ القرآن عن ظواهرها مبا س َّموه
الباطن ،وزعموا أن القرآن إمنا نزل متض ِّم ًنا لكنايات ورموز
عن أغراض!
وأصل هؤالء طائفة من غالة الشيعة ُعرفوا عند أهل العلم
بالباطنية ،ويُعرفون عند املؤرخني باإلسامعيلية.
رأينا بعض الفرق تعمد إىل تحميل النصوص القرآنية ما
ال تحتمل ،ويزعمون أنها ُّ
تدل عىل ما يريدون تقريره من
اآلراء واألفكار .وقد يلجؤون إىل الرمز واإلشارة ،أو إىل قطع
دليل
الكلمة والجملة عن سياقها وسباقها ،لتأخذ منها ً
يد ِّعم ضاللها ويؤيد انحرافها ..وهذا لون من تحريف
الكلم عن مواضعه ،ومنهج مردود غري مقبول ،ألننا بذلك
نجعل القرآن تاب ًعا ال متبو ًعا.
ظهر لنا بوضوح من خالل البحث أثر الهوى والعصبية
فكل َمن له َم ٌيل إىل نزع ٍة أو مذهب
يف تفسري القرآنُّ ،
أو نِحلة ،يتأ َّو ُل القرآن عىل وفق رأيه ،ويرصفه عن املراد،
ويُرغمه عىل تحمله ما ال يساعد عليه املعنى املتعارف.
سليم يف تفسري القرآن،
ليك يكون منهجنا صحي ًحا وموقفنا ً
أساسا ومصد ًرا لعقائدنا
ال ب َّد أن نجعل القرآن الكريم ً
ومذاهبنا ،ال أن تكون عقائدنا ومذاهبنا متحكمة يف القرآن.
ورشط التفسري الصحيح أن يكون مطابقًا للفظ من حيث
سليم من التكلف ،عريًّا من التعسف.
االستعاملً ،
(مناهج التفسري عند املبتدعة وامللحدين /نادي بن محمود
األزهري ،ص .)300
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فائدة من كتاب
(فوائد)
من الفوائد التي قرأتها يف تفسري اإلمام البغوي ،يف أماكن
متفرقة منه:

البأساء والرضاء ،ورابطوا يف دار األعداء ،واتقوا إله األرض
والسامء ،لعلكم تفلحون يف دار البقاء .
	-قوله تعاىلَ { :و ْاسأَلُوا اللَّ َه ِم ْن ف َْضلِ ِه}:
أورد قول سفيان بن عيينة رحمه الله :مل يأمر باملسألة إال
ليعطي.
البخل يف كالم العرب :من ُع السائلِ من فضلِ ما لديه،
	ُ -
ويف الرشع :من ُع الواجب.
بشة الوجه ،سا ًّرا كان أو
	-البشارةُّ :
يتغي به َ
كل خ ٍرب َّ
غ َري سا ّر.
ش الْ ُم َنا ِف ِق َني ِبأَ َّن لَ ُه ْم
أورده عند تفسري قوله تعاىل{ :بَ ِّ ِ
يم} [سورة النساء.]138 :
َعذَابًا أَلِ ً
	-وقال يف اآلية ( )82من سورة املائدة {لَتَ ِج َد َّن أَشَ َّد
ال َّن ِ
شكُوا َولَتَ ِج َد َّن
اس َع َدا َو ًة لِل َِّذي َن َآ َم ُنوا الْ َي ُهو َد َوال َِّذي َن أَ ْ َ
أَقْ َربَ ُه ْم َم َو َّد ًة لِل َِّذي َن َآ َم ُنوا ال َِّذي َن قَالُوا إِنَّا نَ َصا َرى}:

يذهب وال يبقى ،والفضة
الذهب ذه ًبا ألنه
	-قيل :سمي
ُ
ُ
تنفض ،أي تتف َّرق.
ألنها ُّ
	-ورد لفظ (متَّم) بضم امليم ،وكرسها ،يف اآلية ()157
من سورة آل عمران ،ثم اآلية ( )35من سورة املؤمنون.
البغوي رحمه الله يف املوضع األول ... :فمن ض َّم ُه فهو
قال
ُّ
َ
من مات ميوت،
كقولك ِمن قال يقول :قُلت ،بض ِّم القاف،
و َمن كرسه فهو ِمن ماتَ ميات ،كقولك ِمن َ
خاف يخاف:
ِخفت.
	-وقال يف آخر سورة آل عمران:
قال بعض أرباب اللسان :اصربوا عىل النعامء ،وصابروا عىل
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مل ير ْد به جميع النصارى ،ألنهم يف عداوتهم املسلمني
كاليهود يف قتلهم املسلمني وأرسهم وتخريب بالدهم
وهدم مساجدهم وإحراق مصاحفهم ,ال وال َء وال كرامة
لهم ,بل اآلية فيمن أسلم منهم ،مثل النجايش وأصحابه.
وقيل :نـزلت يف جميع اليهود وجميع النصارى ,ألن اليهود
أقل مظاهرة
أقىس قل ًبا ،والنصارى ألني قل ًبا منهم ,وكانوا َّ
للمرشكني من اليهود.
	-وأورد َ
قول عبدالله بن املبارك يف اآلية ( )88من السورة
نفسها { َوكُلُوا ِم َّم َر َزقَ ُك ُم اللَّ ُه َح َل ًل طَيِّبًا}:
الحالل :ما أخذته من وجهه ,والطيب ما غذَّى وأمنى ,فأما
الجوامد كالطني والرتاب وما ال يغذِّي فمكروه ،إال عىل

وجه التداوي.

عينه به عن النظر إىل غريه.

	-ويف اآلية ( )11من سورة األنعام {ق ُْل ِس ُريوا ِف ْالَ ْر ِض
ث ُ َّم انْظُ ُروا كَيْ َف كَا َن َعا ِقبَ ُة الْ ُم َك ِّذ ِب َني}:

قاله عند تفسري اآلية ( )74من سورة الفرقان { َوال َِّذي َن
يَقُولُو َن َربَّ َنا َه ْب لَ َنا ِم ْن أَ ْز َوا ِج َنا َو ُذ ِّريَّاتِ َنا قُ َّر َة أَ ْع ُ ٍي َوا ْج َعلْ َنا
لِلْ ُمتَّ ِق َني إِ َما ًما}.

ويحتمل الس َري باألقدام.
ُ
يحتمل هذا الس َري بالعقو ِل والفكر،
ُ
	-سميت الدنيا لدن ِّوها ،وقيل :لدناءتها ،وسميت اآلخرة
ألنها بعد الدنيا.
	-العجب :حالة تعرتي اإلنسان من رؤية يشء عىل
خالف العادة.

	{-أَنِ اشْ ُك ْر ِل َولِ َوالِ َديْ َك}[سورة لقامن]14 :
ِ
الصلوات
صل
قال سفيان بن عيينة يف هذه اآلية :من َّ
ِ
ِ
الصلوات
الخمس فقد شك َر الله ،ومن دعا للوالدين يف أدبا ِر
الخمس فقد شكر الوالدين.
	{-إِنَّ ُه َغفُو ٌر شَ كُو ٌر} [سورة فاطر]30 :

	-اآلية ( )88من سورة اإلرساء {ق ُْل ل ِ َِئ ا ْجتَ َم َع ِت ْ ِ
النْ ُس
َوالْ ِج ُّن َع َل أَ ْن يَأْتُوا بِ ِثْلِ َهذَا الْ ُق ْر َآنِ لَ يَأْت ُو َن بِ ِثْلِ ِه َولَ ْو
كَا َن بَ ْع ُض ُه ْم لِبَ ْع ٍض ظَ ِه ًريا} قال رحمه الله:

قال ابن عباس :يغف ُر العظي َم من ذنوبهم ،ويشك ُر اليس َري
من أعاملهم.

نـزلت حني قال الكفار :لو نشاء لقلنا مثل هذا .فكذَّبهم
الله تعاىل.

	َ {-وإِ ْذ ق ََال إِبْ َرا ِهي ُم ِلَبِي ِه َوقَ ْو ِم ِه إِنَّ ِني بَ َرا ٌء ِم َّم تَ ْع ُب ُدونَ}
[سورة الزخرف]26 :

فالقرآن معج ٌز يف النظم والتأليف واإلخبار عن الغيوب،
وهو كال ٌم يف أعىل طبقات البالغة ،ال يشبه كالم الخلق؛ ألنه
غري مخلوق ،ولو كان مخلوقًا ألتوا مبثله.

أي :بريء .وال يث َّنى الربا ُء وال يُجم ُع وال يؤنَّث؛ ألنه مصد ٌر
ُوض َع موض َع النعت.

	-قال عيل بن أيب طالب ريض الله عنه :املال والبنون
حرث الدنيا ،واألعامل الصالحة حرث اآلخرة ،وقد يجمعها
الله ألقوام.
	(-الخلَف) بالفتح :الصالح ،وبالجزم :الطالح.
قاله عند تفسري اآلية ( )59من سورة مريم {فَ َخل ََف ِم ْن
الص َل َة َوات َّ َب ُعوا الشَّ َه َو ِ
ات ف ََس ْو َف
بَ ْع ِد ِه ْم َخل ٌْف أَ َضا ُعوا َّ
يَلْ َق ْو َن َغ ًّيا}.
	َ {-وق ُْل َر ِّب ِز ْد ِن ِعل ًْم} [سورة طه]114 :
رب زدين
كان ابن مسعود إذا قرأ هذه اآلي َة قال :اللهم ِّ
علم وإميانًا ويقي ًنا.
ً
	-معنى (ق َّرة األعني) :أن يصادف قلبه من يرضاه ،فتق َّر
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	-قال سفيان الثوري :الظ ُّن ظ َّنان :أحدهام إثم ،وهو أن
تظ َّن وتتكلم به ،واآلخر ليس بإثم ،وهو أن تظ َّن وال تتكلم.
أورده عند تفسري قوله تعاىل{ :يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن َآ َم ُنوا ا ْجتَ ِن ُبوا
كَ ِث ًريا ِم َن الظَّ ِّن إِ َّن بَ ْع َض الظَّ ِّن} [سورة الحجرات.]12 :
إخالصا،
	-ويف الجملة :عباد ُة الليل أش ُّد نشاطًا ،وأت ُّم
ً
الثواب من عبادة النهار.
وأكرثُ بركة ،وأبل ُغ يف
ِ
قاله البغوي عند تفسري قوله تعاىل{ :إِ َّن نَ ِاشئَ َة اللَّ ْيلِ ِه َي
أَشَ ُّد َوطْئًا َوأَقْ َو ُم ِق ًيل} [سورة املزمل.]6 :
	-قال الز ّجاج :إمنا قيل للذي ينقص املكيال مطفِّف ،ألنه
ال يكاد يرسق يف املكيال وامليزان إال اليش َء اليس َري الطفيف.
أورده له عند تفسري اآلية األوىل من سورة املطففني.

توضيح من كتاب
واملستحب والس َّنة مرتادفة ،أو هناك ٌ
فرق
هل املندوب
ُّ
بينها؟
ومستحب ،ونفل ،وتطوع،
املندوب يُقال له :مرغ ٌَّب فيه،
إن
َ
ّ
وإحسان ،وس َّنة.
وقيل :ال يقال له س َّنة إال إذا داوم عليه الشارع ،كالوتر،
والرواتب ،والنوافل.
وقد اختلف األصوليون فيه عىل قولني:
واملستحب،
القول األول :ذهب السبيك إىل أن املندوب،
ّ
والتطوع ،والسنة ،مرتادفة ،أي :أسامء مبعنى واحد .وإليه
ذهب اإلمام النووي ،وبعض الشافعية.
القول الثاين :ذهب إليه بعض الحنفية وبعض الشافعية،
كالقايض أيب الحسني وغريه ،يف تفهيم ترادفها ،وهي عىل
مراتب:
واظب عليه النبي صىل الله عليه وسلم ،فهو الس َّنة.
 -1ما
َ
 -2ما مل يواظب عليه ،كأن فعله مرة أو مرتني ،فهو
املستحب.
 -3ما مل يفعله ،وهو ما يُنشئه اإلنسان باختياره من
األوراد ،فهو املتطوع.
(من كتاب :األمر النديب وأثره يف العبادات /أحمد عبدامللك
السعدي ،ص)30
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تفصيل من كتاب
للعلامء يف الوقوف عىل رؤوس اآلي ثالثة آراء:

وصححه يف صحيح الجامع الصغري.

األول :معاملة رؤوس اآلي مع اآليات بعدها كاآلية
الواحدة ،يجري عليها أحكام الوقف التي تجري يف وسط
اآليات ،فيمكن أن يكون الوقف تا ًّما ،أو كافيًا ،أو حس ًنا،
أو قبي ًحا .وعىل رأس القائلني بهذا الرأي اإلمام السجاوندي
يف كتابه «علل الوقوف» ،كالوقف عىل قوله تعاىل{ :فَ َويْ ٌل
�لِّلْ ُم َصلِّ َني} [سورة املاعون ]4 :يعتربه قبي ًحا ،لتالزم هذه
اآلية مع التي بعدها ،وإليهام الوقف بأن املتو َّعد بالويل
مطلق املصلني.
ُ

وبناء عليه ،يحسن الوقوف واالبتداء بعده  -تعل ََّق مبا بعده
أم مل يتعلَّق – وهذا رأي جمهور علامء الوقف .فالوقف
عندهم عىل رؤوس اآلي س َّنة ،سواء أكان تا ًّما أم كافيًا أم
مبني عىل
حس ًنا ،وال يكون َّ
أقل من ذلك .وهذا القول ٌّ
حديث أ ِّم سلَمة ريض الله عنها السابق.

الثاين :يجمع بني اعتبار رؤوس اآلية فيقف عليها ،وبني
اعتبار عالقتها مع اآلية التي بعدها ،فإن كان الوقف تا ًّما
وقف
وقف وابتدأ باآلية بعدها ،وإن كان الوقف كافيًا َ
َ
وابتدأ باآلية بعدها ،وإن كان الوقف حس ًنا – وال يكون
فصل .فإن استقلَّت اآلية
عىل رؤوس اآلي َّ
أقل من حسنَ -
باملعنى دون الحاجة إىل التي بعدها  ،وهذا ال يكون إال
مع العطف ،وقف عليها وابتدأ مبا بعدها ،وإن احتاجت
لغوي ،وقف عليها عمالً
إىل ما بعدها وكان بينهام تالزم
ّ
بالس َّنة ،ثم يعيد واصالً اآليتني م ًعا من غري وقف ،عمالً
باللغة .كام يف قوله تعاىل{ :فَ َويْ ٌل �لِّلْ ُم َصلِّ َني  .ال َِّذي َن ُه ْم َعن
َص َلتِ ِه ْم َسا ُهو َن } فيقف عىل {فَ َويْ ٌل �لِّلْ ُم َصلِّ َني } ثم يعيد
{فَ َويْ ٌل �لِّلْ ُم َصلِّ َني  .ال َِّذي َن ُه ْم َعن َص َلتِ ِه ْم َسا ُهونَ} وصالً
من غري وقف.
الثالث :الوقوف عىل رؤوس اآلي أقلُّه حسن ،لحديث
النبي صىل الله عليه وسلم
أم سلمة ريض الله عنها ،أن َّ
كان يقطع قراءته آية آية{ :الْ َح ْم ُد للّ ِه َر ِّب الْ َعالَ ِم َني} ثم
يقف{ ،ال َّر ْحمنِ ال َّر ِح ِيم} ثم يقف» .رواه الرتمذي والحاكم
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(ملحات يف أرسار الوقوف عىل رؤوس اآليات /محمد شحادة
الغول)

فقه من كتاب
األموال املكتسبة عن طريق الحرام ،إما أن تكون ربًا،
الغش
ُحصل عليها عن طريق ِّ
أو غصوبًا ،أو رسقات ،أو ت ِّ
والتدليس ،وغريها من الصور .فهذه يجب ر ُّدها إىل
أصحابها بأعيانهم ،أو إىل ورثتهم ،أو يقىض بها َدي ًنا عنه.
وإن مل يعلمه ،وبذل وسعه يف ذلك ،فليتص َّدق بها نيابة
عنه.
وأما إذا كانت األموال قد قُبضت عن طريق عني مح َّرمة،
أو منفعة مح َّرمة ،فهذه ال يجوز ر ُّدها إىل أصحابها ،وإمنا
يتخلَّص منها ،وذلك برصفها يف مصالح املسلمني.
والتائب من هذه األموال إذا وقع يف حر ٍج وضيق ،يجوز له
عىل قول جمهور الفقهاء أن يأخذ من هذه األموال ما يس ُّد
حاجته بعد أن يربأ ذ َّمته منها.
ويشرتط الفقهاء أن يكون الحرج متي ّق ًنا ،أما إذا كان
يحل له من
مظنونًا ،أو كان قاد ًرا عىل اكتساب الحالل ،فال ُّ
هذا املال يشء.

(خالصة الكالم يف التخلص من املال الحرام /عزيز بن فرحان
الحبالين ،ص )88
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فتوى من كتاب
السؤال :ما حكم إزالة العنكبوت من زوايا البيوت؟
الجـواب مـن قبـل الشـيخ محمـد بـن صالـح العثيمين:
إزالـة العنكبـوت مـن زوايـا البيـوت ال بـأس بهـا؛ وذلـك
ألن العنكبـوت تـؤذي وتلـوث الحيطـان ،ورمبـا تعشـش
على الكتـب وعلى املالبـس ،فهي مـن الحشرات املؤذية،
وإن كانـت أذيتهـا خفيفـة بالنسـبة لغريهـا ،فـإذا حصـل
منهـا أذيـة فإنـه ال بـأس بإزالة مـا ب َنته من العـش ،وإذا مل
أيضـا.
يندفـع أذاهـا إال بقتلهـا فلا بـأس بقتلهـا ً
والقاعـدة الرشعيـة أن هـذه الحشرات إمـا أن تكـون
مؤذيـة بطبيعتهـا ،فهـذه يسـ ُّن قتلهـا ،كالعقـرب والفـأرة
والحيـة ونحوهـا.
وإمـا أن تكـون مؤذية لسـبب عارض ،فهذه ال يسـ ُّن قتلها
مطلقًـا ،ولكـن تُقتـل يف حال أذيتها ،وال ت ُقتـل إذا كانت يف
حـال ال تـؤذي فيهـا؛ ألن قتلهـا يف حـال ال تـؤذي قد يكون
سـب ًبا لتعـ ِّود النفس عىل العـدوان عىل مخلوقـات الله.
ولكـن ليـس هـذا على سـبيل التحريـم أو الكراهـة ،إمنـا
على سـبيل التـورع واألَوىل؛ ألن الحشرات وشـبهها جاءت
السـنة بهـا على ثالثـة وجوه:
الوجـه األول :األمـر بقتلها ،وهذا من املؤذيـات بطبيعتها،
«خمس فواسـق،
فقـد قـال النبـي عليـه الصلاة والسلام:
ٌ
اب األبقع ،والفأرة،
يُق َتلـ َن يف ال ِح ِّـل والحـ َرم :الحية ،والغـر ُ
والكلـب العقـور ،وال ُحديّا» أخرجه مسـلم.
ُ
فهـذه الخمسـة ومـا كان مثلهـا أو أشـ َّد أذية يُشرع قتلها
بـكل حـال ،سـواء حصلـت منها األذيـة فعلاً أو مل تحصل؛
ألنهـا إن حصلـت منهـا أذيـة فقد قُتلـت بتلبسـها باألذية،
وإن مل تحصـل فهـي مهيـأة لألذية.
القسـم الثـاين :مـا نهى الشرع عن قتلـه ،فقد نهـى النبي
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صلى اللـه عليـه وسـلم عـن قتـل أربـع مـن الـدواب:
والصرد .أحرجـه أبـو داود
النملـة ،والنحلـة ،والهدهـدَ ُّ ،
وابـن ماجـه .فهـذه ال ت ُقتـل.
والقسـم الثالث :ما سـكت الشـارع عنه ،فاألوىل أالّ ت ُقتل،
وإن قُتلـت فال حرج.
(فتاوى نور عىل الدرب /محمد بن صالح العثيمني)600 /12

ندوة في كتاب

ندوة ترجمة معاين القرآن الكريم :تقويم للاميض
وتخطيط للمستقبل /تنظيم مجمع امللك فهد لطباعة
املصحف الرشيف -.املدينة املنورة :املجمع ،تاريخ اإليداع
1434هـ 6 ،مج ( 2874ص).
بحوث وتقارير ملعنيني برتجامت معاين القرآن الكريم
ق ِّدمت إىل ندوة « ترجمة معاين القرآن الكريم :تقويم
للاميض وتخطيط للمستقبل” التي عقدت يف املدينة
املنورة من  12-10صفر 1423هـ ،وقد صدر أثناءها كل
بحث يف كتاب ،وبلغت ( )64بحثًا ،ثم صدر مجموعها يف
ستة مجلدات عام 1434هـ.
ومن عناوين هذه البحوث:
تاريخ تطور ترجمة معاين القرآن الكريم إىل اللغةالربتغالية /نرص ،حلمي بن محمد إبراهيم.
 النرش اإللكرتوين لرتجامت معاين القرآن الكريم يف خدمةالدعوة /املالك ،فهد بن محمد.
 ترجمة معاين القرآن الكريم واملسترشقون :ملحاتتاريخية وتحليلية /عيل ،محمد مهر.
45

تاريخ تطور ترجامت معاين القرآن الكريم إىل اللغةالفارسية /البلويش ،عبدالغفور عبدالحق.
 تاريخ تطور ترجمة معاين القرآن الكريم إىل اللغةالروسية والظروف التاريخية الجديدة بعد تفكك االتحاد
السوفييتي :تقرير /كامليف ،سعيد بن هبة.
ترجمة معاين القرآن الكريم من قبل بعض الفرق الضالة/أحمد ،يوسف الهمذاين بن الشافعي السيد.
 نظرات لغوية يف بعض الرتجامت األردية ملعاين القرآنالكريم /اإلصالحي ،محمد أجمل بن محمد أيوب.
 دراسة مقارنة بني ثالث من ترجامت معاين القرآن الكريمإىل اللغة اإلسبانية /منويف ،عيل بن إبراهيم.
تاريخ تطور ترجمة معاين القرآن الكريم يف منطقةالبلقان :تقرير /جيلو ،حسن بن رمضان.
مناهج ترجمة املصطلحات الدينية والرشعية يف القرآنالكريم /الخطيب ،عبدالله بن عبدالرحمن.
 ترجمة سورة الفاتحة :دراسة مقارنة يف أشهر ترجامتالقرآن الكريم /جاسم ،زيدان عيل.

تاريخ الرتجامت العربية الحديثة ملعاين القرآن الكريم:دراسة نقدية /أحمد ،محمد خليفة حسن.
 مناهج املسترشقني يف ترجامت معاين القرآن الكريم:دراسة تاريخية نقدية /عبداملحسن ،عبدالرايض محمد.
نقل معاين القرآن الكريم إىل لغة أخرى أترجمة أمتفسري؟ /البوشيخي ،عز الدين بن مولود.
******
كام ُعقدت ندوة علمية دولية يف مركز الدراسات اإلسالمية
التابع لجامعة الزيتونة بالقريوان يف األيام  26 ،25 ،24من
شهر ذي القعدة عام  1433هـ تحت عنوان «إشكالية
املرجعيات يف الفكر اإلسالمي املعارص» بهدف اإلجابة
أي ح ٍّد ميكن أن نعتمد املرجعيات
عن السؤال التايل :إىل ِّ
مداخل إىل مقارنة الفكر اإلسالمي املعارص وما ينتظمه
َ
من حراكات واسعة وتحوالت هامة وتباينات مذهبية
وأيديولوجية عميقة؟
جاء هذا بعد مالحظة ظهور تيارات فكرية تعتقد أنها
وحدها املخولة للحديث باسم اإلسالم..
وقد صدر مجموع البحوث املق َّدمة إىل الندوة يف كتاب
بعنوان:
إشكالية املرجعيات يف الفكر اإلسالمي املعارص /تنظيم
مركز الدراسات اإلسالمية ،جامعة الزيتونة -.القريوان:
الجامعة1434 ،هـ 546 ،ص.
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ومن عناوين هذه البحوث وأسامء مع ِّديها:
مرجعية الرمز وأثرها يف تشكيل البنية الفكريةلعقل الفرقة والجامعة /عز الدين معميش.
السلطة يف الدين :الوالء والرباء واملرجعيةوالكهنوت /محمد الشتيوي.
إشكالية املرجعيات يف الفكر السيايس اإلسالمياملعارص /منري بنجمور.
أزمة الفكر اإلسالمي املعارص وآفاق الحل /حسنعايل.
ضياع الحكم الرشيد بني سلطة النموذج ومنوذجالسلطة عند النخبة العربية /فرج بالحاج.
الحركة اإلسالمية يف الجزائر ورصاع املرجعيات/الطاهر سعود.
املرجعية الفقهية والترشيعية املعارصة :الفقهاإلسالمي بني مرجعية األصول وحاجة الواقع املتغري /معز
الخلفاوي.
القراءة التجزيئية للنصوص الرشعية وأثرها يفتعدد املرجعيات الفكرية /سعد بن عيل الشهراين.
مرجعيات فقه الجهاد يف الفكر اإلسالمي املعارصبني التطرف والوسطي /عزوزي عبداملالك.
نحو تحرير العقالنية من العلامنية /محمد عثامنالخشت.
من مرجعية العقل إىل مرجعية التأسيس اإلمياينللعقل /عبدالرزاق بلعقروز.

رسائل علمية
احتساب األنبياء عليهم الصالة والسالم عىل األقربني
وآثاره الدعوية /إعداد عبدالله بن حسن األسمري؛ إرشاف
صالح بن عبدالله الفريح -.املدينة املنورة :الجامعة
اإلسالمية ،كلية الدعوة وأصول1434 ،هـ 577 ،ورقة
(رسالة ماجستري).

تأليف النبي صىل الله عليه وسلم للقلوب وأثره يف
الدعوة إىل الله /إعداد إبراهيم بن صالح املغذوي؛ إرشاف
عبدالرب بن نواب الدين آل نواب -.املدينة املنورة:
ّ
الجامعة اإلسالمية ،كلية الدعوة وأصول الدين1433 ،هـ،
 332ورقة (رسالة ماجستري).

ذكر احتساب األنبياء عليهم الصالة والسالم وأسسه
ومجاالته وأنواعه ،وأساليبهم يف االحتساب واآلثار املرتتبة
عليها ،وذكر الفرق بني االحتساب بني األقربني واألبعدين
من حيث الدافع ابتداء ،واألسلوب والهدف لكل منهام ،وأن
وحق من حقوقهم ،ويأيت يف مقدمتها
الصلة واجبة لألقربني ٌّ
االحتساب عليهم ،وأن االحتساب كان يشغل حي ًزا كب ًريا
يف دعوة األنبياء عليهم الصالة والسالم ،وأن تركيزهم كان
عىل تأصيل القضايا الكربى يف العقيدة والتوحيد والبعث
والرزق واإلحياء واإلماتة والخلق ،مع استعامل الحكمة يف
كل ذلك.

تأليف القلوب من أساليب الدعوة التي اتبعها الرسول
صىل الله عليه وسلم ،وهذه دراسة مفصلة لهذا األسلوب،
جعلها املؤلف يف خمسة فصول ،هي:
تأليف القلوب باإلميان والتقوى.تأليف القلوب بالدعاء وأثر ذلك.تأليف القلوب بالعطاء وأثره.تأليف القلوب بالعفو عمن أساء.-تأليف القلوب باملواقف االجتامعية.
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الدعوة بني طالب الجامعات :دراسة وصفية تحليلية/
إعداد بالل محمود أبو قدوم؛ إرشاف عبدالرحيم بن
محمد املغذوي -.املدينة املنورة :الجامعة اإلسالمية؛ كلية
الدعوة وأصول الدين ،قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية،
1433هـ 722 ،ص( .رسالة دكتوراه).

ذكر فيها خصائص طالب الجامعات ،واملجاالت الدعوية
بينهم ،ووسائل الدعوة وأساليبها ،واملشكالت التي تواجه
الدعوة بينهم ،وآثارها.
واملجاالت الدعوية التي ذكرها :املجال العقدي ،والتعبدي،
واألخالقي ،والدعوي ،والوقايئ.
نصوص الغضب يف القرآن والسنة :دراسة دعوية /إعداد
هيلة بنت محمد الكريديس؛ إرشاف عبدالله بن إبراهيم
الشوميان -.الرياض :جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية ،كلية الدعوة واإلعالم ،قسم الدعوة واالحتساب،
1433هـ 515 ،ورقة (رسالة ماجستري).
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استخالص للفقه الدعوي لنصوص الغضب املتعلق بأركان
الدعوة ،وإبراز ألهم اآلثار املرتتبة عىل الغضب يف مجال
الدعوة .وجعله الباحث يف أربعة فصول:
مفهوم الغضب وأنواعه ودوافعه يف ضوء الكتابوالسنة.
غضب الداعية يف ضوء الكتاب والسنة.الفقه الدعوي لنصوص الغضب.آثار الغضب وأوجه االستفادة منه يف مجال الدعوة يفالعرص الحارض.
أحكام اإلرجاف يف الفقه والنظام :دراسة مقارنة /إعداد
نواف بن عبدالله الثابت -.الرياض :املعهد العايل للقضاء،
1435هـ 287 ،ورقة (بحث مكمل لدرجة املاجستري يف
السياسة الرشعية).

يعني الباحث باإلرجاف :اختالق وإشاعة األخبار الكاذبة،
أو الصحيحة السيئة املسببة الضطراب الناس ،والتامس
الفتنة ،املؤدية إىل توهني املسلمني وظهور األعداء عليهم.
وبي صلة
وبعد أن درس املفاهيم الرئيسية للبحثَّ ،
املوضوع بالسياسة الرشعية ،وزع موضوعاته األساسية عىل
فصلني كبريين:
أشكال اإلرجاف ووسائله وآثاره.تجريم اإلرجاف وعقوبته وأمثلة تطبيقية قضائيةعليه.
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مجموع مبارك

لقاء العرش األواخر باملسجد الحرام ( -.)16بريوت :دار
البشائر اإلسالمية1435 ،هـ 2 ،مج (متعدد الرتقيم).
صدرت املجموعة السادسة عرشة من لقاء العرش األواخر
يف شهر رمضان الذي ُعقد عام 1434هـ ،يف مجلدين
كبريين ،واحتوت عىل ( )27عم ًال مح َّققًا ،يف سلسلة متتالية
من ( )208حتى (.)233
ويسهم يف طباعة هذه السلسلة ونرشها وتوزيعها إخوة
كرام من أهل الحرمني ،ال يرضون بذكر أسامئهم.
قال أهل التحقيق :وما مثلنا ومثلهم إال كام قال القائل:
خـــل إذا جئتـــ ُه يو ًمـــا لتســـأله
ِّ
َ
َكـــت كفَّـــا ُه واعتـــذرا
أعطـــاك مـــا مل ْ
يُخفـــي صنائعـــه واللـــ ُه يُظهرهـــا
إن الجميـــل إذا أخفيتـــه ظهـــرا
وممن شارك يف هذا اللقاء مسند مكة املكرمة الشيخ
عبدالحق الهاشمي ،حيث
عبدالوكيل ابن العالمة املح ِّدث
ِّ
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قُرئ عليه «جزء يف فضل الصالة عىل النبي صىل الله عليه
وعىل آله وسلم» ألحمد بن فارس ،بتحقيق الشيخ محمد
بن نارص العجمي.
وق َّدم لهذه املجموعة املباركة خادم العلم بالبحرين الشيخ
نظام محمد صالح يعقويب ،حفظهم الله جمي ًعا.
وهذه قامئة موثقة مبا ورد فيها من كتب ورسائل
وتحقيقات:
 -1فضل الصالة عىل رسول الله صىل الله عليه وسلم،
ألحمد بن فارس ،املتوىف سنة  395هـ ،تحقيق محمد بن
نارص العجمي 48 ،ص.
رساج،
 -2الجزء من حديث أيب الهيثم خالد بن مرداس ال ّ
َّ
املتوف سنة  231هـ ،اعتنى بها أم َر ْه يازيجي 88 ،ص.
 -3كتاب األربعني املخ َّرجة ،أليب سعد محمد بن منصور
النيسابوري (ت 548هـ) ،تحقيق قاسم بن محمد قاسم

ضاهر (أبو محمد البقاعي) 143 ،ص.
 -4كتاب األربعني يف األحكام لنفع األنام،
لربهان الدين إبراهيم بن عمر الجعربي
(ت  732ه) ،تحقيق وتعليق السيد محمد
رفيق الحسيني 71 ،ص.
«نعم اإلدا ُم
 -5جزء يف طرق حديث
َ
الخل» :وهو املنتقى من جزء أيب محمد
ُّ
عبدالرحمن بن عثامن بن القاسم بن
نرص التميمي (ت  420هـ) ،تأليف محمد
مرتىض الزبيدي (ت  1205هـ) ،اعتنى بها
نظام محمد صالح يعقويب 47 ،ص.
 -6فضل ليلة الجمعة عىل ليلة القدر،
أليب يعىل محمد بن الحسني بن الف ّراء،
املتوىف سنة  458هـ ،تحقيق صالح محمد
عبدالفتاح 48 ،ص.
ورأيت
[هذا رأي انترص له املؤلف ،قال:
ُ
ويفضلون
قو ًما من أهل العلم ينكرون ذلك ِّ
ليلة القدر عليها].
 -7تحذير أمئة اإلسالم عن تغيري بناء
البيت الحرام ،لوجيه الدين عبدالرحمن
بن زياد اليمني (ت  975هـ) ،اعتنى بها
يوسف بن محمد الصبحي 48 ،ص.
[أجاب فيه عن سؤال ورده من مكة
رشفة من
املكرمة حول ما حصل للكعبة امل ّ
تش ُّعب يف بعض جدرانها ،وذلك يف سنة
 959هـ.]...
 -8الزلفَى إىل الله تعاىل والقربة يف تعمري
ما سقط من الكعبة ،للفقيه محمد بن
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أحمد بن أمني الدين املرصي الحنفي (ت
نحو  1040هـ) ،اعتنى بها يوسف محمد
الصبحي 30 ،ص.

[سبب التأليف هو ما حصل للكعبة
رشفة من سقوط بعض جدرانها إثر
امل ِّ
السيل العظيم الذي دخل املسجد الحرام
عام  1039هـ.]...
قوم من أهل البدع يأكلون
 -9رسالة عن ٍ
الح ّيات والضفادع و َينزلون النريانَ
ويؤاخون النساء والصبيان ،لعالء الدين
عيل بن إبراهيم بن داود بن العطار
الشافعي (ت  724هـ) ،تحقيق السيد
عبدالله الحسيني 78 ،ص.
 -11-10اإلسفار عن َقل ِْم األظفار ،لجالل
الدين عبدالرحمن بن أيب بكر السيوطي،
تحقيق جامل بن عبدالسالم الهجريس72 ،
ص.
يليه للمؤلف نفسه ،بالتحقيق السابق:
الظفَر ب َقل ِْم الظُّفُر.
وموضوعهام واحد.
 -12حسم مادة املراء يف صالة يوم
عاشوراء ،للفقيه عبدالخالق بن عيل
املزجاجي الزبيدي اليمني (ت  1201هـ)،
تحقيق وتعليق محمد خالد ك ُّلب 56 ،ص.
[فيه تحذير من صالة انترشت يف الهند
اعتام ًدا عىل حديث موضوع]

تغي النقود،
 -13رسالة بذل املجهود يف تحرير أسئلة ُّ
للعالمة محمد بن عبدالله الغ ِّزي التمرتايش الحنفي (ت
 1006هـ) ،ق َّدم لها وحقَّقها وعلَّق عليها حسام الدين بن
موىس عفانة 127 ،ص.

 -14الفيض املبني يف تحرير الصاع عند املجتهدين مبكيال
البلد األمني ،للشيخ محمد قائم بن صالح السندي (ت
 1157هـ) ،عني به راشد بن عامر الغفييل 36 ،ص.
الحق الصحيح يف إثبات نزول سيدنا املسيح
 -15رسالة ِّ
عليه وعىل نب ِّينا الصالة والسالم ،لكاتبه محمد بن محمد
الخانجي البوسنوي (ت  1363هـ) ،تحقيق فوزية بنت
عبدالعزيز الشايع 47 ،ص.
 -16تأخري الظالمة إىل يوم القيامة ،للعالمة عبدالرحمن
بن أيب بكر السيوطي (ت  911هـ) ،تحقيق محمد خري
رمضان يوسف 31 ،ص.
 -19-17تلقيح األرسار بلوامع األنوار للعلامء األبرار،
لكاتبه عامد الدين أيب العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي،
املعروف بابن شيخ الح َّزامني (ت  711هـ) ،تحقيق وتعليق

52

وليد بن محمد العيل 175 ،ص.
يليه للمؤلف نفسه ،بالتحقيق السابق :حياة القلوب
وعامرة األنفاس يف سلوك األذكياء األكياس.
ويليهام :عمدة الطالب ،من مؤمني أهل الكتاب ،املشتاقني
إىل ذوق األحباب ،الراغبني يف رسوخ دين اإلسالم ،يف
الرسائر واأللباب.
[جمع مؤلفه يف هذه الرسائل أصول االعتقاد ،وقواعد
التعليم ،وأركان التأديب ،ومبادئ السلوك ،وأسس التقويم].
 -20بسط اليدين إلكرام الوالدَ ين ،ملحمد غوث بن نارص
الدين محمد املدرايس الشافعي (ت  1238هـ) ،تحقيق
السيد عبدالله الحسيني 111 ،ص.
[يف ب ِّر الوالدين].
خاصة ،أليب املعايل
 -21تراجم علامء األ َّمة من املحدِّ ثني َّ
محمد بن عبدالرحمن بن زين العابدين الغ ِّزي (ت 1167
هـ) ،تحقيق عبدالله الكندري 71 ،ص.
[تراجم ألصحاب الكتب الستة وغريهم من كبار املص ِّنفني].

 -22تفريج األحزان بعون امل ّنان تخميس نصيحة اإلخوان،
للشيخ يحيى بن محمد الكاميل (ت 1424هـ) ،عني
بإخراجها عبدالرؤوف بن محمد الكاميل 63 ،ص.
[تخميس لالمية ابن الوردي].
 -23الم َّية البحرين ،لألديب عبداملحسن بن محمد بن
يعقوب الص ّحاف (ت 1350هـ) ،تحقيق وتعليق السيد
محمد رفيق الحسيني 64 ،ص.
[عارض بها المية الطغرايئ ،وليس بها عن البحرين يشء].
 -24نظم إغاثة امللهوف يف عدد صفات الحروف ،نظم
إبراهيم سعد املرصي ثم امليك الشافعي (ت  1316هـ)،
اعتنى بها السيد محمد سعيد الحسيني الهروي 62 ،ص.
[نظم يف التجويد].
 -25أرجوزة يف الحروف املبن َّية ،لألديب عبدالله بن عيل
بن جرب الزايد (ت 1365هـ) ،حققها وعلق عليها أحمد بن
عبدالله رستم 16 ،ص.
 -27-26النفحة الرحامنية :رشح منت امليدانية يف علم
التجويد ،للعالمة محمد جامل الدين بن محمد سعيد
القاسمي (ت  1332هـ) ،اعتنى به وعلق عليه محمد بن
يوسف الجوراين العسقالين 144 ،ص.
مذيَّلة بتكملة مه َّمة يف آداب التايل والتالوة.
يليه بالتحقيق السابق :املقدمة امليدانية يف علم التجويد،
للمقرئ محمد [بن نُصري] امليداين (ت  923هـ).
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األدب اإلسالمي
مسرد بما نشر في العامين  1435 - 1434هـ
أسهم في إعداده:
إبراهيم محمد خير يوسف

عمان :دار
األدب اإلسلامي /صبـاح نـوري املـرزوكّ -.
صفـاء1435 ،هــ 192 ،ص.

أثـر القـرآن يف األدب العـريب يف القـرن األول الهجـري/
عمان :جهينة1434 ،هـ 381 ،ص.
ابتسـام مرهون الصفّارّ -.

البنـاء السردي يف الرواية اإلسلامية املعارصة /بـان البنا-.
إربـد ،األردن :عـامل الكتاب الحديـث1435 ،هـ 154 ،ص.

االتجـاه اإلسلامي يف شـعر املـرأة املرصيـة يف العصر
الحديـث :مـن سـنة  1882حتـى نهايـة القـرن العرشين:
دراسـة موضوعيـة فنية /سـحر محمـود عيسى -.القاهرة:
دار الحكمـة1435 ،هــ 357،ص.

البنـاء الفنـي لقصيـدة التفعيلة عند شـعراء رابطة األدب
اإلسلامي العامليـة /إعـداد وليـد بـن عبداللـه الـدورسي؛
إرشاف علي بـن محمـد الحمـود -.الرياض :جامعـة اإلمام
محمـد بـن سـعود اإلسلامية ،كليـة اللغـة العربيـة ،قسـم
البالغـة والنقـد ومنهـج األدب اإلسلامي1434 ،هــ501 ،
ورقـة (رسـالة دكتـوراه) (مل ينشر).

أحـدِّ ث الليـل /محمـد عبدالرحمـن املقرن -.الريـاض :دار
امليمان1435 ،هـ 275 ،ص.
أحسـن القصـص النبـوي /وليـد قصـاب (سلسـلة طويلـة
لألطفـال صـدرت عن دار الحضارة بالريـاض عام 1434هـ،
كل جـزء منهـا يف  16ص).
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تدابير القـدر :قصـص واقعيـة هادفـة /تأليـف محمـود
شـيت خطاب -.ط -.3دمشـق :دار وحـي القلم1434 ،هـ،
 111ص.

التطـور والتجديـد يف األدب اإلسلامي واألمـوي /حمـدي
الشـيخ -.اإلسـكندرية :املكتـب الجامعـي الحديـث،
1434هــ 224 ،ص.
تقاليـد التواصـل يف أدب الخطابة العربيـة يف القرن األول
الهجـري /تأليـف سـعيد بـن عبدالله القـرين؛ تقديم صالح
بـن الهادي رمضان -.الطائـف :املؤلف1435 ،هـ 670 ،ص.
جامليـات القصيـدة االسلامية املعـارصة :الصـورة ،الرمز،
التنـاص /رابـح بـن خويـه -.إربـد ،األردن :عـامل الكتـب
الحديـث1434 ،هــ 352 ،ص.
جامليات القصيدة اإلسلامية املعارصة :اإليقاع الشـعري/
رابـح بـن خويـة -.إربـد ،األردن :عـامل الكتـب الحديـث،
1434هــ 256 ،ص.
جامليـات القصيدة اإلسلامية املعـارصة :الرتكيب اللغوي/
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رابـح بـن خويـة -.إربـد ،األردن :عـامل الكتـب الحديـث،
1434هــ 222 ،ص.
عصفـوران بين الشرق والغـرب :روايـة /عبدالحميـد
ضحـا -.القاهـرة :دار إبـداع1434 ،هــ192 ،ص.
يف رحـاب الله :شـعر /محمد إسماعيل جوهرجي -.جدة:
الشاعر1435 ،هـ 335 ،ص.
الكتـب :أخبـار ونـوادر مـن عـامل األدب والتراث /أعـده
عبدالرحمـن يوسـف الفرحـان -.بيروت :دار البشـائر
اإلسلامية 1434 ،هــ 416 ،ص.
محمـود الوراق /تأليـف وليد إبراهيم القصـاب -.الرياض:
دار األلوكـة1434 ،هــ 98 ،ص (سلسـلة أعلام إسلامية يف
األدب والنقد).
املديـح النبـوي يف الغـرب اإلسلامي مـن القـرن  5هــ إىل

القـرن  9هــ :قراءة يف املعاين و األسـاليب /محمد األزهر
بـاي -.منوبـة ،املغـرب :مركـز النشر الجامعـي1434 ،هــ،
 707ص (أصلـه رسـالة دكتـوراه ).
معجـم مصطلحـات األدب اإلسلامي /تأليـف محمـد
بـن عبدالعظيـم بـن عـزوز -.الريـاض :دار كنـوز إشـبيليا،
1434هــ 179 ،ص.

مغـاين الكـرم يف ذم ال ومـدح نعـم ومـا ورد فيهما مـن
آثـار وأخبـار وأشـعار وأمثـال /أعـده عبدالرحمن يوسـف
الفرحـان -.حـويل ،الكويـت :مكتبة و مركـز فهد بن محمد
بـن نايـف الدبـوس للتراث األديب؛ بيروت :دار البشـائر
اإلسلامية1434 ،هــ 528 ،ص.
مكـة املكرمـة يف عيـون الشـعراء العـرب /عبدالـرزاق
حسين -.ط -.2مكـة املكرمـة :نـادي مكـة الثقـايف األديب-.
بيروت :مؤسسـة االنتشـار العـريب1434 ،هــ 282 ،ص.
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كتب مفيدة جديدة
(مسرد)

سلسـلة «كتـب مفيـدة جديـدة» مسـتمرة ،أعـرض فيهـا
كتبًـا إسلامية هادفـة مفيـدة لهـا صلـة بالواقـع ،معظمها
فقهـي ،وهـي صفـوة الكتـب التـي تقـع بين يـدي ،مـن
حيـث جدتهـا وأهميتهـا للقـارئ املعـارص.
وال أعيـد ذكرها يف هـذه املجلة ،حتى ال تتكرر املعلومات،
لهـذه الحلقـات وغريهـا مما أعرضـه من كتب يف سالسـل
أخـرى ،إال القليـل منهـا؛ لتكملـة جوانـب يف موضوعـات
معينة .
ونظـ ًرا لتخصـص املجلـة يف «الكتـاب اإلسلامي» ،وألن
قـ َّراء رمبـا مل يطَّلعـوا عليهـا أو على بعضهـا ،فقـد آثـرت
أقـل من أن
أال تخلـو مـن ذكـر هـذه الكتـب املهمـة ،فلا َّ
أورد عناوينهـا وأسماء مؤلفيهـا فيهـا ،يف ختـام هـذا العام
الهجـري ،وبإمـكان القـارئ أن يصـل إليهـا مبحـرك البحث
يف «شـبكة األلوكـة».
وقـد بلغـت ( )76حلقـة ،يف كل حلقـة كتـاب ،وهـي،
حسـب تسلسـل ورودهـا:
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	 -الضوابـط األصوليـة لالجتهـاد يف السياسـة الرشعيـة/
عبدالكريـم عمـر الشـقاقي.
	-االمتنـاع اإلرادي عـن الواجبات املاليـة وأثره يف الفقه
اإلسلامي /محمـد إبراهيم صباح.
	-االسـتبصار والتـؤدة يف عـرض املسـتجدات والنـوازل
على قواعـد املصلحـة واملفسـدة /حامـد القبـاج.
	-التفسير النبـوي :مقدمـة تأصيلية مع دراسـة حديثية
ألحاديـث التفسير النبوي الرصيـح /خالد بـن عبدالعزيز
الباتيل.
	-القواعـد والضوابـط الفقهيـة املؤثـرة يف املعاملات
املرصفيـة اإلسلامية /فـواز محمـد علي القحطـاين.
	-فقـه املعتقلات و السـجون بين الرشيعـة و القانون/
حسـن عبدالغنـي أبـو غدة.
	-إفلاس الشركات وأثره يف الفقـه والنظـام /عبداملجيد

بـن صالـح املنصور.
	-نـوازل الرسقـة وأحكامهـا الفقهيـة /فهـد
بـن بـادي املرشـدي.
	-فقـه النـوازل لألقليـات املسـلمة /محمـد
يسري إبراهيـم.
	-الوسـاطة العقارية وتطبيقاتهـا القضائية/
عبداللـه بن صالح السـيف.
	-االسـتدالل الخاطـئ بالقـرآن والسـنة عن
قضايـا الحريـة :دراسـة نقديـة /إبراهيـم بـن
محمـد الحقيل.
	-األعمال الفكريـة الكاملـة /عمـر عبيـد
حسـنة.
	-أصدقـاء إرسائيـل يف مصر :دراسـة عـن
الشـخصيات العامـة املرصيـة املتعاونـة مـع
الكيـان الصهيـوين /محمـود عبـده.
	-األحـكام املرتتبـة على إسلام الكافـر
األصلي يف الرشيعـة اإلسلامية /محمد الحاج
أبـو بكـر.
	-األحـكام املتعلقـة مبؤخـر الصـداق /نـورة
بنـت عبداللـه املطلق.
	-ضوابـط املضاربة وتطبيقاتهـا يف املصارف
اإلسلامية /برهان الشاعر.
58

	-موقـف األزهـر الرشيـف مـن الشـيعة
االثنـي عرشيـة /طـه علي السـواح.
	-الوطـن واملواطنـة يف ضـوء األصـول
العقديـة واملقاصـد الرشيعيـة /يوسـف
القرضـاوي.
	-التخلـص مـن النفايـات الطبيـة :دراسـة
فقهيـة /إعـداد أمـل بنـت إبراهيـم الدبايس.
	-احتسـاب النساء عىل الرجال /عبدالكريم
بـن محمد الزاحم.
	-الخالفـة الراشـدة يف ضوء نظـم التخطيط
املعارصة /أحمد سـعود الحسـن.
	-جـزء يف بطلان نسـبة الحديـث املوضوع
بقيـت يف قـوم
َ
بـك يـا ابـن عمـ َر إذا
« كيـف َ
يخبئـون َ
ويضعـف اليقين» إىل
رزق سـنتهم
ُ
صحيـح اإلمـام البخـاري.
	-لقـاء العشر األواخـر باملسـجد الحـرام
(.)15
	-نظريـة اإلجبـار ومـا يرتتـب عليـه مـن
أحـكام :دراسـة فقهيـة مقارنـة /يحيى محمد
عبداملبـدي.
	-نظريـة اإلعـذار يف الفقـه اإلسلامي /عيل
عـودة الرشفات.

	-االتجاهات االجتهادية املعارصة يف الفقه اإلسالمي.

	-الجودة من منظور قرآين /نوال املغريب.

	-البخاري وآل البيت /أسامة محمد زهري الشنطي.

	-موسـوعة أخالقيـات مهنـة الطـب :القضايـا األخالقية
والفقهيـة يف املهـن الصحيـة /محمـد علي البـار ،حسـان
شـميس باشـا ،عدنـان أحمـد البار.

	-دور الـزكاة يف إعـادة توزيـع الدخـل القومـي يف ظـل
األنظمـة االقتصاديـة العاملية :دراسـة اقتصادية إسلامية/
السـيد محمـد احمـد الرسيتي.
َّـب منهما يف الفقه اإلسلامي:
	-الحلال والحـرام واملغل ُ
دراسـة تطبيقيـة معـارصة /محمـد سـعيد الرمالوي.
	-فقـه املفاضلـة بين الطاعـات /حمـد بـن إبراهيـم
العثمان.
	-قـرارات املجامـع الفقهيـة يف املعاملات االقتصاديـة/
إعـداد عـادل عبدالفضيـل ،السـيد طلبـة علي.
	-التقاسـيم الفقهيـة وأثرها يف الخلاف الفقهي وتأثرها
باملسـتجدات املعـارصة /إبراهيم بن حسـن البلويش.
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	-التسـامح يف األحـكام الفقهيـة /عبدالعزيـز بن سـعود
الضويحي.
	-الرتجيـح بين األقيسـة املتعارضـة :ضابطـه واعتبـاره/
علي حسين عيل.
	-نحو منهج إسلامي يف رواية الشـعر ونقده /مصطفى
عليان.
	-الصياغة الفقهية يف العرص الحديث :دراسـة تأصيلية/
هيثم بـن فهد الرومي.
	-األحـكام الفقهيـة يف تخطيـط املدينة اإلسلامية /إياد
عاشـور الطايئ ،خليل حسـن الـزركاين.

	-تعامـل الداعيـة مـع املسـتجدات الفقهيـة :الشـيخ
القرضـاوي أمنوذ ًجـا /إعداد ودراسـة حذيفـة عبود مهدي
السـامرايئ.

	-حركـة العصر الجديـد :مفهومها
ونشـأتها وتطبيقاتهـا /هيفـاء بنـت
نارص الرشـيد.

	-التفسير االقتصـادي للقـرآن الكريـم /رفيـق يونـس
املصري.

	-أحـكام الرؤيـة :دراسـة فقهيـة
مقارنـة /بندر بن أحمـد عيل الخرض
البيحاين.

	-مخالفـة الفالسـفة املسـلمني لطبيعيـات القـرآن
الكريـم :مظاهرهـا وآثارهـا وأسـبابها /خالـد كبير علال.
	-أحـكام املريـض النفسي يف الفقـه اإلسلامي /إعـداد
خلـود بنـت عبدالرحمـن املهيـزع.
	-قاعـدة (حكـم الحاكـم ال يزيـل الشيء عـن صفتـه)
وتطبيقاتهـا الفقهيـة يف فقـه األرسة والقضـاء /تأليـف
عبداللـه بـن محمـد الهوميـل.
	-اسـتثامر األوقـاف :دراسـة فقهيـة تطبيقيـة /تأليـف
أحمـد بـن عبدالعزيـز الصقيـة.
	-األديـان والحركات الدينيـة والفكرية يف أملانيا /تأليف
حسين عيل عكاش ،أحمد جـاد مخلوف.
	-الضمان االجتامعـي يف الفقه اإلسلامي /أحمد محمد
إسماعيل برج.
	-نظريـة الظـروف الطارئـة :دراسـة مقارنـة يف القانـون
املـدين والرشيعـة اإلسلامية والقانـون اإلداري :دراسـة
تحليليـة مدعمـة باألحـكام القضائيـة /محمـود علي
الرشـدان.
	-الصلـة بين العقيدة والعالقات االجتامعيـة /ثريا بنت
إبراهيم السيف.
	-برامـج القنـوات الفضائيـة اإلسلامية وضوابطهـا
الرشعيـة /تأليـف سـامي بـن خالـد الحمـود.
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	-األرض ومـا يتعلـق بهـا مـن
أحـكام يف الفقـه اإلسلامي :دراسـة
فقهيـة مقارنة /جيهـان صربي محمد
عبدالغفـار.
	-الحداثـة وموقفهـا مـن السـ َّنة/
تأليـف الحـارث فخـري عيسى
عبداللـه.
	-أحـكام األم يف الفقـه اإلسلامي/
إعـداد وفـاء بنـت عبدالعزيـز
السـويلم.
	-ال ِحـ َرف و الصناعـات يف القـرآن
الكريـم /تأليـف أنـوار أحمـد خـان
البغـدادي.
	-أحـكام األشـعة واسـتخداماتها
يف الفقـه اإلسلامي /عبداللـه بـن
إبراهيـم الخضيري.
	-أحـكام الكتمان يف الرشيعـة
اإلسلامية وتطبيقاتهـا املعـارصة/
عمـر شـاكر الكبيسي.
	-دور االقتصـاد اإلسلامي يف
الحـدّ مـن الجرميـة :دراسـة مقارنـة

بين الفقـه اإلسلامي والترشيـع املـايل الوضعـي /رضـوان
الشـافعي مـرزوق.
	-الدولـة املدنيـة بني االتجـاه العقيل اإلسلامي املعارص
واالتجـاه العلماين :دراسـة عقديـة /إعداد ماجـد بن عيل
الزميع.
	-ماليـة املعـادن وملكيتهـا واسـتثامرها يف االقتصـاد
اإلسلامي /تأليـف أحمـد عـواد محمـد الكبيسي.
	-النظـام االسـتبدادي وطـرق معالجتـه يف القـرآن
الكريـم /سـعيد سـليامن سـعيد.
	-املعاملات املاليـة املنهـي عنها يف الرشيعة اإلسلامية:
تطبيقـات معارصة /خالـد عبدالقادر.
	-الدعـوة اإلسلامية يف اليابـان :ماضيهـا وحارضهـا
ومسـتقبلها /حذيفـة عبـود السـامرايئ.
	-تجديـد الفقـه السـيايس يف املجتمـع اإلسلامي:
التأصيـل /أحمـد بـن سـعد حمـدان الغامـدي.
	-إدارة الدولـة اإلسلامية /تأليـف محمـد بـن شـاكر
الرشيـف.
	-األفعـال املؤثـرة يف عقـود املعاملات /تأليف سـامل بن
عبيـد املطريي.
	-األحـكام الفقهيـة لصناديـق املـؤرشات املتداولـة/
أحمـد عبدالرحمـن القايـدي.
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	-لقاء العرش األواخر باملسجد الحرام (.)16
	-التجـارب الطبيـة على اإلنسـان :دراسـة فقهيـة/
عبدالرحمـن بـن إبراهيـم العثمان.
	-الصكـوك واألسـواق املاليـة اإلسلامية ودورهما يف
متويـل التنميـة االقتصاديـة /أدهم إبراهيم جلال الدين.
	-ترصفـات السـكران يف الفقـه اإلسلامي /تأليـف نارص
بـن محمـد املنيع.
	-أحـكام املجـاورة يف أبـواب العبـادات واملعاملات يف
الفقـه اإلسلامي /علي بـن سـلطان الجالبنـة.
	-الضامنـات الكفيلـة لحسـن أداء القضـاة ملهامهـم بني
الرشيعـة اإلسلامية والقانـون الوضعـي /ضاحـي مـوىس
عبدالـرازق.
	-العاهـة العقليـة وأثرها يف نطـاق التجريـم والعقاب:
دراسـة فقهيـة مقارنـة /محمـد أحمد حلمـي الطوايب.
	-صكـوك املضاربـة :دراسـة فقهيـة تأصيليـة تطبيقيـة/
تأليـف فيصـل بـن صالح الشـمري.
	-الـزكاة والرضيبة :األسـاس العلمـي والتطبيق العميل:
دراسـة فقهيـة اقتصاديـة /عامد حمدي محمـد محمود.

كتب مفيدة
العالج النفيس من منظور إسالمي /إبراهيم حامد املغريب-.
اإلسكندرية :املكتب الجامعي الحديث1434 ،هـ915 ،
ص.

محاور العالج النفيس اإلسالمي.العالج النفيس بالعبادات.تزكية النفس بذكر الله.تحلية النفس بالقيم ومكارم األخالق.العالج النفيس اإلسالمي يف صورته الجامعية.واملؤلف معالج نفيس ،وأستاذ علم النفس اإلكلينييك.

يذكر املؤلف أن العالج النفيس اإلسالمي منهج عقائدي
متكامل ،يعتمد عىل تفجري طاقات الفرد الروحية من
وجل ،واالهتداء برشيعته يف تربية
خالل اإلميان بالله ع َّز َّ
النفس وتقويم السلوك ،والعمل عىل التوازن بني الجوانب
املادية والروحية يف اإلنسان ،وصوالً إىل حالة الطأمنينة
والرضا النفيس.

الفروق اللغوية يف تفسري الكلامت القرآنية /إعداد عيل
فهمي النـزهي؛ تقديم عبدالكريم إبراهيم صالح ,جامل
أحمد فياض -.اإلسكندرية :الدار العاملية1434 ،هـ،
272ص.

قال :ويستند العالج النفيس عىل ما جاءت به الرشيعة
اإلسالمية من معالجة صائبة وفهم دقيق وتناول صادق
الضطرابات النفس اإلنسانية وعرثاتها ،باعتبار تلك الرشيعة
وجل ،خالق النفس وبارئها.
منزلة من عند الله ع َّز َّ
ويتناول الكتاب مسألة العالج النفيس من منظور إسالمي
يف ستة أبواب:
العالج النفيس اإلسالمي.62

يذكر فيه املؤلف الفرق بني األلفاظ املتشابهة يف القرآن
الكريم ،وبني الكلامت غري املتشابهة التي يظن أنها مرتادفة

املفس مراعاة
املعنى ،إذ إن دالالت األلفاظ متنوعة ،وعىل ِّ
ذلك.
مثال ذلك الفرق بني الكلامت التالية :ال َغرور وال ُغرور،
الحمد واملدح ،القرآن والفرقان ،البيت الحرام واملسجد
والصغارّ ،
الشك والريب ،األحبار والرهبان،
الحرام ،الذل َّ
اآلل واألهل ،العذاب واألمل ،العمل والفعل ،العذر واملعذرة،
الغي والضالل...
عاب وملزّ ،
مثاله :الفرق بني البيت الحرام واملسجد الحرام:
البيت الحرام الكعبة نفسها ،قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا ْ
الَ ت ُِحلُّوا ْ شَ َعآئِ َر اللّ ِه َوالَ الشَّ ْه َر الْ َح َرا َم َوالَ الْ َه ْد َي َوالَ الْقَآلئِ َد
َوال آ ِّم َني الْبَيْ َت الْ َح َرا َم يَبْتَ ُغو َن ف َْضالً ِّمن َّربِّ ِه ْم َور ِْض َواناً}
[سورة املائدة.]2 :

قال مؤلفه :أهمل الذهبي جامعة ضعفاء ومجهولني قد
ذكرهم هو نفسه يف تراجم آخرين ومل يذكرهم يف أماكنهم
من هذا املؤلَّف ،فذكرتهم يف أماكنهم مرتبني عىل ترتيب
املؤلف .ورأيته قد أهمل آخرين ضعفاء أو مجهولني مل
يتع َّرض لهم بالكلية ،فذكرتهم عىل ترتيبه..
ونثل مبعنى نرثَ ،وال ِه ْميان :وعاء الدراهم.
َ
التيسري بني املرشوع واملمنوع /تأليف عبدالله بن
عبدالرحمن السعد -.الرياض :دار املحدِّ ث1434 ،هـ289 ،
ص.

املسجد الحرام :الفضاء حول الكعبة .قال تعاىلُ { :ه ُم ال َِّذي َن
كَ َف ُروا َو َص ُّدوكُ ْم َعنِ الْ َم ْسج ِِد الْ َح َر ِام} [سورة الفتح.]25 :
نثل الهميان يف معيار امليزان :وهو ذيل عىل ميزان
االعتدال للذهبي /تصنيف برهان الدين إبراهيم محمد
الحلبي ،الشهري بسبط ابن العجمي (ت  841هـ)؛
دراسة وتحقيق شادي
محمد سامل آل نعامن-.
صنعاء :مركز النعامن
للبحوث والدراسات
اإلسالمية وتحقيق الرتاث
والرتجمة1435 ،هـ520 ،
ص.

التيسري من سامت الرشيعة اإلسالمية ،بيد أن ذلك ال
يس ِّوغ التساهل يف أحكام الرشيعة ،وإسقاط التكاليف
عن املكلَّفني ،وتتبع الرخص ،وإشاعتها بني العوام ،والفتيا
بشا ّذ األقوال ،ومستغرب اآلراء ،وغريب الكالم ،كام يقول
املؤلف.
وهذا الكتب بحث يف قاعدة التيسري ،من خالل مثانية
أبواب:
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التيسري املرشوع.تعظيم أوامر الشارع ونواهيه.تحذير السلف من الرخص واألقوال الشاذة.بيان غلط التيسري املمنوع من خالل النصوص.أمثلة عىل ما يظ ُّن أنه تيسري وهو ليس كذلك.أسباب التيسري املمنوع.-تنبيهات مهمة.

فقه األقليات املسلمة يف مسائل األحوال الشخصية /أمل
عمن :دار النفائس1435 ،هـ264 ،
يوسف القواسميّ -.
ص.

تشكل مسائل التزاوج بني املسلمني وغريهم يف املجتمعات
غري اإلسالمية أهم مسائل األحوال الشخصية لألقليات
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املسلمة ،وأولها :زواج املسلم بغري املسلمة .وقد أظهر
البحث أن زواج املسلم بغري املسلمة مرشوع إذا كانت
كتابية ،مع التزام مجموعة من الرشوط والضوابط تتأكد
يف مجتمع األقليات املسلمة.
وأكدت الدراسة بطالن زواج املسلمة بغري املسلم ،وبطالن
الشبهات التي تثار حول أحقية املسلمة بالزواج ممن تشاء
من غري املسلمني.
كام تحدثت الكاتبة عن الزواج من حديثي اإلسالم ،وعن
الزواج املدين ،وزواج املصلحة ،ثم مسائل انحالل عقد
الزواج..

أحكام العقيقة يف الفقه اإلسالمي :دراسة مقارنة /عيل
محمد عيل قاسم -.اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة،
1435هـ 136 ،ص.

جمهور الفقهاء عىل أن العقيقة سنة مؤكدة ،وهي شاتان
عن الذكر وشاة عن األنثى ،والسنة أن تكون يف اليوم السابع
من والدة املولود ،ويشرتط فيها ما يشرتط يف األضحية يف
أغلب األحكام.

وجعل املؤلف كتابه يف سبعة مباحث:

كونها أحد االبتالءات وانتشارها يف املجتمعات.

-تعريف العقيقة وعالقتها بغريها مام يشبه بها.

وقد درس هذه األحكام يف أربعة أبواب ،فجعل األول
والثاين لإلعاقة الحسية وأحكامها يف الرشيعة اإلسالمية
(األخرس واألعمى) ،والثاين لإلعاقة الحركية وأحكامها
(املق َعد والجنون والتخلف العقيل) وأثره يف النكاح،
وحضانة املجنون ،وحكم التفريق بني الزوجني للجنون،
وأثر االختالالت العقلية واألمراض النفسية املعارصة يف
النكاح ،وطروء الجنون وزواله وأثره يف مسائل األحوال
الشخصية ،كالحجر والشهادة واإليالء والظهار واللعان.

مرشوعية العقيقة وهل يكره تسميتها بهذا االسم؟مقدار العقيقة.املكلَّف بفعل العقيقة.وقت ذبح العقيقة.-ما يصنع بالعقيقة بعد الذبح.

اإلعاقة الحسية والحركية والعقلية وأثرها يف أحكام
العبادات وفقه األرسة :دراسة فقهية مقارنة /تأليف
عبدالعزيز بن راشد الطويرش -.الدمام :مكتبة املتنبي،
1434هـ 520 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).

فيه بيان ألهم األحكام الفقهية املتعلقة باملع َّوق وأهله،
ومن يكفله ويرعاه ويقوم عىل شؤونه ،وبيان حقوقهم
عىل املسلمني ،وأقوال الفقهاء وأدلتهم ،وأدلة اإلعاقة،
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الصلح يف ضوء الكتاب والسنة /تأليف يرسي عبدالعليم
عجور -.القاهرة :مؤسسة العلياء للنرش1433 ،هـ739 ،
ص( .أصله رسالة ماجستري من جامعة األزهر).

الصلح سبب يف دفع الفساد ،وإزالة النفرة بني الناس ،ويف
حقن الدماء .وسبب يف استقامة النفوس ،وصالح القلوب.
وهو واجب عىل من ميلك القدرة عىل ذلك ،ويكون عظيم
القدر ،حتى تتهيأ النفوس لقبول ما يشري به من الصلح،

وخاصة والة أمور املسلمني .والصلح املعترب رش ًعا ما وافق
األصول الرشعية .وأساسه االتفاق والرتايض .ويكون قبل
القضاء وأثناءه.
ومن عناوين فصوله:

ومل ترتب حسب املوضوعات ،بل ُجمعت حسب تواريخ
تلقي أسئلتها وإصدار أجوبتها.
وكانت أجزاءها مشتتة وغري مرتبة ،ولذلك تأخر تحقيقها
ونرشها ،فصدرت بعد جهد.

-أسباب الصلح ووسائله.

واملجلد ( )11فهارس.

-آداب الصلح وصوره ومطالبه.

من أمثلة هذه املسائل :طروء وارث بعد قسمة الرتكة،
النظر يف صحة وصية امرأة لع ِّمها ،نفقة املطلق الفقري،
قسمة لحم بني مشرتكني يف ذبيحة ،اختالف الزوجني يف
متاع البيت ،ما بيع عىل رؤية متقدمة ،مسألة إرث معقدة،
فساد يف عملية تجارية...

ما ال يدخل فيه الصلح.الصلح بني طوائف املسلمني.الصلح بني املسلمني وغريهم.-من فوائد الصلح يف اإلسالم.

كتاب األجوبة /تأليف أيب القاسم بن محمد مرزوق بن
عظوم املرادي القريواين (ت 1013هـ)؛ تحقيق محمد
الحبيب الهيلة -.تونس :املجمع التونيس للعلوم واآلداب
والفنون (بيت الحكمة)1430-1425 ،هـ 11 ،مج.

فتاوى وأجوبة عن قضايا ومسائل ونوازل يف عرص املؤلف،
تول إفتاء تونس بني 1009 – 982
ُعرضت عليه عندما َّ
هـ يف عهد الخالفة العثامنية .وكان عاملًا متمكناً يف الفقه
الحنفي واملاليك.
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يسألونك يف الفقه اإلسالمي /عبداللطيف محمد عامر-.
القاهر :مكتبة وهبة1435 ،هـ 476 ،ص.

أصل الكتاب إجابات رسيعة عىل تساؤالت يف الدين
والحياة ،نرشت يف جرائد ومجالت مرصية ،وأذيعت
يف قنوات التلفزيون .قال املؤلف يف آخر مقدمته :هذه
الصفحات تنطوي عىل إجابات يف مناسبات خاصة ،وليست
فتاوى يف موضوعات متخصصة.

من املسائل الواردة يف الكتاب :حكم الوضوء للمشلول،
حكم صالة الجمعة للنساء ،صالة املرأة يف ثياب رقيقة،
تربج املرأة الصامئة ،زيارة القبور يف العيد ،التربك مباء زمزم،
حكم بيع الدم ،خلط لحم الخنزير باللحوم األخرى الحالل،
اإلنفاق عىل والد مدمن (قال :ي ُّربه يف توفري الطعام والرشاب
والكساء ،ومينع عنه املال فيام يغضب الله ،كالخمر
واملخ ِّدرات) ،اإلسالم واإلتكيت ،االتجار يف الخبز املدعوم،
لحم الخنزير يف علف الطيور (ال يجوز) ،املراهنة يف
املباريات الرياضية ،استخدام املنشطات الجنسية ،تجسس
الزوج عىل زوجته ،الرغبة يف الولد الذكر ،حكم استبدال
النقود باألضحية ،الرضب يف املدارس ،إلقاء املخلَّفات يف
الطريق العام ،القرآن ورنّات املحمول.

رسالة فقهية معارصة يف بيع املزاد ،عقود املناقصات،
عقود التوريد /تأليف طارق بن فكري الطرابيل؛ راجعه
وقدم له مصطفى بن العدوي -.القاهرة :مكتبة العلوم
والحكم1432 ،هـ 184 ،ص.

بحث يف بعض مسائل البيوع املعارصة ،قام عليها املؤلف
تأصيالً وتطبيقًا ،وأورد لها شواهدها من نصوص األحاديث
وبي درجتها ،واعتنى بإيراد أقوال الفقهاء
الرشيفةَّ ،
واملجامع الفقهية ،وفتاوى وأجوبتها.
وذكر أن الفقهاء أطلقوا عىل «بيع املزايدة» اصطالحات
تبي معناها ،مثل :بيع َمن يزيد ،بيع من كسدت تجارته،
ِّ
بيع الفقراء ،بيع الداللة.
كام أطلق القانون الوضعي عىل بيع املزايدة عدة
مصطلحات ،من مثل :عقد املزاد ،بيع الحكومة ،بيع
املحاكم الحسبية ،بيع اإلدارات ،بيع الشخصية االعتبارية،
قسمة التصفية.
وذكر أن جمهور العلامء عىل جواز هذا البيع.
واملناقصة هي طلب الوصول إىل أرخص عطاء لرشاء سلعة
أو خدمة تق ِّدم فيها الجهة الطالبة لها الدعوة للراغبني إىل
تقديم عطاءاتهم وفق رشوط ومواصفات محددة.
واملناقصة ما هي إال مزايدة يف تخفيض املقابل ،بعد املناداة
عىل السلعة ،سواء يف املناقصات أو املزايدات.
وهي جائزة رش ًعا ،كاملزايدة ،سواء أكانت مناقصة عامة أم
محددة ،داخلية أم خارجية ،علنية أم رسية.
ثم أفرد بحثًا للدالل ،وآخر لعقود التوريد.
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االستثامر يف عقود املشاركات يف املصارف اإلسالمية /أحمد
محمد لطفي -.املنصورة :دار الفكر والقانون1434 ،هـ،
 326ص.

عقود املشاركات أحد أهم أنواع االستثامرات املطبقة
يف املصارف اإلسالمية .وتع ُّد املضاربة إحدى الوسائل

األحزاب السياسية يف النظام السيايس والقانون الوضعي
واإلسالمي :دراسة مقارنة /حمدي عطية عامر-.
اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي1435 ،هـ 661 ،ص.

دراسة لألحزاب السياسية قانون ًيا وسياس ًيا ورشع ًيا.

االستثامرية املؤثرة يف التعامالت االقتصادية.

وقد جعل املؤلف دراسته لهذا املجال يف أربعة فصول:

وقد درس املؤلف يف كتابه هذا االستثامر يف عقود

-مفهوم ونشأة األحزاب السياسية يف النظام السيايس

املشاركات يف املصارف اإلسالمية من خالل بابني:

الوضعي واإلسالمي.

-االستثامر املرصيف وقواعده.

-وظائف األحزاب السياسية يف النظام السيايس

-صور املشاركات يف املصارف اإلسالمية.

الوضعي واإلسالمي.

وتحت هذين البابني فصول ومباحث ومطالب عديدة.

أنواع ونظم األحزاب السياسية.-األحزاب السياسية يف مرص .
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أخبار الكتاب اإلسالمي
المعارف العامة

أغـرب األخبـار يف ضياع الحقائـق والكتب واآلثـار /فاضل
جابـر ضاحي -.دمشـق :متوز :طباعة نشر1433 ،هـ142 ،
ص.

فصول الكتاب الثالثة:
أسباب ضياع الحقائق يف العصور اإلسالمية.كرثة مؤلفات املسلمني ومكانة الكتاب عندهم.أسباب فقدان املؤلفات يف العصور اإلسالمية.تقنيـة التعامـل مع الكتـاب املخطوط :مخطـوط العقيدة
منوذ ًجـا /خالـد زهـري -.تطـوان :الرابطـة املحمديـة
للعلامء ،مركز أيب الحسـن األشـعري للدراسـات والبحوث
العقديـة1433 ،هــ 440 ،ص.

يعنـي باآلثـار :أنـواع املؤلفـات ،مـن كتب ورسـائل وأجزاء
ومجاميـع ومجلـدات ،فهـذه قـد تتلـف يف خزانـة كتـب
تعرضـت لحريـق أو فيضـان أو رسقـة أو تغريـق.
وتـأيت الغرابـة  -كما يقـول املؤلـف يف املقدمـة – مـن أن
ثالثـة أربـاع مـا ألـف خلال العصـور اإلسلامية قـد ضـاع
فعلاً ومل يعـد يف حيـز الوجـود.
وقـال :إن معظـم النصـوص الـواردة أ َّرخت لضيـاع الكتب
وأشـارت إىل أسـبابه ،أمـا الحقائـق فقـد تضيـع حتـى وإن
بقـي الكتـاب يف الوجود ،إذ قد ال يسـجل املؤلف الحقائق
كلهـا ،بـل قد يكتـب أحيانًـا خلاف الحقيقة..
69

عـرض فيـه طريقة التعامـل مع الرتاث املخطـوط ،وأهمية
البحـث يف موضـوع الوثائـق والنصـوص الرتاثيـة ،مبرزًا
التقنيـات الواجـب اتخاذهـا للتعامـل مـع مخطوطـات
العقيـدة خاصـة ،ألن خطـأ يسي ًرا فيهـا قـد يرتتـب عليـه
انحـراف عقـدي .وفيـه مباحـث نفيسـة جـ ًدا.
واملؤلـف مـن الربـاط ،مفهـرس بالخزانـة الحسـنية

للمخطوطـات ،وعضـو رابطة األدب اإلسلامي ،حاصل عىل
الدكتـوراه يف الفكـر اإلسلامي.

مصـادر التراث العـريب /صبري املتـويل -.القاهـرة :مكتبة
زهـراء الرشق1434 ،هــ 192 ،ص.

قسمان :األول مصادر العلوم اإلسلامية ،من عقيدة وقرآن
وحديـث وفقـه ومذاهـب وسيرة ،واآلخر :مصـادر العلوم
اللغويـة والبالغيـة ،مـن أصـوات ورصف ونحـو ومعاجـم
وداللـة ،ثـم علوم البيـان واملعـاين والبديع.

اإلسـهام التونسي يف تحقيـق التراث /إعـداد عبدالوهاب
الدخلي -.تونـس :دار سـحنون1432 ،هــ 226 ،ص.
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وثـق فيـه مـا نرش من التراث املخطـوط بتونـس يف الفرتة
1408 – 1277هــ ،مرتبًـا حسـب أسماء املؤلفين ،وجعله
يف قسمني:
األول :يحصي الكتـب الرتاثيـة املنشـورة يف تونـس ،سـواء
أكان محققوهـا مـن تونـس أم ال ،أو نشرت خارجهـا
ملحققين منهـا ،أو اعتما ًدا على مخطوطـات فيهـا.
الثـاين :معلومـات عـن الفصـول والقطـع والرسـائل
املخطوطـة املنشـورات يف الدوريات التونسـية خالل املدة
نفسـها.
وسبق نرش الكتاب عام 1411هـ يف  134ص.

الدفرت خانة :دار املحفوظات العمومية /شـارك يف اإلعداد
أميـن منصـور ،محمـد السـيد حمـدي ،محمـد حجـازي؛
تقديـم يوسـف بطـرس غـايل ,إسماعيل رساج الديـن؛
تحريـر خالـد عـزب -.اإلسـكندرية :مكتبـة اإلسـكندرية،
1431هــ 242 ،ص.

تـم إنجـازه خلال ثالث سـنوات بالتعاون بين وزارة املالية
ومكتـب اإلسـكندرية ،وهـو صـور ووثائـق قدميـة يعـود
معظمهـا إىل العصر العثماين.
ويعتبر هـذا العمـل كتابًـا تذكاريًـا حـول (الدفتر خانـه)،
مبناسـبة افتتـاح املرحلـة األوىل مـن املشروع.

وحصلـوا هـذه الوثائـق مـن (الدفتر خانـة) ،يعنـي دار
َّ
املحفوظـات العموميـة ،الـذي أمـر بإنشـائه محمـد علي
باشـا ،لحفـظ وثائـق مصر مـن كافـة العصـور ،بـد ًءا مـن
الفتـح اإلسلامي.
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مكتبـات األطفـال ودورهـا الرتبـوي /منـى رجـب صابر-.
الدمـام :مكتبـة املتنبـي1433 ،هــ 182 ،ص.

يهتـم الكتـاب بأول مكتبـة يقابلها الطفـل يف حياته ،وهي
مكتبـة الطفـل ،التي من خاللهـا يتعلم كيف يقـرأ ،وكيف
يسـتخدم الكتـاب ،وكيف يحصـل عىل املعلومـات ،وكيف
يوظفهـا يف حياته.
واشـتمل عىل ( )8فصول ،يف آخرها أنشـطة تطبيقية ميكن
أن تطبقهـا معلمـة الروضـة أو معلمـة املدرسـة االبتدائية
أو املشرف على املكتبة كرتجمـة عملية للرتبيـة املكتبية.

فوائـد حـارضة مـن طُـ َرر املخطوطـات والكتـب النـادرة/
محمـد خير رمضـان يوسـف -.البحريـن :مكتبـة نظـام
يعقـويب الخاصـة؛ بيروت :تنفيـذ وتوزيـع دار البشـائر
اإلسلامية 1435 ،هــ 292 ،ص.
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فوائـد متناثـرة صيـدت من طـرر مخطوطـات مثينة وكتب
نـادرة قدميـة ،دينيـة وتاريخيـة وعلميـة وأدبيـة ولغويـة،
وتـأيت عـادة قصرية ،منتقـاة ومركزة ،حيث ال مسـاحة فيها
ملسـائل كبيرة ،ورشوح وتفاصيـل ،ولذلـك فهـي مشـجعة
على القـراءة ،فلا تبعـث على امللـل ،واالنتقال مـن فقرة
إىل أخـرى يكون يف وقـت قصري ،وإىل يشء جديد ،وهكذا..
وهـي ثقافـة جديـدة ،وإن كانـت تراثيـة ،فكثير من هذه
كل ومـا يعجبه ،ال
الفوائـد هوايـات وتدوينـات شـخصيةٌّ ،
تجدهـا يف بطـون الكتـب ،املخطوطـة واملطبوعة.
وقـد بلـغ عددهـا ( )200فقـرة ،يف كثير منهـا أكثر مـن
فائـدة ،مختـارة مـن ( )200مخطوط وكتاب نـادر  ،ليكون
أيضـا ،وليطلعـوا على
حجـم الكتـاب مناسـبًا للشـباب ً
تراثهـم اإلسلامي الغني ،ويكـون ذلك باعثًـا إلعجابهم به.
والكتـاب السـابق يف مثـل موضوعـه جـاء يف ()400
فقـرة ،وهـو «ال ُغـ َرر على الطُّـ َرر :غُـ َرر الفوائـد على طُ َرر
املخطوطـات والنـوادر» ،وهنـاك آخر يف مثـل حجمه ق ِّدم
للطبـع قبـل هـذا الـذي بين يـدي القـارئ ،ولكـن تأخـر
نشره ،وهـو بعنـوان «جمال النظـر فيما ورد مـن حكمة
كتـاب ُخـ َّط أو نـ َدر».
وفائـدة وأثـر على ظهـر ٍ

الثقافة اإلسالمية
اإلسلام لعرصنـا /تأليـف جعفـر شـيخ إدريـس -.الرياض:
مجلـة البيـان 1435 ،هــ 661 ،ص.

جمـع ملقـاالت املؤلـف التي كتبهـا يف مجلـة (البيان) حتى
العدد ( )300لشـهر شـعبان 1433هـ ،وقد سـبق صدورها
يف أربعـة أجـزاء ،ثـم ُجمعـت يف هـذا الكتـاب ،وأضيـف
إليهـا ( )15مقالـة أخرى.
واملؤلـف كاتـب عالمة ذو علم راسـخ ،وأفق واسـع ،ط َّوف
رضا.
قـارات الدنيا داعيـة ومحا ً
معجـم املصطلحـات االسلامية :عـريب – إنكليـزي =A
 /DICTIONARY OF ISLAMIC TERMSتأليـف
بشـار بكـور -.دمشـق :دار محمـد األمين1433 ،هـ655 ،
ص.
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جـل العلـوم اإلسلامية ،وخاصـة القرآنيـة،
مصطلحـات يف ِّ
ذكـر املؤلـف أن «كثرة كاثـرة» منهـا ال توجـد يف غير هذا
املعجـم ،ورشح بعضهـا ،كما احتـوى على فوائـد فقهيـة
وأصوليـة وعقديـة وحديثيـة وتاريخيـة .واسـتند فيـه عىل
كتـاب «مـ ّد القامـوس» للعـامل اللغـوي الربيطـاين إدوارد
وليـام لين (ت 1876م) .ورتـب ألفبائيًا بعـد ر ِّد كلامته إىل
جذورهـا اللغويـة وحـذف حـروف الزيـادة.
بارقـة األمـل يف رشوط قبـول العمـل /هيثـم بـن محمـد
بـن حمـدان -.القاهـرة :مكتبـة جزيـرة الـورد1435 ،هــ،
 248ص.

رشوط قبـول العمـل التـي ذكرها املؤلف هـي :توحيد الله
تعاىل ،اإلخالص ،متابعة السـ َّنة.
ونبَّـه إىل آفـات يف طريقهـا ،مـن مثـل :الجهـل ،وال ُعجـب،
واإلرجـاء ،والتقليـد األعمـى ،وتتبـع الرخـص ،واتبـاع
املتشـابه ،وال ِك ْبر .وذكـر علاج كل ذلـك.
الطريـق إىل الجنـة /مسـعد حسين محمد -.اإلسـكندرية:
دار الدعـوة1435 ،هـ 364 ،ص.

وصـف فيـه الجنـة وأهلهـا ،وذكـر األعمال الصالحـة التي
تـؤدي إليهـا ،مسـتعي ًنا بآيـات كرميـة ،وأحاديـث صحيحة،
وآثـار طيبة.
مـن بحـوث الكتـاب :أهـل الصلاة ومنازلهـم ،الحيـاء،
الصـدق ،الجهـاد يف سـبيل اللـه ،حسـن الخلـق ،كثرة
االسـتغفار ،أداء الحقـوق الزوجيـة ،التجـاوز عـن املعسر،
إفشـاء السلام ،الخـوف مـن اللـه ،العطف على اليتامى...
االعتبـار بأقـوال املاضين عنـد املـوت واالحتضـار /محمد
شـومان الرملي -.الريـاض :دار ابـن القيـم؛ القاهـرة :دار
ابن عفـان1435 ،هــ443 ،ص.
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«فيـه مـن وصايـا األنبيـاء واملرسـلني عنـد حضـور املـوت،
ونصائـح العقلاء ،ومواعـظ األتقيـاء ،وحكايـات الصالحني،
وأقـوال العارفين ،ومواعـظ املؤمنين ،ومـا فيـه مـن ذكـر
املقصيـن ،واسـتغفار التائبني ،وأىس
نـدم العاصين ،وحزن ِّ
املجتهديـن ،وبكاء الخاشـعني ،وقلـق الخائفني ،واستبشـار
الراضين ،واشـتياق املحبني»
قـال املؤلـف بعد ذلـك :فالكتاب بـإذن الله تعـاىل داع إىل
وجل قبل فـوات األوان.
التوبـة إىل اللـه عـ َّز َّ
قلـت :ومـا أورده املؤلـف يف كتابه هذا سـبق ذكره وزيادة
عليـه يف كتـاب «املحترضين» البن أيب الدنيا ،الذي حققته،
وكتـايب «لحظات قبل املـوت» ،والحمد لله وحده.
األذكار واألدعيـة املتعلقـة بالحرمين الرشيفين /جمـع
وتأليـف مرشـد عـامل شـقدار -.ط -. 2مكـة املكرمـة:
الرئاسـة العامة لشـؤون املسجد الحرام واملسـجد النبوي،
مركـز البحـث العلمي وإحياء الرتاث اإلسلامي1435 ،هـ،
 60ص.

أذكار وأدعيـة تخـص الحرمين الرشيفين ،منهـا مـا يقـال
يف الطريـق إىل مكـة املكرمـة ،ومنهـا مـا يقـال فيهـا ،عنـد
دخـول املسـجد الحـرام ،وعنـد رؤيـة الكعبـة ،ومـا يقـال
عنـد الحجـر األسـود ،والدعـاء بين الركنني ،وبعـد الطواف
عنـد مقـام إبراهيـم عليـه السلام ،وعنـد رشب مـاء زمزم،
والدعـاء عنـد امللتـزم ،وعند الصفـا واملروة ،وعنـد الخروج
مـن املسـجد الحـرام ،وغريهـا ...وأخـرى تتعلـق باملدينـة
املنورة.

الحـروب اإلعالميـة على اإلسلام واملسـلمني مـن أحداث
سـبتمرب حتـى ثـورات الربيع العـريب /أحمد عبـد الرحمن
مـوىس -.الجيـزة :دار زهـور املعرفـة والربكـة1434 ،هــ،
 206ص.
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رصـد فيـه املؤلف مـن خلال املتابعـة والتحليل لسـنوات
طويلـة أبعـاد ومالمـح الحـروب اإلعالميـة لتشـويه صـورة
اإلسلام واملسـلمني يف اإلعلام الغـريب ..مـع الرتكيـز على
الوسـائل واألسـاليب الفنيـة يف صناعـة العـداء لألمـة
اإلسلامية ،والتعـرف على التأثير اإلعالمـي والصحفـي يف
تلـك العمليـة ،مقارنـة بتأثري املؤسسـة اإلعالميـة ومالكها،
فضلاً عن املثقفين وقادة الرأي املعلقين واملحللني وكتّاب
األعمـدة واملقـاالت.
كما تعـ َّرض لدراسـة املقرتحـات والتوصيـات حـول سـبل
وأدوات مواجهـة الحملات اإلعالميـة بوسـائل عرصيـة
متميـزة تقنيًّـا ومهنيًّـا.
واملؤلف كاتب متخصص يف قضايا األقليات اإلسالمية.

منهـج اإلسلام يف سلامة اإلنسـان /عبدالرحمن بن سـعد
الحسـيني -.الجبيـل ،السـعودية :دار الصدِّ يـق1434 ،هـ،
 279ص.

يذكـر املؤلـف أن «علـم سلامة اإلنسـان» علـم أصيـل
مـن علـوم اإلسلام ،التـي سـبق بهـا غيره يف وضـع أصولها
وقواعدهـا ومبادئهـا وضوابطها ،وأنهـا تندرج تحت حامية
اإلسلام للضرورات الخمس ،وعىل وجـه الخصوص رضورة
حفـظ النفـس ومـا دونها.
وقـد بحـث يف فصـل «منهـج السلامة العامـة» :منهـج
السلامة يف الطريـق ،ويف العمـل ،ويف أماكـن الرتفيـه ،ويف
أماكـن التجمـع العامـة ،والسلامة املنزليـة.

تبـدو أهميـة الصلح مـن أثره يف سلامة املجتمـع وحفظه
مـن أسـباب التفـكك وعوامـل الهـدم ،ولـذا رشع اإلسلام
كل األمـور املعينة عىل الصلـح ،من تحقيق مو َّدة،
الحكيـم َّ
وتوثيـق عـرى ،أخـذًا باألسـباب املق ِّربـة لذلك ،وحـذ ًرا من
األسـباب املؤديـة للخصومة ،مـن اختالف وافتراق ،وتنازع
وشـقاق ،وتشـاحن وتباغض ،وهجـر وتدابر.
وقـد درس املؤلـف مباحـث إصلاح ذات البين مـن خالل
املوضوعـات التالية:
 الصلح واإلصالح. األسس التي يقوم عليها إصالح ذات البني. ميادين إصالح ذات البني. -أساليبه.

إصلاح ذات البين ودوره يف متاسـك املجتمـع املسـلم/
عـوض بـن محمـد العمـري -.مكـة املكرمـة :جامعـة أم
القـرى ،كـريس معـايل األسـتاذ محمـد عبده ميـاين إلصالح
ذات البين1434 ،هــ 255 ،ص.
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-آثاره يف متاسك املجتمع املسلم.

الفسـاد ملـاذا ال نحاربـه؟ /رفيق يونس املرصي -.دمشـق:
دار املكتبـي 1433 ،هـ 366 ،ص.

النظـري ،بـل تفوقهما ...وهـو مـا نحتاجـه يف حياتنـا
العملية.
وأحسـ َن املؤلـف عندمـا قـال يف معـرض منح جائـزة نوبل
الثنين مـن مرص :لوال املوقف السـيايس ملرص مـن إرسائيل
مـا حصـل نجيـب محفـوظ وال أحمـد زويـل على جائـزة
نوبل..
فضـل العلماء ومكانتهـم يف الرشيعـة وحقوقهـم على
األمـة /سـعد بـن شـايم الحضيري -.اإلسـكندرية :مكتبـة
دار الحجـاز1434 ،هــ 75 ،ص.

عـرض فيـه مجموعة مـن الكتب التـي تعني ببيـان وجوه
الفسـاد ،وتنتقـده ،وتنشـد اإلصلاح ،كما انتقـد مجموعة
مـن األعلام ذوي اختصاصـات مشـهورة ،وليتـه تجنـب
بعضهـم ،مثـل اإلمـام السـيوطي ،فيكفيـه فخـ ًرا أنـه ألف
أعظـم كتاب يف التفسير (ترجمان القـرآن) ،وأعظم كتاب
يف الحديـث (الجامـع الكبير) ،يكفـي لبيـان جاللـة قـدره
يف التصنيـف هـذان الكتابان ،دون سـائر كتبـه التي زادت
على األلـف ،بعضهـا مراجـع يف بابها.
ومـا أشـيع مـن اختصـاره تصانيـف آلخريـن ونسـبتها إىل
نفسـه هـو من قول أحـد أقرانه ،وال تقبل شـهادة األقران..
ثـم انترش الخبر ..والناس مولعون بنقد الكبـار ،دون تح ّر.
وقد أوردت قول اإلمام السـيوطي يف هذا الشـأن وعالجته
يف مقدمـة كتابـه «بـذل املجهـود يف خزانة محمـود» الذي
جـاء ملحقًا بكتـاب «آداب اإلعارة» لصاحـب هذه املجلة.
حصلـوا جوائـز وال بحـوث
كما نقـد رجـال أعمال بأنهـم َّ
لهـم ..وكال ًمـا من هـذا القبيـل ..وليس هذا رشطًـا يف بابه،
فـكل يف مجالـه ومبا يناسـبه ،فالخبرة واملـراس والنجاح يف
تقـل فائـدة عـن العلـم والبحـث
املرشوعـات الضخمـة ال ُّ
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ذكـر فيـه فضـل العلـم والعلماء ،ومظاهـر مكانتهـم يف
الرشيعـة ،وحقوقهـم ،وكيـف يكـون املوقـف إذا أخطـأوا،
وبيـان خطر تنقـص العلماء وإيذائهم ،وأسـباب تنقصهم،
ومواقـف العلماء يف الفتن.
أفـكار مارقـة :قـراءة يف كتابـات بعض العلامنيين العرب/
إبراهيـم عـوض -.القاهـرة :مكتبة جزيرة الـورد1432 ،هـ
 832ص.

دراسـة تحليليـة عـن املـدارس السـلفية يف مصر مـن بعد
قيـام دعـوة الشـيخ محمـد بـن عبدالوهاب إىل قيـام ثورة
 25ينايـر ،سـلفيات ال سـلفية واحـدة ،السـلفية التقليدية،
سـلفية الشـيخ أسـامة القويص ،سـلفية الشـيخ أيب إسحاق
الحوينـي ،هـل السـلفية تنظيم؟ ،السـلفية بعـد الثورة.

قواعـد وأسـس بنـاء املجتمـع اإلسلامي /تأليـف مهـدي
رزق اللـه أحمـد -.الدمام :مكتبة املتنبـي1434 ،هـ505 ،
ص.
قـال يف مقدمتـه ...« :سـياحة يف آراء بعـض العلامنيين
العـرب ،فيطلـع على مغالطاتهـم ،وفجاجـة تفكريهـم،
وسـطحية كتاباتهـم ،ومروقهـا عـن الحـق ،وافتقارهـا يف
كثير مـن األحيـان إىل التامسـك وااللتـزام باملنطـق.»..
والكتـاب عميـق يف ردوده ،جدير باالقتناء .يكشـف أرسا ًرا
ال يعرفهـا القارئ.
السـلفيون يف مصر /تأليـف محمـد حامـد عبدالوهـاب-.
القاهـرة :مكتبـة األنصار1433 ،هــ 544 ،ص.

ذكـر أربـع قواعد أساسـية يف ذلك ،هـي :العقيدة واإلميان،
القاعـدة التعبدية ،القاعدة ال ُخلقية ،بناء األرسة املسـلمة.
وخصـص فصلاً لقاعدة القيـم الرتبوية االجتامعيـة لرعاية
املع َّوقين واملسـنني والضعفـاء يف اإلسلام ،وفصلاً آخـر
للتحديـات التـي واجهـت وتواجـه املجتمـع اإلسلامي،
وهـي :االسـترشاق املغـرض ،التنصري ،العصبيـات العنرصية
والقبليـة واللونيـة.
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علوم القرآن والتفسير
إرشاقـات قرآنيـة /سـلامن بـن فهـد العـودة -.الريـاض:
مؤسسـة اإلسلام اليـوم للنشر1433 ،هــ 2 ،مـج.

املفسر « :ورأيـت
تفسير حديـث للقـرآن الكريـم ،قـال
ِّ
البـداءة بــ «جـزء عـ َّم» فـإن عامـة سـور هـذا الجـزء هي
وجل،
أول مـا خوطبـت بـه البرشيـة مـن كتـاب اللـه عـ َّز َّ
وقضايـا هـذه السـور هـي قضايـا الوجـود اإلنسـاين كلـه،
كما أن سـور هـذا الجـزء القصير هـي مـا يحفظـه أغلب
املسـلمني ويقرؤونـه يف صلواتهـم».
قـال« :كما أين رأيـت أن أغلـب املفرسيـن إذا وصلـوا إىل
هـذا الجـزء  ،وهـو آخر جـزء يف القرآن ،ال يكـون عطاؤهم
كما كان عندمـا رشعـوا يف التفسير مـن أول جزء».
وأصـل الكتـاب دروس ألقاهـا ،ثـم أعـاد كتابتهـا وق َّدمهـا
للنرش .

املختصر يف التفسير /إرشاف مركـز تفسير للدراسـات
القرآنيـة -.الريـاض :املركـز1435 ،هــ 604 ،ص.
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اقتصر فيه عىل تفسير اآليـات وبيان معانيهـا دون دخول
يف مسـائل القـراءات واإلعـراب والفقـه ونحوهـا ،ورشح
املفـردات القرآنيـة أثنـاء التفسير ،وتحـ ِّري فيـه املعنـى
األرجـح عنـد االختلاف ،مـع مراعـاة ضوابـط التفسير
وقواعـد الرتجيـح ،ثـم سـياق جملـة مـن هدايـات اآليـات
وفوائدهـا مبـا يعني على تدبرها ومتـام االنتفـاع بها ،تحت
عنـوان مسـتقل :من فوائـد اآليات .والتقديـم بني يدي كل
سـورة ببيـان مقصدهـا ومحورهـا العام الذي تـدور حوله،
وموضـع نزولها.
وقـد كتـب متنه الشـيخ سـيدي محمـد بن محمـد املختار
الشـنقيطي ،وكتـب فوائـده زيـد بـن عمر العيـص ،وكتب
مقاصـده محمد بن عبداللـه الربيعة ،وراجعه متخصصون
مـن مختلـف دول العـامل اإلسلامي بلـغ عددهـم ()10
أشـخاص ،وأرشف على املشروع ومتابعتـه لجنـة علميـة
مـن مركز التفسير ،ودعمـه ماليًّا ثلة من أهـل الخري وال ّرب.
وقـد صـدرت منـه طبعتـان عـام 1435هــ ،ووزع منهـا
عشرات األلـوف مـن النسـخ.
تصويبـات يف فهـم بعـض اآليـات /صلاح عبدالفتـاح
الخالـدي-.ط -. 4دمشـق :دار القلـم1434 ،هـ 255 ،ص.

تصحيـح أفهـام بعض املسـلمني آليات من القـرآن فهموها
مرفوضا ،واسـتدلوا بها عىل أشـياء
وفسو ًها تفسي ًرا
ً
خطـأَّ ،
باطلـة ،واسـتخرجوا منهـا دالالت غير مقبولـة ،فح َّرفـوا
بذلـك معانيهـا ،وعطَّلـوا وظيفتها.
وجعل املؤلف كتابه يف ثالثة عناوين:
الرسول يص ِّوب فهم بعض اآليات.الصحابة يص ِّوبون بعض املفاهيم القرآنية.-تزايد نسبة األفهام الخاطئة يف هذا الزمان.

التواتـر يف القـراءات القرآنيـة وما أثري حوله من شـبهات/
حسـن سـامل عـوض هبشـان -.ديب :جائـزة ديب الدوليـة
للقـرآن الكريـم ،وحـدة البحـوث والدراسـات1434 ،هــ،
 432ص.
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عنـي علماء األمـة بضبـط القـراءات القرآنيـة ،وف َّرقـوا بني
املتواتـر منهـا والشـاذ ،واشترطوا لصحـة القـراءة تواتـر
إسـنادها ،واحتمال رسـم املصحـف لهـا ،وموافقتهـا لوجه
نحـوي .وأفاضوا يف رشط التواتر خاصة ،ألنه أسـاس مصدر
القـراءة وركنهـا الركين .ومـع ذلـك فقـد ظهـر غمـوض
وخلـط مـن بعضهم فعرضت له شُ ـبه أدخلـت اللبس عىل
بعـض العلماء والباحثين ،فجـاءت هـذه الدراسـة لتوضح
مفهـوم التواتـر يف نقـل القـراءات القرآنيـة ،وتف ِّنـد ما أثري
حـول تواترهـا مـن شـبهات وطعـون ،وتزيـل ما وقـع فيه
مـن اضطـراب أو غمـوض.

تحفـة الربرة بقـراءة الثالثـة املتممني للعشرة /محمد بن
مصطفـى خوجـه ،الشـهري بقـاره بطـاق (ت  1197هــ)؛
تحقيـق الهادي روشـو -.بريوت :دار ابـن حزم1433 ،هـ،
 875ص.

النصـف الثـاين مـن الكتـاب يف اإلعجـاز العلمـي يف القرآن
الكريـم ،وهـو أكرث مـن النصف األول .واملؤلـف هو األمني
العـام للهيئـة العامليـة لإلعجـاز العلمـي يف القرآن والسـنة
برابطـة العـامل اإلسلامي ،وقـد كتبـه بـأداء عـال واقتـدار.
ومـن موضوعاتـه :الضغـط الجـوي ،النهايـات العصبيـة يف
الجلـد ،نشـأة الذريـة ،الحجـر الصحـي ،عجـب الذنـب،
أدىن األرض ،تداخـل ومتايـز الكتـل البحريـة ،ظلامت البحر
العميق..

الحديث والسيرة
كتـاب مكمـل لشروح الشـاطبية املتخصصـة يف القـراءات
السـبع ،بقـراءة الثالثـة :يعقـوب الحرضمـي ،وأيب جعفـر
يزيـد بـن القعقـاع املـدين ،وخلـف بـن هشـام البـ َّزار
البغـدادي.
واملؤلف قاض ومفت حنفي من تونس.

معـراج الراقـي أللفيـة العراقـي /أليب حامـد محمـد امليك
البطاوري (ت  1355هـ)؛ دراسـة و تحقيق أحمد مصباح
اسـحيم -.الرباط :دار أيب رقـراق1431 ،هـ 302 ،ص.

املنـح اإللهيـة يف إقامة الحجـة عىل البرشيـة /عبدالله بن
عبدالعزيـز املصلح -.جدة :دار أجياد1433 ،هـ 167 ،ص.

كلمات وعبـارات توضـح معـاين ألفيـة الحديـث لإلمـام
الحافـظ عبدالرحيـم بـن الحسين العراقـي (ت  806هــ)
وتحـل ألفاظهـا ،قيَّد الشـارح جلَّها من شـيخه أيب إسـحاق
ُّ
التاديل..
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فهرسـة أيب جعفـر أحمـد بـن يوسـف الفهـري اللَّ ْب ِلي/
دراسـة وتحقيق نور الدين شـوبه (ت  691هـ) -.الرباط:
الرابطـة املحمديـة للعلماء ،مركـز الدراسـات واألبحـاث
وإحيـاء التراث1434 ،هــ 182 ،ص.

مناظـرة ابتكرهـا املؤلـف مـن خيالـه األديب اعتما ًدا على
كتـب أهـل العلـم ،وهـي تكشـف عـن أسـباب إعـراض
اإلمـام البخـاري أو اإلمـام مسـلم عـن الحديـث الـذي
خ َّرجـه اآلخـر يف صحيحـه.
عـرض فيـه مروياته مـن املصنفات والدواويـن يف عدد من
العلـوم والفنـون ،مـور ًدا بعـض الفوائـد والنكـت العلميـة
واإلسـنادية ،وشـواهد شـعرية ،إضافـة إىل بيـان شـيوخه
وأخبارهم.
واحتـوت فهرسـته على أسـانيد مرشقيـة ال يوجـد أكرثهـا
بالبلاد املغربيـة.
ويختلـف كتابـه هـذا عـن الفهرسـت التـي عـ َّرف فيهـا
شـيوخه يف أصـول الديـن ونرشتهـا دار الغـرب اإلسلامي.
مناظـرة بين البخـاري ومسـلم :مـادة علميـة يف ثيـاب
أدبيـة /تأليـف جربان بن سـلامن سـحاري العبديل؛ تقديم
عبـد العزيـز بـن عبداللـه الكنـاين الزهـراين -.د  .م : .
مدرسـة امليـزان للنقـد األديب؛ الريـاض :توزيـع دار زدين،
1434هــ 198 ،ص.
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سـنن الرتمذي ،وهو الجامع الكبري /تحقيق ودراسـة مركز
البحـوث وتقنيـة املعلومـات بـدار التأصيـل -.القاهـرة:
الـدار1435 ،هــ 5 ،مج.

طبعـة جديـدة محققـة مضبوطـة معتنـى بهـا ،ذُكـر يف
مقدمـة الكتـاب الطبعـات السـابقة لـه ،وما يؤخـذ عليها،
مـن غيـاب األصـول الخطيـة الجيـدة ،وغيـاب املنهـج
العلمـي املنضبط للضبط والتحقيق لهـا ،وأن هذه الطبعة
اسـتدرك مـا فـات السـابقة منهـا.

املنتقـى مـن السـنن املسـندة عـن رسـول اللـه صلى الله
عليـه وسـلم /أليب محمـد عبداللـه بـن علي بـن الجارود
(ت  307هــ)؛ تحقيـق ودراسـة مركـز البحـوث وتقنيـة
املعلومـات بدار التأصيـل -.القاهرة؛ بريوت :دار التأصيل،
1434هــ 608 ،ص.

املنتقـى البـن الجـارود يف أدلة األحكام ،ففيـه جملة وافرة
مـن أحاديـث األحـكام التـي عليها مـدار الحلال والحرام،
وهـو مرتـب عىل أبواب الفقـه .وذكر الذهبـي أنه ال ينزل
عـن رتبة الحسـن فيه إال اليسير.
وهـذه الطبعـة تحقيق جديـد للكتاب وتخريـج ألحاديثه،
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وذكر يف املقدمة أن الطبعات السـابقة قد شـابها القصور..

املسـتدرك على الصحيحين /أليب عبداللـه الحاكـم
النيسـابوري (ت  405هــ)؛ حقق نصـوص وخ َّرج أحاديثه
وعلـق عليـه وترجـم لرجالـه ووضـع مقدمتـه وفهارسـه
الفريـق العلمـي ملوسـوعة جامع السـنة النبويـة؛ إرشاف
ومتابعـة وتنسـيق سـليامن بـن عبدالله امليمان ،أمين بن
عبدالرحمـن الحنيحـن -.الريـاض :دار امليمان1434 ،هـ،
 12مـج.

هو يف ( )10أجزاء ،لكن يسـبقها مقدمة يف مجلد :دراسـة،
ويليهـا مجلد :فهارس.
والكتـاب مرجـع حديثي معروف ومشـهور ،وقد اعتمد يف
تحقيقـه على ( )16أصالً مخطوطًا.
وبهامشـه تعليقـات األمئـة البيهقي والذهبـي وابن امللقن
وابن حجر العسـقالين.

منهـج اإلمـام ابن جرير الطربي يف نقـد األحاديث /تأليف
نبيلـة زيـد الحليبـة -.الريـاض :دار املأثـور1435 ،هــ2 ،
مـج ( 1324ص) (أصلـه رسـالة دكتوراه).

دراسـة ملنهـج اإلمـام الطبري يف نقـد األحاديـث لبيـان
صحيحهـا من سـقيمها ،من خالل كتبـه املطبوعة ،ومقارنة
أحكامـه بأحـكام األمئة اآلخرين .وجعلـه يف بابني ،كل باب
منـه يف عشرة فصـول ،وهام:
منهج اإلمام الطربي يف تضعيف األحاديث.-منهج اإلمام الطربي يف إعالل األحاديث.

الخيـل يف السـنة النبويـة :جمـع وتخريـج ورشح/
عمان  :أروقة
تأليـف جنيـد محمد مصطفى السـامرايئّ -.
للدراسـات والنشر1434 ،هــ 271 ،ص (أصلـه رسـالة
جامعيـة).

84

جمـع فيـه األحاديث الواردة يف الخيـل ،وح َّرجها ،ورشحها،
وبين أهميتهـا ،وميزاتهـا من بني سـائر الحيوانـات ،وجعل
َّ
بحثه يف خمسـة فصول:
دراسة عن أهمية الحيوان وفضائل الخيول.خيـل النبـي محمـد صلى اللـه عليـه وسـلم وبعـضالصحابـة ،ودورهـا يف غزواتـه ،والعنايـة بها ،وأجـر رابطها.
الخيل :فضلها وحبها ودورها يف الجهاد وفضل إناثها.الخيل يف ضوء السنة النبوية.-النهي والكراهة املتعلقة بالخيل يف السنة النبوية.

هـذا محمـد رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم وهـذه
براهين رسـالته /عبداللـه بـن عبدالعزيز املصلـح -.ط-.2
السـعودية :املؤلـف1434 ،هــ 627 ،ص.

كتـاب نفيـس ،فيـه إعـادة لصياغـة سيرة أكـرم رسـول،
بأسـلوب معـارص ،وقـراءة يف رسـالته العظمـى ،بحجـج
مناسـبة مواكبـة للعصر ،بقلـم خبير لـه يـد يف الدعـوة
واإلصلاح ،عبداللـه املصلـح ،األمين العـام للهيئـة العامليـة
لإلعجاز العلمي يف القرآن والسـنة برابطة العامل اإلسلامي.
وجـاء كتابـه يف أربعـة فصـول:
تأمالت يف سرية نبي الرحمة صىل الله عليه وسلم.مئـة حقيقـة علميـة يف العقيـدة والترشيـع والقيـماألخالقيـة.
براهني رسالة محمد صىل الله عليه وسلم.-مئة حقيقة علمية كونية معارصة.

االنتصـار للنبـي املختـار صلى الله عليه وسـلم /سـليامن
العـريب بن صفية -.الرياض :مكتبـة دار املنهاج1435 ،هـ،
 1245ص (أصلـه رسـالة دكتـوراه مـن الجامعة اإلسلامية
باملدينـة املنورة).
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سـف ٌر جامـع يف الدفـاع عـن جنـاب املصطفـى صلـوات
اللـه وسلامه عليـهَّ ،بي فيـه مؤلفه كنه اإلسـاءة وأسـبابها
ومظاهرهـا ،وحكمهـا وآثارهـا ،ومعرفة أسـباب املسـيئني،
وكشـف مكرهـم ودسائسـهم ،ودحـض شـبههم ،وذكـر
جهـود السـلف يف نرصتـه صىل اللـه عليه وسـلم ،وإيضاح
مجـاالت النصرة ،وبيـان آثارهـا اإليجابية ،واآلثار السـلبية
للتخلـف عنها.

الفقه اإلسالمي
يف الحيـاة اإلسلامية /أحمـد بـن فريحـة الغريسي؛
تصديـر عبدالـرزاق قسـوم -.الجزائـر :ديـوان املطبوعات
الجامعيـة 1432 – 1427 ،هــ 5 ،جــ.

كتـاب يف نظـام اإلسلام ،فقـه وعقيدة بلغة معـارصة ،وزع
موضوعاتـه على خمسـة عناوين لكل جـزء ،هي:
حول العقائد والرساالت.أصول الرشيعة اإلسالمية وأحكامها.نظام املعامالت االقتصادية واالجتامعية.نظام األحوال الشخصية والجزاءات.التواصل بني األصالة واملعارصة.واملؤلـف مـن سـهل غريـس بالجزائـر ،عمـل مستشـا ًرا
مفوضـا ثالثين عا ًمـا.
ووزيـ ًرا
ً

عالقتـه باملجتمـع وبالسـلطة وباملثقـف ،ومـا دور التعليم
واملناهـج واملـدارس املذهبيـة يف تأهيـل الفقيـه؟
واملؤلـف حاصـل عىل شـهادة الدكتوراه يف الفقـه وأصوله،
عضـو هيئـة التدريـس بجامعة امللك سـعود يف الرياض.
مقاصـد الرشيعـة يف السـنة النبويـة /تأليـف سـعد
عبدالرحمـن الكبيسي -.دمشـق :املشرق للكتـاب،
1432هــ 766 ،ص (أصلـه رسـالة جامعيـة مـن العـراق).

إصلاح الفقيـه :فصـول يف اإلصلاح الفقهـي /هيثـم بـن
فهـد الرومـي -.بيروت؛ الريـاض :مركـز منـاء للبحـوث
والدراسـات1434 ،هــ 240 ،ص.

ال ينهـض الفقـه مـا مل ينهـض الفقيـه ويعاد تأهيلـه لواقع
جديـد .فالفقيه محـور العمليـة الفقهية.
وهـذه الدراسـة فصـول حـول إصلاح الفقيـه ،مـن خلال
الجـواب عـن مجموعة من التسـاؤالت ،حـول موقع الفقه
مـن خارطـة اإلصلاح ،ووظائـف الفقيـه ،وكيـف يصـوغ
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تهـدف املقاصـد الرشعيـة إىل حفـظ الديـن والنفـس
والعقـل والنسـل واملـال ،وكل مـا يحقـق هـذه املقاصد أو
يخـل بوجودهـا وحفظها
يحفظهـا فهـو مصلحـة ،وكل مـا ُّ
فهـو مفسـدة.
والسـنة النبويـة احتـوت على مقاصـد وأهـداف وغايـات
ومصالـح أرادت تحقيقهـا يف الخلـق ،وهـذا الكتـاب يعنى
بإبرازهـا ودراسـتها مـن خلال خمسـة أبـواب ،هي:
مدخل إىل مقاصد الرشيعة.مقاصـد الرشيعـة باعتبار حقيقتها وماهيتها يف السـنةالنبوية.

مقاصـد الرشيعة باعتبار القصود والحظوظ يف السـنةالنبوية.
مقاصد الرشيعة باعتبار الحكم الرشعي يف السنة.-مقاصد الرشيعة وفقه املوازنات يف السنة.

السـهو يف الصلاة والسـجود لـه /تأليـف عبدالكريـم بـن
محمـد الالحـم -.الريـاض :دار كنـوز إشـبيليا1434 ،هــ،
192ص.

نـوازل الحيـض والنفـاس /تأليـف عبدالكريـم بـن محمد
الالحـم -.الريـاض :دار كنوز إشـبيليا1433 ،هــ 186 ،ص.

فيـه بحـوث فقهيـة مهمـة فيما يعـرض للمرأة مـن حيض
أو نفـاس يف مسـائل دقيقة قـد ال تعرفها كثري من النسـاء،
ذكـر معـده أن اسـتخلصها مـن كتاب «املطلـع عىل دقائق
املسـتقنع» للمؤلـف نفسـه ،وأنـه أفردهـا بهـذا الكتـاب
للحاجـة إليها وكثرة السـؤال عنها.
ومـن عناويـن هـذه املسـائل :الحـ ُّد األعلى واألدىن لسـ ِّن
الحيـض ،الحيـض مـع الحمـل ،مـا يجـب بـوطء الحائـض،
تأخـر العـادة ،حكـم الـدم املتقطـع يف العـادة ،االسـتمتاع
باملسـتحاضة ،صلاة وصيـام املسـتحاضة ،الطهـر يف مـدة
النفـاس ،املقارنـة بين الحيـض والنفـاس.
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عـ َّرف فيـه السـهو ووقوعـه مـن النبـي عليـه الصلاة
والسلام ،وذكر املخالفات يف الصالة ،وسـجود السـهو فيها.
وهـو مسـتخلص مـن كتـاب املؤلـف «املطلع على دقائق
املسـتقنع».
مـن املسـائل التـي ذكرهـا :زيـادة الجلـوس يف غير محله،
املضي يف الركعـة الزائـدة ،إذا تر َّجـح عنـد اإلمـام خطـأ
املنبـه ،زيـادة الركـوع عمـ ًدا ،أمثلـة الذكر املشروع يف غري
محلـه ،أثـر التكبير يف غير محلـه على الصلاة ،الـكالم يف
غير مصلحـة الصلاة ،تـرك سـجود السـهو عمـ ًدا.
دور الشـهادة يف إثبـات الطلاق يف الفقـه اإلسلامي:
دراسـة مقارنـة /علي محمـد علي قاسـم -.اإلسـكندرية:
دار الجامعـة الجديـدة1435 ،هــ 103 ،ص.

رشح للمصطلحـات املاليـة يف الفقـه اإلسلامي لغويًـا
واصطالحيًـا ،باللغتين العربيـة واإلنجليزيـة ،مـع بيـان
وتحليـل ألهـم الفروق بين املصطلحات املاليـة ،وإن بدت
كل مـادة ،ومل يتطـرق
متشـابهة ،وإثبـات املراجـع تحـت ِّ
املعجـم إىل اختلاف العلماء إال عنـد الحاجة ،كما تج َّنب
ترجيـح اآلراء.

ذهـب جمهـور الفقهـاء إىل أن الطلاق يقـع بدون إشـهاد
عليـه ،وإن كان اإلشـهاد مسـتحبًّا ومندوبًـا (ور َّجـح مؤلف
الكتـاب مذهـب الظاهريـة واإلماميـة يف اإلشـهاد عليـه)،
وذكـر الشروط الواجـب توافرهـا يف الشـاهدين ،ورجـوع
الشـهود عـن الشـهادة بالطلاق ،وبحـث توثيـق الطلاق
وكيفيـة علـم الزوجـة به..

التفكير الفقهـي يف املعاملات املعارصة بني مراعاة شـكل
العقـود املاليـة وحقيقتهـا :منـاذج تطبيقيـة /عبداللـه بن
مـرزوق القـريش -.بيروت؛ الريـاض :مركـز منـاء للبحـوث
والدراسـات1434 ،هـ 271 ،ص.

معجـم إرسا للمصطلحـات املاليـة اإلسلامية :عـريب
_ إنجليـزي = ISRA COMPENDIUM FOR
 / ...ISLAMIC FINANCIAL TERMSاألكادمييـة
العامليـة للبحـوث الرشعيـة -.كـواال المبـور :األكادمييـة،
 1431هــ 569 ،ص.
مراجعـة للتفكير الفقهـي املعـارص يف نظـره للعقـود
املعـارصة :هـل ينظـر إىل شـكلها أم إىل مضمونهـا؟ وهـل
ينظـر إىل املقاصـد أم املظاهـر؟ مـع بيـان تأثـره باملـدارس
الفقهيـة القدميـة.
والنماذج التطبيقيـة التـي ق َّدمهـا الباحـث يف هـذه
الدراسـة :املرابحـة لآلمـر بالشراء ،املشـاركة املتناقصـة،
التـو ُّرق املصريف.
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عقـد الذ َّمـة :أحكامـه وآثـاره يف الفقـه اإلسلامي /محمد
سـيد أحمـد عامر -.اإلسـكندرية :مكتبة الوفـاء القانونية،
1432هــ 723 ،ص( .أصلـه رسـالة جامعية مـن األزهر).

يرتتـب على عقـد الذمة متكني غري املسـلمني من السـكنى
بين املسـلمني يف دار اإلسلام ،وميتـاز عـن العهـود األخرى
التـي ت ُعقـد بني املسـلمني وغريهـم بأنه عقد مؤبَّـد والزم.
أبواب الكتاب األربعة:
تعريف عقد الذمة ومقوماته وانتهاؤه.حقوق أهل الذمة.التزامات أهل الذمة.-إجراء أحكام اإلسالم عىل أهل الذمة.

صناعـة الربـا :دراسـة نقديـة للنظـام االقتصـادي الربوي/
سـمري عابـد شـيخ -.جدة :املؤلـف1434 ،هــ 415 ،ص.
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أصبحـت الفوائـد الربويـة الركـن الركين يف اقتصاديـات
أيضـا السـ ُّم الزعـاف لتلـك االقتصـادات
العـامل ،لكنـه ً
واملجتمعـات .فالحيـاة االقتصاديـة بالفائـدة تـؤدي إىل
الهاويـة ،وتخليـص االقتصـاد العصري منهـا أصبـح تحديًـا
يقتضي إميانًـا قويًّـا وإرادة صلبـة..
وهـذه دراسـة يف نقـد النظـام االقتصـادي الربـوي ،مـن
خلال بيـان األزمـات االقتصاديـة وغريهـا ،وذكـر البدائـل
عـن النظـام الربـوي.
ين عا ًمـا لالتحـاد الـدويل للبنـوك
واملؤلـف عمـل مـدة أم ً
اإلسلامية..
املراهـم يف أحـكام فسـاد الدراهـم :أحـكام التعامـل
بالنقـود املغشوشـة وحكـم ما ترتـب منهـا يف الذمة /أليب
العبـاس أحمـد بـن عبدالعزيـز الهلايل السـجلاميس (ت
 1175هــ)؛ ضبطـه وحققـه وصنع فهارسـه عصـام محمد
الصـاري -.بيروت :دار ابـن حـزم1434 ،هــ 154 ،ص.

بحـث موسـوعي يف األحـكام الرشعيـة واآلراء الفقهيـة
للطفولـة ،تنـاول فيها املؤلف أحكام العبـادات واملعامالت
واألحـوال الشـخصية والعقوبات املتعلقة باألطفال بشـكل
مفصـل ،إضافـة إىل بـاب يف مسـائل متنوعة.
َّ
وركـز على الحقـوق املتعلقـة بالطفـل؛ لكونـه ضعيفًـا
محتا ًجـا ،وأن املسـؤولية تجاهـه عظيمـة.
وبين اسـتقاللية الرشيعـة اإلسلامية ومتيزهـا يف عـامل
َّ
الطفولـة ،بعيـ ًدا عـن الضغـوط االجتامعيـة والرصاعـات
الطبقيـة واالضطرابـات النفسـية واآلثـار السـلبية ،وأن
أحكامهـا ملناحـي الطفولـة جـاءت بطريقـة متوازنـة
ومتكاملـة.
ذكـر فيـه حكـم املعاملـة بالنقـد املغشـوش ،ومـا يجـب
القضـاء بـه يف زمـن انقطـاع املعاملـة باملغشـوش ،ومـن
ترتبـت يف ذمتـه نقـود مـن سـكة معينـة ثم ُعدمـت تلك
تغير سـعرها بالنقـص أو الزيـادة..
السـكة ،أو َّ

أحـكام القتـل يف الرشيعـة اإلسلامية /عبدالوهـاب بـن
عبداللـه -.مصر :مكتبـة العلـوم والحكـم1434 ،هـ340 ،
ص.

أحـكام الطفولـة يف الفقـه اإلسلامي /تأليـف أحمـد
عمان :وزارة الثقافـة1434 ،هـ607 ،
مصطفـى القضـاةَّ -.
ص.

بحـث يتعلـق بأحـكام القتـل والتحذيـر منـه ،وعاقبـة من
قتـل يف الدنيـا واآلخـرة إن مل يتـب مـن ذنبه.
وذكـر فيـه املؤلف أقـوال أهل العلـم ،وخاصـة املتقدمني،
مـع ذكر الفتـاوى الخاصة مبسـائله.
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تجديـد فقـه السياسـة الرشعيـة :الشـورى أمنوذ ًجـا /خالد
بـن عبداللـه املزينـي -.بيروت؛ الريـاض :مركـز منـاء
للبحـوث والدراسـات1434 ،هــ 160 ،ص.

النظـام السـيايس يف اإلسلام /تأليـف شـوكت محمـد
عل ّيـان -.ط -.2الد ّمام :مكتبة املتنبي1432 ،هـ 485 ،ص.

تشـخيصا
مقترح ملراتـب النظر يف فقه السياسـة الرشعية،
ً
وتوصيفًـا وتنزيلاً ،مـع دراسـة كل مرحلـة ،واملفاهيـم
املرتبطـة بهـا ،واملسـالك املوصلـة إليهـا.
وفيـه تطبيـق ملفهـوم أهـم مفاهيـم السياسـة الرشعيـة،
وهـو مفهـوم (الشـورى) ،وبحـث يف أسـباب غمـوض هذا
األمنـوذج يف الفقـه اإلسلامي ،محاوالً االنتقـال به كمفهوم
نظـري إىل مفهـوم إجرايئ.
وهـو حلقـة مـن سلسـلة «قـراءات يف الخطـاب الرشعي»
التي تعتني بالدراسـات املتجهة نحـو تحليل هذا الخطاب
وتطويـره ومراجعته.
واملؤلـف حاصـل على الدكتـوراه يف الفقـه والسياسـة
الرشعيـة مـن الرياض ،صاحـب مشـاركات يف اإلعالم املريئ
واملؤمتـرات الدوليـة مـع كتابـات صحفيـة.

تحـدث فيه املؤلف عن نشـأة الدولة اإلسلامية ،وموضوع
الخالفة يف النظام السـيايس اإلسلامي ،والسياسـة الخارجية
والداخليـة للدولـة اإلسلامية ،والسـلطات الثلاث يف
السياسـة الرشعيـة والنظـم الوضعيـة ،ومظاهـر تطبيـق
النظـام السـيايس يف السـعودي.
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واملؤلف أسـتاذ الرشيعة اإلسلامية بعـدة جامعات يف بالد
الحرمني.

علـم الحسـبة بين النظريـة والتطبيـق /أحمـد محمـد
رشيـف املنبجـي؛ مراجعـة وتقديـم هاشـم محمـد علي
مهـدي -.بيروت :دار طـوق النجـاة1434 ،هــ 2 ،مـج.

جمع فيه بني كتابني له:
األول :مصـادر الحسـبة يف الدولـة اإلسلامية ،واآلخـر:
تحقيـق بـاب الحسـبة مـن موسـوعة «األقنـوم يف مبـادئ
العلـوم» للفـايس.
واألول نظري ،واآلخر تطبيقي.
موسـعة يف املصـادر التـي تناولـت الحسـبة،
األول دراسـة َّ
وفيـه بيـان لـدور املحتسـب والحسـبة يف املجتمـع.
والثـاين :تحقيـق لعلـم الحسـبة وتطبيـق ألحكامهـا على
اختلاف الزمـان واملـكان ،واختلاف األعـراف والتقاليـد.

األمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكر صمام األمـان لألمة
اإلسلامية /عماد حسـن أبـو العينين -.املنصور :مؤسسـة
اإلميـان؛ غلاف :القاهـرة :مكتبـة جزيرة الـورد1432 ،هـ،
 223ص.
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مـن أهـم اآلثـار التي يحققهـا األمر باملعـروف والنهي عن
املنكـر :هدايـة اإلنسـان ،فـر ًدا كان أم مجتم ًعـا ،فتجعلـه
يحكِّـم مفاهيـم اإلسلام وقيمـه يف عقلـه وقلبـه وإرادته.
جعـل املؤلـف بحثـه يف مثانيـة فصـول ،تحـدث فيهـا عـن
صفـات اآلمريـن باملعـروف الذاتيـة والسـلوكية ،ومـا ورد
يف وصفهـم يف القـرآن الكريـم ،ومراحـل اآلمـر باملعـروف،
ووسـائل األمـر ،وآثـار التخلي عنـه ،وتاريخـه ،وفصـل عن
سير اآلمريـن باملعـروف والناهين عن املنكـر ،وفصل أخري
عـن األمـر باملعـروف مـع حـكّام العرص.

بيـان اإللبـاس يف فنـون اللباس /شـمس الديـن محمد بن
أحمـد الذهبـي (ت  748هــ)؛ تحقيـق علي بـن أحمـد
الكنـدي املـرر ،وائـل بـن صدقـي -.أبـو ظبـي :مؤسسـة
بينونـة للنشر؛ الريـاض :ركـن بينونـة للنشر1435 ،هــ،
 168ص.

عـ َّرف مؤلفـه املصطلحـات املتعلقـة بالجنسـية ،وموقـف
الرشيعـة اإلسلامية مـن الجنسـية ،واآلثـار املرتتبـة على
الجنسـية للسـابق والطـارئ ،مـع مقارنـة باألجنبـي ،اآلثار
على املسـتوى الداخلي (الشـخيص ،األُ َسي) ،ثـم على
املسـتوى الـدويل ،مـن خلال تصـدي الدولـة لحاميـة
مواطنيهـا وعدم تسـليمهم ،وأشـكال التعويـض عن الرضر
الواقـع على الفـرد (األجنبـي).

يف األحـكام الرشعيـة يف اللبـاس والزينـة ،مـع ذكـر األدلـة
مـن اآليـات واألحاديـث.
مـن عناوينـه :األلـوان املكروهـة يف اللبـاس ،االلتحـاف
بالحريـر ،زخرفـة الجـدر ،العامئـم التـي فيهـا طـرز حرير،
األواين املضبَّبـة ،اسـتعامل املكحلـة الفضـة وغريهـا ،تحلية
الكتـب بذهـب أو فضـة ،الدعـاء وقـت اللبـاس.
آثـار اكتسـاب الجنسـية :دراسـة مقارنـة بالرشيعـة
اإلسلامية /هـاين عبداللـه درويـش -.اإلسـكندرية :دار
الجامعـة الجديـدة1435 ،هــ 297 ،ص (أصلـه رسـالة
جامعيـة).

تعـدد األحـزاب السياسـية يف الدولة اإلسلامية املعارصة/
عـادل عبدالفضيـل عيـد ،السـيد طلبـة عيل اإلسـكندرية:
دار التعليـم الجامعـي1435 ،هـ 451 ،ص.

فصوله:
تعريف األحزاب السياسية ونشأتها وأنواعها.مرشوعيـة تعـدد األحـزاب السياسـية يف الدولـةاإلسلامية املعـارصة.
حقـوق األحـزاب السياسـية يف الدولـة اإلسلاميةاملعـارصة.
واجبـات األحـزاب السياسـية يف الدولـة اإلسلاميةاملعـارصة.
الرقابـة املاليـة يف النظـام اإلسلامي /عبدالوهـاب
عبدالقـدوس الوشلي -.اإلسـكندرية :دار املطبوعـات
الجامعيـة1435 ،هــ 164 ،ص.
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ذكـر صعوبـة كتابـة تاريـخ املاسـونية ومنظامتهـا الرسية،
ثـم تحـ َّدث عنهـا عنـد األتـراك ،واإليرانيين ،واملرصيين،
والـدول العربيـة األخـرى ،وفصـل خـاص عـن األمير
عبدالقـادر الجزائري واملاسـونية ،ثم املاسـونية بني اليهود،
وأخي ًرا بين شـعوب إندونيسـيا.
واملؤلف من إيران.

اللغة
يبحـث يف أجهـزة الرقابـة ودواوينهـا وأشـخاصها يف الدولة
اإلسلامية ،وسـلطاتها الرقابيـة ووسـائلها يف الرقابـة،
ومقارنتهـا مبـا يقابلهـا يف الفكـر الحديـث .ثـم الرقابـة
الخارجيـة ،من قبل مؤسسـات متخصصة ،كنظام الحسـبة،
وواليـة املظـامل ،إضافـة إىل الرقابـة الفرديـة والجامعيـة..

رشح أرسار البالغـة لإلمـام عبدالقاهـر الجرجـاين املتـوىف
سـنة  471هــ /محمـد إبراهيـم شـادي -.املنصـورة :دار
اليقين1434 ،هــ 879 ،ص.

العلوم االجتماعية
تاريـخ الحـركات واألنشـطة املاسـونية الرسيـة يف الـدول
اإلسلامية /تأليـف عبدالهـادي حائـري؛ ترجمـة عـادل
عبداملنعـم سـويلم ،منى أحمـد حامد -.القاهـرة :املكتب
املصري للمطبوعـات1434 ،هــ 180 ،ص.
قـال الشـارح :وجدتنـي بعـد أن شـيَّبني الـدرس البالغـي
والنقـدي أقـف أمـام بعـض عبـارات عبدالقاهـر الجرجاين
تبين يل أنهـا
يف كتابـه «أرسار البالغـة» حائـ ًرا يف فهمهـاَّ ،
ال ت ُفهـم إال يف سـياقها مـن املوضـوع الـذي وردت يف
إطـاره ،فأخـذت عىل نفسي أن أقرأ هذا الكتـاب موضو ًعا
موضو ًعـا ،وصفحـة صفحـة ،وسـط ًرا سـط ًرا ..ثـم رشحـه،
وذكـر منهجـه يف هـذا الشرح ،كما رشح من قبـل «دالئل
اإلعجـاز».
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داعـي الفلاح ملخ ِّبـآت االقتراح /ملؤلفـه محمـد علي بـن
محمـد علاّن الصديقـي (ت  1057هــ)؛ تحقيـق محمـد
سـامل الدرويـش ،عـز الديـن أحمـد عبدالعـايل -.مرصاتـة،
ليبيـا :أكادمييـة الدراسـات العليـا :دار ومكتبـة الشـعب،
1431هــ 2 ،مج.

رشح لكتـاب «االقتراح يف علـم أصـول النحـو» لإلمـام
السـيوطي ،تتبـع يف االقتراح بالشرح كلمـة بكلمـة.
وأشير إىل أنـه سـبق تحقيقـه موز ًعـا يف أكثر مـن رسـالة
علميـة بجامعـة األزهـر ،منها للباحث سـعد منصور عرفة،
1397هــ (دكتوراه).

تدليـس ابـن مالـك يف شـواهد النحـو :عـرض واحتجـاج/
فيصـل بن علي املنصور -.الريـاض :دار األلوكة1435 ،هـ،
194ص.
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يثبـت املؤلـف أن ابـن مالك (ت  672هــ) صاحب األلفية
املشـهورة يف النحـو ،وضـع ( )688بيـت مـن الشـعر يف
كتبـه ،واستشـهد بهـا على كثير من مسـائل النحـو .وهي
غير منسـوبة ،تفـ َّرد بها ابن مالـك ،كلها ال يوجـد يف كتاب
قبله .
وتوصـل إىل أن ( )43بيـت منهـا منسـوب إىل ابـن مالـك،
َّ
أو رجـل مـن طيِّـئ ،وأن معظمهـا وضعـت بعـد عصر
االحتجـاج ،وأن واضعهـا هـو نفسـه يقي ًنـا ،بدليـل التفـرد،
والنسـبة ،واللفـظ ،واملعنـى ، ،وأن الصحيح يف الحكم عليه
هـو وصفـه بالتدليـس  ،وأنـه ال يجـوز أن يُرمـى بالكذب،
وال أن يب َّرأ ألبتـة ،وأنهـا مل يبتـدع بهـا شـيئًا مـن األحـكام،
وإمنـا أوهـم َمـن بعـده بأنهـا مـن الشـعر الذي يحتـج به،
فاتكـؤوا عليهـا يف ترجيـح بعـض األقـوال.
املعنـى واحد واللهجـات متعددة /البـدراوي عبدالوهاب
زهـران -.القاهـرة :دار العامل العـريب1434 ،هـ 270 ،ص.

االزدواجيـة اللغويـة األ ّمـارة :ارتبـاك الهويـة وتصدعهـا:
املغـرب واملشرق /محمود الـذوادي -.تونس :تبر الزمان،
1434هــ 245 ،ص.

يتنـاول ظاهـرة االختلاف اللفظـي الناشـئ عـن اختلاف
اللهجـات العربيـة املتباينـة ،مـع اتفاقهـا جمي ًعـا يف داللـة
املعنـى ،رغـم اختالفهـا لفظيًـا ،ثـم يرصـد ذلـك بأمثلـة
شـارحة مـن القامـوس اللغـوي.
مثاله :الرغبة واإلرادة:
يقولون يف بعض البالد العربية :أب َغى ،أي :أريد.
ويف بالد عربية أخرى يقولون :تريد  ،إيش تريد.
ويف اإلمـارات والكويـت تقـول الفتـاة لصديقتهـا :أبيكش،
أريـدك ،أو أريـد ِ
ِ
منك شـيئًا.
أي:
ويف مصر يقولـون :عايـز ،أو عـاوز ،أو أنا عايـزك ،أو تقول
الفتـاة لصديقتها :أنـا عايزاك.
وهذه االستعامالت كلها عربية صحيحة.
فأبغى :يعني يريد...
َ
أي يشء تريد.
أما قولهم :إيش تريد ،أيَّ :
أمـا عـاوز أو عايـز ،فهي مـن :عاز اليشء يعـوزه ،أي :طلبه
وابتغاه وأراده...
وهـذا الكتـاب هـو آخر مـا كتبه املؤلـف قبل وفاتـه ،وقد
أتـم تأليـف مادتـه ،وحالت وفاتـه دون كتابـة مقدمة له.
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هـي اللغـة األم عندمـا يرتاجـع اسـتعاملها لصالـح لغـة
ثانيـة دخيلـة ،ويعنـي باأل ّمـارة عندمـا يأخـذ املـرء يف لوم
نفسـه على اسـتعامله لغـة أجنبية بـدل لغتـه األصلية ،يف
شـؤونه الخاصـة والعامـة .وقـد ُرصـدت هـذه الظاهـرة،
وإن مل تكـن باألكرثيـة ،لـدى سـكان املجتمعـات املغاربية
والخليجيـة بصفـة خاصـة ،ويتعاطـف معهـا املثقفـون
واملتعلمـون ،حيـث مييلـون إىل اسـتعامل اللسـان األجنبي
أكثر مـن العـريب .ويـرى املؤلـف أن هـذا يعـ ُّد تآمـ ًرا عىل
اللغـة العربيـة.
وبحث املؤلف موضوعات كتابه من خالل أربعة أبواب:
اللغة رمز متيِّز اإلنسان يف العقل والنقل.تشخيص وضع اللغة العربية يف الوطن العريب.اللغة الفرنسية األ ّمارة باملجتمعات املغاربية.معامل االزدواجية اللغوية األ َّمارة باملجتمع التونيس.-

األدب
ديـوان حـروب الردة /جمعه وحققـه ورشح غريبه وعلق
عمان :دار جهينـة،
عليـه محمـود عبداللـه أبـو الخيرّ -.
1435هـ 765 ،ص.

يحـوي قصائـد ومقطعـات وأبياتًـا مفـردة ،مما ورد يف
حـروب الـردة ،بلـغ مجموعهـا ( )1419بيـت .وقـد رتـب
قوافيهـا هجائيًـا ،وأ َّخـر الرجـز .وحقـق نسـبة بعضهـا إىل
أساسـا عىل
أصحابهـا ،وقـ َّدم تعريفًا موج ًزا للشـاعر يعتمد ً
موقفـه مـن حـروب الـردة ،أو ر َّدتـه ،وأتبـع ذلـك بطائفـة
مـن املصـادر .كام خ َّرج األشـعار من مصادرهـا ،وقارن بني
مفصلـة.
الروايـات ،وجعـل يف آخرهـا فهـارس َّ
وأنجـز هـذا العمـل بعـد قـول مؤلفـه :هـو اهتمام مبني
على اقتنـاع بـأن هـذا األدب مل ينـل مـا هو جديـر به من
العنايـة ،وال يتكافـأ مـع مـا ينطـوي عليـه مـن أهميـة:
لغويـة ،أدبيـة ،فكريـة وتاريخيـة.
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ديـوان اإللهيـات والنبويـات /الشـاذيل عطـاء اللـه (ت
 1411هــ)؛ تحقيـق عبدالرحمـن الكبلوطـي -.قرطـاج،
تونـس :املجمـع التونسي للعلـوم واآلداب والفنون (بيت
الحكمـة)1430 ،هــ 607 ،ص.

يشـتمل عىل أكثر من ( )200قصيدة ومقطوعة يف الشـعر
اإلسلامي ،أغلبها قصائد كان يبعث بها الشـاعر إىل الكعبة
الرشيفـة يف مكـة املكرمـة ،وإىل مقام الرسـول األكرم عليه
الصلاة والسلام يف املدينـة املنـورة لتقـرأ هنـاك ،وقـد
رضعاتـه وابتهاالتـه وشـوقه وحبـه للرسـول صىل
ض َّمنهـا ت ُّ
اللـه عليـه وسـلم ،وفيهـا إميـان صـادق ،وروح إسلامية
عاليـة ،يف بالغـة قـول وجمال تصوير.
يقول يف قصيدة (يا رسوالً لسائر الخلق):
األنـام َ
إليـك أُهـدي
فيـا خي َر
ِ
نظمـت
تحيّـايت وأحسـ َن مـا
ُ
والشـاعر مـن القيروان ،وصـدر ديوانـه – الـذي كان
مخطوطًـا – مبناسـبة اختيـار القيروان عاصمـة للثقافـة
اإلسلامية سـنة  2009م.

نظـرة رشعيـة يف كتابـات وروايـات تـريك الحمد /سـليامن
بـن صالـح الخـرايش -.الريـاض :املؤلـف1433 ،هــ305 ،
ص.

دراسـة رشعيـة نقديـة لثالثـة مـن كتـب املذكـور ،هـي:
الثقافـة العربية أمـام تحديات التغيري ،دراسـات أيدلوجية
يف الحالـة العربيـة ،روايته الثالثية :أطياف األزقة املهجورة.
ومن رؤوس موضوعات الكتاب:
الحمـد يزعـم أن حيـاة الرسـول صىل الله عليه وسـلممتناقضة.
تـريك الحمـد يتنقـص يف ثالثيته :اللـه َ ومالئكته وكتبهورسـله ودينه وعبـاده الصالحني.
تنقص الحمد قبيلة النبي صىل الله عليه وسلم.أوجـه التشـابه بين ثالثيـة تـريك الحمد وثالثـة نجيبمحفوظ.

العلوم
الـرواد :العصر الذهبـي للعلـوم العربية /جيـم الخلييل-.
بيروت :رشكـة املطبوعـات للتوزيـع والنشر1434 ،هــ،
 317ص.
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نظريـات وقوانين واخرتاعـات يف مختلـف مياديـن العلـم
والفكـر واألدب ،طرحهـا الخوارزمـي والبيروين وابن سـينا
وابـن الهيثـم وابـن حيـان والـرازي والفارايب وابـن خلدون
والجاحـظ وعمـر الخيام وسـواهم ،سـ َّجلوا فيها سـبقًا عىل
الغـرب ،الـذي اسـتلهم منهـم الكثري وب َنـى عليه.
يتلقـف الكتـاب كل ذلـك ،مضيفًـا إليـه الوجـوه األخـرى
ألولئـك العلامء ،بأسـلوب أشـبه بالرواية ،مـع بعض الصور
التوضيحية.
واملؤلف أستاذ الفيزياء النظرية ،عراقي األصل.
الفاكهـة وقايـة وعلاج /سـلوى أنـور خفاجـي ،نجـوى
سـلمي زايـد ،نهـاد مصطفـى عبدالجـواد -.القاهـرة :دار
السلام1434 ،هــ 246 ،ص.

دعـوة إىل غـذاء آمـن ،ودواء مبركبـات طبيعيـة ،وبعد عن
ضرة بالصحـة ،لتنشـئة أقويـاء
املص َّنعـات الكيميائيـة امل َّ
أصحـاء يف البنيـة والعقـل.
وتتمثـل القيمـة الغذائيـة ملحاصيـل الفاكهـة يف احتوائهـا
على ألياف سـليولوزية تفيد يف عمليـات الهضم ،وأحامض
نباتيـة تحافـظ على قلوية الـدم ،وتنشـط األمعـاء ،ومواد
دهنيـة ،وأملاح معدنيـة ،ومجموعـة فيتامينات..
والكتـاب تعريـف وتحليـل ملجموعـة كبيرة مـن الفاكهة،
تعريـف بهـا ،وبيـان لقيمتهـا الغذائيـة ،وفوائدهـا الطبية
والعالجيـة ،وتحذيـرات مما يلـزم فيها.
أرضار الوجبـات الرسيعـة واملرشوبـات الغازيـة ،والبدائل
الصحيـة /ميسرة محمـد حسـن -.القاهـرة :دار زهـور
املعرفـة والربكـة1434 ،هــ 127 ،ص.

بيَّنـت فيـه الكاتبـة األرضار الناتجـة عـن تنـاول الوجبـات
الرسيعـة ،التـي انتشرت برسعـة وحظيـت بإقبـال النـاس
عليهـا ،دون النظـر إىل آثارهـا السـلبية.
ومـن األرضار التـي ذكرتهـا لألطفـال نتيجـة تناولهـم لهـا:
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إصابتهـم بالربـو الشـعبي ،والكسـل ،وتراجع نسـبة الذكاء
عندهـم ،وتسـوس األسـنان ،والبدانة.
أمـا املرشوبـات الغازيـة ،فقد ذكرت من األمـراض الناجمة
عـن تناولهـا بكثرة :منـع امتصـاص الكالسـيوم ،الفشـل
الكلـوي ،اإلصابـة بالنقـرس ،عسر الهضـم ،تعفـن خاليـا
الجسـم ،هشاشـة العظـام.
ثم ذكرت البدائل للوجبات واملرشوبات.
واملؤلفة حاصلة عىل الدكتوراه يف الكيمياء.
كيـف تتخلص من الصداع /هيـام رزق ،معصومة عالمة-.
بريوت :دار القلم ،بعد 1430هـ 95 ،ص.

يوقـف فيـه عىل األسـباب املسـببة للصـداع ،ويضـع خطة
وقائيـة يوميـة للتخفيـف منـه ،ويبني مـا هو مناسـب وما
هو مضر مـن الغذاء.
ومـن أنـواع الصـداع املذكـورة :صـداع القلـق ،والتوتـر،
والصـداع التكتلي ،وصـداع التقلبـات املناخيـة ،والناتجـة
عـن تنشـق الروائـح ،وعـن السـعال ،وعـن االمتنـاع مـن

تنـاول الطعـام ملـدة طويلـة ،ومـا هـو ناتـج عـن تنـاول
الـدواء ،وصـداع التمرينـات الرياضيـة ،وصـداع التسـوق
والضجيـج ،وصـداع الكافيين ،وموضـوع الصـداع عنـد
األطفـال..
صحـة العين وسلامة البصر /معصومـة عالمـة -.بريوت:
دار القلـم ،بعـد 1430هــ 112 ،ص.

يطلـع القـارئ على كيفيـة محافظتـه على بصره ،وقائيًـا
وغذائيًـا ،وبتنظيـم حياتـه اليوميـة املؤثـرة على العين،
ويرشـده إىل مواجهـة أي معانـاة أو اضطرابـات تصيـب
البصر أو األجفـان ،وفيـه حديـث عـن تأثير السـكر،
والشـمس على صحـة العين ،وحلـول لعلاج الهـاالت
السـوداء.

الفنون
جامليـات اإليقـاع يف الفـن اإلسلامي /علي عبداللـه-.
عمان :دار آمنـة 1434 ،هــ 205 ،ص.
ّ
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يشـكل اإليقاع نقطـة االلتقاء بني الفنـون ،ويأخذ مفهومه
الجمايل مـن عنـارص التكوين الفنـي ،ويبـدو بأبهى صوره
يف تحقيـق التجانـس والتوافـق ،الـذي يشـ ُّع بتأثرياتـه
وجاملياتـه على مجمـل الحياة.
ففـي فـن العمارة يتحقـق اإليقـاع مـن خلال الوظيفـة
النفعية والجانب الشـكيل الجاميل ،ويف النحت والتجسـيم
مـن خلال القياسـات والنسـب ،ويف فنـون السيراميك
والخـزف مـن نسـق بريقهـا الزجاجـي واملعـدين وألوانهـا،
ويف الخـط والزخرفـة مـن أشـكال الحـرف ورسـوماته ،ويف
الفنـون التشـكيلية يأخذ حصته الكبرية مـن الظل والنور..
واملؤلف رئيس اللجنة الوطنية العراقية العليا للموسـيقى،
وأسـتاذ يف كلية الفنون الجميلة بجامعة الريموك.
تـذوق الجمال يف فـن الخـط العـريب /علي بـن سـليامن
الوهيبـي -.الخـرج ،السـعودية :املؤلـف1435 ،هــ218 ،
ص.

سـلط فيـه الضـوء على بعـض القضايـا واملوضوعـات
املتعلقـة بفـن الخط العـريب ،متضم ًنـا يف صدارتـه التذوق
الفنـي والرتبيـة الجامليـة ،ثـم اسـتعرض أنـواع الخـط
وصـوره ،وأتبعـه بفصـل عـن معايير الجمال يف الخـط
وأسـس نقـده ،ثـم ذكر مشـاهري الخط ،وتعليـم الخط بني
ماضيـه وحـارضه ،والفصـل األخير قـراءة نقديـة تحليليـة
مقارنـة يف الفنـون الخطيـة.

األصـول الفنيـة لتصاويـر املسـكوكات اإلسلامية حتـى
سـقوط بغداد  656هـ 1258 ،م /تأليف عبدالله خورشيد
قـادر -.بيروت :الـدار العربيـة للموسـوعات1433 ،هــ،
 479ص.

فصوله األربعة:
ملحـة يف تاريـخ املسـكوكات منـذ نشـأتها حتـى نهايةالعرص الراشـدي.
موقف اإلسالم من التصوير.املسـكوكات املصـورة يف اإلسلام حتـى نهايـة الخالفـةاألموية.
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 املسـكوكات املصـورة يف اإلسلام حتـى نهايـة الخالفةالعباسية.

هـذا الخـزف ،مـن نواحـي الرتبـة ،والشـكل ،والزخـارف،
وزخـارف ظاهـر اإلناء.

واملؤلـف مديـر املعهـد العراقـي لصيانـة اآلثـار والرتاث يف
أربيل.

التاريخ والتراجم

خـزف دمشـق اإلسلامي املحفـوظ يف املتحـف الوطنـي
بدمشـق :مـن القـرن  18 - 13م /منـى املـؤ ِّذن -.دمشـق:
املديريـة العامـة لآلثـار واملتاحـف1434 ،هــ 216 ،ص.

جهـد ميـداين ،عـن الخـزف اإلسلامي بدمشـق على مدى
قـرون ،مـن خلال مـا هـو محفـوظ يف املتحـف الوطنـي
بدمشـق ،الخـزف الوحيـد اللـون ،ومتعـدده ،وذو الربيـق
املعـدين ،وذو الزخارف السـوداء ،والخـزف املزيَّن بزخارف
سـوداء وخرضاء ،وسـوداء وزرقاء ،والزرقـاء فقط ،والخزف
املحـزوز ،كما تحدثـت املؤلفـة عـن أمنـاط البلاط الخزيف
الدمشـقي يف العرصيـن اململـويك والعثماين ،ثـم سمات
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املفاهيم الجغرافية الطبيعية يف الفكر اإلسلامي يف القرن
عمان :دار
الرابـع الهجـري /تأليف هبة سـامل السـلطانّ -.
زهران1434 ،هـ 313 ،ص.

يهـدف الكتـاب إىل توضيح املفاهيـم الطبيعية التي وردت
يف التراث الجغـرايف اإلسلامي يف حقولـه املختلفـة ،ويهتم
يف الدرجـة األوىل باملفاهيـم الطبيعيـة يف كل حقـل مـن
حقـول الجغرافيـا اإلسلامية ،وذلك من خالل سـتة فصول،
هي :
التطور التاريخي للفكر الجغرايف اإلسالمي.املفاهيم الطبيعية يف الفكر الجغرايف اإلسالمي.-املفاهيم املناخية...

املفاهيم الجيومورفولوجية (أشكال سطح األرض)..املفاهيم الهيدرولوجية..املفاهيـم الجغرافيـة الحيويـة يف الفكـر الجغـرايفاإلسلامي.
وض َّمنـت الباحثـة الفصـل األول منـه (خصائـص الفكـر
الجغـرايف يف القـرن الرابـع الهجـري) ،وهـي :االهتمام
بالخرائـط ،النضـج العلمـي ،اسـتقالل علـم الفلـك ،تبلـور
الجغرافيـا الوصفيـة وتعـدد فروعهـا ،الرحلات ،اعتماد
املنهـج العلمـي.

موانـح األنـس برحلتـي إىل وادي القدس /مصطفى أسـعد
بـن أحمـد اللقيمـي (ت 11178هــ)؛ تحقيـق و دراسـة
عبداللـه بـن عبدالعزيـز بـن الشبراوي -.القاهـرة :دار
الرسـالة1434 ،هــ2013 ،م 400 ،ص.

رحلـة املؤلـف إىل القـدس ،ابتدأهـا مـن دميـاط عـام
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1143هــ ،وصف فيهـا املدن واملآثر التي مـ َّر بها ،والعلامء
الذيـن التقـى بهم ،وأورد أقوالً وآثـا ًرا يف القدس وما حولها
وخاصـة املسـجد األقصى ،فـكان الوصف بقلم عـامل مؤرخ
خبير أكرث مـن وصـف ر ّحالة.
وال تقديم للكتاب ،وال تعريف باملؤلف ،وال فهارس!
وأشير إىل أنه سـبق صـدور مخترص لهذه الرحلـة يف العام
الهجـري نفسـه2012( ،م) ،عـن الهيئـة السـورية للكتـاب
بعنـوان :تهذيـب موانـح األنـس برحلتـي لـوادي القـدس
للقيمـي /هذَّبهـا و حقَّقهـا ريـاض عبدالحميد مـراد351 ،
ص.
رضاء خدمـوا القـرآن وعلومـه /عبدالحكيـم
علماء أ ّ
األنيـس -.ديب :جائـزة ديب الدوليـة للقـرآن الكريـم،
1434هــ 145 ،ص.

يتنـاول حيـاة ( )43عاملًـا مـن املكفوفين ،ممـن خدمـوا
مفسون
القـرآن وعلومـه ،عىل اختالف األمصـار واألعصارِّ ،
ومقـرؤون ،ومؤلفـون مـازال النـاس ينتفعـون بآثارهـم،

ومد ِّرسـون معلِّمـون ،وقفوا حياتهم إلقـراء القرآن بقراءاته
املتعـددة ..فلـم يُعقهـم فقـ ُد البصر عـن بلـوغ درجـات
عاليـة يف العلـم والتبحـر فيـه.
البسـتان يف ذكـر العلماء واألوليـاء بتلمسـان /محمـد بن
محمـد بـن مريـم املليتـي املديـوين (ت بعـد 1025هــ)؛
تحقيـق عبدالقـادر بوبايـة -.بريوت :دار الكتـب العلمية،
1435هـ 608 ،ص.

تنـاول فيـه شـخصيات إسلامية ،علماء وأدبـاء ،أو آثـا ًرا
إسلامية ألدبـاء ،ودراسـة يف أدبهـم وآثارهـم ،ومقـاالت
ذيَّلهـا يف آخر كتابه ،من عناوينها :إسلامية األفكار ليسـت
باألسماء فقـط ،نحـن يف حاجـة إىل املثقف اإلسلامي قبل
املفكـر اإلسلامي ،التفكير الثقـايف عنـد أنصـار التغريـب
ومناوئيـه ،التفكير اإلسلامي يف األدب.
أجمـل النقـوش يف أبطال البلـوش /عبدالحكيـم بن بهادر
البكتـي البلـويش -.بيروت :االنتشـار العـريب1435 ،هــ،
 734ص.
فيـه ذكـر عدد كبير من العلامء والصلحاء الذين عاشـوا يف
تلمسـان وأحوازهـا بالجزائر ،وأسـهموا يف الحركـة العلمية
شـخصا،
والثقافيـة باملنطقة يف عهده ،بلغ عددهم ( )182
ً
ورتبهـم عىل حـروف املعجم ،مبتدئًا باسـم أحمد.
شـخصيات وأفـكار /فـاروق صالح باسلامة -.بريوت :دار
املنهـل اللبناين 1435 ،هـ 170 ،ص.
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بلوشسـتان منطقـة شاسـعة يف باكسـتان وإيـران (الغربية
والرشقيـة) ،وذات تاريـخ عريـق يف اإلسلام ،وموقـع
استراتيجي مغـر .وهـذا الكتاب تراجم وسير ألعالمها ،من
حـكام وعلماء وشـعراء وأبطال وأجواد وعشـاق ،واسـتمر
مؤلفـه يف جمـع مادتـه عشر سـنوات
مصطفـى صـادق الرافعـي شـاع ًرا وناثـ ًرا بين الكالسـيكية
والرومنطيقيـة /مصطفـى الصيـد -.تونـس :جامعة تونس
األوىل ،كليـة العلـوم اإلنسـانية 1433 ،هــ 319 ،ص.

مجـال السياسـة الخارجيـة /إعـداد عمـر محمـد إبراهيم
زايـد -.الزاويـة ،ليبيا :جامعة الزاويـة1434 ،هـ 784 ،ص.
هدفـت هذه الدراسـة املفيـدة إىل إيضـاح القواعد العامة
التـي اتبعهـا الرسـول صلى اللـه عليـه وسـلم والخلفـاء
الراشـدون يف تحديد السياسـة الخارجية للدولة اإلسلامية،
وكذلـك وسـائل تنفيذها ،واسـتعراض الثوابت يف السياسـة
الخارجيـة يف الدولة اإلسلامية ،وإبراز مسـاهمة املسـلمني
مـن الناحيـة العلميـة والعمليـة يف مجـال السياسـة
الخارجيـة وأثرهـم يف ذلـك ،ثـم التأكيـد بأحقيـة اإلسلام
أن يكـون منه ًجـا للحيـاة ،وصالحيـة الرشيعـة اإلسلامية
للتطبيـق يف كل زمـان.
امل ُ َنكَّـب اإلسلامية /تأليـف فدريكـو مولينـا فاخـاردو،
عبدالسلام بنـور التعزيـزي؛ ترجمـة رفعـت عطفـة-.
دمشـق :الهيئـة العامة السـورية للكتـاب1433 ،هـ416 ،
ص.

ترجـم فيـه لألديـب اإلسلامي مصطفـى صـادق الرافعـي،
ودرس بنيـة شـعره الفنية واإليقاعية ،وقصائده يف فلسـفة
الجامل والحب ،كام درس نرثه دراسـة مضمونية ،وفلسـفة
الفقـر والبـؤس والجمال والحـب عنده .ومل يتعـ َّرض ألدبه
إسلاميًّا ظاهـ ًرا ،إال مـن قبيل ما سماه كالسـيكيًا وصوفيًّا!
السياسـة الخارجية للدولة اإلسلامية يف عهد الرسول صىل
اللـه عليـه وسـلم والخلفـاء الراشـدين ريض اللـه عنهـم:
دراسـة تحليليـة لتوضيـح مسـاهمة الفكـر اإلسلامي يف
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املنكَّـب القريبـة مـن غرناطـة كانـت تسـمى (سـكيس)
يف عهـد االحتلال الرومـاين إلسـبانيا ،وسـ ِّميت باملنكَّـب
– رمبـا  -يف أوائـل الفتـح اإلسلامي لألندلـس ،عندمـا عبر
عبدالرحمـن الداخـل البحـر إىل املنكب سـأل عن اسـمها،
وحين قالـوا له اسـمها ،صـاح« :نكِّبوا» عنها ،ونـزل يف أحد
أحوازها..
والكتـاب دراسـة لآلثار اإلسلامية الباقية يف هـذه املنطقة،
وخاصـة أسـوارها وفخارهـا ،وقـد انغمـس فاخـاردو يف
عملـه هـذا واسـتم َّر ملـدة ( )27عا ًمـا...
صلاح الديـن وإعادة إحياء املذهب السـني /عبدالرحمن
عـزام؛ ترجمـة قاسـم عبـده قاسـم -.الدوحـة :مؤسسـة
قطـر للنشر ،دار بلومزبري1434 ،هــ 320 ،ص( .صدرت
ط 1يف العـام الذي يسـبقه).

تحـدث يف فصولـه الخمسـة عرش عن نشـأة صلاح الدين،
ثـم ظهـوره يف حملـة عمـه شيركوه مـن أجـل مصر،
فتعيينـه وزيـ ًرا بعـد وفاتـه ،وحكمه مرص ،وسـحقه الفرق
السـودانية  ،وزوال الدولـة الفاطميـة ،وتوطيـده سـلطته،
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وإعـادة املذهـب السـني إىل مرص ونشره ،وبنـاء املدارس
فيهـا ،ثـم أحواله وأخالقه العسـكرية ،وحروبـه وانتصاراته
واسترداده بيـت املقـدس ،فأيامه األخرية ووفاته بدمشـق.
حصـل
والكاتـب معـارص ،وأصـل كتابـه رسـالة جامعيـة َّ
درجتهـا مـن جامعات الغـرب ،وليـس كل تحليالته موفقة
وصائبـة ،وال يغترَّ القـارئ بالعنـوان.
حـارض العـامل اإلسلامي وقضايـاه املعـارصة :املشـكالت
والحلول/صالـح حسـن املسـلوت -.الدمـام  :مكتبـة
املتنبـي1434 ،هــ 262 ،ص.

عالـج فيـه الواقـع الفكـري واالجتامعـي واالقتصـادي يف
العامل اإلسلامي ،وقضاياه السياسـية والعسكرية ،واإلصالح
والتحديـث فيـه ،وواقـع الجاليـات العربيـة واإلسلامية
يف الغـرب ،وخصـص فصلاً لبشـائر الصحـوة اإلسلامية
املعـارصة ،وآخـر لإلسـاءات املتعمـدة واملتكـررة ملقـام
الرسـول عليـه الصلاة والسلام ،واألخير يف ثـورات الربيـع
العـريب :األسـباب والنتائـج.

موسـوعة جـدة :بوابة الحرمين الرشيفني /إعـداد وتوثيق
عايـض عيل التريك؛ ترجمة محمد إبراهيـم محمد -.جدة:
املؤلـف1433 ،هـ 2 ،جـ يف  1مج.

صـور ملدينـة جدة التقطتها عدسـة املؤلـف ،وكتب مادتها
العلميـة ..وصـف ملاضيهـا وحارضها ..مركز تجـاري عاملي،
ومينـاء بحـري وجـوي يفد إليـه ماليني املسـلمني كل عام؛
ألداء فريضـة الحج..
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ذخائـر حـارضة تلمسـان /تأليـف بـن ملبـارك نجيـب-.
الجزائـر :القافلـة للنشر 1433 ،هــ 2 ،جــ.

تأريـخ إلحـدى واليـات الجزائـر املشـهورة ،وبيـان ملوقعها
الجغـرايف ،وتنظيمهـا اإلداري ،وذكـ ٌر ألعالمهـا ،الذيـن لهـم
إسـهام يف مياديـن الجهـاد والنضـال والسياسـة والفكـر
والرياضـة والفـن ،مـع ذكـر معاملهـا العمرانيـة ،وآثارهـا
العتيقـة ،كاملسـاجد ،والقصـور ،والحدائـق املتميـزة...
وأكثر تركيـز الكتـاب على العصر الحديـث .وقـد صـدر
مبناسـبة «تلمسـان عاصمـة الثقافـة اإلسلامية  2011م».
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