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التصحيح اللغوي
�صياأن �لت�صحييح قيدمي، وهيو فيّن ل بيدَّ منيه، ليكل �لعليوم، ولي�يس للغية و�لأدب فقيط، ويتاأكيد للفنيون �لأخيرى �إذ� كان �أ�صحابهيا غير 

ماهريين يف �للغية، فتكير �لأخطياء، ويقيلُّ �لربيط �حلييوي بني �جلمل، وتيزد�د �لركاكة مع �للحن.
و�إذ� كان �صيلفنا يقيروؤون كل �لعليوم حتيى يتخرجيو� ويح�صليو� عليى �إجيازة، فياإن �خلليف تخ�ص�يس يف عليوم دون �أخرى، وبذلك يفقد 

غالبهم �ملهارة يف �للغة، وي�صبح �صعيفاً فيها، فتزد�د �أهمية �لت�صحيح هنا.
وكان �لت�صحييح يف �لقيرن �لفائيت وخا�صية �لعقيود �لأوىل منيه، مقت�صير�ً عليى �لنحوييني و�للغوييني �ملتمكنيني، فميا كنيت جتيد يف 
�لكتيب �لقدميية خطياأ، لكين يف �لعقيود �لأخيرة �صيارت �لتجيارة حتيى يف �للغية، فُيعطيى �لكتياب ملاهير يف �للغية ولغير ماهير فيهيا، 
فت�صيدر بع�يس �لكتيب بت�صحييح ل باأ�يس بيه، و�أخيرى ت�صحيك منهيا، �أو ترميهيا من يدك لكيرة �لأخطاء فيها، �إذ يبدو �أن كّتابها مل 
يتجياوزو� يف معرفتهيم �للغويية �ملرحلية �لبتد�ئيية، �أو حتيى ميا دونهيا، لأن �لتالمييذ يف هذه �ملرحلة يتعلمون �لأ�ص�يس و�ملهمات من 

�للغة!
ومين �لغين هنيا �حلكيم عليى �صيخ�صية �ملوؤليف �للغويية، �أو ثقافتيه �لنحويية، �إذ ل يبيدو مين ور�ء كتابيه �أو كتبيه �أنهيا مين �إن�صيائه 
�للغوي، مبا �أن �لكتاب ميرُّ حتت يدي �مل�صحح. وقد �صححُت كتًبا، فما كان ميرُّ بي �صيطر �أو �صيطور قليلة �إل و�أجد فيها خطاأ �أو 

�أخطياء، �إل ميا نيدر!
كميا �أن هنياك كّتابياً مقتدريين يعانيون مين لعيب �مل�صححيني، فهيم �أ�صنياف، وثقافتهيم �للغويية غير متجان�صية، فبع�صهيم ل ميليك 
�صيوى ثقافية لغويية متو��صعية، وبع�صهيم ل خيرة ليه فيهيا ول جتربية، بيل در��صية نظريية فقيط، و�لت�صحييح فين وخيرة �إىل جانيب 

�لعليم، ومين مل ميار�صيه ل يكيون م�صححياً متمكنياً. 
كميا �أن هنياك م�صححيني متقعريين وجمادليني، فين�صيوون حتيت �جتهياد مدر�صية ل�صيانية، �أو �أنهيم �أُعجبيو� باأ�صيخا�س وكتاباتهيم 
فقلدوهيم، �أو �أخيذو� باجتهياد جمميع دون �آخير، �أو �أخيذو� مين هيذ� ميرة ومين ذ�ك �أخيرى بيدون مبيد�أ �أو قاعيدة، وخا�صية م�صيميات 
�لعليوم و�لفنيون و�ملخرتعيات �جلدييدة، �ملختليف يف ت�صيمياتها �أحياًنيا، �أو هيي بيدون م�صيمى عربيي �أ�صياًل.. فيفر�صيون نظر�تهيم 
�للغوية �ملقلدة �أو غر �ملحكَّمة على �لكّتاب، ويغرون �ألفاًظا �أو جماًل �إذ� مل تكن مو�فقة لجتهاد�تهم، و�إن كان لها وجه �أو وجوه 

يف �للغية. 
وهيذه �صييئة مين �صييئات �لت�صحييح، فالكاتيب يرييد �أن ي�صبيغ كتابيه باألفياظ وتر�كييب لغويية مق�صيودة تنا�صيب مو�صوعيه، و�أد�ءه 

و�أ�صيلوبه، فيتدخيل فيهيا �مل�صحيح ويخليط...
و�حلق �أن �مل�صحح ينبغي �أل يتدخل �صيوى يف �لأخطاء �ملطبعية و�لإمالئية )�ملتفق عليها( و�لنحوية �لو��صحة، �أما ما كان منها 
ذ�ت �أوجيه و�حتميالت، و�أجازتهيا جماميع ومل جتزهيا جماميع �أخيرى، �أو نقدهيا عيامل لغيوي متمكين و�أجازهيا �آخير يف مثيل درجتيه، 
فلي�يس للم�صحح �أن يتدخل فيها �أبد�ً، و�إمنا يرتكها، و�لكاتب هو �لذي يتحمل م�صيوؤوليتها، ويد�فع عن نف�صيه �إذ� ُنقد فيها، فاإذ� 

كان تدخياًل مين �مل�صحيح فماذ� يفعل؟
وبالن�صبة للكّتاب �لبارزين، ل ي�صحح لهم �مل�صحح �صيئاً �إل باإذنهم؛ لأنهم يف �لعادة يكونون �أقل خرة وعلماً من �ملوؤلفني.

حني، حّر��ِس لغة �لقر�آن �لكرمي، �لذين لولهم، ملا كانت كتب كثرة ُتقر�أ �أ�صاًل. ُر جهوُد �مل�صحِّ وعلى كل حال ُتقدَّ
يون �لنا�صيرين عليى مو��صيع يف �لكتياب، فيهيا �نحير�ف عين �لعقييدة، �أو �أخطياء علميية، ولهيم  ومعظمهيم �أ�صحياب ديين، وثقافية، يدلُّ
�صير عجييب عليى متابعية �لقير�ءة، و�لغو�يس يف �ملعياين، ودللت �لألفياظ، ووجيوه �لإعير�ب... ومنهيم علمياء تفتخير بهيم �لأمية. 

د خطو�تهيم، و�ألهمهيم �لعميل �ل�صاليح. حفظهيم �هلل جميًعيا، و�صيدَّ
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الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم

لمحة موجزة 
�لكرمي هيئة عاملية خرية  �لقر�آن  �لعاملية لتحفيظ  �لهيئة 
ذ�ت �صخ�صية �عتبارية، منبثقة من ر�بطة �لعامل �لإ�صالمي، 
وهي  به،  �ملت�صلة  و�لعلوم  تعاىل  �هلل  كتاب  خلدمة  وتعمل 
�لأوىل من نوعها على م�صتوى �لعامل، �ملتخ�ص�صة يف تعليم 
�ملجل�س  من  بقر�ر  �أن�صئت  وقد  بحفظته،  و�لعناية  �لقر�آن 
�لتاأ�صي�صي لر�بطة �لعامل �لإ�صالمي بتاريخ 4 �صعبان 1421هي، 

ومقرها �لرئي�صي مدينة جدة.
وقد �نبثقت عن برنامج حتفيظ �لقر�آن �لكرمي �لتابع لهيئة 
�لإغاثة �لإ�صالمية �لعاملية، تطوير�ً وتو�صيعاً لعمل �لرنامج. 
وتو�صعت �أن�صطة �لهيئة و�أعمالهم ف�صملت �أكر من 65 دولة، 
يف �آ�صيا و�أفريقيا و�أوروبا و�أمريكا �جلنوبية و�أ�صرت�ليا، و�زد�د 
�لكرمي،  �لقر�آن  لتحفيظ  �ملتخ�ص�صة  �لقر�آنية  �ملعاهد  عدد 
ويرتكز �هتمام �لهيئة على �ملعاهد وتاأهيل �حلفاظ بطريقة 
�لقر�ء�ت  يف  �لقر�آنية  �لإجاز�ت  على  و�لرتكيز  منوذجية، 

�لع�صر .
من  �لعديد  �لهيئة  تقيم  و�لدور�ت  �مل�صابقات  جمال  ويف 
لرفع  وذلك  للمعلمني،  و�لتاأهيلية  �لتدريبية  �لدور�ت 
وي�صرف  قدر�تهم،  وتنمية  م�صتوياتهم  وحت�صني  كفاء�تهم 
�لعربية  �للغة  جمال  يف  متخ�ص�صون  �لدور�ت  هذه  على 

وعلوم �لقر�آن .

ويف جمال �ملنح �لدر��صية تقدم �لهيئة �ملنح �لدر��صية حلفظة 
�أوروبا، للدر��صات  �آ�صيا و �أفريقيا و  �لقر�آن �لكرمي يف قار�ت 
�جلامعية وفوق �جلامعية، يف �لتخ�ص�صات �لعلمية و�ل�صرعية 

و�لإد�رية .
�أئمة لأد�ء �صالة �لرت�ويح و�صالة  كما تقوم �لهيئة باإر�صال 
�لآ�صيوية  �لدول  من  لعدد  �ملبارك  رم�صان  �صهر  يف  �لتهجد 
و�لأفريقية و�لأوربية، وكان لها �آثار طيبة على م�صلمي تلك 

�لدول .
هدف الهيئة 

حتفيظ �لقر�آن �لكرمي و�لعناية بعلومه وتفهيمه، وتطوير 
و�صائل تعليمه للم�صلمني يف �لعامل.

 رؤيتها 
�أن ت�صبح �ملرجع ملوؤ�ص�صات تعليم �لقر�آن �لكرمي يف �لعامل .

رسالتها 
�لإ�صهام يف خدمة وتنمية �ملجتمع �لإن�صاين من خالل �لعناية 
بتعليم �لقر�آن �لكرمي حفظاً وفهماً وتطبيقاً بعمل موؤ�ص�صي 

متميز .
المجلس العلمي

�ملجال  يف  �ملتخ�ص�صني  من  جمموعة  �لعلمي  �ملجل�س  ي�صم 
�لأمور  ملناق�صة  �لعام  يف  مرتني  ويعقد  وعلومه،  �لقر�آين 
�لعلمية �لتي تهم �لهيئة، و�لرّد على �لأ�صئلة و�ل�صتف�صار�ت 
�لعلمية �لقر�آنية �لتي تتلقاها �لهيئة .وقد �أن�صئ عام 1424هي.

اإلدارات:
�إد�رة �ل�صوؤون �ملالية و�لإد�رية.

كتاب اهلل
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�إد�رة �لإعالم و�لعالقات �لعامة.
�إد�رة �لبحوث و�لر�مج �لتلفزيونية.

�إد�رة �ل�صوؤون �لتعليمية.
�إد�رة تنمية �ملو�رد.

اللجنة النسائية
هدفها: دعم وتطوير مر�كز حتفيظ �لقر�آن �لكرمي �لن�صائية 
�لقر�آن  لتحفيظ  �لعاملية  للهيئة  �لتابعة  بالدول  �ملوجودة 

�لكرمي.
لجان فرعية

يف عدة مدن من بالد �حلرمني.
أنشطة إعالمية:

)نور �لقر�آن( ن�صرة دورية ت�صدرها �إد�رة �لإعالم بالهيئة   -
�ملختلفة،  و�لأن�صطة  �ملنا�صبات  فيها  تغطي  �صهور،  ثالثة  كل 
حتى   )60( �لعدد  منها  �صدر  للهيئة.  و�خلارجية  �لد�خلية 

�صهر �صو�ل 1435هي.
منها  �صدر  جدة،  يف  مركزها  ف�صلية،  �لقر�آن(  )هدي   -

�لعدد )23( يف �صهر رم�صان من عام 1435هي.
ا. قناة )�أهل �لقر�آن( �لف�صائية، مركزها جدة �أي�صً  -

المقرأة اإللكترونية العالمية بالهيئة
هي �إحدى �لأن�صطة و�لأعمال �لتابعة للهيئة �لعاملية لتحفيظ 
�لقر�آن �لكرمي ، وتهتم بتعليم و�إقر�ء �لقر�آن �لكرمي يف �ملعاهد 
�لطالب  تاأهيل �حلفاظ من  وتعمل على   ، �لقر�آنية  و�ملقارئ 
و�ملعلمني ، وذلك عن طريق موقع خا�س باملقر�أة �لإلكرتونية 

يف �ل�صبكة �لعنكبوتية.
 الهدف من إنشاء المقرأة 

-  �إيجاد مناخ منا�صب لزيادة �لهتمام بكتاب �هلل وعلومه. 

مع  �لعامل،  �أنحاء  كافة  يف  وعلومه  �لقر�آن  تعليم  تي�صر   -
توفر �جلهد و�لوقت. 

وم�صابقات  دور�ت  على  لت�صرف  جيدة  قر�آنية  كو�در  تاأهيل   -
�لهيئة �خلارجية. 

- ��صتخد�م �لتقنية �حلديثة و�لو�صائل �ملتطورة يف ن�صر كتاب 
�هلل. 

�لهيئة  ملر�كز  متخ�ص�صني  ومدر�صني  مديرين  تاأهيل   -
�لنموذجية. 

�لإقر�ء،  �إد�رة �لإقر�ء بطريقة متقنة، وذلك بتوحيد جهة   -
�لإقر�ء ب�صكل  وتعيني م�صايخ جمازين ومتمر�صني يف جمال 

ممتاز. 
 شروط االلتحاق بالمقرأة اإللكترونية

- �إجادة �للغة �لعربية. 
- �إجادة �أحكام �لتجويد �لأ�صا�صية. 

- �جتياز �ملقابلة �ل�صخ�صية. 
 نظام االلتحاق بالمقرأة اإللكترونية 

- يقوم �لطالب بتعبئة �ل�صتمارة �ملوجودة على موقع �لهيئة 
�لعاملية لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي. 

��صم  �ملقر�أة فيها  ر�صالة من  �إر�صال  يتم  �لطالب  بعد قبول   -
�ل�صيخ على �ل�صكاي بي، وفرتة �لتو��صل.

- يتم حتديد �لرنامج �ملنا�صب للطالب ح�صب نتيجة �ملقابلة 
�ل�صخ�صية معه. 

 برامج المقرأة اإللكترونية 
- حت�صني وت�صحيح �لتالوة. 

- �حلفظ و�ملر�جعة. 
- �صرح منظومة حتفة �لأطفال لالإمام �صليمان �جلمزوري. 

- �صرح منظومة �ملقدمة �جلزرية لالإمام �بن �جلزري. 
�لقر�ء�ت  يف  �لتهاين  ووجه  �لأماين  حرز  منظومة  �صرح   -

�لع�صر لالإمام �ل�صاطبي. 
�أي  و�صلم يف  للنبي �صلى �هلل عليه  �ملت�صل  بال�صند  �لإجازة   -

قر�ءة من �لقر�ء�ت �لع�صر. 
    �لدور�ت �لتاأهيلية حلفاظ �لقر�آن �لكرمي

-  دورة �ملاهر بالقر�آن �لكرمي. 
- دورة �لإتقان يف تالوة �لقر�آن �لكرمي. 

- دورة �لتاأهيل لالإجازة. 
    �لدور�ت �لتاأهيلية لغر �حلفاظ

-  دورة حت�صني �لتالوة. 
- دورة �أ�صا�صيات �لتجويد. 
-  دورة �لتجويد �ملتقدمة. 

    دورة �لقاعدة �لنور�نية )للمعلمني(
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المعهد العالمي للفكر اإلسالمي

مؤسسة علمية

يف  �أن�صيييئت  م�صيييتقلة،  ثقافيييية  �إ�صيييالمية  فكريييية  موؤ�ص�صييية 
�لولييييات �ملتحيييدة �لأمريكيييية يف مطليييع �لقيييرن �خلام�يييس ع�صييير 

م(. هيييي، 1981  �لهجيييري )1401 
من �أهد�فه:

توفييير �لروؤيييية �لإ�صيييالمية �ل�صييياملة يف تاأ�صييييل ق�صاييييا   -
و�لفيييروع  �جلزئييييات  وربيييط  وتو�صيحهيييا،  �لكليييية  �لإ�صيييالم 

�لعامييية. �لإ�صيييالمية  و�لغاييييات  و�ملقا�صيييد  بالكلييييات 
��صيييتعادة �لهويييية �لفكريييية و�لثقافيييية و�حل�صاريييية لالأمييية   -
�لإ�صيييالمية، مييين خيييالل جهيييود �إ�صيييالمية �لعليييوم �لإن�صيييانية 

و�لجتماعيييية، ومعاجلييية ق�صاييييا �لفكييير �لإ�صيييالمي.
لتمكيييني  �ملعا�صييير،  �لإ�صيييالمي  �لفكييير  مناهيييج  �إ�صيييالح   -
�لأمييية مييين ��صيييتئناف حياتهيييا �لإ�صيييالمية ودورهيييا يف توجييييه 
م�صرة �حل�صارة �لإن�صانية، وتر�صيدها وربطها بقيم �لإ�صالم 

وغاياتيييه.
وي�صتعني �ملعهد لتحقيق �أهد�فه بو�صائل عديدة، منها:

و�لفكريييية  �لعلميييية  و�لنيييدو�ت  �ملوؤمتييير�ت  عقيييد   -
. ملتخ�ص�صييية �

دعيييم جهيييود �لعلمييياء و�لباحثيييني يف �جلامعيييات ومر�كيييز   -
�لبحيييث �لعلميييي ون�صييير �لنتييياج �لعلميييي �ملتمييييز.

توجييييه �لدر��صيييات �لعلميييية و�لأكادمييييية خلدمييية ق�صاييييا   -
�لفكييير و�ملعرفييية.

�لعربيييية  �لعو��صيييم  مييين  عيييدد  وفيييروع يف  مكاتيييب  وللمعهيييد 
و�لإ�صيييالمية وغرها، ميار�يييس من خاللها �أن�صيييطته �ملختلفة.
كميييا �أن ليييه �تفاقييييات للتعييياون �لعلميييي �مل�صيييرتك ميييع عيييدد مييين 
�جلامعات �لعربية و�لإ�صالمية و�لغربية وغرها، يف خمتلف 

�أنحاء �لعامل. 

وقيييد �أ�صيييدر �ملعهيييد كتًبيييا كثيييرة، تركيييز عليييى جتدييييد �لديييين، 
فكيييًر� وعلًميييا و�جتهييياًد�، وقيييد وقفيييت منهيييا عليييى �أكييير من )150( 
عنيييو�ن، ول �صيييك �أنهيييا �أكييير. ومييين هيييذه �لعناويييين، ميييع �أ�صيييماء 

موؤلفيهيييا:
عبد�ملجييييد  و�لعقيييل/  �لوحيييي  بيييني  �لإن�صيييان  خالفييية   -

�لنجيييار.
نظرييييات �لتنميييية �ل�صيا�صيييية �ملعا�صيييرة/ ن�صييير حمميييد   -

عيييارف.
�أدب �لختالف يف �لإ�صالم/ طه جابر �لعلو�ين.  -

�أزمييية �لتعلييييم �ملعا�صييير وحلولهيييا �لإ�صيييالمية/ زغليييول   -
ر�غيييب �لنجيييار.

�لأ�ص�س �لإ�صالمية للعلم/ حممد معني �صديقي.  -
�إ�صيييالح �لفكييير �لإ�صيييالمي بيييني �لقيييدر�ت و�لعقبيييات/ طيييه   -

�لعليييو�ين.
�أزمة �لعقل �مل�صلم/ عبد�حلميد �أبو �صليمان.  -

عبييييد  عمييير  و�حلركييية/  و�لدعيييوة  �لفكييير  مر�جعيييات يف   -
ح�صييينة.

حمميييد  و�لعقيييل/  �ل�صيييرع  مييييز�ن  يف  �لفكيييري  تر�ثنيييا   -
�لغيييز�يل.
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كييييف نتعاميييل ميييع �ل�صييينة �لنبويييية: معيييامل و�صو�بيييط/   -
�لقر�صييياوي. يو�صيييف 

مدخل �إىل �إ�صالمية �ملعرفة/ عماد �لدين خليل.  -
معامل �ملنهج �لإ�صالمي/ حممد عمارة.  -

�ملقا�صيييد �لعامييية لل�صيييريعة �لإ�صيييالمية/ يو�صيييف حاميييد   -
�لعيييامل.

�لتعددية يف �لإ�صالم/ حممد �صليم �لعو�.  -
�أ�صلمة �ملعرفة/ �إ�صماعيل ر�جي �لفاروقي.  -

�لأزمة �لفكرية �ملعا�صرة/ طه �لعلو�ين.  -
دور حريييية �لييير�أي يف �لوحيييدة �لفكريييية بيييني �مل�صيييلمني/   -

عبد�ملجييييد �لنجيييار.

�جلدييييد يف �لتخطييييط �لغربيييي جتييياه �مل�صيييلمني/ حمميييد   -
عميييارة.

نحيييو تاأ�صييييل عليييم �لإن�صيييان بيييني �لقييير�آن و�ل�صييينة/ زكيييي   -
�إ�صيييماعيل.

حمميييد  عو�يييس  �ملحت�صيييب/  و�صيييروط  �حل�صيييبة  طبيعييية   -
عو�يييس.

هكيييذ� ظهييير جييييل �صيييالح �لديييين وهكيييذ� عيييادت �لقد�يييس/   -
ماجيييد عر�صيييان �لكييييالين.

�حليييرب/  وقيييت  �لإ�صيييالم  يف  �لدوليييية  �لعالقيييات   -
�صقييير. عبد�لعزييييز 

دور �لقييييم يف جنييياح �لبنيييوك �لإ�صيييالمية/ حمميييد جيييالل   -
�صيييليمان �صدييييق.

�ملييير�أة و�لعميييل �ل�صيا�صيييي/ روؤيييية �إ�صيييالمية/ هبييية روؤوف   -
عيييزت.

�صيييوقي  �إعيييد�د  �لإ�صيييالمي/  �ليييرت�ث  يف  �لنف�يييس  عليييم   -
و�آخريييين. عبد�حلمييييد 

�مل�صلحة �لعامة من منظور �إ�صالمي/ فوزي خليل.  -
فل�صفة �لتنمية: روؤية �إ�صالمية/ �إبر�هيم �أحمد عمر.  -

�ل�صورى يف معركة �لبناء/ �أحمد �لري�صوين.  -
�حلقيييوق و�حلرييييات �ل�صيا�صيييية يف �ل�صيييريعة �لإ�صيييالمية/   -

رحييييل حمميييد غر�يبييية.
�لأ�صرة يف مقا�صد �ل�صريعة/ زينب �لعلو�ين.  -

و�لبنيييية  �جلميييايل  �ملفهيييوم  �لإ�صيييالمي:  �لفييين  نظريييية   -
�دهيييام حمميييد حن�يييس.  �ملعرفيييية/ 
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كتاب متميز
�نت�صير �خليط �لكيويف مين �لكوفية يف �أرجياء �لعيامل �لإ�صيالمي، تكتيب بيه �مل�صاحيف، وحتلَّيى بيه �ملبياين، وتدمغ بيه �لنقود.. 

و��صيتخدم على مرِّ �لع�صور، ويف �أنحاء �لعامل �لإ�صيالمي.
ير، و�مل�صفيور، و�لهند�صيي )�ملربيع(،  وقيد تطيور �صيكل كتابتيه ف�صيار �أنو�ًعيا عدييدة، منهيا �لكيويف �لب�صييط، و�مليورَّق، و�ملزهَّ

وي�صيمى �لقيرو�ين )�ملغربيي(، و�لأندل�صيي، و�لني�صيابوري... �ليخ.
وما ز�ل �خلط �لكويف ي�صتعمل حتى �أيامنا هذه، يف فنون زخرفية جميلة، وتفنن بديع يف ر�صمه و�ألغازه.

وقيد قيام �أحيد هيو�ة هيذ� �خليط وحمرتفييه بجميع جمموعية مين �خلطيوط �لكوفية ، �لتيي يغلب عليها �لآييات �لقر�آنية، 
و�إ�صد�رهيا يف كتياب جمييل ر�ئع، حمل عنو�ن:

�أجم�ل �لتكوين�ات �لزخرفي�ة يف فن كتابة �خلط �لكويف لأ�ص�هر �خلطاطني قدمًيا وحديًثا/ �أحمد �صربي 
ز�يد.- بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، 1432ه�، 256 �ص.

وهذه مناذج منتقاة من �لكتاب:
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مؤلف ومؤلفات

�أ�صتاذ �لفقه و�لأ�صول يف ق�صم �لدر��صات �لإ�صالمية بجامعة �مللك عبد�لعزيز يف جدة.
حا�صيل عليى �ملاج�صيتر )1414 هيي(، ثيم �لدكتيور�ه )1422 هيي( مين كليية �ل�صيريعة و�لدر��صيات �لإ�صيالمية بجامعية �أم �لقيرى يف مكة 
�ملكرمة، ع�صو خبر مبجمع �لفقه �لإ�صالمي �لدويل �لتابع ملنظمة �لتعاون �لإ�صالمي، وجممع �لفقه �لإ�صالمي �لتابع لر�بطة 
�لعامل �لإ�صالمي، مدير �لر�مج �لعلمية مبنتدى �لفكر �لإ�صالمي يف �ملنظمة �ملذكورة، �صارك يف �إعد�د و�صياغة وحترير )ميثاق 
�لفتوى( �ل�صادر عن �ملوؤمتر �لعاملي للفتوى و�صو�بطها، كما �صارك يف �إعد�د ومر�جعة مقرر�ت جامعية، وله م�صاركات يف ندو�ت 

وموؤمتر�ت علمية، حمكَّم علمي لبحوث متخ�ص�صة يف جامعات ومر�كز وجمعيات.
من كتبه �ملطبوعة: 

�لعرف: حّجيته و�أثره يف فقه �ملعامالت �ملالية عند �حلنابلة )�أ�صله ر�صالة ماج�صتر(.   -
�لقو�عد و�ل�صو�بط �لفقهية �لقر�فية: زمرة �لتمليكات �ملالية )�أ�صله دكتور�ه(.   -

معامل منهج �لبحث �لفقهي عند �لإمام �بن دقيق �لعيد من خالل مقدمة كتابه ''�صرح �جلامع بني �لأمهات''.   -
م�صوؤولية �ل�صخ�صية �لعتبارية.  -

ا:  ومن �إ�صهاماته �لبحثية �ملن�صورة �أي�صً
�لبد�ئل �ملعا�صرة للعاقلة يف حتمل �لديات.   -

�لنتماء للوطن هل يتعار�س مع �أحكام �لإ�صالم؟   -
توظيف �لقو�عد �لفقهية يف تر�صيد �لعمل �خلري.   -

غ�صيل �لكلى و�أثره يف �إف�صاد �ل�صوم.   -
وقف �لأ�صهم و�ل�صكوك و�حلقوق �ملعنوية و�ملنافع:  -

�لتاأ�صيل، �لتطبيق، �لأحكام.

عادل بن عبدالقادر قوته
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كلمات حول التتمة

تتم�ة �لأع�ام: وفي�ات 1396- 1435 ه��، 1976- 2013 م/ حمم�د خ�ري رم�ص�ان يو�ص�ف، �ص�اعده ول�ده �لزب�ري.- 
�عة.- ع�دن: د�ر �لوف�اق،1436 ه��، 10 م�ج. ط3، مو�صَّ

 

يعة مين كتياب "تتمية �لأعيالم" يف ع�صيرة جمليد�ت، وقيد طاليت �صحبية موؤلفيه معيه نحيو )20( عاًميا.  �صيدرت �لطبعية �لثالثية �ملو�صَّ
ومتتيدُّ وفياتيه �إىل �أربعيني �صينة، �عتبياًر� مين عيام 1396 هيي، وهيو تكملية للوفييات �لتيي توقيف عندهيا �لزركليي يف كتابيه )�لأعيالم(.

ومتتاز هذه �لطبعة مبر�جعة �صاملة لالأعالم �ل�صابقة، وتعديل ما يلزم منها، وت�صحيح معلومات فيها،  و�إ�صافة ما ��صتجدَّ من 
معلوميات و�صيور ووثائيق عنهيا، �إ�صافية �إىل �لوفييات �جلديدة، �لتي بلغت �لآلف.

وقيد قيام موؤلفيه بعميل �إحيالت د�خليية كثيرة مين �ل�صيم �مل�صيهور �إىل �ل�صيم �حلقيقيي، ميع عميل فهر�يس خا�يس باإحيالت �لأن�صياب 
لعامية �لرت�جيم يف �لكتياب، ت�صيهياًل للو�صيول �إىل �لرتجمية �ملطلوبية.

وللكتياب مقدمية طويلية بينيَّ فيهيا �ملوؤليف منهجيه و�صيجونه، وركيز فييه عليى م�صطليح )�لأعيالم(، يعنيى متيى يعتير �ل�صيخ�س 
يز بتخ�ص�صيات جدييدة لهيا �أعالمهيا.. )َعلًَميا(؟ و�أ�صيار �إىل �أن ع�صرنيا متيَّ

)صدور الطبعة الثالثة من تتمة األعالم( 
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ومما قاله يف �ملقدمة: "يالحظ �لقارئ �أنني �أوردُت �صمن �لأعالم فئات كثرة، دون �لنظر �إىل �عتبار�ت دينية ومذهبية وفكرية، 
ول يعني ذلك تزكيًة لهم، بل كثر منهم ل ُيذكرون بخر، ول ُيرَفع بهم ر�أ�س، وي�صتدلُّ من هذ� بحال �لأمة يف هذ� �لع�صر، فهي 
�صيونه ويد�فعون عنه هم "�لأعالم" �لبارزون  يف حالة �صعف وخ�صوع، وتخلُّف وظلم، وف�صياد وطغيان، و�لذين ي�صنعون هذ� ويكرِّ
فيهيا، و�لذيين ي�صياندونهم ويقودونهيم هيم �لإعالمييون و�ل�صحفييون و�ملذيعيون و�لأدبياء و�ملوؤلفيون ومين �إليهيم ممين ي�صبِّحوننيا 
ميون عليى �أنهيم هيم �لقليُم �لفيّذ، و�لعبقرييُة �ملبهيرة، و�لثقافيُة �لعظيمية، و�لأدُب  يوننا بوجوههيم و�أقالمهيم رغًميا عنيا! وُيَقدَّ ومي�صُّ
�جلدييُر بيه، و�لقيدوُة �لو�جيُب �تباعهيا، وميا هيم �إل َظلَمية �أو ظيالٌل لهيم، ل يتكلميون �إل مبيا ُير�صيي �صيادتهم، ويف روؤو�يس �أقالمهيم 
�ل�صيمُّ �لزعياف، وعليى �أطير�ف �أل�صينتهم �لكيذُب و�خليد�ع، ويف قلوبهيم �لغيدُر و�لنفياق، ميليوؤون �صيماء ثقافتنيا بالنظرييات �لهد�مية، 

و�لفكير �لتغريبيي، و�لتدجيل �لإعالمي...".
ثم قال:  "ويف مقابل هوؤلء �أعالم حقيقيون ولكن �أُخر�صو�، �أو �ُصجنو�، �أو ُقتِّلو� تقتياًل، و�أهوُن ما يقاُل �إنهم �أُبعدو� �إعالمًيا، فال 

ُتعرف �أخبارهم، ول ُيعلُن عنها ول عن وفياتهم يف �لو�صائل �لإعالمية �لتي يتحكم فيها حزٌب �أو طائفة...".
يا: "كيم هيو ميوؤمل �أن ُييرى �لفيرق �ل�صا�صيع بيني »�لأعيالم« و »تتمية �لأعيالم«، فيالأول ملييء ب�صير �أهيل �لعليم و�جلهياد  وقيال �أي�صً
و�حل�صيارة، �لذيين مليوؤو� �لدنييا بال�صير �لعطيرة و�لفتوحيات �لعظيمية و�لأعميال �جلليلية، ممين ُيذكيروَن بفخير وجيد�رة وعيزٍّ 
ر �أ�صحابها لعقيدتهم �ل�صحيحة، وثقافتهم �لأ�صيلة، وطالهم  وكر�مة، ويف هذه �لتتمة �أ�صيماء كثرة تنكَّبت جادة �ل�صو�ب، وتنكَّ
�لغيزو �لفكيري فميا ثبتيو�، فجرفهيم �إىل �ليو�دي، حييث ت�صيتقرُّ فييه �لكيدور�ُت و�لأثفيال، و�آثيرو� ثقافية غربيية، غريبية عليى �أ�صلهيم 

ودينهيم، وت�صيبَّثو� بذييول يلهثيون بذكرهيا، ف�صيارو� �أذّلء مهانيني، منبوذيين �أهياًل ووطًنيا وعامَلًيا.
� �أو جهًر�، �إل من رحم �هلل. وهم  وكر�وؤهم، �إما �أنهم من �صنع �أعد�ء مرتبِّ�صني بنا، �أو �أنهم ي�صانعونهم مل�صلحة منا�صبهم، �صرَّ
�إما منهزمون، �أو ل ُيْنَتظُر منهم �إل �لذلُّ و�لهزمية. �أما على �صعوبهم فاأ�صود، بل ذئاب. ف�صارو� ُيلَعنون بعد �أن �أجرو� �صعوبهم 
عليى �لت�صفييق لهيم و�لرتكييع ل�صورهيم، و�أذلوهيم، و�أذ�قوهيم ُميرَّ �لعي�يس وظالَم �ل�صيجن ونغ�يَس �حلياة و�أنو�َع �لفيِن و�لعذ�ب... 

هوؤلء �لذين �صيرتى لهم ذكًر� يف هذه »�لتتمة« مع �لأ�صيف، يف مقابل من �أ�صيرنا �إليهم يف »�لأعالم«!
تُه فكنا �أقوياء، ون�صتنُر بعلمِه فكنا علماء و�أ�صاتذة �لعامل ورمًز� للح�صارة...". لقد كنا عظماء بعظمة �لإ�صالم، ن�صتلهُم قوَّ
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رؤيا كتاب
يذكير �لأ�صيتاذ �ملفكير �لعاّلمية عبد�لرحمين ح�صين حبنكية �مليد�ين 
رحميه �هلل، �أنيه عيزم عليى تاألييف كتياب خا�يس يف �لنفياق، يبينيِّ فييه 
عليى  عزميه  �أعلين  و�أنيه  �لتارييخ،  يف  وخبائثهيم  �ملنافقيني  �صفيات 
ذليك قبيل ع�صير �صينو�ت مين تاأليفيه، وترقيب �لقيّر�ء ظهيوره ميدة 

دون �أن يالحظيو� �صييًئا...
قال: "وكنت �أكتب يف هذ� �لكتاب بع�س �لوقت، و�أترك �لكتابة فيه 
ر �هلل عزَّ  �أوقاًتا كثرة، وت�صرفني �صو�رف كتابات �أخرى، حتى ي�صَّ
غ ليه، و�أجتهيد يف �إعيد�ده، ور�أييت يف �حلليم �أن هيذ�  وجيلَّ يل �أن �أتفيرَّ
يه بعيُد قيد ُطبيع، وُعِر�يَس علييَّ يف �لروؤييا �صيكل  �لكتياب �ليذي مل �أمتَّ
ن�صيخة مطبوعية منيه، فقليت يف نف�صيي: قيد �أذن �هلل �إذن باإكماليه. 
فاطمياأنَّ قلبيي لالأمير، ثقيًة بالب�صيرى، ف�صاعفيت جهيدي، وتابعيت 

�لبحث و�لكتابة".
وقد ُطبع �أوًل يف جدة، ثم �صدرت طبعته �لثانية بعنو�ن:

ظاهرة �لنفاق وخبائث �ملنافقني يف �لتاريخ.-دم�صق: د�ر �لقلم، 1434 ه�، 2 مج

وهيو در��صية حتليليية وتوجيهيية للتعرييف بالنفياق و�ملنافقيني، وتدبير مو�صوعيي �صيامل للن�صو�يس �لقر�آنيية يف �لنفياق و�ملنافقيني، 
ونظيرة ��صيتعر��صية للمنافقيني عر �لتاريخ.

اًل )يف �أكر من 1400 �س(: حتديًد� وتق�صيًما و��صتنباطاً من �لن�صو�س و�صو�بط �لفكر، و��صتخر�ًجا  وقد بحث يف ذلك بحًثا مف�صَّ
ة �ملف�صدة، وبياًنا ملا �أعدَّ �هلل لهم  ل�صفات �ملنافقني، ولآثارهم �ل�صارَّ
من جز�ء عادل و�صوء م�صر، ودر��صة تدبرية للن�صو�س �لقر�آنية 
�لتيي نزليت ب�صياأن �ملنافقيني مرتبية بح�صيب ترتييب نزولهيا... قال: 

وهيو كاف لعظية �مل�صيلمني قيادة و�صيعوًبا، ولتحذيرهيم من مكايد 
�ليذي  �لأمير  �تخياذ بطانيٍة منهيم،  �ملنافقيني، وحتذيرهيم مين 

ي�صتلزم �لتنبه ل�صفاتهم، وظو�هر �صلوكهم، وو�صع من حتوم 
حولهم �ل�صبهات مو�صع �ملر�قبة و�حلذر �ل�صديد، مع عدم 

�مل�صيلمني، و�دِّعائهيم  �إىل  �نتمائهيم  �إليهيم ملجيرد  �لركيون 
ذر�ري  مين  كونهيم  د  ملجيرَّ �أو  و�أ�صيلمو�،  �آمنيو�  قيد  �أنهيم 

فالإ�صيالم  �لإ�صيالمية،  �لهويية  يحمليون  �مل�صيلمني 
�صيادق.. عمليي  وتطبييق  �صيخ�صي،  �إر�دي  �نتمياء 

�هلل لهم  ا ملا �أعد
�لقر�آنية  سة تدبرية للن�صو�سة تدبرية للن�صو�س
يب نزولهيب نزولها... قال: يا... قال: يا... قال: 

م من مكايد 
يليلذي يذي يذي  � يلأميلأمر ير ير 

ع من حتوم 
ديد، مع عدم 

يعائهيعائهم يم يم 
ري 

م 
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و��صيتفدت مين مقدمتيه للتعرييف بالق�صييدة. 

�ملع�اين/  �لعرب�ي يف ت�ص�خي�ص  �أ�ص�ر�ر تك�ر�ر �حل�رف 
�جل�ص�ور،  مطبع�ة  �ملغ�رب:  وج�دة،  ح�د�دي.-  �أحم�د 

1433ه��، 56 ��ص.

�أورد �ملوؤليف قيول �بين جنيي يف بياب ت�صاقيب �لألفياظ لت�صاقب 
ييكاد  ول  منيه،  ينت�صيف  ل  �لعربيية  مين  غيوٌر  "هيذ�  �ملعياين: 
 � يحياط بيه، و�أكير كالم �لعيرب علييه، و�إن كان ُغفياًل م�صيهوًّ

عنه".
ثم قال: و�إذ� كان هذ� �صاأن �لألفاظ، فما بالك باحلروف؟

ثيم �أورد �أمثلية عدييدة مين �أبييات �صيعر تكيررت فيهيا حيروف، 
لفتية بذليك نظير �لقيارئ، مثيل قيول زهير بين �أبيي �صيلمى يف 

�صيدر بييت ليه:
فتعرككم عرك �لرحى بثفالها

وكذ� قول �مرئ �لقي�س:
مًعيييا مدبيييٍر  مقبيييٍل  مفيييرٍّ  مكيييرٍّ 
يييُه �ل�صييييل مييين عيييِل كجلميييود �صخييير حطَّ

قيال: فميا تكير�ر �لير�ء فييه �صيوى دللية و��صحية عليى �صيرعة 
فر�صيه وتتابيع جرييه، ولهيذ� ��صيتعان كذليك بالير�ء، و�أختيهيا 

)ل، ن(، فجياءت يف جمييع كلماتهيا �إل و�حيدة.
ويف حرف �ل�صني مثاًل �أورد قول �بن قروينه:
كو�صو��يييس ل  حليييي  و�صو��يييس 
وخنا�صيييي خنا�صييية  �صييييان 

�لنف�يس  يف  و�أثيره  �لهجياء  حيرف  م�صياألة  �إىل  �لنظير  ولفيت 
ذليك. عين  حتدثيت  بكتيب  قائمية  و�أورد  و�لوجيد�ن،  و�لعقيل 

كتب نادرة في موضوعها
"�حلرباوي�ة" ملوؤليف �صييء �ل�صيمعة، �نف�يسَّ  ى  ق�صييدة ت�صيمَّ
�لنا�يس عنيه وعين موؤلفاتيه لأجيل ذليك، فليم يبيق منهيا �صيوى 
كتابيه  يف  �ل�صييوطي  �لعالمية  �أوردهيا  �لتيي  �لق�صييدة،  هيذه 

�لنحيو(. يف  و�لنظائير  )�لأ�صيباه 
ناظمهيا،  يقيول  كميا  و�أهليه(  �لزميان  )�صيكوى  وم�صمونهيا 

وبحرهيا )�لكاميل(، و�صيماها )�حلرباويية( لأن قافيتهيا تتليون 
كاحلربياء، فيجيوز �أن تكيون حركية �لإعير�ب يف �آخير كل بييت 
م�صمومية، ومفتوحية، ومك�صيورة، و�صياكنة. ميع توجيهيه ليكل 
فهيي  �لنحياة.  وقو�عيد  يتفيق  �صيليًما  نحوًييا  توجيًهيا  �إعير�ب 

ق�صييدة فرييدة يف �ل�صيعر.
�أتيى  لأنيه  �لنحياة،  بهيا  ى  وحتيدَّ �ل�صيهرة،  بق�صيد  عملهيا  وقيد 

لعيو� عليهيا.  �لنحيو مل يطَّ فيهيا مبذ�هيب يف 
مثاله: �لبيت �لثاين من �لق�صيدة:

َة عي�صتي        �إذ فارقتني و�لغر�م فارقُت �ِصرَّ
)فارقتنيي(،  يف  �مل�صمير  عليى  عطًفيا  )و�لغير�ُم(  �رتفيع  قيال: 
ة(، و�نخف�س عطًفا على )عي�صتي(. و�نت�صب عطًفا على )�صرَّ

و�ملوؤليف هيو عثميان بين عي�صيى بين هيجيون �ملعيروف بالبلَطيي، 
�إىل  ومنهيا  دم�صيق،  �إىل  �نتقيل  �صيبَّ  ومليا  �ملو�صيل،  قيرى  مين 
�لقاهيرة، ولقيي حفياوة مين �ل�صيلطان �صيالح �لديين �لأيوبيي 
لعلميه، فعيَّنيه �إماًميا للجاميع �لعتيق، ومقرًئيا للقر�آن، ومعلًما 
ميا خ�صير  �صيرعان  �أنيه  فييه. غير  للنحيو  للقير�ء�ت، ومدر�ًصيا 
عطفيه؛ ملجونيه و�صيربه �خلمير، فاأقاليه مين �لإمامية، وقطيع 

عنيه هباتيه وعطايياه. وتيويف نحيو �صينة 600 هيي �أو قبلهيا.
نبهيان  عبد�لإليه  حتقيقيات:  بثالثية  ق�صيدتيه  �صيدرت  وقيد 
وفتحيي   ،)47 ميج  هيي،   1391 �لعربيية،  �للغية  جمميع  )جملية 
يو�صف )د�ر �لزهر�ء، 1423 هي(، وحمدي عبد�لفتاح م�صطفى 
خليل )يف �آخر حتقيقه لي)�لفتح �لرباين يف �لرد على �لبنياين 
لبيدر �لديين �لدمامينيي، مكتبية �لآد�ب بالقاهيرة، 1434هيي(. 

يق كما  و�أهله(  لزمان  كوى  �( ا 
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غرة على طرة
"ثب�ت �لإم�ام �ص�يخ �لإ�ص�ام �ب�ن حج�ر �لهيتم�ي �ملك�ي 
�ل�صافعي" �ملتوفى �صنة 909 هي، له ن�صخة خمطوطة حمفوظة 
مبكتبية �لأحقياف يف مدينية تيرمي بح�صرميوت، كتبيت يف �صيهر 

رم�صيان مين عيام 1061 هي.

مما جاء يف ورقة �أخرة بها من �أ�صعار:
يييى �هلل �أن �لبغيييَي ي�صيييرُع �أهليييُه ق�صَ
�لدو�ئيييُر تيييدوُر  �لباغيييي  عليييى  و�أن 
ومييين يحتفْر حفيييًر� لي�صرَع �صاحًبا
�صييييهَوى �صريًعا يف �ليييذي هو حافُر

بعده:  -
�إذ� مل يكيييْن حم�يييسُ �ليييود�ِد طبيعيييًة
تكلُّفيييا يكيييوُن  ودٍّ  يف  خيييَر  فيييال 

قال حممد بن �جلهم:  -
عائيييدُه �أنيييَت  يييا  مري�صً ُت�صجيييرنَّ  ل 
يومييينِي �إثيييَر  ييييوٌم  �لعييييادَة  �إن 
بيييل �َصيييْلُه عييين حاليييِه و�دُع �لإليييَه ليييه
َحْلبييينِي بيييني  ُفيييو�ٍق  بقيييدِر  و�قعيييْد 
تيييُه مودَّ د�ميييْت  �أًخيييا  يييا  ِغبًّ ز�َر  مييين 
للخليلييينِي �صالًحيييا  ذ�َك  وكان 
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إحصائية من كتاب
يف م�صيروعه �ملفييد "تقرييب �ل�صينة �لنبويية �ملطهيرة" �أ�صيدر �لأ�صيتاذ �صاليح �أحميد �ل�صيامي "م�ص�ند �لإم�ام �أحم�د ب�ن حنب�ل: 
حمذوف �لأ�صانيد و�لأحاديث �ملكررة، مرتب على �لأبو�ب"، يف �صتة جملد�ت، وذكر �لفرق بني عمله هذ� وبني ما �أ�صدره 
�ل�صيخ �أحمد عبد�لرحمن �لبنا "�لفتح �لرباين لرتتيب م�صند �لإمام �أحمد بن حنبل �ل�صيباين"، و�أن �لرتتيب �لذي �عتمده هو 

و��صيح �ملعيامل، ي�صيهل معيه �لرجيوع �إىل ما يق�صيد �لقارئ �لبحث عنه.
وجاء عمله يف ثلث حجم �لكتاب �لأ�صل.

وذكر �إح�صائية مفيدة لهذ� �مل�صند �لعظيم، وهي:
)27739( عدد �أحاديث �مل�صند، وفًقا لطبعة موؤ�ص�صة �لر�صالة.

)9566( عدد �أحاديث �مل�صند بعد حذف �ملكرر، وهي موزعة كالتايل:
جت يف �ل�صحيحني �أو �أحدهما. )3115( حديًثا خرِّ
جت يف �ل�صنن �خلم�صة و�ملوطاأ. )2905( حديًثا خرِّ

)3546( حديًثا �نفرد بها �لإمام �أحمد عن �لكتب �لثمانية �ل�صابق ذكرها.
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بحوث مفيدة من مجالت
"جملة در��صات �إ�صامية" دورية علمية حمكَّمة ت�صدر عن وز�رة �ل�صوؤون �لإ�صالمية و�لأوقاف يف بالد �حلرمني.

من بحوث �لعدد )21( �ل�صادر يف �صهر ذي �حلجة من عام 1434 هي:
قاعدة "�ليقني ل يزول بال�صك" وتطبيقاتها �لطبية/ عبد�لقادر بن يا�صني �خلطيب.  -

�لرهان يف �مل�صابقات/ فهد بن عبد�لرحمن �مل�صعل.  -
ظاهرة �لت�صول و�أثرها �لجتماعي و�لقت�صادي و�لأمني/ م�صاعد بن �إبر�هيم �حلديثي.  -

ومن بحوث �لعدد )24( �ل�صادر بتاريخ �صهر ربيع �لأول من عام 1436 هي:
�لت�صعر: روؤية �صرعية �قت�صادية/ �أبو ذر �إبر�هيم �حلاج.  -

�لَق�ْصم بني �لزوجات/ فاتن بنت حممد �مل�صرف.  -
م�صمون �أدب �لأطفال يف �صوء منهج �لأدب �لإ�صالمي/ حبيب بن معاّل �للويحق.  -

دور منهج �لرتبية �لإ�صالمية يف �لكليات و�ملعاهد �لع�صكرية/ خالد بن �إبر�هيم �لدبيان.  -

ا. و"جملة �لبحوث �لإ�صامية" جملة علمية دورية حمكَّمة ت�صدر عن د�ر �لإفتاء ببالد �حلرمني �أي�صً
من بحوث �لعدد )102( �خلا�س بالأ�صهر: ربيع �لأول وربيع �لآخر وجمادى �لأوىل من عام 1435 هي:

مفاحت �لغيب وحكم �دعاء علم �لغيب/ عثمان جمعة �صمرية.  -
�لتكييف �لفقهي ل�صور بدل �خللّو �ملعا�صرة/ خالد بن عبد�هلل �ل�صليمان.  -

�جلناية بالرتويع يف �لفقه �لإ�صالمي/ عبد�هلل بن عبد�لرحمن �ل�صلطان.  -
�أحكام �لقطط/ فاطمة بنت حممد �جلار �هلل.  -

�صروط �ملخرين بالتو�تر بني �لنظرية و�لتطبيق/ وليد بن فهد �لودعان.  -
�ملبادرة يف �متثال �لأو�مر �ل�صرعية: در��صة تاأ�صيلية تطبيقية/ عبد�ل�صالم عبد�لفتاح.  -
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مجموع علمي
جمه�رة مقالت ور�ص�ائل �ل�ص�يخ �لإمام حمم�د �لطاهر 
�ب�ن عا�ص�ور )ت 1393 ه��(/ جمعه�ا وقر�أه�ا ووثقه�ا 
�لنفائ��ص،  د�ر  عّم�ان:  �ملي�ص�اوي.-  �لطاه�ر  حمم�د 

1436ه��، 4 م�ج )2102 ��ص(.
جميع فييه �ملقيالت و�لبحيوث �لعلميية لبن عا�صيور رحمه �هلل، 
�لتيي  و�لأبحياث  و�لر�صيائل  معهيا،  تعاميل  �لتيي  �ملجيالت  مين 
�إ�صافية  ن�صيرت م�صيتقلة وكانيت مقيررة عليى طلبية �لزيتونية، 
�ل�صيعر وكتيب  �إىل �صمائيم مين حتقيقاتيه لعيدد مين دو�ويين 
�صييًخا  وكان  خمتلفية،  منا�صيبات  يف  �ألقاهيا  وخطيب  �لأدب، 
جلاميع �لزيتونية وفروعيه، ومر�جعيات ومتابعيات ومتفرقيات، 
ومقدميات كتيب، وخماطبيات ور�صيائل )هيي طر�ئف من �لنر 

و�ل�صيعر( �إىل �صييوخ ليه و�أ�صدقياء.
ومل ي�صم �ملجموع فتاوى له، �إل �لي�صر منها.

ن�ور �حلد�ئق يف �إجازة �ل�ص�يخ حمم�د �ل�صادق/ حممد 
ه��(؛   1382 )ت  �لكت�اين  عبد�لكب�ري  ب�ن  عبد�حل�ي 
بعناي�ة خالد بن حممد �ل�ص�باعي.- �لبحرين: مكتبة 
نظ�ام يعقوب�ي �خلا�ص�ة؛ بريوت؛ طنج�ة: د�ر �حلديث 

�لكتاني�ة، 1435 ه��، 381 ��ص.
يليه للموؤلف نف�صه:

�ملباحث �حل�صان �ملرفوعة �إىل قا�صي تلم�صان.  -
�أ�صانيد ح�صر �ل�صارد.  -

�إجازة �مل�صند �حلنبلي وذكر عناية �لأمة �لإ�صالمية به.  -
�لبغية و�ملر�د يف ترجمة �ل�صيخ عبد�لهادي �لعو�د.  -

جمموع�ة �لر�ص�ائل �ملفي�دة/ تاألي�ف ُفَري�ح ب�ن �صال�ح 
�لبه�ال.- �لريا��ص: د�ر �لعا�صم�ة، 1435ه��، 4 م�ج.

و�حلدييث  �لفقيه  يف  ر�صيالة،   )30( �ملجموعية  هيذه  حتيوي 
وهيي: و�لعقييدة، 

علييه  �هلل  �صليى  �هلل  ر�صيول  حدييث  كتابية  بجيو�ز  �لإملياع   -
بالإجمياع. و�صيلم 

تخريج �أحاديث منتقدة يف كتاب �لتوحيد.  -
ت�صريح �لطرف فيما ورد يف ف�صل �صورة �لكهف.  -
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�إغاثية �للهفيان يف �لتحذيير مين �إتييان �ل�صيحرة و�لتقيرب   -
�جليان. �إىل 

بعيد  �للب�يس عميا ورد يف ف�صيل �جللو�يس لذكير �هلل  رفيع   -
�ل�صم�يس. تطليع  حتيى  �لفجير  �صيالة 

�لتهليل ع�صًر� بعد �صالتي �ل�صبح و�ملغرب.  -
حديث �لت�صبيح وفو�ئده �لنفي�صة.  -

�أحكام �جلهر و�ملخافتة بالأذكار.  -
ما ورد يف م�صح �لوجه باليدين بعد رفعها بالدعاء.  -

�لتعريف بعالمات بلوغ �لتكليف.  -
�لبيان باأن �صالة �لنافلة مل ي�صرع لها �أذ�ن.  -

�إثالج �ل�صدر بحكم قطع �ل�صالة باملرور.  -
�إحتاف �لإخوة باأحكام �ل�صالة �إىل �ل�صرتة.  -

يف  �ليديين  قبيل  �لركبتيني  تقيدمي  ب�صحية  �ملعبيود  فتيح   -
. د و ل�صيج �

�لإ�صارة بعدم حتريك �إ�صبع �لإ�صارة.  -
�لإفادة يف م�صروعية �ل�صالة �ملعادة.  -

�لأحادييث �ليو�ردة يف ف�صيل �صيالة �أربع ركعات قبل �صالة   -
�لع�صير.

جمع �ل�صالتني للرد.  -
�متنان �لعلي بعدم زكاة �حللي.  -

حتقيق �لكالم يف �حتجام �ل�صّو�م.  -
بيان ف�صل �صيام يوم عا�صور�ء.  -

من �أحكام �لعمرة.  -
�لتحلل �لأول يف �حلج.  -

�لأيام �ملعلومات و�لأيام �ملعدود�ت عند �أهل �لعلم.  -
ما ورد يف �لق�صا�س من �لأخبار.  -

كتابية ثيو�ب عميل �مل�صيلم �إذ� نيو�ه يف حيال مر�صيه �أو �صيفره   -
�أو غليب علييه.

تعزية �مل�صاب و�جللو�س لها عند �أهل �لعلم.  -
خال�صة كتاب "�ل�صتيعاب فيما قيل يف �حلجاب"للموؤلف   -

نف�صه.
عدُّ �لت�صبيح بامل�صبحة.  -

ببنيي  "�صيبحان"  �صيورة  ت�صيمية  �لدلييل عليى �صحية  قييام   -
�صير�ئيل.   �إ
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تي�ص�ري ر�ص�م �لهمزة با�ص�تخد�م �لألو�ن و�جلد�ول   -
و�ملع�ادلت مع تدريب�ات على كتابة �لهمزة/ نا�صر علي 

عبد�لنبيي.- �لقاهيرة: مكتبية �لآد�ب، 1432 هيي، 79 �يس.
�لقدم�اء  ب�ني  �لعربي�ة  �للغ�ة  يف  �لهم�زة  �ص�وت   -
و�ملحَدث�ني/ يحييى عليي مباركيي )جملية جامعية �أم �لقيرى 
.)210  -  129 �يس  هيي،   1416( �ملحكمية.-  �لعلميية  للبحيوث 
وق�ف  م�ن  و�لقط�ع:  �لو�ص�ل  هم�زة  �إىل  �لعب�ور   -
ت�صغ�ري ن�ص�بة �لأعجمي/ حممد �ل�صياطر �أحميد.- ط2 .- 

�يس.  115 هيي،   1395 �مليدين،  مطبعية  �لقاهيرة: 
�ملق�ال يف �لوق�ف و�لإمال�ة وزي�ادة هم�زة  ف�ص�ل    -
�لو�صل و�لإبد�ل و�لإعال/ عبد�حلميد �ل�صيد حممد.- 

هيي، 199 �يس. لليرت�ث، 1425  �لأزهريية  �ملكتبية  �لقاهيرة: 
ب�ني  �لهم�زة  ت�ص�هيل  �لع�ني يف معن�ى قوله�م  ق�رة   -
ب�ني / لأبيي زييد عبد�لرحمين بين �أبيي �لقا�صيم �لقا�صيي )ت 
1082 هي(؛ در��صة وحتقيق �أحمد بن عبد�هلل �ملقري.- )جملة 
�جلامعة �لإ�صالمية باملدينة �ملنورة - 1427 هيي، �س 39 - 94(.

كتب ورسائل علمية وبحوث في الهمزة
�أث�ر ��ص�تخد�م �خلر�ئط �ملعرفي�ة يف تنمية مهارة   -
كتاب�ة �لهم�زة �ملتو�ص�طة ل�دى ط�اب �ل�ص�ف �لثال�ث 
جامعية  �لريا�يس:  �ملهنيا.-  �صيليمان  بين  عيادل  �ملتو�ص�ط/ 
�لإمام، معهد تعليم �للغة �لعربية، 1431 هي، 179 ورقة )ر�صالة 

ماج�صيتر(.
�لأقوى لكل �لهمز�ت: حول �آر�ء �أبي عبد�لرحمن   -
ب�ن عقي�ل يف �لر�ص�م �لإمائ�ي/ حمميد �صاليح �جلا�صير.- 

�ملجلية �لعربيية بالريا�يس.- )حميرم 1422 هيي، 76 - 78(.
و�لأل�ف  للهم�زة  ��ص  يتعرَّ كت�اب  وه�و  �لألف�ات:   -
و�أنو�عهم�ا يف �لعربي�ة/ �حل�صيني بن �أحميد بن خالويه )ت 
370 هيي(؛ حتقييق عليي ح�صيني �لبيو�ب.- �لريا�س: د�ر �ملعارف، 

�يس.  112 هيي،   1402
حت�صيل �لهمزتني �لو�ردتني يف كتاب �هلل تعاىل:   -
مر�ص�وًما با�ص�م �أبي عمرو بن �لعاء/ تاأليف �أبي �لأ�صبغ 
عبد�لعزييز بين عليي �ل�صيماتي �لإ�صيبيلي �ملعيروف بالطحيان، 
)ت نحو 560 هي(؛ حتقيق حممد يعقوب ترك�صيتاين.- �ملدينة 

�ملنيورة: �ملحقيق، 1412 هيي، 150 �يس.
حلم�زة  �لهم�زة  عل�ى  �لوق�ف  يف  �لأن�ام  حتف�ة   -
هيي(؛  �لقبيباتيي )ت 926  بين عبد�لرحمين  وه�ص�ام/ حمميد 
در��صية وحتقييق عبيد�هلل بين حمياد �لقر�صيي.- مكية �ملكرمية: 
ماج�صيتر(. )ر�صيالة  �يس   484 هيي،   1423 �لقيرى،  �أم  جامعية 

�لتحف�ة �لوفي�ة باأح�كام وقف حمزة وه�ص�ام على   -
)ت  �لإبيياري  هياليل  حمميد  بين  حمميد  �لعلي�ة/  �لهم�زة 
بعيد 1334 هيي(؛ حتقييق عبد�ليرز�ق عليي مو�صيى.- طنطيا: د�ر 

�ل�صيياء، 1425 هيي، 111 �يس.
حتلي�ل �لأخط�اء �لإمائي�ة يف �لهم�زة لدى طاب   -
�مل�صتوى �لر�بع يف معهد تعليم �للغة �لعربية باجلامعة 
�ملنيورة: �جلامعية  �ملدينية  �لإ�ص�امية باملدين�ة �ملن�ورة.- 
�لإ�صيالمية، معهيد تعلييم �للغية �لعربيية لغير �لناطقيني بهيا، 

1435 هيي )ر�صيالة ماج�صيتر(.
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بين �صيري  موؤمين  �ل�درج/  �لو�ص�ل يف  قط�ع هم�زة   -
غنيام.- )جملية جامعية �لإميام حمميد بين �صيعود �لإ�صيالمية 

.)494  -  421 �يس  هيي،   1426 رجيب  بالريا�يس، 
و�لوق�ف  و�لن�ص�ب  �لت�صغ�ري  يف  �لف�ص�ل  �لق�ول   -
ط2.-  عنيرت.-  عبد�حلمييد  �لو�ص�ل/  وهم�زة  و�لإمال�ة 
�يس.  214 1409هيي،  �لإ�صيالمية،  �جلامعية  �ملنيورة:  �ملدينية 
خم�رج �لأل�ف و�لهم�زة ب�ني �لقدم�اء و�ملحَدث�ني/   -
�لربيعيان  بجيدة،  �ملنهيل  �خليو�م.- )جملية  بين ح�صين  ريا�يس 

.)103  -  96 �يس  هيي،   1406
�صاليح.-  �أميني  جيالل  �لهم�ز�ت/  كت�اب  يف  �ملر�ص�د   -

�يس.  41 هيي،   1399 �لز�ييدي،  د�ر  �لطائيف: 
م�ص�كلة �لهم�زة �لعربي�ة: بح�ث يف تاري�خ �خل�ط   -
للعربي�ة  �للغ�وي  و�لتط�ور  �لإم�اء  وتي�ص�ري  �لعرب�ي 
�لف�صحى/ رم�صان عبد�لتو�ب.- �لقاهرة: مكتبة �خلاجني، 

هيي، 184 �يس.  1417
در��ص�ة  �لعربي�ة:  �للغ�ة  يف  �لهم�زة  م�ص�كلة   -
�أميو�ج  عّميان:  من�صيور.-  عبد�لير�زق  ح�صين  حتليلي�ة/ 

�يس.  136 هيي،   1434 و�لن�صير،  للطباعية 
طربيية.-  �أدميا  عرب�ي/   - عرب�ي  �لهم�زة:  معج�م   -

�يس.  206 هيي،   1421 لبنيان،  مكتبية  بيروت: 
ب�ني  و�لهم�زة  �لأل�ف  �لنح�وي؛  �لدر��ص  يف  مهم�ا   -
�لقدم�اء و�ملحَدث�ني: خمرجهما و�صفاتهم�ا/ ريا�س بن 
ح�صين �خليو�م.- �صييد�؛ بيروت: �ملكتبية �لع�صريية، 1422 هيي، 

�يس.  61
جامع�ة  ر�ص�الة  �لكتاب�ة:  �صو�ب�ط  �إىل  �لهد�ي�ة   -
تبح�ث يف �ص�وؤون �لهم�زة و�لأل�ف �للين�ة... / �إبر�هييم 
لغويية  بت�صويبيات  ومذيلية  منقحية  ط4،  عبد�ملطليب.- 
 88 هيي،   1378 و�صفيي،  عبا�يس  �لقاهيرة:  مفييدة.-  و�إمالئيية 

�يس. 
هم�زة �ل�ص�تفهام يف �لق�ر�آن �لك�رمي/ عبد�ليروؤوف   -

هيي.  1413 �لأوقياف،  وز�رة  عّميان:  �للبيدي.-  �صيعيد 
�لهمزة �أين ت�صعها؟/ عبد�لهادي بن ظافر �ل�صهري.-   -

)جملية كليية �ملليك خاليد �لع�صيكرية، ذو �حلجية 1422 هيي، �يس 
.)103 - 99

)جملية  �لبحطيطيي.-  طنطياوي  حائ�رة/  هم�زة   -
.)33  -  32 �يس  هيي،   1423 حميرم  �خلا�صية،  �لرتبيية 

�لهم�زة: در��ص�ة تاريخي�ة �صوتي�ة/ �صيالح �لديين   -
�صيعود  بين  حمميد  �لإميام  جامعية  )جملية  ح�صينني.-  �صاليح 

.327  -  273 هيي،   1414 حميرم  بالريا�يس،  �لإ�صيالمية 
�لهم�زة يف �لإم�اء �لعربي: �مل�ص�كلة و�حلل/ �أحمد   -

حمميد �خلير�ط.- دم�صيق: د�ر �لقليم، 1408 هيي، 67 �يس.
مقارن�ة  تاريخي�ة  در��ص�ة  �لعربي�ة:  يف  �لهم�زة   -
يف �ل�ص�وت و�ل�ص�رف و�لدلل�ة و�لق�ر�ء�ت �لقر�آني�ة/ 
دروي�يس حمميود جوييدي.- �صييد�؛ بيروت: �ملكتبة �لع�صرية، 

1432 هيي، 568 �يس.
�لهم�زة يف �للغ�ة �لعربية/ خالديية حمميود �لبياع.-   -

بيروت: د�ر ومكتبية �لهيالل، 1415 هيي، 319 �يس.
�لهم�زة يف �ص�وء عل�م �للغ�ة �حلدي�ث/ توفييق ليف   -
�يس.  171 1432هيي،  �لزميان،  جلي�يس  د�ر  عّميان:  �لنو��صيرة.- 

�لنجيار.-  �صيوقي  وعاجه�ا/  م�ص�كاتها  �لهم�زة:    -
�يس.  124 هيي،   1404 �لرفاعيي،  د�ر  �لريا�يس: 

و�للهج�ات  �لق�ر�ء�ت  يف  و�لت�ص�هيل  �لهم�زة   -
�لعربية/ �أحمد طه ح�صانني.- �لقاهرة: مكتبة وهبة، 1431 

�يس.  308 هيي، 
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لل�صيباب:  و�لأخالقيية  و�لنف�صيية  �لجتماعيية  �مل�صيكالت   -
�ل�صيمري. �أ�صيعد  �صاحيب  ميد�نيية/  در��صية 

�ل�صيباب  �لدعويية يف مرحلية  و�ملهيار�ت  �لعامية  �ل�صفيات   -
نحيلية. ب�صييوين  �لكهيف/  �أ�صحياب  ق�صية  خيالل  مين 

حاميد  �لكيرمي/  �لقير�آن  يف  �ل�صيباب  مين  دعويية  منياذج   -
�لفرييح. يعقيوب 

�هلل  نبيي  �أخالقيي  منيوذج  �لقير�آن:  يف  �صيبابية  منياذج   -
قر�قي�يس. بيدر  جنيوى  �ل�صيالم/  علييه  يو�صيف 

منياذج قياديية �صيبابية يف �لقير�آن �لكيرمي/ طيارق يو�صيف   -
�صيليمان.

�لعامية/  �حليياة  يف  �مل�صياركة  وحتيدي  �لعربيي  �ل�صيباب   -
خري�صيات. فيا�يس  عرفيات 

�ل�صيباب و�لتحدييات �لقت�صاديية يف ظيل �لربييع �لعربيي:   -
م�صر بعد �نقالب �لثالث من يوليو 2013 م منوذًجا/ حممد 

عبد�لرحمين عرييف.
�لتحديات �لقت�صادية �لتي تو�جه �ل�صيباب �مل�صيلم و�صيبل   -

عالجهيا/ حنيان عليي بيدور.
�لغزو �لفكري و�لثقايف/ خالد �ملختار �لفار.  -

مؤتمر في كتاب
ان موؤمترها �لر�بع، �لذي ُيعقُد كل �أربع �صنو�ت، يف مو�صوع �ل�صباب وم�صتقبل  عقدت جمعية �ملحافظة على �لقر�آن �لكرمي بعمَّ
�لأم�ة، نظيًر� لأهميية دور �ل�صيباب، فهيم �لطاقية و�حليويية و�لإبيد�ع، ومليا حتتياج �إلييه �ل�صحيوة مين تر�صييد، وت�صويًبيا للم�صيار، 

ومر�جعية مليا ينبغيي �أن يكيون علييه �ل�صيباب مين وعيي وفكر.
وقد �أ�صاف �ملوؤمتر جل�صات م�صائية حو�رية، ليقوم �ل�صباب �أنف�صهم بتحمل م�صوؤولياتهم �حلو�رية و�لتخطيطية و�ل�صت�صر�فية.

م له منها، وطبعت مع �نعقاد �ملوؤمتر يف �لعام نف�صه، بعنو�ن: و�خترت بحوث قليلة من بني كّم مما قدِّ
ن ُيِتَمّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه �ْلَكاِفُروَن} / تنظيم جمعية �ملحافظة على �لقر�آن  َلّ �أَ �ل�ص�باب وم�ص�تقبل �لأمة {َوَياأَْبى �هلّلُ �إِ

�لك�رمي.- عّم�ان: �جلمعي�ة، 1435 ه�، 668 �ص.
وهذه �لبحوث هي:

�ملنهيج  يف  �لبطالية  عليى  و�لق�صياء  �لعميل  �إىل  �لدعيوة   -
�لعجيليي. غربيي  خمي�يس  �لقير�آين/ 

دور �ل�صيباب يف مو�جهية �لتحدييات مين منظيور قير�آين/   -
�لُعلَبيي. عبد�ليرز�ق  بين  عدنيان 

�صيمات �لرجولية يف �لقير�آن �لكيرمي/ �صيامل بين غيرم �هلل   -
�لزهير�ين.

مركز �ل�صباب يف �خلطاب �لقر�آين/ حممد زرمان.  -
مو�عيظ لل�صيباب مين وحيي �صيورة لقميان/ معياذ حمميد   -

�حل�صين.
�لتح�صيني مين �لنحير�ف مين خيالل �صيورة �لنيور/ �أميل   -

�لغنييم. �صيليمان  بنيت 
�إ�صيالح �لفتييات مين خيالل �لقيدو�ت �لن�صيائية يف �لقير�آن   -

�لكيرمي/ ها�صيم بين عليي �لأهيدل.
�لكيرمي/  �لقير�آن  �صيوء  يف  �ل�صيباب  ليدى  �لقييم  تنميية   -

�ل�صيافعي. حمميد  �صيارة 
�أهميية نظيام �لتعلييم �لتكامليي نحيو �ل�صيباب وم�صيتقبل   -
خير  �أمنوذًجيا/  مباليزييا  �لإ�صيالمية  عيدن  مدر�صية  �لأمية: 

لوء. �صيليمان  د�تيو  �لديين 
�لربييع  بعيد  �لإعالميي  �لأمين  حتقييق  يف  �ل�صيباب  دور   -

جيدو. فيوؤ�د  ميد�نيية/  در��صية  �لعربيي: 
�لأولوييات و�ملبيادئ يف حت�صيني و�إعيد�د �ل�صيباب �مل�صيلم/   -

�صيهال. يحييى  جومانية 
بامل�صياركة  وعالقتيه  �ل�صيا�صيي  �لعنيف  نحيو  �لجتياه   -
باجلامعية  �لنف�صيي  �لإر�صياد  ق�صيم  طلبية  ليدى  �ل�صيا�صيية 

�حليد�د. كميال  �صيعبان  بغيزة/  �لإ�صيالمية 
�لرتبيية �لإميانيية و�لأخالقيية مين �صيرة يو�صيف علييه   -

�صيريف. قا�صيم  �أ�صيماء  �لير�وي،  حمييد  بيان  �ل�صيالم/ 
منياذج �أخالقيية ت�صييء ل�صيباب �لأمية �لطرييق م�صيتوحاة   -
مين ق�صية نبيي �هلل يو�صيف �ل�صدييق علييه �ل�صيالم/ ولييد بين 

حمميد �لعليي.
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لتحدييد  �لريا�صيي  �لأ�صا�يس  لو�صيع  �لأول  �لر�ئيد  �لكنيدي   -
�ل�صاحليي. كرميية  �ملري�يس/  لأمر��يس  �لأدويية  قيوة  مقيد�ر 

طيرق ومفاهييم و�صعهيا علمياء �لريا�صيات يف بالد �لإ�صيالم:   -
مثيال عليم �ملثلثيات/ �إدري�يس ملر�بيط.

�إ�صيهامات �ملهند�صيني �لعرب يف بناء قبة �ل�صخرة يف �لقد�يس   -
�لنع�صيان. عبد�لرحمين  وفياء  �ل�صيريف/ 

بالنجيوم:  �لتقليديية  و�ملعرفية  �لعربيية  �ل�صيماوية  �ل�صيور   -
لفييت. رولنيد  تقا�صيمه/  ينبغيي  كنيز 

�جلاميع  �ملييز�ن  جهياز  ودر��صية  �مل�صيلمني  عنيد  �ملو�زيين   -
�لنع�صيان. ه�صيام  حمميد  �أمنوذًجيا/  للخيازين  و�أهميتيه 

�بين ر�صيد و�لغيز�يل/  م�صيائل فيزيائيية وكونيية يف حيو�ر�ت   -
�لطائيي. با�صيل  حمميد 

علميية/  لغية  �إىل  �أدبيية  لغية  مين  �لعربيية  �للغية  تطيور   -
ن�صير. عبد�ملجييد 

مفهوم �لعتبار لدى �بن �لهيثم/ بّنا�صر �لُبعّز�تي.  -
مرجعيتيه  �لعربيي:  �لعلميي  �ليرت�ث  يف  �ل�صيكوك  مفهيوم   -
�جلابيري. نغ�يس  �إدري�يس  �لإب�صيتمولوجية/  وقيمتيه  �لثقافيية 
تفاعيل �لعليوم عنيد �بن ر�صيد: �لب�صرييات بني علوم �لطبيعة   -

و�لتعالييم/ فيوؤ�د بين �أحميد.
معوقات �ملمار�صية �لعلمية يف �لجتماع �لإ�صيالمي �لو�صييط:   -

�ل�صيقري. عبد�ملنعيم  �صو�صييولوجية/  مقاربية 
بامل�صيروع  وعالقتهيا  تاريخًييا  �لإ�صيالمية  �لعليوم  منظومية   -
�لعلميي و�لرتبيوي �لعيام لالأمية: تطبييق عمليي �لييوم/ خليدون 

�لديين. �صيياء 

ندوة في كتاب
تاري�خ �لعل�وم يف �لإ�ص�ام/ تنظي�م �لر�بطة �ملحمدي�ة للعلماء.- �لرباط: �لر�بطة، مركز �بن �لبّنا للبحوث و�لدر��ص�ات 

يف تاريخ �لعلوم يف �حل�صارة �لإ�ص�امية، 1435 ه�، 2 مج )680، 123 �ص(.
بحوث �لندوة �لعلمية �لأوىل �لتي نظمتها �لر�بطة �ملحمدية للعلماء باأكادميية �ململكة �ملغربية يف �لرباط �أيام 9 - 11ربيع �لأول1430هي.

من عناوين هذه �لبحوث:
حيول در��صية �ملخطوطيات �لريا�صيية �لعربية و�لإ�صيالمية يف   -

رو�صييا/ حمميود �حلميزة.
�بين  م:   14 و   13 �لقرنيني  مغيرب  يف  للعليوم  �لثقيايف  �لبنياء   -

�أبيالغ. حمميد  خليدون/  �بين   - �لبنيا 
تطبيقاتهيا  �لإ�صيالمي:  �لغيرب  يف  �ملخروطيات  نظريية   -
عبد�ملاليك  هيود/  لبين  �ل�صيتكمال  كتياب  خيالل  مين  و�نتقالهيا 

بيوز�ري.
كتياب  �أوروبيا:  يف  �لطيب  عليوم  يف  �لإ�صيالمي  �لإ�صيهام  �أثير   -
�لقانيون يف �لطيب لبين �صيينا �أمنوذًجيا/ ماهير عبد�لقيادر حمميد 

عليي.

��يس بين �إ�صيماعيل لتقرييب �ملذهيب و�لعقييدة و�ل�صيلوك �لتابيع للر�بطية �ملحمدية للعلماء بالرباط، عقيد ندوة علمية دولية   عقيد مركيز درَّ
يف ق�صير �ملوؤمتير�ت بفا�يس بعنيو�ن "جه�ود علم�اء �لقرويني يف خدمة �ملذه�ب �ملالكي: �لأ�صالة و�لمتد�د" بتاريخ 17-19 جمادى 
�لأوىل 1432 هيي، وقيد ُجمعيت �أبحياث هيذه �لنيدوة وُطبعيت يف كتياب يحميل عنيو�ن �ملوؤمتر نف�صيه، و�صدر عن �لر�بطة �صينة 1435 هي، ويقع يف 

)652 �س(.
وجاءت �لأبحاث �ملقدمة للموؤمتر يف �صتة حماور، هي:

علماء �لقرويني وتر�صيخ �ملذهب �ملالكي.  -
علماء �لقرويني: �لبعد �لتو��صلي و�لتفاعل �لثقايف.  -

م�صادر �ملذهب �ملالكي وموقعها يف �ملنظومة �لجتهادية عند علماء �لقرويني.  -
علماء �لقرويني: �حل�صور �لفكري و�لإ�صعاع �حل�صاري.  -

�أعالم �لقرويني ومعامل �لتجديد و�لجتهاد.  -
�حلركة �لعلمية بالقرويني على عهد �لدولة �لعلوية.  -

ندوة أخرى
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فائدة من كتاب

تنتير مو��صيع �لقرعية عليى �أبيو�ب �لفقيه كلهيا، ولهيا دور�نهيا يف �أبيو�ب �ملعاميالت عليى وجه �خل�صو�س، و�ملير�د بغالب هذه �ملو��صع 
متييز �مل�صيتحق يف �حلقوق �ملت�صياوية، ومن �أمثلة ذلك:

َعقد �خلالفة �إذ� ��صتوو� يف �صفة �لإمامة.  -
وبني �لأئمة يف �ل�صلو�ت.  -

وبني �ملوؤذنني.  -
وبني �لأقارب يف تغ�صيل �ملوتى و�ل�صالة عليهم.  -

وبني �حلا�صنات �إذ� كنَّ يف درجة و�حدة.  -
بني �لأولياء يف �لتزويج.  -

وحال �ل�صتباق �إىل �ل�صف �لأول.  -
ويف �إحياء �ملو�ت.  -

ومقاعد �لأ�صو�ق و�لأماكن �ملباحة.  -
ويف �ل�صفر ببع�س �لزوجات.  -

ويف �بتد�ء �لَق�َصم.  -
�إىل غر ذلك مما يكر وي�صعب ��صتق�صاوؤه وح�صره.

)�أثر �لعرف وتطبيقاته �ملعا�صرة يف فقه �ملعامالت �ملالية/
عادل بن عبد�لقادر قوته، �س222(

مواضع استعمال القرعة

اوية، ومن �أمثلة ذلك:

ل�صالة عليهم.

ؤه وح�صره.
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توضيح من كتاب
�خلطاب �حلد�ثي �لعربي خطاب ينتمي �إىل �لتيار �لعلماين.

ويقوم م�صروع �لفكر �حلد�ثي �لعربي يف قر�ءته للرت�ث �لإ�صامي على بلورة ثالثة مفاهيم �أ�صا�صية:
�لتاريخية، وتعني ن�صبية كل �صيء وتعدد �حلقائق، فلي�س هناك حقيقة مطلقة يجب �لوقوف عندها ومر�عاتها.  -

�لعقل مقروًنا بالالعقل. فلي�س هناك عقل ثابت، بل هو عقل تاريخي حتكمه �ل�صرورة �مل�صتمرة.  -
�لتاأويليية �حلديثية، وهيي تتاأ�ص�يس عليى �نف�صيال �ليد�ل عين �ملدليول، مبعنيى �إلغياء �أي عالقية قائمية بينهميا، �إل عالقة �لإ�صيارة   -

�لعتباطيية لليد�ل عليى �ملدليول...
و�ل�صياغل �لبحثيي للفكير �حلد�ثيي يف تفكييك �لأ�صيول ونيزع �لقد��صية عنهيا هيو �ل�صياغل �لأيديولوجيي، وهو �مل�صييطر على �لتفكر 

عنيده، ومين �أجليه وقع يف تناق�صات عدة.
ًل مين �هلل تعياىل، وتاأكييد ب�صيرية تكوينيه،  ويبنيي �لفكير �حلد�ثيي موقفيه مين �لن�يس �لقير�آين عليى �أمريين: �إنيكار كونيه وحًييا منيزَّ

ومين ثيم �إمكانيية وقيوع �لتدخيل فييه باحليذف و�لزييادة و�لنق�صيان.
ويبني موقفه من �ل�صنة �لنبوية على �إنكار حقيقة �لنبوة �ملتمثل يف �إنكار �أ�صليها: �لوحي و�لع�صمة.

و�لفكير �حلد�ثيي حيني ينقيد �لتاأ�صييل بتليك �لأ�صيول مين جهية "�لإ�صيكاليات" �ملثيارة حيول حجيتهيا، �إمنيا يحياول توظييف تليك 
"�لإ�صكاليات" من د�خل كتب �لرت�ث، لظنه �أنه �صينجح يف �أن يفكك تلك �لأ�صول ب�صيف "�لرت�ث" نف�صه، و�إل فاإن منطلقه يختلف 

متاًما...

)مقتطف من كتاب: موقف �لفكر �حلد�ثي �لعربي من �أ�صول �ل�صتدلل
يف �لإ�صالم/ حممد بن حجر �لقرين، �س 474 - 477(

27



تنبيه من كتاب
�صيدر كتياب عنو�نيه "�نت�ص�ار �لإ�ص�ام يف �لع�امل: �أ�ص�بابه وعو�ئق�ه"، مين تاألييف حممد بين ريفان �لياميي، �صيدر يف �لريا�س 

عيام 1436 هيي، ويقيع يف )500( �يس.
ناق�س فيه موؤلفه تاريخ �نت�صار �لإ�صالم، و�أ�صبابه، و�حلمالت �لتي وقفت �صده وحاربته لوقف �نت�صاره، وخ�ص�س ف�صاًل لعظماء 

�أ�صلمو� ون�صروه، ثم �لو�صع �حلايل له، وم�صتقبله يف �لعامل، و�لعالقة بني �لإ�صالم و�لغرب. 
وذكير �أن �لغيرب �أطليق �صيحيات حتذيير مين �لنت�صيار �لو��صيع لالإ�صيالم يف �لبيالد �لغربيية ويف بقيية مناطيق �لعيامل، حيث �نح�صيرت 
�مل�صيحية، وت�صاعفت �أعد�د �مل�صلمني، و�أ�صبحت �مل�صاجد و�ملر�كز �لإ�صالمية تناف�س �لكنائ�س وحتلُّ حملَّها، و�أ�صبح �أعد�د �لذين 

�، ويف ت�صيارع م�صيتمر. يدخلون يف �لإ�صيالم كبرة جدًّ
د�خليية  �إىل  �لإ�صيالم  �نت�صيار  �أميام  تقيف  �لتيي  �لعو�ئيق  وق�صيم 

وخارجيية.
�أما �لد�خلية فهي:

تفرق �مل�صلمني وتناحرهم.  -
تخلف �مل�صلمني و�بتعادهم عن �لدين.  -
�لتع�صب �لديني و�لعرقي و�ل�صيا�صي.  -

فقد�ن �لثقة وعدم �ل�صعور بامل�صوؤولية.  -
تاأثر �للير�ليني و�لعلمانيني.  -

�صعف �لإعالم �لإ�صالمي.  -
و�لعو�ئق �خلارجية:

ت�صويه �لإعالم �لغربي ل�صورة �لإ�صالم و�مل�صلمني.  -
�لعوملة و�أثرها على �لإ�صالم.  -

حماربة �لعلمانية �لغربية لالإ�صالم.  -
ظهور �لإ�صالموفوبيا يف �لغرب.  -

�صورة �مل�صلمني �ل�صلبية لدى �لغرب.  -
�صعف متابعة ورعاية �مل�صلمني �جلدد.  -

�صعف �لهتمام بالدعوة و�لدعاة.  -
�صعف �حلو�ر مع �لآخرين.  -

�إد�رة  يف  وماج�صيتر  �لإعيالم،  يف  �إجيازة  عليى  حا�صيل  و�ملوؤليف 
ق�صيم  فر�أ�يس  �جلويية  بالقيو�ت  و�لتحيق  و�مل�صت�صيفيات،  �ل�صحية 
�جلويية،  في�صيل  �ملليك  كليية  يف  �يس  ودرَّ �لطائير�ت،  �إلكرتونييات 
وتقاعيد برتبية نقييب. وليه موؤلفات �أخرى، منها كتاب يف رحالته.
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فتوى من كتاب

"ثمر �لغ�صون من فتاوى �ل�صيخ �صالح بن علي بن غ�صون" كتاب �صخم يقع يف )14( جملًد�، قام بتخريج �أحاديثه و�لتعليق 
عليه و�إعد�ده للن�صر تلميذه طارق بن حممد �خلويطر، �أد�ء لبع�س حقه عليه كما يقول، و�صدر عن د�ر كنوز �إ�صبيليا بالريا�س 

عام 1435هي.
و�صاحب هذه �لفتاوى عامل حنبلي جمتهد، جمع بني �لعلم و�لتعليم و�لق�صاء و�لإفتاء و�مل�صاركات �لعلمية �ملختلفة، من �أهل 
�لر�س بنجد، فقد ب�صره وهو يف �خلام�صة ع�صرة من عمره، و�جتهد يف طلب �لعلم حتى �صار من كبار �لعلماء، وقد عمل �إماًما 
وخطيًبا وقا�صًيا، و�صارك يف برنامج )نور على �لدرب( �لذي يجيب فيه �لعلماء على �لأ�صئلة �لدينية و�لجتماعية للم�صتمعني. 
ومل تكن له همة يف �لتاأليف، فلم يرتك �صوى ر�صالة �صغرة، وجمعت فتاويه هذه بعد وفاته، فقد توفاه �هلل تعاىل عام 1419 هي. 

و�صئل عن �صبب �لت�صمية بابن غ�صون فلم يعرف، �إذ مل ي�صاأل و�لده عن ذلك، �لذي تويف قبل �أن يفقد ب�صره ب�صنتني.
ومن فتاويه هذه:

�صوؤ�ل: هل عائد �ملال من مهنة �حلالقة �لرجالية حر�م؟
جو�ب: �حلالقة مباحة، و�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أعطى �حلالق �أجرته، ولكنه �إذ� كان �مل�صوؤول عنه حلق �للحى، فاللحية 
حلقها حر�م، ومعناه �أن �لأجرة �لتي توؤخذ على حلق �للحية حر�م. �أما �إذ� كان �ملطلوب �أن �لإن�صان يحلق ر�أ�صه، �أو يعدل �صعر 

ر�أ�صه، �أو �أن �لإن�صان يق�س �صاربه، �أو �أمور يف هذه �حلدود، فهذه جائزة ول �صيء فيها. )154/9(.
�صوؤ�ل: هل يجوز للرجل �جلمع بني �لزوجة وبنت عمها، �أو �لزوجة وبنت خالها؟

جو�ب: ل يظهر مانع من هذ�. )66/10(. 
�صوؤ�ل: �إذ� مات �ل�صخ�س ويف �أحد �أ�صنانه ذهب، فهل يتعنيَّ خلعها؟

ه �أو ميثِّل �مليت، فليرتك. )209/12(. جو�ب: �إذ� �أمكن ب�صهولة فال باأ�س، وهو �لأوىل، و�إن مل يكن ب�صيء ي�صوِّ
�صوؤ�ل: هل جتوز �لكتابة باليد �لي�صرى؟

: {َفاتَُّقو� �هلل َما ��ْصَتَطْعُتْم} )�صورة �لتغابن: 16(، حتى لو كان ي�صتطيع �لكتابة باليمنى فال مانع من  جو�ب: قال �هلل عزَّ وجلَّ
�أن يكتب بالي�صرى، و�إذ� كان ل ي�صتطيع فمرخ�س و�حلمد هلل �أن يكتب بالي�صرى. )372/13(.

�صوؤ�ل: ما حكم �لنوم على �جلانب �لأي�صر �إذ� كان ل ياأتيني �لنوم على �جلانب �لأمين؟
جو�ب: ل باأ�س به، و�إن كان �ملف�صل �أن ينام �بتد�ء على �جلانب �لأمين، كما كان �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يفعل، لكن لي�س 
معناه �أن ينام على جانبه �لأمين د�ئًما، لكن ينام على جنبه �لأمين ولو قلياًل ثم ينقلب على �جلانب �لأي�صر �إذ� كان �أرفق و�أروح 

لنومه، ومع ذلك �إذ� مل ينم على جانبه �لأمين �أبًد� فال �صيء يف ذلك. )379/13(.
�صوؤ�ل: هل يجوز للم�صلم �أن ي�صكن يف منزل وحده ويبيت مبفرده، �أم هذ� منهي عنه؟ نرجو �لإفادة.

جو�ب: �لذي ينبغي لالإن�صان �إذ� ��صتطاع �أن ل ينام يف منزل وحده.
ا يالئمه، وكان يف مكان حمفوظ، كغرفة مثاًل، ولي�س هناك �صيء  و�إذ� كان غر م�صتطيع، ومن �ل�صعوبة عليه �أن يجد �صخ�صً

يخ�صى على نف�صه منه، فاإن �صاء �هلل تعاىل ل باأ�س �أن ينام وحده.
ر فال حرج. �أما لو وجد �أحًد� ينام معه، فاإذ� حدث له حادث يف �لليل �أو نزل به �صيء يكون قريًبا منه، فهو �أف�صل، لكن �إذ� مل يتي�صَّ

ر له ذلك، �أو خ�صي من بقاء �صخ�س �آخر معه �صرًر�، فاإن بقاءه وحده يكون  �ملق�صود: �أن �لأَوىل �أن ل ينام وحده، فاإذ� مل يتي�صَّ
�أوىَل. )387/13(.
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باختصار من كتاب

يتلخ�س �لهدي �لنبوي يف تغيري �لأ�صماء يف �صتة �أمور:
عدم تغير �ل�صم �إل �إذ� كان حمرًما �أو مكروًها.  -

يف  �حل�صينة  �لأ�صيماء  مين  �إلييه  �ملغيرَّ  �ل�صيم  يكيون  �أن   -
و�لعيرف. �ل�صيرع 

مر�عاة مر�تب �لأ�صماء يف �لف�صل عند �لتغير.  -
مر�عاة �لقرب يف �لنطق بني �ل�صمني.  -

مر�عاة �ملقابلة يف �ملعنى �إذ� مل يكن فيه حمذور.  -
ى. مر�عاة ما ير�د له �مل�صمَّ  -

�أحيكام �لأ�صيماء و�لكنيى و�لألقياب/ عمير بين عبيد�هلل بين طاليب،  )مين كتياب: 
�يس441(

- �ل�صتهاك يف �ل�صطالح يطلق على معنيني:
�لأول: �أّل يبقى للم�صتهلَِك لون، ول طعم، ول ريح.

�لثاين: �لإتالف.
حيال  �إل يف  مطلًقيا،  يجيوز  ول  م،  حميرَّ باخلمير  �لتيد�وي   -

ب�صيرطني: �ل�صيرورة، 
�أ - �إذ� ��صطيرَّ �ملري�يس �إىل دو�ء فييه م�صيكر، ول يجيد غيره، 
و�أفياد �لأطبياء �أنيه عيالج لهيذ� �ملري�يس، متعيني، ونفعيه متاأكد، 

فيال باأ�يس لل�صيرورة.
�إذ� ��صيتهلكت �خلمير يف �ليدو�ء، بحييث مل يبيق لهيا طعيم،  ب - 
ول ر�ئحة، ول لون، فهذ� يجوز ولو بال �صرورة؛ لأنه مل يبق 

�أثير للخمر.
�لإبيل، وكلِّ حييو�ن ماأكيول  باأبيو�ل  �لتيد�وي  �لأقيرب جيو�ز   -

�للحيم.
حيال  يف  �خلنزيير  �أجيز�ء  مين  جيزء  �أي  تنياول  يجيوز  ل   -

ب�صيرطني: �إل  �ل�صيرورة 
�أ - �أن يثبت نفعه على وجه يقرب من �ليقني.

ب - �أّل يوجد ما ُيغني عنه من �لأدوية.
)م�صيتفاد مين كتياب: �أحيكام �لتيد�وي باملحرميات �حل�صيية يف �لفقيه �لإ�صيالمي/ 

�أحميد بين حمميد �خلليل، �س 92(
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مختارات من كتاب

�صعر:  
وتاأجييييُل مو�قييييٌت  �صييييء  ليييكلِّ 
وتاأوييييُل وجيييٌه  ليييه  �أميييٍر  وكلُّ 
ُلهيييا تاأمَّ باأغر��يييسٍ  تعجلييينَّ  ل 
تاأجييييُل �لأغر��يييَس  منيييَع  فرمبيييا 
يييْح مييين �لأغر��يييِس ُمقفلَهيييا و��صيييْر ُتَفتَّ
مقفيييوُل �ل�صيييِر  �إمييياِم  بيييني  فلي�يييس 
ليييول ��صطبييياري ميييا �أم�صييييُت مرتفًعيييا
�لأقاوييييُل يفَّ  كيييرْت  �أن  بعيييد  مييين 

و�أُن�صد:  
ور�حيييًة َروًحيييا  �لنا�يييُس  يييى  متنَّ ميييا  �إذ� 
وَت�صيييَمُع �إلييييَك  �أ�صيييكو  �أن  متنَّييييُت 

�لع�صيرة  �صيارح  �لفا�صيي،  �صيقرون  �بين  �صييدي عبد�لقيادر   
�لأخيرة مين "�لأربعيني"، غيُر �صييدي عبد�لقيادر �بين �صيقرون 
ميات  �لثياين،  عليى  ير  تاأخَّ و�لأول  "�لطبيية".  ناظيم  �ملكنا�صيي، 
�لأوُل بتارييخ عيام 1219 هيي، وُدفين بال�صرييح �لإدري�صيي. ر�جيع 
"�لفهر�صة" �لعمرية، و "�ل�صلوة" يف 95 من �جلزء �لأول. �هي.

و�لثاين تويف عام 1140 هي.

�صعر:  
بحبِّهيييم فييياإين  منهيييم  �أكييين  مل  �إذ� 
�صييياِن خيييُر  حبِّهيييم  يف  ويل  غنييييٌّ 

قال �بن �لعربي يف "�لقرت�ب يف �صرح كتاب �بن �جلاّلب"   
ل �صيخنا �أبو حامد )�لغز�يل( يف �لعلوم  يف باب "�ملياه": "ملا توغَّ
يف �آخير عميره، �نتَهيى فهميه وخل�يس زهده، تيرك �لعناد، ورجع 
�إىل مذهب مالك، وقال به و�صححه". ور�جع 334 من �جلزء 

�لثاين من �صيرح �لإحياء.

ل ينبغي �ل�صوؤ�ُل من �مللِك �إل حني �نب�صاطه!.  

يَم �بيُن ه�صيام �بيَن ماليك يف كيوِن "بيل" ل تقيع يف �لقر�آن  وهَّ  
�إل لالإ�صر�ب، وكذلك �أبو حيان و�ملر�دي. ر�جع "ل�صان �حلجة 
�لرهانية" يف 142، ور�جع 167 من �جلزء �لأول من "�لإتقان 

)يف عليوم �لقير�آن(".

�لفيرق بيني تف�صير �لإعير�ب وتف�صير �ملعنيى، �أن �لأول ل   
بدَّ فيه من قر�ءة �ل�صناعة �لنحوية، و�لثاين ل. ذكره يف 191 

مين �جليزء �لأول مين "�لإتقيان".

قال يف 195 منه )�لإتقان(: قال بع�صهم: لي�س يف �لقر�آن   
- عليى كيرة من�صوباتيه - مفعيول معيه. قليت: يف �لقير�آن عيدة 
مو��صع �أُعِرَب كلٌّ منها مفعوًل معه، �أحدها - وهو �أ�صهرها - 
ْجِمُعيو�ْ �أَْمَرُكيْم َو�ُصيَرَكاءُكْم} )�صيورة يون�يس:  قوليه تعياىل: {َفاأَ

71( �أي: �أجِمعيو� �أنتيم ميع �صيركائكم �أمَركيم...

)خمتيار�ت مين: كنا�صية عبا�يس بين �إبر�هييم �ملر�ك�صيي/ تقيدمي وحتقييق �إدري�يس 
�ل�صر�وطي(
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قال �صابق �لربري:  
لي�يييس �لفتيييى كلُّ �لفتيييى
�أدبيييْه يف  �لفتيييى  �إل 
�لفتيييى �أخيييالِق  وبع�يييس 
ن�صيييبْه مييين  بيييه  �أوىَل 

طائيييٍر  جناحيييا  كميييا 
ذَنبيييْه مييين  بيييه  �أوىَل 

وقال �آخر:  
�لعلُم يجلو �لعَمى عن قلِب �صاحبِه
�لقميُر �لظلميِة  �صيو�َد  يجليي  كميا 
فلي�يس ذو �لعليِم بالتقيَوى كجاهليِه
ب�صيُر ليُه  ميا  كاأعَميى  �لب�صيُر  ول 

ولآخر:  
وربَّ قبيحيييٍة ميييا حيييال بينيييي
�حليييياُء �إل  ركوبهيييا  وبيييني 
�إذ� ُرِزَق �لفتيييى وجًهيييا َوقاًحيييا
تقلَّيييَب يف �لأميييوِر كميييا ي�صييياُء

شعر من كتاب
وقال �بن حازم:   

و�إين ليثنينيييي عييين �جلهيييِل و�خلنا
وعن �صيييتِم ذي �لقرَبى خالئُق �أربُع
و�إننيييي وتقيييَوى  و�إ�صيييالٌم  حيييياٌء 
وينفيييُع ي�صيييرُّ  قيييد  ومثليييي  كيييرمٌي 

غره:  
فاإنيييه �حليييياَء  �مليييرُء  ُحيييِرَم  �إذ� 
جدييييُر  منيييه  كان  قبييييٍح  بيييكلِّ 

ولآخر:  
يييا ب�صيييٍر عنيييد نائبيييٍة مييين �صيييدَّ كفًّ
�أَليييَوْت ييييد�ُه بحبيييٍل غيييِر مقت�صيييِب
ميييا �أح�صييين �ل�صيييَر يف �لدنييييا و�أرجاه
�لكيييرِب مييين  و�أجنييياُه  �لإليييِه  عنيييد 

وقال حممد بن حازم:   
يجييياوزين ل  بقيييوٍت  وثقيييُت  �إين 
نيييُت وجهيييي عييين ل وعييين َنعيييِم و�صُ
ول�صيييُت �أذخُر ف�صَل �لقوِت من �أحٍد
بالطعيييِم �هلل  �صيييياأتي  ييييوٍم  كلِّ  يف 

�أن�صد بع�س �حلكماء:   
غربيييٌة �أوطاننيييا  يف  �لفقيييُر 
�أوطييياُن �لغربيييِة  يف  و�ملييياُل 

ولآخر:  
ما نالِت �لنف�يييُس على �صيييهوٍة

�أمييينِي  �صدييييٍق  مييين  �أليييذَّ 
�صاليييٍح �أٍخ  ودُّ  فاتيييُه  مييين 
فذلك �ملحيييروُم حيييقَّ �ليقنِي
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غره:  
�إذ� �أنيييَت ر�فقيييَت �لرجييياَل فكييين فًتى

رفييييِق  ليييكلِّ  ممليييوٌك  كاأنيييك 
وكييين مثيييَل طعيييِم �ملييياِء عذًبا وبيييارًد�
�صدييييِق ليييكلِّ  �حليييّر�  �لكبيييِد  عليييى 

ولآخر:   
ل تقطعنَّ ذ� �لودِّ يف زلٍَّة
�ليييودِّ ذو  زلَّ  يييا  فرمبَّ

ولغره:  
�لدنييييا بهجيييُة  يييْت  تولَّ
َخلَيييُق جديدهيييا  فيييكلُّ 
كلُّهيييم �لنا�يييُس  وخييياَن 
�أثيييُق مبييين  �أدري  فميييا 
�لأخيييال- ميييكارَم  كاأن 
ْت دونهيييا �لطيييرُق -ِق �ُصيييدَّ
دييييٌن ول  عقيييٌل  فيييال 
ُخُليييُق ول  �أدٌب  ول 

وكان عبد�هلل بن طاهر يقول:  
تهاجرمتيييا كييييف  وقائيييٍل 
�إن�صييياُف فييييه  قيييوًل  فقليييُت 
مل ييييُك مييين �صيييكلي فتاركتُه
و�أُّلُف �أ�صيييكاٌل  و�لنا�يييُس 

وقال �ل�صاعر:  
�صييياِف �لكييير�َم بنيييي �لكييير�ِم فاإمنيييا
كر�ميييا �لكييير�ِم  بنيييو  �لكييير�ُم  يليييُد 
فاإمنيييا �للئييياِم  بنيييي  �للئييياَم  ودِع 
�للئييياَم �للئييياِم  بنيييو  �للئييياُم  يليييُد 

وقال �آخر:  
�صييياِف �لكييير�َم فخيييُر َمييين �صافيَتُه
ظريفيييا وكان  �أدٍب  ذ�  كان  َمييين 
فاإنيييه �للئييييِم  موؤ�خييياَة  و�حيييذْر 
�ملعروفيييا وُينكيييُر  �لقبييييَح  ُيبيييدي 
حاليييُه ت�صع�صيييَع  و�إن  �لكيييرمَي  �إن 
�صيييريفا ييييز�ُل  ل  منيييه  فاخُلليييُق 
قلبتهيييا در�هيييَم  مثيييُل  و�لنا�يييُس 
وزيوفيييا يييًة  ف�صَّ منهيييا  فاأ�صبيييَت 

ولغره:  
بل�صيييانِه ُه  ودُّ فيمييين  خيييَر  ول 
ييييرتدَُّد د�خيييٌل  غ�يييسٌّ  �ل�صيييدر  ويف 

وقال �آخر:  
لنا�صيييٌح �إين  يلقييياَك  �إذ�  َحليييوٌف 
يقيييوُم حيييني  بالعيييور�ِء  ويرمييييَك 

غره:  
�أهلهيييا ُيهينيييَك  د�ٍر  كنيييَت يف  �إذ� 
ِل فتحيييوَّ بهيييا  مكبيييوًل  تيييُك  ومل 

وقال غره:  
علينيييا �صيييلَفْت  نعميييٌة  وماليييَك 
بال�صيييالِم تبخيييُل  و�أنيييَت  وكييييف 
و�صيييهال �أهييياًل  يل  قليييَت  �أْن  �صيييوى 
ر�ِم غيييِر  مييين  رمييييًة  وكانيييت 

وقال �ل�صاعر:  
�أف�صيييدَت باملييينِّ ما �أ�صيييديَت مييين نعٍم
مبّنييياِن  �أ�صيييَدى  �إذ�  �لكيييرمُي  لي�يييس 

و�لأ�صيعار/  �لبالغيات  مين  �ملنتخيب  و�لأنيو�ر  �لتحيف  كتياب:  مين  )مقتطفيات 
�لبيارودي( �صيامي  حمميود 
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كتب سابقة ذات فائدة
�ل�ص�عودية:  �جلامع�ات  يف  �ل�رت�ث  كت�ب  ن�ص�ر  حرك�ة 
د�ر�ص�ة حتليلي�ة/ �جلوه�رة بن�ت عبد�لرحم�ن �لعب�د 
�لوطني�ة،  فه�د  �ملل�ك  مكتب�ة  �لريا��ص:  �جلب�ار.- 

��ص.  357 1427ه��، 

جهيود  ف�صيول  خم�صية  خيالل  مين  �لكاتبية  فييه  ك�صيفت 
�جلامعيات �ل�صيعودية يف ن�صير كتيب �ليرت�ث، ودور كل جامعية 
يف �لعنايية بهيا، و�أهيم �ملو�صوعيات �لتيي يرتكيز ن�صير �جلامعيات 
�لتيي حتذوهيا كل جامعية يف ن�صير  فيهيا، و�لأ�ص�يس و�لقو�عيد 

وت�صيويقها. وطباعتهيا  �لكتيب  هيذه 
ن�صيرتها  �لتيي  �لرت�ثيية  بالكتيب  قائمية  باآخيره  و�أحلقيت 

حمققيهيا. باأ�صيماء  ك�صياف  ميع  �ل�صيعودية،  �جلامعيات 

�إد�رة �جل�ودة �ل�ص�املة يف �ملكتب�ات: در��ص�ة تطبيقية 
�ص�عد.-  مو�ص�ى  وحي�د  �مل�صري�ة/  �ملكتب�ات  بع��ص  يف 
�لريا��ص: مكتب�ة �ملل�ك فه�د �لوطني�ة، 1430 ه�، 327 

�ص.

در��صية وحتلييل لإد�رة �جليودة �ل�صياملة يف �ملكتبيات و�ملعلوميات 
وخا�صية  �لعامية،  و�لأ�ص�يس  و�لنظرييات  �ملبيادئ  حييث  مين 
�لتيي  �مل�صيكالت  لأهيم  و��صيتعر��س  �لإلكرتونيية.  �ملعلوميات 
ميكن �أن تقع فيها �ملكتبات عند تطبيق �إد�رة �جلودة �ل�صاملة، 
وطيرح عيام خمطيط ملركيز وطنيي لإد�رة �جليودة �ل�صياملة يف 

�ملكتبيات.

در��ص�ات يف �ملكتب�ة �لإ�ص�امية/ حمم�د �أحم�د خل�ف 
�هلل.- �لدم�ام، �ل�ص�عودية: مكتب�ة �ملتنب�ي، 1424 ه��، 

295 ��ص.

�ملكتبية،  ون�صياأة  و�لعلمياء،  �لعليم  �أهميية  موؤلفيه  فييه  بينيَّ 
و�أثرها يف منو �لعقل �لب�صيري، و�أهم �مل�صادر يف علوم �لقر�آن، 
و�حلدييث، و�لفقيه و�أ�صوليه، و�لتارييخ �لإ�صيالمي، و�حل�صيارة 

�لإ�صيالمية.
وهيو حماولية مين �ملوؤليف لإطيالع �لقيارئ عليى �أمهيات �مل�صادر 
�ل�صيتفادة منهيا،  بهيا، وحت�صين  يلحيق  وميا  �لإ�صيالم  عليوم  يف 

و�لرجيوع �إليهيا، و�لنتفياع بهيا.

در��ص�ة  من�ه:  �لإ�ص�ام  وموق�ف  �لأر��ص  يف  �لف�ص�اد 
ظاف�ر  �أ�ص�امة  �ملعا�ص�رة/  و�أبع�اده  �لف�ص�اد  مفه�وم  يف 
كّب�ارة.- بريوت: د�ر �لنه�صة �لعربية، 1430 ه�، 328 

. �ص

�إبير�ز ملوقيف �لإ�صيالم مين م�صياألة �لف�صياد، مين خيالل قير�ءة 
دقيقية لكثير مين �لآييات �لقر�آنيية �لتي تناولته وجعلته �صيبًبا 

للهيالك و�لدميار.
وجعيل �ملوؤليف كتابيه يف خم�صية �أبيو�ب، حتتها ف�صول ومناق�صية 

م�صائل ومو�صوعات، وهي:
�لف�صاد منذ بدء �لب�صرية وحتى قوم �صعيب.  -
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�لف�صاد من ياأجوج وماأجوج �إىل ف�صاد بني �إ�صر�ئيل.  -
�لف�صاد يف �ملجتمع �لعربي وجميء �لدعوة �لإ�صالمية.  -

�لأبعاد �ملعا�صرة للف�صاد وفق �ملفهوم �لقر�آين.  -
�لف�صياد وموقعيه يف �صيقوط �لأمم و�حل�صيار�ت: حماولية   -

و�ل�صيتنباط. للفهيم 
يل كتابيه مبلحقيات ووثائيق عنيون لهيا بقوليه: ر�صيائل يف  وو�صَّ

�لتحذيير مين �لف�صياد خلَّدهيا �لتارييخ.
و�ملوؤلف �أ�صتاذ �لإعالم وعلوم �لت�صال بجامعة �جلنان.

مع�اين �لق�ر�آن/ حمم�د ب�ن �مل�ص�تنري قط�رب )ت 206 
عي�ص�ى  �ص�حاتة  عي�ص�ى  ودر��ص�ة  بن�اء  �إع�ادة  ه��(/ 
علي.- �لطائف: جامعة �لطائف، �إد�رة �لن�صر �لعلمي، 

1430ه��، 251 ��ص.

مين تالمييذ  �لب�صيرة،  �أهيل  مين  قيدمي  نحيوي  عيامل  قطيرب 
�صييبويه، �ليذي لقبيه بهيذ� �للقيب. وهيو �ليذي و�صيع )�ملثليث( 
يف �للغية. وكان مين �ملعتزلية �لنظاميية. وقيد تبنيَّ جلامع هذه 
�مليادة �أن ليه كتاًبيا يف )معياين �لقير�آن(، ولكين ل �أثير ليه، فهيو 
�صائع �أو مفقود من بني ما ُفقد من كتب �لرت�ث �لإ�صالمي. 
ه  ومبيا �أنيه مين �أو�ئيل �لنحياة، ور�أييه ليه قيمية، فقيد عميد معيدُّ
على جمع �آر�ئه و�أقو�له من كتب �لرت�ث، وترتيبها ودر��صتها 

وفهر�صيتها، لي�صيتفيد منهيا �لباحثيون..

�لنب�وي/  �حلدي�ث  يف  �ملنطوق�ة  غ�ري  �للغ�ة  حرك�ة 
مكتب�ة  �لقاه�رة:  �هلل.-  عط�ا  عبد�لرحم�ن  حمم�د 

��ص.  98 ه��،   1431 �لآد�ب، 

ا  بحث فريد... فالنا�س يتو��صلون باحلركات و�لإ�صار�ت �أي�صً
�ملنطوقية  فاللغية غير  و�لعبيار�ت،  بالكلميات  يتو��صليون  كميا 
ت�صيارك �ملنطوقية يف �أد�ء مهمية �لت�صيال يف �ليكالم �ليوميي، 
كما حتقق �لوظيفتني �لتو��صلية و�جلمالية يف �لن�س �لأدبي.

�للفظيية  غير  �لأن�صياق  در��صية  �إىل  �جتيه  �أنيه  �ملوؤليف  وذكير 
هيذه لقلية �لدر��صيات فيهيا، فقيدم در��صية تطبيقيية يف جمالت 
�لعالميات غير �للفظيية يف �حلدييث �لنبيوي �ل�صيريف، �ليذي 

ميثيل �أبليغ ن�يس بعيد �لقير�آن �لكيرمي.
وق�صم بحثه �إىل �أربعة ف�صول:

�للغة غر �ملنطوقة و�إنتاج �لدللة يف �حلديث �لنبوي.   -
�للغة غر �ملنطوقة و�صياق �حلال يف �حلديث �لنبوي.   -

وظائف �للغة غر �ملنطوقة يف �حلديث �لنبوي.  -
خ�صائ�س �للغة غر �ملنطوقة يف �حلديث �لنبوي.  -

و�ملوؤلف �أ�صتاذ يف كلية �لآد�ب بجامعة �لطائف.

عب�د�هلل  و�صو�بط�ه/  �أ�ص�ص�ه  �جلماع�ي:  �لجته�اد 
�لزب�ري �صال�ح.- �خلرط�وم: هيئ�ة �لأعم�ال �لفكري�ة، 

1431ه��، 123 ��ص.
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�لجتهياد �جلماعيي يكيون ببيذل فرييق مين �لعلمياء و�لفقهياء 
و�صعهم وجهدهم بالنظر و�ملد�ر�صة لأمر من �لأمور، لتح�صيل 

ما ينا�صبه من �حلكم �ل�صرعي ي�صدر عن جمموعهم.
و�أ�صيد  �أقيوى  �لفيردي  �لجتهياد  ملمار�صية  �لتاأهيل  و�صيروط 
مين �صيروط �لتاأهيل ملمار�صية �لجتهياد �جلماعيي؛ لأن �لأمير 
�أخيف بالن�صيبة لالجتهياد �جلماعيي، �إذ فييه يتعا�صيد �لأع�صياء 

�حلكيم..  حت�صييل  يف  ويتعاونيون 
ويذكر �ملوؤلف لالجتهاد �جلماعي خم�صة �أ�ص�س:

�عتبار �مل�صالح �لعامة و�خلا�صة.  -1
��صتيعاب �لنو�زل و�حلو�دث يف �أحكام �ل�صريعة �خلم�صة.  -2

تقديير تغيّر �لأحيكام بتغير �لأزمنية و�لأمكنية و�لأحيو�ل   -3
و�لعو�ئيد و�لنييات.

�صمول حاجات �لنا�س وق�صاياهم باأفر�دهم وجماعاتهم.  -4
�عتمياد �لتي�صير عليى �لعبياد ميا ظهير ق�صيد �ل�صيارع �إىل   -5

ذليك..
�لإ�صيالمي  �لفقيه  ملجميع  �لعيام  لالأميني  نائًبيا  عميل  و�ملوؤليف 

باخلرطيوم. 

�َبه عن�د �لأ�صوليني/ حمم�ود عبد�لرحمن  قيا��ص �ل�صَّ
عبد�ملنعم.- �لقاهرة: د�ر �لي�صر، 1432 ه�، 703 �ص.

مين  �صيرب  و�لقيا�يس  �لقيا�يس،  مين  �صيرب  �ل�صيبه  قيا�يس 
د.  �لجتهيا

وكيرة  و�لطيردي،  �ملنا�صيب  بيني  ليرتدده  ع�صير،  وتعريفيه 
عيزَّ  قيد  باأنيه  �لغيز�يل  �لإميام  �صيرح  حتيى  ومر�تبيه،  �أق�صيامه 
عليى ب�صييط �لأر�يس مين يعيرف معنيى �ل�صيبه �ملعتير، كميا ذكر 
�أنيه مل يجيد لأحيد تعريًفيا �صحيًحيا فييه. �ل�صيبكي  �لعالمية 

فييه  ُتَظين  لو�صيف  باأ�صيل  فيرع  "�إحلياق  باأنيه  �ملوؤليف  وعرفيه 
�ملنا�صيبة مين غير �طيالع عليهيا، بعيد �لبحيث �لتيام ممين هيو 
�أهيل لالطيالع عليهيا، وقيد �أليف مين �ل�صيارع �للتفيات �إلييه يف 

�لأحيكام". بع�يس 
وبنيَّ �أن قيا�يس �ل�صيبه ��صيتعمل باأ�صيماء كثرة و�ألقاب متعددة، 
تر�دفه �أو تقاربه، منها: �ل�صتدلل بال�صيء على مثله، وربط 
�لأحكام بالأحكام، وقيا�س �لدللة، و�ملوؤثر، و�لقيا�س يف معنى 

�لأ�صيل، و�إثبيات �لعلية بال�صيبه، وقيا�يس �لأ�صيباه، وقيا�يس غلبية 
�ل�صبه، وقيا�س �لأ�صول، و�لطرد غر �ملنا�صب.

وله مر�تب، و�أثر يف �ختالف �لعلماء..
وجعله �ملوؤلف يف �صتة ف�صول:

تعريف �لقيا�س و�أق�صامه وحجيته.  -
مفهوم قيا�س �ل�صبه وما يتعلق به.  -

�أق�صام قيا�س �ل�صبه عند �لأ�صوليني.  -
حجية قيا�س �ل�صبه عند �لأ�صوليني.  -

�أحكام قيا�س �ل�صبه.  -
تطبيقات قيا�س �ل�صبه عند �لأ�صوليني و�لفقهاء.  -

و�لكتياب مهيم، ومو�صوعيه نفي�يس، وموؤلفيه متمكين منيه، وهيو 
�أ�صيتاذ �أ�صيول �لفقيه بكليية �ل�صيريعة و�لقانيون بجامعة �لأزهر 

يف �لقاهيرة.

توظيف �ل�ص�و�هد �ل�ص�عرية عند �لأ�صوليني يف ميز�ن 
دب�ي:  �لب�ص�ري.-  ب�ص�ري  عب�د�هلل  و�لدلئ�ل/  �حلج�ج 

د�ئ�رة �ل�ص�وؤون �لإ�ص�امية، 1429 ه��، 517 ��ص.

بهيا  ي�صيتدلُّ  �لتيي  �ل�صيعر  �أبييات  بر�صيد  �ملوؤليف  فييه  �هتيم 
�مل�صتغلون باأ�صول �لفقه، قدمًيا وحديًثا، باختالف مناهجهم 
و�حلجيج  �لدلئيل  بيني  وزنهيا  بييان  ميع  تاأليفهيم،  وطيرق 
�لأ�صوليية، و��صيتخال�س �لنتائيج مين ذليك، وهيي بييان منزلية 
�ل�صيو�هد �ل�صيعرية �ملبثوثة يف �مل�صيائل �لأ�صولية بني �لدلئل 

�لأ�صولييني.. عنيد  و�حلجيج 
�ل�صيو�هد  فذكير  مو�صوعيي،  تق�صييم  يف  بحثيه  ناق�يس  وقيد 
و�للغيات،  �لأحيكام، و�لأدلية، و�لألفياظ  �ل�صيعرية يف مباحيث: 
و�صيلم،  علييه  �هلل  �صليى  �لر�صيول  و�أفعيال  �حليروف،  وم�صيائل 

�لجتهياد. ومباحيث 

�خل�روج م�ن خ�اف �لفقه�اء يف �ملعام�ات/ ح�ص�ن علي 
�ل�ص�اذيل.- ج�دة: �لبن�ك �لإ�ص�امي للتنمي�ة، �ملعه�د 
�لإ�صامي للبحوث و�لتدريب، تاريخ �لإيد�ع 1427 ه�، 

147 �ص.
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�لتيي  �ملو�طين  ف �خليالف و�صو�بيط �خليروج منيه، وبينيَّ  عيرَّ
يف  مر�عاتيه  �أو  �خليالف  مين  باخليروج  �لفقهياء  فيهيا  ح  �صيرَّ

�ملالكيية و�أثيره. �ملعاميالت، كميا بينيَّ رعيي �خليالف عنيد 
يل �إىل �أن �خليروج مين �خليالف غير رعيي �خليالف �أو  وتو�صَّ
مر�عياة �خليالف، حييث �إن �خليروج مين �خليالف هيو �لعميل 
�لفرعيية  �لفقهيية  �مل�صياألة  حكيم  يف  �لر�أييني  باأحيد  �لأخيذ  �أو 
�ملختليف يف حكمهيا، وبالتيايل هيو �لأخيذ بالدليل �لذي يق�صي 

بهيذ� �حلكيم دون �لأخيذ مبيا يق�صيي بيه �لدلييل �لآخير.
و�ملوؤليف �أ�صيتاذ �لفقيه يف �لأزهير، و�صيارك يف تقنيني �لعقوبيات 

عليى �جلر�ئيم بالكوييت.

�لتح�وط يف �لتموي�ل �لإ�ص�امي/ �ص�امي ب�ن �إبر�هي�م 
�ل�ص�ويلم.- ج�دة: �لبن�ك �لإ�ص�امي للتنمي�ة، �ملعه�د 

�لإ�ص�امي للبح�وث و�لتدري�ب، 1428 ه��، 178 ��ص.

و�مل�صيتقات  �ملاليية،  �لأ�صيو�ق  تقلبيات  عين  �ملوؤليف  فييه  حتيدث 
يف  �ملخاطير  وبينيَّ  للتحيوط،  �لإ�صيالمية  و�لأدو�ت  �ملاليية، 
�لن�صياط �لقت�صيادي، ومعاجلية �أنيو�ع خمتلفية مين �ملخاطير، 
وخماطير  �ل�صييولة،  وخماطير  �مليال،  ر�أ�يس  خماطير  ت�صيمل 

�لعميالت. �صيرف  خماطير  �إىل  �إ�صافية  �لعائيد، 
�ملعروفية،  �لإ�صيالمية  بالعقيود  �ملت�صلية  �ملخاطير  تنياول  كميا 

�مل�صاربية و�لبييع �لآجيل و�ل�صيلَم. وهيي 
�لإ�صيالمية  �ل�صيريعة  �أن  تبينيَّ  وقيد  �آخيره:  يف  �ملوؤليف  قيال 
غنيية باحلليول �لعمليية �لتيي جتميع بيني �لكفياءة �لقت�صاديية 

�ل�صيرعية. و�مل�صد�قيية 
باملجموعية  و�لتطويير  �لبحيث  ملركيز  مدييًر�  كان  و�ملوؤليف 

�لر�جحيي.  مب�صيرف  �ل�صيرعية 

�أحكام �ل�صتباه يف �لن�صب يف �لفقه �لإ�صامي: در��صة 
د�ر  �لقاه�رة:  عام�ر.-  عبد�لرحي�م  عل�ي  مقارن�ة/ 
�ل�ص�ام، 1433 ه��، 301 ��ص )�أ�صل�ه ر�ص�الة دكتور�ه(.

�ل�صناعيي،  �لتلقييح  ب�صيبب  �لن�صيب  يف  �ل�صيتباه  حكيم  بينيَّ 
�لأم  تعيدد  حالية  يف  �لأم  هيي  ومين  �لأنابييب،  طفيل  وكذليك 
)�ملانحية �أم �صاحبية �لبي�صية(، وثبيوت �لن�صيب يف حالية �لأجنَّة 

يدة. �ملجمَّ
وما �ختلف فيه من طرق ثبوت �لن�صب، كالقيافة و�أحكامها.

�لفق�ه  يف  �لد�خلي�ة  �لإن�ص�ان  �أع�ص�اء  عل�ى  �جلناي�ة 
�لإ�ص�امي/ �أحمد حممد �ل�ص�حي.- دبي: جمعية د�ر 
�ل�رب، 1433 ه��، 447 ��ص )�أ�صل�ه ر�ص�الة ماج�ص�تري من 

جامع�ة �ل�ص�ارقة(.
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بحيث فييه �ملوؤليف �أ�صيكال �جلنايية عليى �لأع�صياء �لد�خليية يف 
�لإن�صان، مثل �لكبد و�لطحال و�لكليتني.. و�صورها، و�صروط 
ب�صيببها.  �حليق  ��صيتيفاء  تقديير  وكيفيية  فيهيا،  �لقت�صا�يس 
�إذ�  ق بيني �جلنايية �لعمديية و�خلطياأ و�صيبه �لعميد، وميا  وفيرَّ
�صيرت �جلنايية �إىل ع�صيو �آخير، وميا ل يقت�يسُّ يف �جلنايية، و�إذ� 
�أدت �إىل نق�صيان وظيفية �لع�صيو، وبييان تد�خيل ديات �لأع�صاء 
�لد�خليية ومنافعهيا، وميا �إذ� كان �لع�صيو متعيدد �لوظائيف... 

�لخ.

�أح�كام مر��ص �لإي�دز يف �لفق�ه �لإ�ص�امي/ ر��ص�د ب�ن 
ح �ل�صهري.- �لطائف: مكتبة �ملزيني، 1430ه�، 2  مفرِّ

م�ج )968 ��ص( )�أ�صله ر�ص�الة دكتور�ه(.

�لزنا و�للو�ط �أهم و�صائل نقل مر�س �لإيدز، وهما فاح�صتان 
متان يف �لإ�صالم. حمرَّ

ف �لباحيث هيذ� �ملر�يس وبينيَّ ميدى خطورتيه، وذكير  وقيد عيرَّ
موقيف �لإ�صيالم مين �لطيرق �لناقلية ليه، ثيم �أثيره يف �لأحيكام 
�لفقهيية، مين خيالل بييان �أنيو�ع �لعباد�ت، و�ملعاميالت، و�أحكام 
�لأ�صيرة، و�جلناييات، و�لدييات، و�حليدود، و�إثباتهيا، وخ�ص�يس 

باًبيا لأثير �لإييدز يف �مل�صيوؤولية �لطبيية و�ل�صيا�صية �ل�صيرعية.

ق�صاي�ا دعوي�ة معا�ص�رة/ عل�ي ب�ن حم�زة �لعل�وي.- 
جدة: معهد مكة �ملكرمة؛ مكة: �لأمة، 1429 ه�، 126 

�ص
كثيًر�،  �لنا�يس  بيني  تنت�صير  فقهيية،  نيو�زل  يف  مهيم،  كتياب 
ويتاأجيج فيهيا �خليالف ول ينتهيي، وقيد عاجلهيا �ملوؤليف بيروح 
ب بيني �ملو�قيف باإيير�د �أدلية �لطرفيني، وذكير جيو�ز  عاليية، وقيرَّ
هيذ� وذ�ك، ومل يتع�صيب، و�بتعيد عميا يجيرح، فيكان كتابيه �أدًبيا 
وفقًهيا وتربيية عاليية، يجيد فيهيا �ل�صيباب و�لدعياة خا�صية ز�ًد� 
وموؤنية يف طرييق دعوتهيم و�لتز�مهيم. وقيد �أورد هذه �لق�صايا 

يا للحكيم. باخت�صيار، وجعيل يف �آخير كل ق�صيية ملخ�صً
وهي هذه �ملو�صوعات: �لدعاء �آخر �ملجل�يس، �لجتماع للذكر، 
�جلمعية،  يف  مرتلية  �لقير�آن  قير�ءة  جماعية،  �لنافلية  �صيالة 
رفيع �ليديين بالدعياء بعيد �لأذكار �مل�صيروعة عقيب �ل�صليو�ت 

�ملفرو�صة، �لذكر �جلماعي يف �لعيدين، �لت�صوير �لفوتوغر�يف 
�أو ت�صويير �لفيدييو، �لتمثييل و�مل�صياهد �مل�صيرحية، ك�صيف وجيه 
�ملير�أة، تخفييف �للحيية وتق�صرهيا �أو حلقهيا، �للبا�يس �لغربيي 

كالبنطيال �أو �لقمي�يس وغرهميا، �لن�صييد وملحقاتيه.

�لعل�وم  يف  �لأو�ئ�ل  و�مل�ص�لمني  �لع�رب  علم�اء  �أث�ر 
�لريا�صي�ة/ عل�ي ب�ن عب�د�هلل �لدف�اع.- دم�ص�ق: د�ر 

ج��.  4 ه��،   1430 �لعاملي�ة،  �لر�ص�الة 

عليم  �لتيو�يل:  عليى  �لأربعية،  لالأجيز�ء  �ل�صيارحة  �لعناويين 
�حل�صياب، عليم �جلير، عليم �لهند�صية، عليم �لفليك و�ملثلثيات.

بع�يس  �أن  حًقيا  �ملوؤ�صيف  مين  مقدمتيه:  يف  �ملوؤليف  قيال 
�أن  وهيي  �أل  وخاطئية،  م�صيمومة  نغمية  ييرددون  �مل�صت�صيرقني 
دور علمياء �لعيرب و�مل�صيلمني يف �لعليوم �لريا�صيية ينح�صير يف 
حفظهيم لإنتياج علمياء �ليونيان يف هيذ� �ملجال... ثم ردَّ عليهم.

�لفكريية  مبقوماتهيا  �لأمم  تقيدم  يقا�يس  ذليك:  قبيل  وقيال 
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25 يناير �ص�نة 2011م ثورة �ص�عب: �ل�صيخ �لقر�صاوي 
و�لث�ورة �مل�صري�ة.- �لقاهرة: مكتبة وهبة، 1433 ه�، 

271 �ص.

بيانيات وخطيب وفتياوى ومقيالت و�صيور �ل�صييخ �لقر�صياوي 
حيول ثيورة �ل�صيعب مب�صير عيام 1432 هيي )2011 م(.

و�إجناز�تهيا �لعلميية و�لتقنيية، فليو نظرنيا بتمعين فيميا �أنتيج 
مين نظرييات و�أفيكار نو�بيغ علمياء �لعيرب و�مل�صيلمني يف �لعليوم 
�لريا�صية، لوجدنا �أنها �صاعدت يف بناء جمد �لأمة، ور�صخت 
عظمتهيا و��صيتمر�ر عطائهيا. تليك �لدولية �لقويية �لتي �حتلت 
مركز �لقيادة �لفكرية و�لزعامة �ل�صيا�صية و�ل�صد�رة �لعلمية 
يف �ملعمورة مدة ل تقلُّ عن ع�صرة قرون من �لتاريخ �لب�صري.
و�ملوؤليف �أ�صيتاذ �لعليوم �لريا�صيية بجامعية �ملليك فهيد للبرتول 
�حتياد  رئي�يس  بال�صيعودية،  �لظهير�ن  مدينية  يف  و�ملعيادن 

�لعيرب. و�لريا�صييني  �لفيزيائييني 

جمه�رة �خلط�ب �لأموي�ة/ جمعه�ا ووثقه�ا و�ص�رحها 
وحققه�ا ح�ص�ني عط�و�ن.- بريوت: موؤ�ص�ص�ة �لر�ص�الة، 

1429ه��، 4 م�ج.

وعمالهيم،  �أميية  بنيي  خللفياء  �صيا�صيية  خطيب  عليى  ي�صيتمل 
ولالأحز�ب و�جلماعات �ملعار�صة، من خو�رج و�صيعة وزبريني 
وثو�ر �أ�صير�ف �لعرب، كما ي�صيتمل على خطب ومو�عظ دينية 
خللفياء بنيي �أميية و�أمر�ئهيم وعمالهيم، وللخيو�رج و�لقدريية، 
ولزهياد �أهيل �ل�صيام، ولغرهيم مين �أهيل �لعلم و�لفقيه و�ملعرفة 

مين �أم�صيار خمتلفية، وللح�صين �لب�صيري رحميه �هلل تعياىل.
هيا �أنيه �أثبيت �أكميل �لرو�ييات و�أدقهيا، و�صيرح كثيًر�  وذكير معدُّ
فهار�يس  وو�صيع  �ل�صعبية،  وتر�كيبهيا  �لغريبية،  �ألفاظهيا  مين 

و�ملحتوييات. و�ملر�جيع  للخطبياء 
و�أخذ كل جزء عنو�ًنا �صارًحا، وهو:

جي1: خطب �صيا�صية ودينية.
جي2: خطب حربية وحفلية وو�صايا ون�صائح.

جي3: حماور�ت خمتلفة.
جي4: �أقو�ل ماأثورة.
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حلقات 
)كتب مفيدة جديدة(

)من الرقم 99 حتى 104(

)عر�صت هذه �لكتب يف موقع حمرر �ملجلة، �صمن �صبكة �لألوكة(

قو�عد �لغتفار: در��صة تاأ�صيلية فقهية/ �أ�صامة عدنان �لُغْنميني.  -
�ل�صتدر�ك �لفقهي تاأ�صياًل وتطبيًقا/ للباحثة جممول بنت �أحمد �جلدعاين.  -

�أحكام �خليانة يف �لفقه �لإ�صالمي: �ملعامالت �ملالية و�لأحو�ل �ل�صخ�صية �أمنوذًجا/ طارق �حلويان.  -
�ح. قاعدة "�إذ� �جتمع �حلالل و�حلر�م ُغلب �حلر�م" وتطبيقاتها �لفقهية و�ملعا�صرة/ �أحمد بن حممد �ل�صرَّ  -

�لتق�صر �لطبي للب�صرة و�أحكامه يف �لفقه �لإ�صالمي: در��صة تاأ�صيلية/ ح�صن حممود عبد�لد�مي.  -
�أحكام �لأ�صماء و�لكنى و�لألقاب/ عمر بن عبد�هلل بن طالب.  -
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كتب مفيدة
�لإ�ص�اح �ل�صيا�ص�ي من منظ�ور قر�آين/ يون��ص حممود 
�لق�ر�آن  عل�ى  �ملحافظ�ة  جمعي�ة  عّم�ان:  يا�ص�ني.- 
�لك�رمي، 1435ه��، 336 ��ص )�أ�صل�ه ر�ص�الة دكتور�ه(.

مبيادئ  �آياتيه  يف  يحيوي  �لكيرمي  �لقير�آن  �أن  �إىل  �ملوؤليف  ينبيه 
�لإ�صالح �ل�صيا�صي و�أ�ص�صه بو�صوح، وهو ل يقوم على معاجلة 
جزئية �أو �صكلية ل�صيا�صات هنا �أو هناك، بل يعمل على �إ�صالح 

�خلليل و�لف�صياد و�قتالعيه من جذوره.
ويتبينيَّ �لفيرق بيني �لإ�صيالح �حلقيقيي �ليذي ين�صيده �لقير�آن، 
عدييدة  م�صيميات  حتيت  �ل�صيا�صيي  �لإ�صيالح  �دِّعياء�ت  وبيني 

مزيفية. و�أ�صيماء 
يقلِّ�يس  �لقير�آن  منظيور  مين  �لد�خليي  �ل�صيا�صيي  و�لإ�صيالح 
�لفجيوة بيني �حلاكيم و�ملحكوميني، ويحقيق �لأميل �ملن�صيود ملين 

يرييد �إي�صيال �خلير �إىل �لنا�يس..
وجعله �ملوؤلف بحثه يف �صتة ف�صول:

مفهوم �لإ�صالح �ل�صيا�صي يف �لقر�آن �لكرمي و�أهميته.  -
�أ�ص�س �لإ�صالح �ل�صيا�صي من خالل �لقر�آن �لكرمي.  -

�لإ�صالح �ل�صيا�صي �لد�خلي للدولة �لإ�صالمية.  -
�لإ�صالح �ل�صيا�صي �خلارجي للدولة �لإ�صالمية.  -

عقبات �لإ�صالح �ل�صيا�صي.  -
نتائج �لإ�صالح �ل�صيا�صي وثماره.  -

م�ص�ادر  حجي�ة  �إثب�ات  يف  ودللت�ه  �لعق�ل  �عتب�ار 
�لت�صريع/ بدر �لدين حممد طارق عاري.- دم�صق: د�ر 
�لن�و�در، 1435 ه��، 609 ��ص )�أ�صل�ه ر�ص�الة ماج�ص�تري 

م�ن جامع�ة دم�ص�ق(.

��صيتمل �لكتياب عليى جملية مين �حلجيج و�لأدلية �ملنطقيية �لتي 
ذكرهيا علمياء �لأ�صيول حول �إثبات حجية �مل�صادر �لت�صيريعية، 
وتفعييل  �لعقيل  ليدور  �عتبارهيم  عليى  �ملرتتيب  �لأثير  وبييان 

دللتيه، و�أهميتيه يف فهيم �لت�صيريع �لإ�صيالمي.
�إىل  �لعقيَل  دعيت  �لإ�صيالمية  �لعقييدة  �أن  �إىل  �ملوؤليف  و�أ�صيار 

و�لتاأميل. و�لتفكير  �لنظير  و�إىل  طاقاتيه،  ت�صيغيل 
يف  و�ملنطقيية  �لعقليية  �لأدلية  �لأ�صيول  علمياء  �عتير  وقيد 
للمنهيج  �صو�بيط  بو�صيع  و�لفيروع  �لأ�صيول  عليى  �ل�صيتدلل 
�لعقليي تتو�فيق ميع روح �لت�صيريع ومقا�صيده، مبيا ي�صيمى �آليية 

�لأ�صيويل. �ملنهيج  وفيق  �لعقليية  �لدللية 
م�صيادر  �إثبيات  يف  ودللتيه  �لعقيل  �عتبيار  مباحيث  يف  يح  وو�صَّ
�لت�صيريع �ملتفيق عليهيا، وهيي: �لقر�آن �لكرمي، �ل�صينة �ملطهرة، 

�لإجمياع، �لقيا�يس.
ثيم �ملختليف فيهيا: �ل�صيت�صالح، �ل�صتح�صيان، �ل�صيت�صحاب، 
�لعيرف، قيول �ل�صحابيي، �إجمياع �أهيل �ملدينية، �صيرع مين قبلنيا، 

�صيد �لذر�ئيع، �ل�صيتقر�ء.
ثيم م�صيادر �لت�صيريع �ل�صيتثنائية: مبيد�أ �أقيل ميا قييل، �لأخيذ 

بالإلهيام، �لحتيياط.
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فقهي�ة/  وتطبيق�ات  �أ�صولي�ة  در��ص�ة  �ملب�اح:  تقيي�د 
�حل�صني �ملو�ص.- بريوت؛ �لريا�ص: مركز مناء للبحوث 

و�لدر��ص�ات، 1435ه��، 319 �ص.
يقيول �ملوؤليف �إن مو�صيوع )�ملبياح( مل يليق �لعنايية �لكافيية مين 
علمياء �لأ�صيول، كميا �أن �صو�بيط �لتعاميل معيه، و�لقييود �لتيي 

ميكين �أن تلحقيه بحاجية �إىل جتليية.
�ملبياح،  تقيييد  مفهيوم  لتحدييد  �لأول  �لبياب  خ�ص�يس  وقيد 
و�أقيو�ل  و�ل�صينة،  �لكتياب  خيالل  مين  مل�صيروعيته  و�لتاأ�صييل 

�لأ�صيول. علمياء 
�لأمية  حيياة  يف  �ملبياح  تقيييد  �أثير  بييان  عليى  ركيز  �لثياين  ويف 

�لدولية. قبيل  مين  ذليك  وتنزييل  �لجتماعيية، 
�آثيار �إيجابيية عليى �لفيرد  وخل�يس �إىل �أن �إعميال �لقاعيدة ليه 
و�ملجتميع، و�أن ن�صير �لوعيي بهيا عنيد �ملكلفيني ي�صيهم �إىل ّحيد 
بعييد يف حتقييق مقا�صيد �ل�صيرع، و��صيتقامة �أحيو�ل �ملجتميع.

و�ملوؤلف من مدينة �لر��صدية باملغرب، حا�صل على �لدكتور�ه 
من كلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�صانية بنم�صيك يف �لد�ر �لبي�صاء.

فق�ه �لإم�ام علي بن �أبي طال�ب ر�صي �هلل عنه/ �أحمد 
حمم�د طه �لبالي�ص�اين.- بريوت: د�ر �لكت�ب �لعلمية، 

1434 ه�، 2 مج )�أ�صله ر�ص�الة دكتور�ه(.

�أبيرز  مين  عنيه  �هلل  ر�صيي  طاليب  �أبيي  بين  عليي  �لإميام  يعيّد 
و�نت�صيرت  ع�صيره،  يف  �لعليم  �إليهيم  �نتهيى  �لذيين  �ل�صحابية 
�ملذ�هيب  جمييع  بهيا  و�أخيذت  و�أحكاميه،  و�أق�صيتيه  فتياو�ه 
غيره  عين  ثبيت  �أقيلُّ مميا  عنيه  ثبيت  �ليذي  لكين  �لإ�صيالمية، 
مين �ل�صحابية ر�صيو�ن �هلل عليهيم، وهيذ� لن�صيغاله بالق�صياء 
و�لإميارة و�حليروب، ولكيرة �لفين يف زمانيه و�ن�صيغال �لنا�يس 
عنيه، ومل مينيع هيذ� مين ثبيوت مهميات �مل�صيائل مين �لفتياوى 

�لفا�صيل. �ملليف  نهيا  دوَّ �لتيي  عنيه،  و�لأحيكام  و�لأق�صيية 
يف  عنيه  �هلل  ر�صيي  عليي  منهيج  عين  كتابيه  يف  حتيدث  وقيد 
�ل�صيتنباط وبع�يس �لأ�صيول �لتيي �عتمدهيا، وخ�ص�يس �لبياب 
�لأول لفقهيه يف �لعبياد�ت )�صيتة ف�صيول(، و�لثياين للمعامالت 

�إىل مباحيث. كلهيا  )ت�صيعة ف�صيول(، وق�صيمها 
وكتيب �لن�يس �لفقهيي ليكل م�صياألة، و�أردفيه بالآثيار �ملرويية عن 
عليّي تيدل عليى ورود �مل�صياألة عنيه، ومين و�فقيه مين �ل�صحابية 
و�لتابعني و�لفقهاء، وما ��صتدل به من �لكتاب و�ل�صنة و�لدليل 

�لعقلي، ثم ناق�يس هذه �مل�صيائل، ورقمها على �لت�صل�صيل. 

موق�ف  عليه�ا،  من�اذج  �أحكامه�ا،  مفهومه�ا،  �ملباهل�ة: 
حائ�ل:  �خلل�ف.-  �أحم�د  بن�ت  �أ�ص�و�ق  منه�ا/  �مل�ص�لم 
و�لرتجم�ة،  �لعلم�ي  �لن�ص�ر  مرك�ز  حائ�ل،  جامع�ة 

��ص.  197 1434ه��، 

تعياىل  �هلل  دعياء  يف  �ملتنازعيني  مين  كل  �جتهياد  هيي  �ملباهلية 
بياأن ُينيزل عقوبتيه ولعنتيه عليى �ملبطيل �ليكاذب منهميا ب�صفية 

خم�صو�صية.
وتعيدُّ �ملباهلية فر�صية �أخيرة للمخاليف مين �أجيل �أن يعيرتف 
باحلق، ففيها تخويف، وهي حا�صمة وم�صكتة ملن عار�س حجة 
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�هلل تعياىل بعيد قيامهيا علييه، وقاطعية حلججيه، وفيهيا �إنيز�ل 
�لعقوبية و�للعنية عليى مين ��صيتحقها جيز�ء ��صيتكباره وظلمه.

ومن �صروطها: �أن تكون يف �أمر مهم.
ومن �آد�بها: عدم �ل�صيتعجال �إىل �ملباهلة، وحما�صيبة �لنف�يس، 

ومر�جعة �حلجج.
ول ُيحَكيم عليى �ملعينيَّ �أنيه ملعيون، �أو �أنيه من �أ�صحاب �لنار، ما 

د�م حيًّا، حتى بعد مباهلته؛ لأنه قد يتوب ويرجع.

�ل�ص�ريعة  يف  وحقوق�ه  ا  نف�ص�يًّ �ملري��ص  �أح�كام 
�لإ�ص�امية و�ملعاه�د�ت �لدولي�ة/ �أح�ام بن�ت حمم�د 

��ص.  400 ه��،   1435 �ملوؤلف�ة،  ج�دة:  عقي�ل.- 

�لأمر��يس  مين  �لوقايية  عليى  �لإ�صيالمية  �ل�صيريعة  عمليت 
�لأخيالق  و�لتيز�م  �ل�صحيحية  �لرتبيية  خيالل  مين  �لنف�صيية 
�حلميدة، و�ملحافظة على �لعباد�ت، وقللت من هذه �لأمر��س 
من خالل �لرقى �ل�صرعية و�تباع منهج ي�صر و�صماحة �لدين، 

يا ونف�صييًّا. وعاجليت �أ�صيبابها �جتماعيًّ
تكلييف  قيا�يس  �إمكانيية  بيَّنيو�  �لفقهياء  �أن  �لكاتبية  وذكيرت 

باأمريين: عدميه  مين  يا  عقليًّ و�ملتاأخير  نف�صييًّا  �ملري�يس 
ومل  �ل�صياّر،  مين  �لنافيع  يعيرف  ومل  �لتميييز،  فقيد  �إذ�   -

�ل�صيالة. عنيه  ت�صيقط  فاإنيه  وغيره،  وليده  بيني  يفيرق 
ه،  �إذ� ُطليب منيه �صييء مل ينجيزه، �أو بيد�أ فعيل �أمر ومل يتمَّ  -
عيدم  عليى  دللية  فييه  فهيذ�  يكملهيا.  ومل  �ل�صيالة  يف  بيد�أ  �أو 

مبكلَّيف. فلي�يس  عقليه،  �كتميال 
وطلبيت �لكاتبية �إعيد�د �آليية عمليية مين قبيل �لدعياة و�مل�صيايخ 
�لتكليفيي  �لدينيية، و�حلكيم  �ملر�صيى  �لوعيي يف حقيوق  لن�صير 

بحقهيم.
و�أنيه ينبغيي ��صيتغال و�صيائل �لإعيالم �ملرئيية و�مل�صيموعة لن�صير 

�لوعي يف حقوق �لطب �لنف�صيي �لإ�صيالمي.
و�إدر�ج �لعيالج �لروحيي و�لعيالج مبمار�صية �ل�صيعائر �لتعبديية 

يف جميع �لعياد�ت �لطبية يف �لبالد �لإ�صيالمية..
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أخبار الكتاب اإلسالمي
المعارف العامة

�أعام�ه:  قو�ع�ده،  مناهج�ه،  �ملخطوط�ات:  حتقي�ق 
�جل�ر�خ.-  ه�اين  عبا��ص  ودر��ص�ة/  ور�قي�ة  قائم�ة 

��ص.  142 ه��،   1435 �لعلمي�ة،  �لكت�ب  د�ر  ب�ريوت: 

ذكير �ملوؤليف �أن �لتحقييق يقيوم عليى �أربعية دعائيم رئي�صية، هيي: 
حتقييق عنيو�ن �لكتياب، وحتقييق ��صيم �ملوؤليف، وحتقييق ن�صيبة 
�لكتياب �إىل موؤلفيه، وحتقييق مين �لكتياب، حتيى يظهر مقارًبا 
و�صنيع  و�لتعليقيات  �ملكميالت  �إىل  �إ�صافية  موؤلفيه،  ن�يس  مين 

�لفهار�يس �ملتنوعية.
عنيد  �ملخطوطيات  حتقييق  حقيل  يف  م�صيرًد�  �لكتياب  ويقيدم 
موؤلفيات  مين  و�ملحققيني  و�لباحثيني  و�مل�صت�صيرقني  �لقدمياء 
وبحيوث، ويو�صيح مناهجهيم �ملختلفية يف حتقييق �لن�صو�يس، 

م�صيرد. �لكتياب  فمعظيم  لهيا.  يا  عامًّ تقومًييا  وي�صيتخل�س 

جن�اء  �ملكتب�ات/  يف  و�أثره�ا  �حلديث�ة  �لتقني�ات 
عبد�لفت�اح ط�ه ع�ص�ري.- �لإ�ص�كندرية: د�ر �لوف�اء، 

��ص.  531 ه��،   1435
�للغية  عليم  بيني  �للغيوي  �لت�صنييف  �آلييات  �لكتياب:  ف�صيول 
مكتبية  �إن�صياء  نحيو  �لتخطييط  �لعربيي،  و�لنحيو  �ملعيريف 
�إلكرتونية �أكادميية، �ملكتبات وتكنولوجيا �حلا�صوب و�لعملية 
�لتعليميية، �ملكتبيات ومبيادئ �لإح�صياء و�لقيا�يس �لجتماعيي، 
تاأثر �لإنرتنت على �ملكتبات �لعامة، تقييم دور �ملكتبة �لعامة 
يف ظيل �ملعطييات �لع�صريية �حلاليية، ت�صنييف دييوي �لع�صيري، 
�ملجتمعيي،  ودورهيا  �جلامعيية  �ملكتبيات  بالثقافية،  �لتعرييف 

�ملكتبة �ملتجولة، �لإيجابيات و�ل�صلبيات يف ��صتخد�م �لتقنيات 
�حلديثية يف خدمية �لكلييات �ل�صيرعية.

�لرقمي���ة،  �لإلكرتوني���ة،  �حلديث���ة:  �ملكتب���ات 
�لفرت��صية/ موؤيد يحيى خ�صري.- عّمان: د�ر دجلة، 

ه����، 408 ����ص. 1435

ياأتي �حلديث عن �أنو�ع هذه �ملكتبات �ملعا�صرة وفق �لتطور�ت 
�لآليية  و�لنظيم  �ملعلوميات  تقنيية  حييث  عاملنيا،  يف  �ملت�صيارعة 
�مل�صيتخدمة يف موؤ�ص�صيات �ملكتبيات و�ملعلوميات. وفييه بييان �أهيم 
�لجتاهيات �حلديثية �لتيي توؤثير يف �أن�صيطة وعملييات �ملكتبيات 
و�ملعلوميات ب�صفية عامية، وتقيدمي منياذج وتطبيقيات ترتبيط 
مبا�صيرة باملكتبيات ومر�كيز �ملعلوميات �لتيي تخيدم �حتياجيات 
�لعامليني يف جميال �ملكتبيات و�ملعلومات، ف�صاًل عن �لباحثني. 
بياإد�رة  تعنيى  �لتيي  �ملقيرر�ت  بتدري�يس  �لقائميني  يخيدم  كميا 
�ملكتبيات  �أبيرز مكونيات  ويعر�يس  �ملعلوميات،  �ملكتبيات ومر�كيز 

يا �صياماًل. �لإلكرتونيية و�لرقميية و�لفرت��صيية عر�صً
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عبد�حل�ق  �ل�ص�رعية/  للعل�وم  �لإلكرتوني�ة  �مل�ص�ادر 
حمي��ص.- �جلز�ئ�ر: ع�امل �ملعرف�ة للن�ص�ر، 1435 ه��، 

289 ��ص.

�لو�صيائل  ��صيتخد�م  �أهميية  مين  �لدر��صية  هيذه  �أهميية  تنبيع 
�أ�صبحيت  �لتعليم و�لتعلييم، فقيد  �لتقنيية �حلديثية يف عمليية 
تقنيية �ملعلوميات مين �أهيم �أدو�ت �لبحيث �لعلميي يف �حلا�صير، 
ومن �لدور �ملتعاظم ل�صتخد�م �حلا�صوب يف �مليد�ن �لرتبوي، 
تعلييم  ويف  عموًميا،  �لإ�صيالمية  �لدعيوة  خدمية  يف  ولدورهيا 

وتعليم �لعليوم �ل�صيرعية بخا�صية.
وجعل �ملوؤلف مو�صوعه يف مبحثني، حتتهما مطالب، وهما:

يف �لتقنية �حلديثة وكيفية �ل�صتفادة منها.	 
�أهيم �لر�ميج و�ملو�قيع �لإلكرتونيية �لتيي لهيا عالقية 	 

بالعليوم �لإ�صيالمية.
و�ملوؤليف �أ�صيتاذ بكليية �لدر��صيات �لإ�صيالمية، ومن�صيق برناميج 

�لفقيه �ملعا�صير يف جامعية حميد بين خليفية مبوؤ�ص�صية قطير.

عبد�لعزي�ز  �ص�عبان  �ليه�ود/  عن�د  و�ملكتب�ات  �لكت�ب 
خليف�ة.- �لقاه�رة: مرك�ز �لكت�اب للن�ص�ر، 1435 ه��، 

365 ��ص.
هيذ� هيو �لكتياب �لأول يف در��صية �ملكتبيات عنيد �ليهيود، �ليذي 
ميرد:  وو�دي  �ملربعيات  وو�دي  قمير�ن  و�دي  مكتبيات  تنياول 

�ليهوديية. �ملكتبية  تارييخ  �صيوء  تاأ�صيليية يف  در��صية 
هيي  �ملييت  �لبحير  خمطوطيات  �أن  �ملقدمية  يف  �ملوؤليف  ويذكير 
كهيوف  يف  خمبياأة  عليهيا  ُعير  �لتيي  �ليهوديية  �ملكتبيات  تليك 
�لبحر بو�دي قمر�ن  عام 1367 هي، 1947 م، وهي �أوىل �ملكتبات 
�ليهوديية، �لتيي ترجيع �إىل فيرتة غام�صية مين تارييخ �ليهيود، 
�لأول،  �ملييالدي  و�لقيرن  �ملييالد،  قبيل  �لثياين  �لقيرن  بيني 
 )50000  -  40000( و  خمطوطية،   )1000  -  800( وت�صيم 

قطعية خمطوطية، و�أنهيا قلبيت �لعديد مين �ملو�زين و�لقو�لب 
�ملعرفيية.

وجعيل در��صيته يف ثالثية حمياور: �لك�صيف وظروفيه وتطيوره، 
�ليذي  �ملجتميع  �ملخطوطيات،  لأهيم  �لببليوجر�فيية  �لدر��صية 

يعتقيد �أنيه �صاحيب تليك �ملخطوطيات.

�ملجم�ع �مللك�ي لبح�وث �حل�ص�ارة �لإ�ص�امية: موؤ�ص�ص�ة 
�آل �لبي�ت/ ع�ارف حمم�د �ل�ص�رهيد.- عّم�ان: مرك�ز 

�لكت�اب �لأكادمي�ي، 1436 ه��، 213 ��ص.

علميية  هيئية  وهيي  �ملوؤ�ص�صية،  هيذه  بجهيود  وبييان  تعرييف 
�إ�صيالمية عامليية غير حكوميية، و�إن كانيت ل تخيرج عين ر�أيهيا، 
بيل تتبيع �صيا�صيتها. ومقرهيا عّميان، �أن�صيئت عيام 1400هي، بقر�ر 

مين �ملليك ح�صيني.
باملجميع:  عيام  تعرييف  ف�صيول:  ثمانيية  يف  مباحثيه  وجياءت 
ن�صياأته و�أهد�فيه وبيئتيه، خطيط �ملجميع وم�صياريعه، موؤمتير�ت 
�مل�صييحية  �لإ�صيالمية  �للقياء�ت  �ملجميع،  نيدو�ت  �ملجميع، 
وجو�ئيزه  �لعلميية  باملوؤ�ص�صيات  �ملجميع  �صيالت  �ملجميع،  يف 
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خ�صائ�يس  �ملجميع،  يف  �لإ�صيالمية  �حليو�ر�ت  ومن�صيور�ته، 
ومميز�تيه. �ملجميع 

�لعرب�ي/  �لع�امل  يف  و�لإلك�رتوين  �لتقلي�دي  �لن�ص�ر 
�جلوه�رة،  د�ر  �لقاه�رة:  �ص�اهني.-  كام�ل  �ص�ريف 

��ص.  251 1435ه��، 

مين  للتمكين  �لالزمية  و�ملهيار�ت  �ملعيارف  �ملوؤليف  ي�صتك�صيف 
مقومات �صناعة �لن�صر �لإلكرتوين و�قت�صادياته وبرجمياته 
ومتطلباته و�أنو�ع �لعاملني فيه وتاأثره على �صناعة وجتارة 

�لن�صير، مين خيالل ثمانيية ف�صيول:
- �لن�صر: مدخل مفاهيمي تاريخي.

- �لن�صر �لتقليدي و�لطباعة �لتقليدية.
- �لن�صر �لإلكرتوين: �حلاجة و�ملفهوم و�لتطور و�لأنو�ع. 

و�مللفيات  و�لرجمييات  �ملر�حيل  �لإلكيرتوين:  �لن�صير   -
. ت � لتجهييز � و

- �لقر�ءة �لإلكرتونية: و�قعها وم�صتقبلها عربيًّا وعامليًّا.
�لفائقية  و�لرو�بيط  �لبنيية  �لإلكرتونيية:  �لن�صو�يس   -

و�مليتاد�تيا.
- قنو�ت �لن�صر �لإلكرتوين ومنتجاته و�أمنها.

وحملًييا  وعربًييا  عاملًييا  �لإلكيرتوين  �لن�صير  منتجيات   -
. م�صيتقبلها و

و�ملعلوميات  و�لوثائيق  �ملكتبيات  ق�صيم  ورئي�يس  �أ�صيتاذ  و�ملوؤليف 
�لقاهيرة. بجامعية 

�إ�ص�هامات علم�اء ح�صرم�وت يف ن�ص�ر �لإ�ص�ام وعلوم�ه 
يف �لهن�د: ر�ص�د ببليوغر�يف/ حممد �أبو بكر باذيب.- 

عّم�ان: د�ر �لفت�ح، 1435 ه��، 592 �ص.
مهيا عيرب ح�صرميوت  �لتيي قدَّ �لدينيية  �لإ�صيهامات  بحيث يف 
�ملهاجريين مين جنيوب �صيبه �جلزييرة �لعربيية �إىل �صيبه �لقيارة 

�لهنديية، منيذ �أقيدم ع�صورهيم وحتيى �لع�صير �حلا�صير، يقيوم 
�ملكتوبية  وخا�صية  �لإ�صيهامات،  لتليك  �لدقييق  �لر�صيد  عليى 
منها، من خالل �لوقوف عليها، ومعاينتها وو�صفها، وحتليل 

مقا�صدهيا، وذليك مين خيالل �أربعية �أبيو�ب:
�لتعريف بح�صرموت و�لهند.	 
�أعالم �حل�صارمة يف �صبه �لقارة �لهندية.	 
�إ�صيهامات علمياء ح�صرميوت يف ن�صير �لعليوم �لدينيية 	 

و�آد�ب �للغية �لعربيية وفنيون �حل�صيارة �لإ�صيالمية.
بالكتيب 	  �لعنايية  يف  ح�صرميوت  علمياء  �إ�صيهامات 

و�ملكتبيات.

�لتقيي�د�ت �لنجدي�ة عل�ى �لكت�ب �لن�ادرة يف مكتب�ة 
�لريا��ص �ل�ص�عودية/ عبد�ملح�ص�ن ب�ن عبد�لعزي�ز �آل 

�ل�ص�يخ.- �لريا��ص: �ملوؤل�ف، 1435 ه��، 461 ��ص.

باقيرت�ح  هيي،   1371 عيام  �ل�صيعودية«  �لريا�يس  »مكتبية  �أن�صيئت 
من �ملفتي حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�صيخ، و�عتمد لها ميز�نية 
خا�صية، و�صيكلت �ملخطوطيات و�ملطبوعيات �لتيي �أهد�هيا �إليهيا 
�ملكتبية،  وتو�صيعت  منيه.  �نطلقيت  �ليذي  �لأ�صا�يس  �لعلمياء 
وجتياوزت �لكتيب �لتيي فيهيا عليى )61700( كتياب، منهيا نيادرة، 
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نحيو )5000( كتياب، وعليهيا تقيييد�ت، هيي فو�ئيد ومعلوميات 
وبليغ  منهيا،  �لتقيييد�ت  هيذه  بجميع  �ملوؤليف  وقيام  وتعليقيات. 
جمموعها )248( تقييًد�. وق�صد بالنجديني كل من عا�س يف 

منهيا. �أ�صليه  كان  �أو  �إقلييم جنيد، 
�آل  �أ�صيرة  لتقيييد�ت  �لأول  خ�ص�يس  �أق�صيام:  �أربعية  يف  وجعليه 
�آل ثياين،  �ل�صييخ قا�صيم بين حمميد  �صيعود، و�لثياين تقيييد�ت 

�ل�صييخ، و�لر�بيع لبقيية �لأعيالم.   �آل  و�لثاليث لأ�صيرة 

ثقافة إسالمية

منهجي�ة  علمي�ة  مو�ع�ظ  �ل�صحاب�ة:  مو�ع�ظ 
وتربوية/ تاأليف عمر بن عبد�هلل �ملقبل.- �لريا�ص: 

��ص.  287 ه��،   1435 �ملنه�اج،  د�ر  مكتب�ة 

علًميا،  و�أعمقهيا  قلوًبيا،  هيا  و�أبرِّ �لأمية،  هيذه  خير  مو�عيظ 
ًفيا.. �صيادرة عين تالمذة �صييد �لو�عظني ر�صيوِل �هلل  و�أقلِّهيا تكلُّ
�صلى �هلل عليه و�صلم، جمعو� فيها بني �لعلم �لعميق �ملوؤ�صل، 

و�صيهولة �لعبيارة، ميع ق�صرهيا، وو�قعيتهيا.
دها وعلق عليها مبا يو�صح �صييًئا من دللتها،  وقد جمعها معُّ

مع �حلر�س على ربطها بو�قعنا �لذي نعي�صه.
�ل�صحابية  مو�عيظ  بعنيو�ن:  �صيدر  �صيابق  كتياب  �إىل  و�أ�صير 
حمميد  �إبر�هييم  و�حليياة/  �لديين  يف  عليهيم  �هلل  ر�صيو�ن 
  . �جلمل.- �لقاهرة: �لد�ر �مل�صرية �للبنانية، 1410 هي، 205�س

ت�ص�نيف �ل�ص�مع بتعديد �ل�ص�بع/ عبد�لرحم�ن بن �أبي 
بكر �ل�ص�يوطي؛ حتقيق �أن�ص حممد تدمري.- بريوت: 

د�ر �ملقتب��ص، 1435 ه�، 150 �ص.
لكين   ،)7( �لعيدد  ذكير  مين  ورد  فيميا  و�آثيار  و�أحادييث  �آييات 

�أحادييث. معظميه 
�ل�صيرع:  يف  �عتير  عيدد  �أكير  �أن  �لعلمياء  ذكير  �ملوؤليف:  قيال 
�لثيالث و�ل�صيبع، و�أن �ل�صيبع �أكير �لأمريين �عتبياًر� و�أعمهميا 

�أدو�ًر�.
قيال: وهيذ� جيزء لطييف تتبعيت فييه ميا ورد يف �لكتياب و�ل�صينة 
مين ذكير �ل�صيبع، ح�صين �لرتتييب، فائيق �جلميع، لطييف مفيد، 

ظرييف فريد..

كيف تكون م�ص�لًما مبدًعا؟/ موؤيد �لطري�وي.- عّمان: 
�أروقة للدر��صات و�لن�صر، 1435ه�، 127 �ص.

ويركيز  و�لعمليي،  �لنظيري  وجانبيه  �لإبيد�ع،  مفهيوم  يتنياول 
عليى ربيط �ملبيدع ميع ربِّيه عيزَّ وجّل، و�أن �لإبد�ع ل يكمل �إل مع 

�للتيز�م مبنهيج �هلل تعياىل.
وذكير مين �صيروط �لإبيد�ع: �لعتمياد عليى �هلل تعياىل، و�لهمية، 

و�لجتهاد، و�لتفرغ.
�ملجتمعيي  و�لإبيد�ع  و�جلماعيي،  �لفيردي  �لإبيد�ع  و�أنو�عيه: 

و�لك�صيبي. �لإلهاميي  و�لإبيد�ع  و�لعلميي، 
و�لإتييان  �ملوجيود،  عليى  و�لزييادة  �لنف�يس،  تقويية  ودرجاتيه: 

باجلدييد.
و�لنظيرة  و�ملطالعية،  بالنف�يس،  و�لثقية  �لتفياوؤل،  و�أ�صيبابه: 

لالأ�صيياء.  �لإيجابيية 
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�لنق�د ب�ني �لبن�اء و�لهدم: روؤي�ة �إ�ص�امية/ ر�ئد �أمري 
�لر��ص�د.- بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، 1435 ه�، 128 

�ص.

يهيدف �لكتياب �إىل حتدييد �صيورة ومالميح �لنقيد يف �لإ�صيالم، 
�لتغيير  عمليية  يف  �لأ�صا�صيية  و�لقو�عيد  �ملبيادئ  �صيوء  يف 
و�لإ�صالح، لتوحيد وتقريب �ملبادئ و�ملفاهيم و�لنطالق بها 

�إىل جيادة �ل�صيو�ب وبيّر �لأميان.
وجعيل �ملوؤليف كتابيه يف ثالثية ف�صيول، تناوليت مفهيوم �خلطاأ، 
وتعريف �لبناء وحمكه و�صرورته و�صروطه و�آد�به، ثم �أ�صباب 

�لنقد �لهد�م و�أ�صر�ره ومظاهره وعالجه.

�ص�امل.-  �أحم�د  �ل�صا�ص�ة/  عل�ى  �لإ�ص�اميني  �ص�ورة 
للبح�وث و�لدر��ص�ات،  �لريا��ص: مرك�ز من�اء  ب�ريوت؛ 

��ص.  304 1435ه��، 

بحيث يف �لإعيالم ودوره يف �صناعية �ل�صيور �لنمطيية، وحدييث 
بال�صيا�صيات  هولييود  وعالقية  �لأمريكيية،  �ل�صيينما  عين 
�لأمريكية ووظيفتها يف تغطية �لإ�صيالميني، و�صورتهم على 
�صا�صتها، وف�صل عن �صورة �لإ�صالميني على �ل�صا�صة �مل�صرية، 
وختميه بف�صيل »�للين �ملغ�صو�يس«، وهيو حماولة لك�صيف منوذج 

�مل�صيلم �ملر�صيي عنيه عنيد �صانعيي �ل�صيورة.

ط�ارق  �لإ�ص�ام/  يف  وحمايته�ا  عمارته�ا  �لبيئ�ة: 
من�ص�ور، حما�ص�ن �لوقاد.- �لطائ�ف: جامعة �لطائف، 

�لعلم�ي، 1434ه��، 179 ��ص. �لن�ص�ر  �إد�رة 
�مل�صيكالت  حيول  �صياملة  روؤيية  تقيدمي  �ملوؤلفيان  فييه  حياول 
�لبيئيية وكيفيية تعاميل �لإ�صيالم معهيا، وركز� عليى مو�صوعات 
�لبيئية و�ملحييط �جليوي و�لطاقية و�مليرور وم�صيكلة �لت�صحير.

منهيا  يعياين  �لتيي  �لبيئيية  �مل�صيكالت  �أن  در��صيتهما  وك�صيفت 
�لإن�صيان �ملعا�صير ترجيع بالدرجية �لأوىل �إىل �صيلوكياته غير 
�لإ�صيالمية، فالإ�صيالم ديين �لعتيد�ل، فيال �إ�صير�ف ول تقتر، 
ول �إفير�ط ول تفرييط، و�لإ�صيالم ديين تعمير و�إ�صيالح وبناء، 

فيال ف�صياد ول �إف�صياد، ول تدمير ول تخرييب.
و�أكيد� �أن �لتوعيية �لبيئيية �لإ�صيالمية متثيل �ملخيرج �لأ�صا�صيي 

لتخلي�س �لب�صيرية من �مل�صيكالت �لبيئية.

�ص�روط  �إىل  و�لفق�ر�ء  �لفقه�اء  م�ن  �ملغفل�ني  �إر�ص�اد 
�صحبة �لأمر�ء/ عبد�لوهاب بن �أحمد �ل�صعر�ين )ت 
973 ه��(؛ حتقي�ق �آدم عبد�حلمي�د �صربة.- �لقاهرة: 
�ملعه�د �لعلم�ي �لفرن�ص�ي لاآث�ار �ل�ص�رقية، 1434 ه��، 
نف�ص�ه،  للموؤل�ف  خمت�ص�ره  )باآخ�ره  ��ص   40  ،177

�لفرن�ص�ية(. باللغ�ة  و�لدر��ص�ة 
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قال يف �أوله: »هذ� كتاب نفي�س و�صعته يف بيان �صروط �صحبة 
�لآخير،  ميع  منهميا  كل  �أدب  وبييان  وعك�صيه،  لالأمير  �لفقير 
و�صعتيه لإخو�ننيا �ملغفليني مين �لفقهياء و�لفقير�ء و�لأمر�ء، ل 
�أعليم �أحيًد� �صيبقني �إىل و�صيع مثله مين �ملتقدمني و�ملتاأخرين، 
�قتب�صت ذلك كله من �صعاع نور �ل�صريعة �ملطهرة، ومن �صعاع 

نيور كالم �لعلمياء �لعامليني«.
ثيم قيال: »خ�ص�صيت و�صيع هيذ� �لكتياب باملغفليني مين �إخو�ننيا 
دون �حليّذ�ق؛ لأن �حلياذق ل يقيدم عليى فعيل �إل بعيد �لنظير 
�إىل ح�صين عاقبتيه علييه يف �لدنييا و�لآخيرة، بخيالف �ل�صياذج 
�ملغفيل مين �لفقهياء و�لفقير�ء، فاإنيه رمبيا بيادر �إىل فعل �لأمور 
مين غير نظير �إىل عاقبتهيا، كميا هيو م�صياهد«، »ويتز�حميون 
عليى �صحبية �لأمير�ء و�لتقيرب منهيم لأجيل ح�صيول �صييء مين 
دنياهيم وليو عليى وجيه �ل�صدقية عليهيم. ول يخفيى ميا يف ذلك 
من �لذّل وفتح باب �لزدر�ء لهم، مع كونهم من حملة �لقر�آن 

و�لعليم وقيدوة للنا�يس يف �أمير دينهيم...«.

ب�ن  �أحم�د  �لن�ص�رة/  وو�ج�ب  �مل�ص�لمني  جر�ح�ات 
�لبي�ان،  جمل�ة  �لريا��ص:  �ل�صوي�ان.-  عبد�لرحم�ن 

��ص.  161 ه��،   1435 و�لدر��ص�ات،  �لبح�وث  مرك�ز 

لقد هانت �لأمة، و�أ�صبحت ك�صيرة، مهي�صة �جلناح، تتطاول 
�صغيار �ليدول عليى حقوقهيا، وتنتهيك حرماتهيا، و�أ�صبيح كثير 

من �مل�صيلمني كالأيتام على مو�ئد �للئام..
دول  مين  بكثير  تع�صيف  �لتيي  و�لنيو�زل  �لفين  كيرة  وميع 
ة، وو�صيائج �لرت�بيط،  �لعيامل �لإ�صيالمي، �إل �أن مقا�صيد �لأخيوَّ
وعالئق �لتنا�صر بني �مل�صلمني، بلغت من �ل�صعف حدَّ �لتبلد 
تها �صعف �لديانة،  وغر �ملبالة عند بع�صهم، وقد ز�د من حدَّ
ونق�يس �لوعيي، و�لعجيز �ل�صيا�صيي، و�لدجيل �لإعالميي، حتيى 

�أ�صبيح كثير مين �مل�صيلمني ل يبيايل مبيا يحيدث لإخو�نيه مين 
�لعلمياء  خو��يسِّ  بع�يس  �إن  بيل  فين،  �أو  حيروب  �أو  جماعيات 
و�لدعياة رمبيا �ن�صيغل بق�صايياه �ل�صيخ�صية و�ملحليية �ن�صيغاًل 

�أن�صياه كثيًر� مين ق�صاييا �أمتيه.
هيذ� بع�يس ميا قاليه �ملوؤليف �لغييور عليى ق�صاييا �أمتيه، وجعيل 

كتابيه يف خم�صية ف�صيول:
و�جب �لن�صرة.	 
معامل �لن�صرة �لو�جبة.	 
منا�صرة ع�صاة �مل�صلمني.	 
�أ�صباب �صعف �لتنا�صر بني �مل�صلمني.	 
�أمثلة عملية للتنا�صر بني �مل�صلمني.	 

�ق�ر�أ: ف�ص�ل �لقلم و�لكت�اب على حي�اة �أويل �لألباب/ 
جم�ع وتاألي�ف �صال�ح حممود م�صل�ح.- عّم�ان: د�ر يافا 

�لعلمي�ة، 1435 ه��، 119 �ص.

يذكر �ملوؤلف �أن �لقلم و�لكتاب �صبب �لتقدم �حل�صاري لالأمم 
قدمًيا وحديًثا، حيث كان للقلم �لف�صل يف توثيق �لعلوم..

وقيدم فقير�ت ماتعية حيول هيذ� �ملو�صيوع وجو�نبيه مين تر�ثنيا 
ومين  و�لعلمياء.  �لعليم  عليى  ذليك  يف  وتركييزه  �لإ�صيالمي، 

�لفقير�ت: هيذه  عناويين 
�أهمية �لقلم يف حياة �لأمم.	 
�لعلماء بني �ل�صطهاد و�ل�صت�صهاد.	 
�لعلماء �ل�صاحلون و�أثرهم يف �إ�صالح �لأمة.	 
�ملكتبات و�أثرها يف ثقافة �ل�صباب.	 
نكبات �ملكتبات يف حو��صر �مل�صلمني.	 
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علوم القرآن

ب�ن  حمم�د  ب�ن  حمم�د  �لق�ر�آن/  لعل�وم  �لعرف�ان  ت�اج 
عبد�لرحم�ن �لبهن�ص�ي )ت 1001 ه��(؛ حتقي�ق به�اء 
�لدي�ن د�ْرْت�ا.- �إ�ص�تانبول: مكتب�ة �لإر�ص�اد؛ ب�ريوت: 

د�ر �ب�ن ح�زم، 1435 ه��، 468 ��ص.

كتياب جدييد يف عليوم �لقير�آن �لكيرمي، ��صيتوعب فييه �أنو�عيه، 
وركيز عليى �أهمهيا.. 

قيال �ملوؤليف رحميه �هلل يف �أوليه: هيذ� خمت�صر �صيريف، وموجز 
ي�صيرع  �إن�صيان  �إلييه كل  �لقير�آن، يحتياج  بييان عليوم  منييف، يف 
يف معرفية �لتف�صير، لي�صيهل علييه ميا يوجيد فييه مين ع�صير، 

و�صعتيه لرجياء �لثيو�ب و�لتقيرب مين �هلل �لقرييب �ملجييب.

�لق�ر�آن �لك�رمي وعلوم�ه يف �لفيل�م �لوثائق�ي: مقالت 
لنخبة من �لباحثني و�لنقاد.- �لريا�ص: مركز تف�صري 

للدر��ص�ات �لقر�آنية، 1436 ه�، 191 �ص.

دول  مين  وخمرجيني  ونقياد  لباحثيني  مقيالت  جمموعية 
خمتلفية، ��صت�صيعاًر� منهيم باأهميية ��صيتثمار �لفيليم �لوثائقيي 
وتوظيفيه يف خدمية �لقير�آن �لكيرمي وعلوميه، كلبنية �أوىل يف 
ت�صحييح  عليى  ي�صياعد  �ليذي  �حلييوي،  �مل�صيروع  هيذ�  تكويين 
ج لهيا �لكثير مين �لغربييني. نظيرة خاطئية عين �مل�صيلمني روَّ

�ل�صيمعية  �لثقافية  توظييف  كيفيية  �ملقيالت  هيذه  وتبيني 
و�لب�صريية ب�صيكل عيام، و�لفيليم �لوثائيق ب�صيكل خا�يس، كاأد�ة 
فنيية وجماليية وتربويية، مين �أجيل تقرييب ميا يحمليه �لقير�آن 
�لكرمي من �صيغ متعددة ومتنوعة، كاملو�د �لق�ص�صية و�لعر 

�لتاريخيية.
�لتنظير،  بيني  متنوًعيا،  مقياًل   )13( عليى  �لكتياب  �حتيوى 

و�مل�صياريع.    و�لأفيكار  و�لتجيارب،  و�لنقيد،  و�لقير�ءة 

�لك�رمي  �لق�ر�آن  لألف�اظ  �ل�ص�امل  �ملفهر��ص  �ملعج�م 
بالر�ص�م �لعثماين/ �إعد�د عبد�هلل �إبر�هيم جلغوم.- 
�لريا�ص: مركز تف�ص�ري للدر��ص�ات �لقر�آنية، 1436ه�، 

��ص(.  1457( م�ج   2

 فهر�يس جديد لآيات كتاب �هلل تعاىل، �صيامل جلميع �ألفاظه: 
�أ�صيمائه و�أفعاليه و�أدو�تيه و�صمائيره، يف حيني �قت�صير »�ملعجيم 
�ملفهر�س لألفاظ �لقر�آن �لكرمي« ملحمد فوؤ�د عبد�لباقي على 

�لأ�صماء و�لأفعال.
ه يف �إيير�د �لألفياظ عليى �لر�صيم �لعثمياين ولي�يس  و�عتميد معيدُّ

هلل تعاىل، �
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�لر�صيم �لإمالئي كما فعلت �صيائر �ملعاجم �لأخرى.
وذكير �أنيه ��صيتفاد مين �ملعاجيم �لتيي �صيبقته يف ذليك، وتباعيد 

عين �لأخطياء ونو�حيي �لق�صيور �لتيي وقعيت فيهيا.

معج�م �لر�ص�م �لعثم�اين/ ب�ص�ري ب�ن ح�ص�ن �حلمريي.- 
�لريا�ص: مركز تف�صري للدر��صات �لقر�آنية، 1436 ه�، 

7 م�ج )3652 �ص(.

ومو��صيع  وظو�هيره  �لعثمياين  �لر�صيم  يف  �لعلمياء  �صنيف 
�لختالف فيه م�صنفات عديدة، و�صلكو� يف ترتيبها منهجني: 
منهيج قائيم عليى �لف�صيول و�لأبيو�ب، و�آخر على ترتيب �ل�صيور 

يف �مل�صحيف.
�لطريقتيني  بهاتيني  �مل�صحيف  يف  كلمية  ر�صيم  عين  و�لبحيث 
فييه �صعوبية، وخا�صية عليى غير �ملتخ�ص�يس، �ليذي يرغيب يف 
مر�جعية كالم �لعلمياء ومذ�هبهيم يف ر�صيم �لكلميات �لتيي وقيع 

فيهيا �ختيالف.
هيذه  ترتييب  يف  جدييدة  طريقية  ليبتكير  �لكتياب  هيذ�  وجياء 
��صيتيعابه  ميع  �ملعجيم،  حيروف  عليى  ترتيبهيا  وهيي  �لكلميات، 
كتيب  �أمهيات  وت�صمينيه  للقير�آن،  �لعثمياين  �لر�صيم  م�صيائل 
�لر�صيم �لعثمياين �ملوؤلَّفية قبليه، و�حتو�ئيه عليى ذكير عيدد مين 

�لعثمياين.. �لر�صيم  �صيور  توؤكيد  �لتيي  �لقدميية  �مل�صاحيف 
�لكلميات  تنتظيم  �لتيي  �مليو�د  ثيم  �لهجائيية،  باحليروف  فيبيد�أ 
عنهيا  تكليم  ميا  ميادة  كل  و�أدنيى  حتتهيا،  عنهيا  �حلدييث  �ملير�د 
�ملطلوبية  �مليادة  �إىل  �لو�صيول  �أ�صبيح  وبذليك  �لر�صيم..  علمياء 

يًر�. مي�صَّ للقيارئ 

مو�صوعة �لوجوه و�لنظائر يف �لقر�آن �لكرمي/ �إعد�د 
�أحم�د ب�ن حمم�د �لربي�دي، فه�د �إبر�هي�م �ل�صال�ع.- 
�لريا�ص: د�ر �لتدمرية، 1435 ه�، 4 مج )1712 �ص(.

�لوجوه: هي �ملعاين �ملختلفة للفظ �لقر�آين.
و�لنظائر: هي �لآيات �لو�ردة يف �لوجه �لو�حد.

ويعنيي هيذ� �مل�صطليح بتعرييف �بين �جليوزي، �أن تكيون �لكلمية 

و�حدة، ُذكرت يف مو��صع من �لقر�آن على لفظ و�حد، وحركة 
و�حيدة، و�أُرييَد بيكل مكان معًنى غَر �لآخر.

يف  و�لنظائير  �لوجيوه  مين  وجيد  مليا  وحتريير  جميع  و�لكتياب 
�لقير�آن �لكيرمي عنيد �ملوؤلفيني يف هيذ� �ملجيال، ميع حذف �ملكرر، 
و�عتمياد �جليذر �للغيوي ليكل كلمية، و�إثبيات جميع �لآيات حتت 
�لوجيه �لو�حيد، و�لإ�صيارة �إىل كل مين ذكير �لبياب مين �ملوؤلفيني 
�ملت�صيابهة،  �لأبيو�ب  دميج  ثيم  �لوجيوه،  تفاوتيو� يف عيدد  مهميا 
ونفيي �لوجيوه �لتيي ل تدخيل يف �لبياب، ميع �لتعلييق عليى ميا 
يحتاج �إىل تعليق مما ل يظهر للقارئ �أول وهلة، وبيان ماأخذ 

كل وجيه.

وجوههيا  وعيدد  باًبيا،   )716( �ملو�صيوعة  �أبيو�ب  عيدد  بليغ  وقيد 
�آيية.  )7281( �لآييات  وعيدد  وجًهيا،   )3852(

و�ملوؤلفان �أ�صتاذ�ن بجامعة �لق�صيم يف �ل�صعودية.
�لعيام  ويف  نف�صيه،  �ملو�صيوع  يف  �صيدر  �آخير  كتياب  �إىل  و�أ�صير 

بعنيو�ن:  وهيو  نف�صيه، 
�صاليح  �صيليمان  و�لنظائير/  �لوجيوه  يف  �لقر�آنيية  �ملو�صيوعة 
ميج   2 1435هيي،  �جلدييدي،  مكتبية  �لأح�صياء:  �لقرعياوي.- 

�يس(.   1018(

�لإم�ام �لعام�ة بره�ان �لدي�ن �لبقاع�ي )809 - 885 
ه�( ومنهجه يف �لتف�صري/ �أكرم عبد�لوهاب �ملو�صلي.- 
عّم�ان: د�ر �لفت�ح، 1435 ه��، 310 ��ص )�أ�صل�ه ر�ص�الة 

ماج�ص�تري من جامع�ة بغد�د(.
يف  �ليدرر  »نظيم  �لبقاعيي  �لعالمية  تف�صير  �لدر��صية  تناوليت 
تنا�صيب �لآييات و�ل�صيور« �ملمييز، �ليذي بنياه عليى تنا�صيب �لآي 
�أ�صير�ر �لقير�آن �لكيرمي بطرييق �لبالغية  و�ل�صيور، ميع جتليية 
�لعربية، و�أ�صر�ر �للغة �لعربية نف�صها، وبيَّنت ق�صة تاأليفه له، 
وميو�رده مين كتيب �لعليوم �لعقليية و�لنقليية، و�آر�ءه �خلا�صية، 
�ملنا�صيبات،  وبييان  و�لتوجييه  و�لتف�صير  �لنقيل  يف  ومنهجيه 
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ونقده لأقاويل من �صبقه من �ملف�صرين، وتعدد �جلو�نب �لتي 
تناولها مع �لتف�صير، من �لفقه ومذ�هب �لعلماء يف م�صيائله، 
و�لقر�ء�ت، و�للغة، و�لعقائد، و�لرد على خمالفي �ل�صنَّة، كما 
تناوليت �لدر��صية �أثير �لبقاعيي يف م�صيرة �لتف�صير مين بعيده، 
�لبحيوث  بع�يس  يف  كاإطالتيه  علييه،  يوؤخيذ  ميا  بع�يس  وبيَّنيت 

�للغويية، ونقليه مين �لتيور�ة و�لإجنييل، وغير ذليك. 

تف�ص�ري نفطوي�ه/ جم�ع وتعلي�ق ب�ال في�ص�ل �لبحر.- 
د. م: د�ر �لُعا؛ �لقاهرة: توزيع د�ر �بن عفان، 1435 

ه�، 231 �ص.
�إبر�هييم بين حمميد �لأزدي 
�ملعيروف بنفطوييه )ت 323 
م�صيند،  ث  حميدِّ فقييه  ه( 
�إ�صافية  �لنحيو،  يف  و�إميام 
�ملذهيب  يف  ر�أ�ًصيا  كونيه  �إىل 
مذهيب  يد  �أيَّ �لظاهيري. 
�صييبويه يف �لنحيو فقييل ليه 
)نفطوييه(، وهيو من �أحفاد 

�أبيي �صفيرة. بين  �ملهليب 
عليى  وقيف  �أن  جامعيه  ذكير 
تاأوييل  يف  ليه  نافيع  كالم 
معانييه،  وتف�صير  �لقير�آن 
كتيب  بطيون  يف  تناثير  قيد 
فتتبيع  و�للغية،  �لتف�صير 

نه هذ�  يى مظانيه، حتيى �جتميع ليه منه ميا �صمَّ مو�طنيه، وتق�صَّ
�جليزء، و�نتخبيه يف هيذ� �لتاألييف، ثيم عليق علييه و�صيرحه مبيا 

�ملقيام. يقت�صييه 
ولي�يس ليه كتياب موؤلَّيف يف �لتف�صير، و�إمنيا هيو �جتهياد يف جمع 

ما تناثر له يف هذ� �لعلم.

�ص�ليمان  عم�ر  �لق�ر�آن/  تف�ص�ري  يف  �حل�ص�ان  �ملع�اين 
م�ج   4 ه��،   1436 �لنفائ��ص،  د�ر  عّم�ان:  �لأ�ص�قر.- 

��ص(.  2331(

تف�صير مبيارك، �أجنيز منيه موؤلفيه )18( جزًء�، وبلغ فيه �صيورة 
�لنيور، وحاليت منيتيه دون �إمتاميه، يف �صيهر رم�صيان مين عيام 

1433 هيي.
يقول �ملوؤلف رحمه �هلل مبيًنا منهجه يف تف�صره:

هدفيت يف هيذ� �لتف�صير �إىل بييان معياين �لن�صو�يس �لقر�آنيية 
وفق �ملنهج �لذي كان عليه �ل�صحابة وتالمذتهم �لأعالم من 
علمياء �لتابعيني، بعييًد� عين �لذيين ف�صيرو� �لقير�آن باأهو�ئهيم 

و�آر�ئهيم، و�عتميدت �ملر�جيع �لتيي تلتيزم بهيذ� �ملنهج.
ومل �أعيَن فييه بذكير �خليالف �إل قليياًل، وكل همي �لك�صيف عن 

�ملعنى �ل�صو�ب وبيانه باأجلى عبارة.
ن�صو�يس  �إىل  �لطيو�ل  �ل�صيور  �لتف�صير  هيذ�  يف  ق�صيمت  وقيد 
�أو  و�حيًد�،  مو�صوًعيا  ن�يس  كل  يحيوي  مت�صل�صيلة،  باأرقيام 

خطيو�ت: �أربيع  يحيوي  ن�يس  وكل  متقاربية،  مو�صوعيات 
�لتيي  �لرئي�صية  �ملعياين  �أو  �ملعنيى  �أبيرز فيهيا  �لأوىل: مقدمية، 

حتويهيا �آييات �لن�يس.
�لثانية: تعنى بذكر �آيات ذلك �لن�س من �لقر�آن.

ذليك  �آييات  تف�صير  يف  �حل�صيان  �ملعياين  وعنو�نهيا:  �لثالثية، 
�لقير�آن. مين  �لن�يس 

و�لفو�ئيد  �لآييات  فقيه  باإيير�د  فتعنيى  �لر�بعية  �خلطيوة  �أميا 
�لآييات. تليك  مين  �مل�صيتخل�صة 

وقد قدمت لهذ� �لتف�صر مبقدمة ذكرت فيها:
ذليك  و�أتبعيت  و�ل�صطيالح،  �للغية  يف  �لقير�آن  تعرييف  �أوًل: 
ف �هلل عباده بها  بذكير نبيذة مين �لن�صو�يس �لقر�آنيية �لتي يعرِّ

�لقير�آن �لعظييم.
وذكرت ثانًيا �لغاية �لتي تر�د من �إنز�ل �لقر�آن.

وبينت ثالًثا ف�صائل �لقر�آن �لكرمي.
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الحديث والسيرة

ث جهل�ه/ عم�رو عبد�ملنع�م �ص�ليم.-  م�ا ل ي�ص�ع �ملح�دِّ
ح�ويّل، �لكوي�ت: مكتب�ة �أه�ل �لأث�ر، 1435ه ه��، 455 

�ص.

كتياب �صيامل يف عليوم �حلدييث وم�صطلحيه، ورد يف �لتعرييف 
بيه �أن »منهيج علميي متكاميل، ميع تدريبيات عمليية ومناق�صيات 
علميية تعيني �لطاليب عليى فهيم مقا�صد هذ� �لعلم وممار�صيته 
�مل�صيائل  �لعلميي يف  �لنقيد  ملَكية  ممار�صية �صحيحية، وتكويين 

�لعقديية و�لفقهيية، ونقيد �لأقيو�ل �ملرجوحية«.
وجعله يف �أربعة �أق�صام:

م�صطلح �حلديث.	 
�جلرح و�لتعديل و�لك�صف عن معايب �لرو�ة.	 
در��صة �لأ�صانيد وت�صحيح �لرو�يات وت�صعيفها.	 
تطبيقات هذ� �لعلم �ل�صريف.	 

�ل�ص�تدعاء �مل�صرق من �صندي �ملغرب و�مل�صرق/ حممد 
بن �أحمد ححود �لتم�صماين.- �لبحرين: مكتبة نظام 
يعقوب�ي �خلا�ص�ة؛ ب�ريوت: د�ر �لب�ص�ائر �لإ�ص�امية، 

1435 ه��، 592 ��ص.
فييه  يطليب  �لفنيون،  مين  فين  �ل�صيتدعاء  �أن  �ملوؤليف  يذكير 
�لطاليب مين �صييخه، �أو مين م�صيند مين �مل�صيندين، �أو مين ليه 
�إجيازة مين �صييوخه، �أن يجييزه �إجيازة عامية مطلقية، �أو يف عليم 

مين �لعليوم، �أو يف كتياب مين �لكتيب.
و�أ�صار �إىل �أن �لعلماء �هتمو� بال�صتدعاء قدمًيا وحديًثا.

و�أورد  �لتارييخ،  يف  كتبيت  �لتيي  �ل�صيتدعاء�ت  �أ�صيهر  ذكير  ثيم 
�أمثلية عليى ذليك، مثيل �ملغاربية يف رحالتهيم �إىل �حلجياز ق�صد 

�حليج يحيررون �ل�صيتدعاء�ت.

�مل�صيايخ  مين  كثيًر�  فا�صيتدعى  عليى منهاجهيم،  �ملوؤليف  و�صيار 
و�أهيل �لعليم مين خمتليف �لبليد�ن و�لأقطيار، ممين �لتقى بهم، 
�أو ز�رهم يف بيوتهم. ثم �أعدَّ هذه �ل�صيتدعاء�ت للن�صير، وكتب 
ترجمة لكل من �أجازه، و�أرفق به �صوًر� من هذه �لإجاز�ت، �أو 

�صيوًر� لأ�صحابها �ل�صيخ�صية.
ق. وهو كتاب توثيقي جميل، مفيد، م�صوِّ

�ملنه�ل �ل�روي يف �لط�ب �لنب�وي/ حمم�د ب�ن �أحم�د بن 
يحيى �ليمني، �ملعروف مب�ص�حم �لكبري )ت 1181 ه�(؛ 
حتقي�ق عبد�هلل بن عبد�لعزيز �ل�ص�رب�وي.- بريوت: 

د�ر �ملقتب��ص، 1435 ه��، 266 ��ص.

كتياب جدييد يف �لطيب �لنبيوي، جميع فييه موؤلفيه خال�صية ميا 
نقليه وكتبيه �لعلمياء �لأو�ئيل يف هيذ� �ل�صياأن. وجعليه يف �أربعية 

�أق�صام:
�لأول: يف �لأمر��يس، وف�صلهيا، و�ل�صير عليهيا، و�ل�صيكر، وميا 

يتعليق بذليك، وهيو يف )14( باًبا.
�لثياين: يف �لتيد�وي، و�ل�صيرتقاء، وميا جياء فيهميا، وميا ورد 
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يف �لتوكل، وعدم �لتد�وي، ومن تطبب بغر علم، و�لنهي عن 
�لتيد�وي باحلير�م، وفييه )10( �أبو�ب.

�لثاليث: فيميا جياء يف طيب �أمر��يس خم�صو�صية، وميا ورد مين 
ا. �لرقيى لأمر��يس متفرقية، وفييه )10( �أبيو�ب �أي�صً

 )5( وفييه  �لأدويية،  ومفيرد�ت  و�لكيي،  �حلجامية،  يف  �لر�بيع: 
�أبيو�ب. 

�لأحادييث  يف  �لعطيرة  »�لنو�فيح  كتياب  �صاحيب  وموؤلفيه 
وغيره. �مل�صيتهرة« 

�ملن�ح �لإلهي�ة يف ترتي�ب �أحاديث �جلام�ع �ل�صغري على 
�لأبو�ب �لفقهية/ �إعد�د وترتيب ب�صام بن عبد�ملبدي 
�لنعمة.- بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، 1435 ه�، 3 مج.

�أحادييث  �أن  و�ملعيروف  و�لعلمياء.  �لعليم  لطلبية  مفييد  عميل 
حيروف  عليى  مرتيب  �ل�صييوطي  لالإميام  �ل�صغير«  »�جلاميع 
�ملعجم، وهو من �مل�صنفات �ملهمة �جلامعة لالأحاديث �لنبوية 
�ل�صيريفة �لقوليية. وقيام معيده برتتييب �لأحادييث �ل�صحيحة 
يا عليى �لكتيب و�لأبيو�ب، �لتيي  و�حل�صينة فييه ترتيًبيا مو�صوعيًّ
و�ملو�صيوع  �ل�صعييف  مين  و�صيائرها  حديًثيا،   )5975( بلغيت 
و�صعها يف �آخر �لكتاب، وبلغ )4065( حديًثا. كما ذكر مو��صع 
و�أرقام �لأحاديث يف �لكتب و�مل�صادر �مل�صار �إليها ح�صب تخريج 
ا من �صرح  �ل�صيوطي لها. و�صبط جميع �لأحاديث، وذكر بع�صً

لغتها. 

جمم�ع �لزو�ئ�د ومنب�ع �لفو�ئ�د / ن�ور �لدي�ن عل�ي ب�ن 
ج �أحاديثه  �أبي بكر �لهيثمي )ت 807 ه�(؛ حققه و خرَّ
ح�صني �صليم �أ�صد �لد�ر�ين.- جدة: د�ر �ملنهاج، 1436 
ه��، 23 م�ج )م�ج 18-22 �ص�ارك يف �لتخري�ج مره�ف 

ح�ص�ني �أ�ص�د.- مج 23: فهار��ص/ �إع�د�د مرهف(.

عليى  مرتبية  �ل�صيريفة  �لأحادييث  تخرييج  يف  مهيم  مرجيع 
�لكتيب  عليى  �لزو�ئيد  موؤلفيه  فييه  جميع  فقهيية،  مو�صوعيات 
�ل�صيتة، وهيي: غايية �ملق�صيد يف زو�ئيد �أحمد، و�ملق�صد �لعلي يف 
زو�ئيد �أبيي يعليى �ملو�صليي، وك�صيف �لأ�صيتار عين زو�ئيد �لبيز�ر، 
و�لبيدر �ملنير يف زو�ئيد �ملعجيم �لكبير، وجمميع �لبحريين يف 
معاجيم  �إىل  �إ�صافية  و�ل�صغير.  �لأو�صيط  �ملعجميني:  زو�ئيد 
�لطير�ين �لثالثية، وغرهيا، مثيل �لفردو�يس للديلميي، كميا 
ميدة  تخريجهيا  عليى  �ملحقيق  وعكيف  تخريجاتيه.  مين  يبيدو 
م بذلك  طويلية، و�عتميد عليى عيدة ن�صيخ خمطوطة منهيا. وقدَّ

للباحثيني. كبيرة  خدمية 

�لإمت�اع مب�ا تعل�ق بالنب�ي �صل�ى �هلل علي�ه و�ص�لم م�ن 
د�ر  �لريا��ص:  �لأ�ص�دي.-  غ�امن  ب�ن  �أحم�د  �إجم�اع/ 

��ص.  416 ه��،   1436 �لعا�صم�ة، 

�ل�صيالة  علييه  �صيرته  يف  �لعلمياء  علييه  �أجميع  ميا  فييه  ذكير 
ويف  يحيرم،  وميا  حقيه،  يف  يجيب  وميا  وخ�صائ�صيه،  و�ل�صيالم، 
ذليك،  وغير  ونكاحيه،  وجهياده،  وعمرتيه،  وحجيه،  �صالتيه، 
معتمًد� على �صحيح �لأخبار، مناق�ًصا ما �أورده من �إجماعات، 

�لأدلية. د�ر�ًصيا 

لأحادي
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العقيدة

وهلل �لأ�ص���ماء �حل�ص���نى فادع���وه به���ا/ �إع���د�د وحتري���ر 
حمم���د )م�صطف���ى بك���ري( �ل�ص���يد؛ ترجم���ة بع����ص 
�لفق���ر�ت �إىل �لإجنليزي���ة �لعرب���ي ب���ن رزوق؛ مر�جعة 
عبد�لرحم���ن ب���ن �صال���ح �ملحم���ود.- �لريا����ص : �ص���مايا 

ه���� ، 200 ����ص )31 - 31 �ص���م(. �لقاب�ص���ة، 1435 

كتياب جلييل يف مو�صوعيه، مطبيوع طبعية ر�ئعية جميلية، عليى 
وت�صمييم  �إخير�ج  ويف  �لتلويين،  متنيوع  ميع  ل  م�صقيول  ورق 
نيادرة خلطاطيني م�صيهورين،  بيذوق عيال، وخطيوط خمتيارة 
هيي لوحيات ناطقية د�لية عليى فين وح�صيارة وجميال. ومرجيع 
�لكتياب �لوحييد يف م�صمونيه هيو كتياب بالعنيو�ن نف�صيه ملوؤلفيه 

عبد�لعزييز بين نا�صير �جللييل. 

الفقه وأصوله

�إجماع�ات �لأ�صولي�ني يف �لأدل�ة �ملتف�ق عليه�ا/ �أن��ص 
حمم�ود �لقط�ان.- �لكوي�ت: مكتبة �أه�ل �لأثر، 1435 
جامع�ة  م�ن  ماج�ص�تري  ر�ص�الة  )�أ�صل�ه  ��ص   328 ه��، 

طنط�ا(.

و�صيروطه  وم�صيتنده،  �لإجمياع  حجيية  �أوًل  �لباحيث  بينيَّ 
و�ألفاظيه. ومر�تبيه،  نقليه  وطيرق  و�أنو�عيه، 

و�لإجمياع  و�ل�صينة  بالكتياب  �ملتعلقية  �لإجماعيات  در�يس  ثيم 
و�لقيا�يس.

وك�صيف فييه �ملوؤليف عين وجيود �خليالف يف م�صيائل ��صيتهر �أنهيا 
جممع عليها، و�أخرى فيها خالف �صعيف ل يوؤثر على ثبوت 
�لإجمياع فيهيا، ونبيه �إىل �أن طاليب �لعليم �ل�صيرعي ينبغيي �أل 

يت�صيرع يف نقيل �لإجمياع قبيل �لتاأكيد مين ثبوتيه و�صحته. 
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�لجتهادي�ة  �مل�ص�الك  يف  و�لو�قعي�ة  �لذر�ئعي�ة  �أث�ر 
عن�د �ملالكية وتفعيل�ه يف �لق�صايا �ملعا�صرة/ عبد�هلل 
عبد�ملوؤمن �لغماري.- بريوت: د�ر �بن حزم، 1435ه�، 

2 م�ج )1073 ��ص( )�أ�صل�ه ر�ص�الة دكتور�ه(.

يل فييه ملفهيوم �صيد �لذر�ئيع عنيد �ملالكيية، وذكير �أنيه تو�صيل  �أ�صَّ
بعد �ل�صتقر�ء و�لتنقيب �إىل عمل �ملذ�هب كلها بهذ� �لأ�صل. 
�ملنحيى  ويف  �ل�صيتدليل،  �ملنحيى  يف  �لذر�ئعيية  �أثير  بينيَّ  ثيم 
�لتقعييدي، و�ملنحيى �لتنزيليي، وخ�ص�يس �لف�صيل �لأخير مين 

هيذ� �لبياب ملز�ليق �لتنزييل �لذر�ئعيي يف �لق�صاييا �ملعا�صيرة.

�لتي�ص�ري  �لو�ق�ع:  فق�ه  تاأ�صي�ل  عل�ى  �ملر�ج�ع  تنبي�ه 
�ل�ص�يخ  ب�ن  و�لتب�ص�ري/ عب�د�هلل  و�لتذك�ري  و�لتب�ص�ري 
من�اء  مرك�ز  �لريا��ص:  ب�ريوت؛  بّي�ه.-  ب�ن  �ملحف�وظ 
للبح�وث و�لدر��ص�ات؛ ج�دة: د�ر �لتجدي�د، 1435 ه��، 

134��ص.

�لثيور�ت  مرحلية  و�قيع  لفقيه  جتديديية  �أر�صيية  يف  بحيث 
�ملتمخ�صية يف �لعيامل �لعربيي و�لإ�صيالمي، وتاأ�صييل للق�صاييا 
�لتعبديية  �ملنظومية  للم�صيلمني  متثيل  �لتيي  �لفقهيية، 
و�لقانونية، و�لتي يجب �أن تو�كب م�صيرة �حلياة �لتي ت�صيهد 

�ملجيالت.  �صيتى  يف  مذهلية  وتطيور�ت  هائلية  تغير�ت 
و�لق�صيور يف فهيم  �لو�قيع،  �إدر�ك  للق�صيور يف  وفييه معاجلية 
تاأثير كليي �لو�قيع يف �لأحيكام �ل�صيرعية يف �جلملية، و�لق�صيور 
يف �لتعاميل ميع منهجيية ��صيتنباط �لأحيكام بنياء عليى �لعالقية 

بيني �لن�صو�يس و�ملقا�صيد وبيني �لو�قيع.

و�أي�ام ع�ص�ر  و�لعم�رة  ملروي�ات ف�صائ�ل �حل�ج  �جلام�ع 
ذي �حلج�ة و�أيام �لت�ص�ريق وما فيه�ن من �لعمل: جمع 
ودر��صة حديثية وفقهية/ �صعود بن عيد �ل�صاعدي.- 
د. م: مرك�ز �لب�صائ�ر للبحث �لعلم�ي، 1435 ه�، 5 مج.

�أورد فييه ميا جياء يف �ل�صينة �لنبويية يف مو�صوعيه، ميع در��صيتها 
تكير�ر.  دون  �أحاديثيه )628( حديًثيا  وبلغيت  يا،  يا وفقهيًّ حديثيًّ

ًميا  يا حمكَّ و�أ�صليه )16( بحًثيا علميًّ
و�أحكامهيا،  �لتلبيية  ف�صائيل  �لبحيوث:  هيذه  عناويين  ومين 
ف�صائيل ق�صيد �لبييت �حلير�م و�لطيو�ف بيه، ف�صائيل �لأ�صاحي 
يف �لكتياب و�ل�صينة، ف�صائيل �أييام �لت�صيريق وميا ورد يف �لنهيي 
عين �صييام �لعيديين و�أييام �لت�صيريق يف �ل�صينة �لنبويية، �إحتياف 
�مللتِزم باأحكام وف�صائل �مللتَزم، �ل�صكينة يف �أد�ء �حلج و�لعمرة.

ين يف �لفقه �لإ�ص�امي وتطبيقاتها  ين بالدَّ مقابلة �لدَّ
�لريا��ص:  بالع�ادل.-  �إ�ص�ماعيل  رّح�ال  �ملعا�ص�رة/ 
د�ر كن�وز �إ�ص�بيليا، 1435 ه��، 436 ��ص )�أ�صل�ه ر�ص�الة 

دكت�ور�ه(.
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ين )�لكالئ  ين بالدَّ ب�صط فيه �لقول على مو�صوع مقابلة �لدَّ
بيه مين  �ملالكيية، وميا يتعليق  �لفقهياء وخا�صية  بالكاليئ( عنيد 
قو�عيد و�صو�بيط و�صيور وم�صيائل، وناق�يس �إ�صيكالية �مل�صطليح 
وبينيَّ  �مل�صيتقبلية،  و�لعقيود  �لباتية  �لآجلية  بالعقيود  �ملتعلقية 
�ختيالف �لعلمياء �ملعا�صريين حول �لعقود �مل�صيتقبلية �خلا�صة 
بال�صيلع، كميا حقيق �لقيول يف م�صياألة �لإجمياع عليى عيدم جيو�ز 
يين... وغير ذليك مين �مل�صيائل �ملتعلقية باملو�صيوع. يين بالدَّ �لدَّ

�ى: در��ص�ة مقارن�ة/  �حلماي�ة �ل�ص�رعية جلث�ة �ملتوفَّ
�إمي�ان عبد�لرحمن �مل�ص�موم.- دب�ي: جمعية د�ر �لرب، 

1434 ه��، 619 ��ص )�أ�صله ر�ص�الة ماج�ص�تري(.

يا كان  بينيت �لكاتبية تكيرمي �ل�صيريعة �لإ�صيالمية لالآدميي، حيًّ
�أو ميًتا، و�أنه لي�س له �لت�صرف ببدنه �أو باأحد �أع�صائه؛ لتعلق 
حيق �هلل تعياىل بيه، �إل فيميا دعيت �إلييه �ل�صيرورة �أو �حلاجية، 
و�أن �لنتفاع باأع�صاء �لآدمي �ملتوفى مع�صوم �لدم، بنقلها �إىل 

�حلي، وغر�صها فيه، مقيد بتوفر �ل�صرورة يف �لع�صو �ملنقول 
وتعيذر �لإتييان مبيا مياثلهيا عنيد مهيدري �ليدم، و�أن جليود بني 
�آدم ت�صتخدم يف عمليات �لرتقيع و�لعالج عند �صعوبة �لعثور 
عليى جليود بديلية يف �حليو�نيات، �إن حتققيت �ل�صيروط �ملعترة 

�صرًعا.
بييان  بعنيو�ن:  و�آخير  متهييدي،  ف�صيل  يف  بحثهيا  وجعليت 
ى، ثيم �أحكام �لت�صرفات  �لتنظييم �ل�صيرعي حلمايية جثية �ملتوفَّ

يى. �ملتوفَّ �ليو�ردة عليى جثية 

�لتعزير �ملايل يف �ل�ص�ريعة �لإ�ص�امية: در��صة فقهية 
�ل�ص�مري.-  �حل�و�يل  حمم�د  ب�ن  عب�د�هلل  مقارن�ة/ 

�لريا��ص: م�د�ر �لوط�ن للن�ص�ر، 1434 ه��، 271 ��ص

تناول �لتعزير �ملايل بنوعيه: �لتعزير باإتالف �ملال، و�لتعزير 
باأخيذ �مليال �أو م�صادرتيه، ميع تعرييف �لتعزيير، وذكير مر�تبيه 

و�أنو�عيه، ومين �صنَّيف فييه، وتعرييف �مليال و�أنو�عه.
�أنظمية  �مليايل مين   وفييه منياذج مين تطبييق عقوبية �لتعزيير 

�ل�صيعودية.
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التصوف اإلسالمي

كت�اب �لتوه�م/ �حل�ارث ب�ن �أ�ص�د �ملحا�ص�بي )ت 243 
ه��(؛ مر�جع�ة عب�د�هلل ع�زوز �أ�ص�باح.- )�لريا��ص(: 

د�ر �ل�ص�يد، 1434 ه��، 88 ��ص.

رحلية يف عيامل »�لتوهيم«، ت�صيور فييه �ملوؤلف حال �لنعيم �ملقيم 
و�أ�صحاب �جلنة وهم يتلذذون ويتمتعون، ثم و�صف �أهل �لنار 
يف �صور مفزعة وقد طغو� وبغو� يف �حلياة �لدنيا، فكان ماآلهم 

ا... �حلرمان من نعيم �جلنة ولّذ�تها يف �لآخرة، وعذ�ًبا �أبديًّ
�إنها رحلة ودعوة فيما �صيوؤول �إليه م�صر �لإن�صان.. 

�ز ب�ه �لق�وم م�ن  بهج�ة �لنفو��ص و�لأح�د�ق فيم�ا تيَّ
�لآد�ب و�لأخ�اق/ عبد�لوه�اب ب�ن �أحم�د �ل�ص�عر�ين 
)ت 973 ه��(؛ حتقي�ق �أحمد فري�د �ملزيدي.- بريوت: 

كت�اب، 1435 ه��، 2 م�ج.

نبيذة  بييان  يف  نفي�يس  كتياب  هيذ�  مقدمتيه:  يف  �ملوؤليف  قيال 
�صاحلية مين �أخيالق �لعلمياء �لعامليني، �لذيين �أدركناهم �أو�ئل 
ون بال�صوفيية، و�إمنيا  �لن�صيف �لأول مين �لقيرن �لعا�صير، �مل�صيمَّ

�لت�صيوف حقيقية �إمنيا هيو �لعميل بيكل ميا علميه �لإن�صيان مين 
�ملطهيرة....  �ل�صيريعة 

جليب  �لكتياب  هيذ�  تاألييف  عليى  يل  �لباعيث  مين  وكان  قيال: 
�لرحمة لأ�صياخي �ملذكورين �آنًفا، بذكري لأخالقهم و�آد�بهم 

يف كتياب، فخفيت �أن تندر�يس �أخالقهيم مبيوت �أ�صحابهيم.
قيال: وقيد �أدركيُت - نعميًة مين �هلل تعياىل - يف م�صير وقر�هيا 
بروؤيتهيم،  و�نتفعيت  وخدمتهيم،  �صييًخا،  وخم�صيني  مئية  نحيو 
حتيى ماتيو� كلهيم وهيم عنيي ر��صيون، وذليك مين �أكير نعيم �هلل 
عيزَّ وجيلَّ عليّي، فيكان مين جملية ميا وجيب علييَّ مين �صيكرهم �أن 
ن ما �قتب�صته من �صعاع نور �أعمالهم و�أقو�لهم، من دقائق  �أدوِّ

�لنا�يس مين بعدهيم... �لإخال�يس و�ملعاميالت، لي�صيتفيده 

الفلسفة

حم�دي  حمم�ود  �لإ�ص�امية/  �لفل�ص�فة  يف  در��ص�ات 
زق�زوق.- �لقاه�رة: د�ر �لكت�اب �مل�ص�ري؛ ب�ريوت: د�ر 

�لكت�اب �للبن�اين، 1435 ه��، 295 ��ص.

هيا �ملوؤليف  �أ�صليه بحيوث تتعليق بق�صاييا فل�صيفية �إ�صيالمية �أعدَّ
يف منا�صيبات خمتلفية، وقيد تطيرق فيهيا ب�صيكل مبا�صير �أو غير 
مبا�صير �إىل ق�صيية �ل�صلية بيني �لعقيل و�لديين، وهيي �لق�صيية 
�لرئي�صيية �لتيي �صييطرت عليى فكير فال�صيفة �لإ�صيالم، �لذيين 

حر�صيو� عيل �إز�لية �أي تناق�يس بينهميا.
ومن عناوين هذه �لبحوث:

- دور �لإ�صالم يف تطور �لفكر �لفل�صفي.
بالفل�صيفة  �لإ�صيالمية  �لفل�صيفة  �صلية  عليى  هو�م�يس   -

وروبيية. �لأ
- �ملنهج �لفل�صفي بني �لغز�يل وديكارت.
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مدخل �إىل �لفل�ص�فة �لإ�ص�امية/ في�صل بدير عون.- 
�لقاه�رة: مكتب�ة �لأجنل�و �مل�صري�ة، 14354 ه��، 248 

�ص.

�لإ�صيالم،  عليى  �ل�صيابقة  و�لديانيات  �لثقافيات  �أوًل  عر�يس 
ميع بييان �أهميية �ملر�كيز �لثقافيية �لكيرى قبيل �لإ�صيالم، ثيم 
حركية �لرتجمية و�ملرتجميني، وتناول بالبحث ن�صياأة �لفل�صيفة 
بنبيذة  وختميه  متع�صيرة،  ن�صياأة  كانيت  �أنهيا  وكييف  �لإ�صيالمية 
خمت�صيرة وو��صحية عين فيروع �لفل�صيفة �لإ�صيالمية �لأربعية: 
علم �لكالم، �أ�صول �لفقه، �لت�صوف، ثم �لفل�صفة �لإ�صالمية. 
وقيد ذكير �أنيه �تبيع م�صطفيى عبد�لير�زق يف ت�صنييف )�أ�صيول 

�لفقيه( مين فروع �لفل�صيفة!
قليت: ل ي�صنيف يف �لفل�صيفة، ول عليم �ليكالم، ول �لت�صيوف، 
ولكن يف بع�صها »فل�صفة«، كمن خلط �جلدل و�ملنطق باأ�صول 

�لفقيه، فعمليه ذ�ك فييه فل�صيفة، ولي�يس �أ�صول �لفقه... 

يف  فل�ص�فية  مباح�ث  و�لأخ�اق:  و�ل�صيا�ص�ة  �لدي�ن 
�أب�اه.-  ول�د  �ل�ص�يد  و�لغرب�ي/  �لإ�ص�امي  �ل�ص�ياقني 

��ص.  310 ه��،   1435 ج�د�ول،  ب�ريوت: 

تلّم�يس فيه �لكاتب �لعالقات �لإ�صيكالية بني �لدين و�ل�صيا�صية 
و�لأخيالق مين منظيور فل�صيفي، بالوقيوف عليى حمياور �أربعية 
�ل�صيا�صية  مقوميات  يف  �ل�صيرعية  مو�صيوع  هيي:  رئي�صيية، 
و�ملجتمعيية، م�صياألة �لقييم يف متعلقاتهيا �لأخالقيية �لفرديية 
�إمكانيات  حييث  مين  �لعتقياد  نظريية  �مل�صيرتكة،  و�لعموميية 
عالقتيه  يف  �لديين  �لدينيي،  �لإمييان  يف  �لفل�صيفي  �لقيول 

�لر�هنية. و�لجتماعيية  �ل�صيا�صيية  باحلد�ثية 
�لكالميي  �لن�يس  لقير�ءة  فل�صيفية  حمياولت  �لكتياب  ويف 
�لفل�صيفي  �لفكير  مين  جلو�نيب  ��صيتعر��س  وفييه  و�لأ�صيويل، 

�ملعا�صير.

العلوم االجتماعية

ى: هد�ي�ة  �مل�ص�مَّ �لك�ص�ل،  وت�رك  �لعم�ل  �حل��صُّ عل�ى 
�ل�صاّل �مل�صتغل بالقيل و�لقال/ �ملاأمون بن عمر �لكتاين 
)ت 1310 ه��(؛ حتقي�ق عبد�ملجي�د خي�ايل.- �ملغرب: 
�ملخط�وط،  �ل�رت�ث  ون�ص�ر  للرتجم�ة  �لعم�ودي  مرك�ز 

1435 ه��، 310 ��ص.

بييان لقيمية �لعميل يف �لإ�صيالم خا�صية، وح�يسٌّ علييه بال�صياهد 
و�لدر�س و�لأدب.

و�لقيال يف  بالقييل  �مل�صيتغل  �ل�صيال  هد�يية  ت�صيميته:  وجياءت 
�صيرح بيتيي �بين فار�يس �لنحيوي:

مر�صييياًل حاجيييٍة  يف  كنيييَت  �إذ� 
ُمغيييَرُم بهيييا  و�أنيييَت  ر�صيييوًل 
�صيييوى ر�صيييوٍل  كلَّ  عنيييَك  فيييدْع 
�لدرهيييُم  ليييه  ُيقييياُل  ر�صيييوٍل 

وقيد حتيدث فييه �ملوؤليف عين �أنيو�ع �لفنيون �لعلميية، و�لعياد�ت 
و�صناعيات  و�ملذميوم،  منهيا  �ملحميود  و�لتقالييد  و�لأعير�ف 

و�أوروبيا.. �ملغيرب  بيني  �لتجيارة  �لنا�يس، وعين  وحيرف 
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وعين �لور�قية يف ع�صيره وقو�عدهيا، و�ملخطيوط، وميا قييل يف 
�خلط وجودته، و�أجرة �لن�صاخ، و�صروط �لكتابة نظًما ونًر�.. 

ومو�صوعات �أخرى. 

�لع�ص�ر  نهاي�ة  حت�ى  �لع�رب  عن�د  �حل�ص�ار  �أ�ص�لحة 
�ل�د�ر  ب�ريوت:  �لعبا�ص�ي/ حمم�ود عب�اد �جلب�وري.- 

��ص.  254 ه��،   1435 للمو�ص�وعات،  �لعربي�ة 

�أ�صيلحة  وذكير  بال�صيالح،  �مل�صيلمني  �هتميام  �ملوؤليف  فييه  بينيَّ 
و�لعبا�صيي. و�لأميوي،  �لإ�صيالم،  �صيدر  ع�صيور:  يف  �حل�صيار 

وحاجية  يتنا�صيب  مبيا  �لأ�صيلحة  هيذه  تطويير  مر�حيل  وذكير 
�لأقو��يس  مين  �أنو�ًعيا خمتلفية  �مل�صيلمون  فقيد �صنيع  �ملعيارك، 
و�ملجانييق مثياًل، كميا طيورو� �آليية �لرميي، و�أثبيت �أن �لغربييني 

�أخذوهيا عين �لإ�صيالم. و�ل�صيرقيني 
�لأ�صيلحة  لهيذه  كان  �أنيه  �إليهيا  تو�صيل  �لتيي  �لنتائيج  ومين 
مثيل  �لع�صيكرية،  �لعميارة  فين  وتطيور  بنياء  عليى  كبير  �أثير 

للقيالع. �لدفاعيية  �لتح�صينيات 
�إ�صيناد  يف  �لبحريية  �صيالح  ��صيتخد�م  كذليك  نتائجهيا  ومين 

معاركهيا. �أثنياء  �لريية  �لقيو�ت 
و�ملوؤليف �آثياري، ويكتيب بخلفيية قوميية، وي�صيتفاد مين در��صيته 

�لعلميية دون ذلك.

تاريخي�ة/  در��ص�ة  �لعثماني�ة:  �لع�ص�كرية  �ملوؤ�ص�ص�ة 
د�ر �حلام�د،  �لردين�ي.- عّم�ان:  يو�ص�ف عبد�لك�رمي 
1435 ه�، 280 �ص )�أ�صله ر�صالة من جامعة عر�قية(.

غليب عليى �لدولية �لعثمانيية �لطابيع �لع�صيكري منيذ ن�صياأتها، 
�لعثمياين خدميات جلَّيى لالإ�صيالم، بفتوحاتيه  م �جلي�يس  وقيدَّ

�لعدييدة.  و�نت�صار�تيه 
وهيذ� �لكتياب در��صية ملوؤ�ص�صيته �لع�صيكرية �إّبيان قوتها و�صعفها، 

ودر��صية وحتليل لت�صيكيالتها من �جليو�يس �لرية و�لبحرية، 
بالرّماحيني  وميروًر�  و�لفر�صيان،  �خليالية  مين  �بتيد�ء 
و�ل�صيالحد�رية و�مل�صياة و�جلي�يس �لنك�صياري، و�نتهياء بالقيوة 

فيهيا. �لعظيمية  �لبحريية 
ثيم  و�أ�صيبابه،  �ملوؤ�ص�صية،  هيذه  لتدهيور  ف�صيل  وخ�ص�يس 
م   1839  -  1703 بيني  ميا  �لعثمانيية  �لع�صيكرية  �لإ�صالحيات 
وتقوميها، وقد �ن�صبَّت هذه �لإ�صالحات على �صالح �ملدفعية 
جدييدة  ع�صيكرية  قيو�ت  وحلَّيت  ع�صيكرية،  مد�ر�يس  وتاأ�صي�يس 

�لنك�صيارية. �لقيو�ت  ميكان 

  
و�لتعلي�م،  �لتعل�م  يف  توظيف�ه  �ملنظوم�ي:  �لتفك�ري 
��ص�تنباطه م�ن �لقر�آن �لكرمي/ عبد�لو�حد �لكبي�ص�ي 
.-ط2.- عّم�ان: مركز ديبون�و لتعليم �لتفكري، 1436 

ه��، 226 �ص.

ياأ للتطليع و�لتفكير، لي�يس بنظيرة  يقيول �ملوؤليف: �لإن�صيان مهيَّ
�ل�صيورة  ييرى  لكيي  �أة،  جميزَّ غير  كاملية  بنظيرة  بيل  �أحاديية، 
ُيدعيى  �لنيوع  هيذ�  مين  �لتفكير  منهيا.  �لأجيز�ء  ل  �لكاملية، 

�ملنظوميي. بالتفكير 
�آلية  �إىل  كالناظير  �ملنظوميي  للتفكير  �لنظير  وميكين  قيال: 
يب  تركَّ عندميا  ولكين  دورهيا،  تيوؤدي  ل  مفككية  تكيون  عندميا 
وتعميل  منظومية  ت�صيكل  ببع�يس  بع�صهيا  ويرتبيط  �لأجيز�ء 

دورهيا... وتيوؤدي 
وقيال: �صييتعرف �لقيارئ �لكيرمي �أن مين �ملمكين ��صيتنباط هيذ� 
�لنيوع يف �لقير�آن �لكيرمي... وعليى �صيوء هيذ� �ملنهيج ونتيجية 
ع�صورهيا  يف  �لإ�صيالمية  �حل�صيارة  �صيارت  �لرتبيية  لهيذه 
�ل�صيابقة عليى �أ�صا�يس فكيري �صيليم، وكانيت علومهيا ومعارفهيا 
عليى �صلية وثيقية بالكيون و�حليياة، مرتبطية بالإمييان و�خُللق 

�لقيومي، فجياءت نتائجهيا عمليية دفيٍع للحيياة �إىل �لتقيدم..
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وكميا ذكير �ملرتكيز�ت �ملنظوميية �لرتبويية �لأ�صا�صيية �لتيي �أكيد 
عليها �لقر�آن �لكرمي، ودورة �لإن�صان �ملنظومية كما ي�صورها، 
مين  يا منوذًجيا  �أي�صً �أورد  فاإنيه  �صيوره،  �ملنظوميي يف  و�لتظييم 
�لتفكير  مهيار�ت  و�ختبيار  فييه،  �ملنظوميي  �لتفكير  �ختبيار 

�ملنظوميي..

اللغة العربية

قامو��ص  �لع�رب:  لغ�ة  �إىل  �له�ادي  �ملنج�د  قامو��ص 
عرب�ي - عرب�ي/ ح�ص�ن �ص�عيد �لكرم�ي.- ب�ريوت: د�ر 

لبن�ان، 1435 ه��، 1598 ��ص.
و�مل�ص�لمني/  �لع�رب  �أع�ام  �إىل  �له�ادي  �ملنج�د  يلييه: 
جم�ع  �لبل�د�ن/  ملح�ق  �لعاون�ة.  �إبر�هي�م  �أحم�د 

معط�ي. �ص�مية  و�إع�د�د 

معجيم جدييد للغية �لعربيية لأدييب عيال �صيتيه، �صاحيب »قول 
عليى قيول«، ذكير �أنيه يقدميه ليكيون مين جملية �جلهيود �لتيي 
يجيب �أن ُتبيذَل ب�صيكل د�ئيم عليى �لطرييق �لطوييل �مليوؤدي �إىل 

جهيا. قهيا وتوهُّ خدمية لغية �لقير�آن �لكيرمي و��صيتمر�ر تاألُّ
وبينيَّ يف مقدمتيه �لعتبيار�ت �لتيي �صنيع قامو�صيه عليها، منها 
�إبر�ز �صيغ �لأفعال، كل �صيغة على حدة، بدًل من خلط بع�صها 
ببع�يس، و�إعطياء كل �صيغية مين �لفعيل عليى حيدة م�صيتقاتها، 
و�إعطياء �ملعنيى للمفيرد�ت مين �أفعيال وغرهيا بعبيار�ت حديثية 
�أو  �لكيرمي  �لقير�آن  مين  باأمثلية  �ملعنيى  هيذ�  ودعيم  مفهومية، 
�حلديث �ل�صريف �أو �ل�صعر �لعربي �أو �لأمثلة �لعربية، وو�صع 
�لتف�صير�ت بطريقة متيز �لأ�صيياء بع�صها عن بع�س، و�إرجاع 
�مل�صيتقات �إىل �أ�صولهيا، وذكير �ملوؤنيث و�جلميع، و�إدخيال �لكثير 
و�ل�صناعية  و�ل�صيا�صية  �لعليوم  يف  �حلديثية  �مل�صطلحيات  مين 

وغرهيا، �لتيي مت �لتفياق عليهيا و�صيارت عامية..
وكاأين بهيذ� �ملعجيم بدييل، �أو مناف�يس �أول لقامو�يس »�ملنجيد« 
للوي�يس معليوف، �ليذي لقيي نقيًد� �صيديًد� مين علمياء ولغوييني 
وباحثيني م�صيلمني، وعنو�نيه يوحيي بذليك، وملحقياه، ولكنيه 
بعييد. وهيو  زمين  ي�صيدر منيذ  �أن  ينبغيي  جياء متاأخيًر�، وكان 

مفييد وو��صيح �صيهل، عليى �لطلبية خا�صية. 

قو�ع�د �ملطارح�ة يف �لنحو/ جمال �لدين �حل�ص�ني بن 
ب�در ب�ن �إّي�از �لنح�وي �لبغ�د�دي )ت 681 ه�(؛ در��ص�ة 
وحتقي�ق عب�د�هلل ب�ن عبد�لق�ادر �لطوي�ل.- ب�ريوت: 

د�ر �لكت�ب �لعلمي�ة، 1434 ه��، 558 �ص.

و�تبيع  و�ل�صرفييه،  �لنحويية  �مل�صيائل  �ملوؤليف  فييه  عر�يس 
�لأ�صيلوب �لتعليميي، فهيو يطيرح �ل�صيوؤ�ل �إثير �ل�صيوؤ�ل ليعليل يف 
كل ميرة �صيبب �لإعير�ب وعلية �لنحيو. وجعيل كتابيه يف خم�يس 
مقدميات: تق�صييم �لكلميات، يف �لعو�ميل ومذ�هيب �لنحوييني 
يف تعريفها، �ملعمولت و�أق�صامها، �جُلمل، �حلروف و�أق�صامها 
للعيرب  �أبياًتيا  ذكير  ثيم  �صيابًقا.  يذكيره  و��صيتعمالتها مميا مل 
�إعر�بيية  �صيو�هد  �لنحوييون  و�تخذهيا  بف�صاحتهيم  �ملوثيوق 
خمتلفية، �أوردهيا �ملوؤليف وذكير وجوههيا �لإعر�بيية �ملختلفية.

61



و�أ�صيار �ملحقيق �إىل �أن �بين ه�صيام �لأن�صياري )ت 761 هيي( تاأثير 
ي�صيبه  تق�صييًما  �للبييب«، فق�صيمه  »مغنيي  كتياب  تاأليفيه  بيه يف 
�إىل حيّد كبير تق�صييم �بين �إّيياز، و�أن هيذ� يخاليف ميا ذهيب �إليه 
�صيوقي �صييف مين �أن �بين ه�صيام يف تق�صييمه كتابيه �ملذكيور مل 

ي�صيبقه �صيابق يف هيذ� �لنميط.

و�لو�ق�ع  �لنحوي�ة  �لفرت��ص�ات  ب�ني  لغوي�ة  ق�صاي�ا 
�للغوي/ �أيوب جرجي�ص �لعطية.- بريوت: د�ر �لكتب 

�لعلمي�ة، 1434 ه��، 190 ��ص.

خا�يس �ملوؤليف يف ق�صاييا وم�صيائل حكيم عليهيا )�أو �فرت�يس( 
�أنهيا غير ف�صيحية،  �أو  �أو ورودهيا،  �لنحوييون بعيدم جو�زهيا، 

و�ملتحيدث بهيا ملحين غير ف�صييح.
�لو�قيع  �لنحوييون خيالف  �فرت�صيه  ميا  �أن  وجيد  �إنيه  ويقيول 

�للغيوي، ليذ� جياء �لبحيث بتو�صييف جدييد لهيذه �لق�صاييا.
وجعله يف خم�صة مباحث:

- �أ�صلوب �ل�صرط بني �ل�صناعة و�ملعنى.
- تبادل �أد�تي �ل�صرط )�إْن( و)�إذ( و�أثره يف �لدللة.

- �لبتُّ يف �صحة ��صتعمال )بحيث(.
- رفُع �ملوؤن يف �صيوع )كاد �أْن(.

�لنحويية  �لفرت��صيات  بيني  )�مل�صيبَّهة(  �ملركبية  �ل�صفية   -
�للغيوي.  و�لو�قيع 

ك�رمي  �أ�صيل�ة/  عربي�ة  روؤي�ة  �ل�كام:  نح�و  نظري�ة 
ح�ص�ني نا�ص�ح �خلال�دي.- بريوت: د�ر �لكت�ب �لعلمية، 

1435 ه��، 368 ��ص.
عليهيا  قاميت  �لتيي  �لأ�ص�يس  لدر��صية  �لأول  �لبياب  خ�ص�يس 

�ليكالم. بنياء  نظريية 
�أي �جلملية، فيدر�يس  و�لثياين يخ�ص�يس �لنظريية يف �ليكالم، 
�لتيي تربيط بيني  نحيو �جلملية، مين خيالل در��صية �لعالقيات 

�أركان �جلملية،  �لعربيية، كميا در�يس خ�صائ�يس  �أركان �جلملية 
مين قيوة و�صعيف وطيول، وجميود �أو ��صيتقاق، وميا ميتاز به من 

حييث �لعيدد و�لنيوع، وغير ذليك مين �خل�صائ�يس.
ويف �لباب �لثالث عر�س مو�صوع �لدللة و�ملخاطب.

�لثالثية  �لأبيو�ب  هيذه  در��صية  خيالل  مين  �أنيه  �ملوؤليف  وذكير 
تت�صيح مالميح روؤيية عربيية جديدة، م�صيتنبطة من در��صية كّم 

هائيل مين �لكتيب �لنحويية �لقدميية و�حلديثية.
ويف �خلامتية �أورد )30( نتيجية متخ�يس عنهيا �لكتياب، �أولهيا: 
�أثبيت �لكتياب �أن �لنحيو �لعربيي هيو نحيو كالم، �أي )جملية(، 
ولي�س نحو مفرد�ت يقوم على در��صة �ملوقع �لإعر�بي للفظة، 
كالفاعل، و�ملفعول، و�حلال، و�لتمييز، و�مل�صاف �إليه، وغرها 
مين مو�قيع �لألفياظ، وهيو نحيو مبنيي عليى �لعقيد و�لرتكييب 

�ليذي يجيري فييه �إعير�ب �ملفردة.

ج�اد  عب�د�هلل  �لنحوي�ة/  �لدر��ص�ات  يف  �لتد�ولي�ة 
�لقاه�رة: مكتب�ة �لآد�ب، 1435 ه��، 240  �لك�رمي.- 

. �ص

يت�صيل  »عليم  �أنهيا  �إىل  �لتد�وليية  تعرييف  �إىل  �ملوؤليف  �نتهيى 
بالظاهيرة �لل�صيانية، حييث ُيعَنيى بدر��صية �ليكالم وميا يتعليق 
بيه مين �صيياق لغيوي وغير لغيوي، لتحقيق كميال �لت�صال بني 

�ملتكليم )�ملر�ِصيل(، و�مل�صيتمع )�مل�صيتمع(«.
كالنحيو  �صيتى،  عليوم  يف  ب�صيهم  �صاربية  بذليك  وهيي  قيال: 

و�لدللية... و�ل�صيرف 
هيي  بيل  يا،  حم�صً لغوًييا  علًميا  لي�صيت  �لتد�وليية  �أن  وييرى 
جميال  يف  �للغويية  �لظو�هير  يدر�يس  للتو��صيل،  جدييد  عليم 
بيني حقيول  فهيي حلقية و�صيل مهمية  ويدميج...  �ل�صيتعمال، 
معرفيية عدييدة، منهيا �لفل�صيفة �لتحليليية ممثلية يف فل�صيفة 
�للغية �لعاديية، وعليم �لنف�يس �ملعيريف ممثاًل يف نظرية �ملالءمة 
عليى �خل�صو�يس، وعليوم �لتو��صيل، ومنهيا �لل�صيانيات بطبيعية 
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�حليال.
ووزع �ملوؤلف مو�صوع كتابه على ثالثة ف�صول:

- �لتد�ولية: �ملفهوم و�لأهد�ف.

- �لتد�ولية بني �لغرب و�لعرب.
- �لتد�ولية لدى �لنحاة �لعرب. 

�خل�صائ��ص �للغوي�ة للفظ �جلالة: �هلل جلَّ جاله/ 
حممد �إبر�هيم دغي��ص.- �لريا�ص: د�ر كنوز �إ�صبيليا، 

1435ه�، 278 �ص.

تكليم عنيه كل  �ليذي  ر�صيالة لغويية يف لفيظ �جلاللية )�هلل(، 
ذي فين مين �لفنيون، وعليم مين �لعليوم، مبا ليو ُجمع لبلغ ما ل 

حت�صيره دو�ويين، كميا يقيول �ملوؤليف.
�لنحويية  �للغويية:  �خل�صائ�يس  وجتليية  �إبير�ز  منيه  وهيدف 
لفيظ  بهيا  ُخ�يسَّ  �لتيي  و�لإمالئيية  و�ل�صوتيية  و�ل�صرفيية 

�ل�صيرعية. �خل�صا�يس  �إىل  �لإ�صيارة  ميع  �جلاللية، 

وقيد �أ�صيار بع�يس �لنحياة و�للغوييني �إىل �نفير�د لفيظ �جلاللية 
و�إ�صافية  بجمعهيا  �ملوؤليف  وقيام  غيره،  يف  تكيون  ل  بخو��يس 

�ملزييد �إليهيا.
ومن �لبحوث �لتي ت�صمنها كتابه ودر�صها لغوًيا:

- هل لفظ �جلاللة عربي �أو عجمي؟
- هل هو مرجتل �أو م�صتق؟

- �أ�صله �لإعاليل.
- نوع )�لي( فيه.

- �لفرق بينه وبني كل من )�إله( و)�لإله(.
- وبحيوث لفيظ �جلاللية ميع: �لتثنيية، و�لإ�صافية، و�لنيد�ء، 
و�لنعيت، و�لق�صيم، و�لتعجيب، و�لت�صغر، و�حلذف، و�لتفخيم

- لفظ �جلاللة و�لر�صم �لإمالئي.

�لنح�و �لعرب�ي بني �لتاأث�ري و�لتاأثر: �لعلوم �ل�ص�رعية 
منوذًجا/ حممد �حلبا�ص.- �إربد، �لأردن: عامل �لكتب 

�حلديث، 1435 ه�، 481 �ص.

بالعليوم  �لنحيو  تربيط  �لتيي  �لعالقية  �ملوؤليف  فييه  در�يس 
هيذه  مين  جيزء  �لعربيي  �لنحيو  �أن  �عتبيار  عليى  �لإ�صيالمية، 
�لعليوم، ن�صياأ خلدمية �لكتياب و�ل�صينَّة، مين خيالل خدمتيه للغية 
نف�صيه. للغر�يس  �لإ�صيالمية  �لعليوم  ن�صياأت  مثلميا  �لتنزييل، 

وجعله يف ثالثة �أبو�ب:
- �لعالقات �لتاريخية بني �لنحو �لعربي و�لعلوم �لإ�صالمية.

- �لأ�ص�س �لنقلية للنحو �لعربي و�لعلوم �لإ�صالمية.
- �لأ�ص�س �لعقلية للنحو �لعربي و�لعلوم �لإ�صالمية.

وف�صول �لباب �لثاين مهمة وطريفة، هي:
ثني و�للغويني. - ظروف ن�صاأة �لرو�ية عند �ملحدِّ

- �آد�ب �لر�وي عند �لطرفني.
- طرق �لتحمل و�لأد�ء عندهما.
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- علم �جلرح و�لتعديل عندهما.
- �أحكام �ل�صند عندهما.

- �أحكام �ملن عندهما.
- �أق�صام �حلديث و�للغة من حيث �لقبول و�لرّد.

و�لنحياة،  ثيني  �ملحدِّ بيني  �لقيا�يس  يف  مقارنية  �لأخير  و�لبياب 
و�لعلية عندهميا، و�أدلية �أخيرى.  

العلوم

�أث�ر �لعل�م و�لتعلي�م و�لتعل�م و�لعل�وم �لطبيعي�ة عل�ى 
�خل�ويل.-  حمم�د  ب�ص�يوين  �لإ�ص�امية/  �حل�ص�ارة 
د�ص�وق، م�صر: د�ر �لعلم و�لإميان، 1436 ه�، 629 �ص.

هو �ل�صل�صلة رقم )6( من مقومات �حل�صارة �لإ�صالمية �لتي 
�ملوؤليف، ويعنيي هنيا �لعليوم �لطبيعيية وتطبيقاتهيا،  �أ�صدرهيا 
�ليذي جعليه �ملوؤليف يف ثمانيية ف�صيول، فدر�يس يف كل ف�صيل: 
وتطبيقاتهيا، يف  �لطبيعيية  و�لعليوم  و�لتعلييم  و�لتعليم  �لعليم 
ع�صيور: �لنبيوة، و�خلالفية �لر��صيدة، و�لأموي، و�لعبا�صيي، ثم 
�لر�هين، ويف م�صيتقبل  �لوقيت  و�لنهييار، ويف  �لتفيكك  ع�صير 

�حل�صيارة �لإ�صيالمية.

عل�وم �لأر��ص يف �ل�رت�ث �لعرب�ي �لإ�ص�امي/ م�صطفى 
�مل�ربوك �ملغب�وب.- عّمان: د�ر �ملناه�ج، 1435ه�، 276 

�ص.
�صيكك �لباحيث فيميا يدعييه �لغربييون مين ن�صيبة عليوم �أر�صيية 
�إليهم، ودعا �إىل �إطالع �لأجيال �جلديدة على تر�ث �أجد�دهم 
يف هيذ� �ملجيال، وبينيَّ �أن ديين �لإ�صيالم يدعيو �إىل �ملعرفية مين 

خيالل �لبحيث و�ل�صتك�صياف وقيوة �ملالحظة..
كتابيه يف خم�صية ف�صيول، م�صيتلهًما مو�صوعاتهيا مين  وجعيل 

�لرت�ث �لإ�صالمي، مع تطعيمها بالنظريات �لعلمية �حلديثة 
وتطبيقاتهيا، وهي:

- علوم �لأر�س وهيئتها.
- علوم �ملياه.

- دور علماء �مل�صلمني يف علوم �ملعادن.
- علم �لتتابع �لطبقي.

- علماء �لعرب و�مل�صلمني يف جمال علوم �لأر�س.
و�ملوؤليف جيولوجيي مين ليبيا، وم�صت�صيار فني مبركز �لبحوث 
�ملعدنيية  و�أ�صيرف عليى م�صياريع تقيومي �خلاميات  �ل�صناعيية، 

بليبييا، و�أعيد ونفيذ خريطية �إفريقييا �ملعدنيية.

�إبد�ع�ات �لط�ب و�ل�صيدل�ة يف �لأندل��ص/  ف�ص�ول يف 
�لكت�ب  د�ر  ب�ريوت:  �لعام�ري.-  ح�ص�ن  ب�ص�ري  حمم�د 

�لعلمي�ة، 1435 ه��، 253 ��ص.

�أهيل �لأندل�يس بدر��صية �لطيب و�ل�صيدلية، ونبيغ منهيم  �هتيم 
�لزهير�وي  مثيل  مين  �ملهميني،  �لتخ�ص�صيني  �أعيالم يف هذيين 

و�بين ر�صيد و�بين جلجيل �لقرطبيي  وغرهيم.
و�لكتياب ف�صيول يف نتاجيات �أطبياء �لأندل�يس و�إبد�عاتهيم عير 
ثمانية قرون، وبيان برحالتهم �لعلمية، وخدماتهم �لطبية، 

وذكير لأنيو�ع �لأمر��س �لتي عاجلوها... 
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الفنون

�لف�ن و�لفن�ون: روؤي�ة �إ�ص�امية جمتمعي�ة معا�ص�رة/ 
للن�ص�ر،  �ل�ور�ق  عّم�ان:  �ل�ص�يوطي.-  خليف�ة  �أ�ص�رف 

1436 ه��، 310 ��ص.

در�يس فيه �ملوؤلف موقف �لإ�صيالم من �لفن و�لفنون �ملعا�صرة 
من خالل ثالثة �أبو�ب:

�إ�صيالمية  روؤيية  و�لرق�يس:  �لتمثييل  �حلركيية،  �لفنيون   -
معا�صيرة.

�إ�صيالمية  روؤيية  و�لعميارة:  و�لزخرفية  �لت�صويير  فنيون   -
معا�صيرة. جمتمعيية 

- �لفنون �ل�صوتية: �ل�صعر، �لغناء، �ملعازف..
و�ملوؤلف �أ�صتاذ �حلديث يف جامعات عربية.

األدب

�ل�صاري�ص�ي.-  عبد�لرحم�ن  عم�ر  نقدي�ة/  ق�ر�ء�ت 
عّم�ان: مرك�ز �لكت�اب �لأكادمي�ي، 1435ه��، 345 �ص.

و�صيف �ملوؤليف �أحاديثيه ومقالتيه �لتيي جمعهيا يف كتابيه باأنهيا 
»تيدور حيول جمموعيات �صيعرية ل�صيعر�ء يدرجيون يف �ل�صياحة 
وكّتياب يرك�صيون فيهيا، ود�رت حيول �أ�صياتذة �أردنييني يف �لفكير 
و�لأدب، قد فر�صو� وجودهم يف �ل�صاحة �لأدبية، وحول رجال 
عرفتهيم يف جميال �لرتبيية و�لتعلييم وكانيو� ذوي �أثير بينّي يف 

هيذ� �ملجال«.
مين عناويين هيذه �ملو�صوعيات: توبية �أبيي نو��يس، �أيين �لقد�يس 
يف  ودللتهيا،  خمتيارة  فقهيية  حكاييات  �صيوقي،  �صيعر  مين 
يف  �للغيوي  �لر�صييد  م�صيروع  يا�صيني،  ديير  �صيهد�ء  ذكيرى 
�لأردن، �لتدري�يس بالعربيية �لف�صيحية، يف �لأدب �لإ�صيالمي، 
�ل�صيخ�صية  �صينار(،  )�أميني  �لأردن  يف  �لإ�صيالمي  �لأدب  ر�ئيد 
�إبد�عيات  �مل�صيلم،  �ملجتميع  بنياة  �ملتنبيي،  �صيعر  يف  �لإ�صيالمية 
خا�صة، تفجر �للغة �لعربية، ما يهمنا من �حلكاية �ل�صعبية 

ن�صهيا.  ولي�يس  م�صمونهيا 

�ص�رح بان�ت �ص�عاد: �ص�رح ق�صي�دة كع�ب ب�ن زه�ري ر�ص�ي 
و�ص�لم/  علي�ه  �هلل  �صل�ى  �لر�ص�ول  م�دح  يف  عن�ه  �هلل 
تاألي�ف عب�د�هلل ب�ن ه�ص�ام �لأن�ص�اري )ت 761 ه��(؛ 
د�ر  �لقاه�رة:  عكا�ص�ة.-  حمم�ود  وحتقي�ق  در��ص�ة 

��ص.  543 ه��،   1435 للجامع�ات،  �لن�ص�ر 

ومين  �لعربيي،  �ل�صيعر  درر  مين  ة  درَّ �صيعاد(  )بانيت  ق�صييدة 
�أجودهيا �صيبًكا وحبيًكا، وقيد �أجياد �ملتقدميون �صيرحها وو�صفهيا، 
و�أعجبيو� بر�صانتهيا وطالوتهيا، و�تخذوهيا مادة �أدبية ولغوية 
يى بيه �لالحقيون...  ونحويية، ومنوذًجيا ر�ئيًد� يف �ملد�ئيح، تاأ�صَّ

منهيا �صيرح �لعيامل �للغيوي �جلهبيذ �بين ه�صيام �لأن�صياري.
و�أ�صيانيدها  ورو�تهيا  �لق�صييدة  منا�صيبة  �ملحقيق  وذكير 
�أح�صيى  كميا  فيهيا،  و�لختيالف  �أبياتهيا  وعيدد  وم�صادرهيا 
�صيروحها وت�صيطرها وتخمي�صيها، وذكير ميا تركيه �بين ه�صيام 
وميا �صيكت عنيه، وميا يفييد يف فهيم ن�صهيا، ور�جيع بع�يس �لآر�ء 

قائلهيا.. ق�صيد  ومين  منهيا  ناليت  �لتيي 
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ة/  �ص�عر �ل�صر�ع بني �لإ�ص�ام وخ�صومه يف ع�صر �لنبوَّ
كم�ال ج�ربي عبه�ري.- عّمان: د�ر �جلن�ان، 1435 ه�، 

592 �ص.

بحث معنّي بك�صيف �أحد�ث �ل�صر�ع �لذي �حتدم بني �لإ�صيالم 
ومناوئييه عندميا ظهيرت �لدعيوة �إىل �لإ�صيالم، و�إلقياء �ل�صيوء 
عليى �ليدور �ليذي �صيارك فييه �ل�صيعر يف ذليك �ل�صير�ع، �ليذي 

و�كيب �لأحيد�ث و�ملعيارك، ور�صيد �أخبارهيا و�صيجل وقائعها.
وجعله �ملوؤلف يف �صتة ف�صول:

- �لإ�صالم و�ل�صعر.
- �لظو�هر �لأدبية يف �صعر �ل�صر�ع.

- دور �صعر�ء �ملدينة يف �ل�صر�ع.
- دور �صعر�ء مكة يف �ل�صر�ع.

- دور �صعر�ء �لقبائل يف �ل�صر�ع.
- �ملالمح �لأدبية �لعامة يف �صعر �ل�صر�ع.

دي�و�ن �لإم�ام �ب�ن قي�م �جلوزية/�صنع�ه خال�د حممد 
ه��،   1435 �لعلمي�ة،  �لكت�ب  د�ر  �ليوبي.-ب�ريوت: 

112��ص.

)ت  �جلوزيية  قيِّيم  �بين  بكير  �أبيي  بين  حمميد  للعالمية  �صيعر 
751 هيي(، وجيده جامعيه منثيوًر� يف عيدة م�صيادر مين كتيب �بين 
�لقييم وغيره، فقيام بجمعيه ور�صفيه وتبويبه، وجعله يف �أربعة 
�أق�صيام: �لنت�صيار للفرقية �لناجيية )وهيو عنيو�ن م�صيتلهم مين 
كتياب  يف  طبعيت  �لتيي  �ملطولية،  �لنونيية  �لقييم  �بين  ق�صييدة 

م�صيتقل(، �لغيزل، خمتلفيات، ذييل �لدييو�ن.

وغو�ي�ة  �لو�ق�ع  �ص�طوة  ب�ني  �لإ�ص�امية  �لق�صي�دة 
نب�اء  �أ�ص�امة:  د�ر  �لب�ص�ري.- عّم�ان:  �ص�ر�تة  �لف�ن/ 

��ص.  144 ه��،   1436 نا�ص�رون، 

يذكر �ملوؤلف �أن �لق�صيدة �لإ�صالمية �متازت بالر�ء و�لتنوع 
عليى م�صيتوياتها �لبنيويية �ملختلفية، من بنياء وتركيب و�صورة 

ا وكيًفا. ودللة، و�أنها متتاز بالغنى �لإبد�عي كمًّ
و�ل�صياعر �لعربيي يف �لإ�صيالم �أنتيج تيارة ق�صييدة فنيية مركبية، 

يا يف �إنتاجه.. وتيارة ق�صييدة و�قعيية ب�صييطة، ومل يكين عبثيًّ
�مل�صيتوى  عليى  �لإ�صيالمية  �لق�صييدة  حليق  �ليذي  و�لتجدييد 
�لفنيي هيو �ليذي عميل على بد�ية �لتقريب بني منطيها �لفني 

و�لو�قعيي.

ك�ص�ف �ملحج�وب: رو�ي�ة/ فري�د �لأن�ص�اري.- ط2.- 
�لقاه�رة: د�ر �ل�ص�ام، 1434ه��، 150 ��ص.

و�صفيت �لرو�يية باأنهيا جنيدت نف�صيها بيكل ميا �أوتييت مين قيوة 
�لفين وروعية �لبييان - وقبيل ذليك مين قيوة �ليقيني يف �صيدق 
و�جلميال،  و�خلير  �حليق  قييم  لإبير�ز   - وجد�رتهيا  �لر�صيالة 
وت�صيفيه حَملية �ل�صير و�لباطيل و�أويل �لف�صياد وعتياة �لإف�صياد 
و�لإجير�م؛ فهيي �إذن متتليك كل مقوميات �لغلبية و�لظهيور يف 
�صيوق �لأدب و�صياحة �لنيز�ل بيني جملية �لأقيالم ورو�د �ليكالم.
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يف  ق�ر�ء�ت  �خلط�اب:  وت�ص�كيل  �لروؤي�ة  جتلي�ات 
�صرديات عماد �لدين خليل/ نبهان ح�صون �ل�صعدون.- 

�ان: د�ر غي�د�ء، 1436 ه��، 125 ��ص. عمَّ

يف  خلييل  �لديين  عمياد  �لأدييب  �لإ�صيالمي  �لكاتيب  يز  متيَّ
رو�يتيه )�لإع�صار و�ملئذنة( و)�ل�صيف و�لكلمة( بتقدمي روؤية 
�صمولية، جتعل من �ملا�صي و�قًعا معا�ًصا، ومتتد باحلا�صر �إىل 
روؤية م�صتقبلية م�صحونة بالتوقعات، حتمل معها �لإ�صعاعات 
�لفكريية و�لتاريخيية و�لجتماعيية و�لنف�صيية. و�لكتياب قر�ءة 

�أدبيية نقديية مف�صلية يف هاتيني �لرو�يتيني.

�لو�ب�ل �لو�ص�مي يف مذ�ك�رة �لعام�ة حمم�د ب�ن نا�ص�ر 
�لب�ص�ائر  د�ر  ب�ريوت:  �لق�رين.-  عائ��ص  �لعجم�ي/ 

��ص.  144 1435ه��،  �لإ�ص�امية، 

عبيد�هلل  بين  عبد�ملجييد  لناظمهيا  »�لب�ّصيامة«  لق�صييدة  �صيرح 
�لفهري، �مل�صيهور بابن عبدون )ت 529 هي(، �أديب �لأندل�يس يف 

ع�صيره، ذو �لوز�رتيني. وهيي مين عييون �ل�صيعر �لأندل�صيي، يف 
رثياء مليوك �لطو�ئيف.

قيال �ل�صيارح: وبلغيت مين �لقيوة و�لبتيكار ميا مل تبلغه ق�صيدة 
�أخرى؛ ل�صهرتها يف �ملغرب و�مل�صرق..

ب�ن  عبد�لرحم�ن  �ملعا�صري�ن/  �لعلم�اء  طر�ئ�ف  م�ن 
�لقب��ص، 1435ه��،  د�ر  �لريا��ص:  �لرحم�ة.-  يو�ص�ف 

��ص.  136

طر�ئيف لعلمياء معا�صريين، كلهيم مين �ل�صيعودية عيد� �ثنيني، 
قيال جامعه: 

�لذيين يحاوليون �لييوم �أن يجعليو� �لعلمياء يف �صيورة منطيية 
ذليك  و�لتنطيع خمطيوؤون يف  و�لعبو�يس  �لتجهيم  عليى  مبنيية 
كل �خلطياأ، لأن �لعلمياء ب�صير يعرتيهيم ميا يعيرتي �لب�صير مين 

�لنيو�در �لريئية، و�ل�صحيكات �للطيفية، و�لنيكات �ملبهجية.
و�لطر�ئيف  �لدعابيات  تليك  فهياك  �ملقدمية:  �آخير  يف  وقيال 
د نف�صيك  برو�ية �أ�صحابها، و��صحة �ملعامل، بينة �لدلئل، وعوِّ
عليى �لب�صيمة �ل�صادقية، �ملنطلقية مين �أعمياق �لقليب، فياإن ذلك 
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مين �صفيات عبياد �هلل �ملوؤمنيني، و�جعيل دثيارك قوليه �صليى �هلل 
عليه و�صيلم: »وتب�صيمك يف وجه �أخيك �صدقة«، و�صيعارك قول 
جرير بن عبد�هلل �لبجلي ر�صي �هلل عنه: »ما ر�آين ر�صول �هلل 

�صليى �هلل علييه و�صيلم �إل تب�صيم يف وجهيي«. 
وعلييك بالق�صيد يف ذليك، متجنًبيا �لإ�صيفاف وكيرة �ل�صحيك. 
دك على �لرتحم لعلمائنا و�ل�صتغفار  و�حر�س رعاك �هلل و�صدَّ

لهم..
قيال: ويف �صيرحنا هيذ� �إن �صياء �هلل، �صينحاول جيالء معانيهيا 
�أحد�ثهيا  �لبيانيية، و�لك�صيف عين  �للغويية، وتفكييك عبار�تهيا 

�لتاريخيية.
و�ل�صييخ حمميد بين نا�صير �لعجميي هيو �ليذي �أوحيى �إلييه بهذ� 

�ل�صيرح، عندما �صياأله عن معنى بيت من �لق�صيدة. 

التاريخ والتراجم

�لإ�صاب�ة فيم�ن ن�زل حم�ص من �ل�صحاب�ة ر�صو�ن �هلل 
تع�اىل عليه�م/ حمم�د منري ب�ن عبد�لفت�اح �حلايك.- 

ب�ريوت: د�ر �ملقتب��ص، 1435 ه��، 679 �ص.

مين  �ل�صيورية  حم�يس  مدينية  نيزل  مين  �أ�صيماء  فييه  جميع 
�ل�صحابة من م�صادر عديدة، و�عتنى بذكر �أقو�لهم �ملوقوفة 

�لتيي كانيو� عليهيا. �أحو�لهيم  عليهيم، وتتبيع 
ورتب �لأ�صماء على حروف �لهجاء، ثم من ُعرف بكنيته، يلي 
ذليك �أ�صيماء مين �ختليف يف �صحبتيه، فمن ُعيرف منهم بكنيته، 

ثم من نزل حم�س من �لن�صاء �ل�صحابيات.

تامذته�م  ع�ن  �لعل�م  تلق�و�  �لذي�ن  �لكب�ار  �لعلم�اء 
�ل�صغ�ار/ حمم�د ب�ن ع�زوز.- ب�ريوت: د�ر �ب�ن ح�زم، 

��ص.  350 ه��،   1435
مع�ه: م�ا رو�ه �لأكاب�ر ع�ن مال�ك ب�ن �أن��ص/ حمم�د بن 

خمل�د �لعط�ار )ت 331 ه��(.

كتياب فرييد م�صيوق مفييد، يتياأدب بيه طاليب �لعليم، وي�صيتفيد 
منيه �لعيامل مهميا كانيت درجتيه، وفييه عير ودرو�يس ي�صيتدرك 

بهيا �لعلمياء عليى �أنف�صيهم، يف �أي عليم كان تخ�ص�صهيم.
وقيد جعليه �ملوؤليف عليى �لطبقيات، مين قيرن �ل�صحابية ر�صيي 

�هلل عنهيم حتيى ع�صرنيا.
تالمذتهيم  ميع  �لأكابير  �لأ�صياتذة  تو��صيع  منياذج  مين  وذكير 

�لأ�صاغير:
- عطفهم على تالمذتهم وح�صن �لتعامل معهم.

- خ�صوعهيم للحيق و�إعالنهيم عين خطئهيم وثناوؤهيم عليى من 
نبههم �إليه من تالمذتهم.

عليى  كانيو�  �إذ�  لهيم  تالمذتهيم  خمالفية  مين  يترميون  ل   -
حيق. - يتعلميون مين تالميذهيم بع�يس �لفنيون �لتيي ينبغيون 

فيهيا. 

�لع�ص�ور  يف  �ملوؤلف�ني  ب�ني  �ل�زو�ج  ع�ن  �لع�زوف 
ت�وز،  دم�ص�ق:  �صاح�ي.-  جاب�ر  فا�ص�ل  �لإ�ص�امية/ 

��ص.  104 ه��،   1434
�لتارييخ  يف  �أعيالم  عنيد  �ليزو�ج  عين  �لعيزوف  جانيب  يعاليج 
�أ�صيباب هيذه  �لإ�صيالمي، فيقيدم ك�صيًفا برت�جمهيم، وبحًثيا يف 

ونتائجهيا. عندهيم  �لظاهيرة 
�لأ�صيتاذ  در��صية  وبيني  هيذه  در��صيته  بيني  �ملوؤليف  ويفيرق 
عبد�لفتاح �أبو غدة رحمه �هلل يف كتابه »�لعلماء �لعز�ب �لذين 
تر�جيم  عليى  �قت�صير  �لأخير  بياأن  �ليزو�ج«  عليى  �لعليم  �آثيرو� 
�لعلمياء �لذيين تركيو� �ليزو�ج طلًبيا للعليم ل ل�صيبب �آخير، و�أنيه 
ذكير �أخبيار ع�صيرين عاملًيا فقيط، بينهيم �ثنيان معا�صير�ن، و�أنيه 
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نقيل �لرت�جيم كميا هيي مين م�صادرهيا دون تبوييب �أو حتلييل. 
�أميا منهجيه فقائيم عليى �إح�صياء �ملوؤلفيني و�لعلمياء �لعازفيني 
عن �لزو�ج ملختلف �لأ�صيباب، ولي�يس للعلم وحده، مع معاجلة 
�ملادة �لتاريخية وفق �ملنهج �لتحليلي، و�أح�صى نحو )60( عاملًا 

وموؤلًفيا �نطبقيت عليهيم تليك �حلالية.
�أبيو غيدة، �ليذي ذكير ليه ف�صيل  تياأدَّب ميع �لأ�صيتاذ  �إذ  و�أح�صين 
�ل�صبق، و�أنه ��صتفاد من كتابه، وقال باأدب �لعلم: »وكتابنا هذ� 

مكميل ليه ويقيف خلفيه ل �أماميه«. 

 �صيدرت فهار�يس كتياب »�ليو�يف بالوفييات« لل�صفيدي عيام 1434 
هيي يف جملديين كبريين، مين �إعيد�د �ملعهيد �لأملياين لالأبحياث 
بعيد  �صيدرت  �لرييان،  موؤ�ص�صية  وتوزييع  بيروت،  يف  �ل�صيرقية 
نحيو )75( عاًميا عليى حتقييق �جليزء �لأول منيه، �ليذي حققيه 
هيلميوت رييرت �صينة 1356 هيي )1937م(. و�لكتياب �ملطبيوع يقيع 

يف )30( جيزًء�.
كليه  منهميا  �لأول  �ملجليد  �أق�صيام،   )10( يف  تقيع  و�لفهار�يس 

�يس(.  1226( يف  ويقيع  لالأعيالم،  فهر�يس 
�لقر�آنيية،  �لآييات  وهيي:  �لفهار�يس،  بقيية  فييه  و�لآخير 
�لأحادييث �لنبويية و�لآثيار، �لأ�صيعار، �لأماكن و�لبلد�ن، �لأمم 
و�لأقيو�م،  و�لفيرق  و�ملليل  و�لطو�ئيف  و�لقبائيل  و�جلماعيات 
�لأمثيال و�حِلكيم و�لأقيو�ل �ملاأثورة، �للغة و�مل�صطلحات، �لأيام 

�لأو�ئيل. و�لفتوحيات،  و�ملغيازي  و�لوقائيع 

�ص�ام م�ن جزي�رة من�ص�ية: ذكري�ات و�ص�رية ذ�تي�ة/ 
حمم�د خ�ري رم�ص�ان يو�ص�ف.- �لبحرين: مكتب�ة نظام 
يعقوب�ي �خلا�ص�ة؛ ب�ريوت: د�ر �لب�ص�ائر �لإ�ص�امية، 

310 ��ص.- )�صل�ص�لة �أع�ام و�أق�ام؛ 10(.
نهيا منيذ عيام 1427هيي، وظيل  �صيدرت ذكرييات �ملوؤليف �لتيي دوَّ
ينقيح فيهيا وييرتدد يف ن�صيرها حتيى طبعيت هيذ� �لعيام )1436 

هيي(، �أو�خير �صيهر ربييع �لأول. 
وهيي ذكرييات �ل�صبيا و�ل�صيباب فقيط، كتبيت ب�صمير �لغائيب 
�أدبيي  وباأ�صيلوب  �إيجياز،  )�أنيا(، يف  ليبتعيد �صاحبهيا مين كلمية 

ق.  م�صيوِّ مت�صل�صيل 
بد�أهيا بذكير �أ�صليه وف�صليه، وميكان ولدتيه )قريية كيري بيري 
�صيكنها،  �لتيي  )�لقحطانيية(  �صيبي  تيرب  ناحيية  ثيم  حاجيو(، 
و�أحو�لها وفي�صاناتها، وذكَر �أوليات يف �لبلدة، وعاد�ت و�ألعاًبا 
�صيعبية بهيا، ووقائيع و�أحد�ًثيا فيهيا، ومروًر� باأحيو�ل �جتماعية 

ودينيية ُعرفيت بهيا، و�أ�صيول و�أجنا�يس ومظاهير �ت�صيمت بهيا. 
ثم �لدر��صية مبر�حلها، و�صييء من تاريخ �صاحب �ل�صيرة بني 
�ملر�هقية و�ل�صيا�صية و�لعليم، وذكيَر �أ�صيماء �أ�صياتذته و�أ�صدقائه، 
�ليويف  حمبيه  وخا�صية  وطر�ئفهيم،  �أخبارهيم  مين  و�صييًئا 
)عبد�لرحمن حميي �لدين �أحمد(، وبنيَّ تعلقه بالكتب منذ 
نعومية �أظفياره، ميع ذكرياتيه يف مد�ر�يس �لقيرى عندميا كان 
معلًما وكياًل فيها، ثم �لتز�مه بالدعوة و�لن�صياط �لإ�صيالمي، 
ورحالتيه �إىل �صييخه عليو�ن حقيي رحميه �هلل يف قريية حليوة، 
مبدينية  �لعابديين  زيين  جاميع  يف  ليه  غابيرة  �أياًميا  و�صيرَد 
�لقام�صيلي، ميع وترجمية �أعيالم مين حوليه، و�أحو�ليه �لأ�صيرية 
�خلا�صة، ومطالعاته وبد�ياته يف �لتاأليف، ثم رحيله �إىل بالد 
�حلرميني منيذ عيام 1402هيي، وعيدم عودتيه �إىل بليده منيذ ذليك 

�لتارييخ.
وبييان  �لعلميية،  ف�صيرته  ليه،  نيادرة  ووثائيق  �صيور  �آخيره  ويف 
بلغيت  �لتيي  و�ملخطوطية،  �ملطبوعية  وموؤلفاتيه،  بتحقيقاتيه 
)224( كتاًبيا ور�صيالة، و�صيرٌد بعناويين مقالتيه وبحوثيه �لتيي 
نيفيت عليى )160( مقياًل وبحًثيا، وتوثييق ملوقعيه عليى �ل�صيبكة 
�لعامليية للمعلوميات، و�ملجلية �لتيي ي�صدرهيا ويحررهيا بنف�صيه 

�لإ�صيالمي«.    �لكتياب  »جملية 
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عبد�لبدي�ع  عدن�ان  تاريخي�ة/  ق�ر�ءة  مك�ة:  جب�ال 
�لي�ايف.- ج�دة: �ملوؤل�ف، 1436 ه��، 240 ��ص.

ولي�يس  �ملكرمية،  مكية  �جلبيال يف  �صيو�مخ  تاريخًييا  فييه  در�يس 
كلها، فهي كثرة، بعد �حلديث عن مكة وموقعها وت�صاري�صها 

وه�صابهيا وتاللهيا، ميع �صيور لهيا وخر�ئط.

ب�ن  عثم�ان  تاريخي�ة/  در��ص�ة  �لوثائ�ق:  نف�ح  م�ن 
�إبر�هي�م  ب�ن  عب�د�هلل  تق�دمي  �لع�ص�كر؛  عبد�لعزي�ز 
�لع�صكر.- �لريا�ص: د�ر �لتوحيد، 1436ه�، 245 �ص.

يف  �صيرعية  �صبغية  ذ�ت  تاريخيية  لوثائيق  وحتلييل  در��صية 
مو�صوعيات �صيتى مبنطقية �صيدير يف جنيد منيذ �لقيرن �لعا�صير 
�لهجيري، و��صيتفاد �ملوؤليف مين فقههيا وعظاتهيا، كميا �جتنيى 
�لتارييخ  كتيب  مين  معلوماتهيا  ووثيق  ونكاتهيا،  فو�ئدهيا  مين 
�لأعيالم  ف  وعيرَّ �لأعييان،  عين  بالرو�يية  وقارنهيا  و�لرت�جيم، 
و�لبقياع.. وذكير تنيوع �أغر��صهيا بيني �لبييع و�ل�صير�ء و�لإقير�ر 
وق�صيمة  و�لإخو�نييات  و�لهبية  و�ل�صليح  �خل�صومية  و�إنهياء 

�ليرتكات..

ف�صائ�ل مدين�ة حم��ص و�أهله�ا يف كت�ب �ل�رت�ث �لعربي 
�لإ�صامي، مع حتقيق ر�صالة »ف�صائل حم�ص« �ملن�صوبة 
ر�ئ�د  وحتقي�ق  تاألي�ف  ه��(/   1088 )ت  عتي�ق  لب�ن 
�أم�ري �لر��ص�د.- ب�ريوت: د�ر �لكتب �لعلمي�ة، 1435ه�، 

80�ص.

�صلط فيه �ل�صوء على ف�صل مدينة حم�س �لعريقة، وما ورد 
فيهيا مين �أحادييث و�آثيار، حيول �أهميتهيا وف�صلهيا، مين خيالل 
وتارييخ  للميروزي،  �لفين  ككتياب  �لإ�صيالمي،  �ليرت�ث  كتيب 
�حلنبليي،  رجيب  �بين  ور�صيائل  ع�صياكر،  لبين  دم�صيق  مدينية 

ور�صيالة يف ف�صيل حم�يس لبين عتييق.

بع�د  �لإ�ص�امي  �لع�امل  م�ص�تقبل  �لك�ربى:  �لتح�ولت 
مائة عام من �حلرب �لعاملية �لأوىل: �لتقرير �حلادي 
ع�صر/ �أعد بالتعاون بني جملة �لبيان و�ملركز �لعربي 
للدر��ص�ات �لإن�ص�انية بالقاه�رة.- �لريا��ص: �ملجل�ة، 

1435 ه��، 459 �ص.
عيودة لتارييخ �حليرب �لأوىل، ودر��صية لنعكا�صياتها عليى �أمتنيا، 
�لتيي ل تيز�ل تد�عياتهيا م�صيتمرة، و��صت�صير�ف مل�صيتقبل �لأمية 

ورحلية �صعودها.
و�لتقرير موزع على خم�صة 

�أبو�ب:
- �لتحولت �لفكرية.

يف  �ل�صيا�صية  �لتحولت   -
�لعامل �لإ�صالمي.

�ل�صيا�صية  �لتحولت   -
�لدولية.

جمال  يف  �لتحولت   -
�لعمل �لإ�صالمي.

- �لتحولت �لقت�صادية.
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مسرد موضوعي

�حل�صين.-  عبد�لرحمين  عبد�للطييف  �ل�ص�يعة/  غ�اة  عل�ى  �ليه�ودي  �لفك�ر  �أث�ر 
�يس.  420 هيي،   1435 للن�صير،  �لعبييكان  �لريا�يس: 

و�لجته�اد  �ل�ص�رعي  �حلك�م  عل�ى  وتطبيقاته�ا  تاأثريه�ا  �لو�ق�ع:  حقائ�ق 
و�لفت�وى/ حمييي �لديين �إبر�هييم عي�صيى.- �لريا�يس: مكتبية �لر�صيد، 1435 هيي، 393 �يس 

ماج�صيتر(.  ر�صيالة  )�أ�صليه 

�ملو�طنة يف �ل�صريعة �لإ�صامية: حقوقها وو�جباتها/ �صادي ح�صن �أبو عفيفة.- 
عّمان: �ل�صو�قي �لعلمية، 1434 هي، 230 �س.
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�صيامل  بين  عبيد�هلل  �لإ�ص�ام/  �أح�كام  وتعلي�م  تي�ص�ري  ر:  �مل�ص�وَّ �لعب�اد�ت  فق�ه 
�يس.  280 هيي،   1436 �لقنيو�ت،  ف�صياء  �لريا�يس:  باهميام.-ط2.- 

�صيدر �صمين م�صيروع لتي�صير وتعلييم �أحيكام �لإ�صيالم بطريقية م�صيورة ثابتية ومتحركية 
وبعيدد مين لغيات �لعيامل �ملختلفية، بهيدف تعلييم �أحيكام �لإ�صيالم �لتف�صيليية.

وفق�ه  �لعب�اد�ت  �أح�كام  يف  و�أثره�ا  و�لفعلي�ة  و�حلركي�ة  �حل�ص�ية  �لإعاق�ة 
�لأ�ص�رة: در��ص�ة فقهي�ة مقارن�ة/ عبد�لعزيز بن ر��صيد �لطوير�صيي.- �لدميام: مكتبة 

دكتيور�ه(. ر�صيالة  )�أ�صليه  �يس   520 هيي،   1434 �ملتنبيي، 

�صم�ان �أذى �لنف��ص: در��ص�ة يف �لقان�ون �ملدين مقارًنا بالفقه �لإ�ص�امي/ حممد 
�ل�صيعيد ر�صيدي.- �لإ�صيكندرية: د�ر �لفكر �جلامعي، 1436 هي، 158 �س.

د�صيوق،  �خليويل.-  حمميد  ب�صييوين  �لإ�ص�ام/  يف  �ملحلي�ة  �لإد�رة  و�أ�ص�ول  ماهي�ة 
م�صير: د�ر �لعليم و�لإمييان، 1436 هيي، 79 �يس.
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