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كيف تصنف مكتبتك اللغوية الخاصة؟

مقدمة
جيد القارئ يف هذه اخلطة طريقة فهرسة وتصنيف املكتبة اللغوية الشخصية ،وأعين املكتبة العربية منها ،وقد يكون بينها كتب
أرقاما هلا ،وإن كانت قليلة.
بلغات أخرى ،مثل القواميس ،وتعلم اللغات ،ولذلك خصصت ً
ومتثل عملي هنا فيما يلي:

 -1جاء يف أوله :طريقة تنظيم املكتبة (فهرستها) الذي نقلته من كتايب «خطة تصنيف علوم الدين اإلسالمي».
 -2أرقام موجزة ختص علم اللغة وما يتعلق به ،قبل البدء خبطة اللغة العربية.
املوسعة
 -3اختصرت «اخلطة املوسعة لعلوم اللغة العربية» لصاحب هذا الكتاب ،لتناسب املكتبات الشخصية ،ذلك أن َّ
وضعت للمكتبات العامة والوطنية واجلامعية وما شاهبها.
 -4أضفت إليها يف األخري أرقام اللغات األخرى إبجياز شديد ،من الطبعة الثانية من «موسوعة التصنيف العشري» اليت ترمجها
األستاذ حممد عوض العايدي ،كما ذكرته يف مقدمة اخلطة املوسعة ،مع االستفادة من الطبعة ( )18اليت ترمجها األستاذ فؤاد
إمساعيل فهمي.
وميكن العودة إىل اخلطة املوسعة لالستفادة من أرقامها إذا كانت املكتبة اخلاصة كبرية.
وهللا املوفق.

تنظيم املكتبة

أدوات العمل والفهرسة ابختصار
كانت أدوات التصنيف ساب ًقا تتلخص يف :اخلطة ،والبطاقة ،وملصق التكعيب .وبعد انتشار احلاسبات اآللية استغين عن
تدون عليها بياانت الكتاب ،ورقمه ،مع رقم الطلب ،ورؤوس املوضوعات ،واملتابعات.
البطاقة ،اليت كانت َّ

وصارت هذه البياانت تدون يف احلاسب بعد برجمته بدل البطاقة ،حبيث يكون لكل قسم منها حقل خاص ،لتُسرتجع معلوماته
عن طريق ِّ
حمرك البحث.
وعلى هذا ال فرق يف إثبات بياانت الكتاب ،سواء أكانت على البطاقة أم على احلاسب.
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أما بياانت الكتاب الشكلية ،وتسمى الفهرسة الوصفية .فإهنا تتضمن املعلومات اآلتية.
 /1عنوان الكتاب كامالً.
 /2اسم املؤلف كما هو موجود على الكتاب ،ويتبعه احملقق واحملرر واملرتجم...اخل
 /3رقم الطبعة.
 /4وصفها.
 /5مكان النشر (وإذا تعدَّد املكان يذكر) ،وإذا مل يُذكر يوضع :د .م.

 /6الناشر (وإذا تعدد يذكر كذلك ،وإذا مل يذكر يوضع :د.ن) ،وإذا كان الناشر هو املؤلف فإنه يكتب امسه يف حقل الناشر.
 /7سنة النشر ،وإذا مل توجد تقدَّر ،فيقال :حنو 1410هـ ،أو يوضع :د .ت ،يعين بدون اتريخ.
 /8عدد الصفحات.
 /9حجم الكتاب.
 /10السلسلة.
وإذا كان الكتاب حيتوي على حواش وتعليقات ،أو أن معه كتبًا أخرى (جمموع) ،فيلزمه ما يسمى (الفهرسة التحليلية) ،فيذكر
يف حقل (التبصرة) يعين املالحظة ،أنه يليه كتاب كذا لفالن ،وتعدَّد ،وتعمل له متابعات (يف حقل خاص) ،يعين أنه تعدَّد
العناوين وأمساء املؤلفني حىت ميكن اسرتجاعها ،على أنه ميكن االسرتجاع إذا حدد البحث يف التبصرة ،أو حىت يف البحث
العام ،وهو حسب الربجمة اليت اختارها صاحب املكتبة حلاسوبه.
ويقوم صاحب املكتبة بتقنني اسم املؤلف أعاله ،ألجل تتميم عملية التصنيف.
وتقنني االسم احلديث سهل ،وهو قلبه ،بتقدمي الشهرة على االسم واسم األب ،مثل :السباعي ،مصطفى .أما االسم القدمي
فإنه ينظر يف املصادر العتماد شهرته ،مثل :السيوطي ،عبدالرمحن بن أيب بكر .ويتبع بسنة الوفاة ملن يهتم بذلك.
وميكن ألصحاب املكتبات الشخصية أن يعتمدوا على «األعالم» للزركلي ،حيث إنه يضع يف أعلى الرتمجة شهرة العلم فقط.
أما املكتبيون فإهنم يستخدمون مراجع لذلك تسمى (مداخل املؤلفني).
كما يستخدمون ما يسمى (رؤوس املوضوعات) وهي رؤوس مقننة تدل على موضوعات العلوم ،تفيد الباحثني كثرياً ،وهلا
مراجع كذلك ،وإذا أراد صاحب املكتبة الشخصية استخدامها اقتناها ،وقرأ املقدمة ليتعلم كيف يستخدمها .وما دامت املكتبة
شخصية فإنه ميكن لكل شخص أن خيتار أمساء املوضوعات اليت يريدها ،ولكن األفضل االستفادة من جهود املكتبيني يف
ذلك.
ويف أعلى ما يسمى (جسم البطاقة) يوجد حقالن مهمان ،مها:
 /1رقم التصنيف.
 /2رمز املؤلف.
أما رقم التصنيف فهو موضوع كتابنا.
وأما رمز املؤلف ،فيكون ابختيار احلرف األول من شهرته ،مث احلرف األول من امسه ،مث احلرف األول من عنوان الكتاب .وال
ُتسب حروف (ال ــ) التعريف ،و (ابن) و(أبو).
5

فمثالً كتاب ُخلق املسلم للشيخ حممد الغزايل يكون الرمز كالتايل :غ م خ ،ويكون أعاله رقم التصنيف ،وهو .212

وهذان الرقمان (رقم التصنيف مع رمز املؤلف) يشكالن (رقم الطلب) ،يعين أنه يُعرف الكتاب أين هو هبذين الرقمني .ويكون
الرتتيب حسب الرقم ،مث احلروف.
وهذا منوذج تطبيقي للحقول اليت تربمج يف احلاسب اآليل ،مع فهرسة وتصنيف كتاب معني .وتفاصيل الفهرسة يف مصادرها،
فيدون عليها رقم الطلب (رقم التصنيف ورمز املؤلف) وتلصق يف كعب الكتاب،
وملصقات التكعيب َّ
حتصل من املكتباتَّ ،
ويوضع عليها الصق شفاف حىت ال يتأثر ابللمس.
منوذج للفهرسة والتصنيف

رقم الطلب025 :

رمز املؤلف :ي م آ

املدخل (اسم املؤلف مقننًا) :يوسف ،حممد خري رمضان

العنوان :آداب إعارة الكتاب يف الرتاث اإلسالمي

بيان املسؤولية (املؤلف ومن يف حكمه من احملققني واحملررين واملعلقني :)...حممد خري رمضان يوسف
الطبعة :ط1

مكان النشر :بريوت
الناشر :دار ابن حزم

بيان التوريق (عدد الصفحات) 146 :ص

تبصرة مع (كتب أخرى مع هذا الكتاب) :يليه :جزء فيه عاريَّة الكتب /أليب بكر اليزدي .بذل اجملهود يف خزانة حممود/
جلالل الدين السيوطي

رؤوس املوضوعات (أهم موضوعات الكتاب) :اإلعارة (كتب)

متابعات (مؤلفون آخرون مع مؤلفاهتم):

اليزدي ،أمحد بن حممد ،ت 429هـ .جزء فيه عاريَّة الكتب

السيوطي ،عبدالرمحن بن أيب بكر ،ت  911هـ .بذل اجملهود يف خزانة حممود

عناوين أخرى :جزء فيه عاريَّة الكتب

عناوين أخرى :بذل اجملهود يف خزانة حممود
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اللغات
400

اللغة (األعمال الشاملة)

401

علم اللغة املقارن

402

االشتقاق (يف اللغة ،بدون حتديدها) يشمل الداللة

402

املعاجم املتعددة اللغات

404

البالغة ،األصوات

405

النحو والصرف (بدون حتديد لغة)

406

العروض

407

علم اللهجات ،وعلم اللغة التارخيي

408

علم اللغة التطبيقي (النصوص) يشمل الرتمجة ،واملطالعة ،وأتليف املعاجم ودراستها يف
403.028
اللغة البنائية غري املنطوقة واملكتوبة (لغات اإلشارة للصم والبكم)..

409

اللغة العربية

ملخص اخلطة
410

اللغة العربية (األعمال الشاملة)

411

الكتابة واألصوات

412

االشتقاق

413

املعاجم ،دوائر املعارف ،فهارس األلفاظ

414

علم البالغة

415

النحو والصرف

416

العروض والقافية

417

اللهجات العربية

418

علم اللغة التطبيقي

419

النقوش والربدايت
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اخلطة ابختصار

مما يناسب املكتبات الشخصية
410

اللغة العربية (األعمال الشاملة)
الحظ :التقسيمات الشكلية اآلتية بعد الفاصلة من  410ميكن
استخدامها مع علوم اللغة العربية عامة

410.1

الفلسفة والنظرايت

410.14

اللغة واإلعالم

410.16

مسارد (ببليوجرافيات) ،وقد يذكر مبصطلحات أخرى ،مثل :احلركة اللغوية ،واجلهود
اللغوية ،املصادر واملراجع.

410.19

علم اللغة النفسي ،وعلم االجتماع اللغوي

410.223

أطلس اللغة العربية ،الرسوم البيانية

410.24

اللغة لفئة معينة من األشخاص (مثل األطباء ،العيب الكرة ،الرحالة)

410.285

معاجلة البياانت اللغوية إلكرتونيًّا (تطبيقاهتا على احلاسوب ،اسرتجاعها آليًّا)

410.3

املوسوعات اللغوية
الحظ :املصطلحات والقواميس ومعاجم األلفاظ والكلمات يف 413

410.4

موضوعات خاصة
تصنف هنا اللغة العربية واملوضوعات األخرى حبذر ،حبيث ال تصطدم مع التقسيمات
الشكلية السابقة والالحقة ،أضف إىل الرقم ( )4يف  410.4أرقام املوضوعات ،مثل:

410.421

اللغة العربية والدين اإلسالمي

410.422

اللغة يف القرآن الكرمي

410.432

اللغة والسياسة

410.433

اللغة واالقتصاد

410.439

اللغة والعادات والتقاليد الشعبية

410.47

اللغة والفنون
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410.4792

اللغة واملسرح

410.5

املطبوعات الدورية
تصنف هنا اجملالت املهتمة ابللغة العربية ،والكتب السنوية اليت حتتوي على حبوث
ودراسات ولقاءات لغوية سنوية

410.6

اجلمعيات واهليئات واجملامع والنوادي اللغوية

410.63

املؤمترات والندوات واللقاءات واجللسات والفعاليات واألايم اخلاصة ابللغة العربية

410.7

تعلم اللغة العربية وتعليمها ،األنشطة اللغوية ،وتصنف هنا مصادر تعلم اللغة

410.71

املقررات واملناهج الدراسية (ومثلها اإلرشادية)

410.72

طرق البحث ،والبحوث
تصنف هنا البحوث والدراسات اللغوية العربية على النهج التارخيي والوصفي واإلحصائي
والتجرييب وامليداين

410.74

معارض عن اللغة

410.76

االمتحاانت واالختبارات اللغوية ،األسئلة واألجوبة ،التمارين

410.79

املسابقات واملنافسات ،املهرجاانت ،املكافآت ،الدعم املايل.
يشمل املنح الدراسية ،اجلوائز

410.8

اجملموعات اللغوية ،املقاالت واحملاضرات

410.9

املعاجلة التارخيية واجلغرافية
اللغة العربية يف كل بلد (أحواهلا وتطورها)
مثال :اللغة العربية يف الصومال410.9673 :
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411

الكتابة واألصوات
يشمل :واإلمالء واخلط
النقوش والكتابة القدمية تصنف يف 419

411.1

األجبدية

411.2

اإلمالء

411.3

اخلط العريب جبميع أنواعه
(اخلط كزخرفة يصنف يف الفنون)

411.309

اتريخ اخلط العريب

411.5

األصوات
يشمل النظام الصويت وتغيريه ،أصوات اللغة العربية وتكوينها
يشمل الصوائت والصوامت وأشباههما

411.52

اهلجاء والنطق
يشمل اختالف اهلجاء والنطق وتطوره

411.6

التنغيم والتجويد
يشمل الطبقات واملقامات الصوتية ،النربات ،الوصل ،الوقفات ،الفواصل ،السكتات...
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412

االشتقاق (اشتقاق األلفاظ)
يشمل دراسة أصل الكلمات وشكلها ومعناها وتطورها عرب العصور واألماكن املختلفة

412.1

األلفاظ واملعاين (يذكرها البعض مبسمى «علم الداللة» ،الذي هو علم املعاين ،أو علم املعىن،
يعين معاين األلفاظ ،وهو غري «علم املعاين» يف البالغة العربية ،وإن كان الثاين جزءًا منه .فهو علم
يدرس املعىن ،ليس بالغيًّا ،ولكن لبيان معىن اللفظ).

412.2

املرتادفات واألضداد

412.3

املتقابالت واملتجانسات

412.4

األلفاظ الدخيلة
يشمل األخطاء اللغوية
يضاف رقم اللغة  9–1من اجلدول السادس إىل الرقم األساس ،412.4
مثال :األلفاظ الفارسية يف اللغة العربية 412.49155

412.403

معاجم األخطاء اللغوية

413

املعاجم
تصنف هنا املعاجم العربية األحادية اللغة (عريب  -عريب)
الحظ :هذه املعاجم ختص الكلمات ،لبيان معناها ،أما املوسوعات
اللغوية ودوائر معارفها فتصنف يف 410.3

413.028

نشأة املعاجم وتطورها ،ودراسة أنواعها ،وطرق ترتيبها ،ومدارسها
وميكن متييز املعاجم القدمية حبرف (ق) ،واحلديثة حبرف (ح) مثل:
لسان العرب  413ق
املعجم الوسيط  413ح
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413.1

املعاجم املتخصصة (بشكل عام)

413.11

املعاجم العامة املخصصة لفئات معينة ،كالطلبة ،مثل املعاجم املدرسية واجلامعية وما
إليها.

413.14

معاجم املرتادفات واألضداد

413.15

معاجم املعاين (داللة األلفاظ)
يشمل معاين األمساء والكىن واأللقاب

413.18

غريها ،مثل :ألفاظ القيم واألخالق ،ألفاظ األدوات ،أمساء بقية األشياء ،ما بنته العرب
على أوزان معينة ،معاجم أمساء احليوان

9-2

املعاجم الثنائية اللغة ،واملتعددة اللغات
يضاف لرقم األساس  413رقم اللغة  9 – 1من اجلدول السادس مثال :معجم عريب –
إجنليزي ( 413.2يصنف هكذا يف املكتبات اإلجنليزية ،حيث يصنف املعجم يف اللغة
األقل معرفة) ،أما معجم إجنليزي – عريب (أو عريب – إجنليزي) يف املكتبات العربية فرقمه
 ،423.1وفرنسي – عريب ( 443.1حيث اللغتان اإلجنليزية والفرنسية مها األقل معرفة)
وهذه أمثلة ألرقام القواميس األجنبية – العربية ،أو العربية – األجنبية:
423.1

قاموس عريب – إجنليزي (أو إجنليزي – عريب ،وهكذا)

433.1

قاموس عريب – أملاين

443.1

قاموس عريب – فرنسي

453.1

قاموس عريب – إيطايل

463.1

قاموس عريب – إسباين

473.1

قاموس عريب – التيين

489.331

قاموس عريب – يوانين

491.5013

قاموس عريب – فارسي

491.59031

قاموس عريب – كردي

491.70031

قاموس عريب – روسي

492.4031

قاموس عريب – عربي
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493.203

قاموس عريب – قبطي

493.3031

قاموس عريب – أمازيغي

493.720.1

قاموس عريب – هوسا

494.3031

قاموس عريب – تركي

495.1031

قاموس عريب – صيين

495.6031

قاموس عريب – ايابين

علم البالغة (األعمال الشاملة)
الحظ :النصوص البليغة (النثر) تصنف يف األدب ()819

414.1

علم املعاين

414.3

علم البيان ،ويشمل:

414.31

التشبيه

414.33

احلقيقة واجملاز

414.35

االستعارة

414.37

الكناية

414.5

علم البديع

414.55

السرقات الشعرية
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415

قواعد اللغة العربية (النحو والصرف)
معا
تصنف هنا األعمال الشاملة يف النحو والصرف ً

415.1

النحو

415.09

اتريخ النحو (نشأة وتطور علم النحو .يشمل النقد)

415.2

العوامل

415.3

املدارس واملذاهب النحوية ،اختالف النحاة
الحظ :اجلهود النحوية للنحاة إذا مل ينتموا إىل مدرسة معينة تصنف يف
415.1072

415.31

مدرسة البصرة

415.33

مدرسة الكوفة

415.35

مدرسة بغداد

415.37

مدرسة مصر والشام

415.38

مدرسة األندلس واملغرب اإلسالمي

415.39

املدرسة احلديثة

415.5

الصرف
تصنف هنا األعمال الشاملة يف الصرف
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416

العروض
علم َ

417

اللهجات العربية

يشمل أوزان وحبور الشعر ،القوايف

تصنف هنا األعمال الشاملة يف اللهجات العربية ،القدمية واحلديثة يشمل الفصيح
العامي
الحظ :اللهجات اخلاصة بقبيلة أو قبائل تصنف هنا ولو كانت فصيحة.

417.09

وكلها عامية (حمكية) يف عصران
الحظ :إذا ُح ِّدد مكان اللهجة يصنف يف 417.9
املعاجلة التارخيية واجلغرافية (عام)

099-094

املعاجلة اجلغرافية
يضاف إىل رقم األساس  417.09رقم املكان من اجلدول الثاين ،مثال:
اللهجة الكويتية  ،417.09538اللهجة اللبنانية 417.09566
وتقسم حبسب هلجات املدن ،مثل :هلجة الصعيد مبصر 417.09623

417.1

اللهجات العربية القدمية

417.2

العربية اجلنوبية
يشمل اليمنية القدمية وأقسامها

417.22

املعينية

417.24

السبئية

417.26

احلضرمية

417.28

القتبانية
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417.4

العربية الشمالية البائدة
نقوش ابدت قبل ظهور اإلسالم (مثل النبطية)

417.6

العربية الشمالية الباقية

417.62

اللهجة الثمودية

417.64

اللهجات اللحيانية

417.68

اللهجة القرشية (هلجة قريش)

418

االستخدام اللغوي (علم اللغة التطبيقي)
لغوي (حتليل اخلطاب ،وما يسمى بعلم النص ،أو لسانيات النص)
يشمل دراسة النصوص ً

وتصنف هنا اللغة العربية الفصحى
418.02

الرتمجة والتعريب من وإىل اللغة العربية
يضاف إىل رقم األساس  418.02األرقام من  9-2من اجلدول السادس ،مثال :الرتمجة
من اإلجنليزية إىل العربية 418.022

418.024

الفرتات التارخيية للتعريب والنقل

 0299-0294املعاجلة اجلغرافية للتعريب والرتمجة يف الدول العربية
 0299-0294املعاجلة اجلغرافية للتعريب والرتمجة يف الدول العربية
أضف إىل رقم األساس  418.029رقم املكان  9-4من اجلدول الثاين ،مثال :الرتمجة
والتعريب يف املغرب 418.02964
418.2

الكتب األولية لتعليم اللغة العربية للناطقني هبا
هنا تصنف الكتب اللغوية لتعليم األطفال الناطقني ابلعربية يف الكتاتيب واحللقات،
مثل :القاعدة البغدادية

418.24

الكتب األولية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

418.4

القراءة

418.42

القراءة العالجية
تشمل :صعوابت القراءة ،تصحيح أخطاء القراءة
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418.43

تنمية مهارات القراءة

418.6

كتب املطالعة
تشمل املختارات األدبية واملفردات والتمارين والتطبيقات للناطقني ابللغة العربية

418.64

كتب املطالعة العربية لغري الناطقني ابلعربية

419

النقوش والربدايت (الكتابة القدمية)
الحظ :دراسة النقوش والربدايت من انحية آاثرية تصنف يف اآلاثر

419.2

النقوش العربية املبكرة
يشمل كل ما كان قبل اإلسالم

419.3

النقوش العربية يف العهود اإلسالمية

419.6

النقوش الصخرية ،واخلشبية ،وعلى التحف

419.7

النقوش على الكهوف ،وشواهد القبور ،والعمائر املدنية والدينية

419.8

الربدايت العربية
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اللغات األخرى
420

اللغة اإلجنليزية (القدمية واحلديثة)

421

نظم الكتابة اإلجنليزية

422

االشتقاق

423

املعاجم ودوائر املعارف

425

قواعد اللغة اإلجنليزية وصرفها

427

الفروق التارخيية واجلغرافية

430

أيضا
الحظ :التقسيمات تستخدم للغات األخرى ً
اللغات األملانية

440

اللغات الرومانسية ،اللغة الفرنسية

450

اللغات اإليطالية

460

اللغة اإلسبانية

469

اللغة الربتغالية

470

اللغة الالتينية

480

اللغات اهليلينية ،اللغة اليواننية الكالسيكية

490

لغات أخرى

491

لغات هند أوروبية شرقية وكلتية

492

اللغات األفرو آسيوية (احلام – سامية) ،اللغات السامية

493

اللغات األفرو آسيوية غري السامية

493.1

اللغة املصرية القدمية

494.3

اللغة الرتكية

495

لغات شرق وجنوب شرق آسيا ،اللغات الصني – تبتية

496

اللغات األفريقية

497

اللغات الوطنية (األصلية) أبمريكا الشمالية

498

اللغات الوطنية (األصلية) أبمريكا اجلنوبية

499

لغات متفرقة
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كتاب متميز
بقلم الدكتور محمد نور رمضان يوسف
أستاذ اللغة العربية في كلية اإللهيات
بجامعة أينونو في مدينة مالطيا بتركيا

آاثر الرس ــول صل ــى هللا علي ــه وس ــلم يف جن ــاح األم ــاانت
املق ّدس ــة يف متح ــف قص ــر طوب قايب إبس ــطنبول /حلمي
آيدي ــن؛ ترمج ــة حمم ــد ص ــواش -.ط -.2إس ــطنبول؛
القاه ــرة :دار الني ــل 1435 ،هـ ــ2014 ،م 342 ،ص
(م ــن القط ــع الكب ــر الفاخر).

ه ــذا الكت ــاب موضوع ــه ش ــائق ،وحمتـ ـواه مده ــش ،وإخراج ــه
ذه ــب
متميّ ــز ،وطبع ــه فاخ ــر ،وورق ــه مصق ــول انص ــع ُم َّ
األطراف ...أما صوره البديعة فنادرة فريدة؛ تشـ ـ ّك ُل لوحات
فني ــة رائع ــة ،يهف ــو إليها قلب كل مس ــلم ،مل ــا حتمله من معان
وآاثر تغ ــوص ب ــه يف عـ ـوامل النب ـ ّـوة وما بقي هل ــا من آاثر مادية.
افتت ــح الكت ــاب مبقدم ــة كتبه ــا األس ــتاذ حممد فت ــح هللا كولن،
ق ــال فيه ــا« :إن ه ــذه اآلاثر التارخيي ــة مرآة صافي ــة حت ّدثنا عن
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معتق ــدات أج ــدادان النقية وإمياهنم العميق وثقافتهم املتس ــاحمة
وقيمهم العالية ،فنقرأ يف وجوه هذه الذكرايت العزيزة أخالق
أس ــافنا وأحالمه ــم وآماهل ــم؛ ه ــؤالء الرج ــال الذي ــن نس ــكب
دموع ــا غزي ــرة لغياهب ــم ،وال جند ما نُس ـ ّـري به عن مهومنا
الي ــوم ً
س ــوى ذكرايهتم.
فم ــا ابل ــك إذا كان ب ــن ه ــذه الذكـ ـرايت (ال ــردة النبوي ــة
الشـ ـريفة) اليت تذ ّكران بفخر اإلنس ــانية عليه الصالة والس ــام،
وبكع ــب ب ــن زه ــر ب ــن أيب ُس ــلمى رض ــي هللا عن ــه صاح ــب
قصيدة (ابنت س ــعاد) ،أو تذكران بس ــاطني املس ــلمني الذين
احتفظـ ـوا هب ــا يف أمجل مكان م ــن قصورهم طوال قرون وقرون
إبج ــال كب ــر وتقدي ــر عظيم حىت حطت رحاهلا يف دايران...
إن أبن ــاء أمتن ــا األوفي ــاء ق ــد عرفـ ـوا األم ــاانت املق ّدس ــة هب ــذه
األبع ــاد واملع ــاين الكرمي ــة ،وفهموها هبذا الفه ــم ،فوفّوها حقها
م ــن التقدي ــر واإلجالل».
ِ
حب الرس ــول عليه
َردفه ــا تق ــدمي للمؤلّــف ،أش ــار في ــه إىل أن ّ
الص ــاة والس ــام م ــأ قل ــوب أصحاب ــه؛ ل ــذا تعلّقـ ـوا ب ــه تعلّ ًقا
ـديدا ،فحرصـ ـوا عل ــى اتب ــاع س ــنته ،وتبلي ــع دعوت ــه؛ ب ــل
شـ ً
ابلتقرب منه والتس ــابق إىل امتالك ش ــيء
حرصوا على ّ
التربك ّ
خيص ــه م ــن أدوات وغريه ــا ،كلوائ ــه الشـ ـريف وس ــاحه
ممّــا ّ
وقدحه وش ــعر رأس ــه املبارك وحليته الشريفة،
وعصاه وكس ــوته َ
جيل
وتربًكا هبا ،مث توارثها املس ــلمون ً
واحتفظـ ـوا هب ــا تذ ّك ـ ًـرا له ّ
إث ــر جي ــل ...وذك ــر أن م ــا ج ــاء يف كت ــب احلدي ــث يثبت أن
الن ــي صل ــى هللا عليه وس ــلم ِأذن هل ــم هبذا الصنيع ،ومل يعرتض
التربك بقطرات ماء وضوئه وعرقه
عل ــى تزاح ــم الصحابة على ّ
ِ
العط ــر وقُصاص ــات ش ــعره املب ــارك يف حج ــة الوداع.
ـرا م ــن ه ــذه اآلاثر الشـ ـريفة لرس ــول هللا ،وآاثر غ ــره
إن كث ـ ً
م ــن األنبي ــاء العظ ــام ،ومقتني ــات الصحابة الكـ ـرام ،وذكرايت
أخ ــرى لغريه ــم م ــن عظم ــاء املس ــلمني ،احتفظ هب ــا خلفاؤهم
وح ِفظوه ــا بعناي ــة عل ــى م ـ ّـر العص ــور؛ ألهن ــم ع ّدوها
وأمراؤه ــم ُ
رم ـ ًـزا للخالف ــة واحلكم.
وزع ــم املؤل ــف أ ّن ه ــذا الكت ــاب يتمي ــز عن كت ــاب (األماانت

املق ّدس ــة) ال ــذي أعـ ـ ّده حتس ــن أوز وأص ــدره ابللونني األبيض
واألس ــود س ــنة 1953م ،وم ــن ميزات ــه أن ــه «أمش ــل وأضخ ــم
كت ــاب يص ــدر يف ه ــذا املوضوع منذ ذلك الوقت حىت اليوم،
وق ــد متّ أثن ــاء إع ــداد الكت ــاب تتبّ ــع أكث ــر م ــن  600أث ــر م ــن
األم ــاانت املبارك ــة ،وقـ ـراءة بطاقاهت ــا الواح ــدة بع ــد األخ ــرى
للوص ــول إىل املعلوم ــات الس ــليمة عنه ــا ...ويتمي ــز بعرض ــه
بع ــض اآلاثر النبوي ــة ألول م ــرة ،مث ــل النعلني الس ــعيدين للنيب
األعظ ــم صل ــى هللا علي ــه وس ــلم ،والق ــدح الشـ ـريف ،وه ــو م ــا
ي ــدل عل ــى الكمي ــة اهلائلة اليت يتضمنه ــا متحف قصر طوب
ق ــايب م ــن األم ــاانت املبارك ــة والذكـ ـرايت اجلميلة».
ت ــا ه ــذه املقدم ــة مبحث بعنوان (مجع األماانت املق ّدس ــة يف
قص ــر ط ــوب ق ــايب) الذي ي ــكاد يكون مدخ ـ ًـا إىل الكتاب،
تن ــاول في ــه الكات ــب رواايت مج ــع األماانت املق ّدس ــة يف قصر
ارد اآلاثر النبوي ــة
ط ــوب ق ــايب إبس ــطنبول ،خالصته ــا أ ّن تـ ـو َ
الشـ ـريفة واملقتني ــات املبارك ــة اس ــتمر بط ــرق خمتلفة م ــن أماكن
متفرق ــة ابت ــداءً م ــن عه ــد الس ــلطان س ــليم األول (-1512
1520م) ح ــى هناي ــة الدول ــة العثماني ــة؛ أي ح ــى ب ــداايت
القرن العشـ ـرين.
وصول إىل قصر طوب
ولع ــل آخ ــر املقتنيات الشـ ـريفة املباركة ً
ق ــايب كان م ــن املدين ــة املن ــورة عق ــب احل ــرب العاملي ــة األوىل،
«وذل ــك أن حمافِ ــظ املدين ــة املن ـ ّـورة فخر الدين ابش ــا ملا خاف
الضي ــاع عل ــى األم ــاانت املبارك ــة واملقتنيات النفيس ــة املوجودة
يف الروض ــة الشـ ـريفة املطه ــرة ...بع ــث هب ــا إىل إس ــطنبول يف
موكب كب ــر.»...
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حيت ــوي متح ــف قص ــر ط ــوب قايب عل ــى  605قِطَع يف جناح
األماانت املق ّدس ــة حبس ــب ما هو مسجل يف قائمة املقتنيات
الرمسي ــة للمتح ــف ،وهناك مقتنيات يف أقس ــام أخرى تـَُع ّد من
أيضا ،مثل قس ــم اخلزانة الس ــلطانية ،وقس ــم
األماانت املباركة ً
السالح واملكتبة.
مثّ عُق ــد مبح ــث آخ ــر بعنـ ـوان (جن ــاح األم ــاانت املق ّدس ــة
وأقس ــامه) ،وفي ــه أن ه ــذا اجلن ــاح وأقس ــامه تتكون م ــن :دائرة
ال ــردة النبوي ــة الشـ ـريفة أو جن ــاح األم ــاانت املق ّدس ــة ،وقاع ــة
الناف ــورة (ش ـ ِ
ـاد ْروان) ،واحلج ــرة اخلاصة؛ حج ــرة مناديل الربدة
(د ْس ــتِمال) ،وقاع ــة العرض (ع ــرض خانه) ،وخزانة األماانت
َ
(خزانة الس ــاحدار).
ـول أبـ ـواب الكت ــاب وأوس ــعُها ،وه ــو
تَبِ ــع ه ــذا املبح ــث أط ـ ُ
(األماانت املق ّدسة) الذي انضوى حتته  68عنو ًان ،واستوعب
أكث ــر م ــن مئ ــي صحيفة م ــن الكت ــاب (ص-53ص،)269
مث عُـ ـ ِرض عنـ ـواانن آخـ ـران ضم ــن ه ــذا العنـ ـوان الكب ــر ،مه ــا:
السيوف املباركة (ص-170ص  ،)321وسيوف الصحابة
رضي هللا عنهم يف قس ــم الس ــاح (ص-322ص.)337
وم ــن األماانت الشـ ـريفة املباركة املعروض ــة يف جناح األماانت
املق ّدس ــة يف متحف قصر طوب قايب إبس ــطنبول:
«ال ــردة النبوي ــة الشـ ـريفة ،اللـ ـواء الشـ ـريف ،نع ــل الس ــعادة،
الق ــدح الشـ ـريف ،اللحي ــة الشـ ـريفة ،س ــيوفه صل ــى هللا علي ــه
وس ــلم ،قوس ــهَ ،رابعيت ــه ال ــي ُك ِس ــرت يف معرك ــة أح ــد ،تـ ـراب
تيمم ــه ،اخل ــامت الشـ ـريف ،وغريه ــا م ــن الودائ ــع العائ ــدة إىل
ّ
رس ــول هللا صل ــى هللا علي ــه وس ــلم ،إضاف ــة إىل قِ
ـدر
ـ
نس ــب
ي
َُ
نس ــب إىل س ــيدان
إىل س ــيدان إبراهيم عليه الس ــام ،وعمامة تُ َ
يوس ــف عليه الس ــام ،وعصا منس ــوبة إىل سيدان موسى عليه
نسب إىل سيدان داود عليه السالم ,وشعرة
السالم ،وسيف يُ َ
م ــن حلي ــة أيب بك ــر رض ــي هللا عن ــه ،واملصح ــف ال ــذي كان
يقـ ـرأ في ــه س ــيدان عثم ــان رض ــي هللا عن ــه يف أثن ــاء استش ــهاده،
وس ــيوف بع ــض الصحاب ــة ،وقمي ــص الس ــيدة فاطم ــة الزهـ ـراء
ونقاهب ــا ،وبردة س ــيدان احلس ــن ،وقطعة من بردت ــه ،وعمامته،
وب ــردة اإلم ــام األعظ ــم أيب حنيف ــة ،وقلنس ــوة أوي ــس الق ــرين
رض ــي هللا عن ــه ،واتج الش ــيخ عب ــد الق ــادر اجلي ــاين واإلم ــام
الش ــعراين ،وأواين موالان جالل الدين الرومي ،وأش ــياء أخرى
عائ ــدة لألنبي ــاء وأق ــارب س ــيدان رس ــول هللا صل ــى هللا علي ــه

وس ــلم وكب ــار رج ــاالت اإلس ــام ،وامليازي ــب الذهبي ــة للكعب ــة
املعظّم ــة ،وكذل ــك احملافظ الفضية والذهبية للحجر األس ــود،
ومص ــارع ابب التوب ــة ،وأقفال الكعبة ومفاتيحها ،وس ــتائرها،
وبع ــض القنادي ــل واملباخ ــر واملعطـ ـرات ال ــي اس ــتعملت يف
الكعب ــة املعظّم ــة واملس ــجد النب ــوي ،وم ــا اس ــتخدم يف ترمي ــم
الكعب ــة م ــن خش ــب ،وحج ــر ،وزج ــاج ،وخ ــزف ،وقط ــع
أخ ــرى؛ إضاف ــة إىل أكس ــية ق ــر الن ــي صل ــى هللا عليه وسـ ـلّم،
وتـ ـراب م ــن القرب الشـ ـريف ،وغب ــار من الضري ــح املبارك الذي
يُس ـ َّـمى جبوهر الس ــعادة ،وصناديق ،وأدراج ،وستائر ،وصرر،
وأش ــياء أخ ــرى اس ــتخدمت يف نقل الودائع املبارك ــة املذكورة،
سـ ـواء م ــن الكعب ــة املعظم ــة ،أو املس ــجد النب ــوي ،أو مص ــر.
إضاف ــة إىل أغم ــاد الس ــيوف ورح ــات للق ــرآن الك ــرمي،
ومكان ــس كان ــت تس ــتعمل يف خدم ــة جن ــاح األم ــاانت
املق ّدس ــة ،وجواري ــف ،ومش ــوع ،وخش ــب م ــن ش ــجر الع ــود،
وص ــور خطي ــة خلطاط ــن مش ــهورين ،أو للس ــاطني ،واحللي ــة
الشـ ـريفة ،وس ــجادات ،ومس ــابيح ،وطاس ــات م ــن النح ــاس
والفض ــة ،والقنادي ــل ،وقالنس لبعص ش ــيوخ الطرق الصوفية،
وزجاج ــات مل ــاء زم ــزم ،وكذل ــك مصاح ــف خمطوط ــة ،ونس ــخ
لس ــورة األنع ــام ،وقص ــص األنبي ــاء ،وكت ــب فق ــه وتفس ــر،
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ودالئ ــل اخلـ ـرات ...وغريه ــا م ــن املخطوط ــات ال ــي نقل ــت
إىل مكتب ــة ال ــردة الشـ ـريفة يف متح ــف طوب ق ــايب ،وتباركت
األي ــدي ال ــي نقلته ــا ،والقل ــوب ال ــي حفظته ــا.
وم ــا ذك ــر أع ــاه م ــن الذكـ ـرايت الطيب ــة العائ ــدة لس ــيدان
رس ــول هللا صل ــى هللا علي ــه وس ــلم ُِسّيت بـ»األم ــاانت» ،وأما
فس ـ ِّـميت
العائ ــدة لألماك ــن املباركة ولكبار رجاالت اإلس ــام ُ
ـ»التربكات» ،وأُطلِق على جمموعها اسم األماانت املق ّدسة،
بـ ّ
أو «األم ــاانت املبارك ــة».
ومن مجيل ما قيل يف عرض هذا الكتاب:
وطئت
•س ــجلٌّ يض ــم ب ــن دفتي ــه كن ــوز أعظ ــم إنس ــان ْ
قدم ـ�اه الش ـ�ريفتان األرض.
•ص ــورة غاي ــة يف اجلم ــال لل ــردة الشـ ـريفة حتل ــي ص ــدر
هذا الس ـ�جل.
•ص ــور م ــع ش ــروح وافية ملاَ تركه اخللفاء الراش ــدون من
آاثر عرب التاريخ.
•متح ــف متنق ــل ابآلاثر اإلس ــامية ال يس ــتغين عن ــه
س ـ�ائح وال مقي ـ�م.
•قطع ــة مجالي ــة وفني ــة رائع ــة تفخ ــر املكتب ــات بوج ــوده
بــ�ن أه ـ�م كت ـ�ب ال ـ�راث لديه ـ�ا.
ِ
السفر النادر:
وهذه صور خمتارة من ّ
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مجمع لغوي إلكتروني

ه ــو «جمم ــع اللغ ــة العربي ــة عل ــى الش ــبكة العاملي ــة» ،أول
جمم ــع يُنش ــأ عل ــى الش ــبكة.
فه ــو جمم ــع فضائ ــي عامل ــي ،انطل ــق إدارة وإشـ ـرافًا م ــن مك ــة
املكرم ــة ،بتاري ــخ  26ربي ــع األول م ــن ع ــام  1433هـ ــ.
أسس ــه ويش ــرف علي ــه األس ــتاذ عبدالعزي ــز ب ــن عل ــي احل ــريب،
عض ــو هيئ ــة التدري ــس جبامع ــة أم القرى ،ويـ ـرأس جملس أمنائه
الش ــيخ ص ــاحل ب ــن عب ــدهللا ب ــن محيد.
ويهدف اجملمع إىل:
	-حراس ــة العربي ــة ،والتص ــدي ملا تتع ــرض له من حتريف
وتشويه.
	-تصحيح األغالط الشائعة.
	-العناي ــة ابللهج ــات العامي ــة يف العامل العريب ،ال س ــيما
يف اجلزي ــرة العربي ــة ،وخاص ــة بالد احلرمني.
	-إبـ ـراز مكان ــة اللغة العربية وأسـ ـرارها من خالل القرآن
الكرمي.
	-تيسري العربية وتقريبها.
	-إحياء الرتاث العريب.
	-تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
	-تق ــدمي الـ ـرأي واملش ــورة يف الصياغ ــة اللغوي ــة للجهات
املعني ــة (اجله ــات الرمسي ــة ،القض ــاء ،احملام ــاة ،العقود).
وإصداراته هي:
	-توصي ــات مؤمتـ ـرات اللغ ــة العربي ــة (الس ــفر األول)،
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 1436هـ ــ.
	-توظي ــف اللس ــانيات يف تعلي ــم اللغ ــات /رض ــا الطيب
الكشو.
	-التطريز الصويت لسطح النص :دراسة لبىن التوازن يف
ض ــوء خطب ــة الش ــيخ ص ــاحل بن محي ــد إمام وخطيب املس ــجد
احلـ ـرام /نوال بن ــت إبراهيم احللوة.
	-عناي ــة الصحاب ــة ابللغ ــة العربية وأث ــره يف النهوض هبا/
حمم ــد بن مبخ ــوت 1436 ،هـ.
	-املس ــاعد عل ــى امله ــارات اللغوي ــة /رايض ب ــن حس ــن
اخلوام.
	-مصطلح ــات صوتي ــة غامض ــة /عل ــي س ــيد أمح ــد
جعف ــر .
	-نظري ــة العام ــل يف النح ــو الع ــريب :تقعي ــد وتطبي ــق/
رايض ب ــن حس ــن اخلـ ـوام.

كتب نادرة
الكتب النادرة اليت طبعت ابللغة العربية يف اجلزائر قليلة،
وهذا واحد منها:
حتبري املو ِّشني يف التعبري ابلسني والشني /جمد الدين حممد
بن يعقوب الفريوزاابدي (ت  817هـ) -.اجلزائر :املطبعة
الثعالبية 1327 ،هـ 1909[ ،م] ،حنو  30ص.

وقد صدر الكتاب بتحقيق األستاذ حممد خري البقاعي عن
دار قتيبة بدمشق عام  1403هـ ،يف  96ص.
وكتاب آخر اندر بعنوان:
أمثال العرب /للمفضَّل بن حممد الضيب ،املتوىف حنو سنة
 168هـ -.القسطنطينية :مطبعة اجلوائب 1300 ،هـ،
[ 1882م] 86 ،ص.
وهو أقدم طبعة هلذا الكتاب .وقد صدر بتحقيق األستاذ
إحسان عباس من بعد.
ويليه :أسرار احلكماء ،من قبيل النصيحة والتصوف/
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لياقوت املستعصمي (ت  698هـ).
معا  165ص.
وعدد صفحات الكتابني ً

أيضا .مث حققه مسيح صاحل،
وهذا أقدم طبعة هلذا الكتاب ً
وصدر يف دمشق.

فهارس مخطوطات
هذه عناوين جمموعة فهارس خمطوطات مفيدة:
ن ــوادر املخطوط ــات العربي ــة يف مكتب ــات تركي ــا /مجعه ــا
رمض ــان شش ــن -.ب ــروت :دار الكتاب اجلدي ــد 1402 ،هـ
(ع ــدة أجـ ـزاء).

فه ــرس املخطوط ــات املص ــورة :احلدي ــث وعلوم ــه /عب ــاس
عب ــدهللا كنَّ ــة -.القاهرة :معهد املخطوط ــات العربية1417 ،
هـ ،م ــج 425 :1ص.
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فه ــرس املخطوط ــات املص ــورة :التاري ــخ -.القاه ــرة :معهد
املخطوط ــات العربي ــة 1390 ،هـ ــ ،م ــج 2ق 325 :4ص.

فه ــرس خمطوط ــات مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي /يوس ــف
زي ــدان -.القاهرة :معه ــد املخطوطات العربية 1416 ،هـ.

فهرس املخطوطات العلمية احملفوظة بدار الكتب املصرية/
أش ــرف عل ــى إع ــداده ديفيد أ  .كن ــج -.القاهرة :اهليئة املصرية
العامة للكتاب 1401 ،هـ ،مج 781 :1ص.

م ــن ن ــوادر خمطوط ــات دار الكت ــب املصري ــة /دار الواثئ ــق
والكت ــب القومي ــة -.القاه ــرة :اهليئ ــة العام ــة ل ــدار الكت ــب،
 1419هـ ــ 167 ،ص.

فه ــرس املخطوط ــات الفارس ــية ال ــي تقتنيه ــا دار الكت ــب
ح ــى ع ــام  1963م -.القاه ــرة :دار الكت ــب والواثئ ــق
القومي ــة 1383 ،هـ ــ.

فه ــرس املخطوط ــات املص ــورة (ملح ــق) يف مكتب ــة معه ــد
الـ ـراث العلم ــي العريب /إعداد حممد ع ــزت عمر -.حلب:
جامع ــة حل ــب ،املعه ــد 1406 ،هـ ــ 215 ،ص.
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فه ــرس املخطوط ــات العربي ــة املص ــورة /مجع وإع ــداد حممد
عم ــان :اجلامع ــة
ع ــدانن البخي ــت ،نوف ــان رج ــا احلم ــودّ -.
األردني ــة ،مرك ــز الواثئ ــق واملخطوط ــات 1405 ،هـ ــ.

فه ــرس خمطوط ــات مكتب ــة األوق ــاف العام ــة يف املوص ــل/
س ــامل عبدالرزاق أمحد -.بغداد :وزارة األوقاف 1397 ،هـ.
البي ــاانت الس ــابقة خت ــص اجل ــزء اخلام ــس :خزائ ــن مدرس ــة
اخلي ــاط – األمحدي ــة.
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خمطوط ــات كربالء /س ــلمان ه ــادي الطعمة -.بغ ــداد :وزارة
الرتبي ــة 1393 ،هـ (جـ.)1

فه ــرس املخطوط ــات األصلي ــة يف مرك ــز املخطوط ــات
والـ ـراث والواثئ ــق التابع ــة للمش ــروع /وضع ــه حمم ــد ب ــن
إبراهي ــم الش ــيباين -.الكوي ــت :مش ــروع عب ــدهللا املب ــارك
الصب ــاح إلحي ــاء وإنق ــاذ الرتاث اإلس ــامي ابلتع ــاون مع مركز
املخطوط ــات والـ ـراث والواثئ ــق 1414 ،هـ ــ 187 ،ص.

دلي ــل خمطوطات اخلزاانت احلبس ــية /إع ــداد وزارة األوقاف
والش ــؤون اإلس ــامية -.الرابط :الوزارة 1422 ،هـ 2 ،مج.

فه ــرس املخطوط ــات العربي ــة يف مكتب ــة الكونغ ــرس
بواش ــنطن /ص ــاح الدي ــن املنج ــد -.ط -.2ب ــروت :دار
الكت ــاب اجلدي ــد1399 ،هـ ــ 70 ،ص.
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فه ــرس املخطوط ــات العربي ــة مبكتب ــة األم ــروزايان مبيالنو/
ص ــاح الدي ــن املنج ــد -.ب ــروت :دار الكت ــاب اجلدي ــد،
1380هـ ــ( ...ع ــدة أجـ ـزاء).

مجلة قديمة
(احلكمة :جملة إس ــامية علمية أدبية اجتماعية) لصاحبها
ندمي املالح.
ص ــدر الع ــدد األول منه ــا يف ش ــهر ربي ــع األول م ــن ع ــام
 1351ه ـ ـ (مت ــوز  1932م) .وق ــد أعي ــد طبعه ــا عل ــى هيئ ــة
كت ــاب ،وض ـ َّـم األجـ ـزاء م ــن األول إىل العاش ــر م ــن الس ــنة
األوىل  1351هـ ــ ،واجل ــزء األول م ــن الس ــنة الثاني ــة 1352
بعم ــان يف عام 1436
هـ ــ ،ص ــدر ع ــن دار ومكتب ــة الكندي ّ
هـ ــ ،وجمموعه ــا يف ( )601ص.
ق ــال يف أوهل ــا« :هذه جملة أمسيتها (احلكمة) ،ونوعت أحباثها
تفادي من اإلمالل وضياع
تعميم ــا للفائ ــدة ،وأوجزت عبارهتا ً
ً
الوق ــت ،وجل ــوت فيه ــا ظ ــام اجلم ــود والتقلي ــد بن ــور التفكري
احل ــر والدلي ــل الواض ــح ،وجعل ــت للدي ــن املنزل ــة العلي ــا منه ــا،
ذل ــك أبن ــه نور القلب ،وغ ــذاء الروح ،وذوب احلكمة ،ونثارة
العل ــم واألدب ،ودس ــتور التمدن الصحيح».
مث ذك ــر أن ــه خص ــص ج ــزءًا للتفس ــر ،وآخ ــر للفق ــه ،واثلثًــا
للعقي ــدة.
ق ــال« :أم ــا أحب ــاث غ ــر الدي ــن ،فق ــد عني ــت ابملفي ــد منه ــا،
خاص ــا للنق ــد األديب النزي ــه».
وعق ــدت فص ـ ًـا ًّ
وصاحبه ــا م ــن مواليد  1310هـ ،م ـ ِّ
ـدرس حمام ،من طرابلس
الش ــام ،تعل ــم هب ــا وابألزه ــر ،وخت ـ َّـرج يف مدرس ــة احلق ــوق
عم ــان ،وكان يعي ــش م ــن احملام ــاة.
ابلق ــدس ،مث توطَّــن َّ
وذك ــر الزركل ــي يف ترمجت ــه أن ــه كان مق ـ َّـرًب م ــن املل ــك عب ــدهللا
مل ــك األردن.
وألَّــف كتبً ــا ،منه ــا س ــتة مطبوع ــة ،وس ــتة ذك ــر أهن ــا مهيَّ ــأة
للطب ــع.
وتويف سنة  1393هـ 1973 ،م.
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سبب تأليف كتاب

الش ــيخ حمم ــد مصطفى ش ــليب عامل أزهري أص ــويل جليل ،من
أق ــدم أعض ــاء جمم ــع البحوث اإلس ــامية ،تتلم ــذ عليه آالف
ال حيص ــون م ــن الط ــاب يف اجلامع ــات ،منهم األس ــتاذ حممد
عاما ،حىت
س ــليم الع ـ ّـوا ،الذي اس ــتمرت صحبته مع ــه (ً )38
وفات ــه عام  1418هـ.
العوا عن كتابه املش ــهور «تعليل األحكام:
يتحدث األس ــتاذ ّ
ع ــرض وحتلي ــل لطريق ــة التعليل وتطوراهت ــا يف عصور االجتهاد
والتقلي ــد» وأن ل ــه قص ــة حكاه ــا املؤل ــف يف مقدم ــة الطبع ــة
الثاني ــة ل ــه س ــنة  1401هـ ــ ،وحاصله ــا أن الش ــيخ اس ــتعرض
موضوع ــا مناس ــبًا لرس ــالة
موضوع ــات كث ــرة ليخت ــار منه ــا
ً
يتق ــدم هب ــا لني ــل درج ــة الدكت ــوراه (العاملية من درجة أس ــتاذ)،
فاس ــتعصى علي ــه االختي ــار ،ح ــى كاد الي ــأس أن يتس ــرب إىل
نفسه .
وفوض أم ــره إىل هللا ،داعيًا إايه أن
ف ــرك التفك ــر يف املس ــألةَّ ،
يهدي ــه إىل م ــا يُذهب حريته.
كان ذلك يف أول ش ــهر رمضان من س ــنة  1361هـ ،وقبل
أن ينقض ــي الش ــهر رأى [يف املن ــام] أن ــه دخ ــل مكتب ــة كلي ــة
الشـ ـريعة ،فوج ــد فيه ــا حش ـ ًـدا م ــن الش ــيوخ والط ــاب ،وإذا
ـورا – يس ــرع إلي ــه
أبم ــن املكتب ــة – وكان رمح ــه هللا ش ـ ً
ـيخا وق ـ ً
ويناول ــه كتاب ــن ،أحدمه ــا مطب ــوع ،واآلخ ــر خمط ــوط ،ويق ــول
ل ــه :خ ــذ هذي ــن الكتاب ــن م ــن مراج ــع رس ــالتك .فق ــال ل ــه
الش ــيخ :إن ــي مل أخ ــر موض ــوع رس ــاليت بعد .فقال :رس ــالتك
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يف تعلي ــل األح ــكام!
يق ــول الش ــيخ :اس ــتيقظت بع ــد ه ــذه ال ــرؤاي وأان يف ح ــرة مم ــا
رأي ــت! ه ــل ه ــي رؤاي أم جم ــرد خاط ــر نفس ــي؟ وس ــرعان م ــا
ـتبعدت الث ــاين؛ ألن ــي مل أك ــن أفك ــر يف موض ــوع الرس ــالة،
اس ـ ُ
ومل يك ــن ه ــذا املوض ــوع ق ــد خطر ببايل من قب ــل ...مث حيكي
رمح ــه هللا ابق ــي قصة الرس ــالة..
ويذك ــر األس ــتاذ العـ ـوا أن رس ــالته تل ــك (تعلي ــل األح ــكام)
أول كت ــاب يف اتري ــخ العل ــم اإلس ــامي حيم ــل ه ــذا االس ــم،
مرجع ــا لكل ابح ــث يف األص ــول ،ويف املقاصد،
وأن ــه أصب ــح ً
ويف مساح ــة الشـ ـريعة ،وأصب ــح يش ــار إليه دون ذك ــر صاحبه،
فيق ــال :صاح ــب «تعلي ــل األح ــكام» ،ويقول الش ــيخ :وكأن
ذل ــك أضح ــى لقبً ــا جدي ـ ًـدا يل!
ق ــال التلمي ــذ الع ـ ّـوا :وم ــن طري ــف قص ــة ه ــذه الرس ــالة ال ــذي
مل ينش ــره ش ــيخنا ،م ــا َّ
حدث ــي ب ــه م ــن أن ــه عندم ــا قدَّمه ــا إىل
كلي ــة الشـ ـريعة ليح ــدد موع ـ ًـدا ملناقش ــتها ،بقي ــت ب ــن أي ــدي
أعض ــاء اللجن ــة املكلف ــة مبناقش ــتها س ــنة أو تزي ــد ،ومل يك ــن
ـودا آن ــذاك ،وأهنم اجتمعوا مـ ـرات عدة ،وكان رأي
ذل ــك معه ـ ً
ـرد الرس ــالة إىل صاحبه ــا ،ورأي ٍ
أقلية منهم ،أو
غالبيته ــم أن ت ـ َّ
ابألح ــرى واح ـ ٍـد ف ـ ٍ
ـرد منه ــم ،أهن ــا رس ــالة جي ــب أن ُت ــاز ،وأن
ِ
لرده ــا.
ـباب مقنع ــة ّ
عليه ــم أن يكتبـ ـوا أس ـ ً
فلم ــا مل جي ــدوا ش ــيئًا يس ـ ِّـوغ م ــا يري ــدون ،نوقش ــت الرس ــالة،
وانل ــت أول تقدي ــر (امتي ــاز) يف اتري ــخ كلي ــة الشـ ـريعة .وخ ــرج
م ــن الكلي ــة حمم ـ ًـول عل ــى أعن ــاق الطلب ــة ،بع ــد أن اس ــتمرت
مناقش ــته س ــاعات طويل ــة!
وغرب ــت،
ق ــال األس ــتاذ الع ـ ّـوا :وق ــد ش ـ َّـرقت ه ــذه الرس ــالة َّ
ـان أخرى ،يف جرأة بلغت
ـان ،ومنتحلة أحي ـ ً
منس ــوبة إلي ــه أحي ـ ً
نتح ــل كامل ــة بعنواهن ــا! يف إح ــدى ك ــرايت اجلامع ــات
أن تُ َ
داخ ــل مص ــر!
(ذك ــره األس ــتاذ العـ ـوا يف كتاب ــه :التعلي ــل ابحلكم ــة ،ال ــذي أصدرت ــه مؤسس ــة
الفرق ــان للـ ـراث اإلس ــامي بلن ــدن ع ــام  1436هـ ــ ،ص  75فم ــا بع ــد)

مؤ ِّلف ومؤ َّلفات
الفاتح علي حسنين

طبيب وانشط خريي إسالمي.
والدت ــه يف مدين ــة كرك ــوج بوالي ــة س ــنار يف الس ــودان ع ــام
 1366هـ ــ .خت ــرج يف كلي ــة الط ــب جبامع ــة بلغـ ـراد ،وحص ــل
عل ــى دبل ــوم األمـ ـراض الباطني ــة م ــن جامع ــة فين ــا ابلنمس ــا.
رئي ــس جمل ــس األمن ــاء جبمعي ــة املغارب ــة .أس ــس احت ــاد ط ــاب
املس ــلمني يف ش ــرق أورواب ،واجمللس اإلس ــامي لشرق أورواب،
واملدرس ــة العلي ــا إبقلي ــم بيه ــاج يف البوس ــنة ،ومدرس ــة الغ ــازي
عل ــي ع ــزت ب ــك إبس ــتانبول ،كم ــا أس ــس وكال ــة إغاث ــة الع ــامل
الثال ــث ومركزه ــا مدين ــة فينا ،وذكر املرتج ــم له أن هذه الوكالة
كان هل ــا الفض ــل بع ــد هللا يف إنش ــاء دولة البوس ــنة واهلرس ــك،
ودعم الوجود اإلس ــامي يف ش ــرق أورواب خاصة ،يف كل من
ألبانيا وكوس ــوفو.
وق ــام بطب ــع مع ــاين القرآن الكرمي بلغات :البوس ــنة واهلرس ــك،
وألبانيا ،وبلغاراي ،والتش ــيك ،ورومانيا .كما عمل على ترمجة
الكثري من الكتب اإلس ــامية إىل لغات أورواب الش ــرقية.
وأص ــدر جمل ــة (الش ــاهدة) ال ــي عني ــت أبخب ــار األقلي ــات
اإلس ــامية يف ش ــرق أورواب ،وأص ــدر كتبً ــا.
ول ــه ع ــدة مؤلف ــات يف األقلي ــات اإلس ــامية يف ش ــرق أورواب،
وأخ ــرى س ــودانية ،وهي:
	-األقليات اإلسالمية يف بلغاراي وبولندا واليوانن.
	-بلنة جزيرة الشيطان.
	-جسر على هنر الدرينا.
	-الطريق إىل فوجا.
	-ملعان الربوق يف سرية موالان أمحد زروق.
	-مأساة املسلمني يف بلغاراي.
	-من أعالم مغاربة السودان ( 2جـ).
	-موسوعة األسر املغاربية وأنساهبا يف السودان ( 6جـ).
	-اي أخت أندلس.
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فقه من كتاب
حب ــث علم ــي مفي ــد ،ص ــدر بعنـ ـوان «احلك ــم الش ــرعي ب ــن
النظري ــة والتطبي ــق» ،س ــعى في ــه مؤلف ــه لإلجابة ع ــن مجلة من
التس ــاؤالت املهم ــة ،منه ــا:
	-ما هي آلية استخراج األحكام من األدلة؟
	-وما هي الضوابط املنهجية لفهم األحكام الشرعية؟
ـليما :ما
فهما س ـ ً
	-وبعد معرفة احلكم الش ــرعي وفهمه ً
الس ــبيل إىل تطبيقه على الواقع؟
	-وم ــا املنه ــج ال ــذي حي ــدد طبيع ــة االجته ــاد التطبيق ــي
لألح ــكام الش ــرعية وتنزيله ــا عل ــى الوقائ ــع؟
	-وكيف استخدمه الفقهاء واألصوليون يف اجتهاداهتم؟
	-وكي ــف نفع ــل ذل ــك املنه ــج يف صياغ ــة األح ــكام
الش ــرعية وتقريبها إىل أفهام أو أذهان الناس ،وجعلها احلاكم
عل ــى تصرفاهت ــم ،واملهيمن ــة عل ــى جمـ ـرايت حياهت ــم ،لتحقي ــق
حاكمي ــة هللا عل ــى خلق ــه يف أرض ــه؟
ومما قاله املؤلف يف نتيجة حبثه:
إن تطبي ــق األح ــكام الش ــرعية ل ــه أدب منهج ــي ،وقواع ــد
ضابط ــة ،وأدوات حم ــددة س ــار عليه ــا الصحاب ــة والتابع ــون
والفقه ــاء م ــن بعده ــم ،ول ــه حض ــور يف املصنف ــات الفقهي ــة
واألصولي ــة...
وقال :األس ــس واملرتكزات اليت يقوم عليها املنهج التطبيقي:
ـليما م ــن حي ــث املب ــدأ ،بع ــد
فهم ــا س ـ ً
فه ــم احلك ــم الش ــرعي ً
تقري ــره ع ــن طري ــق األس ــاس االس ــتنباطي ،مث تص ــور الواقع ــة
كم ــا ه ــي ع ــن طريق األدوات اليت تش ــخصها بص ــورة دقيقة،
م ــع ض ــرورة فق ــه الواق ــع احملي ــط هب ــا ،ومعرفة مالبس ــاته ومدى
أتث ــره .مث حتقي ــق من ــاط املس ــألة ع ــن طري ــق تصنيفه ــا حت ــت
الب ــاب ال ــذي تن ــدرج حتت ــه ،أو احلك ــم الكلي الذي يش ــملها،
والتحق ــق م ــن صالحي ــة احمل ــل للتنزي ــل ،مث التأك ــد م ــن حتق ــق
املعي ،مع
احملل َّ
مقاص ــد الش ــارع م ــن احلكم عند تنزيله عل ــى ِّ
مالحظة ومتابعة عدم بروز آاثر جانبية حالية ،أو مس ــتقبلية
قريب ــة أو بعي ــدة ،تبط ــل مقاصد الش ــارع م ــن تفويت مصلحة
أعظ ــم ،أو جل ــب مفس ــدة أكرب.
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(كت ــاب :احلك ــم الش ــرعي ب ــن النظري ــة والتطبي ــق :دراس ــة أصولي ــة عل ــى ض ــوء
مقاص ــد الشـ ـريعة اإلس ــامية /عبدالرقي ــب صاحل الش ــامي -.ب ــروت :الرايض:
مركز مناء للبحوث والدراس ــات 1437 ،هـ 896 ،ص .أصله رس ــالة دكتوراه
م ــن جامع ــة أم درمان اإلس ــامية).

فتوى من كتاب
فت ــاوى البغوي :أيب حممد احلس ــن بن مس ــعود الفراء (ت
 516هـ ــ) /حتقي ــق مصطفى حممود األزه ــري -.الرايض:
دار اب ــن القي ــم؛ القاه ــرة :دار اب ــن عف ــان 1435 ،هـ ــ،
 496ص.

وهي جمموعة من األس ــئلة س ــئل عنها اإلمام البغوي فأجاب
عنه ــا عل ــى مذه ــب اإلم ــام الش ــافعي ،رمحهم ــا هللا ،مث ج ــاء
أح ــد طلبت ــه فالتمس ــها ومجعه ــا ورتبه ــا عل ــى تبوي ــب خمتص ــر
امل ــزين .وق ــد فع ــل ه ــذا اجلام ــع ذل ــك أس ــوة بش ــيخه البغ ــوي،
ـروروذي
ال ــذي التم ــس فت ــاوى ش ــيخه القاض ــي حس ــن امل ـ ُّ
ومجعه ــا ورتبه ــا ،فأج ــا وأف ــاد.
وأورد احملق ــق األدل ــة عل ــى صح ــة نس ــبة ه ــذه الفت ــاوى إلي ــه.
وذك ــر أهن ــا أحلق ــت بفت ــاوى اب ــن الص ــاح خط ــأ.
مثال من فتاويه:
مأكول؟
مذبوحا يف الصالة
حيوان
ً
طائرا أو ً
ً
لو َحل ً
ق ــال :إذا كان بع ــد تنقي ــة ابطن ــه جي ــوز ،وأم ــا قبل ــه ف ــا جي ــوز،
احلي ال تراعى جناس ــة ابطنه،
خب ــاف م ــا ل ــو محله حيًّ ــا؛ ألن َّ
وإذا م ــات فه ــو كق ــارورة فيها جناس ــة.
أيضا:
ومن هذه الفتاوى ً
شهرا ابالجتهاد؟
إذا اشتبه عليه شهر رمضان ،وصام ً
ـح صوم ــه ،وإن وافق قبل ــه فقوالن،
إن واف ــق بع ــد رمض ــان ص ـ َّ
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األص ــح :أن ال يص ــح.
ل ــو أُودع م ــن إنس ــان خامتًــا فجعل ــه يف أصبع ــه ،فتورم ــت
أصبعه ومل ميكن نزعه إال بكس ــر اخلامت ،فكس ــر أو قطع،
يف ضم ــان م ــن يكون؟
ق ــال :يف ضم ــان املودع؛ ألنه إن قصد به االس ــتعمال يضمن
ب ــا إش ــكال ،وإن مل يقص ــد االس ــتعمال ومل يكن متعـ ـ ِّد ًي فيه
أيض ــا م ــن ضمان ــه؛ ألن الكس ــر كان لتخلي ــص ملك ــه،
فه ــو ً
ٍ
أس ــها يف قِدر فكس ــره ،ومل يكن
كما لو أدخل بقرَة إنس ــان ر َ
م ــن أحدمه ــا تعـ ـ ّد ،جي ــب الضمان على صاح ــب الدابة؛ ألن
الكس ــر لتخليص ملكه.
إذا ص ــاح بداب ــة إنس ــان أو هيَّجها بثوبه فس ــقطت يف ماء
أو وه ــدة فهلكت؟
جي ــب الضم ــان ،كم ــا لو ص ــاح بصيب فم ــات ،وإن كان على
ظهره ــا إنس ــان فس ــقط م ــن فوقه ــا فالدي ــة على عاقلت ــه؛ ألنه
مس ــبب ،ول ــو خ ــرج من داره فنفرت م ــن دابة مل يضمن؛ ألنه
يتص ــرف يف ملكه.
حر أو عبد
ألق ــى خنامت ــه يف احلمام ،فزلق هبا ِرجل إنس ــان ّ
فانكسرت؟
ق ــال :يضم ــن إن كان ألق ــاه عل ــى املمر ،ويف العبد جيب أرش
النقصان.
روي أن الن ــي صل ــى هللا عليه وس ــلم هنى عن القزع ،فهل
يعصي الرجل بفعله؟
ق ــال :ه ــو هن ــي أدب ال يعص ــي ب ــه ،كم ــا ج ــاء النه ــي ع ــن
االس ــتنجاء ابليمني ،واملش ــي يف النعل الواحدة ،واالضطجاع
على البطن ،وحنوها ،إال أن يسمع احلديث فيقصد خمالفته.
(فتاوى البغوي ،ص .)370 ،368 ،367 ،364 ،256 ،123

تذكير من كتاب
توص ــل ابح ــث من خالل كتابه «أحادي ــث وآاثر رفع اليدين
يف الدع ــاء» إىل ثب ــوت رف ــع اليدي ــن ابلدع ــاء ع ــن النيب صلى
ومكان.
زمان
ً
هللا عليه وس ــلم يف عدة مواطن ،بعدة هيئاتً ،
وذكر أن إنكار رفع اليدين يف الدعاء من البعض تسـ ـبَّب يف
ت ــرك س ــنن يف بع ــض مواضع رف ــع اليدين يف الدعاء واندثرت،
وق ـ َّـل م ــن يفعله ــا الي ــوم ،ورمب ــا أُنك ــر عل ــى م ــن يفعله ــا جلهل
املنكر بس ــنِّيتها ،وهذه الس ــنن هي:
	-الدعاء ابلنظر إىل السماء دون رفع اليدين.
	-االستعاذة بظاهر اليدين.
	-اإلشارة ابإلصبع يف الدعاء.
صب الداعي يديه بعد الدعاء على املدعو له.
	ُّ -
للمهدي أو من صنع معروفًا.
	-رفع اليدين ابلدعاء ُ
	-رفع اليدين ابلدعاء عند اإلساءة للغري.
	-رفع اليدين ابلدعاء ملن دخل يف اإلسالم
	-رفع اليدين ابلدعاء عند اإلنكار.
	-رفع اليدين عند الرغبة يف رؤية عزيز قبل املوت.
	-رفع اليدين ابلدعاء عند زايرة القبور ولعموم املوتى.
	-رفع اليدين ابلدعاء لطلب السعة يف املسكن.
	-رفع اليدين ابلدعاء عند رؤية الكعبة واملشاعر.
	-رفع اليدين ابلدعاء على الصفا.
	-رفع اليدين ابلدعاء عند اجلمرة األوىل والثانية.
	-رفع اليدين ابلدعاء يف خطبة احلج مبىن.
	-رفع اليدين ابلدعاء يف صالة الكسوف.
	-رفع اليدين ابلدعاء عند الرقية.
	-الوضوء عند إرادة الدعاء.
	-مجع الرجل أهل بيته والدعاء برفع اليدين.
(أحادي ــث وآاثر رف ــع اليدي ــن يف الدع ــاء /مج ــع ودراس ــة وختري ــج عبدالغف ــار بن
حمم ــد محي ــدة ،ص  332فم ــا بعد).

37

فائدة من كتاب
«القواع ــد الفقهي ــة املرش ــدة للعم ــل اخلريي» كت ــاب مفيد
يف ابب ــه ،ألف ــه األس ــتاذ هاين بن عب ــدهللا اجلبري ،وأصدره مركز
البي ــان للبح ــوث والدراس ــات يف الـ ـرايض ع ــام  1437هـ ــ،
ويق ــع يف  137ص.
وق ــد جعل ــه يف أربع ــة فص ــول ،أورد حت ــت كل فص ــل قواع ــد
موضوع ــه املرش ــدة لتطبيقات ــه ،واس ــتعرض مجل ــة م ــن الص ــور
واألمثل ــة واملس ــائل ال ــي ميك ــن تفريعه ــا عليه ــا أو التمثي ــل هب ــا
عل ــى القاع ــدة ،أو اس ــتنباط حكمه ــا م ــن القاع ــدة.
وقد أورد يف الفصل األول القواعد الفقهية اخلمس الكربى،
وهي:
	-األمور مبقاصدها.
	-ال ضرر وال ضرار.
	-العادة حمكمة.
	-املشقة جتلب التيسري.
	-اليقني ال يزول ابلشك.
وعنـ ـوان الفص ــل الثاين :القواعد املتعلق ــة بتنمية املوارد املالية،
وحتت ــه ( )11قاعدة ،هي:
	-األصل يف الصدقات أن يعترب عني املنصوص عليه.
	-األص ــل أن م ــن وجب ــت علي ــه الصدق ــة إذا تص ــدق عل ــى
وج ــه يس ــتوىف ب ــه مـ ـراد الن ــص من ــه ،أجـ ـزأه عم ــا وج ــب
عليه .
	-التقديرات ابهبا التوقيف.
	-ف ــرض الع ــن ال ي ــرك ابلنافل ــة أو مب ــا ه ــو م ــن ف ــروض
الكفا ي ــة.
	-ش ــرط الواق ــف كن ــص الش ــارع يف وج ــوب العم ــل ب ــه ويف
املفه ــوم والداللة.
	-ال عربة ابلداللة يف مقابل التصريح.
	-للوسائل أحكام املقاصد.
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	-يغتفر يف الوسائل ما ال يغتفر يف املقاصد.
	-املـُلك اخلبيث سبيله التصدق به.
	-يص ــح اس ــتثناء منفع ــة الع ــن املنتق ــل ملكه ــا م ــن انقله ــا
م ــدة معلوم ــة.
	-تبدل سبب امللك قائم مقام تبدل الذات.
والفص ــل الثال ــث عنوان ــه :القواع ــد املتعلق ــة بتثم ــر األمـ ـوال
وصرفه ــا ،وحتت ــه ( )18قاع ــدة فقهي ــة ،ه ــي:
	-املسلمون تتكافأ دماؤهم.
	-إذا تع ــارض اإلعط ــاء واحلرم ــان قـ ـ ّدم اإلعط ــاء ،إذا كان
التع ــارض ال ترجي ــح في ــه.
	-إذا تقاب ــل عم ــان أحدمه ــا ذو ش ــرف يف نفس ــه وه ــو
واح ــد ،واآلخ ــر ذو تع ــدد يف نفس ــه وكث ــرة ،فأيهم ــا أرج ــح؟
	-إذا أمكن مراعاة احلقني ال يشتغل ابلرتجيح.
	-الضرورات تبيح احملظورات.
	-الضرورة تقدر بقدرها.
	-األصل عند اجتماع احلقوق أن يبدأ ابألهم.
	-اإلنفاق ال حيتمل التأخري.
مفيدا.
	-إمنا يؤمر ابالنتظار إذا كان ً
	-أتخري العبادة املؤقتة عن وقتها يكون تفويتًا ألدائها.
	-تكثري الفائدة مما يرجح املصري إليه.
	-الفضيل ــة املتعلق ــة هبيئ ــة العب ــادة – أو بنف ــس العب ــادة –
أوىل م ــن املتعلق ــة مبكاهن ــا.
	-التص ــرف عل ــى الرعي ــة منوط ابملصلح ــة ،أو كل متصرف
ع ــن الغ ــر فعليه أن يتص ــرف ابملصلحة.
	-اإلحسان إىل األبرار أوىل من اإلحسان للفجار.
	-امليسور ال يسقط ابملعسور.
	-املعروف عرفًا كاملشروط شرطًا.
	-استعمال الناس حجة جيب العمل هبا.

	-كل شرط خالف أصول الشريعة فهو ابطل.
والفص ــل األخ ــر عنوان ــه :قواع ــد تنظي ــم منظم ــات العم ــل
أيض ــا ( )18قاع ــدة فقهية ،هي:
اخل ــري وأخالقيات ــه ،وحتت ــه ً
	-التنزه عن مواطن الريبة أوىل.
	-اخلروج من اخلالف مستحب.
	-اخلطأ ال يستدام ولكن يرجع عنه.
	-خري األمور أوساطها.
	-طالب الوالية ال َّ
يول.
	-الفتوى يف حق غري اجملتهد مبنزلة االجتهاد.
	-كل طاع ــة ال تص ــل إليه ــا إال مبعصي ــة ال جي ــوز اإلق ــدام
عليها .
	-كل م ــا كان منهيًّ ــا عن ــه للذريع ــة فإن ــه يُفع ــل ألج ــل
املصلح ــة الراجح ــة.
	-إذا تبني عدم إفضاء الوسيلة إىل املقصود بطل اعتبارها.
	-ال طاعة للمخلوق يف معصية اخلالق.
	-املسلم ملتزم أبحكام اإلسالم حيثما يكون.
	-يقدم يف الوالية يف كل موطن من هو أقوم مبصاحلها.
	-ال إنكار يف املسائل االجتهادية.
	-ازدحام املصاحل واملفاسد يوجب الرتجيح.
	-اجلواز الشرعي ينايف الضمان.
	-ما على احملسنني من سبيل.
	-اخليانة ال تتجزأ.
	-الوالية اخلاصة أقوى من الوالية العامة.

39

لقطة من كتاب
يقول العالمة أبو عبدهللا حممد بن الطيب الفاسي (ت
 1170هـ) يف رحلته إىل احلج ،وهو يؤدي مناسكه بشوق
وحمبة زائدة:
 ...وكلما جددت النظر يف حماسن البيت الشريف ،كدت
أن أغيب عن الوجود..
علي من نفحات البيت
وكلما نظرت ميينًا ومشاال ،وهبَّت َّ
صبًّا ومشاال ،أنشدت وقد ِملت من ِ
الوجد مماال:
ُ
ُ
أابطح مكةَ حويل وما
هذي ُ
مجعت مشاعرها من احل ِ
رمات
َْ
ُ
ُ
لبيك تلبيةَ امرئٍ
أدعو هبا َ
ِ
األزمات
اخلالص هبا من
يرجو
َ
ابب بين شيبة ،ويف قليب ما ال أكيفهُ من اهليبة،
مث
ُ
جتاوزت َ
ت
أمحر وأسود ،و َّ
َّ
َّبت َّ
كب ُ
احلجر األسود ،وجن ُ
وتيم ُ
كل َ
مت َ
وشرعت يف الطواف
البيت عن يساري
وقبَّلت،
ُ
وجعلت َ
ُ
الوجود
فرغت من طواف القدوم ،واستشعرت
َ
وأقبلت ،حىت ُ
كنت أمتثَّل يف
كنت من الذهول يف حيِّز املعدوم ،ورمبا ُ
وقد ُ
ِ
ِ
الدانية القطاف،
األلطاف
جالبيب
ست
املطاف ،وقد أُلبِ ُ
َ
بقول ابن رشيد البغدادي:
وكم ٍ
فرحة لطو ِ
لذة أو ٍ
افه
ِ
فلله ما أحلى الطو َ
اف وأهناهُ
بت هلا األقطار،
ورمبا أتوجه إىل هللا يف نيل األوطار ،اليت ُج ُ
وأمحده على أن سكن القلب يف ِ
حرمه وطاملا إليه طار ،وأجلأُ
َ ُ
إليه فيما ارتكبته من األخطار.
أتملت ُحسن مجال الكعبة الباهر ،فأنشدهتا قول من
ورمبا
ُ
أقبل عليها ابلنداء الظاهر:
اي كعبـ ـةَ هللا ك ــم م ــن عاش ـ ٍـق قُت ــا
ِ
ـل م ــا وص ــا
ش ــوقًا إلي ــك ور َام الوص ـ َ
ـزون ومكتئبً ــا
ُيس ــي ويصب ــح حم ـ ً
ـل واألوط ــا َن والطَّلَ ــا
ويَهج ـ ُـر األه ـ َ
لـ ِ
ـوالك م ــا س ـ ِ
ـرت الركب ــا ُن م ــن ط ـ ٍ
ـرب
ـهل وال جب ــا
ـت س ـ ً
كال وال قطع ـ ْ
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كل ضي ـ ٍـق في ـ ِ
ـك متَّس ـ ًـعا
وال رأت َّ
كال وال خ ـ َّ
كل م ــا ثق ــا
ـف عنه ــا ُّ
ابع ــوا النف ــوس رخيص ــا يف ه ـ ِ
ـواك وم ــا
ً
َ
ِ
ـوس بوص ـ ٍـل من ــك إن حص ــا
تغل ــو النف ـ ُ
ٍ
مبقاومة وال
تعدل
أطيب هذه األوقات املباركة ،اليت ال ُ
فيا ما َ
مشاركة،
واي ما َّ
ألذ ما لقيناهُ عند تقبيل احلجر من االزدحام ،و ِ
املنهل
العذب كثري الزحام،
واي ما أقصر الوقوف وإن طال ابمللتزم ،واي ما َّ
ألذ الورود من
ماء زمزم،
واي ما أحسن التمتع يف احلِ ْج ِر بال حجر،
واي ما أكمل األماين ،ابلوقوف حول الركن اليماين،
واي ما أقرب الدعاءَ يف تلك األماكن لإلجابة ،واي ما أسعد
من أكرمه مواله فجاء به إىل بيته احلرام و َّلب دعاءهُ وأجابه.
(ابختصار من :الرحلة احلجازية /أليب عبدهللا حممد بن الطيب الشرقي
الفاسي؛ حتقيق نور الدين سويد -.أبو ظيب :دار السويدي 1435 ،هـ ،ص
.)380 – 377

باختصار من كتاب
يف فض ــل اللس ــان الع ــريب وأدلت ــه كت ــب األس ــتاذ انص ــر ب ــن
عبدالرمح ــن اخلن ــن ،األس ــتاذ يف قس ــم البالغ ــة والنق ــد ومنهج
األدب اإلس ــامي بكلي ــة اللغ ــة العربي ــة يف جامع ــة اإلم ــام
ابلـ ـرايض ،كت ــب يف نتائ ــج حبث ــه «حف ــظ العربي ــة م ــن حفظ
الدي ــن» م ــا ملخص ــه:
	-اللغ ــة العربي ــة أكم ــل اللغ ــات ،وأش ــرفها ،وأمتنه ــا،
وأمكنه ــا يف نق ــل املع ــاين ،والتعب ــر ع ــن املقاص ــد ،والتصوي ــر
للمش ــاعر ،يش ــهد لذل ــك اصطف ــاء هللا تع ــاىل هل ــا.
	-ش ــرف العربي ــة وعل ـ ّـو ش ــأهنا وق ــع له من إنـ ـزال الوحي
الك ــرمي بلس ــاهنا ،وارتب ــاط معانيه جبالل ــة ألفاظها ،حىت أصبح
ودليل
ـرن هب ــا ،وص ــارت ه ــي علَ ًما علي ــهً ،
دي ــن اإلس ــام مق ـ ً
إليه.
	-مل تع ــد اللغ ــة العربي ــة بع ــد ن ــزول الق ــرآن هب ــا خاص ــة
ابلع ــرب ،منحص ــرة يف ألس ــنتهم ،أو مقتص ــرة عل ــى أقاليمهم،
ب ــل أصبح ــت لغ ــة حضارية عاملية ،تس ــر مع س ــر اإلس ــام،
وتعليم ــا ،وحت ــد ًث وأتلي ًفا.
وتنتق ــل م ــع األقـ ـوام ،تدينً ــا ً
ـمو الروحي ،والكمال البياين،
	-العربية مجعت بني الس ـ ّ
واجلم ــال الص ــويت ،واليس ــر املع ــريف ،مم ــا ش ــهد ب ــه واقعه ــا،
والدارس ــون هل ــا م ــن غ ــر أهلها.
تعه ــد
	-أعظ ــم كرام ــة أك ــرم هللا تع ــاىل العربي ــة هب ــا أن َّ
حبفظه ــا ،يف آي ــة مجع ــت عناص ــر التوكي ــد يف نظمه ــا ،قائ ـ ًـا:
{إِ َّن َْن ُن نـََّزلْنَا ال ِّذ ْكَر َوإِ َّن لَهُ َلَافِظُو َن} [س ــورة احلِجر ،]9:
ومن ِ
ِ
ظ اللس ــان
الزم حفظ الذكر الذي أنزله هللا بلس ــاهنا حف ُ
نفس ــه الناطق به ،فتضمن النص احلكيم حف َظ القرآن الكرمي
ظ الس ــنة املطه ــرة بدالل ــة التضم ــن،
بدالل ــة املنط ــوق ،وحفـ ـ َ
لكون ــه يف مع ــى الذك ــر ،وألهن ــا مبيِّنـ ـةٌ للق ــرآن ،وحفـ ـ َظ العربية
لكوهن ــا وعاءمه ــا ولس ــاهنما للعاملني.
	-اإلعج ــاز الق ــرآين املتمث ــل يف حت ــدي الثقل ــن م ــدى
األزم ــان عل ــى أن أيتـ ـوا مبث ــل ه ــذا الق ــرآن ول ــو اجتمعـ ـوا ل ــه،
يع ـ ُّـد دلي ـ ًـا آخر على خل ــود العربية ومتام حفظه ــا ،الرتباطها
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ـلوب.
ونظما وأس ـ ً
ابإلعج ــاز ،واعتم ــاده عليه ــا ،لفظًــا ومعىنً ،
	-الش ــرف ال ــذي َّتوج ــهُ هللا للعربي ــة ال يقتص ــر عليه ــا،
وتعليم ــا ،وحبثًــا
تعلم ــا
وإمن ــا ميت ـ ُّـد لين ــال َّ
ً
كل مش ــتغل هب ــاً ،
وأتلي ًف ــا ،ويرتف ــع ق ــدره ويعظم أجره على قدر إخالصه وعظم
ج ــده واجته ــاده ،وامت ــداد عم ــوم نفع ــه.
	-تع ـ ُّـد العربي ــة أص ـ ًـا أصي ـ ًـا م ــن أص ــول فه ــم الدي ــن،
ف مـ ـر ُاد هللا تع ــاىل بكالم ـ ِـه إال هب ــا ،وال تُفهم دالالت
ال يُع ـ َـر ُ
القرآن والسنة إال من خالل فهم دالالت املعاين يف نظمها،
ول ــو أح ــاط إنس ــان بلغ ــات أه ــل األرض إال العربي ــة مل يفه ــم
الدي ــن ،ول ــو جهل العارف ب ــدالالت العربية اللغات األخرى
مل يس ــلبه ذلك ش ــيئًا يف اجلانب الش ــرعي.
ذم العلماء املعتربون اجلهل بلغة العرب...
ولذلك َّ

مقتطفات من كتاب
	-ال أح ــد يضم ــن رزق ــه ومس ــتقبله؛ ألن ال ــذي يتكفل
ابل ــرزق ه ــو هللا وح ــده ،وال رازق سـ ـواه.
	-بس ــط ال ــرزق وتضييق ــه بيد هللا وح ــده ،وال تالزم بني
حمب ــة هللا للعب ــد وبني بس ــط الرزق.
	-ال يُطلَب الرزق ابملعاصي.
ط يف رزق ــه،
بسـ ـ ُ
	-م ــن كان عل ــى املعصي ــة ً
قائم ــا وه ــو يُ َ
فليح ــذر م ــن اس ــتدراج هللا ل ــه.
	-نظم ــت الشـ ـريعة س ــبيل ابتغ ــاء ال ــرزق ،ومنع ــت
حرم ــت الـ ـراب والرش ــا
م ــن أكل أمـ ـوال الن ــاس ابلباط ــل ،كم ــا َّ
واالحت ــكار والتطفي ــف يف امليـ ـزان ..وهنت ع ــن إضاعة املال،
وع ــن التبذي ــر واإلسـ ـراف.
	-عل ــى اإلنس ــان أن حي ــذر فتن ــة امل ــال ،أبن ال يطغَ ــى
وال يتك ــر ،كم ــا حي ــذر الش ــح؛ ألنه طريق لله ــاك .وعليه أن
يش ــكر هللا عل ــى نعمه.
خمرج ــا ،وم ــن يت ــوكل عل ــى هللا
	-م ــن يتَّ ـ ِـق هللا جيع ــل ل ــه ً
حق التوكل س ــيقت إليك
كلت على هللا َّ
فهو حس ــبه ،فإذا تو َ
األرزاق.
	-مم ــا جيل ــب الربك ــة يف الرزق وينميه :اإلنفاق يف س ــبيل
هللا ،واالس ــتغفار ،وصلة الرحم.
(مقتطف ــات م ــن خامت ــة كت ــاب «أبـ ـواب ال ــرزق» /نـ ـوار الش ــلي ،دار الس ــام
ابلقاه ــرة)
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مؤتمر في كتاب
حب ــوث مؤمت ــر الفتوى واستشـ ـراف املس ــتقبل :حب ــوث علمية
َّ
حمكمة -.بريدة ،السعودية :جامعة القصيم ،د .ت 5 ،مج.
مؤمتر نظمته جامعة القصيم بتاريخ 1434 /6 /21 – 20
هـ ،وصدرت أعماله يف مخس ــة جملدات ضخمة ،رمبا يف عام
 1437هـ ،وقد دارت موضوعاته يف ثالثة حماور ،هي:
	-الفتوى :املفهوم واملنهج:
 ١مفهوم الفتوى. ٢مناهج الفتوى. ٣الفتوى وفهم النص الشرعي. ٤الفتوى بني االنضباط واالضطراب. ٥تعارض الفتوىصناعة املفيت:
 ١البناء العلمي للمفيت. ٢املهارات. ٣املؤثرات. ٤الكليات الشرعية وإعداد املفيت. ٥املفيت والعلوم املعاصرة.منهج الفتوى يف القضااي املعاصرة:
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-

١الفتوى يف القضااي العقدية.
٢الفتاوى يف القضااي الفقهية.
٣الفتوى يف قضااي السياسة الشرعية.
٤الفتوى يف قضااي األقليات اإلسالمية.

من عناوين حبوث احملور األول:
	-الش ــذوذ يف الفت ــوى :مفهوم ــه وأس ــبابه وآاثره ومعاي ــره
ووس ــائل عالج ــه /ص ــاح الدي ــن طل ــب س ــامة.
	-استشـ ـراف املس ــتقبل يف فتاوى رس ــول هللا صلى هللا عليه
وس ــلم :دراس ــة يف ضوء الس ــنة النبوية /حممد س ــيد أمحد
شحاتة.
	-الفت ــوى يف املس ــائل املتوقع ــة /عبدالرمح ــن ب ــن عب ــدهللا
الرباهي ــم.
	-الفتوى عرب وس ــائل التقنية احلديثة :حكمها وضوابطها/
جالل حممد السميعي.
	-سلطة ويل األمر يف الفتوى /إبراهيم حممد السهلي.
	-الرتخ ــص يف الفت ــوى :دراس ــة أتصيلي ــة تطبيقي ــة /صفـ ـوان
عل ــي عضيبات.

	-تع ــارض الفت ــوى :املنهجي ــة واحلل ــول العملي ــة /عم ــر ب ــن
س ــعيد آل مبط ــي.
ومن حبوث احملور الثاين:
أمنوذج ــا /عثم ــان حمم ــد
	-إع ــداد املف ــي املعاص ــر :ماليـ ـزاي
ً
عثم ــان.
	-صناع ــة املف ــي من خالل التنمية املهارية /حممود إمساعيل
مشعل.
	-وسائل تنمية ملكة اإلفتاء /عبدالعزيز بن عبدهللا النملة.
	-اإلفت ــاء ب ــن فق ــه الواق ــع وفق ــه الواج ــب /س ــعيد حمم ــد
الص ــاوي.
ومن حبوث احملور الثالث:
	-الفت ــوى يف املتغـ ـرات وضواب ــط االجته ــاد /ص ــاحل ب ــن
عب ــدهللا ب ــن محي ــد.
	-فق ــه النـ ـوازل وفق ــه الواق ــع :مقارب ــة الضواب ــط والش ــروط/
عبداجملي ــد قاس ــم عبداجملي ــد.
	-الفتوى يف القضااي العقدية /زايد بن محد العامر.
	-أث ــر الفت ــوى الش ــرعية يف الدع ــوة اإلس ــامية املعاص ــرة/
بس ــيوين حنيل ــة.
	-فت ــاوى التموي ــل اإلس ــامي املعاص ــرة /أزه ــري عثم ــان
إبراهي ــم.
	-مش ــروع مق ــرح لضب ــط ممارس ــات الفت ــوى يف الفق ــه
اإلس ــامي /معتم ــد عل ــي أمح ــد.
	-ضواب ــط الفت ــوى يف أح ــكام املس ــائل الطبي ــة املعاص ــرة/
عب ــاس أمح ــد الب ــاز.
	-منهج الفتوى يف قضااي احلِسبة /حسن بن علي قرشي.
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مؤمتر آخر
عُق ــد «املؤمت ــر األول لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها»
يف إس ــتانبول ع ــام  1436ه ـ ـ ( 2015م) بتنظي ــم وإشـ ـراف
من معهد قاصد لتعليم اللغات ابألردن ،ومؤسسة اصطنبول
للتعلي ــم واألحب ــاث (إيث ــار) برتكي ــا ،وجامع ــة النج ــاح الوطني ــة
بنابلس.

وجاءت أوراق املؤمتر ودراس ــاته يف س ــياق معاجلة املش ــكالت
ـرا م ــن اجلامع ــات ومراك ــز تعلي ــم
والعقب ــات ال ــي تواج ــه كث ـ ً
العربي ــة ،وم ــن أه ــم تل ــك العقب ــات :ضع ــف أتهيل األس ــاتذة
املبدع ــن ،وع ــدم وج ــود منه ــاج ق ــوي خي ــدم احتياج ــات
الط ــاب ،ويل ــي تش ــوقهم ورغبته ــم يف تعلم اللغ ــة العربية ،مع
غي ــاب أس ــاليب التدري ــس احلديث ــة داخ ــل الغرف ــة التدريس ــية.
ـتكمال للجهود املبذولة لتحس ــن
وج ــاءت أعم ــال املؤمتر اس ـ ً
تعلي ــم العربي ــة للناطق ــن بغريه ــا وتطويره ــا يف الع ــامل ،ال س ــيما
مع االنتش ــار الواس ــع لتعلي ــم العربية.
وق ــد ص ــدرت البح ــوث ال ــي قدم ــت للمؤمت ــر ووافق ــت عليها
اللجن ــة العلمي ــة يف كت ــاب مح ــل عنـ ـوان:

تعلي ــم اللغ ــة العربي ــة للناطق ــن بغريها :ال ــرؤى والتجارب/
حتري ــر خال ــد حس ــن أبو عمش ــة ،رائ ــد عبدالرحي ــم ،أمحد
عم ــان :كن ــوز املعرف ــة للنش ــر 1436 ،هـ ــ،
صنوب ــرّ -.
 800ص.
وغطت أحباث املؤمتر املوضوعات واجملاالت اآلتية:
	-معلم العربية للناطقني بغريها :إعداده وأتهيله وتكوينه.
ونقدا وأتلي ًفا.
عرضا ً
	-املناهج التعليميةً :
	-طرائق وأساليب تدريسية إبداعية يف تعليم العربية.
	-استخدام التقنية يف الغرفة الصفية.
	-مذاه ــب جدي ــدة يف تعلي ــم العربي ــة :التدري ــس املب ــي على
املضم ــون وامله ــام اللغوية.
	-تدري ــس امله ــارات اخلمس ــة :القـ ـراءة والكتاب ــة واالس ــتماع
واحملادث ــة والثقافة.
	-تدريس العربية للناطقني بغريها ألغراض خاصة.
	-جتارب انجحة يف تعليم العربية للناطقني بغريها.
من عناوين هذه البحوث:
	-امتح ــان الكف ــاءة العامل ــي للغ ــة العربي ــة للناطق ــن بغريها:
أمنوذج ــا /رائ ــد عبدالرحيم.
مه ــارة الكتاب ــة
ً
معلم ــا للعربي ــة للناطق ــن بغريه ــا؟
	-م ــن يصل ــح أن يك ــون ً
دراس ــة يف معاي ــر (خصائ ــص) معل ــم العربي ــة للناطق ــن
منوذجا/..
بغريها يف ضوء املعايري الدولية :اإلطار األوريب ً
خال ــد حس ــن أبو عمش ــة.
	-مش ــاريع تطبيقي ــة تنموي ــة ملرك ــز العربي ــة ال ــدويل يف خدم ــة
العربي ــة /إبراهي ــم احلاللش ــة.
	-منه ــج اللغ ــة العربي ــة حس ــب اإلط ــار املرجع ــي األورويب
منوذج ــا /حمم ــد حق ــي
املش ــرك للغ ــات :منه ــج «لي ــل» ً
صوتش ــن.
	-اللغة العربية ألغراض طبية /نور جويل جميد.
	-عوام ــل وعناص ــر تيس ــر وتعس ــر تعلي ــم اللغ ــة العربي ــة
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للناطق ــن ابإلس ــبانية /نيق ــوالس روي ــز نب ــوت.
	-جت ــارب عملي ــة يف تعلي ــم الش ــعر الع ــريب احلدي ــث وتعلم ــه
للناطق ــن بغ ــر العربي ــة /انج ــح أب ــو عرايب.
	-تعلي ــم العربي ــة لغ ــر الناطق ــن هبا بني ثالثة مناذج /غس ــان
حسن الشاطر.
	-دور دم ــاغ املتعل ــم يف حتدي ــد طريق ــة تعلي ــم اللغة /أشـ ـواق
حمم ــد ص ــاحل كنايل.
	-تقني ــات إبداعي ــة يف تدري ــس امله ــارات اللغوي ــة والرفع من
الكف ــاءة التواصلي ــة لط ــاب العربي ــة /حمم ــد إمساعيل ــي
علوي.
	-أس ــاليب يف تطوي ــر مه ــارة احملادث ــة للمس ــتوايت العلي ــا
(املتمي ــز ،املتف ــوق) /س ــاجدة س ــامل أب ــو س ــيف.

ندوة في كتاب
نظم ــت الرابط ــة احملمدي ــة للعلماء ندوة علمي ــة دولية يف يومي
 5و  6من ش ــهر ش ــعبان عام  1435هـ حول موضوع
« الق ــرآن الك ــرمي ورؤية العامل» وص ــدرت أعماهلا يف كتاب
محل عنوان:
الق ــرآن الك ــرمي ورؤي ــة العامل :مس ــارات التفك ــر والتدبري/
حترير عبدالس ــام طويل؛ تنس ــيق حممد املنت ــار -.الرابط:
الرابط ــة احملمدي ــة للعلم ــاء 1436 ،هـ 87 ،400 ،ص.
ومن حبوث هذه الندوة:
	-الرؤي ــة الكوني ــة احلضارية القرآني ــة :املفاهيم واملبادئ/
عب ــدهللا هيتوت.
	-ع ــن التم ــدن والع ــامل :ج ــدل الفط ــرة واإلنس ــانية /هبة
رؤوف ع ــزت.
	-الرؤي ــة الكلي ــة ب ــن الفلس ــفة والدي ــن :نظري ــة املعرف ــة
ورؤى الع ــامل /عبدالس ــام طوي ــل.
	-رؤي ــة الق ــرآن للع ــامل :األمهي ــة ،التعري ــف والقض ــااي/
حمم ــد احلس ــن برمي ــة.
	-املعم ــار املنظوم ــي للرؤي ــة العمرانية يف الق ــرآن الكرمي/
رش ــيدة غزواين.
	-البق ــاء والص ــاح واملعرف ــة :أي ــة عالق ــة؟ أتم ــات يف
الس ــنن الكوني ــة يف الق ــرآن الك ــرمي /كلثوم ــة دخ ــوش.
	-القرآن والنساء :رؤية مشولية /أمساء املرابط.
	-االخت ــاف ومفه ــوم التماي ــز يف الق ــرآن الك ــرمي/
إمساعي ــل احلس ــي.
	-موقعي ــة اجلم ــال يف الرؤي ــة املعرفي ــة للق ــرآن الك ــرمي/
حمم ــد إقب ــال ع ــروي.
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بحوث في كتاب
حبوث فقهية
م ــن الكت ــب ال ــي صدرت حديثًا عن «مرك ــز التميز البحثي
يف فق ــه القض ــااي املعاص ــرة» ،التابع جلامع ــة اإلمام حممد بن
س ــعود اإلسالمية ابلرايض:
أدل ــة القبل ــة اإللكرتوني ــة /عب ــدهللا ب ــن غديِّــر التوجي ــري،
أمح ــد ب ــن عب ــدهللا اليوس ــف 1432 ،هـ ــ 156 ،ص.

وج ــد اآلن م ــن اآلالت الدقيق ــة ال ــي يس ــتدل هب ــا عل ــى جهة
القبل ــة ،بضواب ــط وش ــروط ذك ــرت يف صل ــب البح ــث ،وه ــي
ابختص ــار:
	-كوهنا جمربة اإلصابة.
	-التأكد من صحة قراءهتا وداللتها.
	-ك ــون املس ــتخدم هل ــا مم ــا جيي ــد التعام ــل معه ــا بطريقة
صحيحة .
	-أال توجد عالمة أقوى منها.
	-أال ختالف عالمة أقوى منها.
	-أن يطمئن املستعمل لصحة اجلهة.
	-التأكد من صالح اآللة وسالمتها.
	-مراع ــاة الظ ــروف واملؤثرات اخلارجي ــة ،كعمل األقمار
ال ــي يتعام ــل معه ــا ،ال ــي تؤثر على صح ــة قراءهتا.
ن ــوازل املال املوق ــوف /عبداحلكيم بلمهدي 1436 ،هـ،
 130ص.

يبح ــث يف حماول ــة االهت ــداء إىل جه ــة القبل ــة (الكعب ــة) ع ــن
طريق استخدام االتصاالت وتقنية املعلومات ،مثل البوصلة،
واجلارم ــن ،واهلات ــف النق ــال ،واخلرائ ــط اجلوي ــة ،واإلنرتن ــت..
وغريه ــا م ــن وس ــائل االتص ــال اإللكرتوين.
واملـ ـراد م ــن البح ــث :معرف ــة م ــدى إمكاني ــة االس ــتفادة م ــن
تقني ــة املعلوم ــات ،يف العالم ــات ال ــي ميك ــن االس ــتدالل هب ــا
عل ــى جه ــة القبل ــة م ــن خالهل ــا ،إضاف ــة إىل م ــا ذك ــره العلماء
صحيح ــا حتص ــل ب ــه بـ ـراءة الذم ــة.
األوائ ــل ،وتك ــون طري ًق ــا
ً
وق ــد انته ــى املؤلف ــان إىل صح ــة االس ــتدالل عل ــى القبل ــة مب ــا
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ه ــدف إىل إبـ ـراز مس ــائل ميك ــن عدها أص ـ ًـول يف ابب الوقف
خت ـ َّـرج عليها املس ــائل املعاصرة.

وب ـ َّـن حك ــم وق ــف األوراق املالي ــة ،املب ــاح منه ــا واحمل ــرم ،وهي
معام ــات ابتل ــي الن ــاس هب ــا يف عصران.
ق ــال املؤل ــف :إن الناظ ــر يف أوق ــاف م ــن س ــبق جي ــد أهن ــا ال
تع ــدو الـ ـرابع والعق ــار غالبً ــا ،ح ــى أضحت هذه الس ــبل هي
س ــنة الوق ــف دون غريه ــا ،ف ــكان م ــن أه ــداف ه ــذا البح ــث
النظ ــر يف إم ــكان إضافة س ــبل أخرى رمب ــا كانت حاجة األمة
إليه ــا الي ــوم أكث ــر م ــن حاجته ــا إىل الـ ـرابع والعقار.
واملؤلف ابحث يف املركز املذكور.

ـاب عم ــر احلم ــل عند الفقه ــاء واألطب ــاء /هيلة بنت
حس ـ ُ
عبدالرمح ــن الياب ــس 1436 ،هـ 76 ،ص.

أث ــر عم ــل املرأة يف النفق ــة الزوجية /عبدالس ــام بن حممد
الش ــويعر 1432 ،هـ 64 ،ص.

ذك ــر املؤل ــف أن ه ــذه املس ــألة خت ـ َّـرج على مس ــألة نش ــوز املرأة
خبروجه ــا م ــن بيته ــا ،وأن فيه ــا ثالث ــة آراء ،منه ــا أن نفق ــة
املـ ـرأة العامل ــة ال تس ــقط ابلعم ــل خارج البي ــت ولو بدون إذن
ال ــزوج ،وإمن ــا تشـ ـطَّر وتق ـ ُّـل فقط.
وأن ــه توج ــد ح ــاالت تس ــقط فيها نفقة املـ ـرأة العامل ــة مطل ًقا،
ـرعا ،وإذا كان عمله ــا
وه ــي :إذا كان عم ــل املـ ـرأة َّ
حمرًم ــا ش ـ ً
ـوم كلَّه.
مس ــتغرقًا الي ـ َ
وأن ــه توج ــد ح ــاالت جت ــب نفق ــة املـ ـرأة العاملة كامل ــة ،وهي:
إذا كان عمله ــا داخ ــل البي ــت ،وإذا كان عمله ــا واجبً ــا عينيًّا
ـرعا ،وإذا كان ال ــزوج غري ٍ
ابذل لنفقة زوجته الكافية
عليه ــا ش ـ ً
َ
هل ــا ،وإذا أذن ال ــزوج بعملها.
وأش ــار إىل أمهي ــة االعتن ــاء بقص ــد الزوج من املن ــع بعد اإلذن،
ألنه قد يكون تعسـ ـ ًفا يف اس ــتعمال احلق.
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بيَّن ــت في ــه الباحثة طريقة احلس ــابني ،والعالق ــة بني التقديرين،
وأث ــر االختالف يف األحكام الش ــرعية.
وذك ــرت أن ــه يص ــار إىل األطب ــاء يف معرف ــة عم ــر احلم ــل ،إذ
ه ــم أه ــل اخل ــرة يف هذا ،وهلم يف ذلك وس ــائل وطرق ،منها:
احلس ــاب مبعرف ــة أول ي ــوم م ــن آخ ــر دورة طمثي ــة ،واحلس ــاب
مبعرف ــة وق ــت التلقي ــح ،واحلس ــاب بقي ــاس ط ــول اجلن ــن،
ومالحظ ــة مس ــتوى الرح ــم يف البط ــن ،وحس ــاب هرم ــوانت
احلم ــل ،ومالحظ ــة وق ــت إحس ــاس احلام ــل حبرك ــة اجلن ــن.
واملؤلف ــة م ــن أعض ــاء هيئة التدريس بكلية الشـ ـريعة يف جامعة
اإلمام.
مب ــادئ االجته ــاد يف التعزي ــر :دراس ــة أتصيلية /عياض بن
انمي الس ــلمي 1435 ،هـ 99 ،ص.

ذك ــر في ــه املب ــادئ العام ــة لالجته ــاد يف األح ــكام ،واملب ــادئ
اخلاص ــة ابالجته ــاد يف التعزي ــر ،واجتهد يف ذكر قواعد يرتكز
عليه ــا القاض ــي يف تقدي ــر العقوب ــة التعزيري ــة ،ليتص ــرف يف
إطاره ــا ،ويلت ــزم حدوده ــا ،وميك ــن حماس ــبته إذا أخ ـ َّـل هب ــا.
وذكر أن العقوبة التعزيرية ال َّ
بد أن تكون متناسبة مع اجلرم،
ومناسبة لظروف اجلاين ودوافعه وطريقة تنفيذه للجرمية.
واملؤلف مدير مركز التميز املذكور.
حبوث اترخيية
أحب ــاث ملتق ــى العقي ــق اخلام ــس :دراس ــات يف ش ــخصية
املدين ــة املن ــورة /صحح ــه وضب ــط فهارس ــه حمم ــد عل ــي
كاتيب -.املدينة املنورة :النادي األديب ،وحدة الدراس ــات
والبح ــوث 1436 ،هـ ــ 680 ،ص.
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وهي هذه البحوث:
	-الفوائ ــد اللطيف ــة املتعلق ــة بفضائ ــل املدين ــة /عبدالعزيز
السلومي.
	-وقفات مع املراغي والسمهودي /عبدهللا عسيالن.
	-األودية الداخلة إىل املدينة املنورة /عبدهللا الشنقيطي.
	-بُطحان :أشهر مواضعه /فائز البدراين احلريب.
	-معامل املدينة املنورة من خالل الصور /زاهر عثمان.
	-آاثر املدينة املنورة عند عبيد مدين /إبراهيم املطوع.
	-املع ــامل النبوي ــة املأث ــورة يف املدين ــة املن ــورة /تنيض ــب
الفا ي ــدي.
	-مظ ــات احل ــرم النب ــوي الشـ ـريف /حام ــد موس ــى
اخلطي ــب.
	-موقع منازل بين حارثة /صاحل الرفاعي.
	-بركان سنة  654هـ وأثره /صاحل املطريي.
	-مواق ــع مع ــامل املدين ــة املن ــورة عل ــى اإلنرتن ــت /عائش ــة
العم ــري ،رمح ــة الس ــناين.
	-توثيق معامل املدينة ابلشعر /عبدالباسط بدر.
	-حتقي ــق طري ــق األخرجة م ــن «فيد» إىل املدينة املنورة/
عبدهللا الشايع.
	-جب ــل أُح ــد عن ــد ش ــعراء املدين ــة املن ــورة يف العه ــد
الس ــعودي /ماه ــر الرحيل ــي.

بحوث في ملتقى
نظمت كلية الشـ ـريعة والدراس ــات اإلس ــامية يف مدينة بريدة
ابلس ــعودية ملتق ــى «كلي ــة الشـ ـريعة والدراس ــات اإلس ــامية:
مس ــرة وإجن ــاز  1436 – 1396هـ ــ» ،وقام ــت جبم ــع عدد
م ــن أحب ــاث أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس ابلكلي ــة ضم ــن أعم ــال
املنتق ــى ،واخت ــارت ثالث ــة أحب ــاث م ــن كل ختص ــص ،وطبعتها
يف س ــبعة أجـ ـزاء ،وهي:
 ١حبوث حمكمة يف القرآن وعلومه:	-القـ ـراءات القرآني ــة وعالقته ــا مبس ــائل االعتق ــاد/
عبدالعزي ــز ب ــن س ــليمان املزي ــي.
	-منه ــج الش ــيخ اب ــن عثيمني يف االس ــتنباط من القرآن
الك ــرمي /أمح ــد بن س ــليمان اخلضري.
	-الش ــرور املس ــتعاذ منه ــا يف س ــورة الفل ــق /أم ــل بن ــت
أمح ــد الربي ــش.
٢ -حبوث حمكمة يف السنة وعلومها:
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	-عل ــم غري ــب احلدي ــث :تعريف ــه ،نش ــأته ،ومناه ــج
املصنف ــن في ــه /بن ــدر ب ــن انف ــع العب ــديل.
	-االس ــتثناء بق ــول «إن ش ــاء هللا» يف اليم ــن والط ــاق
والعت ــاق /ترك ــي بن فه ــد الغميز.
	-التفاؤل يف ضوء السنة /ليلى بنت علي النصار.
 ٣حبوث حمكمة يف العقيدة واملذاهب املعاصرة:	-الغل ــو والتط ــرف وأثرمه ــا عل ــى الش ــباب /ص ــاحل ب ــن
عبدالعزي ــز التوجي ــري.
	-حري ــة الـ ـرأي :ضوابطه ــا وجماالهت ــا يف اإلس ــام /علي
ب ــن عمر الس ــحيباين.
	-نق ــد الفخ ــر الـ ـرازي لعقي ــدة ألوهي ــة املس ــيح علي ــه
الس ــام /إبراهي ــم ب ــن حمم ــد الدوس ــري.

 ٤حبوث حمكمة يف الفقه:	-زكاة األراض ــي وقضاايه ــا املعاص ــرة /عب ــدهللا بن عمر
السحيباين.
	-أحكام التداوي ابحملرم /حممد بن إبراهيم اجلاسر.
	-أح ــكام ف ــك النق ــود املعاص ــرة ومبادلته ــا جبنس ــها/
حمم ــد ب ــن عب ــدهللا احمليمي ــد.
 ٥حبوث حمكمة يف أصول الفقه:	-املش ــقة عل ــى النف ــس الص ــادرة م ــن ذات املكل ــف:
دراس ــة أتصيلي ــة مقاصدي ــة /عبدالعزي ــز ب ــن حمم ــد العوي ــد.
	-القي ــاس يف الرخ ــص وأث ــره يف ابب احل ــج /ولي ــد ب ــن
عل ــي احلس ــن.
	-مقاصد الشـ ـريعة اإلس ــامية يف األدوية /س ــليمان بن
حممد النجران.
 ٦حبوث حمكمة يف األنظمة:	-املرك ــز القان ــوين ملؤسس ــة النق ــد الع ــريب الس ــعودي:
دراس ــة حتليلي ــة مقارن ــة /س ــليمان ب ــن انص ــر العجاج ــي.
	-جرمي ــة التزوي ــر يف األنظم ــة الس ــعودية /ص ــاحل أمح ــد
الت ــوم ضي ــف هللا.
	-التنظي ــم القان ــوين للمح ــل التج ــاري يف النظ ــام
الس ــعودي :دراس ــة مقارن ــة /ع ــدانن ص ــاحل العم ــر.
 ٧حبوث حمكمة يف الدعوة والثقافة:	-التق ــوى وأثره ــا يف حي ــاة الداعي ــة /إبراهي ــم بن مرش ــد
املرشد.
	-الفوائ ــد الدنيوي ــة واألخروي ــة لص ــاة اجلماع ــة يف
املس ــجد /نـ ـزار أمح ــد النوي ــري.
	-مضام ــن التفكري وضوابطه واسـ ـراتيجيات تنميته يف
الق ــرآن الك ــرمي /حس ــن حممد العمري ،أمح ــد حممد جنادات.
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سلسلة علمية
سلس ــلة (دراس ــات يف الس ــنن اإلهلي ــة) م ــن أتلي ــف أس ــتاذ
التفس ــر وعل ــوم الق ــرآن الك ــرمي يف جامع ــي األزه ــر وقط ــر:
رمض ــان مخي ــس زك ــي الغري ــب ،ص ــدرت ع ــن دار املقاص ــد
ابلقاه ــرة ع ــام  1436هـ ــ ،منه ــا:
س ــنة هللا يف إه ــاك األم ــم وموق ــف املس ــلمني منه ــا ب ــن
اإلعم ــال واإلمه ــال :قـ ـراءة يف تفس ــر املن ــار 189 ،ص
(رق ــم .)3
س ــنة هللا يف القل ــة والكث ــرة يف ضوء القرآن الكرمي وموقف
املس ــلمني منها بني الوعي والس ــعي 263 ،ص (رقم .)4
حنو تفسري سنين للقرآن الكرمي 77 ،ص (رقم .)5
مفه ــوم الس ــنن الرابني ــة :من املفهوم إىل التفس ــر :دراس ــة
يف ض ــوء الق ــرآن الكرمي.
فقه الس ــنن الرابنية ومدى إفادة املس ــلمني منها :قراءة يف
فك ــر اإلمام حممد عبده.
مع ــامل الس ــنن الرابني ــة يف أحداث الث ــورة املصرية املعاصرة
 25يناي ــر  2011م :رؤي ــة قرآني ــة أتصيلي ــة 176 ،ص
(رق ــم .)6
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مجموع علمي
العقي ــدة يف ض ــوء الكت ــاب والس ــنة /عم ــر س ــليمان
عم ــان :دار النفائ ــس 1437 ،هـ ــ 3 ،م ــج.
األش ــقرّ -.

ذك ــر املؤل ــف يف مقدمت ــه اجلدي ــدة – اليت ص ــدرت بعد وفاته
– أن «سلس ــلة العقي ــدة يف ض ــوء الكت ــاب والس ــنة» ال ــي
عام ــا انتش ــرت يف بق ــاع األرض،
كتبه ــا عل ــى م ــدى (ً )15
ـود إعادة النظ ــر يف أجزائها ،وخاصة األوىل منها،
وأن ــه كان ي ـ ُّ
ح ــى تس ـ َّـى ل ــه ذل ــك ،فراج ــع الثالث ــة األوىل منه ــا ،ومل يذك ــر
األخرى.
وقد مجعت يف ثالثة جملدات ،هي:
األول :العقي ــدة يف هللا ،ع ــامل املالئك ــة األبـ ـرار ،ع ــامل اجل ــن
والش ــياطني.
الثاين :الرسل والرساالت ،القيامة الصغرى.
الثالث :القيامة الكربى ،اجلنة والنار ،القضاء والقدر.
مجموع آخر

األجـ ـزاء البِقاعي ــة /حتقي ــق قاس ــم ب ــن حمم ــد ضاه ــر-.
بريوت :دار البش ــائر اإلسالمية 1436 ،هـ 702 ،ص.
نس ــبة األجـ ـزاء إىل «البِق ــاع» ،ال ــذي يق ــع يف ب ــاد الش ــام
الغربي ــة ،وه ــو حمافظ ــة إدارية يف لبنان اليوم ،يتألف من أقضية
بعلب ــك والبق ــاع الغ ــريب واهلرمل وراش ــيّا وزحلة .وقد اش ــتهرت
ه ــذه املنطق ــة بكث ــر م ــن العلم ــاء واحملدث ــن .وطل ــب الش ــيخ
حمم ــد ب ــن انص ــر العجمي من احملقق أن حيقق أجزاء حديثية،
ويش ــفعها برتاج ــم علم ــاء املنطق ــة ،فاختار أجزاء ش ــامية..
وه ــذه ه ــي اجملموع ــة األوىل :جمم ــوع حديث ــي حيت ــوي عل ــى
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األجـ ـزاء التالي ــة:
	-اجلزء األول من الفوائد املنتقاة والغرائب احلس ــان
عن الش ــيوخ العوايل /رواية أيب الفضل حممد بن احلس ــن بن
الفض ــل ب ــن املأم ــون اهلامش ــي العباس ــي البغ ــدادي (ت 396
هـ) عن ش ــيوخه (ص .)288-181
	-بلغ ــة الطالب احلثيث يف صحي ــح عوايل احلديث/
ختريج ضياء الدين حممد بن عبدالواحد املقدسي (ت 643
هـ)؛ من مس ــموعات موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة
املقدس ــي (ت  620هـ ــ) اجل ــزء الث ــاين والس ــابع من ــه ،والباقي
مفقود (ص .)401-289

	-الفوائ ــد :اجل ــزء الث ــاين من ــه /موف ــق الدي ــن عب ــدهللا
ب ــن أمح ــد ب ــن قدام ــة املقدس ــي (ت  620هـ ــ) (ص -403
.)459
	-ج ــزء في ــه موافق ــات حدي ــث أيب الوليد هش ــام بن
عم ــار ب ــن نص ــر بن ميس ــرة ب ــن أابن الس ــلمي الدمش ــقي
(ت  245هـ ــ) مم ــا واف ــق رواي ــة البخاري وأيب داود والنس ــائي
وابن ماجه /مجع ضياء الدين حممد بن عبدالواحد املقدس ــي
(ت  643هـ ــ)؛ مس ــاع لصاحب ــه وكاتب ــه حمم ــد ب ــن عبداملنع ــم
ب ــن عم ــار ب ــن هامل عنه (ت  668هـ) (ص.)604-461
	-ج ــزء منتق ــى م ــن األحادي ــث الصحاح واحلس ــان/
مج ــع ضي ــاء الدي ــن حممد بن عبدالواحد املقدس ــي (ت 643
مساع ــا من ــه حملمد بن عبداملنعم ب ــن عمار بن هامل (ت
هـ ــ)؛ ً
 668هـ ــ) (ص .)699-605
يس ــبقه :تراج ــم احمل ِّدث ــن البقاعي ــن ( 334ترمجة) ص – 10
 ،142تراج ــم احملـ ـ ِّداثت البقاعي ــات ( 34ترمج ــة) :ص143
– .153

حلقات (كتب مفيدة جديدة)
من الحلقة ( )142إلى الحلقة ()150
عرضت في موقع محرر المجلة بشبكة األلوكة

الطب البديل :دراسة فقهية /هند بنت عبداللطيف
السلمي -.الرايض :املركز الوطين للطب البديل
والتكميلي 1437 ،هـ 485 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).

مؤسسة البحث والتطوير (راند) وموقفها من الدعوة
اإلسالمية :دراسة وصفية حتليلية نقدية يف االستشراق
األمريكي اجلديد /عبدهللا بن حممد املديفر -.املدينة
املنورة :مركز التأصيل للدراسات والبحوث 1436 ،هـ،
 766ص (أصله رسالة دكتوراه).
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التعزية وأحكامها /أمل بنت إبراهيم الدابسي -.الرايض:
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،عمادة البحث
العلمي 1436 ،هـ 540،ص (أصله رسالة ماجستري).

األحاديث املشكلة يف الطب النبوي /نورة بنت عبدهللا
الغمالس -.الرايض :املركز الوطين للطب البديل
والتكميلي 1437 ،هـ 402 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).

وسائل حسم املنازعات الدولية يف الشريعة اإلسالمية/
سيد حممد بيومي فودة -.اجليزة :مركز الدراسات العربية،
 1437هـ 208 ،ص.

اهلدية وأثرها يف املعامالت اإلسالمية /شاكر حامد
جبل -.اإلسكندرية :دار الكتب والدراسات العربية،
 1437هـ 112 ،ص.

معايري القبول والرد لتفسري النص القرآين /عبدالقادر
حممد احلسني -.دمشق :دار الغواثين للدراسات القرآنية،
 1433هـ 807 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).
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رؤية إسالمية يف كتاب «العادات السبع للناس األكثر
صمعي -.مكة املكرمة :املؤلف،
فعالية» /أمحد صاحل ُ
 1437هـ 516 ،ص.

استناد األحكام الشرعية على الكشوفات العلمية /سعيد
بن أمحد صاحل فرج -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية،
 1437هـ 524 ،ص (أصله رسالة علمية).

رسائل علمية
الثقافة اإلسالمية
اجلم ــال اخلَلق ــي يف اإلنس ــان وعالقته ابجلم ــال اخلُلقي يف
الثقاف ــة اإلس ــامية /إمي ــان بن ــت ع ــادل املغ ــذوي -.املدين ــة
املن ــورة :جامع ــة طيبة 1436 ،هـ ــ 157 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
العقيدة اإلسالمية

أتصيلي ــة تطبيقي ــة /عاص ــم ب ــن عب ــدهللا املط ــوع -.الـ ـرايض:
املعه ــد الع ــايل للقض ــاء 1436 ،هـ ــ 2 ،م ــج (دكت ــوراه).
ـرف العق ــد /س ــلمان ب ــن
املس ــتجدات الفقهي ــة يف ت ـ ِّ
ـول ط ـ َ
عب ــدهللا القحط ــاين -.الـ ـرايض :املعه ــد الع ــايل للقض ــاء،
 1436هـ ــ 192 ،ورق ــة (حب ــث مكم ــل للماجس ــتري).
أح ــكام النس ــاء املتعلق ــة ابملس ــاجد /متاض ــر بن ــت خال ــد
اخلش ــان -.الـ ـرايض :جامع ــة اإلم ــام 1436 ،هـ ــ 2 ،م ــج
(ماجس ــتري).

التطبي ــق العمل ــي لتع ــدد األئم ــة يف التاري ــخ اإلس ــامي:
دراس ــة عقدي ــة /عب ــدهللا ب ــن س ــعد أاب حس ــن -.الـ ـرايض:
جامع ــة اإلم ــام 1436 ،هـ ــ 596 ،ورق ــة (حب ــث مكم ــل
للدكت ــوراه).

أح ــكام احلج ــر عل ــى العالم ــة التجاري ــة :دراس ــة مقارن ــة/
س ــليمان ب ــن أمحد الرتكي -.الـ ـرايض :املعهد العايل للقضاء،
 1436هـ ــ 82 ،ورق ــة (حب ــث مكم ــل للماجس ــتري).

املباهل ــة :دراس ــة عقدية مقارنة بني أهل الس ــنة والش ــيعة/
مب ــارك ب ــن مس ــاعد آل مش ــان -.الـ ـرايض :جامع ــة املل ــك
س ــعود 1436 ،هـ 298 ،ورقة (حبث مكمل للماجس ــتري).

أح ــكام اخلس ــارة وتطبيقاهت ــا املعاص ــرة /حمم ــد ب ــن عب ــدهللا
بوطيب ــان -.الـ ـرايض :املعه ــد الع ــايل للقض ــاء 1436 ،هـ ــ،
 610ورق ــة (دكت ــوراه).

اجت ــاه م ــا يس ــمى ابليس ــار اإلس ــامي :مش ــاريعه الفكري ــة
وآاثره :ع ــرض ونق ــد /فه ــد عبدالق ــادر اهلت ــار -.الـ ـرايض:
جامع ــة امللك س ــعود 1436 ،هـ ــ 768 ،ورقة (حبث مكمل
للدكتوراه).

أح ــكام الوق ــف الصحي  /يزيد بن محد البليهي -.الرايض:
املعهد العايل للقضاء 1436 ،هـ 134 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).

الفقه اإلسالمي وأصوله
مجعا ودراس ــة /مس ــاعد
األص ــل يف األش ــياء عند الفقهاءً :
بن راشد العبدان -.الرايض :املعهد العايل للقضاء1436 ،
هـ ــ 632 ،ورقة (دكتوراه).
الع ــدول ع ــن الق ــول الراج ــح يف الفتي ــا والقض ــاء :دراس ــة
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(حب ــث مكم ــل للماجس ــتري).
األح ــكام املتعلق ــة ابحلياء يف أب ــواب املعامالت واألنكحة
واألقضي ــة /عبدالرمح ــن ب ــن يوس ــف اللحي ــدان -.الـ ـرايض:
املعهد العايل للقضاء 1436 ،هـ 179 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
االنتق ــال م ــن عقوبة إىل أخرى :أس ــبابه وأحكامه :دراس ــة
أتصيلي ــة تطبيقي ــة /ه ــادي بن حمم ــد آل مس ــيار -.الرايض:
املعهد العايل للقضاء 1436 ،هـ 142 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).

مجعا ودراس ــة/
أحكام الفرح واحلزن يف الفقه اإلس ــاميً :
ط ــال بن حممد الش ــمري -.الـ ـرايض :املعهد العايل للقضاء،
 1436هـ 198 ،ورقة (حبث مكمل للماجس ــتري).

املس ــتجدات الطبي ــة يف اجلن ــاايت واحلدود :دراس ــة فقهية
مقارن ــة /أم ــاين ب ــن س ــرور الش ــهراين -أهب ــا :جامع ــة املل ــك
خال ــد 1436 ،ه ـ ــ 417 ،ورقة (حبث مكمل للماجس ــتري).

نوازل اإلسكان :دراسة فقهية تطبيقية /حسن بن سليمان
الطي ــار -.الـ ـرايض :جامع ــة اإلم ــام 1436 ،هـ ــ 629 ،ورقة
(دكتوراه).

احلي ــل وأثره ــا يف العق ــوابت التعزيري ــة :دراس ــة أتصيلي ــة
تطبيقي ــة /أس ــامة ب ــن عل ــي العج ــان -.الـ ـرايض :جامع ــة
اني ــف العربي ــة للعل ــوم األمنية 1436 ،هـ ــ 162 ،ورقة (حبث
مكم ــل للماجس ــتري).

أح ــكام الفن ــادق يف الفق ــه اإلس ــامي /ترك ــي ب ــن عب ــدهللا
امليم ــان -.الـ ـرايض :املعه ــد الع ــايل للقض ــاء 1436 ،هـ ــ،
 1014ورق ــة (دكت ــوراه).

أح ــكام جرمي ــة االحتي ــال يف دع ــوى اإلعس ــار :دراس ــة
مقارن ــة /فرح ــان بن عنرب الدوس ــري -.الرايض :املعهد العايل
للقضاء 1436 ،هـ 107 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
وظيف ــة الدع ــوة واحلس ــبة جت ــاه العصبي ــة القبلي ــة :دراس ــة
أتصيلي ــة /أروى بن ــت إبراهي ــم الناص ــر -.الـ ـرايض :املعه ــد
الع ــايل للدع ــوة واالحتس ــاب 1436 ،هـ ــ 300 ،ورق ــة
(ماجس ــتري).
أحكام ر ّد احملكمني :دراس ــة مقارنة /س ــلطان بن عبدالعزيز
الرشيد -.الرايض :املعهد العايل للقضاء 1436 ،هـ147 ،
ورقة (حبث مكمل للماجس ــتري).
دع ــوى الول ــد عل ــى وال ــده /فيص ــل ب ــن س ــعيد العم ــري-.
الـ ـرايض :املعه ــد الع ــايل للقض ــاء 1436 ،هـ ــ 118 ،ورق ــة
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املس ــائل الفقهي ــة املتعلق ــة مبري ــض الس ــكري يف غ ــر
العب ــادات /نبي ــه ب ــن خال ــد الصعي ــب -.الـ ـرايض :املعه ــد
الع ــايل للقض ــاء 1436 ،هـ ــ 130 ،ورق ــة (حب ــث مكم ــل
للماجس ــتري).
األح ــكام الفقهي ــة لإلنت ــاج الصناع ــي /هاكي ــا ب ــن حمم ــد
كانوريت ــش -.الـ ـرايض :املعه ــد الع ــايل للقض ــاء 1436 ،هـ،
 629ورق ــة (دكت ــوراه).

العلوم االجتماعية
جرائ ــم انته ــاك أسـ ـرار الدول ــة وعقوابهت ــا :دراس ــة مقارنة/
س ــليمان ب ــن عب ــدهللا العج ــان -.الـ ـرايض :جامع ــة اإلم ــام،
 1436هـ ــ 2 ،م ــج (دكت ــوراه).
حتدي ــد املناط ــق اآلمن ــة أثن ــاء النزاعات املس ــلحة :دراس ــة
أتصيلي ــة مقارن ــة /فهد بن فرج آل س ــعد -.الرايض :جامعة
اني ــف العربي ــة للعل ــوم األمنية 1436 ،هـ ــ 147 ،ورقة (حبث
مكمل للماجس ــتري).
بن ــوك الفقـ ـراء :دراس ــة فقهي ــة تطبيقي ــة /خال ــد ب ــن عم ــر
املرشد -.الرايض :املعهد العايل للقضاء 1436 ،هـ589 ،
ورقة (دكت ــوراه).
التاريخ
خط ــة الدول ــة اإلس ــامية يف مواجهة ثقافة الق ــوى املناوئة
يف اجلزي ــرة العربي ــة يف العصر النبوي :دراس ــة اترخيية /بندر
ب ــن حمم ــد احلج ــي -.الـ ـرايض :جامع ــة اإلم ــام 1436 ،هـ ــ،
 763ورق ــة (دكتوراه).
اختي ــار القي ــادات يف عه ــد عم ــر ب ــن اخلط ــاب رض ــي هللا
عن ــه وتطبيقات ــه يف اإلدارة الرتبوي ــة /من ــال بن ــت عبدالعزي ــز
الس ــامل 1436 ،هـ 157 ،ورقة (حبث مكمل للماجس ــتري).
العم ــل اخل ــري يف مك ــة واملدين ــة خ ــال العصر العباس ــي
األول  232 – 132هـ ــ :دراس ــة اترخيي ــة حضاري ــة /رمي
بن ــت عج ــب الع ــوين -.الرايض :جامعة اإلم ــام 1436 ،هـ،
 267ورق ــة (ماجس ــتري).
الطع ــام واللب ــاس يف مك ــة املكرمة خ ــال العصر اململوكي
 923 – 648هـ ــ /ن ــورة عب ــدهللا األمس ــري -.أهب ــا :جامعة
املل ــك خال ــد 1436 ،هـ ــ 231 ،ورق ــة (حب ــث مكم ــل
للماجس ــتري).
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وس ــائل التس ــلية يف مص ــر زم ــن دول ــة املمالي ــك البحرية/
أري ــج انص ــر الش ــعيالن -.الـ ـرايض :جامع ــة املل ــك س ــعود،
 1436ه ـ ــ 158 ،ورق ــة (حب ــث مكم ــل للماجس ــتري).

كتب في الصوم وشهره
الب ــدر التم ــام يف حك ــم بع ــض م ــا ورد يف فض ــل رمضان/
عب ــدهللا ب ــن عبدالرمحن الس ــعد -.ال ــرايض :دار اإلداوة،
حن ــو  1435هـ ــ 54 ،ص.
أحادي ــث وش ــرحها يف فضائ ــل تتعل ــق بذات الص ــوم ،وأخرى
تتعل ــق ب ــذات الش ــهر ،وغريه ــا تتعل ــق مبضاعف ــة ثـ ـواب بعض
األعم ــال عندم ــا ت ــؤدى فيه دون س ــائر األش ــهر.

ح ــق املعرف ــة وحس ــن اإلدراك مب ــا يل ــزم يف وج ــوب الفطر
واإلمساك /شهاب الدين [هارون] بن هباء الدين املرجاين
الق ـ ّـزاين (ت  1306هـ ــ)؛ حتقي ــق ل ــؤي ب ــن عبدال ــرؤوف
عم ــان :دار الفت ــح 1437 ،هـ 365 ،ص.
اخلليل ــيّ -.
يليه للمؤلف نفسه وابلتحقيق السابق:
	-الفوائ ــد املهمة واملوائد املتمة املتعلقة بعلم القرآن
ورسم مصاحف عثمان.
	-احلق املبني يف حماسن أوضاع الدين.
صنف ــه مؤلف ــه يف أحكام دخول ش ــهر رمض ــان ،واخلروج منه،
والص ــوم ،واإلفطار ،ورتبه على س ــبعة مقاصد:
	-أحكام القضاء والشهادة وشروطهما وأهلهما.
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	-الرجوع عن الشهادة.
	-موارد الشهادة وأحكام الرؤية.
	-دخول شهر رمضان ووجوب الصوم والفطر.
	-اخت ــاف املطال ــع حبس ــب كل قط ــر وع ــدم اعتب ــاره
ـرعا يف أح ــكام الص ــوم والفط ــر.
شـ ً
	-نقل اخلرب والشهادة واعتماد اخلط والكتابة.
	-ما يتعلق ابحلس ــاب وبيان مذاهب العلماء وش ــؤوهنم
يف هذا الباب.

خمتص ــر يف أح ــكام الصي ــام /عبدالعزي ــز ب ــن عب ــدهللا
الراجح ــي -.ال ــرايض :املؤل ــف 1436 ،هـ ــ 39 ،ص.
أح ــكام الصي ــام للمري ــض
واملس ــافر ،يف الفط ــور
والس ــحور ،مفطرات ــه،
رخص ــه ،ن ــوم الصائ ــم ،م ــا
جي ــب علي ــه اجتناب ــه ،م ــا
يش ــرع ل ــه.

اإلج ــاابت البهي ــة يف املس ــائل الرمضاني ــة /عب ــدهللا ب ــن
عبدالرمح ــن اجلربي ــن (ت  1430هـ ــ)؛ أعده ــا واعتىن هبا
س ــعد ب ــن عب ــدهللا الس ــعدان -.ال ــرايض :دار التوحي ــد،
 1429هـ ــ 96 ،ص.
أس ــئلة متنوع ــة وإج ــاابت مفي ــدة تتعل ــق بش ــهر رمض ــان،
وليس ــت يف أح ــكام الصي ــام ،ولكنه ــا ترص ــد بع ــض الظواه ــر
ال ــي حت ــدث يف ه ــذا الش ــهر ،ويكث ــر السـ ـؤال فيه ــا ،أعده ــا
جامعه ــا وعرضها على الش ــيخ اب ــن جربين رمحه هللا ،فأجاب
عنها .

روض ــة الصائم ــن /نوجيع بن س ــامل العطوي -.الس ــعودية:
د .ن ،اتري ــخ اإلي ــداع  1436هـ 175 ،ص.
جمال ــس يف الوع ــظ تناس ــب ش ــهر رمضان ،جعله ــا املؤلف يف
درس ــا لتقرأ عل ــى املصلني.
ثالث ــن ً
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البيان املش ــرق لس ــبب الصيام برؤية املش ــرق /عبدهللا بن
الصدي ــق الغم ــاري؛ حتقيق عمر بن مس ــعود احلدوش ــي-.
املنطق ــة الش ــرقية ،مصر :مكتبة العل ــوم واحلكم1435 ،
هـ 63 ،ص.
رد في ــه املؤل ــف عل ــى كت ــاب «توجي ــه األنظ ــار إىل توحي ــد
َّ
املس ــلمني يف الص ــوم واإلفط ــار» ألخي ــه أيب الفي ــض أمح ــد.
ـرد به على كتاب «الدلي ــل الفاصل على أن
وحقق ــه احملق ــق ل ـ َّ
الصي ــام م ــع املش ــرق فاس ــد ابط ــل» حملم ــد الزمزم ــي.

كتب ورسائل علمية في المسجد النبوي الشريف
	-آداب زايرة املس ــجد النب ــوي الشـ ـريف /خنب ــة م ــن
العلم ــاء؛ عل ــق علي ــه وخ ـ َّـرج أحاديث ــه ش ــامل الش ــاهني-.
إس ــتانبول :مرك ــز البلق ــان للدراس ــات واألحب ــاث العلمي ــة،
 1416هـ ــ.
	-آداب زايرة املس ــجد النبوي والسالم على رسول
هللا صل ــى هللا علي ــه وس ــلم /عطي ــة حمم ــد س ــامل -.املدين ــة
املن ــورة :مكتب ــة دار الـ ـراث 1400 ،هـ ــ 79 ،ص.
	-إحت ــاف املؤمن ــن بتاري ــخ مس ــجد خ ــامت املرس ــلني/
مصطف ــى ب ــن حممد الرافعي -.املدينة املنورة :املكتبة العلمية،
 1404هـ ــ 96 ،ص.
	-أحكام وآداب زايرة مس ــجد النيب صلى هللا عليه
وس ــلم /عبدالعزي ــز ب ــن ابز؛ إع ــداد بن ــدر املط ــري -.ج ــدة:
دار احملم ــدي 1424 ،هـ ــ 31 ،ص.
	-أئمة املسجد النبوي يف العهد السعودي 1345
–  1436هـ ــ /مج ــع وإع ــداد وترتي ــب عب ــدهللا ب ــن أمح ــد آل
ع ــاف الغام ــدي -.الطائ ــف :دار الطرف ــن 1437 ،هـ ــ،
 571ص.
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	-أئم ــة وخطباء ومؤذنو املس ــجد النبوي الشـ ـريف/
ع ــدانن ب ــن درويش جلون -.املدينة املنورة :املؤلف1434 ،
هـ 751 ،ص.
	-اتري ــخ احلرم املدين من بناية الرس ــول إىل التوس ــعة
الس ــعودية الك ــرى /عب ــاس كـ ـرارة -.مك ــة املكرم ــة :مكتب ــة
البوص ــي؛ القاه ــرة :مكتب ــة القاه ــرة 1391 ،هـ.
	-اتري ــخ املس ــجد النب ــوي /س ــعد ك ــرمي الفق ــي-.
اإلسكندرية :مؤسسة حورس الدولية 1436 ،هـ 119 ،ص.
	-اتري ــخ املس ــجد النب ــوي الشـ ـريف /حمم ــد إلي ــاس
عبدالغ ــي -.املدين ــة املن ــورة :املؤلف 1416 ،هـ 207 ،ص.

	-تط ــور بع ــض خدم ــات احل ــرم النبوي الشـ ـريف يف
عه ــد خ ــادم احلرم ــن الشـ ـريفني امللك فهد ب ــن عبدالعزيز
آل س ــعود /رضـ ـوان فض ــل الرمح ــن الش ــيخ -.مك ــة املكرمة:
جامع ــة أم الق ــرى 1423 ،هـ ــ 103 ،ص.

	-احل ــرم النب ــوي الشـ ـريف وصفح ــات م ــن اتري ــخ
املدين ــة املن ــورة /زكـ ـراي مهيم ــي -.القاه ــرة :مكتب ــة مدب ــويل،
 1428هـ ــ 198 ،ص.

	-التعريف بتاريخ ومعامل املس ــجد النبوي الشـ ـريف/
ضي ــاء ب ــن حمم ــد ب ــن مقب ــول عط ــار -.ج ــدة :كن ــوز املعرف ــة،
 1432هـ ــ 464 ،ص.

	-اخلط ــب يف املس ــجد النبوي الشـ ـريف – 1400
 1429هـ ــ :موضوعاهت ــا وخصائصه ــا الفني ــة /عب ــدهللا بن
س ــفر املط ــري -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلس ــامية1433 ،
هـ ــ 467 ،ورقة (ماجس ــتري).

	-التعلي ــم يف املس ــجد النب ــوي يف العهد الس ــعودي/
حممد بن جزاء العياضي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
 1426هـ 316 ،ورقة (ماجستري).

	-ال ــدرر الثمين ــة فيم ــا يش ــرع ومين ــع يف ح ــق قاصد
مس ــجد املدين ــة /س ــليمان ب ــن عبدالرمح ــن احلم ــدان-.
الـ ـرايض :مكتب ــة الرش ــد 1424 ،هـ ــ 71 ،ص.

	-توس ــعة احل ــرم النب ــوي الشـ ـريف ومش ــاريع جالل ــة
املل ــك س ــعود كافة /هاش ــم دف ــردار ،جعفر فقي ــه -.املدينة
املن ــورة :مكتب ــة التوس ــعة 1373 ،هـ ــ 134 ،ص.

	-الدور الرتبوي للمس ــجد النبوي الشـ ـريف /س ــعود
ب ــن بني ــان اجله ــي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى1419 ،
هـ 316 ،ورقة (حبث مكمل للماجس ــتري).

	-توس ــعة وعم ــارة املس ــجد النب ــوي يف عه ــد خ ــادم
احلرم ــن الشـ ـريفني املل ــك فه ــد ب ــن عبدالعزي ــز 1403
–  1414هـ ــ :دراس ــة اترخيي ــة حضاري ــة /أس ــعد س ــعود
احملم ــدي -.املدين ــة املن ــورة :جامعة طيب ــة 1435 ،هـ139 ،
ورق ــة (حب ــث مكم ــل للماجس ــتري).
	-احلجرة النبوية /حممد بن عبدهللا املقدي -.جازان:
دار صفا جيزان 1435 ،هـ 92 ،ص.
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ص ــدرت الطبع ــة الثاني ــة من ــه بعنـ ـوان :عم ــارة املس ــجد النبوي
الشـ ـريف يف العصري ــن األم ــوي والعباس ــي :دراس ــة جديدة يف
ض ــوء مش ــاهدات اب ــن عبد رب ــه القرطيب.
	-عمارة املسجد النبوي الشريف يف العصر العثماين
م ــن خ ــال الواثئ ــق الرتكي ــة /ط ــال ب ــن حمم ــد الش ــعبان-.
[الـ ـرايض] :اجلمعي ــة الس ــعودية للدراس ــات األثري ــة1434 ،
هـ 100 ،ص.

	-زخ ــارف أب ــواب املس ــجد النب ــوي ابملدين ــة املن ــورة
عل ــى م ـ ّـر العص ــور :دراس ــة اترخيي ــة /نعيم ــة بن ــت انص ــر
احلميض ــي -.الـ ـرايض :جامع ــة املل ــك س ــعود 1427 ،هـ ــ،
 63ورق ــة (حب ــث مكم ــل للماجس ــتري).

	 -عم ــارة املس ــجد النب ــوي من ــذ نش ــأته ح ــى هناي ــة
العص ــر اململوك ــي /حمم ــد هـ ـزاع الش ــهري -.القاه ــرة :دار
القاه ــرة للكت ــاب 1421 ،هـ ــ 1492 ،ص.

	-زايرة املس ــجد النب ــوي الشـ ـريف م ــع تنبيه ــات
وإرش ــادات للزائ ــر /عب ــدهللا ب ــن انج ــي املخ ــايف -.املدين ــة
املن ــورة :املؤل ــف 1424 ،هـ ــ 24 ،ص.

	-عم ــارة وتوس ــعة املس ــجد النب ــوي الشـ ـريف ع ــر
التاري ــخ /انج ــي حمم ــد حس ــن األنص ــاري -.املدين ــة املن ــورة:
الن ــادي األديب 1416 ،هـ ــ 284 ،ص.

	-الصف ــات واخلصائ ــص املعماري ــة لتوس ــعة خ ــادم
احلرم ــن الشـ ـريفني للمس ــجد النب ــوي الشـ ـريف /حممد بن
عبدالرمح ــن احلصني -.الرايض :جامعة امللك س ــعود ،النش ــر
العلم ــي واملطاب ــع 1423 ،هـ ــ 136 ،ص.

	-القبة اخلضرا يف أطوار بناء مسجد خري الورى حممد
صلى هللا عليه وس ــلم /أمحد حممد صاحل احلس ــيين الربادعي-.
الكويت :مطابع دار القبس 1396 ،هـ 63 ،ص.

	-عمارة املس ــجد النبوي الشـ ـريف :دراس ــة جديدة يف
ضوء مش ــاهدات ابن عبد ربه األندلسي /حممد محزة حداد-.
الرايض :اجلمعية التارخيية الس ــعودية 1419 ،هـ 115 ،ص.
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	-قط ــوف م ــن اتريخ املس ــجد النبوي الشـ ـريف منذ
إنش ــائه ح ــى عام  1405هـ /س ــليمان بن ص ــاحل العبيد-.
الـ ـرايض :دار التوحي ــد 1427 ،هـ 39 ،ص.

	-مه ــارات التعام ــل م ــع زوار املس ــجد النب ــوي
الشـ ـريف يف ض ــوء الرتبي ــة اإلس ــامية :دراس ــة ميداني ــة/
عب ــدهللا ب ــن عبدالوه ــاب العباس ــي -.املدين ــة املن ــورة :اجلامعة
اإلس ــامية 1433 ،هـ ــ 401 ،ورق ــة (ماجس ــتري).

	-خمطوط ــات مكتب ــة املس ــجد النب ــوي الشـ ـريف:
فه ــرس وصف ــي /قس ــم املخطوط ــات مبكتب ــة املس ــجد النبوي
الشـ ـريف -.املدين ــة املن ــورة :املكتب ــة 1428 ،هـ 834 ،ص.
	-املس ــجد النب ــوي ابملدين ــة املنورة ورس ــومه يف الفن
اإلس ــامي /أمح ــد رج ــب حمم ــد عل ــي -.القاه ــرة :ال ــدار
املصري ــة اللبناني ــة 1420 ،هـ ــ 184 ،ص.
	-املس ــجد النب ــوي :أترخيه ،فضائل ــه ،أحكامه /علي
سنوس ــي أمح ــد -.مك ــة املكرم ــة :الرائس ــة العام ــة لش ــؤون
احلرم ــن 1435 ،هـ ــ 76 ،ص.
	-املس ــجد النب ــوي ع ــر التاري ــخ /حمم ــد الس ــيد
الوكي ــل -.ج ــدة :دار اجملتم ــع 1409 ،هـ ــ 215 ،ص.
	-املس ــجد النب ــوي الشـ ـريف :ال ــزايرة والعم ــارة/
عبدهللا مس ــعود -.مكة املكرمة :املؤلف 1435 ،هـ412 ،
ص.
	-املس ــجد النب ــوي الشـ ـريف يف العص ــر العثم ــاين
 1344 – 923هـ ــ :دراس ــة معماري ــة حضاري ــة /حمم ــد
هـ ـزاع الش ــهري -.القاه ــرة :دار القاه ــرة 1424 ،هـ ــ503 ،
ص.
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	-املوظف ــون يف املس ــجد النب ــوي وأثره ــم يف احلي ــاة
العام ــة خ ــال العص ــر اململوك ــي  923 – 648هـ ــ /رمي
بن ــت فه ــد الس ــايح -.بري ــدة :جامع ــة القصي ــم 1434 ،هـ ــ،
 255ورق ــة (حب ــث مكم ــل للماجس ــتري).
	-نب ــذة م ــن اتريخ املس ــجد النب ــوي العمـ ـراين /أمحد
حمم ــد صاحل احلس ــيين الربادعي -.الكوي ــت :مطابع الطليعة،
 1406هـ ــ 67 ،ص.
	-نزهة الناظرين يف مس ــجد س ــيد األولني واآلخرين/
جعفر بن إمساعيل الربزجني (ت حنو  1379هـ) -.القاهرة:
املطبعة اجلمالية 1332 ،هـ 120 ،ص.
	-الوس ــائل الدعوي ــة يف املس ــجد النب ــوي يف العص ــر
احلاض ــر /برك ــة بن ــت مضي ــف الطلح ــي -.الـ ـرايض :جامع ــة
اإلم ــام 1424 ،هـ ــ 412 ،ورق ــة (ماجس ــتري).
	-وص ــف املس ــجد النب ــوي الشـ ـريف /خال ــد حمم ــد
حام ــد -.اجلي ــزة :دار الف ــاروق 1432 ،هـ ــ 611 ،ص.

لغات وترجمات

أص ــدرت ال ــدار العاملي ــة للكتاب اإلس ــامي ابلرايض جمموعة
كت ــب جدي ــدة بعدة لغ ــات ،منها:
	-أس ــعد امـ ـرأة يف العامل /عائ ــض الق ــرين 1435 ،هـ،
 317ص.
	-ألينا حتتفل ابلعيد /تسنيم نذير 1436 ،هـ 45 ،ص.
	-أمينة (أو آمنة) /حممد عمر 1435 ،هـ 318 ،ص.

	-أح ــكام التجوي ــد للمبتدئ ــن /حفص اجل ــازي (؟)؛
ترمج ــة أم ــل غ ــامن اجل ــري 1436 ،هـ ــ 126 ،ص.
	-اس ــتمتع حبيات ــك /حمم ــد ب ــن عبدالرمح ــن العريف ــي،
 1435هـ ــ 440 ،ص.
	-حي ــواانت وطي ــور يف الق ــرآن /احلس ــيين ش ــعبان
امله ــدي؛ ترمج ــة ن ــور حمم ــد جفال ــة 1435 ،هـ ــ 77 ،ص.
	-ال ــزواج :نصائ ــح عملي ــة لتحقيق الس ــعادة وختطي
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املش ــاكل /ص ــدف فاروقي 1435 ،هـ ــ 223 ،ص.
	-عم ــر ب ــن اخلط ــاب رض ــي هللا عن ــه :ش ــخصيته
وعص ــره /عل ــي ب ــن حمم ــد الص ــايب 1436 ،هـ ــ 2 ،م ــج.
	-غ ــذاء الروح والبدن /أمرية إايد 1435 ،هـ558 ،
ص (ابألملانية).

	-كي ــف أتق ــرب إىل هللا؟ /مجيلة حك ــم ،انزك يونس،
 1435هـ 48 ،ص (ابلفرنس ــية).
	-ال حتزن /عائض القرين 1435 ،هـ 488 ،ص.
	-النج ــاة يف ع ــامل الي ــوم :دلي ــل للمس ــلم املعاص ــر/
ميش ــال توف ــي 1435 ،هـ ــ 256 ،ص.
	-نس ــاء حول الرس ــول صلى هللا عليه وس ــلم /حممد
عل ــي قطب 1436 ،هـ 349 ،ص.
	 -الوجيز يف فقه الس ــنة والكتاب العزيز /عبدالعزيز
بدوي 758 ،ص (ابلفلبينية).

كتب سابقة فيها فائدة
دراسات يف اتريخ املكتبات والواثئق واملخطوطات الليبية/
عب ــدهللا حممد الشـ ـريف ،حممد إحمم ــد الطوي ــر -.مصراتة:
الدار اجلماهريية للنش ــر 1407 ،هـ 263 ،ص.

يذكر املؤلف أن ظاهرة الالمباالة نبتت وترعرعت يف اجملتمع
اإلس ــامي وس ــط تبل ــد األحاس ــيس والس ــلبية وغي ــاب الوازع
الدي ــي ل ــدى كث ــر من املس ــلمني ،فعظ ــم خطرها ،واس ــتفحل
ضرره ــا ،ح ــى أصاب ــت األفراد واألس ــر واجملتمعات ،بل األمة
كله ــا ،ف ــكان لز ًام ــا أن يتصدَّى هلا الدع ــاة واملفكرون ،ليقفوا
عل ــى أس ــباهبا ،ويبينوا خطره ــا ..وعالجها.
وجعل موضوعه يف سبعة أبواب:
	-الالمباالة يف ترك السنَّة وعدم العمل هبا.
	-الالمباالة ابلكلمة وأثرها.
	-الالمباالة ابلذنوب واملعاصي.
	-الالمباالة ابلصالة وأحكامها وآداهبا.
	-الالمباالة ابملوعظة.
	-الالمباالة أبكل احلرام.
	-الالمباالة برتك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

الالمباالة يف حياة الفرد واألسرة واجملتمع :املظاهر ،األسباب،
اآلاثر ،الع ــاج /الس ــيد مـ ـراد س ــامة -.اإلس ــكندرية :دار
القم ــة :دار اإلميان 1428 ،هـ 315 ،ص.

اح ــذروا األس ــاليب احلديث ــة يف مواجه ــة اإلس ــام /س ــعد
الدين السيد صاحل -.ط -.7الشارقة :مكتبة الصحابة؛
القاه ــرة :مكتب ــة التابع ــن 1420 ،هـ 406 ،ص.

في ــه م ــا يتعل ــق ابلتط ــور التارخي ــي للمكتب ــات والواثئ ــق بليبي ــا،
ودلي ــل للمص ــادر ومراج ــع دراس ــية.
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م ــن األس ــاليب ال ــي ذكره ــا املؤل ــف :إاثرة النعـ ـرات القومي ــة
والعرقي ــة ،إاثرة الف ــن الطائفي ــة ،التدخ ــل يف نظ ــم احلك ــم
ومناه ــج التعلي ــم يف الع ــامل اإلس ــامي ،القض ــاء عل ــى ص ــورة
األس ــرة املس ــلمة ،وق ــف املـ ـ ّد البش ــري يف الع ــامل اإلس ــامي،
القض ــاء عل ــى احل ــركات اإلس ــامية ،تكوي ــن الف ــرق اهلدام ــة،
أس ــلوب املن ــح والق ــروض..

إع ــداد جلن ــة الكت ــاب الواثئق ــي :ليل ــى مح ــد املكيم ــي...
وآخ ــرايت -.الكوي ــت :وزارة اﻷوق ــاف والش ــؤون
اﻹس ــامية ،إدارة الدراس ــات اﻹس ــامية 1431 ،هـ ــ،
 247ص.

مناه ــج املفسـ ـرين يف بي ــان آايت الك ــون /عبدالواح ــد بن
بك ــر آل عاب ــد -.الطائ ــف :دار الطرف ــن 1431 ،هـ ــ،
 678ص (أصل ــه رس ــالة دكت ــوراه م ــن جامع ــة الزيتون ــة).

يكتس ــب البح ــث أمهي ــة م ــن حي ــث تعلق ــه مبقاص ــد الق ــرآن
الك ــرمي يف تدب ــر آايت الق ــرآن الك ــرمي ،وخاص ــة اآلايت ال ــي
تدع ــو إىل التأم ــل والتفك ــر يف خل ــق الس ــماوات واألرض وما
بينهما .
وجعله مؤلفه يف ثالثة أبواب:
	-التفسري العلمي آلايت الكون.
	-مناهج املفسرين يف آايت الكون.
	-مناه ــج املفسـ ـرين يف بي ــان املدخـ ـرات الطبيعي ــة
وظواهره ــا.
ُدور الق ــرآن الك ــرمي :النش ــأة والتط ــور :دراس ــة توثيقي ــة
عاما على إنش ــاء ُدور الق ــرآن الكرمي/
مبناس ــبة م ــرور ً 40
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توثي ــق لتأري ــخ دور الق ــرآن الك ــرمي يف الكوي ــت منذ إنش ــائها،
والقص ــة الكامل ــة واألس ــباب والدواع ــي والظ ــروف ال ــي
صاحب ــت أتس ــيس أول دار للق ــرآن الك ــرمي يف املباركي ــة ع ــام
 1391هـ ،مث التطوير والتوسع واالنتشار الذي شهدته ُدور
الق ــرآن يف خمتل ــف مناط ــق الكوي ــت ،وبل ــغ عدده ــا ()803
مراك ــز للرج ــال والنس ــاء ،وج ــاوز عدد الدارس ــن والدارس ــات
( )18000نس ــمة.
فت ــاوى الق ّفال :ش ــيخ فقهاء خراس ــان أيب بكر عبدهللا بن
أمح ــد ب ــن عبدهللا ،املش ــهور ابلق ّف ــال امل ــروزي [الصغري]،
املت ــوىف س ــنة  417هـ ــ/
حتقي ــق مصطف ــى حمم ــود
األزه ــري -.ال ــرايض :دار
اب ــن القي ــم؛ القاه ــرة :دار
اب ــن عف ــان 1432 ،هـ ــ،
 304ص.
مجعه ــا ل ــه فاض ــل ش ــافعي،
لغـ ـزارة فوائده ــا ونفاس ــة

مس ــائلها ،ورتبه ــا عل ــى أبـ ـواب الفق ــه.
وه ــذا اجملم ــوع لي ــس كل م ــا للقفال من فت ــاوى ،ولذلك عمد
احملق ــق إىل مج ــع غريه ــا له ،ووضعه ــا يف آخر الكتاب.
حت ــول املص ــرف املرك ــزي الرب ــوي إىل مص ــرف مرك ــزي
إس ــامي /يوس ــف ب ــن عثمان احل ــزمي -.د .م :ش ــركة ابن
األزرق للنش ــر 1424 ،هـ ــ 322 ،ص (أصل ــه رس ــالة
دكت ــوراه).

«خزان ــة األدب ول ــب لب ــاب لس ــان الع ــرب» ،وذك ــر منهج ــه
في ــه ،وبي ــان أص ــول االحتج ــاج عن ــده ،ذكر املباح ــث اللغوية
يف الكت ــاب م ــن خ ــال موضوع ــات :املباح ــث الصوتي ــة،
واملف ــردات ،واللهج ــات ،والدالل ــة ،والتق ــومي.
ال ــدرس النح ــوي يف تفس ــر اب ــن عطي ــة (احمل ــرر الوجي ــز
يف تفس ــر الكت ــاب العزي ــز) :دراس ــة حنوي ــة نصي ــة /حمم ــد
احلس ــن مليط ــان -.د .م :منش ــورات فك ــر 1428 ،هـ،
 254ص.

تع ــرف في ــه على السياس ــة النقدية اإلس ــامية ،وبي ــان موقفها
م ــن املص ــارف املركزي ــة يف النظ ــام الرأمس ــايل واالشـ ـراكي ،م ــع
التأكي ــد عل ــى من ــوذج املص ــرف املرك ــزي اإلس ــامي ،حيث ال
ميك ــن أن يعم ــل األخ ــر إال يف ظ ــل سياس ــة نقدية إس ــامية.
واقـ ـراح من ــوذج املص ــرف املركزي اإلس ــامي ،املمي ــز مبنطلقاته
العقدي ــة والفكري ــة ،الواضح ــة يف أهداف ــه ،م ــع اس ــتمرار تل ــك
األدوات والوس ــائل والوظائ ــف ال ــي ال تتع ــارض م ــع الشـ ـريعة
اإلس ــامية ،واقـ ـراح وس ــائل ووظائ ــف جديدة.
املباح ــث اللغوي ــة يف خزانة األدب للبغ ــدادي /عبدالعزيز
ب ــن عبدالك ــرمي التوجي ــري -.ط -.2ب ــروت :مؤسس ــة
الكت ــب الثقافي ــة 1429 ،هـ ــ 4 ،م ــج (أصل ــه رس ــالة
دكت ــوراه).
بع ــد بي ــان مص ــادر العالم ــة اللغ ــوي عبدالق ــادر ب ــن عم ــر
البغ ــدادي (ت  1093هـ ــ) يف البح ــث اللغ ــوي يف كتاب ــه
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احت ــوى الكت ــاب على أغلب األبـ ـواب النحوية ومباحثها ،يف
دراس ــة حنوي ــة لتفس ــر الع ــامل اجللي ــل عبداحل ــق ب ــن غال ــب ب ــن
عطي ــة األندلس ــي (ت  542هـ ــ) ،م ــع بي ــان اختيارات ــه وآرائه
النحوية.
واملؤلف أستاذ يف جامعة مصراتة بليبيا.

أس ــس الرتبي ــة الصحي ــة للفت ــاة املس ــلمة /ع ــدانن حس ــن
ابح ــارث -.ج ــدة :دار اجملتم ــع 1426 ،هـ 416 ،ص.

عل ــم الفالح ــة عن ــد املؤلف ــن الع ــرب ابألندل ــس /خوس ــي
ماري ــة مي ــاس بييكروس ــا؛ تعريب عبداللطي ــف اخلطيب-.
تط ــوان :معه ــد م ــوالي احلس ــن 1377 ،هـ ــ 48 ،ص.

إحت ــاف األانم مب ــن امسه س ــلمان م ــن األعالم /ص ــاحل حممد
اجلاس ــر -.الـ ـرايض :املؤل ــف 1429 ،هـ 232 ،ص.

علم ــاء أكـ ـراد /ق ــدم ل ــه مصطف ــى مس ــلم[ -.ال ــرايض]:
مجعي ــة علم ــاء كردس ــتان 1412 ،هـ ــ 110 ،ص-.
(طبق ــات علم ــاء كردس ــتان؛ .)1

تراج ــم وس ــر جملموع ــة م ــن علم ــاء األكـ ـراد يف التاري ــخ
اإلس ــامي ،ه ــم :أمح ــد ب ــن إمساعي ــل الك ــوراين ،أمح ــد ب ــن
حمم ــد ب ــن خلِّ ــكان ،إلي ــاس ب ــن إبراهي ــم الك ــوراين ،ط ــه ب ــن
حي ــى امل ــروزي ،عب ــدهللا بن حممد احلس ــو ،حمم ــد أبو اخلري زين
العابدي ــن ،حمم ــد ب ــن أمح ــد يوس ــف ،حمم ــد طاه ــر مصطف ــى
الربيف ــكاين ،حمم ــود ب ــن عب ــاس العب ــدالين.

ضـ ـرار ب ــن األزور :أخب ــاره
وش ــعره؛ خول ــة بن ــت األزور
ب ــن احلقيق ــة واخلي ــال /حمم ــد
عل ــي دق ــة -.دمش ــق :دار
معد 1413 ،هـ 109 ،ص.
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الش ــعب الك ــردي املس ــلم :املخاط ــر واملع ــاانة /إع ــداد
صالح الدين الكردي-.
ال ــرايض :مكتب ــة اإلم ــام
الش ــافعي 1411 ،هـ ــ،
 71ص( -.سلس ــلة من
واق ــع األكـ ـراد؛ .)1
أع ـ َّـد ه ــذا الكت ــاب بع ــد
مأس ــاة حلبج ــة الدامي ــة يف
كردس ــتان العـ ـراق ،عندم ــا
اس ــتهدفت ابلكيم ــاوي.
وه ــو جمموع ــة مق ــاالت ،بعضه ــا مأخ ــوذ م ــن ال ــدورايت،
وبعضه ــا نشـ ـرات تعريفي ــة ،وأخ ــرى مل تنش ــر م ــن قب ــل ،منها:
	-حنو فهم إسالمي للمشكلة الكردية.
	-حلبجة احلزينة مدينة العلم والعلماء.
	-مأس ــاة حلبج ــة الدامي ــة ال ــي جتاهلها اإلع ــام العريب
واإلسالمي.
	-مشاهدات من خميمات الالجئني األكراد يف تركيا.
	-مقابلة صحفية مع الدكتور مصطفى مسلم.
صفح ــات مش ــرقة م ــن اتري ــخ األكـ ـراد /قدم ل ــه مصطفى
مس ــلم[ -.ال ــرايض] :مجعي ــة علم ــاء كردس ــتان1412 ،
هـ ــ 119 ،ص( -.سلس ــلة اتري ــخ األكـ ـراد؛ .)1
فيه أربع دراسات:
	-الفت ــح اإلس ــامي
لب ــاد كردس ــتان.
	-اإلم ــارات الكردية يف
العهد اإلس ــامي.
	-اجلزي ــرة الفراتية :أرض
احلضارة واجلهاد.
	-مواق ــف إس ــامية يف
حي ــاة الب ــارزاين.
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كتب تراثية تطبع أو تحقق ألول مرة
(تذكر هنا الكتب التي طبعت أو
حققت ألول مرة من كتب التراث
اإلسالمي ،أو يذكر الكتاب ويشار إلى
تحقيقات أخرى له ،وال تكرر إذا وردت
في أبواب أخرى من المجلة)

الدين

الل ــواء املعلَ ــم مبواط ــن الصالة عل ــى النيب صل ــى هللا عليه
وس ــلم /قطب الدين حممد بن حممد اخليضري (ت 894
هـ ــ)؛ حتقي ــق وتعلي ــق عل ــي حمم ــد زين ــو -.املنام ــة :مكتب ــة
عمان :أروقة للدراس ــات والنش ــر،
نظ ــام يعق ــويب اخلاصة؛ ّ
 1437هـ ــ 312 ،ص.

القرط ــاس :ش ــرح رات ــب الع ــارف ابهلل تع ــاىل اإلم ــام عم ــر
ب ــن عبدالرمح ــن بن عقيل العط ــاس ابعلوي احلضرمي (ت
 1072هـ) /أتليف علي بن حسن العطاس ابعلوي (ت
 1172هـ)؛ حتقيق بس ــام حممد ابرود -.ط ،2مصححة
ومنقح ــة -.أب ــو ظ ــي :مكتبة الفقي ــه 1436 ،هـ 2 ،مج
( 1184ص).
ص ــدرت الطبع ــة األوىل من ــه يف مص ــر ع ــام  1370هـ ــ ،م ــع
كتاب :املواهب السنية يف الوصول إىل املقامات اإلحسانية/
حممود س ــامي.

رايض الصاحل ــن وحتف ــة املتق ــن /عبدالرمح ــن ب ــن حمم ــد
الثعال ــي (ت  875هـ ــ)؛ حتقي ــق بري ــك هللا حبي ــب
التيندويف -.اجلزائر :دار الوعي 1436 ،هـ 538 ،ص.
كتاب يف الوعظ والتصوف وأحوال الربزخ واآلخرة.
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خ ـ ُّ
ـط املصاح ــف /اتج القـ ـراء حمم ــود ب ــن مح ــزة الكرم ــاين
(ت  505هـ ــ)؛ حتقي ــق غ ــامن ق ــدوري احلم ــد -.دمش ــق:
دار الغواثين للدراسات القرآنية 1436 ،هـ 184 ،ص.
وه ــذه طبع ــة اثنية للكتاب ،كم ــا يف مقدمته اجلديدة ،وتتميز
ع ــن األوىل مبراجعته ــا على نس ــخة خطي ــة جديدة .وصدرت
األوىل عام  1433هـ.
أيض ــا يف رس ــالة ماجس ــتري دراس ــة
وأش ــر إىل أن الكت ــاب ق ــدم ً
وحتقي ًقا إىل اجلامعة اإلس ــامية ابملدينة املنورة عام  1434هـ.

ش ــرح اجلزرية ،املس ــمى القواعد املف ِهمة يف ش ــرح اجلزرية
املق ِّدم ــة /أليب عب ــدهللا حمم ــد ب ــن عل ــي ب ــن يوس ــف ب ــن
ايلوش ــة املالك ــي التونس ــي (ت  1314هـ ــ)؛ حتقيق حممد
حمم ــود عبي ــد محاد -.القاه ــرة :دار ابن كث ــر :دار املاهر
ابلق ــرآن 1434 ،هـ ــ 182 ،ص.
أش ــار احملق ــق إىل طبعت ــه الرابع ــة بنش ــر وتصحي ــح عبدالواح ــد
بن إبراهيم املارغين -.تونس :مطبعة س ــوق البالط1357 ،
هـ 70 ،ص.
وق ــد ج ــاء عنـ ـوان الطبع ــة اجلدي ــدة عل ــى الغ ــاف هك ــذا:
القواعد املف ِهمة يف ش ــرح اجلزرية املق ِّدمة (املس ـ َّـمى ش ــرح ابن
ايلوشة).

جامع أس ــانيد ابن اجلزري /دراس ــة وحتقيق أمحد بن محود
الرويث ــي -.ب ــروت :مؤسس ــة الضح ــى للطباعة والنش ــر؛
املدين ــة املن ــورة :دار املأث ــور 1436 ،هـ 295 ،ص.
مقدم ــة عل ــم احلدي ــث /عبدالوه ــاب ب ــن أمح ــد الش ــعراين
(ت  973هـ)؛ دراس ــة وحتقيق يوسف رضوان اللكود-.
عم ــان :دار الفت ــح 1437 ،هـ ــ 352 ،ص.
ّ
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اهلوس مب ــن مل يفهم االضطـ ـراب يف حديث
إلص ــاق عُ ــوار َ
البس ــملة ع ــن أن ــس /ش ــهاب الدي ــن أمح ــد ب ــن حمم ــد بن
حج ــر اهليتم ــي (ت  974هـ ــ)؛ حتقي ــق عبدالرمح ــن ب ــن
عمان :أروقة للدراس ــات والنشر،
أمحد آل عبدالقادرّ -.
 1436هـ ــ 376 ،ص.

الدراي ــة يف ختري ــج أحادي ــث اهلداي ــة /أمح ــد ب ــن عل ــي ب ــن
حج ــر العس ــقالين (ت  852هـ ــ)؛ حققه وخ ـ َّـرج أحاديثه
وصن ــع فهارس ــه توفي ــق حمم ــود تكل ــة -.إس ــتانبول :دار
اللب ــاب 1437 ،هـ ــ 3 ،م ــج.
س ــبق حتقي ــق الكت ــاب ،لك ــن جاء حت ــت عنوان ه ــذه الطبعة:
يطب ــع حمق ًق ــا عن نس ــخة احلافظ ابن حجر ال ــي كتبها خبطه،
وع ــن نس ــخة اثنية خبط تلمي ــذه البقاعي.
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أمس ــاء املكنِّ ــن م ــن رج ــال الصحيح ــن /حممد ب ــن هارون
عم ــان:
املغ ــريب (ق  9هـ ــ)؛ حتقي ــق مهن ــا مح ــد املهن ــاّ -.
أروق ــة للدراس ــات والنش ــر 1436 ،هـ ــ 260 ،ص.
مل يقف احملقق على ترمجة ملؤلفه.

مناه ــج العلم ــاء األحب ــار يف تفس ــر أحادي ــث كت ــاب
األنوار /حممد بن أمحد بن عبدامللك القيس ــي (ت 834
هـ ــ)؛ دراس ــة وحتقيق علي الغـ ـزاوي ،لطيفة القش ــماري-.
اجلزائ ــر :مرك ــز اإلمام الثعاليب للدراس ــات ونش ــر الرتاث؛
بريوت :دار ابن حزم 1436 ،هـ 4 ،مج (أصله رس ــالتا
دكتوراه).
الس ــنية» حملمد بن
الس ــنية يف األلفاظ ُّ
ش ــرح لكتاب « األنوار َّ
أمحد بن جزي الكليب (ت  741هـ).

لوام ــع األنـ ـوار يف األدعي ــة واألذكار /ش ــهاب الدي ــن أمحد
ـطلين (ت  923هـ)؛ حتقيق حممد ش ــايب
ب ــن حمم ــد القس ـ ّ
شـ ـريف -.بريوت :دار ابن حزم 1437 ،هـ 454 ،ص.

ُج ــزيء من فهرس ــة أيب حممد عب ــدهللا [بن حممد] احلَ ْجري
السبيت ،املتوىف سنة  591هـ /قرأه وعلق عليه عبدالعزيز
الس ــاوري -.طنج ــة؛ ب ــروت :دار احلدي ــث الكتاني ــة،
 1436هـ ــ 244 ،ص.

نغب ــة الظم ــآن م ــن فوائد أيب حي ــان /أثري الدي ــن أبو حيان
حمم ــد ب ــن يوس ــف ب ــن حي ــان األندلس ــي (ت  745هـ)؛
عناية خالد بن حممد املختار الس ــباعي -.طنجة؛ بريوت:
دار احلدي ــث الكتاني ــة 1436 ،هـ 139 ،ص.
والنغبة :اجلرعة.
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ب ــذل الق ــوة يف ح ــوادث ِس ــي النب ــوة /حمم ــد هاش ــم ب ــن
عبدالغف ــور الس ــندي (ت  1174هـ ــ)؛ دراس ــة وحتقي ــق
عم ــان :دار الفت ــح،
أيب ال ــركات ح ــق الن ــي الس ــنديّ -.
 1437هـ ــ 833 ،ص.
مهم ــا يف موضوعه
مرجعا ًّ
كت ــاب يف الس ــرة النبوي ــة ،ال يـ ـزال ً
أول ابهتمام أمري أمحد
لدى مش ــايخ بالد الس ــند ،وقد طبع ً
العباسي السندي ،حتت إشراف جلنة إحياء األدب السندي
يف حيدر آابد بباكس ــتان عام  1386هـ.
ويتمي ــز التحقي ــق اجلدي ــد مبيـ ـزات مجيل ــة ،منه ــا ذك ــر مؤلَّفات
الس ــرة النبوي ــة يف ش ــبه الق ــارة اهلندي ــة ،وق ــد بلغ ــت ()60
كتاب .
ً

املدخ ــل إىل كت ــاب الش ــفا :وه ــو اتري ــخ مفص ــل لكت ــاب
الش ــفا [للقاض ــي عياض] وما كتب حوله ونس ــخه وعناية
األم ــة احملمدي ــة به /حمم ــد عبداحلي ب ــن عبدالكبري الكتاين
(ت  1382هـ ــ)؛ اعت ــى ب ــه خال ــد ب ــن حمم ــد املخت ــار
الس ــباعي -.طنج ــة؛ ب ــروت :دار احلدي ــث الكتاني ــة،
 1436هـ ــ 311 ،ص.

عم ــدة املريد ش ــرح جوه ــرة التوحيد :وهو الش ــرح الكبري
للناظ ــم اإلم ــام بره ــان الدي ــن أيب األم ــداد إبراهي ــم [ب ــن
حس ــن] اللق ــاين ،املتوىف س ــنة  1041هـ /حتقي ــق واعتناء
جمموع ــة م ــن الباحث ــن :عبداملن ــان أمح ــد اإلدريس ــي،
ج ــادهللا بس ــام ص ــاحل ،حمم ــد يوس ــف إدريس ،هب ــاء أمحد
عم ــان :دار النور املب ــن 1437 ،هـ 4 ،مج
اخلاليل ــةّ -.
( 2300ص).
كت ــب أع ــاه :يطب ــع ألول م ــرة كام ـ ًـا ومقاب ـ ًـا عل ــى أرب ــع
خمطوط ــات.

املع ــارف يف ش ــرح الصحائ ــف /مش ــس الدي ــن حمم ــد ب ــن
أش ــرف الس ــمرقندي (ت  690هـ)؛ حتقيق عبدهللا حممد
إمساعي ــل ،نظ ــر حمم ــد عي ــاد -.القاهرة :املكتب ــة األزهرية
للـ ـراث 1437 ،هـ ــ 2 ،م ــج ( 1528ص).
وس ــبق أن ُحق ــق األص ــل :الصحائ ــف اإلهلي ــة (يف ال ــكالم
والفلس ــفة) كالمه ــا للس ــمرقندي.
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أس ــئلة جن ــم الدين الكاتيب ع ــن املعامل لفخ ــر الدين الرازي
م ــع تعالي ــق ع ــز الدول ــة ب ــن كمون ــة /حتقي ــق وتق ــدمي زابينة
امشيتك ــة ،رضا بورج ــوادي -.بريوت :منش ــورات اجلمل،
 1437هـ ــ 448 ،ص.
س ــبق حتقي ــق «مع ــامل أص ــول الدي ــن» ،و»املع ــامل يف أص ــول
الفق ــه» حمقق ــن ،كالمه ــا لفخ ــر الدي ــن حممد بن عم ــر الرازي
مع ــا يف ه ــذا الكت ــاب ،م ــع حواش ــي
(ت  606هـ ــ) ،ومه ــا ً
جن ــم الدي ــن عل ــي ب ــن عم ــر الكات ــي القزوي ــي (ت  675هـ)،
وتعليق ــات ع ــز الدول ــة س ــعد ب ــن منص ــور ب ــن كمون ــة (ت
 683هـ ــ).

قض ــااي كالمي ــة آبراء صوفي ــة يف ض ــوء دراس ــة وحتقي ــق
«القواع ــد الكش ــفية املوضح ــة ملع ــاين الصف ــات اإلهلي ــة»
لإلم ــام الش ــعراين /دراس ــة وتق ــدمي وحتقي ــق أس ــامة فخري
عمان :مؤسس ــة الوراق للنش ــر :عم ــاد الدين
اجلن ــديّ -.
للنش ــر 1437 ،هـ ــ 515 ،ص.

حتقي ــق للكت ــاب املذك ــور ،للعالم ــة املتص ــوف عبدالوهاب بن
أمحد الش ــعراين (ت  973هـ) ،تس ــبقه دراسة يف ( )88ص.
ولي ــت احملق ــق ترك العنـ ـوان كما هو.

احلك ــم ابلع ــدل واإلنصاف الرافع للخ ــاف فيما وقع بني
بع ــض فقه ــاء سجلماس ــة م ــن االخت ــاف يف تكف ــر م ــن
أق ـ َّـر بوحداني ــة هللا وجه ــل بعض ما له م ــن األوصاف /أبو
س ــامل عب ــدهللا بن حمم ــد العياش ــي (ت  1090هـ)؛ حتقيق
عبدالعظي ــم صغ ــري -.الرابط :وزارة األوقاف والش ــؤون
اإلس ــامية 1436 ،هـ ــ 2 ،مج ( 620ص).

املخط ــوط ه ــو «الرد عل ــى الزنديق اللعني ابن املقفع» ،ولكن
مصحف من «املقنَّع» (ت  163هـ) ،فالرد
احملق ــق ي ــرى أن ــه َّ
موج ــه إلي ــه ولي ــس إىل اب ــن املقف ــع (ت  142هـ ــ) ،وأن ي ـ ًـدا
متأخ ــرة بع ــد عص ــر املؤل ــف ه ــي ال ــي أحدثت ه ــذا التغيري.
وأش ــار إىل طبعة روما للكتاب س ــنة  1346هـ ( 1927م)
ال ــي حققها ميكائي ــل أجنلو جويدي.
أيض ــا إىل الكت ــاب الص ــادر بعنـ ـوان «الدليل الكبري يف
وأش ــر ً
ال ــرد عل ــى الزاندق ــة وامللحدي ــن» للرس ــي نفس ــه ،ال ــذي صدر
بتحقي ــق إم ــام حنف ــي عب ــدهللا ،يف القاه ــرة ع ــام  1420هـ ــ،
فلع ــل ل ــه عالق ــة ابلكتاب.
واملؤل ــف (القاس ــم ب ــن إبراهي ــم الرس ــي ،ت  246هـ ــ) م ــن
الزيدي ــة.

الس ــواك وم ــا أش ــبه ذاك /عبدالرمح ــن بن إمساعي ــل بن أيب
ش ــامة املقدس ــي (ت  665هـ ــ)؛ حتقي ــق س ــيد ب ــن حمم ــد
حاف ــظ ،فتح ــي يوس ــف املص ــري -.الفي ــوم ،مص ــر :دار
الف ــاح 1437 ،هـ.
أقنع ــة املقنَّ ــع اخلراس ــاين :الـ ـراث امللتب ــس للمانوي ــة
واملزدكي ــة والزندق ــة يف اإلس ــام ،م ــع حتقيق كت ــاب «الرد
على الزنديق اللعني» للقاس ــم الرس ــي -.ب ــروت؛ بغداد:
منش ــورات اجلم ــل 1437 ،هـ ــ 254 ،ص.
كت ــاب «ال ــرد عل ــى الزندي ــق اللع ــن» عنوان ــه الكام ــل عل ــى
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ح ــق املعرف ــة وحس ــن اإلدراك مب ــا يل ــزم يف وج ــوب الفطر
واإلمس ــاك /ش ــهاب الدي ــن [ه ــارون] ب ــن هب ــاء الدي ــن
املرج ــاين الق ـ ّـزاين (ت  1306هـ ــ)؛ حتقي ــق ل ــؤي ب ــن
عمان :دار الفت ــح 1437 ،هـ،
عبدال ــرؤوف اخلليل ــيّ -.
 365ص.
يليه للمؤلف نفسه وابلتحقيق السابق:
	-الفوائ ــد املهمة واملوائد املتمة املتعلقة بعلم القرآن
ورسم مصاحف عثمان.
	-احلق املبني يف حماسن أوضاع الدين.

ر ّد حمم ــد ب ــن ربيع ــة على أمحد بن منقور يف مس ــألة احلكم
عل ــى َّ
املدع ــى علي ــه غيابيًّ ــا س ــنة  116هـ ــ /راجع ــه وعلق
علي ــه أمي ــن ب ــن عبدالرمح ــن احلنيح ــن -.ال ــرايض :دارة
املل ــك عبدالعزي ــز 1436 ،هـ ــ 197 ،ص.
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بداية املبتدي /علي بن أيب بكر املرغيناين (ت  593هـ)؛
حتقي ــق س ــائد بكداش -.لندن :مؤسس ــة الفرق ــان للرتاث
اإلس ــامي ،مرك ــز دراس ــات املخطوط ــات اإلس ــامية،
 1437هـ ــ 734 ،ص.
أش ــهر مت ــون الفق ــه احلنف ــي .ذك ــر احملق ــق أن ــه بق ــي إىل اآلن
بعي ـ ًـدا ع ــن األنظار ،ومتن ــاول الفقهاء الكب ــار ،وبدون خدمة
علمي ــة ،وحتقي ــق لنص ــه الصحي ــح الكامل.
ق ــال :ومم ــا يؤس ــف ل ــه أن ــه مل يت ــم االعتم ــاد يف طبعت ــه القدمية
انقص ــا
ـورا ً
عل ــى أص ــول خطي ــة ل ــه ،ب ــل طب ــع نص ــه فيه ــا مبت ـ ً
جدًّا...
يس ــر هللا يل وهلل احلم ــد إحي ــاء ه ــذا الكت ــاب والعناي ــة
وق ــالَّ :
ب ــه وإخـ ـراج نص ــه الصحي ــح الكام ــل بدون زايدة [من ش ــرحه
اهلداي ــة] عل ــى مث ــاين نس ــخ خطي ــة للكت ــاب ،أقدمه ــا بتاري ــخ
 633هـ.
األجن ــاس يف ف ــروع الفقه احلنف ــي /أمحد بن حممد بن عمر
اجلرجاين الناطفي (ت  446هـ)؛ ترتيب أيب احلسن علي
ب ــن حمم ــد اجلرج ــاين؛ حتقي ــق عبدهللا ب ــن س ــعد الطخيس،
ك ــرمي ب ــن ف ــؤاد اللمع ــي -.املدين ــة املن ــورة :دار املأث ــور،
 1437هـ ــ 2 ،مج.
لي ــس ه ــو كتاب «األجناس» الذي وضعه مؤلفه الناطفي يف
صورت ــه األصلي ــة ،بل عل ــى ترتيب اجلرجاين ،ال ــذي رتبه على

نس ــق كت ــاب ال ــكايف للحاك ــم الش ــهيد (ت  334هـ ــ) .وه ــو
م ــن الكت ــب املهم ــة يف الفقه احلنفي ،وفي ــه ( )196جنس.
وب ـ َّـن في ــه أقـ ـوال األئمة الثالثة أيب حنيفة وأيب يوس ــف وحممد
بن احلسن.
واهتم بذكر الفروق والضوابط الفقهية.
ومل يب ــن احملقق ــان مع ــى (األجن ــاس) يف الفق ــه ،وذكرا أهنما مل
يقف ــا عل ــى ترمج ــة مرتب الكتاب اجلرج ــاين (ص.)31
قل ــت :وعنـ ـوان كت ــاب الناطف ــي ه ــو «األجن ــاس والف ــروق»
كم ــا ن ــص عل ــي اب ــن أيب الوف ــاء القرش ــي يف كتاب ــه اجلواه ــر
املضي ــة .298/1

تذك ــرة الغاف ــل وتعليم اجلاهل /حممد بن أمحد بن عيس ــى بن
فن ــدار عظ ــوم (ت بع ــد  889هـ ــ)؛ حتقي ــق أيب الفضل أمحد
ب ــن عل ــي الدمياطي -.ال ــدار البيضاء :مركز الـ ـراث الثقايف
املغ ــريب؛ ب ــروت :دار ابن حزم 1437 ،هـ ــ 728 ،ص.
كتاب يف الفقه املالكي.
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خط ــط الس ــداد والرش ــد ش ــرح نظ ــم مقدم ــة اب ــن رش ــد يف
الفق ــه املالك ــي /حمم ــد بن إبراهي ــم التتائ ــي (ت  942هـ)؛
حتقي ــق أمح ــد مصطف ــى قاس ــم الطهط ــاوي -.ب ــروت :دار
اب ــن ح ــزم 1437 ،هـ ــ 629 ،ص.
كت ــب أدىن العنـ ـوان «حيق ــق ألول م ــرة عل ــى س ــبع نس ــخ
خطي ــة» ،وق ــد ص ــدر ع ــن دار الكلمة ابلقاه ــرة عام 1434
ه ـ ـ بتحقي ــق خال ــد حس ــن ج ــاد 364 ،ص.

حاش ــية اب ــن نصر هللا عل ــى كتاب احملرر للمج ــد بن تيمية
(كت ــاب الفرائ ــض والعت ــق والص ــداق) /أمح ــد ب ــن نص ــر
هللا البغ ــدادي (ت  844هـ ــ)؛ حتقي ــق عب ــدهللا ب ــن س ــعد
الطخي ــس ،ك ــرمي ب ــن ف ــؤاد اللمع ــي -.املدين ــة املن ــورة؛
ال ــرايض :دار املأث ــور 1437 ،هـ ــ 2 ،م ــج.
املب ــن يف العنـ ـوان أن ــه حتقي ــق لثالث ــة موضوع ــات فق ــط م ــن
الكتاب ،ومل يتحدث احملققان عن ذلك يف مقدمة التحقيق،
س ــوى م ــا ورد يف أول املقدم ــة «ح ــى ل ــو كم ــل ه ــذا الكتاب
ل ــكان مغنيً ــا ع ــن مجيع ش ــروح وحواش ــي كت ــاب احملرر».

فيفه ــم من ــه أن املؤل ــف مل يكم ــل كتاب ــه ،وأن التحقي ــق ه ــو
جلمي ــع م ــا ه ــو موج ــود م ــن الكت ــاب.
وأش ــر يف املقدم ــة إىل ابحث ــن م ــن جامع ــة أم الق ــرى حقق ــا
قس ــم الفرائ ــض يف ه ــذا الكت ــاب ،أو بعض ــه؟

وتق ــدمي يوس ــف زي ــدان -.ب ــروت :دار اجلي ــل 1408 ،هـ ــ،
 208ص.
كم ــا أن العنـ ـوان يوه ــم أن ه ــذا ش ــرح ل ـ ـ «املع ــارف الغيبية»!
ولي ــس ه ــو كذل ــك ،ف ــا ل ــزوم لكلمة (ش ــرح).

لواق ــح األسـ ـرار ولوائ ــح األنوار (من معارف الش ــيخ حميي
الدي ــن ابن ع ــريب) /مجعه إمساعيل بن عبدهللا بن س ــودكني
(ت  646هـ ــ)؛ حتقي ــق عبدالباقي مفتاح -.دمش ــق :دار
نين ــوى 1436 ،هـ 247 ،ص.

ال ــرد عل ــى م ــن اخت ــذ الش ــطح والرق ــص عب ــادة /إبراهي ــم
ب ــن ه ــال السجلماس ــي (ت  903هـ ــ)؛ حتقي ــق عب ــدهللا
اهل ــايل -.حمافظ ــة الش ــرقية ،مص ــر :دار العل ــوم واحلكم،
 1435هـ ــ 160 ،ص.
الفلسفة

ش ــرح املع ــارف الغيبية يف ش ــرح العينية للجيل ــي /عبدالغين
ب ــن إمساعيل النابلس ــي (ت  1143هـ ــ)؛ حتقيق عاصم بن
إبراهيم الكيايل -.بريوت :كتاب 1434 ،هـ 158 ،ص.
ذك ــر احملق ــق أن ــه ينش ــر حمق ًق ــا ألول م ــرة ...وقد س ــبق حتقيقه
من ــذ عام  1408هـ ــ ،بعنوان:
قصي ــدة الن ــادرات العينية للجيلي مع ش ــرح النابلس ــي /حتقيق
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الفي ــوض اإلهلي ــة بش ــرح األلفي ــة الوردي ــة يف عل ــم التعبري/
زي ــن الدي ــن عبدال ــرؤوف ب ــن عل ــي املن ــاوي (ت 1031
عمان :دار الفتح،
هـ ــ)؛ حتقيق عبدهللا عبدالعزي ــز أمنيّ -.
 1437هـ ــ 416 ،ص.

لوام ــع األسـ ـرار ش ــرح مطالع األن ــوار يف املنط ــق /القطب
التحت ــاين حمم ــد ب ــن حمم ــد الـ ـرازي (ت  766هـ ــ)؛ حتقيق
حمفوظ أيب بكر معتومة -.القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية،
 1436هـ 610 ،ص.

ش ــرح اجلارب ــردي عل ــى الش ــافية /حتقي ــق عثم ــان غزال-.
القاه ــرة :املكتب ــة األزهري ــة للـ ـراث 1436 ،هـ ــ 2 ،م ــج
( 1375ص).
ش ــرح فخر الدين أمحد بن احلس ــن اجلاربردي (ت  746هـ)
عل الش ــافية يف الصرف البن احلاجب (ت  646هـ).

األعمال الكاملة للعالمة حممد بن أيب القاس ــم البوجليلي
(ت  1314هـ ــ) /دراس ــة وحتقي ــق نبي ــل موس ــاوي-.
اجلزائ ــر :دار زم ــورة 1436 ،هـ ــ 4 ،م ــج.
األجـ ـزاء الثالث ــة األوىل منها :نور السـ ـراجي يف إعراب مقدمة
اآلجرومية.
الصنهاجي .يعين ّ
واجلزء الرابع عنوانه :رسائل يف النحو ،وهي أربع:
	-املبنيات.
	-الكالم على املبنيات.
	-سؤال وجواب حول إعراب اسم اإلشارة.
اآلجرومية.
	-حقائق ّ

ث ــاث رس ــائل يف عل ــم الص ــرف /حتقي ــق حمم ــد صغ ــري
[الفي ــايل] السجلماس ــي -.تط ــوان :الرابط ــة احملمدي ــة
للعلم ــاء ،مرك ــز أيب الربي ــع الس ــبيت للدراس ــات اللغوي ــة
األدبي ــة 1436 ،هـ ــ 126 ،ص.
وهي:
	-رس ــالتان يف اجلـ ـواب ع ــن أس ــئلة أيب عب ــدهللا حمم ــد
ب ــن عم ــر ب ــن مخي ــس (ت  708هـ ــ) /أب ــو العب ــاس أمحد بن
عبدالعزيز اهلاليل (ت  1175هـ) ،حممد بن التهامي الوزاين
(ت  1311هـ ــ).
	-ش ــرح نظ ــم أيب العب ــاس اهل ــايل يف حك ــم آخر الفعل
املعت ــل ال ــام /أمح ــد ب ــن املعطي الت ــاديل (ت  1204هـ).

اللغة

80

األدب

كت ــاب اآلداب /أليب الفض ــل جعف ــر ب ــن حمم ــد مش ــس
اخلالف ــة (ت  622هـ ــ)؛ اعت ــى ب ــه عبدالرمح ــن بن انصر
عم ــان :أروق ــة للدراس ــات والنش ــر1436 ،
الس ــعيدّ -.
هـ ــ 2 ،مج.
س ــبق أن نشـ ـرته مكتب ــة اخلاجن ــي ابلقاه ــرة ع ــام  1349هـ ــ،
وأش ــر يف صفح ــة العنـ ـوان إىل أن ــه ع ــي بتصحيح ــه وضب ــط
ألفاظ ــه وتفس ــرها حمم ــد أم ــن اخلاجن ــي.
وذك ــر احملق ــق اجلدي ــد املآخ ــذ عل ــى تل ــك الطبع ــة ،منه ــا أن
ع ــدد الفقرات النثرية الس ــاقطة منه ــا ( )118فقرة .وأن عدد
األبي ــات الش ــعرية املف ــردة فيه ــا ( )319بيتً ــا ،بينما هي عنده
( )787بيتً ــا ،وهكذا..

نفائ ــس األع ــاق يف مآث ــر العش ــاق /سـ ـراج الدي ــن أب ــو
احلس ــن علي بن س ــعيد بن محامة املغريب (ت  604هـ)؛
دراس ــة وحتقي ــق ه ــدى وائ ــل عام ــر -.ب ــروت :املؤسس ــة
العربية للدراس ــات والنشر1436 ،هـ 479 ،ص (أصله
رس ــالة دكتوراه).
التاريخ والرتاجم

غرائ ــب االغـ ـراب ونزه ــة األلب ــاب /أليب الثن ــاء ش ــهاب
الدين حممود بن عبدهللا اآللوسي (ت  1270هـ)؛ تقدمي
عباس العزاوي؛ ش ــرحه ووضع حواش ــيه وفهارس ــه إبراهيم
مش ــس الدي ــن -.ب ــروت :ال ــدار العربي ــة للموس ــوعات،
 1436هـ ــ 584 ،ص.
ذك ــر الناش ــر يف املقدم ــة أن ــه يطب ــع ألول م ــرة ،وق ــد طبعت ــه
مطبع ــة الش ــابندر يف بغ ــداد ع ــام  1327هـ ــ.
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مطال ــع األفـ ـراح والته ــاين وبلوغ اآلمال واألم ــاين يف ترمجة
الش ــيخ عبداحل ــي الكت ــاين [ت  1382هـ ــ] ،أو طل ــب
اإلم ــداد م ــن رب العب ــاد يف ترمج ــة الش ــيخ أيب اإلس ــعاد/
عمر بن احلس ــن الكتاين احلس ــي (ت  1370هـ)؛ حتقيق
خال ــد ب ــن حمم ــد املخت ــار البـ ـ ّداوي الس ــباعي -.طنج ــة؛
ب ــروت :دار احلدي ــث الكتاني ــة 1436 ،هـ 682 ،ص.

التس ــمية واحل ــكاايت ع ــن نظـ ـراء مال ــك وأصحاب ــه
وأصح ــاب أصحاب ــه /أليب العب ــاس الوليد بن بكر الغَمري
السرقس ــطي (ت  392هـ ــ)؛ حتقي ــق رض ــوان ب ــن ص ــاحل
احلص ــري -.ال ــرابط :الرابط ــة احملمدية للعلم ــاء1436 ،
هـ ــ 200 ،ص.
يلي ــه للمؤل ــف نفس ــه :ذكر فهرس ــة الكت ــب املصنفة على
مذهب أه ــل املدينة.
وهو يف تراجم الفقهاء املالكية وبيان كتبهم.
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الص ــادح بش ــهي النغ ــم عل ــى أفنان ترمجة ش ــيخ اإلس ــام
وويل النع ــم /أليب الثن ــاء حمم ــود ب ــن عبدهللا اآللوس ــي (ت
عمان :دار
 1270هـ ــ)؛ اعت ــى به ذاكر عودة محاديّ -.
الن ــور املب ــن 1436 ،هـ 335 ،ص.
هو نفس ــه الذي س ــبق حتقيقه بعنوان :عارف حكمة :حياته
ومآث ــره ،أو ش ــهي النغ ــم يف ترمج ــة ش ــيخ اإلس ــام ع ــارف
احلك ــم .ويع ــي ع ــارف حكم ــت رمح ــه هللا (ت  1275هـ ــ)،
حقق ــه حمم ــد العيد اخلطـ ـراوي.

خب ــااي ال ــزوااي فيم ــا يف الرجال م ــن البقااي /ش ــهاب الدين
أمحد بن حممد اخلفاجي (ت  1069هـ)؛ حتقيق ودراس ــة
حمم ــد مس ــعود أرك ــن؛ اعت ــى ب ــه حمم ــد أديب اجل ــادر-.
دمش ــق :جمم ــع اللغ ــة العربية 1436 ،هـ ــ 902 ،ص.
وه ــو تراج ــم األدابء والش ــعراء والعلم ــاء يف زم ــن املؤلف ،يزيد
عدده ــم عل ــى ( )150م ــن األقط ــار العربي ــة وب ــاد ال ــروم يف
العص ــر العثم ــاين ،وأكثره ش ــعرهم.

اإلحتاف يف نسبة آل األشراف /عمر آغا بن يوسف آغا
النمر النابلس ــي (ت بعد  1082هـ)؛ حتقيق س ــليمان بن
خال ــد صليع ــي احلراكي -.ال ــرايض :دار الوراق1437 ،
هـ.
طب ــع آبخ ــر :غاي ــة املهت ــم يف مس ــألة الش ــرف من جه ــة األم/
للمحق ــق الس ــابق ،ص .590 – 317

خمتص ــر اتري ــخ مك ــة املش ـ َّـرفة ش ـ َّـرفها هللا تع ــاىل لإلمام أيب
الولي ــد األزرق ــي /اختص ــار تق ــي الدي ــن حيىي ب ــن حممد بن
الكرم ــاين (ت  833هـ ــ)؛ حتقي ــق عبدالق ــادر ب ــن حمم ــد
الغام ــدي -.مك ــة املكرم ــة :الرائس ــة العام ــة لش ــؤون
املس ــجد احلرام واملس ــجد النب ــوي ،مركز البح ــث العلمي
وإحي ــاء الـ ـراث اإلس ــامي 1437 ،هـ ــ 526 ،ص.
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كتب مفيدة
مناه ــج التفك ــر املوصل ــة للحقائ ــق الش ــرعية والكوني ــة/
جعف ــر ش ــيخ إدري ــس -.ال ــرايض :مرك ــز البي ــان للبحوث
والدراس ــات 1437 ،هـ ــ 267 ،ص.

لكل علم منهج يس ــلكه دارس ــوه للوصول إىل حقائقه ،سـ ـواء
قائم ــا عل ــى
أكان العل ــم طبيعيًّ ــا أو إنس ــانيًّا .ومل ــا كان دينن ــا ً
العل ــم ،ف ــإن أول م ــا ينبغي عل ــى من يريد أن يهتدي هبداه أن
يع ــرف الطري ــق املؤدي ــة إىل ذلك اهلدى.
وألن املنظ ــور الغ ــريب للعل ــم ل ــه أتث ــر فك ــري كبري عل ــى العامل،
مب ــا يف ذل ــك العامل اإلس ــامي ،فقد ج ــاء هذا الكتاب لتجلية
التص ــور اإلس ــامي ملصادر العلم ووس ــائله ومناهجه.
وأص ــل الكت ــاب مق ــاالت وحب ــوث وحماضـ ـرات كتبه ــا وألقاها
املؤل ــف عل ــى م ــدى س ــنوات عدي ــدة ،أذكر أوهل ــا عندما كان
أس ــتا ًذا يف املعه ــد الع ــايل للدع ــوة اإلس ــامية التاب ــع جلامع ــة
اإلم ــام حمم ــد ب ــن س ــعود اإلس ــامية ،ال ــذي حت ــول فيم ــا بع ــد
إىل (كلي ــة الدع ــوة واإلع ــام) ،فق ــد ق ــررت إدارة املعهد مادة
جدي ــدة بعنـ ـوان (منه ــج التفك ــر اإلس ــامي) ،وأس ــندته إىل
األس ــتاذ جعف ــر ،فدخ ــل عل ــى الطلب ــة – وكن ــت منهم – حنو
ع ــام  1403هـ ــ ،وذك ــر أن ــه قـُـ ِّـررت هذه امل ــادة وال يعرف هلا
منهج ــا ،وأن ــه س ــيجتهد يف مج ــع تدريس ــها م ــن
ـدرا أو ً
مص ـ ً
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فهم ــه هلا!
وجعل كتابه هذا يف أربعة أقسام ،هي:
	-املنهج العلمي املوصل إىل حقائق الدين اإلسالمي.
	-الفطرة ومعايري العقالء.
	-نظرية املعرفة وإسالمية العلوم.
	-علوم الدين والعلوم التجريبية.
موس ــوعة حماس ــن اإلس ــام ور ّد ش ــبهات اللئ ــام /أمحد بن
سليمان أيوب وخنبة من الباحثني؛ فكرة وإشراف سليمان
الدري ــع -.الكوي ــت :دار إيالف الدولي ــة؛ القاهرة :توزيع
دار العل ــم للبح ــث العلم ــي وحتقيق الـ ـراث 1436 ،هـ،
 12مج.

موس ــوعة رائع ــة ،امت ـ َّـد العم ــل فيها حنو مخس س ــنوات ،وفيها
رد عل ــى أه ــم ما يثار حول اإلس ــام من ش ــبهات ،أبس ــلوب
ّ
علم ــي ،بع ــد تتبعه ــا م ــن مصادره ــا ،يف الكت ــب واجمل ــات
واملراج ــع املعني ــة ابألم ــر ،ومواقع يف الش ــبكة العاملية ،وجاءت
يف ( )18جمل ـ ًـدا ،مث اختص ــرت يف ( )12جمل ـ ًـدا.
وقسمت املوسوعة إىل عشرة أقسام ،هي:
	-قسم شبهات العقيدة.
	-القرآن وعلومه.

	-السنة وعلومها.
	-األنبياء والنيب حممد صلى هللا عليه وسلم.
	-زوجات النيب صلى هللا عليه وسلم.
	-الصحابة.
	-الفقه.
	-املرأة.
	-اللغة.
	-شبهات اإلعجاز العلمي.
البي ــان فيم ــا يرّكِ ــز علي ــه الق ــرآن /حمم ــد خ ــر رمض ــان
يوس ــف 1437 ،هـ ــ 28 ،ص (كت ــاب إلك ــروين).

ـاب ِ
يق ــول مؤلف ــه :عن ـ َـد تفسـ ـ ِر كت ـ ِ
ظ
هللا تع ـ َ
ـت أالحـ ـ ُ
ـال ،كن ـ ُ
أن َ ٍ
تتكرر يف الس ــورِة ِ
َّ
نفس ــها أو يف س ــوٍر أخرى،
هناك آايت َّ ُ
ـاظ نفس ــها ،أو أبلف ـ ٍ
ابأللف ـ ِ
ـاظ وصيـ ـ ٍغ قريب ـ ٍـة منه ــا ،وه ــو معىن
ِ
ِ
َّاس ِف ه ـ ـ َذا الْ ُقر ِ
آن
صَّرفـْنَا للن ِ َ
{ولََق ْد َ
ْ
م ــا يـَ ـ ِرُد م ــن قوله تع ــاىلَ :
ِم ــن ُك ِّل َمثَـ ٍـل فَـ ـأ ََب أَ ْكثـَـ ُـر الن ِ
َّاس إِالَّ ُك ُفوراً} [س ــورة اإلسـ ـراء:
 ،]98وكن ــت أكت ــب تعليق ـ ٍ
ظ هبا.
ـات ح ـ َ
ـول ذل ــك ،وأحتف ُ
ُ
ُ
وم ــن املؤك ــد أن التكـ ـرار في ــه فائ ــدة ،ب ــل ال ب ــد من ــه ،ألن
اإلنس ــان كث ــر النس ــيان ،وكث ــر االنش ــغال ابلدني ــا ومهومه ــا
ومصاحل ـ ِـه فيه ــا ،في ــأيت التكـ ـر ُار للتذك ــر ،والرتكي ــز عل ــى
املوضوع ــات املهم ــة املؤث ــرة يف حي ــاة اإلنس ــان ومس ــتقبله يف
اآلخ ــرة ،وق ــد أم ــر هللا اإلنس ــان أن يك ــرر الصالة لئال ينس ــى
ظ
رب ــه ،فه ــي مخ ــس يف الي ــوم والليل ــة ...وغري ذلك مم ــا يُالح ُ
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يف أم ــور الرتبي ــة والتعلي ــم.
ِ
ِ
أكثر
وتكـ ـر ُار الش ــيء يع ــي الرتكي ـ َـز علي ــه ،ولف ـ َ
ـت النظـ ـر إلي ــه َ
نس ــى.
م ــن غ ــرهَّ ،
ليرتس ـ َـخ يف الذه ــن ،وال يُ َ
ـت َّ
أن أكث ـ َـر م ــا يكررهُ الق ــرآ ُن وينبِّهُ إلي ـ ِـه ويرّكُِز عليه،
وق ــد رأي ـ ُ
التحذير من الش ــرك،
توحيد هللا ،وطاعته ،و
ه ــو أربعـ ـةُ أم ــورُ :
ُ
ومن ع ـ ِ
ـذاب اآلخرة.
ـض م ــا رك ـ َـز علي ـ ِـه الق ــرآ ُن الك ـ ِ
ـح لبع ـ ِ
ـرمي،
وه ــذا تذك ــرٌ وتوضي ـ ٌ
ِ
ـت أحتفـ ـ ُ
هو دراسـ ـةً ش ــاملةً
ظ ب ــه َ
مم ــا كن ـ ُ
ليس َ
عند تفسـ ـره ،و َ
فيد
ومتكامل ــة ،ولكن ــه تذك ــر ،وتوجيه ،وتعليق ،لبعضه ،قد يُ ُ
ـارئ إن ش ــاءَ هللا.
الق ـ َ
نظري ــة االس ــتقرار يف الفق ــه اإلس ــامي /وس ــيلة خلف ــي-.
ب ــروت :دار اب ــن حزم 1436 ،هـ 2 ،مج (أصله رس ــالة
دكتوراه).

االس ــتقرار ه ــو من ــع االضطـ ـراب واالختالل .وقد ش ــكل هذا
التص ــور الكل ــي الع ــام ل ــدى األصوليني والفقه ــاء نظرية أثرت
يف كث ــر م ــن آرائهم.
والتفس ــر ال ــذي يقدم ــه االس ــتقرار أن اإلمجاع م ــا كان ليثبت
حج ــة يف الش ــرع ل ــو مل تس ــتقر داللة النص ــوص على حجيته،
وش ــرط انقراض العصر أساس ــه ضمان اس ــتقرار اإلمجاع.
وم ــا خ ــرج ع ــن ضب ــط النص ــوص ال بد له م ــن ضابط حىت ال
تضط ــرب األح ــكام ،ومن ــاط ذل ــك جمم ــوع القواع ــد الضابطة
لنظر املس ــتدل.

وأه ــم م ــا يؤس ــس لفك ــرة االس ــتقرار يف الفق ــه اإلس ــامي ه ــو
جمم ــوع الضواب ــط املرعي ــة عن ــد تنزي ــل األحكام الش ــرعية على
تصرف ــات املكلف ــن ،فه ــي متن ــع اختالهل ــا ابت ــداء ،أو تع ــاجل
ح ــاالت االخت ــال إذا وقع ــت.
وجيم ــع ه ــذا البح ــث الكث ــر من املس ــائل األصولي ــة والقواعد
والف ــروع الفقهي ــة ،وجعلت ــه املؤلف ــة يف ثالث ــة أبواب:
	-أدل ــة اعتب ــار مع ــى االس ــتقرار يف املباح ــث األصولي ــة
املتعلق ــة ابلن ــص واإلمج ــاع.
	-أدل ــة اعتب ــار مع ــى االس ــتقرار يف مباح ــث القي ــاس
واال س ــتدالل.
	-أدلة اعتبار معىن االستقرار يف الفقه اإلسالمي.
وأشري إىل رسالة علمية أخرى سابقة يف هذا املوضوع ،وهي
بعنوان:
االس ــتقرار يف الفق ــه اإلس ــامي /عب ــدهللا ب ــن أمح ــد الرميح-.
الرايض :جامعة اإلمام حممد بن س ــعود اإلس ــامية1427 ،
هـ ــ 2 ،م ــج ( 1155ورقة) (ماجس ــتري).

الضغ ــط..
ووزعت مباحث الكتاب على أربعة فصول ،هي:
أث ــر األجه ــزة الطبي ــة يف الطه ــارة ،ويف الص ــاة ،والص ــوم،
واحل ــج.
ويف فص ــل الص ــاة مث ـ ًـا بيَّن ــت أح ــكام جه ــاز التنف ــس
الصناع ــي ،واألجه ــزة التعويضي ــة ،وجه ــاز التخدي ــر.
ويف الص ــوم ذك ــرت أح ــكام أجه ــزة املناظ ــر الطبي ــة ،وجه ــاز
الش ــفط اجلراح ــي ،وأجه ــزة مضخ ــات احملالي ــل ،وجهاز ضخ
األنسـ ـولني ،وأجهزة تطوير األشعة ،وجهاز الغسيل الكلوي،
وجه ــاز التخدي ــر ،وجه ــاز التنفس الصناع ــي ،وأجهزة عالج
األس ــنان ،وجه ــاز الغس ــل الطيب لألذن.
مس ــقطات احل ــدود يف الشـ ـريعة اإلس ــامية /إبراهي ــم ب ــن
انص ــر احلم ــود -.ال ــرايض :الصن ــدوق اخل ــري لنش ــر
البح ــوث والرس ــائل العلمي ــة :دار كنوز إش ــبيليا1434 ،
هـ ــ 454 ،ص (أصل ــه رس ــالة ماجس ــتري).

أث ــر األجه ــزة الطبي ــة يف العب ــادات :دراس ــة فقهي ــة /إميان
بن ــت س ــامة الطوي ــرش -.ال ــرايض :دار الصميع ــي،
 1437هـ ــ 533 ،ص (أصل ــه رس ــالة ماجس ــتري).

اكتف ــت الباحث ــة ببي ــان أح ــكام أب ــرز األجه ــزة التدخلي ــة ال ــي
هل ــا تعل ــق ظاه ــر أبركان العب ــادات ،دون غريه ــا م ــن األجه ــزة
ال ــي ال تص ــل إىل داخ ــل جس ــم اإلنس ــان ،كأجه ــزة قي ــاس
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يع ـ ِّـر الفقه ــاء ع ــن إس ــقاط احلـ ـ ِّد برف ــع العقوب ــة احل ِّدي ــة ع ــن
اجل ــاين.
وب ـ َّـن املؤل ــف يف الب ــاب األول م ــن كتاب ــه املس ــقطات العام ــة
للح ــدود ،وه ــي :املس ــقطات يف العف ــو ،ويف التوب ــة ،وتداخل
احل ــدود ،وتق ــادم العقوب ــة ،والرج ــوع ع ــن اإلقـ ـرار ،وتكذي ــب
املق ـ ّـر يف إقـ ـراره ،والرج ــوع ع ــن الش ــهادة ،واحل ــدود يف دار
احل ــرب ،واالشـ ـراك يف جرائ ــم احل ــدود وأث ــره على اإلس ــقاط،

والش ــبهات املس ــقطة للح ــدود.
ويف الباب الثاين ذكر املسقطات اخلاصة :يف ح ِّد الزان (مثل
امتن ــاع الش ــهود ع ــن الرج ــم) ،والس ــرقة (مث ــل ملكي ــة الع ــن
املس ــروقة بع ــد الرف ــع) ،والق ــذف (كاللع ــان ب ــن الزوجني).
س ــلطة القاض ــي يف تقدي ــر العقوب ــة التعزيري ــة /عب ــدهللا بن
حمم ــد آل خن ــن -.ال ــرايض :دار اب ــن فرح ــون1434 ،
هـ ــ 253 ،ص.

ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية اليت ذكرها املؤلف هي:
	-شرعية العقوبة التعزيرية.
	-أال تكون العقوبة شديدة ال تتالءم مع اجلرمية.
	-أال تكون خفيفة ال تتالءم مع اجلرمية.
	-عدم بلوغ العقوبة َّ
احلد يف جنسها.
	-حتقيق العقوبة التعزيرية أهدافها.
	-األمن من احليف.
	-كون العقوبة من جنس اجلرمية ما أمكن.
	-ك ــون عقوب ــة التعزي ــر م ــن جن ــس العقوبة يف جنس ــها
م ــن اجلرائ ــم م ــا أمكن.
	-مدى تعدي العقوبة إىل غري اجلاين.
	-التوازن بني العقوبة واجلرمية.
	-التوازن بني العقوبة واجلاين.
	-اعتبار املآالت عند تقدير العقوبة.
	-مراعاة الفروق بني اجلرائم واجلناة.
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أث ــر اخل ــاف الفقه ــي عل ــى احلك ــم القضائ ــي :دراس ــة
ـت يف املس ــائل اخلالفي ــة /عبداحلميد
أتصيلي ــة ملناه ــج الب ـ ّ
ب ــن عبدالس ــام بنعل ــي -.ج ــدة :دار األوراق الثقافي ــة،
 1436هـ ــ 2 ،م ــج ( 1045ص) (أصل ــه رس ــالة
ماجس ــتري).

البت يف
ي ــدور البح ــث يف جممل ــه عل ــى موق ــف القاض ــي م ــن ّ
املس ــائل اخلالفي ــة ،ويه ــدف إىل أتصيل مب ــدأ مراعاة اخلالف
يف اجمل ــال القضائ ــي ،م ــع رب ــط األح ــكام القضائي ــة مبقاص ــد
الشـ ـريعة ،ال ابآلراء واألقـ ـوال اجمل ــردة ع ــن اعتب ــار احلِك ــم
واملقاص ــد.
ووزعت فصول الكتاب ومباحثه على اببني طويلني ،مها:
	-أث ــر اخل ــاف الفقه ــي يف الوقائ ــع القضائي ــة وط ــرق
اإلثب ــات وموق ــف القاض ــي من ــه.
	-أث ــر اخت ــاف الفقه ــاء يف قواعد احلك ــم القضائي يف
الف ــروع الفقهية.
فتاوى ابن س ــحنون :أيب عبدهللا حممد بن عبدالس ــام بن
س ــعيد الق ــرواين املالك ــي ،املت ــوىف س ــنة  256هـ ــ /حتقيق
مصطف ــى حمم ــود األزه ــري -.ال ــرايض :دار اب ــن القي ــم؛
القاه ــرة :دار اب ــن عف ــان 1434 ،هـ ــ 568 ،ص.
فت ــاوى علَ ــم م ــن أع ــام عص ــره ،فقي ــه املغرب ومف ــي القريوان
اب ــن س ــحنون رمح ــه هللا ،تش ــتمل عل ــى أه ــم وأش ــهر وأن ــدر
املس ــائل اخلالفي ــة والنـ ـوازل الفقهية اليت ذاع ــت وذاع اخلالف

فيه ــا ب ــن رج ــال املذه ــب املالك ــي ،وق ــد فاق ــت ال ـ ـ ()500
مسألة.

وذك ــر احملق ــق أن الكت ــاب يعـ ـ ّد م ــن أصول املذه ــب املالكي؛
الشتماله على كثري من املسائل املنقولة عن مالك وأصحابه،
ال ــي ال ت ــكاد توج ــد يف غري هذا الكتاب.
وق ــد وض ــع ل ــه ه ــذا العنـ ـوان ب ــدل « الرس ــالة الس ــحنونية» أو
«أجوبة حممد بن س ــحنون» ليُعلَم أهنا رس ــالة فقهية متضمنة
لفت ــاوى فرعي ــة على مذهب اإلم ــام مالك..
قـ ـرارات اجملام ــع الفقهي ــة يف القض ــااي الطبي ــة والصحي ــة
املعاص ــرة[ /إعداد] عادل عبدالفضيل عيد ،الس ــيد طلبة
عل ــي -.اإلس ــكندرية دار التعلي ــم اجلامع ــي 1437 ،هـ،
 619ص.
ُجع ــت في ــه قـ ـرارات وفت ــاوى اجملام ــع الفقهي ــة فيما حيت ــاج إليه
املس ــلمون م ــن األحكام الش ــرعية للمس ــائل الصحي ــة املعقدة
واملتع ــددة ،والقض ــااي الطبي ــة املتنوع ــة ،واعتم ــدت القـ ـرارات
واالجته ــادات اجلماعي ــة لتك ــون أق ــرب إىل الصـ ـواب.
وج ــاءت ه ــذه القـ ـرارات والفت ــاوى مبوب ــة ومرتب ــة ترتيبً ــا
موضوعيًّا ،ومقس ــمة إىل فصل متهيدي وس ــبعة أقس ــام ،هي:
	-التعريف ابجملامع الفقهية.
	-القواعد الشرعية يف اجملال الصحي.
	-األحكام املتعلقة ابملرضى.
	-النسل واإلجناب.
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	-اهلندسة الوراثية.
	-العمليات اجلراحية.
	-نقل الدم وزراعة األعضاء.
	-التأمني الصحي واملوت.

وعل ــق املعـ ـ ّدان عليه ــا يف اهلام ــش ،م ــع ختري ــج األحادي ــث،
وتوضي ــح م ــا حيت ــاج إىل إيض ــاح ،وتوثي ــق القـ ـرارات والفت ــاوى
والقواع ــد الفقهي ــة ،وعم ــل مق ــارانت لبع ــض القـ ـرارات
والفت ــاوى املتضارب ــة واملختلفة يف املوضوع الواحد ،والرتجيح،
وتلخي ــص صوره ــا يف خرائ ــط ذهني ــة ،لتس ــهيل اس ــتيعاهبا
ومعرف ــة أحكامه ــا.
العق ــود املس ــتقبلية وأحكامها يف الفقه اإلس ــامي /عاصم
أمح ــد مح ــد -.املنص ــورة :دار اليق ــن 1436 ،هـ272 ،
ص (أصل ــه رس ــالة علمية من جامعة الش ــارقة).
تن ــاول في ــه مفه ــوم املش ــتقات املالي ــة ،وأنواعه ــا ،وأمهيته ــا،
مث العق ــود املس ــتقبلية :مفهومه ــا ،وأس ــباب نش ــأهتا ،وكيفي ــة
تنظيمه ــا ،واألطـ ـراف املتعامل ــة فيه ــا ،مع إتب ــاع ذلك ابحلكم
الش ــرعي.
وق ــد ع ـ ّـرف املؤل ــف العق ــود املس ــتقبلية أبهن ــا العق ــود املؤجل ــة
البدل ــن ،ال ــي تت ــم تس ــويتها يف اتري ــخ حم ــدد يف املس ــتقبل،
وجي ــري تداوهل ــا يف أسـ ـواق خمصص ــة لذل ــك.
وذكر أن املس ــلمني حازوا الس ــبق يف ابب املعامالت اآلجلة،
عندم ــا تعاملـ ـوا ابألوراق التجاري ــة ،مب ــا متثل ــه م ــن طع ــام حمدد

الن ــوع والكمي ــة ووق ــت التس ــليم ،كص ــورة م ــن ص ــور العق ــود
اآلجلة.

وذك ــر أن الفوائ ــد والوظائ ــف ال ــي تؤديه ــا العق ــود املس ــتقبلية
متع ــددة ومتنوع ــة ،وت ــؤدي خدم ــات اقتصادي ــة تعج ــز عنه ــا
عق ــود التج ــارة التقليدي ــة.
معاي ــر احملاس ــبة واملراجعة واحلوكم ــة واألخالقيات :النص
الكامل ملعايري احملاس ــبة واملراجع ــة واحلوكمة واألخالقيات
ال ــي مت اعتماده ــا ح ــى صف ــر  1437هـ ــ ،ديس ــمرب
 2015م /هيئ ــة احملاس ــبة واملراجع ــة للمؤسس ــات املالي ــة
اإلس ــامية -.املنام ــة :املؤسس ــة؛ ال ــرايض :توزي ــع دار
امليم ــان 1437 ،هـ ــ 1247 ،ص.

يض ــم ( )26معي ـ ًـارا م ــن معاي ــر احملاس ــبة ،و( )5معاي ــر
للمراجع ــة ،و( )7معاي ــر للحوكم ــة ،واثن ــن م ــن أخالقي ــات
العم ــل ،للصناع ــة املالي ــة اإلس ــامية الدولي ــة.
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ـادي لع ــرض القوائ ــم املالي ــة
وتق ــدم ه ــذه املعاي ــر دلي ـ ًـا إرش ـ ًّ
للمؤسس ــات املالي ــة اإلس ــامية واملعاجل ــات احلس ــابية جملموعة
م ــن املنتج ــات والعقود املالية اإلس ــامية ،وعملي ــات املراجعة
اخلارجي ــة للمؤسس ــات املالي ــة اإلس ــامية وااللتـ ـزام واحلوكم ــة
الش ــرعية وعملي ــة الرقاب ــة الش ــرعية وإطاره ــا ل ــدى ه ــذه
املؤسس ــات.
وذك ــر يف املقدم ــة أن ــه م ــن خ ــال برانم ــج تطوي ــر املعاي ــر
جديدا بش ــأن
معيارا حماس ــبيًّا ً
ومراجعته ــا فق ــد أصدرت اهليئة ً
حس ــاابت االس ــتثمار والنس ــخة املعدل ــة م ــن معي ــار احملاس ــبة
بش ــأن توحي ــد القوائ ــم املالي ــة.

أخبار الكتاب اإلسالمي
املعارف العامة
علم املكتبات املقارن /مرسي حممود رزق -.اإلسكندرية:
دار الوفاء 1437 ،هـ 723 ،ص.

في ــه ( )23فص ـ ًـا ،كل فص ــل يف موض ــوع ،م ــن ه ــذه
املوضوع ــات :تط ــور املهن ــة املكتبي ــة ،خدم ــات املعلوم ــات
املباش ــرة ،اخلطة العامة لنش ــاط املكتبة ،نظام املس ــتقبل إلدارة
املكتبات ،تقييم دور املكتبة العامة يف ظل املعطيات العصرية
احلالي ــة ،دراس ــات املس ــتفيدين يف املكتب ــات م ــن مؤسس ــات
املعلوم ــات ،اإلض ــاءة يف املكتب ــات.
دع ــم األنش ــطة وامله ــارات املكتبي ــة /وائ ــل رفع ــت عل ــي
حممد -.اإلسكندرية :دار الوفاء 1437 ،هـ 703 ،ص.

م ــن املوضوع ــات ال ــي عاجلها املؤلف يف كتاب ــه :البنية التحتية
لتقني ــة املعلوم ــات ومس ــتقبل التعلي ــم ،املكتب ــات واالعتـ ـزاز
ابللغ ــة العربي ــة ،التح ــول إىل النش ــر اإللك ــروين ،تكنولوجي ــا
ومكتب ــة املس ــتقبل ،ميث ــاق املكتب ــة الرقمي ــة العاملي ــة..
املعطي ــات العصري ــة وتقيي ــم دور املكتب ــات /وائ ــل رفعت
عل ــي حمم ــد -.اإلس ــكندرية :دار الوف ــاء 1437 ،هـ ــ،
 687ص.

من فصوله األحد عشر:
	-التحليل االجتماعي ألغراض اخلدمة املكتبية.
	-التكتالت املكتبية يف الدول النامية.
	-اإلجراءات الفنية واألنشطة واملهارات املكتبية.
	-دور القطاع اخلاص يف دعم املكتبات الوقفية.
	-الصعوابت اليت تواجه رواد املكتبات املدرسية.
أم ــن ومحاي ــة الواثئ ــق اإللكرتوني ــة :املخاط ــر واحلل ــول/
أش ــرف حمم ــد عب ــده -.القاه ــرة :دار اجلوه ــرة1436 ،
هـ ــ 369 ،ص.
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أتري ــخ ل ـ ـ «مكتبة اآلداب اإلس ــامية» التجارية ،اليت أنش ــأها
الرتب ــوي إبراهي ــم ب ــن فه ــد اهلدي ــب يف مدين ــة بري ــدة عاصم ــة
القصي ــم بنج ــد ع ــام  1405هـ ــ ،ال ــي احت ــوت عل ــى كت ــب
اندرة وغريه ــا ،وق ــد ت ــويف س ــنة  1432هـ ــ.
والكت ــاب أقل ــه يف احلدي ــث ع ــن املكتب ــة ،ومعظم ــه خمت ــارات
أدبية.

ختتلف نظم محاية الواثئق احلكومية يف شكلها التقليدي عن
تل ــك ال ــي جي ــب توافره ــا يف ظل نظ ــام احلكوم ــة اإللكرتونية،
العتمادها على احلاس ــب وش ــبكات االتصال احلديثة .وهذه
الواثئ ــق حتت ــاج إىل محاي ــة ،ومضموهنا اختاذ تداب ــر وإجراءات
ع ــن طري ــق وس ــائل إلكرتونية تعطل عملي ــة التعدي على هذه
املعلوم ــات والواثئ ــق ،ومتن ــع حماولة س ــرقتها ع ــن طريق اخرتاق
نظ ــم املعلوم ــات ،مثل تش ــفري البياانت واملعلوم ــات ،والتوقيع
اإللك ــروين على الواثئق والس ــجالت اإللكرتونية.
وذك ــر ط ــرق احلماية على مس ــتوى البناء الفيزيقي ،ومس ــتوى
األجه ــزة وش ــبكة املعلوم ــات ،مث مس ــتوى األنظم ــة والربامج،
ومس ــتوى التقني ــة ،والعنص ــر البش ــري ،وختمه ــا أبس ــاليب
الرقاب ــة عل ــى أم ــن ومحاي ــة الواثئ ــق اإللكرتوني ــة.
حلي ــة األه ــداب ونزه ــة األلب ــاب يف آاثر مكتب ــة اآلداب/
عل ــي ب ــن إبراهي ــم اهلدي ــب -.ال ــرايض :دار الصميع ــي،
 1437هـ ــ 451 ،ص.
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املهج ــرة /فيصل احلفي ــان وآخرون؛
املخطوط ــات العربي ــة َّ
حتري ــر خال ــد بن قاس ــم اجل ــراين -.ال ــرايض :مرك ــز امللك
عب ــدهللا ب ــن عبدالعزي ــز ال ــدويل خلدم ــة اللغ ــة العربي ــة،
 1437هـ ــ 495 ،ص.

دراس ــة يف ش ــؤون املخطوط ــات العربية املوج ــودة خارج نطاق
الع ــامل العريب.
ق ــال حم ــرر الكت ــاب ... :إال أن هن ــاك عشـ ـرات م ــن ال ــدول
ومئ ــات م ــن املراك ــز واخلزائ ــن ودور البح ــث مل نع ــرض هل ــا،
بس ــبب ن ــدرة الباحث ــن فيه ــا ،وبس ــبب ضي ــق الوق ــت.
واملوضوعات املبحوثة هي:
املهج ــرة :التاري ــخ واألس ــباب
	-املخطوط ــات العربي ــة
َّ
واألدوات /فيص ــل احلفي ــان.
	-املخطوط ــات العربي ــة خارج الوطن العريب /عابد س ــليمان
املشوخي.
	-املخطوط ــات العربي ــة خ ــارج الوط ــن الع ــريب /نذي ــر حمم ــد
أوهاب.
	-نفائ ــس املخطوط ــات العربي ــة خ ــارج الوط ــن العريب /أمحد

رجب أبو س ــامل.
	-املخطوطات العربية يف تركيا/حممود مصري.
	-املخطوط ــات العربي ــة يف املكتب ــات اإليراني ــة :كتاخبان ــه
منوذج ــا /ايس ــر حمم ــد ايس ــن البدري.
اس ــتان ق ــدس رض ــوي ً
املخط ــوط والـ ـراث اللغ ــوي :خدم ــة الـ ـراث اللغ ــوي
املخط ــوط يف جم ــال اللغ ــة العربي ــة ب ــن الواق ــع واملأم ــول/
س ــليمان بن يوس ــف أس ــو وآخرون؛ حترير سامي بن حممد
الفقي ــه الزهـ ـراين -.ال ــرايض :مرك ــز امللك عب ــدهللا الدويل
خلدم ــة اللغ ــة العربي ــة 1436 ،هـ ــ 257 ،ص.

جاءت مباحث الكتاب يف أربعة فصول ،هي:
	-محاي ــة الـ ـراث اللغ ــوي املخط ــوط م ــن عب ــث بع ــض دور
النش ــر واملنتس ــبني إىل التحقي ــق :اآللي ــات والضواب ــط/
س ــليمان ب ــن يوس ــف أس ــو.
	-مواق ــع املخطوط ــات العربية على الش ــبكة العاملية :وصف
وحتلي ــل /خال ــد بن أمحد األكوع.
	-نظ ــرة عالجي ــة للـ ـراث اللغوي اجملهول النس ــبة يف فهارس
املكتب ــات العربي ــة واألجنبي ــة /أمحد بن نزال الش ــمري.
	-جتربة عربية يف خدمة املخطوطات :لقاء العش ــر األواخر
أمنوذج ــا /أمحد ب ــن حممد الفقيه الزهراين.
ً
فه ــرس خمطوط ــات مكتب ــة اجلام ــع العم ــري الكب ــر مبدينة
غ ــزة ،فلس ــطني /إع ــداد وحتري ــر عبداللطي ــف زك ــي أب ــو
هاش ــم -.لن ــدن :مؤسس ــة الفرق ــان للـ ـراث اإلس ــامي،
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 1437هـ ــ 440 ،ص.

تعت ــر مكتب ــة اجلام ــع العم ــري الكب ــر م ــن أه ــم دور الكت ــب
واملخطوط ــات يف فلس ــطني ،وه ــي تضاه ــي مكتب ــة املس ــجد
األقص ــى املب ــارك ،ومكتبة أمحد ابش ــا اجلزار ،إذ احتوت على
ذخائ ــر ونفائ ــس الـ ـراث اإلس ــامي يف فلس ــطني.
وترج ــع نش ــأة ه ــذه املكتب ــة إىل الس ــلطان الظاه ــر بي ــرس
ـب غ ــزة وأهله ــا ،وأنش ــأ
العالئ ــي (ت  676هـ ــ) ،ال ــذي أح ـ َّ
فيها مس ــاجد وزوااي ومستش ــفيات ومكتبات ،وكانت تسمى
س ــاب ًقا مكتب ــة الظاه ــر بي ــرس.

وه ــذا فه ــرس مبخطوط ــات اجلام ــع ،ال ــي بلغ ــت ()187
خمطوطة ،بني مصنف كبري ورسائل صغرية يف جماميع ،وتعود
أق ــدم نس ــخة منه ــا إىل ع ــام  920هـ ــ .وبينه ــا نـ ـوادر ،مث ــل
ديوان ابن زقاعة الغزي الصويف ،وكتب اخلطيب التمراتش ــي،
والش ــيخ عثم ــان الطباع ،والش ــيخ س ــكيك ،وعلم ــاء آخرين.

فه ــرس جمامي ــع املكتب ــات اخلاص ــة ب ــدار الكت ــب املصرية/
حتري ــر ومراجع ــة أمحد عبدالباس ــط -.القاه ــرة :دار الكتب
املصرية؛ لندن :مؤسس ــة الفرقان للرتاث اإلس ــامي ،مركز
دراس ــات املخطوطات اإلس ــامية 1436 ،هـ ــ 8 ،مج.

فه ــارس جملامي ــع املخطوط ــات املوج ــودة يف املكتب ــات امللحقة
ب ــدار الكت ــب املصري ــة ،وه ــي اليت كانت ملـ ـ ًكا لبعض األمراء
أو األثرايء أو العلماء ،مث أضيفت إىل خمطوطات دار الكتب
يف املدة ما بني  1353 – 1293هـ ،مع االحتفاظ أبمساء
مالكيه ــا وجامعيه ــا ،إضاف ــة إىل مكتب ــات خاص ــة أخ ــرى مت
دجمه ــا خ ــال ه ــذه املدة وبعدها مل تفرد بش ــكل مس ــتقل.
واملكتب ــات اخلاص ــة ال ــي تش ــتمل عل ــى ف ــن اجملامي ــع ال ــي
فهرس ــت يف ه ــذه األجـ ـزاء الثماني ــة ه ــي:
	-مكتب ــة مصطف ــى فاض ــل (مكتب ــة األم ــر مصطف ــى ب ــن
إبراهي ــم ابش ــا اب ــن حمم ــد عل ــي ابش ــا ،ش ــقيق اخلدي ــو
إمساعي ــل).
	-مكتب ــة الش ــنقيطي (حمم ــود ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــد الرتك ــزي
الش ــنقيطي ،املع ــروف ابب ــن التالمي ــد ،ت  1322هـ ــ).
	-مكتب ــة قول ــة (أوقفه ــا حمم ــد عل ــي ابش ــا بقريت ــه ال ــي ول ــد
فيه ــا «قول ــة»).
	-مكتب ــة حلي ــم (األم ــر إبراهي ــم حلي ــم بن حمم ــد عبداحلليم
ابش ــا اب ــن إبراهيم ابش ــا).
	-مكتبة خليل آغا (خليل أفندي آغا).
	-مكتب ــة طلع ــت (أمح ــد طلع ــت ب ــك ب ــن أمح ــد طلع ــت
ابش ــا ،ت  1346هـ ــ).
	-مكتب ــة تيم ــور ابش ــا (أمح ــد بن إمساعيل ب ــن حممد تيمور،
ت  1348هـ).
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فه ــرس املخطوط ــات اجلزائري ــة خبزائ ــن ال ــدول العربي ــة
واإلس ــامية /بري ــك هللا حبي ــب هللا اجلك ــي التين ــدويف-.
اجلزائ ــر :دار الوع ــي 1436 ،هـ ــ 264 ،ص.

مج ــع املع ـ ُّـد يف ه ــذا الفه ــرس م ــا اس ــتطاع الوص ــول إلي ــه م ــن
خمطوط ــات جزائري ــة يف ش ــى ميادي ــن املعرف ــة ،املوج ــودة يف
خزائن املغرب وتونس ومصر وفلس ــطني والس ــعودية والبوس ــنة
ائري ،أو دفينًا
واهلرس ــك .سـ ـواء كان صاحبها أو ش ــارحها جز ًّ
ابجلزائر.
الفه ــرس الوصف ــي ملخطوط ــات الفق ــه احلنبل ــي وأصول ــه
وفق ــه الظاهرية ابملكتب ــات املصرية /صنعة صاحل بن حممد
بن عبدالفتاح األزهري -.الكويت :مؤسس ــة دار لطائف
للنش ــر 1437 ،هـ ــ 2 ،مج.

عين فيه برصد ما تناثر من خمطوطات الفقه احلنبلي وأصوله،
وقواع ــده الفقهي ــة واألصولي ــة ،وفق ــه الظاهري ــة ،ابملكتب ــات
املصري ــة ،وفهرس ــتها علميًّا.

خواتي ــم الوراق ــن /حمم ــد خري رمضان يوس ــف -.القاهرة:
دار الص ــاحل 1437 ،هـ 79 ،ص.

يذك ــر املؤل ــف أن ــه ص ــر عل ــى مج ــع م ــادة ه ــذا الكت ــاب م ــدة
عام ــا!
تق ــرب م ــن (ً )15
وأن ــه كلم ــا رأى كتاب ــة جدي ــدة يف آخ ــر خمط ــوط أضاف ــه إليه،
ح ــى ظ ــن أن ــه معظ ــم م ــا ُكت ــب يف الـ ـراث اإلس ــامي؛ ف ــإن
ـرا من ــه متش ــابه ،وت ــرى املئات من املخطوطات س ــجل يف
كث ـ ً
آخرها:
عيب فيه وعال
فس َّد اخللال
َّ
جل َمن ال َ
إ ْن جت ْد عيبًا ُ
لك ـ َّـن اجلمي ــل ه ــو يف لقط ــات وفرائ ــد أخرى كتبها انس ــخون
آخ ــرون يف ظ ــروف خاص ــة ،وزركشـ ـوا هب ــا آاثران املخطوطة..
ولذل ــك قس ــم الكت ــاب إىل ع ــدة موضوع ــات ،جاء حتت كل
موض ــوع أمثل ــه عدي ــدة منه ،وكلها تقريبًا أش ــعار ،وال يش ــرط
كوهن ــا موزونة.

يفض ــل أحده ــم أن يق ــوم بدعاي ــة لكتاب ــه ويصفه أبمجل
وق ــد ِّ
ِ
ـردد م ــا قي ــل ع ــن بق ــاء
األوص ــاف خطـ ـاً وإخراجـ ـاً ،وآخ ـ ُـر ي ـ ّ
اخل ــط وفن ــاء كاتب ــه ،وغريه يعرتف ابخلطأ الواقع يف منس ــوخه،
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وي ـ ِـرّر عمل ــه ه ــذا أبن أح ــداً ال خيل ــو م ــن خط ــأ يف عمل ــه.
ويتوج ــه بعضه ــم مباش ــرة إىل الق ــارئ ليطل ــب من ــه تصحي ــح
َّ
م ــا جي ــده م ــن أغ ــاط ،وغ ــره خي ــاف مم ــا يكت ــب ويع ــرف أنه
حماس ــب علي ــه ،فيطل ــب أن ال يكت ــب أح ــد إال م ــا تس ـ ُّـره
َ
ـض إىل هللا
نتيجت ــهُ ي ــوم احلس ــاب .ويكث ـ ُـر أن َّ
يتوج ــه البع ـ ُ
طلب الدعاء من
بطل ــب املغف ــرة والرضـ ـوان ،لكن األكث ـ َـر هو ُ
ق ــارئ الكت ــاب.

وه ــذا م ــا ِّ
دو َن ابلتفصي ــل والتوثي ــق يف ه ــذا الكتاب ،يف عادة
مجيل ــة وتذك ــرة نفيس ــة ،افتقدانها ابنتهاء عصر النس ــخ.
وآبخره مناذج عديدة من خواتيم الوراقني.
الثقافة اإلسالمية
الفك ــر اإلس ــامي املعاص ــر :يف العقي ــدة والشـ ـريعة
والس ــلوك /حمم ــد مصطف ــى الزحيل ــي -.دمش ــق :دار
العصم ــاء 1437 ،هـ ــ 3 ،م ــج.

عام ــا أو تزيد ،أوهلا عام
أصل ــه مق ــاالت كتب ــت خالل أربعني ً
 1392هـ ــ ،وآخره ــا ع ــام  1435هـ ــ ،وق ــد بلغ ــت أكثر من
فصل ،هي:
( )500مق ــال ،ووزع ــت عل ــى (ً )22
مق ــاالت يف اإلمي ــان والعقيدة ،يف األخالق والس ــلوك ،الرتبية
والتعلي ــم ،الدع ــوة والتذك ــر ،الفك ــر ،املـ ـرأة ،الشـ ـريعة والفق ــه،
العبادات ،املعامالت واالقتصاد والوقف ،األسرة وأحكامها،
اجله ــاد والعق ــوابت والقض ــاء واحلك ــم ،األنظم ــة والقوان ــن،
أصول الفقه ،الس ــرة النبوية ،ش ــخصيات إس ــامية ،الفتاوى
الشرعية ،اخلطب ،احملاضرات ،احلوار واملقابالت ،املناسبات
واألعي ــاد ،املس ــاجد واألماك ــن ،قضااي طبي ــة معاصرة.
واملؤل ــف ع ــامل قدي ــر ،أس ــتاذ الفق ــه اإلس ــامي والدراس ــات
العلي ــا ،عمي ــد كلية الشـ ـريعة جبامعة الش ــارقة ،عضو وخبري يف
اجملام ــع الفقهية.
كت ــب هادفة إس ــامية انفعة /حممد خري رمضان يوس ــف،
 1437هـ ــ 142 ،ص (كتاب إلكرتوين)

أو االنتش ــار املتكامل.
اثلثه ــا« :الواقعيَّ ــة»؛ أي اتصاهل ــا بواق ــع املس ــلمني املع ــاش،
وارتباطه ــا حبياهت ــم.
ورابعه ــا :أن تك ــون ه ــذه الكت ــب إس ــامية ،يع ــي دراس ــتَها
وحتليله ــا ،وق ــد يُصيب الباحث يف اجتهادات له وقد خيطئ،
خاصا ب ــه ،فليس عرض
هنج ــا يف حبث ل ــه يكون ًّ
وق ــد ينه ــج ً
الكت ــاب تزكي ــة ل ــه وال ملؤلِّف ــه ،وم ــا مل يك ــن منه ــا إس ــاميًّا
كان ــت فائدهت ــا واضح ــة ،ميك ــن االس ــتفادة منه ــا إس ــاميًّا؛
وهل ــذا الس ــبب متَّ ع ـ ْـرض بع ــض الكت ــب األجنبي ــة في ــه.
وذك ــر أن ــه جتنَّ ــب ع ــرض كت ــب َّ
حقق ــت أهدافًــا كب ــرة ج ــدًّا؛
مانعا من وص ــول هذا الكتاب إىل
خش ــية أن يك ــون عرضه ــا ً
الق ــارئ [إذا كان ورقيًّ ــا] ،واملش ــتكى إىل هللا.
وق ــد ح ــاول التنوي ــع فيها ليس ــتفيد منها أصح ــاب اهتمامات
خمتلفة ،فجاءت يف جوامع من العلوم والفنون ،بينها رس ــائل
جامعيَّ ــة عاملي ــة وعالي ــة ،م ــع تصنيفه ــا .وق ــد بلغ ــت أكثر من
كتاب.
(ً )150
كتب قيِّمة ..إسالمية بيِّنة /حممد خري رمضان يوسف،
 1437هـ 148 ،ص (كتاب إلكرتوين).

ذك ــر مع ــدُّه أن ه ــذه الكت ــب تُشـ ـ ِّكل جوان ــب حمكم ــة م ــن
املكتبة اإلس ــامية ،وأنه عمد إىل مجعها ،وتعريفها ،وعرضها
إبجي ــاز؛ ألمهيتها.
وأن هذه األمهية تكمن يف عدة عناصر ،منها:
أوهلا« :الفائدة» َّ
احملققة.
اثنيهم ــا :عنص ــر «النُّ ــدرة»؛ أي أن موضوعه ــا مل يُط ــرق م ــن
قب ــل ،أو أن ــه ق ــد طـُ ـ ِرق ولك ــن بنس ــبة قليل ــة ،أو أن ــه مل يُس ــبَق
إفراده يف كتاب ،وملا أيخذ بعد حظه من التحليل املطلوب،
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يقول مؤلفه :رأيت كثرياً من املوضوعات املتكررة قُتِلت حبثاً
ِ
كتب عديدة حىت ُملَّت أو كادت ،وموضوعات
وأُلّف فيها ٌ
بحث بعناية ،أو ُبثت ومل يُكتب فيها إال
أخرى مل تُ َ
انب منها دون اإلحاطة هبا.
القليل ،أو ُبثت جو ُ
متميزين،
كما أن هناك موضوعات ُكتبت مبنهج وأسلوب َ

حتتاج إىل إشادة وإبراز.
وبني هذا وذاك كان يل جوالت بني الكتب واملكتبات،
وقُ ِّدر يل أن أقف عليها وأتناوهلا وأنظر يف موضوعاهتا،
فأرى أهنا جديدة يف حبثها ،أو جامعة ألمور مستأثَرة،
مجعها هبذه الصورة ،فأكتب عنوا َن
َّ
قل من تطرق إليها أو َ
الكتاب واسم مؤلفه ،وبياانته الكاملة ،وأبني ما تطرق إليه،
ورمبا أذكر مناذج مما عاجله املؤلف ،أو نتيجة حبثه.
واهلدف من هذا كلِّه اإلشارة إىل الكتاب ،وتنبيه القارئ
إىل موضوعه ،وأنه ُبث؛ ليقتنيه أو يقرأه من شاء.
عرض موجز جملموعة من الكتب ذات األوصاف
وهذا ٌ
ِ
تشجع الناشرين
السابقة فيه ،بينها
رسائل جامعيةٌ عديدةّ ،
ُ
على متابعة أصحاهبا وطلب نشرها...

أو معاصرهت ــا.
وضم بعضها إىل
وقد رتبها من جديد حتت موضوعاهتاَّ ،
صور أغلفتها يف الغالب ،لتصدر يف
بعض ،وجعل معها َ
كتاب جديد ،يف حلقة أخرى من االهتمام املتجدد
ابلكتاب اإلسالمي.
عناقي ــد يف ِجي ــد التواص ــل /حمم ــد خ ــر رمضان يوس ــف،
 1437هـ ــ 275 ،ص (كت ــاب إلك ــروين).

كت ــب ابه ــرة ..إس ــامية ظاه ــرة /حمم ــد خ ــر رمض ــان
يوس ــف 1437 ،هـ ــ 423 ،ص (كت ــاب إلك ــروين).

جمموع ــة أخ ــرى م ــن كتب إس ــامية ،أراد ُّ
معده ــا التعريف هبا
اضحا ،ويف
وتقدميها للقارئ ،وقد رأى يف موضوعاهتا ً
نفعا و ً
مضموهن ــا ش ــيئًا جدي ـ ًـدا ،ق ــد يك ــون تناوهلا قليـ ـاً ،وكثري منها
رس ــائل علمي ــة َّ
حمكم ــة ،تتن ــاول موضوعات إس ــامية ضرورية
وقيِّمة ،ذات أمهية يف عصران ،فتكون االس ــتفادة منها أكثر.
وق ــد س ــبق أن نش ــرت يف ( )60حلق ــة يف موق ــع معـ ـ ِّده،
حت ــت عنـ ـوان (كت ــب جدي ــدة انفع ــة) ،م ــع مف ــردات أخ ــرى
م ــن الكت ــب ،وعـ ـ ِّدل العنـ ـوان إىل« :كتب ابهرة ..إس ــامية
ظاه ــرة» ،ويع ــي أهن ــا ابه ــرة يف موضوعاهتا ،ظاه ــرة يف نفعها
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وصف املؤلف كتابه هذا بقوله:
انبتة يف ِ
عناقيد متدلِّيةٌ علَّقتها يف شجرٍة ٍ
مساء «التواصل
هذه
ُ
ِ
لالطالع
املرتددي ــن عليها،
ِ
االجتماع ــي»َّ ،
تلمس ــها كث ــرٌ من ّ
ـاج قل ِم صاحبها.
على نت ـ ِ
ختصصه ــا يف علـ ـ ٍم أو ف ـ ٍـن مع ـ َّ ٍ
ـن س ــببًا
ـدم ُّ
وكان تنوعه ــا وع ـ ُ
ّ
ِ ٍ
ٍ
ـدود املصطنعةَ
لتواف ــد فئ ــات خمتلف ــة إليها ،وختطَّت بذلك احل ـ َ
الرب.
بينه ــا عل ــى ّ
ملون ــة ،ذات موضوع ـ ٍ
ـات
ات قص ــرة ،متنوع ــةَّ ،
وه ــي فقـ ـر ٌ
ُ
ات وفيه ــا إض ــاءاتُ ،كتب ــت أبس ـ ٍ
ـلوب
حم ــدَّدة ،عليه ــا إش ــار ٌ
ِ
ٍ
ٍ
ـج ُع على
إنش ــائي ،ويف نث ٍر ٍ
ممزوج ببالغة مش ـ ِّـوقة س ــائغة ،تش ـ ّ
القراءة.
انب
ملسات أدب،
وفيها
ُ
وقطوف جنان ،ور ُ
ُ
ايحني علم ،وجو ُ
ـور يف النف ــس ،ومنه ــاج تربي ــة ،م ــع تدبـُّ ـ ٍر ُّ
وتفك ــر،
إب ــداع ،وغ ـ ٌ
ُ
ٍ
وسياسة واجتماع.
ـائل فكري ـ ٍـة
وفيه ــا ذك ـ ٌـر ملوازي ـ َـن وف ــروق ،واجته ـ ٌ
ـاد يف مس ـ َ

ـف ألدو ٍاء
واجتماعي ــة ،وتق ــدميٌ لنصائ ـ َـح ووص ــااي ،ووص ـ ٌ
جتمل ــت بلب ـ ِ
ـوس اإلس ــام.
وأدوي ــة ..وكلُّه ــا َّ
منجمـ ـةً ومن غ ِري تر ٍ
موضوعي،
تيب
وق ــد نُث ــرت هذه
العناقيد َّ
ُ
ّ
رؤوس
ـت بني متآلفه ــا،
ُ
فقطفته ــا م ــن جديد ،ومجع ـ ُ
وجعلت َ
ـب املعج ــم ،لتص ــدر يف صفح ـ ٍ
موضوعاهت ــا عل ــى ترتي ـ ِ
ـات من
َ
ِ
ِ
مرتددةً يف تو ٍ
إعالمي
اصل
ٍّ
ورق ،إذا قُـ ـ ّد َر هل ــا ،بع ـ َـد أن كانت ّ
ِ
لتتحق ــق الفائ ــدةُ املرج ـ َّـوةُ منه ــا بوس ـ ٍ
ـيلة
اجتماع ـ ٍّـي متجـ ـ ّدد؛ َّ َ
وآخرا.
أخ ــرى .والفض ـ ُـل هلل أوالً ً
ِّ
غرد اي مس ــلم 1000 :قول /حممد خري رمضان يوس ــف،
 1437هـ 82 ،ص (كتاب إلكرتوين).

أول أنه من أنصار الكالم (القليل)!
يذكر املؤلف ً
فص ــل وق ــال« :اإلع ــام كث ــر في ــه الباط ــل ،وينبغي أن
ولكن ــه َّ
يك ــون مقابلَ ــهُ ح ـ ٌّـق ميأل الفراغُّ ،
ويرد
ويصد الكذب والباطلُّ ،
عل ــى االفـ ـراءات والش ــبهات واملطاع ــن ،ويب ــن وج ــه احل ــق.
وهب ــذا ال ب ـ َّـد أن يكث ــر ال ــكالم .ولكن ينبغ ــي أن يكون هادفًا
فالكالم املوزون
صحيح ــا ،ال غث ــاءً كثي ًفا غري منظَّــم.
منت ًق ــى
ُ
ً
ـلوب وأداء ،فيه فائدة حمققة ،والطويل املكرر
علما ولغة ،وأس ـ ً
ً
ِ
مم ــلٌّ ال يُقـ ـرأ ،وال أييت بنتيج ــة طيب ــة .وامله ـ ُّـم يف ذل ــك كلّ ــه أن
يك ــون ًّ
حق ــا .وهك ــذا أييت التوافق بني الكالم القليل والكثري،
م ــى يك ــون أحدمه ــا أفضل وم ــى ال يكون».
ق ــال« :وغ ـ َّـردت م ــرة فقل ــت :امل ــؤوا الشـ ـوارع والس ـ ِ
ـاحات
َ
ـرف الناس،
والنـ ـوادي ابحل ـ ّـق ،فق ــد كث ـ َـر
الباطل وانتش ــر ،واحن ـ َ
ُ
وعندك ــم احل ـ ُّـق وح َدك ــم أيه ــا املس ــلمون.
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ومن هذه التغريدة جاء عنوان الكتاب».
ـت جان ــب التواص ــل االجتماع ــي هل ــذا
وق ــال ً
أيض ــا :ودخل ـ ُ
اهل ــدف ،فش ــاركت إخـ ـواين اإلعالمي ــن ،وأس ــهمت معهم يف
مفيدا يف
توصي ــل الكلم ــة الطيب ــة إىل الناسَّ ،
ـت ما رأيته ً
ودون ـ ُ
ابب يف اإلعالم
كلم ــات قليلة معربة ،عس ــى أن يس ـ َّـد بذل ــك ً
حن ــن أح ــوج م ــا نك ــون إلي ــه يف ه ــذا العص ــر ،لكث ــرة تروي ــج
الباط ــل فيه..
ـان 1436-1435
وه ــذه تغري ــدات ع ــام كامل ،ب ــن رمض ـ َ
هـ ــ ،م ــع إضاف ــات أخ ــرى قليل ــة ،بع ــد ترتيبه ــا وتصنيفه ــا
موضوعيًّ ــا.
ـف الق ـ ِ
ـول الث ــاين /حمم ــد خ ــر رمض ــان
غ ـ ِّـرد وارب ــح :أل ـ ُ
يوس ــف 1437 ،هـ ــ ... ،ص (كت ــاب إلك ــروين).

ـف الثاين من األقوال ،بع ــد ِ
كتاب املؤلف ِّ
«غرْد
ه ــذا ه ــو األل ـ ُ
اي مسلم 1000 :قول».
قطع
وذك ـ َـر أن كليهم ــا يص ّف ــان حت ــت جن ـ ٍ
ـاح واح ــد ،وأن ــه ما َ
بعضهم ــا ع ــن بع ـ ٍ
هض ـ َـم وال
ـض إال ختفي ًف ــا عل ــى الق ــارئ؛ ليُ َ
َ
حتتاج إىل وقفة،
ـرا منها
ٌ
كلمات مرك ــزةُ ،
ُيَـ ّـل ،وخاصـ ـةً أن كث ـ ً
وتذك ــر ،وإعم ـ ِ
ُّ
ـال فكر.
ٍ
تبت يف األول.
تبت األقو َال من جديد كما ر ُ
قال :وقد ر ُ
وكتب ــت معظمه ــا يف أح ـ ِـد بي ـ ِ
ـوت هللا ،قريبً ــا مم ــا أُقي ــم ،وفي ــه
ُ
اهل ــدوء ،والصف ــاء ،والق ــرب.

ٍ
ائح اجملتمع.
وجاءت يف
كثريا من شر ِ
موضوعات شىتُ ،
ْ
تفيد ً
وجتمل ــت فيه ــا بس ــماحةِ
ـت م ــن مب ــادئ اإلس ــامْ َّ ،
وانطلق ـ ْ
شـ ـريعته.
وقلتِّ :
أجرا.
قل و ْ
غرْد واربح ،يعين ْ
اكسب ً
َّسما ابإلخالص.
هذا إذا كان ُ
القول مواف ًقا لشرِع هللا ،مت ً

جل ــوي آل س ــعود -.ط -.2الش ــارقة؛ الدم ــام :مرك ــز
األم ــر عبداحملس ــن ب ــن جل ــوي للبح ــوث والدراس ــات
اإلس ــامية 1436 ،هـ ــ 233 ،ص.

كلم ــات يف الطري ــق /حممد خري رمضان يوس ــف1437،
هـ ــ 233 ،ص (كتاب إلكرتوين).

ِ
كلماته هذه وإن كانت تس ـ َّـمى خواطر ،إال
لف أن
يذكر املؤ ُ
ُ
ِ
ـتدعى أكثرها
أن والدهتا مل أتت س ــهلةً كما يُظَ ّن ،بل إنه اس ـ َ
يكتب حبثًــا ،فكانت عُصارَة
جبه ــد ،ومارس ــها بتعب ،وكأن ــهُ ُ
ـك قل ــم  -بع ـ َـد
ـاع قل ــب ،وتع ـ َ
ـارك نف ــس ،وحتري ـ َ
فك ــر ،واجتم ـ َ
توفي ـ ِـق هللا  ،-م ــع تبييتها ،ومراجع ـ ٍـة ٍ
متأنية ومتكررٍة هلا ،حىت
فج ــة ،قابلةً للعطب ،أو سـ ـريعةَ النفاد.
ال تشـ ـ ّذ ،وال تك ــو َن َّ
وذك ـ َـر أن ــه حيل ــو لكثـ ـ ٍر م ــن الن ـ ِ
ـاس أن يتاب ـ َـع اخلواط ــر؛ ألهن ــم
انح
جي ــدون فيها ش ــيئًا م ــن اإلبداع ،واألف ــكا ِر اجلريئة ،والسـ ـو ِ
ـات م ــن الطبائـ ـ ِع اخلفيَّ ــة ،إضافـ ـةً إىل تع ـ ُّـر ِ
العميق ــة ،وصف ـ ٍ
ف
شـ ِ
ـخصية كاتبه ــا الثقافي ــة ،ونظرت ـ ِـه إىل احلي ــاة ،وقد ال جيدون
مث ـ َـل ه ــذا يف الكتب.
وه ــذا ج ــزء مم ــا تواص ــل ب ــه الكات ــب يف إع ـ ٍ
ـام اجتماع ـ ٍّـي مع
ٌ
ُ
َ
ٍ
ِ
ِ
القراء ،ورآهُ صاحلًا أل ْن ُي َفظ،
إخوان ــه وأحباب ــه وأصناف من ّ
ِ
بع ــد مجع ـ ِـه م ــن جديد ،وتصنيف ـ ِـه موضوعيًّا ،وترتي ـ ِ
عناوينه
ـب
عل ــى ح ــروف اهلج ــاء .وق ــد ج ــاءت موضوعات ــهُ يف ش ـ َّـى
مناح ــي احلياة.
الس ــطحية وغي ــاب اهل ــدف /س ــارة بن ــت عبداحملس ــن ب ــن
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حماضرات يف أحوال املس ــلمني يف هذا العصر ،ذكرت املؤلفة
حلول مناس ــبة هلا ،هب ــدف إصالح اخللل الذي
أهن ــا اقرتح ــت ً
َّ
متكن يف حياة املس ــلمني :العقدية والفكرية والثقافية وغريها،
وإلخراجه ــم م ــن حال ــة التي ــه والتبعي ــة والتذب ــذب ال ــي يغرقون
فيها وهم ال يش ــعرون.
وعنوان الكتاب من عناوين إحدى حماضرات الكتاب.
واملؤلفة رئيسة عامة للمركز املذكور.
وسبق أن نشر الكتاب يف طبعته األوىل عام  1419هـ.
تكوين الذهنية العلمية :دراس ــة نقدية ملس ــالك التلقي يف
العل ــوم الش ــرعية /حممد بن حس ــن األنص ــاري -.ط-.2
ال ــرايض :دار امليم ــان 1434 ،هـ 358 ،ص.

يق ــدم إجاابت حول السـ ـؤاالت املتك ــررة يف قضااي التحصيل
والطل ــب م ــن «املت ــون» ،وبي ــان أثرها عل ــى العقلية الش ــرعية،
ومراجع ــة نقدي ــة للضعف الظاهر يف جودة البحث الش ــرعي،
م ــع الس ــعي يف بن ــاء عقلي ــة علمي ــة مؤصل ــة ش ــرعيًّا ،متط ــورة
ومتوائمة مع وس ــائل العلم العصرية ومناهج البحث العلمي،
ال ــي تس ــاعد على الفه ــم والتطبيق والتجدي ــد واإلضافة.

الدالل ــة التحويلي ــة ،وذل ــك راج ــع إىل ما ختت ــص به عن بعض
اللغ ــات األخ ــرى ،كالعالم ــة اإلعرابي ــة ،والتوس ــع يف ابب
التقدمي والتأخري ،ويف ابب احلذف ،واإلس ــناد ،واإلبدال من
األلف ــاظ احلقيقي ــة داخ ــل الرتاكيب.
كم ــا ثب ــت أن الق ــرآن الك ــرمي معج ــز أبلفاظ ــه ،وبرتاكيب ــه،
وس ــياقاته ،ومعاني ــه ،ودالالت ــه.

علوم القرآن والتفسري

اإلسـ ـرائيليات يف تفس ــر الط ــري :دراس ــة يف اللغ ــة
واملص ــادر العربي ــة /آم ــال عبدالرمح ــن ربي ــع -.ط-.3
القاه ــرة :املصرية للتس ــويق والتوزي ــع 1436 ،هـ510 ،
ص (أصل ــه رس ــالة دكت ــوراه م ــن جامع ــة القاه ــرة).

الس ــياق اللغ ــوي يف القص ــص الق ــرآين :دراس ــة يف عل ــم
اللغ ــة :حن ــو نظرية للس ــياق والس ــياق اللغوي ب ــن الداللة
األدبي ــة واللغوي ــة والقرآني ــة /أمح ــد مريغ ــي عيس ــوي-.
القاه ــرة :دار الع ــامل الع ــريب 1436 ،هـ ــ 303 ،ص.

َّ
قدم ــت الدراس ــة املعاي ــر اخلاص ــة ابللف ــظ ال ــي تس ــاعد عل ــى
تعضي ــد الس ــياق اللغ ــوي يف الرتكيب ،وجتعل ــه يؤدي دالالت
زائ ــدة عل ــى ال ــدالالت اللغوي ــة املعجمي ــة ،وعل ــى ال ــدالالت
الوظيفي ــة النحوي ــة ،كم ــا جتعله فع ـ ًـال يف إدارة حوادث القصة
القرآني ــة وتتابعه ــا إبحكام.
وأثبتت الدراس ــة أن الدراس ــات العربية القدمية اش ــتملت على
كث ــر م ــن املق ــوالت ال ــي ن ــرى صداه ــا يف البح ــث اللغ ــوي
احلدي ــث ،مث ــل التولي ــد ،والتحوي ــل ،ومع ــى املع ــى ،واحل ــذف
أبل ــغ م ــن الذك ــر ..وغريها.
وكش ــف البح ــث ع ــن اتس ــاع دائ ــرة اللغ ــة العربي ــة يف جان ــب
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أتيت ميزة هذا الكتاب من الربط بني الرواايت اإلسـ ـرائيلية يف
تفس ــر اإلم ــام الط ــري وأصوهل ــا العربي ــة ،عل ــى ّأل يت ــم احلكم
عليه ــا أبهن ــا (إسـ ـرائيلية) م ــا مل يكن هلا أص ــل يف كتب الرتاث
ـرا حىت حصلت
الع ــري اإلسـ ـرائيلي .وق ــد عان ــت الباحثة كث ـ ً
عل ــى املص ــادر العربية يف موضوعها املتش ــعب.
وبين ــت يف الب ــاب األول ظه ــور اإلسـ ـرائيليات يف التفس ــر
وموق ــف اإلس ــام منه ــا ،واملص ــادر العربي ــة لتحقي ــق الرواايت
اإلسـ ـرائيلية عن ــد الط ــري ،وجماالت ورود اإلسـ ـرائيليات عنه،
وموقف ــه منها.
ويف الباب الثاين كانت الدراسة النصية ،من حيث النصوص
املتطابق ــة ب ــن م ــا ورد يف التفس ــر ويف املص ــادر العربي ــة ،مث
النص ــوص املتفق ــة يف املضم ــون ،فالنص ــوص اجململ ــة يف اآلاثر

املفصل ــة يف األص ــول العربي ــة ،مث النص ــوص املفصل ــة يف اآلاثر
اجململ ــة يف األص ــول العربي ــة ،وال ــرواايت ذات اإلضاف ــات
واملبالغات.
وآبخره ملحقان:
	-مواض ــع اإلسـ ـرائيليات يف تفس ــر الط ــري ومصادره ــا
اليهودي ــة (ج ــدول).
	-أبرز رواة اإلسرائيليات يف تفسري الطربي (جدول).
والكت ــاب دراس ــة ممي ــزة .وق ــد رفض ــت املؤلف ــة أن يطب ــع كتاهبا
يف الكي ــان الصهي ــوين .وتوفي ــت ع ــام  1436هـ.

	-م ــا يتوص ــل إليه ابلنظ ــر إىل النواحي اللغوية واجلوانب
البالغية.
	-ما ال يدخل يف شيء مما سبق.
	-التدبر العملي.
التفس ــر الفقه ــي للق ــرآن الك ــرمي يف العص ــر احلدي ــث:
دراس ــة مقارنة /يوس ــف بلمه ــدي -.اجلزائر :ع ــامل املعرفة
للنش ــر؛ ب ــروت :دار اب ــن ح ــزم 1436 ،هـ ــ 500 ،ص
(أصل ــه رس ــالة دكت ــوراه م ــن جامع ــة اجلزائر).

القواع ــد واألص ــول وتطبيق ــات التدب ــر /خال ــد ب ــن
عثم ــان الس ــبت -.ال ــرايض :مرك ــز تدب ــر للدراس ــات و
االستش ــارات :مؤسس ــة العل ــم والتأصي ــل 1437 ،هـ ــ،
 246ص.

مجل ــة م ــن األصول والقواعد والضوابط وطرق الداللة املنوعة،
وما له نوع اتصال بذلك ،مما يتوصل به إىل استخراج املعاين
واهل ــداايت من الق ــرآن الكرمي ،مقرونة بتطبيقاهتا وأمثلتها اليت
توضحها وجتليها.
وحاصل ذلك جاء يف ستة أبواب:
	-النظر الكلي اإلمجايل آلايت السورة.
	-يف املع ــاين واهل ــداايت املس ــتخرجة وف ــق القواع ــد
واألص ــول املعت ــرة.
	-النظر والتدبر يف املناسبات.
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ذك ــر املؤل ــف أن التص ــدي إىل دع ــاة العصرن ــة ،وحامل ــي لواء
التفس ــر العصري للقرآن الكرمي واجب ش ــرعي؛ ألهنم حيرفون
الكل ــم ع ــن مواضع ــه ،وخط ــورة م ــا يفعلون ــه ال يق ـ ّـل أمهية عن
حتري ــف أص ــل الن ــص ،ال ــذي مل يق ــدروا علي ــه ،فعم ــدوا إىل
وحيورون ــه ابس ــم املعاصرة.
الفه ــم ّ
يزورون ــه ّ
وحـ ـ ّذر م ــن الذي ــن يزعم ــون أن قواع ــد التفس ــر ال ــي وضعه ــا
علم ــاؤان س ــاب ًقا ه ــي جم ــرد تكبيل للعق ــل ،وتقيي ــد لالجتهاد.
وجعل موضوعه يف ثالثة أبواب:
	-التفسري الفقهي للقرآن يف عصوره األوىل وامتداداته.
	-التفس ــر الفقه ــي يف العص ــر احلدي ــث :تط ــور ،مناه ــج،
مناذج.
	-التفسري الفقهي بني التقليد والتجديد.

حن ــو تفس ــر س ــنين للق ــرآن الك ــرمي /رمض ــان مخي ــس زكي
الغري ــب -.القاه ــرة :دار املقاصد 1436 ،هـ 77 ،ص.

التأويلي ــة املعاص ــرة ،ال ــي كان ألعماهلا ومقوالهت ــا األثر الكبري
يف إاثرة الفك ــر اإلس ــامي ،واس ــتفزاز أعالم ــه ومؤسس ــاته.
وأب ــرز في ــه مؤلف ــه مكان ــة الق ــرآن الك ــرمي ومرجعيت ــه وقداس ــته،
ونف ــض عن ــه م ــا حلق ــه من غب ــار القـ ـراءات التأويلي ــة املعاصرة،
ودح ــض م ــا ألص ــق ب ــه من ُش ــبه ومزاع ــم وأابطي ــل ،وما أقحم
في ــه م ــن مغالطات.
حب ــوث يف التفس ــر وعل ــوم الق ــرآن /أمح ــد ب ــن حمم ــد
الربي ــدي -.ال ــرايض :م ــدار الوط ــن للنش ــر 1437 ،هـ،
 463ص.

املقص ــود ابلتفس ــر الس ــنين للقرآن :التفس ــر ال ــذي يقوم على
إبـ ـراز جان ــب الس ــنن الرابني ــة يف القرآن ،من خ ــال تتبعها يف
الس ــور واآلايت ،ورص ــد دالالهت ــا ،وم ــا يفي ــد املس ــلمون منها
يف صحوهت ــم احلضارية.
كامل للق ــرآن ،يكون
ـردا س ــننيًّا ً
ويس ــتهدف ه ــذا التفس ــر ج ـ ً
م ــادة ثري ــة تصل ــح لإلفادة والتحلي ــل والتعي ــن ،ويلفت أنظار
التخصص ــات القريب ــة لإلف ــادة منها.
القـ ـراءة التأويلي ــة للق ــرآن الكرمي ب ــن التبدي ــد والتجديد/
ن ــور الدي ــن خمت ــار اخلادم ــي -.دمش ــق :دار الغ ــواثين
للدراس ــات القرآني ــة 1435 ،هـ ــ 368 ،ص.

يتص ــل موضوع ــه ابالجتاه ــات الفلس ــفية احلديث ــة والقـ ـراءات
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وهي ستة حبوث:
	-أسـ ـرار اخلط ــاب وأنـ ـوار الكت ــاب ،للع ــز احلنف ــي ،دراس ــة
وحتقي ًق ــا.
	-أتثري القرآن :دراسة موضوعية.
	-مصطلح التأويل واستعماالته يف القرآن.
	-الوجوه والنظائر يف القرآن :دراسة أتصيلية.
	-أش ــد آي ــة عل ــى العلم ــاء :تفس ــر وفوائ ــد .وه ــي قول ــه
تعاىل{:واتْل علَي ِهم نـبأَ الَّ ِذي آتـيـنَاه ِ
انسـ ـلَ َخ ِمنـَْها
َ ُ َ ْ ْ ََ َ َ ْ ُ َ
آيتنَا فَ َ
ِ
الش ـ ْـيطَا ُن فَـ ـ َكا َن ِم ـ َـن الْغَا ِوي ـ َـن (َ )175ولَ ْو شـ ـئـْنَا
فَأَتـْبـََع ــهُ َّ
ِ
ِ
َخلَ ـ َـد إِ َل األ َْر ِ
لََرفـَْعنَ ــاهُ بَــا َولَـ ــكنَّهُ أ ْ
ض َواتـَّبَ ـ َـع َه ـ َـواهُ فَ َمثـَلُــهُ
َكمثَـ ِـل الْ َك ْل ـ ِ
ـث أ َْو تـَتـُْرْك ــهُ يـَْل َه ــث
ـب إِن َْت ِم ـ ْـل َعلَْي ـ ِـه يـَْل َه ـ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
صـ ِ
ص
ذَّل ـ َ
ـص الْ َق َ
ين َك َّذبـُ ـواْ ِب َيتنَا فَاقْ ُ
ص َ
ـك َمثَـ ُـل الْ َق ـ ْـوم الذ َ
لَ َعلَّ ُه ـ ْـم يـَتـََف َّك ـ ُـرو َن (َ )176س ــاء َمثَـ ـاً الْ َق ـ ْـوُم الَّ ِذي ـ َـن َك َّذبُواْ

ِ
ِ
ِ
اللُ فـَُه َو
ِب َيتنَا َوأَن ُف َس ُه ْم َكانُواْ يَظْل ُمو َن (َ )177من يـَْهد ّ
الْمهت ِدي ومن ي ِ
ال ِ
اسُرو َن} (.)178
ُ َْ ََ ُ ْ
ضل ْل فَأ ُْولَـ ــئِ َ
ك ُه ُم َْ
س ــورة األعراف.
	-أركان القراءة املقبولة.
	-تفصي ــل آايت الق ــرآن للمستش ــرق الفرنس ــي :دراس ــة
وصفي ــة ونقدي ــة.
البح ــر احمليط يف تفس ــر القرآن العظي ــم /أليب حيان حممد
ب ــن يوس ــف األندلس ــي (ت  745هـ)؛ حتقي ــق عبدهللا بن
عبداحملس ــن الرتك ــي ،ابلتع ــاون م ــع مرك ــز هج ــر للبح ــوث
والدراس ــات العربي ــة واإلس ــامية[ -.القاه ــرة :املرك ــز]،
 1436هـ ــ 27 ،مج.

أييت ه ــذا التفس ــر اجللي ــل يف مقدمة التفاس ــر النحوية ،حيث
غل ــب علي ــه طاب ــع النح ــو ،وبي ــان الوج ــوه اإلعرابي ــة والصرفية،
وذك ــر مس ــائل النح ــو وم ــا فيه ــا م ــن اخت ــاف ،وقد ذك ــر ابن
عطية يف تفس ــره أن «إعراب القرآن الكرمي أصل يف الشـ ـريعة؛
ألن بذل ــك تق ــوم معاني ــه اليت هي الش ــرع».
وأصب ــح ه ــذا التفس ــر حم ــط أنظ ــار أه ــل العل ــم عام ــة ،وأه ــل
العربي ــة خاص ــة ،فاملؤل ــف مق ــرئ حن ــوي كب ــر ،ه ــو العالمة أبو
حي ــان حمم ــد ب ــن يوس ــف األندلس ــي اجليّ ــاين ،ش ــيخ النح ــاة،
ـج ،وق ــد أخ ــذ ع ــن علم ــاء
س ــيبويه الزم ــان ،قُص ــد م ــن كل ف ـ ّ
ـتقر ابلقاه ــرةَّ ،
وتلقى العلم ع ــن كبار علمائها.
األندل ــس ،واس ـ َّ
ظاهري املذهب ،حىت يف النحو! ووفاته س ــنة  745هـ.
وكان
َّ
والتحقي ــق رائ ــع ،حق ــق التفس ــر م ــن ع ــدة نس ــخ خمطوط ــة،
ب ــن كامل ــة وأخ ــرى انقص ــة ،بلغت يف جمموعها س ــبع نس ــخ.
وضب ــط في ــه الن ــص ،وعلِّ ــق عل ــى مواض ــع ،وتُرج ــم لألع ــام،
ُ
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وش ــرح الغري ــب ،م ــع ع ــزو القـ ـراءات ،وختري ــج األحادي ــث
ُ
واآلاثر والش ــعر ،وتوثي ــق كالم النح ــاة واللغوي ــن وغريه ــم.
اجلام ــع ل ــأداء روضةُ احل ّف ــاظ ،املعروف بروض ــة َّ
املعدل/
موس ــى بن احلس ــن املع ـ َّـدل املصري (ت حن ــو  500هـ)؛
حتقي ــق خالد حس ــن أبو اجل ــود -.ب ــروت :دار ابن حزم،
 1436هـ ــ 3 ،مج.

كت ــاب جام ــع يف القـ ـراءات وبي ــان حججه ــا وعلله ــا ،بينه ــا
اندرا م ــا ميك ــن احلص ــول
مخ ــس م ــن القـ ـراءات الش ــاذة ال ــي ً
عل ــى قـ ـراءات كامل ــة هل ــا .ويعت ــر ه ــذا الكت ــاب م ــن أص ــول
كت ــاب «النش ــر يف القـ ـراءات العش ــر» الس ــتة والثالث ــن البن
اجل ــزري رمح ــه هللا .وق ــد اهتم ب ــه علماء القـ ـراءات والتحريرات
من ــذ الق ــدمي .ومؤلف ــه إم ــام كب ــر م ــن أئم ــة القـ ـراءة ،قـ ـرأ علي ــه
كب ــار العلماء.
واش ــتمل عل ــى ثالث ــة أبـ ـواب كب ــرة ،كل ابب مش ــتمل عل ــى
فص ــول ومس ــائل وح ــروف وحج ــج ،واألبـ ـواب ه ــي:
	-مقدمات.
	-ذكر األصول املطردة يف القرآن.
	-ذكر فرش احلروف.
وذكر احملقق أنه يطبع ألول مرة ،وأنه قد عمل فيه أكثر من
مجيعا مل تطبع.
ابحث رسائل علمية ،لكنها ً

الدع ــاء والذك ــر عن ــد قـ ـراءة الق ــرآن /حمم ــد خ ــر رمضان
يوس ــف 1437 ،هـ ــ 144 ،ص (كت ــاب إلك ــروين).

احلديث الو ِ
عن ــد ت ـ ِ
ـاوة ٍ
ِ
ارد
آايت زايدةً عل ــى ه ــذه ،ولي ــس يف
آايت بعينه ــا ،أو أذكا ٍر مقيَّ ـ ٍ
ـص عل ــى حتدي ـ ِـد ٍ
ـدة هب ــا.
أوالً ن ـ ٌّ
محاي ــة الفك ــر يف القرآن الك ــرمي :دراس ــة موضوعية /أمحد
حمم ــد الفري ــح -.ال ــرايض :اجلمعي ــة العلمي ــة الس ــعودية
للق ــرآن الك ــرمي وعلوم ــه (تبي ــان) :توزي ــع دار احلض ــارة،
 1437هـ ــ 236 ،ص (أصل ــه رس ــالة ماجس ــتري).

يذك ــر املؤل ــف أن هن ــاك مي ــزةً وفضيلـ ـةً للدع ـ ِ
ـاء أثن ــاءَ القـ ـراءة،
ـول هللا صل ــى هللا علي ــه وس ــلم ،واملرج ـ ُّـو أن
ولذل ــك فعلَ ــهُ رس ـ ُ
يكو َن ذلك من ِ
كتاب هللا،
أوقات االس ــتجابة ،فإن
الكتاب ُ
َ
ـتوحى منه ،وه ــو الكرمي.
وال ـ َ
كالم ــه ،والدع ــاءَ مس ـ ً
ـكالم ُ
ـح يف احلدي ـ ِ
رضي
ـة
ـ
ف
ذي
ح
ـن
ـ
ع
ـلم
ـ
س
م
اه
و
ر
ـذي
ـ
ل
ا
ـث
وق ــد ص ـ َّ
ُ
ٌ
َ
ـي صل ــى هللا عليه وس ــلم
هللا عن ــه قول ــه« :صلي ـ ُ
ـت م ــع الن ـ ِّ
ِ
مرتسـ ـاً ،إذا
َ
ـح البق ــرة »...وفيه « :يقرأ ّ
ذات ليل ــة ،فافتت ـ َ
َّ ٍ
مر بس ـ ٍ
ـؤال س ــأل ،وإذا
ـبيح سـ ـبَّح ،وإذا َّ
مر آبية فيها تس ـ ٌ
تعوذ».
مر بتع ـ ُّـوٍذ َّ
َّ
ـت إفـ ـر َاد كت ـ ٍ
املوضوع -
ـاب يف ه ــذا
ِ
ق ــال املؤل ــف :وق ــد أحبب ـ ُ
ـرف أتلي ًف ــا فيه  -وهو ذكر هللا ودعاؤه عند قر ِ
اءة
ال ــذي ال أع ـ ُ
ُ
ُ
ٍ
ِ
دع ــى ب ــه
آايت م ــن كتاب ــه مب ــا ه ــو مناس ــب ،ومب ــا ميك ـ ُـن أن يُ َ
أثناءه ــا ،ويك ــو ُن الرتكي ــز عل ــى م ــا ورد يف احلدي ـ ِ
ـث الس ــابق،
َ
ُ
وه ــو :التس ــبيح ،والسـ ـؤ ُال (وه ــو الدع ــاء) ،والتع ـ ُّـوذ .وكذلك
ـب م ــن ذل ــك م ــن أنـ ـو ِاع
التكب ــر ،واالس ــتغفار ،وم ــا ه ــو قري ـ ٌ
ِ
أحاديث جعلتُها
األدعية واألذكا ِر
الذكر .وما كان من هذه
ُ
ب ــن قوس ــن صغريي ــن ،وكلُّها صحيحةٌ وحس ــنةٌ.
وجعلتهُ مرتـَّبًا على تر ِ
تيب سوِر القرآن.
وس ــبحان هللا! ال تقـ ـرأ س ــورةً إالّ وجت ــد فيه ــا جم ــاالً للدع ـ ِ
ـاء
ُ
وال ِّذك ــر ،وه ــذا م ــن وج ـ ِ
ـون الق ـ ِ
ـوه ك ـ ِ
ـرآن «أحس ـ َـن احلديث».
ِ
ـرد م ــن
ويزي ـ ُـد الق ــارئ م ــا ش ــاءَ م ــن األدعي ــة واألذكار ،مب ــا ي ـ ُ
أمثاهل ــا م ــن اآلايت ،وق ــد يدع ــو أبدعي ـ ٍـة أفض ـ َـل مم ــا أوردهت ــا،
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هت ــدف ه ــذه الدراس ــة إىل بي ــان وج ــوه عناي ــة الق ــرآن الك ــرمي
ابلفك ــر وضبط ــه ،وإبـ ـراز دوره يف محاي ــة الفكر وتقوميه ،وذكر
األم ــور ال ــي ينبغ ــي اجتناهب ــا حلماي ــة الفك ــر ،والوق ــوف عل ــى
األم ــور ال ــي جي ــب التزامه ــا حلماي ــة الفك ــر والتمس ــك هبا.
ومم ــا أش ــار إلي ــه املؤل ــف أن تقلي ــد الكف ــار والتش ــبه هب ــم
ومش ــاركتهم يف الع ــادات والتقالي ــد خطره عظي ــم على الفكر،
فه ــو ي ــؤدي إىل االحنـ ـراف العق ــدي والفك ــري ،وأن التحل ــي
ابألخ ــاق العظيم ــة والقي ــم النبيل ــة عام ــل كب ــر يف إص ــاح
الفك ــر وحص ــول األم ــن يف اجملتم ــع.
عمان:
الفتن ــة يف القرآن الكرمي /حس ــن حمم ــد املعلميّ -.
مؤسس ــة الوراق للنش ــر :عماد الدين للنشر 1436 ،هـ،
 559ص.
تط ــرق في ــه ابلبح ــث والبي ــان إىل موض ــوع الفتن ــة م ــن خ ــال
آايت الق ــرآن الك ــرمي ،وحب ــث مدل ــوالت اآلايت ال ــي حتدثت
ع ــن الفتن ــة بطريق ــة موضوعية تن ــدرج يف التفس ــر املوضوعي،

م ــع بي ــان األحادي ــث النبوي ــة اليت عززت وبين ــت ما حيتاج إىل
بي ــان وتفصي ــل مل ــا أمج ــل يف القرآن.

وح ــددت الدراس ــة املفاهي ــم واملب ــادئ املعرفية ال ــي متيز الفنت،
وتش ــخص أس ــباهبا ،وبين ــت كيفي ــة التعام ــل م ــع األح ــداث
تباعا.
والصراع ــات ،وخاصة عند فس ــاد الن ــاس وظهور الفنت ً
كم ــا درس ــت آاثر الف ــن عل ــى اإلنس ــانية ،وأحوال املس ــلمني
يف الف ــن عل ــى م ــدار الزم ــان واملكان.
اإلص ــاح واإلفس ــاد يف ض ــوء الق ــرآن /توفي ــق عل ــي
زابدي -.القاه ــرة :دار املقاص ــد 1437 ،هـ 766 ،ص
(أصل ــه رس ــالة علمي ــة).

ع ــرض في ــه املؤل ــف منه ــج الق ــرآن الك ــرمي يف مدافع ــة الفس ــاد
واملفس ــدين ،وإقام ــة اإلص ــاح جبه ــد املصلح ــن.
وذك ــر م ــن أس ــباب الفس ــاد :عب ــادة غ ــر هللا ،واتب ــاع اهل ــوى
والش ــيطان ،والنف ــاق ،ومكاي ــد أع ــداء اإلس ــام.
ومن مسات املنهج القرآين يف اإلصالح :الرابنية ،واإلنسانية،
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والوس ــطية ،والش ــمول ،والتيس ــر ،والواقعية ،والثبات واملرونة،
والتدرج.
وم ــن مقوم ــات اإلصالح :العل ــم ،واإلمي ــان ،والعمل الصاحل،
وأول ــو األلب ــاب ،وتع ــاون قوى األمة ،والص ــر ،واليقني.
وم ــن جوان ــب اإلص ــاح :إص ــاح العقي ــدة ،واإلص ــاح
اخللق ــي ،واالجتماع ــي ،والسياس ــي ،واالقتص ــادي.
الق ــرآن الك ــرمي م ــن املنظور االستشـ ـراقي :دراس ــة حتليلية
نقدي ــة /حمم ــد حمم ــد أبو ليل ــة -.ط ،2مزي ــدة ومنقحة-.
القاه ــرة :مكتب ــة اآلداب 1436 ،هـ ــ 530 ،ص.

رد في ــه مطاع ــن املستش ــرقني وش ــبهاهتم ال ــي أاثروه ــا ض ــد
َّ
الق ــرآن الك ــرمي ،عل ــى اختالف مدارس ــهم وأوطاهن ــم ولغاهتم،
وفنَّده ــا ابحلج ــج واألدل ــة ش ــبهة ش ــبهة ،وذل ــك م ــن خ ــال
تس ــعة أبـ ـواب ،ه ــي:
	-القرآن :األصل واملرتادفات.
	-حممد صلى هللا عليه وسلم والقرآن.
	-القرآن بعد سنة  632هـ.
	-بنية القرآن.
	-احلوادث واملناسبات التارخيية يف النص القرآين.
	-لغة القرآن وأسلوبه.
	-األشكال األدبية الرئيسة للقرآن.
	-القرآن يف حياة املسلمني وفكرهم.
	-ترمجة القرآن.
واملؤل ــف أس ــتاذ الدراس ــات اإلس ــامية ابللغ ــة اإلجنليزي ــة يف
كلي ــة اللغ ــات والرتمج ــة جبامع ــة األزه ــر.

السنة والسرية
رؤي ــة معاص ــرة يف عل ــم احلدي ــث النب ــوي الشـ ـريف /أمح ــد
ايسوف -.دمشق :دار املكتيب 1437 ،هـ 655 ،ص.

النس ــخ احلديثية.
مثال الكلية احلديثية :كل أحاديث ابب العقل ال تثبت.
ومثال الكليات يف الرواة :كل حديث الن ّقاش منكر.
ومث ــال الكليات اخلاص ــة ابألجزاء قول ابن القيم :األحاديث
الواردة يف جزء احلنّاء ال يصح منها ش ــيء.
الدراي ــة يف معرف ــة الرواية (مش ــيخة اب ــن العاقويل) /غياث
الدي ــن حمم ــد ب ــن حممد بن عب ــدهللا بن العاق ــويل البغدادي
(ت  797هـ)؛ حتقيق قاس ــم الس ــامرائي؛ مراجعة إبراهيم
ابجس عبداجمليد -.الرايض :مركز امللك فيصل للبحوث
والدراس ــات اإلسالمية 1437 ،هـ 751 ،ص.

ق ــال يف املقدم ــة :يف ه ــذا الكت ــاب حب ــوث مجعت ب ــن القدمي
واجلدي ــد ،وقدم ــت م ــا يل ــزم م ــن مـ ـواد عل ــوم احلدي ــث النبوي
وف ــق قال ــب عص ــري ،وق ــد حرص ــت في ــه عل ــى املوضوعي ــة
العلمي ــة ال ــي تعلمناه ــا م ــن احمل ِّدث ــن األفاض ــل.
الكلي ــات احلديثي ــة عن ــد ابن قيم اجلوزي ــة 751 – 691
هـ /حممد بن أمحد كبري -.القاهرة :دار الكلمة1436 ،
هـ 380 ،ص (أصله رس ــالة علمية؟).

يعرف املؤلف الكليات احلديثية أبهنا «إطالق حكم حديثي
ّ
عام جامع جلزئيات متعددة يف موضوع واحد».
ويع ــي ابحلك ــم احلديث ــي احلك ــم عل ــى احلدي ــث ابلصح ــة أو
الضع ــف أو الوض ــع ،كم ــا يندرج حتت ــه احلكم على الرجال أو
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يذك ــر احملق ــق أن علم املش ــيخات من أفضل الوس ــائل العلمية
يف توثيق النصوص ،وإثبات صحة نسبتها إىل مؤلفيها ،كما
ُّ
يعد هذا العلم من أفضل الواثئق العلمية للتعريف ابلش ــيوخ،
إذ يُع ــى بصياغ ــة ترمج ــة عام ــة هل ــم ،ويهت ــم مبروايهت ــم ،وحيرص
عل ــى إيـ ـراد مناذج م ــن هذه املروايت ابألس ــانيد املتصلة هبم.
ومش ــيخة اب ــن العاق ــويل مفي ــدة ،ففيه ــا تراج ــم مل ت ــرد يف كتب
الرتاج ــم والس ــر ،إضاف ــة إىل الس ــماعات والطب ــاق والقـ ـراءة،
كبريا من األعالم الذين مل يرتجم هلم أحد،
ال ــي ح ــوت ع ـ ً
ـددا ً
ومل ي ــرد هل ــم ذك ــر إال فيها.
واب ــن العاق ــويل كان ش ــيخ احلدي ــث يف بغ ــداد ،وق ــد ح ــدَّث
مبك ــة واملدين ــة والش ــام والقاه ــرة وبي ــت املق ــدس.
وأش ــر إىل أن الباحث ــة رائ ــدة بن ــت حمم ــد الشـ ـريف قام ــت

بدراس ــة وحتقي ــق ه ــذا الكت ــاب ،وحصل ــت ب ــه عل ــى درج ــة
الدكت ــوراه م ــن جامع ــة اإلم ــام ابلـ ـرايض ع ــام  1435هـ ــ.
أنش ــاب ال ُكثُــب يف أنس ــاب ال ُكتُ ــب (فهرس ــت م ــروايت
الس ــيوطي) /ج ــال الدي ــن عبدالرمح ــن ب ــن أيب بك ــر
الس ــيوطي (ت  911هـ ــ)؛ حتقي ــق إبراهي ــم ابج ــس
عبداجملي ــد -.ال ــرايض :مرك ــز املل ــك فيص ــل للبح ــوث
والدراس ــات اإلس ــامية 1437 ،هـ ــ 641 ،ص.

مج ــع في ــه اإلم ــام الس ــيوطي أس ــانيد مروايته ابلقراءة والس ــماع
واملناول ــة واإلج ــازة واملكاتب ــة ،وجع ــل عمدت ــه يف التألي ــف
كت ــاب «املعج ــم املفه ــرس» للحاف ــظ ابن حجر العس ــقالين،
وراعى فيه ترتيبه ،فبدأ ابجلوامع ،مث ابملس ــندات ،مث ابألبواب
املفردات ،مث بفنون احلديث ،مث األمايل ،مث بفوائد الش ــيوخ،
مث األجـ ـزاء مرتبً ــا عل ــى ح ــروف املعج ــم ،عل ــى م ــا يش ــتهر به
ذل ــك اجل ــزء ،والتواري ــخ ،وحنوه ــا ،مث املعاجم واملش ــيخات ،مث
األربعين ــات ،مث التصاني ــف يف س ــائر الفن ــون ،م ــن فق ــه وحن ــو
ولغ ــة وتص ــوف ،مث بدواوين الش ــعر.
ـاب أتبعته بس ــائر ما لصاحبه
وق ــال :إال أين حي ــث ذك ــرت كت ـ ً
م ــن الكتب..
والنشب :علوق شيء بشيء حىت ال يُستطاع الفكاك منه.
التل املستطيل من الرمل.
وال ُكثب مجع كثيب ،وهو ُّ
وجيم ــع ب ــن الكلمت ــن – كم ــا ق ــال احملق ــق – أهنم ــا ت ــدالن
على متاس ــك هذه الكثُب حىت تبدو وكأهنا سلس ــلة واحدة.
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وق ــال يف توضي ــح العنـ ـوان :إن أنس ــاب ه ــذه (الكتُــب) ال ــي
رواه ــا اإلم ــام الس ــيوطي رمح ــه هللا ،بسلس ــلة ال تنقط ــع م ــن
متاما
األس ــانيد ع ــن ش ــيوخه ،إىل مصنف ــي هذه الكت ــب ،هي ً
كسلس ــلة (الكثُــب) م ــن الرم ــل ال ــي ال ينف ــك بعضه ــا ع ــن
بعض .
وآبخره فهرس الكتب املروية ،وآخر لشيوخ املصنف.
مش ــيخة العالم ــة احملـ ـ ِّدث العم ــدة فخ ــر الدي ــن حمم ــد بن
إبراهيم الدمش ــقي احلنفي ،الش ــهري ابلدكدكجي (1070
عمان:
–  1131هـ ــ)؛ حتقي ــق رايض عبداحلميد مرادّ -.
أروقة للدراس ــات والنش ــر 1437 ،هـ 319 ،ص.

ق ــال مؤلف ــه رمح ــه هللا« :ف ــإين ذاك ــر يف ه ــذه األوراق تراج ــم
مش ــاخييَ ،م ــن عليهم قـ ـرأت ،وهبم خترج ــت ،ومنهم أخذت،
وفيه ــم انتفع ــت ،م ــن علم ــاء الش ــام ومص ــر وبي ــت املق ــدس
واحلرم ــن واملغارب ــة وغريه ــم».
األربع ــون يف اجله ــاد واالستش ــهاد /حمم ــد خ ــر رمض ــان
يوس ــف 1437 ،هـ ــ 46 ،ص (كت ــاب إلك ــروين).
ِ
ِ
ورد يف
جمموعـ ـةٌ طيبـ ـةٌ مباركـ ـةٌ م ــن األحادي ــث الشـ ـريفة مم ــا َ
ـاد واالستش ـ ِ
ـوع اجله ـ ِ
ـهاد يف س ـ ِ
ع فيه ــا
موض ـ ِ
ـبيل هللا ،ن ـ َّـو َ
ـائل اجله ـ ِ
جامعه ــا ب ــن مس ـ ِ
ـاد والغ ــزو والش ــهادة ،م ــع الرتكيـ ـ ِز
ـث عل ــى اجله ـ ِ
ـاع
ـاد والتعلُّ ـ ِـق ب ــه ،وللدف ـ ِ
عل ــى الفضائ ــل ،للح ـ ِّ
ـب الش ـ ِ
ع ــن ديـ ـ ِن هللا الق ــومي ،وطل ـ ِ
ـهادة يف س ـ ِ
ـبيل هللا تع ــاىل،

ِ
ِ
قبل
كل ذل ــكَّ ،
والتذكـ ـر بتصحي ـ ِـح الني ــة يف ِّ
ليصح اجلهاد ،وتُ َ
الش ــهادة.

ـاري ومس ــلم ،م ــع
وق ــد ُجع ــت م ــن الصحيح ــن ،البخ ـ ِّ
االس ـ ِ
خاص ــة ،الب ــن حج ــر والن ــووي
ـتفادة م ــن ش ــرحيهما َّ
رمحهم ــا هللا ،عن ــد التعلي ــق عل ــى األحادي ــث ،وبي ـ ِ
ـان الغري ـ ِ
ـب
أحاديث أخرى
فيه ــا ،وم ــا تُرش ـ ُـد إلي ــه ،ويف غ ِري الصحيح ــن
ُ
ِ
مظانا.
عظيمةٌ يف
ميكن االس ــتفادةُ منها يف ِّ
فضائل اجلهادُ ،

ينابي ــع الص ــور ابعتباره ــا م ــن ينابي ــع اإلبداع.
وجع ــل فص ــول كتابه على األلوان ،وهي :األصفر ،األخضر،
األزرق ،األمحر ،األبيض واألسود.
مثال من كل لون:
اللون األصفر يف البلح.
اللون األخضر يف الثياب.
اللون األزرق يف النهر.
اللون األمحر يف احلشرات.
األبيض واألسود يف التمر.
قبس ــات م ــن حي ــاة الصحاب ــة /حمم ــد الزحيل ــي -.حلب:
دار القل ــم الع ــريب :دار الرفاعي 1435 ،هـ 568 ،ص.

الباع ــث احلثي ــث لدراس ــة األل ــوان يف احلدي ــث /أمح ــد
رأف ــت -.القاه ــرة :دار طيب ــة 1436 ،هـ ــ 492 ،ص.

ذك ــر املؤل ــف أن ــه دراس ــة ع ــن الصحاب ــة الذي ــن مل يُعرفـ ـوا أو مل
يُنصفـ ـوا؛ للتنوي ــه مبآثرهم ومواقفهم ،وتبي ــن مناقبهم ،ليأخذوا
حظه ــم ،وتنش ــر فضائلهم.

املؤل ــف حاص ــل عل ــى الدكت ــوراه يف عل ــوم البيئ ــة ،ولذل ــك
ج ــاءت دراس ــته ه ــذه موافق ــة لتخصصه ،بع ــد أن ذكر أنه ال
توج ــد دراس ــة واح ــدة لأللـ ـوان يف أحادي ــث رس ــول هللا صل ــى
هللا علي ــه وس ــلم.
وب ـ َّـن اهل ــدف م ــن ه ــذه الدراس ــة ،وه ــو التع ــرف عل ــى كيفي ــة
توظي ــف األلـ ـوان يف الص ــورة مب ــا حيق ــق اهل ــدف منه ــا ،وحتديد
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العقيدة اإلسالمية والفرق
عظم ــة هللا /حمم ــد ب ــن موس ــى الشـ ـريف -.ج ــدة :دار
األندل ــس اخلضـ ـراء؛ ب ــروت :دار ابن ح ــزم 1433 ،هـ،
 183ص.

وذك ــر أن التشـ ـريع الوضع ــي مناقض لإلس ــام وعقيدته ،ألنه
ِ
تفس ــر موقفه
ال ينفك عن أن يكون مبنيًّا على عقيدة ابطلة ّ
جت ــاه اخلال ــق والكون واحلي ــاة ،وأنه متضمن اس ــتحالل احلكم
عما أنزل.
بغ ــر م ــا أنزل هللا ،واإلعـ ـراض ّ
كم ــا ذك ــر أن من ــاط الكفر يف احملكوم ابلتشـ ـريع الوضعي هو
الرض ــا ب ــه ،املبين على العلم مبخالفة حكم الشـ ـريعة.
اليارس ــان ،أو أه ــل احل ــق :طائف ــة ابطني ــة كردي ــة /توم ــاس
بـ ـوا ،زيب ــا م ــر حس ــيين ،حمم ــد موك ــري ،إص ــاح دح ــام
عبدالفتاح -.دمشق :دار الزمان 1436 ،هـ 217 ،ص.

حش ــد في ــه آايت دال ــة عل ــى عظم ــة هللا وجالل ــه ،وأحاديث،
وأقـ ـوال أله ــل العل ــم ،مم ــن هل ــم كالم نفي ــس يف ه ــذا الب ــاب،
ونظم ــا.
وبع ــض علم ــاء الطبيع ــة وأه ــل األدب ،نث ـ ًـرا ً
التشـ ـريع الوضع ــي :دراس ــة عقدي ــة /حمم ــد ب ــن حج ــر
الق ــرين -.ج ــدة :مرك ــز التأصي ــل للدراس ــات والبح ــوث،
 1436هـ ــ 408 ،ص (أصل ــه رس ــالة ماجس ــتري).

ع ــاجل املؤل ــف موضوع ــه م ــن خ ــال ثالث ــة أبـ ـواب :التشـ ـريع
وصلته ابلعقيدة ،اتريخ التشـ ـريع الوضعي وفلس ــفته املعاصرة،
حك ــم التشـ ـريع الوضعي.
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فرق ــة ديني ــة كردي ــة مغالية ،تطلق على نفس ــها «أتب ــاع احلقيقة
املطلق ــة» ال ــي ه ــي حقيقة الذات اإلهلي ــة ،بينما يطلق عليهم
اآلخ ــرون «العل ـ ّـي إهل ــي» كناي ــة ع ــن مغاالهت ــم القص ــوى يف
ح ــب اإلم ــام عل ــي ب ــن أيب طال ــب رض ــي هللا عن ــه ،واخت ــاذه
ـان تس ــمى «مذه ــي ايري» ،أي مذه ــب
إهلًــا يُعبَ ــد .وأحي ـ ً
العش ــاق ،عش ــاق احلقيق ــة املطلق ــة ،ال ــذي ه ــو مع ــى الكلمة
املركب ــة (اير س ــان) .وي ــرى آخ ــرون أهنم ــا طائفت ــان ،ختتلف ــان
ع ــن بعضهم ــا البعض!
وأص ــل العقي ــدة عنده ــا اإلمي ــان ابهلل وح ــده ،اخلال ــق ل ــكل
موج ــود ،املوج ــود يف ابط ــن كل خمل ــوق (عل ــى مب ــدأ وح ــدة
الوج ــود) ،خل ــق م ــن جوهر ذاته الدرة البيض ــاء ،وأودعها قاع
احملي ــط البدئ ــي ،وم ــن ال ــدرة خل ــق الس ــماوات واألرض ــن وما
بينهم ــا .واجلن ــة وجهن ــم عنده ــا مفهوم ــان معن ــواين ،ال وجود

هلم ــا يف الواق ــع امل ــادي ،واملفهوم ــان يعني ــان الق ــرب م ــن هللا
والبع ــد عنه.
واتري ــخ نش ــأهتا غام ــض ،مث ــل غريها م ــن الطوائ ــف الباطنية،
وتتب ــع مب ــدأ التقي ــة يف التس ــر على مبادئه ــا وعقائدها .ووجد
تش ــابه ،ب ــل مماثل ــة ب ــن عقيدهت ــا وعقي ــد اليزيدي ــة ،ال ــي تعب ــد
الشيطان!
وه ــم يس ــكنون يف إيـ ـران وتركي ــا وأذربيج ــان والعـ ـراق وس ــوراي،
إضاف ــة إىل اهلن ــد وابكس ــتان وأفغانس ــتان ،ويبل ــغ عددهم حنو
أربعة ماليني نس ــمة .وهم ليسـ ـوا ش ــيعة وال س ــنة ،وال علويني
أيض ــا ،ف ــا ميتون إىل مذاهب إس ــامية.
ً

لنش ــأة عل ــم أص ــول الفق ــه ه ــو حماول ــة الوص ــول إىل أن ه ــذا
معياري،
علم ــا ًّ
العل ــم نش ــأ لظ ــروف خاصة مب ــن َّ
دونوه ،وليس ً
وأن ــه بش ــري املص ــدر ألبس ثوب الش ــرعية والقطعي ــة للوصول
إىل أغـ ـراض خاص ــة ابلعلم ــاء ..وم ــن هن ــا فه ــو لي ــس صاحلًــا
هل ــذا العصر..
األح ــكام األصولي ــة املتعلق ــة ابلتابعي /بي ــداء بنت عبدهللا
القويع ــي -.الرايض :جامع ــة القصيم 1436 ،هـ384 ،
ص (أصله رس ــالة ماجستري).

الفقه وأصوله
رؤي ــة املستش ــرقني واملس ــتغربني لنش ــأة عل ــم أص ــول الفق ــه
وتفنيده ــا :دراس ــة حتليلي ــة انق ــدة /حمم ــود عبدالرمح ــن
عبداملنعم -.القاهرة :دار املقاصد 1436 ،هـ 302 ،ص.
يع ــى جبم ــع املس ــائل األصولي ــة املتعلق ــة ابلتابع ــي ،م ــن جه ــة
قول ــه ،واالحتج ــاج ب ــه ،وحك ــم اتفاقه ــم ،وأث ــر أقـ ـوال التابعي
يف الدلي ــل ،م ــن جه ــة النس ــخ والبي ــان والتخصي ــص والتقييد،
وحك ــم تقلي ــد التابع ــي للصحاب ــة ،وتقلي ــد م ــن بع ــده ل ــه،
وأح ــكام ترجي ــح روايت ــه وأقوال ــه ،وحنوه ــا من املس ــائل املتعلقة
أبقـ ـوال ورواايت وترجيح ــات التابع ــي.
ال ــذي جيم ــع ب ــن املستش ــرقني واملس ــتغربني عل ــى م ــا بينه ــم
م ــن اخت ــاف ،ه ــو حماول ــة إظه ــار عق ــم أص ــول الفق ــه م ــن
أول نش ــأته ،وطم ــس مع ــامل ه ــذا العل ــم وأثره الدائ ــم ،وعطائه
املمت ــد ،إم ــا كليًّ ــا أو جزئيًّ ــا ،حي ــث ش ــككوا يف قواع ــده ،ويف
األئم ــة الذي ــن دونوه ــا ،ومل ين ــج دلي ــل كل ــي أصل ــي وال تبع ــي
م ــن الطع ــن والتش ــكيك في ــه.
ويذك ــر املؤل ــف أن اهل ــدف م ــن رؤية املستش ــرقني واملس ــتغربني
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جت ــزؤ االجته ــاد يف العص ــر احلدي ــث /حلي ــم مرزاق ــي-.
دمش ــق؛ ب ــروت :مؤسس ــة الرس ــالة 1435 ،هـ ــ392 ،
ص (أصل ــه رس ــالة ماجس ــتري).
وعرف ــه
يع ــي املؤل ــف بتج ــزؤ االجته ــاد :االجته ــاد اجلزئ ــيَّ ،
بقول ــه :ق ــدرة الفقي ــه عل ــى اس ــتنباط بعض األحكام الش ــرعية
العملي ــة الظني ــة م ــن أدلته ــا التفصيلي ــة يف ابب م ــن األبـ ـواب،
أو مس ــألة دون غريه ــا.
وجعله يف ثالثة فصول:

	-مبادئ االجتهاد.
	-جتزؤ االجتهاد وأحكامه.
	-جماالت وتطبيقات جتزؤ االجتهاد يف العصر احلديث.

وهي:
	-التعريف بوقائع األعيان.
	-وقائع األعيان بني التعميم والتخصيص.
	-وقائع األعيان وترك االستفصال.
القواع ــد الفقهي ــة واألصولية املف ــردة يف موضوعات معينة
(مس ــرد معجم ــي) /حممد خ ــر رمضان يوس ــف1437 ،
هـ ــ 43 ،ص (كت ــاب إلكرتوين).

وخص ــص مبحثًــا خلط ــورة االجتهاد اجلزئ ــي ،وآخر لضوابطه،
واثلثًــا لطريقته ،وغ ــره لبيان صعوبته.
وقائ ــع األعي ــان وأثره ــا يف اخت ــاف الفقه ــاء /توفي ــق
ش ــروق -.دمش ــق؛ ب ــروت :مؤسس ــة الرس ــالة1436 ،
هـ ــ 520 ،ص (أصل ــه رس ــالة دكت ــوراه).

اخت ــار املؤل ــف تعري ــف واقع ــة األعي ــان أبهن ــا انزل ــة أو حادث ــة
ـخصا بعين ــه ،أو حال ــة معين ــة اس ــتوجبت ذل ــك
خت ــص ش ـ ً
التخصي ــص ،وأهن ــا تقع يف مس ــألة جزئية مظنونة ،فهي تقابل
أو ختال ــف أص ـ ًـا أو قاع ــدة قطعي ــة كلي ــة ،ألن واقع ــة الع ــن
فيه ــا اس ــتثناء م ــن اللف ــظ الع ــام.
وجاء الكتاب يف ثالثة فصول نظرية ،يليها الباب التطبيقي،
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الفقه ــاء وطلب ــة العل ــم يهتم ــون ابلقواع ــد الفقهي ــة واألصولي ــة
ـرا منه ــا ،ويعرف ــون هب ــا أجوب ــة
ـرا ،وحيفظ ــون قس ـ ًـما كب ـ ً
كث ـ ً
وفروعا عديدة تدخل
املس ــائل وأحكام النوازل ،فإن مس ــائل ً
حت ــت مظلتها.
وق ــد لف ــت نظ ــر معـ ـ ّد هذا املس ــرد االهتمام ابلقواع ــد الفقهية
ودالهتا على موضوعات معينة ،وإفرادها يف كتب أو رس ــائل
علمية وحبوث ،وخاصة يف معاهد القضاء وكليات الشـ ـريعة،
ال ــي خت ـ ِّـرج قض ــاة وفقه ــاء ،ولذلك قام جبمع م ــا أفرد منها يف
موضوعات معينة ،أو يف قاعدة حمددة ،ونوقش ــت يف رس ــائل
علمي ــة ،أو ظه ــرت يف هيئ ــة كت ــب ،أو نش ــرت يف جم ــات
َّ
حمكم ــة ،ليس ــتفيد منه ــا الباحث ــون ،ويكونـ ـوا عل ــى عل ــم مب ــا
ط ــرق إليه م ــن موضوعاهتا.
ق ــال :وق ــد مجع ــت ب ــن القو ِ
اعد األصولي ــة والفقهية وإن وجد
ُ
اختالف بينها ،لكنها قد تتداخل ،بل هناك قواعد مش ــركة
بينهما.
وقد بلغ عددها ( )296عنو ًان.

تيس ــر الفقه /مصطفى ابحو -.دمش ــق؛ بريوت :مؤسسة
الرسالة 1435 ،هـ 636 ،ص.

يص ــدر املؤل ــف سلس ــلة تيس ــر العل ــوم الش ــرعية ،وأييت ه ــذا
امليس ــرة ،وتيس ــر عل ــوم احلدي ــث.
الكت ــاب بع ــد العقي ــدة َّ
وب ـ َّـن أن ــه الت ــزم يف كتاب ــه ذك ــر الراج ــح من األقـ ـوال ،مع ذكر
خ ــاف الفقه ــاء يف ذل ــك ابختص ــار ،مقتص ـ ًـرا غالبً ــا عل ــى
املش ــهور عنده ــم ،وبي ــان صحي ــح احلدي ــث م ــن س ــقيمه،
وذك ــر أح ــكام بع ــض املس ــتجدات ونـ ـوازل العص ــر ،وخاص ــة
املعام ــات املالي ــة ،واملقايي ــس واألوزان املعاص ــرة.
وذك ــر أن كتاب ــه ين ــدرج ضم ــن (فق ــه الس ــنة) املس ــتند ألصول
التشـ ـريع املعت ــرة :الكت ــاب ،والس ــنة ،واإلمج ــاع ،والقي ــاس
الصحي ــح ال ــذي ال مع ــارض ل ــه.
ـدم ج ــوا ِز ص ـ ِ
ِ
رف ـ ُـع األوه ــام يف ع ـ ِ
صف
ـاة
ـف ِّ
الرجال خل ـ َ
النس ـ ِ
ـاء التام يف املس ـ ِ
ـجد احلرام /أتليف إبراهيم بن حسني
ّ
ب ــن ب ــري زاده (ت  1099هـ)؛ حتقيق حممد خري رمضان
يوس ــف 1437 ،هـ 19 ،ص (كتاب إلكرتوين).
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ِ
كاد أن َّ
ذات فروعَ ،
مسألةٌ فقهيةٌ يف الصالة ُ
خيتص هبا الفقهُ
احلنف ــي .وه ــي ص ــاةُ املر ِأة ِ
جبانب ِ
أمامهُ يف مجاعة،
الرجل أو َ
اث ،أو ًّ
وآاثر صالهت ــا
واح ــدة ،أو ثنت ــن ،أو ثـ ـ ً
صف ــا كامـ ـاًُ ،
ـاع عل ــى ص ـ ِ
ـاة الرج ـ ِ
ـال م ــن حوهل ــا ،وش ــرو ُط
يف ه ــذه األوض ـ ِ
ـان.
بطالهنا – وهو
قياس ــا ،واستحس ـ ً
الغالب ً -
ُ
النووي ضعف َّ ِ
ـام
ُّ
َ
حج ــة املذهب ،وأن عمدتَهُ
وق ــد ذك ـ َـر اإلم ـ ُ
ـح ،موقوفًــا عل ــى عم ـ َـر رض ــي هللا عن ــه ،أو
حدي ـ ٌ
ـث مل يص ـ ّ
مرفوع ــا من ــه إىل رس ـ ِ
ـول هللا صل ــى هللا علي ــه وس ــلم.
ً
ِ
حنفي كبريَّ ،
زمن
تول اإلفتاءَ مبكةَ َّ
لف عاملٌ ٌّ
واملؤ ُ
املكرمة َ
ِ
اخلالفة العثمانية.
العس ــكري يف اإلس ــام :حقوق ــه وواجبات ــه /ص ــاحل ب ــن
غ ــامن الس ــدالن -.املدين ــة املن ــورة؛ ال ــرايض :دار املأثور،
 1437هـ ــ 473 ،ص.

يف فصل ــن طويل ــن ب ـ َّـن املؤل ــف الرتبي ــة الروحي ــة للجن ــدي يف
اإلس ــام ،وواجب ــات اجلن ــدي املس ــلم جت ــاه دولته.
والفص ــل األول في ــه بي ــان اإلمي ــان ابلقض ــاء والق ــدر ،وأج ــر
اجلن ــدي يف املرابط ــة واحلراس ــة ،وفض ــل الطاع ــة ،مث ال ــوالء
واالنضب ــاط وااللتـ ـزام ،والعالق ــة ب ــن اجلن ــدي وقيادات ــه.

مقارن ابلنظم السياس ــية املعاصرة/
نظام احلكم اإلس ــامي ً
إمساعي ــل إبراهي ــم البدوي -.اإلس ــكندرية :مكتب ــة الوفاء
القانوني ــة 1437 ،هـ 519 ،ص.

أب ــرز في ــه الصف ــة السياس ــية لإلس ــام ،ودح ــض دع ــاوى
املناوئني ،الذين يدَّعون أن اإلس ــام عقيدة روحية فحس ــب،
ال صل ــة ل ــه ابلدني ــا والسياس ــة واالجتم ــاع ،وأن ــه مل يتع ــرض
للحكم ،وأن رس ــالة النيب حممد صلى هللا عليه وس ــلم انتهت
مبوت ــه ،وانتقض ــت زعامت ــه ،فلي ــس ألح ــد أن خيلفه يف رس ــالته
وزعامته!
ق ــال املؤل ــف :وس ــنثبت ابحلقائ ــق احملسوس ــة أن الشـ ـريعة
فصل ــت َّ
أدق املس ــائل السياس ــية ،ونص ــت عل ــى
اإلس ــامية َّ
أح ــكام املب ــادئ الدس ــتورية.
وجع ــل دراس ــته مقارن ــة ابلنظ ــم السياس ــية املعاص ــرة ،إلثب ــات
أن احل ــكام املس ــلمني األوائ ــل طبقوا أرقى القواعد السياس ــية.
وجاء الكتاب يف ثالثة أبواب:
	-األولَّ :بي فيه طبيعة نظام احلكم اإلسالمي وخصائصه.
	-الثاين :عرض فيه أنواع احلكومات املعاصرة.
	-الثال ــث :ع ــرض في ــه احلكوم ــة املاركس ــية واحلكوم ــة
ا لفا شس ــتية .
واملؤل ــف أس ــتاذ القان ــون العام جبامعة األزه ــر ،وحمام مبحكمة
النق ــض ،واحملكم ــة اإلدارية العليا.
التنظي ــم اإلس ــامي للعالق ــات الدولي ــة /حمم ــد نص ــر
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حممد -.اجليزة :مركز الدراس ــات العربية للنشر1437 ،
هـ ــ 500 ،ص.

الب ــاب التمهي ــدي :ماهي ــة العالق ــات عل ــى املس ــتوى ال ــدويل
(أمهي ــة العالق ــات الدولي ــة وأسس ــها ،التعاي ــش الس ــلمي يف
اإلس ــام).
الباب األول :البعثات الدبلوماس ــية يف اإلس ــام (البعثات يف
عهد النبوة).
الب ــاب الث ــاين :تط ــور العالقات بني الدول (تفس ــر العالقات
الدولي ــة ،من ــاذج تطبيقي ــة للممارس ــات الدولي ــة اإلس ــامية يف
حال ــة احل ــرب ،من ــاذج تطبيقي ــة للممارس ــات الدولي ــة يف وقت
احلرب).
الب ــاب الثال ــث :احلصان ــة الدبلوماس ــية (ماهي ــة احلصان ــة
الدبلوماس ــية ،األس ــس القانوني ــة لالمتي ــازات واحلص ــاانت
الدبلوما س ــية).
الب ــاب الراب ــع :مساح ــة الشـ ـريعة اإلس ــامية (كفال ــة حق ــوق
غ ــر املس ــلمني ،اآلخ ــر وحقوق ــه ،حق ــوق وواجب ــات الدول ــة
اإلس ــامية).
واملؤل ــف أس ــتاذ القان ــون ال ــدويل العام .ويب ــدو أن كتابه أصله
رس ــالة علمية.

السلس ــلة يف معرف ــة القول ــن والوجهني /أليب حممد عبدهللا
بن يوسف اجلويين (ت  438هـ)؛ دراسة وحتقيق خالد بن
ن ـ ّـوار النم ــر -.الكويت :لطائف لنش ــر الكتب والرس ــائل
عم ــان :أروقة للدراس ــات والنش ــر 1437 ،هـ،
العلمي ــة؛ ّ
 2مج ( 1063ص) (أصله رس ــالة دكتوراه).

املؤل ــف م ــن احملقق ــن يف الفق ــه الش ــافعي ،وصاح ــب وج ــه
في ــه ،وكتاب ــه ه ــذا أحس ــن نوع يف املذهب ،وهو بناء املس ــائل
بعضه ــا عل ــى بع ــض الجتماعه ــا يف مأخذ واح ــد .واهتم فيه
إبيـ ـراد الدالئ ــل عن ــد إيرادها.
وفي ــه مس ــائل ث ـ َّـرة ،بلغ ــت ( )357مس ــألة ،م ــن غ ــر ع ــدد
املس ــائل املب ــي عليه ــا.
ويس ــتفيد منها الطالب ملعرفة كيفية بناء بعضها على بعض،
وترتيبها ،ومعرفة نظائرها.
املظاهـ ـرات يف ض ــوء الفق ــه اإلس ــامي :دراس ــة مقارن ــة/
حمم ــد إبراهيم س ــعد الن ــادي -.اإلس ــكندرية :دار الكتب
والدراس ــات العربي ــة 1437 ،هـ ــ 108 ،ص.
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ق ــال مؤلف ــه :ومل ــا ملوض ــوع املظاهـ ـرات من أمهية ،ونظ ـ ًـرا لكثرة
تس ــاؤل الن ــاس عن األح ــكام اخلاصة هبا ،واخت ــاف العلماء
فيه ــا ب ــن مؤي ــد ومع ــارض ،عق ــدت الع ــزم عل ــى بي ــان آراء
ذاكرا أدلتهم ،وما ورد عليها
العلماء يف املس ــائل املتعلقة هباً ،
م ــن اعرتاض ــات وردود ،هب ــدف الوص ــول إىل الـ ـرأي الراج ــح،
م ــن غ ــر تعصب لـ ـرأي بعينه.
وجع ــل كتاب ــه يف مخس ــة مباح ــث :التعري ــف ابملظاهـ ـرات،
حك ــم التظاه ــر وضوابط ــه ،اخل ــروج عل ــى احلاك ــم ،امل ــوت يف
املظاهـ ـرات الس ــلمية ،قان ــون التظاه ــر.
خمت ــارات الن ــوازل /بره ــان الدي ــن عل ــي ب ــن أيب بك ــر
املرغين ــاين احلنف ــي (ت  593هـ ــ)؛ دراس ــة وحتقي ــق أمح ــد
غونش -.إس ــتانبول :مكتبة اإلرشاد 1435 ،هـ733 ،
ص (أصل ــه رس ــالة علمي ــة).

فت ــاوى خمت ــارة يف الفق ــه احلنفي ،غالبً ــا ما يكثر نزوهلا ابلناس،
ومت ــس احلاجة إليها.
ومصنفه ــا ع ــامل حنف ــي كب ــر .علي ــه رمح ــة هللا .وق ــد ع ـ َّـرف به
احملق ــق يف مقدمت ــه.

مفاتي ــح الفق ــه احلنبل ــي /س ــامل عل ــي الثقف ــي -.ط-.2
الطائ ــف :املؤل ــف 1437 ،هـ ــ 2 ،م ــج.

مدخل إىل الفقه احلنبلي ،صدرت طبعته األوىل عام 1398
هـ ،ومؤلفه أس ــتاذ يف جامعة أم القرى ،الذي جعل كتابه يف
سبعة أبواب ،هي:
	-أب ــرز م ــا ع ــرف عن اإلمام أمحد وأم ــوره وأحواله وما ابتلي
به.
	-مك ــوانت عل ــم اإلم ــام أمح ــد ومذهب ــه يف أه ــم قض ــااي
االعتق ــاد.
	-منه ــج اإلم ــام أمح ــد يف فقهه وأصول اس ــتنباطاته :أصول
فت ــاوى اإلمام أمحد.
	-طبيعة الفقه احلنبلي وأظهر مزاايه.
	-مصطلح ــات الفق ــه احلنبلي وطرق اس ــتفادة األحكام من
ألفاظه.
	-طريقة تلقي فقه اإلمام أمحد ونقله إىل الناس.
	-تدوين الفقه احلنبلي ومشاهري مدونيه.
االس ــتثمار اآلمن ملوارد املؤسس ــات اخلريية :دراسة فقهية
مقارن ــة /ص ــادق مح ــاد حمم ــد -.مك ــة املكرم ــة :اهليئ ــة
اإلس ــامية العاملي ــة لالقتص ــاد والتموي ــل؛ ال ــرايض :دار
كن ــوز إش ــبيليا 1434 ،هـ ــ 668 ،ص.
جعله مؤلفه يف سبعة أقسام:
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	-التعري ــف ابلرص ــد وبي ــان الفرق بينه وبني ما يش ــتبه به من
أوجه الرب والصدقة.
	-التطبيقات االقتصادية الغربية ألقسام الرتست (.)trust

	-وج ــه العالق ــة ب ــن اإلرص ــاد والرتس ــت ودوره يف تثم ــر
مـ ـوارد اجلمعي ــات اخلريي ــة.
	-االبتكارات يف األنشطة اخلريية.
	-دراس ــة حتليلي ــة ألوج ــه االس ــتفادة م ــن جترب ــة الرتس ــت
اخلريي ــة الغربي ــة.
	-دراس ــة حتليلي ــة ملنظومة القوانني املعلق ــة ابألماانت اخلريية
املعروفة ابلرتست.
	-الدليل التنفيذي الستثمار موارد املؤسسات اخلريية.
وآبخره ملحق :عقد توظيف أموال مجعية خريية.
واملؤلف خبري يف املصرفية اإلسالمية ،من املغرب.
املال العام بني احلفظ الش ــرعي والتخوض الواقعي /نوار بن
الشلي -.القاهرة :دار السالم 1436 ،هـ 206 ،ص.

يؤك ــد أن حرم ــة املال العام أش ــد م ــن حرمة املال اخلاص ،وأن
هت ــك ه ــذه احلرم ــة جرمي ــة ش ــنيعة تس ــتوجب العق ــاب .ويقرر
أن احلف ــاظ عل ــى أمـ ـوال األم ــة ومقدراهت ــا مس ــؤولية كل ف ــرد
جامع ــا ب ــن صورتني متباينتني :ص ــورة انصعة البياض
مس ــلمً ،
م ــن ورع الس ــلف ع ــن امل ــال الع ــام ،وص ــورة س ــوداء قامت ــة من
ِ
العب من
عصـ ـران ه ــذا ،ابت ــدع الناس فيها ً
فنون ،واحتالـ ـوا يف ّ
املال العام؛ ليتأكد أن صالح املال ال يكون إال بثالث :أن
يؤخ ــذ حب ــق ،وأن يُعطَــى يف ح ــق ،وأن ُينَ ــع من ابطل.
واملؤل ــف أس ــتاذ الفق ــه جبامع ــي قط ــر ،واألم ــر عبدالق ــادر
ابجلزائ ــر.

الدفاعي ــة ،وإىل إب ــاغ ص ــوت اإلس ــام والصحب ــة في ــه عن ــد
اخلـ ـراء الكوري ــن واآلس ــيويني وغريه ــم ،وإع ــاء كلم ــة هللا يف
األوس ــاط الرايضي ــة والفن ــون الدفاعي ــة خاص ــة.
واملؤل ــف حائ ــز عل ــى احلـ ـزام األس ــود م ــن الدرجة اخلامس ــة يف
التايكوان ــدو ،أس ــتاذ يف جم ــال ختصص ــه ،ومدرب بفرنس ــا.
التخدي ــر يف الطب واإلس ــام /عبدالدائم فهد اخلرجيي-.
[ال ــرايض :املؤلف] 1437 ،هـ 47 ،ص.

الفن ــون الدفاعي ــة :خط ــوة لفه ــم خص ــال اإلمي ــان /مج ــال
ش ــعيب -.تون ــس؛ ب ــروت :ال ــدار املالكي ــة 1436 ،هـ ــ،
 232ص.

يذك ــر املؤل ــف أن الكث ــر م ــن الكت ــب املؤلف ــة يف الفن ــون
الدفاعية ال تكاد جتد فيها الكالم عن هللا ورسـ ـوله صلى هللا
علي ــه وس ــلم ،يع ــي يف تصور إس ــامي ،بينما جت ــد كل اخلرباء
اآلسيويني يف شىت االختصاصات الدفاعية يوصون ويؤكدون
عل ــى ض ــرورة أن تك ــون هن ــاك زعام ــة روحية ملدارس ــهم ،فمن
ابب األوىل أن تكون للمس ــلمني زعامة روحية ذات مرجعية
إس ــامية فيها.
ويه ــدف كتاب ــه إىل بي ــان ذل ــك ،وإىل تفصي ــل األخ ــاق
احلمي ــدة والذميم ــة ل ــدى املمارس ــن واألس ــاتذة يف الفن ــون
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ذك ــر املؤل ــف أن وظيف ــة التخدي ــر ه ــي إزال ــة الش ــعور ابألمل،
مث ب ـ َّـن أنواع ــه ،م ــن التخدي ــر العام ،واملوضع ــي ،والناحي ،مث
كيفي ــة إجـ ـراء التخدي ــر ،ومـ ـزااي كل نوع ،وعملي ــة اختيار نوع
التخدي ــر املناس ــب للمري ــض ،وحس ــب ن ــوع اجلراح ــة ومدهت ــا
ومكاهن ــا واألمل املراف ــق ،وآاثر التخدي ــر اجلانبي ــة.
مث أوض ــح احلك ــم الش ــرعي يف التخدي ــر ،يف احل ــاالت الثالث ــة
التالي ــة :أن تص ــل احلال ــة إىل مق ــام الض ــرورة ،مث إىل مق ــام
وبي ضابط
احلاجة ،مث اليت ال تصل إىل احلاتني الس ــابقتنيَّ .
النوعي ــة والق ــدر والطريق ــة يف ذل ــك.

العلوم االجتماعية
البع ــد الديين يف االستشـ ـراق الغ ــريب /إايد علي اهلامشي-.
عم ــان :دار الفكر 1437 ،هـ 464 ،ص.
ّ

فصوله الثمانية:
	-االستشراق والبنية الثقافية النصرانية.
	-املستش ــرقون واجتاهاهت ــم يف إاثرة الش ــبهات املعادي ــة
لإل س ــام.
	-منهج االستشراق إابن عصر النهضة األوروبية (ادعاءات
مضللة حبق اإلسالم).
	-التنص ــر :األداة الفاعل ــة للمؤسس ــات االستشـ ـراقية ض ــد
اإلسالم.
	-مؤسس ــات االستشـ ـراق وارتباطاهتا ابلدوائر اإلمربايلية يف
حماربة األمة اإلس ــامية.
	-االستشراق ودوره يف متزيق وحدة األمة اإلسالمية.
	-املستش ــرقون (احملافظ ــون) اجل ــدد يف السياس ــة األمريكي ــة
جتاه اإلس ــام.
	-صورة اإلسالم يف املناهج الدراسية الغربية.
الرتبي ــة النفس ــية لألطف ــال :دراس ــة فقهي ــة مقارن ــة /إمي ــان
الس ــيد حجازي -.اإلس ــكندرية :دار الوفاء 1437 ،هـ،
 623ص (أصل ــه رس ــالة علمي ــة).
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جولة علمية بني مصادر يف الفقه اإلسالمي والطب والطب
النفسي ،للوقوف على ما جيب معرفته لتنشئة الطفل السوي
معاىف صحيًّا ونفسيًّا وخلقيًّا ودينيًّا.

وق ــد درس ــت الباحث ــة يف الب ــاب األول نش ــأة الطف ــل الطبيعي
وأس ــاليب الرتبي ــة النفس ــية ،وفي ــه أربعة فصول:
	-طور ما بعد الوالدة بني احلق الشرعي واجلانب النفسي.
	-ط ــور الطفول ــة املبك ــرة م ــا ب ــن الفق ــه اإلس ــامي والط ــب
النفسي.
	-طور الطفولة املتأخرة (مرحلة التمييز).
ويف الب ــاب الث ــاين :أساس ــيات يف تربي ــة األطف ــال ذوي
االحتياج ــات اخلاص ــة ،وفي ــه ثالث ــة فص ــول:
	-تعريف ذوي االحتياجات اخلاصة.
	-حق ــوق ذوي االحتياج ــات اخلاص ــة واألح ــكام املتعلق ــة
هبم .
	-املتطلب ــات الرتبوي ــة لرعاي ــة الطف ــل املع ــاق [املع ـ َّـوق] يف
اجملتم ــع اإلس ــامي.

اللغة العربية
عناي ــة الصحابة ابللغ ــة العربية وأثره يف النهوض هبا /حممد
ب ــن مبخ ــوت[ -.مكة املكرمة] :جممع اللغ ــة العربية على
الش ــبكة العاملي ــة؛ ب ــروت :دار اب ــن ح ــزم 1436 ،هـ ــ،
 116ص.

عُ ــي الصحاب ــة رض ــي هللا عنهم عناية كبرية ابللغة العربية ،لغة
الق ــرآن والس ــنة ،واهتمـ ـوا هبا ،وتدارس ــوها ،وتعلموه ــا ،واثبروا
عل ــى حفظه ــا ،والتفق ــه فيه ــا ،وعلموه ــا أبناءه ــم ،وجعلـ ـوا
تعلمه ــا وتعليمه ــا والتكل ــم هبا م ــن الدين.
وأس ــهموا جبمعه ــم الق ــرآن الك ــرمي يف توثي ــق الن ــص الق ــرآين،
وتوحي ــد قراءت ــه عل ــى لس ــان قري ــش أفص ــح الع ــرب ألس ــنة
وأصفاه ــم لغ ــة.
وقد أس ــهمت هذه السياس ــة الرش ــيدة يف حس ــم مادة الفرقة،
وأدت إىل احلف ــاظ عل ــى اللغ ــة العربية ،وتوحيدها.
ويف الكت ــاب دع ــوة صادق ــة إىل تعل ــم العربي ــة عل ــى منه ــاج
الصحاب ــة رض ــي هللا عنه ــم ،ابلطريق ــة الس ــهلة امليس ــرة اليت ال
تش ــقيق فيه ــا وال تطوي ــل ،وال تعقيد وال تكل ــف وال انتحال.
وجعله مؤلفه يف مبحثني ومطالب عدة ،ومها:
	-عناية الصحابة ابللغة العربية.
	-أثر الصحابة يف النهوض ابلعربية.
ومطالب الفصل األخري هي:
	-الدعوة إىل حفظ ألفاظ اللغة والتفقه فيها.
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	-وضع النحو قانون العربية.
	-محاية اللغة من اللحن والرطانة.
منزل ــة اللغ ــة العربية بني اللغات املعاصرة :دراس ــة تقابلية/
عبداجملي ــد الطي ــب عمر -.ط -.2مكة املكرمة :الرائس ــة
العام ــة لش ــؤون املس ــجد احلـ ـرام واملس ــجد النب ــوي ،مركز
البح ــث العلم ــي وإحي ــاء الرتاث اإلس ــامي 1437 ،هـ،
 282ص.

هتدف هذه الدراس ــة إىل حتديد موقع اللغة العربية بني لغات
العص ــر ،بن ــاء على نظرايت علم اللغة التقابلي.
وب ــدأت ابس ــتعراض اتري ــخ اللغ ــة العربية ،ونش ــأهتا ،ومقارنتها
بتاريخ ونش ــأة اللغ ــات األخرى.
مث تناولت الكتابة واهلجاء يف اللغة العربية ،والنحو والصرف،
والبالغة وثراء معجمها مقارنة ابللغات األخرى.
ق ــال املؤل ــف :واللغ ــة العربي ــة دون س ــائر اللغ ــات اإلنس ــانية
تذخ ــر برصي ــد واف ــر م ــن املف ــردات ،وتتس ــع إمكاانهت ــا للتعبري
ع ــن املفاهي ــم املتج ــددة م ــن خ ــال آلي ــات ذكي ــة ،مث ــل
االش ــتقاق ،والنح ــت ،لصياغة مف ــردات جديدة .أما اللغات
األخ ــرى فه ــي ذات رصي ــد حمدود من املفردات ...مما جيعلها
تعتم ــد كليًّ ــا عل ــى االقـ ـراض م ــن اللغ ــات األخ ــرى.

عمان:
خصائ ــص احل ــروف ومعانيه ــا /فهد خليل زاي ــدّ -.
دار ايف ــا 1437 ،هـ 368 ،ص.

حتص ــل له من خصائ ــص ومعاين
يذك ــر املؤل ــف أن ــه اخت ــر ما َّ
( )23حرفًــا م ــن مئ ــات اجل ــداول ،عل ــى واق ــع اس ــتعماالت
الق ــرآن الك ــرمي هل ــا ،يف س ــوره وآايت ــه ومفردات ــه وفواصله ،بدقة
وإحكام ال نظري له يف أدب أو شعر أو معجم .وأنه استوىف
كل اس ــتعمال منه ــا ش ــروط اإلعج ــاز اللغ ــوي ،مم ــا مل ينتبه له
أي م ــن مفس ــري الق ــرآن أو الباحث ــن ع ــن إعج ــازه اللغ ــوي.
ق ــال :وال عت ــب عليه ــم يف ذل ــك؛ ألن ًّأي منه ــم مل يهت ــد إىل
خصائ ــص احل ــروف العربي ــة ومعانيها!
تقص ــى خصائ ــص هذه األح ــرف يف القطاع (الصريف –
وق ــد َّ
النحوي).
وق ــال :ف ــكان ل ــكل مف ــردة م ــن ح ــروف املع ــاين العدي ــد م ــن
املعاين واألقسام واالستعماالت ،قد جتاوز بعضها اخلمسني!

لغ ــات عدي ــدة مل ــا كتب ــت ابحل ــروف العربي ــة ،وجتاوزهت ــا إىل
لغ ــات ال تكت ــب ابحل ــروف العربي ــة.

كم ــا أس ــهم انتش ــار احل ــروف العربي ــة يف تس ــهيل تعل ــم اللغ ــة
العربي ــة ل ــدى الش ــعوب اإلس ــامية.
وذك ــر أن األجبدي ــة العربية حوربت على أكثر من صعيد ،وال
س ــيما يف أورواب واهلن ــد وإفريقي ــا ،وق ــد ُحظ ــر تعلمه ــا والنش ــر
أحيان!
هب ــا ً
املصاحب ــة اللغوي ــة يف احلدي ــث النب ــوي الشـ ـريف :كت ــاب
منوذجا/
«اللؤل ــؤ واملرج ــان فيم ــا اتف ــق علي ــه الش ــيخان» ً
ع ــاء طلعت أمح ــد -.القاهرة :مكتب ــة اآلداب1437 ،
هـ ــ 302 ،ص.

عاملي ــة األجبدي ــة العربي ــة وتعري ــف ابللغات ال ــي ُكتبت هبا/
عبدال ــرزاق القوس ــي -.الـ ـرايض :مرك ــز املل ــك عب ــدهللا بن
عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ 2 ،مج.
كت ــاب توثيق ــي رائ ــع ،ع ـ َّـرف في ــه مؤلفه ابللغ ــات اليت تكتب
أو ُكتب ــت ابحل ــروف العربية.
ـرا يف تطور
أثرا كب ـ ً
وذك ــر يف ثن ــااي كتاب ــه أن للح ــروف العربي ــة ً
الكث ــر م ــن اللغ ــات واآلداب يف ق ــارات الع ــامل الق ــدمي ،وهل ــا
كذل ــك أث ــر يف دخ ــول الكلم ــات واملصطلح ــات العربي ــة إىل
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املقص ــود ابملصاحب ــة اللغوية ارتباط كلمتني ،حبيث إذا ذكرت
إحدامها اس ــتدعى الذهن الكلمة األخرى.
أص ــل الباح ــث ه ــذا املصطل ــح يف الرتاث اللغ ــوي العريب
وق ــد َّ

من ــذ س ــيبويه ،وب ـ َّـن عالقة املصاحبة ببع ــض الظواهر اللغوية،
ومنه ــا اإلتب ــاع والـ ـرادف ،كم ــا ب ـ َّـن أنـ ـواع املصاحب ــة اللفظية
والنحوي ــة ،وع ــاجل قضي ــة املصاحبة وارتباطه ــا ابلرتمجة والتغيري
اللغوي.
مث طب ــق م ــا ذك ــره يف اإلط ــار النظ ــري من البح ــث على املادة
احلديثي ــة الـ ـواردة يف كت ــاب «اللؤل ــؤ واملرج ــان فيم ــا اتف ــق
علي ــه الش ــيخان» حملم ــد فـ ـؤاد عبدالباق ــي ،م ــن خالل تقس ــيم
املصاحب ــة إىل املرك ــب االمس ــي ،مث الفعل ــي.
واستخلص وسائل املصاحبة وخصائصها ومساهتا.

	-أبعاد إس ــهام اللغة يف املنجز العلمي للدكتور عبدالس ــتار
فتح هللا س ــعيد (املادة والتوظيف).
	-أنوار اللس ــان :مالمح اإلس ــهام اللغوي يف البناء الفكري
للدكتور يوسف القرضاوي.
	-الفجر يش ــرق من جديد :جتليات اللغة يف رس ــائل اإلمام
الشهيد [حسن البنا].
	-اللس ــان املنتم ــي :قـ ـراءة املالم ــح األس ــلوبية للدكت ــور
عبداحللي ــم عوي ــس.
واملؤلف أستاذ يف كلية اآلداب جبامعة املنوفية.

اللغ ــة واملئذن ــة :دراس ــات حتليلية يف إس ــهام اللغة يف فكر
اإلس ــاميني املعاصري ــن /خال ــد فهم ــي -.القاه ــرة :دار
النش ــر للجامع ــات 1437 ،هـ ــ 200 ،ص.

مع ــاين النح ــو اجلرجاني ــة :دراس ــة يف املفه ــوم واجل ــذور
عم ــان :أروقة
والعم ــل /ضي ــاء الدي ــن فاضل احلس ــيينّ -.
للدراس ــات والنش ــر 1436 ،هـ ــ 346 ،ص.

ع ــدد م ــن الدراس ــات هت ــدف إىل بيان إس ــهام اللغ ــة يف البناء
الفك ــري لع ــدد م ــن أش ــهر املفكري ــن اإلس ــاميني املعاصري ــن،
الذي ــن توزع ــت اهتماماهت ــم يف خدم ــة اإلس ــام ،وهي:
	-جه ــود الطاه ــر ب ــن عاش ــور (ت  1393هـ ــ) يف العناي ــة
بلغ ــة احلدي ــث النب ــوي الشـ ـريف.
	-العربي ــة واالس ــتعمار :قـ ـراءة يف املخاط ــر الواقع ــة م ــن
ممارس ــات االس ــتعمار ض ــد اللغ ــة يف فك ــر مال ــك ب ــن نيب
(ت  1393هـ ــ).
	-إس ــهام الدكت ــور حمم ــد عم ــارة يف املعجمي ــة اإلس ــامية
املختص ــة املعاص ــرة.

هت ــدف الدراس ــة إىل جتلي ــة فكرة معاين النح ــو يف نظرية النظم
اجلرجاني ــة ،والوص ــول إىل القط ــع بوج ــود ج ــذور هل ــا يف كالم
م ــن س ــبق صاح ــب النظري ــة أو بعدم ــه ،والكش ــف عن معاين
النح ــو يف أتلي ــف الكالم وصن ــع البالغة ،وحماولة الوصول يف
ه ــذا اجلان ــب إىل أجوب ــة ملواض ــع الغم ــوض من ــه ،مث الوق ــوف
عل ــى مواض ــع الضعف والثغـ ـرات يف النظري ــة وإبرازها.
وذك ــر املؤل ــف أن الغم ــوض مس ــة ظاه ــرة يف نظري ــة النظ ــم
اجلرجاني ــة ،وأن أغم ــض موض ــع منه ــا ه ــو فاعلي ــة (مع ــاين
النح ــو) يف صن ــع بالغ ــة ال ــكالم.
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العلوم البحتة والتطبيقية
نُــور حدق ــة األبص ــار ونـَـ ْـور حديق ــة األنظ ــار /تق ــي الدين
حمم ــد ب ــن مع ــروف الدمش ــقي الراص ــد (ت  993هـ ــ)؛
حتقيق ودراس ــة حس ــن عبداحلفيظ -.القاهرة :دار الكتب
والواثئ ــق القومي ــة 1436 ،هـ ــ 505 ،ص (أصله رس ــالة
علمية).

املبصرات،
كتاب يف علم املناظر ،وهو علم يُعرف به أحوال َ
يف كميته ــا وكيفيته ــا ،ابعتب ــار قرهب ــا وبُعده ــا ع ــن الناظ ــر،
واخت ــاف أش ــكاهلا وأوضاعه ــا ،وم ــا يتوس ــط ب ــن الناظ ــر
واملبصـ ـرات ،وعل ــل تل ــك األم ــور.
وموضوعات ــه :البص ــر ،وبس ــائط املع ــاين املبص ــرة ،م ــن الض ــوء
والك ــون وغريمه ــا ،واألجس ــام الكثيف ــة ،واملش ـ َّـفة ،والصقيل ــة،
وغ ــر ذلك.
البصـ ـرايت ،أو الض ــوء املرئ ــي
ويع ــرف يف عصـ ـران بعل ــم َ
(البص ــري).
النف ــع الع ــام يف العم ــل ابلرب ــع الت ــام /علي ب ــن إبراهيم بن
ِ
ابملطع ــم الفلك ــي (ت
الش ــاطر الدمش ــقي ،وق ــد يُع ــرف
ّ
 777هـ)؛ حتقيق ودراس ــة أس ــامة فتحي إمام -.القاهرة:
دار الكت ــب والواثئ ــق القومي ــة 1437 ،هـ ــ 378 ،ص.

120

دراس ــة جلان ــب م ــن جوان ــب علم الفلك ،ه ــو اجلانب التقين،
املخت ــص ابآلالت الفلكي ــة وأدوات الرص ــد والقي ــاس ،ال ــي
أب ــدع املس ــلمون يف صناعته ــا والعم ــل هب ــا ،وأصبح ــت ج ــزءًا
أصي ـ ًـا م ــن عل ــم امليقات.
ويتح ــدث ه ــذا الكت ــاب ع ــن العم ــل ابآلل ــة املس ــماة ابلرب ــع
الت ــام ،وه ــي م ــن ابت ــكار اب ــن الش ــاطر الدمش ــقي ،م ــن أه ــم
علماء الفلك يف احلضارة اإلس ــامية ،الذي اش ــتهر إبجنازاته
يف عل ــم اهليئ ــة.
ويوض ــح لن ــا التط ــور احلاص ــل يف اتري ــخ العل ــوم واآلالت
الفلكي ــة ،وق ــد ب ـ َّـن في ــه اس ــتخدام اآللة اجلديدة ال ــي ابتكرها
ليس ــتغىن هب ــا ع ــن كاف ــة اآلالت الفلكي ــة ،بزعم ــه.
وتكم ــن أمهي ــة دراس ــة اآلالت الفلكي ــة يف الوق ــوف عل ــى
التطور الذي وصل إليه املسلمون يف فهم النظرايت الرايضية
والفلكي ــة ،وحتويله ــا إىل آلة س ــهلة االس ــتخدام ،تيس ــر للناس
احلس ــاابت دون اللج ــوء إىل القوان ــن واجل ــداول ال ــي يصعب
عل ــى اجلمي ــع فهمها..

ع ــن أص ــول اإلب ـ ِـل العربي ــة.

الفنون
رحل ــة يف الـ ـراث املغ ــريب /ش ــاوش ص ــاحل ،ب ــن شـ ـريف
مرايم ــة؛ ترمج ــة حمم ــد هش ــام بن شـ ـريف -.اجلزائ ــر :دار
هب ــاء الدي ــن للنش ــر 1435 ،هـ ــ 293 ،ص.

األدب ابلتاري ــخ،
كل ه ــذا يوج ـ ُـز الق ــول ،ويوص ـ ُـل
َ
وه ــو يف ِّ
ِ
ويعتمد على أكثر من مصدر ،إضافة إىل ِ
ومشاهداته
ثقافته
ُ
اخلاصة.
َّ
كت ــاب رائ ــع ،ص ــدر يف ورق مصق ــول وإخـ ـراج مجيل ،وصور
مع ــرة ،وه ــو يف اهلندس ــة املعماري ــة عل ــى ختص ــص املؤلف ــن،
ومعظم ــه يف العم ــارة اإلس ــامية .وفي ــه كل أش ــكال اهلندس ــة
املعماري ــة والعمـ ـران ،موثقة ابلص ــور والرس ــومات التخطيطية.
وق ــد أش ــار الناش ــر إىل أن األوروبي ــن ح ــن يتناول ــون اتري ــخ
وتـ ـراث املغ ــرب الع ــريب (اإلس ــامي) ابلدراس ــة ،فإهن ــم يركزون
على احلضارة الرومانية ،كأن ال شيء قبلها وال شيء بعدها.
غاي ــة املـ ـراد يف اخلي ــل اجلي ــاد /حمم ــد رش ــيد ب ــن داود
الس ــعدي (ت  1358هـ ــ)؛ حتقي ــق حمم ــد خ ــر رمض ــان
يوس ــف -.ط 100 ،2ص (كت ــاب إلكرتوين ،نش ــر عام
 1437هـ ــ).
لف
مجع في ــه املؤ ُ
كت ـ ٌ
ـاب ممت ـ ٌـع مل ــيءٌ ابملعلوم ــات ع ــن اخلي ــلَ ،
وخص ــص مبحثـ ـاً أللواهن ــا ،وآخ ــر يف
أنس ــاهبا وأوصافه ــاَّ ،
وآخر
ش ــياهتا ،ومطلبـ ـاً فيم ــا يُك ــرهُ وم ــا يُس ـ ُّ
ـتحب من اخلي ــلَ ،
ـتحب فيه ــا.
يف ذكـ ـ ِر أعضائه ــا وم ــا يُس ـ ُّ
ـان اخلي ــل القدمي ــة ،مث املوج ـ ِ
مث حت ــدَّث ع ــن أرس ـ ِ
ـودة منه ــا يف
عصـ ـ ِر املؤل ــف ابلعـ ـراق .وأهن ــى كتاب ــه اللطي ــف ه ــذا مببح ـ ٍ
ـث
ُ
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األدب
اجملال ــس األدبي ــة يف العصر األيويب :دراس ــة حتليلية نقدية/
عم ــان :دار دجل ــة 1437 ،هـ،
خال ــد كم ــال الطاه ــرّ -.
 927ص (أصل ــه رس ــالة دكت ــوراه من جامع ــة األزهر).

ميت ــد العص ــر األيويب ب ــن األعوام ( 648 – 567هـ) ،الذي
ازدهرت فيه اجملالس األدبية ،وساعد على ذلك طبيعة احلياة
السياس ــية وم ــا أدت إلي ــه م ــن اش ــتعال روح اجله ــاد يف قلوب
املس ــلمني ضد احملتلني الصليبيني ،وانتعاش احلياة االقتصادية
الس ــيما يف مص ــر ،وتغي ــر مظاه ــر احلي ــاة االجتماعي ــة ،م ــع
متت ــع املل ــوك األيوبي ــن بق ــدر كبري م ــن املوهبة األدبي ــة والذوق

النق ــدي ،وس ــعة ثقافته ــم وأصالته ــا ،مما مكنهم من املش ــاركة
الفاعلة يف جمالس ــهم األدبية ،وتش ــجيع األدابء والش ــعراء..
وتوزعت موضوعات الكتاب على ثالثة أبواب:
	-اجملال ــس األدبي ــة األيوبي ــة :عوام ــل ازدهاره ــا وبيئاهت ــا
وهيئا هت ــا.
	-فنون األدب يف اجملالس األدبية األيوبية.
	-أدب اجملال ــس األيوبي ــة يف ميـ ـزان النقد (التجربة الش ــعرية،
اللغة واألس ــاليب ،اخليال ،املوس ــيقى).
لغ ــة الن ــور :خمت ــارات مم ــا قيل ع ــن اللغة العربية يف الش ــعر
العريب احلديث /س ــعود بن س ــليمان اليوس ــف ،عبدهللا بن
حمم ــد املقب ــل ،منال بن ــت فهيد الفهيد -.ال ــرايض :مركز
املل ــك عبدهللا ب ــن عبدالعزيز الدويل خلدم ــة اللغة العربية،
 1437هـ ،جـ 376 :1ص.

طائفة من القصائد اليت نظمها ش ــعراء حبًّا يف لغتهم العربية،
وذودا عنه ــا ،واعتـ ـز ًازا هب ــا ،وأتكي ـ ًـدا ملكانته ــا يف ماضين ــا
ً
وحاضران.
وق ــد تضمن ــت اجملموع ــة األوىل أكث ــر م ــن ( )160قصي ــدة،
وأكث ــر م ــن ( )20مقطوع ــة لش ــعراء ع ــرب معاصري ــن م ــن
خمتل ــف األمص ــار.
ـددا م ــن
وراع ــى فري ــق البح ــث يف انتخ ــاب القصائ ــد ع ـ ً
الضواب ــط ،منه ــا توخ ــي الش ــعر املؤه ــل فنيًّ ــا ،واس ــتبعاد م ــا
كث ــرت إش ــكاالته اللغوي ــة ،أو عيوبه اإليقاعي ــة ،أو ما طغت
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علي ــه روح النظ ــم والتكل ــف.
وفي ــه ضب ــط كلم ــات ،وش ــرح م ــا حيت ــاج إىل ش ــرح ،وترمج ــة
جلمي ــع الش ــعراء.
وروعي فيه ترتيب النصوص على أمساء الشعراء هجائيًّا.
عقود اجلواهر /حممد صاحل بن حممد اخلَُّفش (ت 1382
هـ ــ)؛ حقق ــه وضب ــط نص ــه وق ــدم ل ــه عب ــدهللا الطنط ــاوي،
عم ــان :دار عم ــار1437 ،
عص ــام ف ــارس احلرس ــتاينّ -.
هـ 688 ،ص.

عام ــا ،وه ــو يقع يف أربع ــة جملدات
أمض ــى في ــه مؤلف ــه (ً )40
كب ــرة ،وه ــذا ه ــو الراب ــع فق ــط ،وطل ــب احملقق ــان م ــن أسـ ـرته
املب ــادرة إىل طباع ــة ثالث ــة األجـ ـزاء األوىل.
ووص ــف األس ــتاذ طنط ــاوي عق ــوده أبن ــه «مج ــع فيه ــا أعذب
األش ــعار ،وألط ــف النـ ـوادر ،وأحل ــى القص ــص ،وأص ــدق م ــا
اقتن ــع ب ــه من حوادث الزمان ،وم ــدوانت التاريخ واملؤرخني».
وق ــد ب ــدأ الكتاب ــة يف هذا الرابع ع ــام  1358هـ ،وكان متابعُا
مؤرخا فيها لقضية فلس ــطني خاصة.
للحـ ـوادث اليومي ــةً ،
نزه ــة اخلاط ــر :جول ــة يف رايض األدب /س ــامل العجم ــي-.
ط -.2املدين ــة املن ــورة :دار النصيح ــة؛ الكوي ــت :مكتبة
أه ــل األثر 1437 ،هـ ــ 555 ،ص.
جمم ــوع أديب ه ــادف ،قص ــد ب ــه مؤلف ــه األدب واألخ ــاق
والتهذي ــب اإلس ــامي ،ق ــال يف مقدمت ــه :وحس ــي أن يك ــون
هذا الكتاب مما يعني على تصحيح الس ــلوك ،وتقومي اللس ــان

ـاب أدبيًّ ــا يقدم ــه امل ــرء
الع ــريب ،وتنمي ــة املعلوم ــات ،ويك ــون كت ـ ً
هدي ــة أله ــل بيت ــه وأحباب ــه ،ويضع ــه ب ــن أيديه ــم دون حترج،
وأن حيي ــل علي ــه امل ــرء دون اخل ــوف م ــن أن يك ــون فيه حديث
مكذوب أو ضعيف ،أو قصة خترج عن اآلداب اإلس ــامية،
أو الس ــلوكيات ال ــي يتف ــق عليه ــا العقالء.

قل ــت :م ــن املؤس ــف أن يك ــون الكت ــاب خاليً ــا م ــن املص ــادر
واملراج ــع ،يف اهلوام ــش والفه ــارس ،إال م ــا كان م ــن حدي ــث
نبوي.

وصوره ــا األدبي ــة املع ــرة ،واهتمامها حبدي ــث اخلواطر وتصوير
األحاس ــيس ،وم ــن مث أييت ه ــذا الكت ــاب لينه ــض ابلتحلي ــل
األديب ،والدراس ــة النقدية ،واملوازنة الفنية لألعمال اليت كتبها
ـعرا ،يف األدب املص ــري احلديث.
أرابب البي ــان ،نث ـ ًـرا وش ـ ً
ووزع كت ــب الرحل ــة عل ــى املوضوع ــات التالي ــة :رحالت رمسية
تقوميي ــة ،رح ــات ديني ــة إرش ــادية ،علمي ــة ثقافي ــة ،صحفي ــة،
عامة.
واملقاالت :وصفية ،تعبريية ،صحفية ،أتملية ،دينية.
ويف الش ــعر :األشـ ـواق ،املناس ــبات ،ش ــعر الوص ــف ،املواق ــف
الش ــعورية والتأملية.
ش ــعر الصحابة :دراس ــة موضوعي ــة فنية /س ــعد بوفالقة-.
القاهرة :املكتب العريب للمعارف 1437 ،هـ 263 ،ص.

الرحل ــة إىل ب ــاد احلج ــاز يف األدب املص ــري احلدي ــث:
دراس ــة ونق ــد وموازن ــة /أمح ــد حمم ــد عل ــي حنط ــور-.
القاه ــرة :مكتب ــة اآلداب 1437 ،هـ ــ 928 ،ص.

كتاب يف أدب الرحالت.
واملؤلَّفات يف رحالت احلج ومكة واملدينة يف العصر احلديث
تن ــزع بطبيعته ــا إىل ف ــن األدب ،إبحياءاهت ــا الفني ــة األخ ــاذة،
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ذك ــر املؤل ــف أن ع ــدد الصحاب ــة رض ــي هللا عنه ــم الذين قالوا
الش ــعر جت ــاوز عدده ــم  300صح ــايب! وأنه وقف يف دراس ــته
ه ــذه عل ــى أب ــرز جوانب ش ــعرهم ،وخباصة ما يتعل ــق ابلناحية
املوضوعي ــة والفني ــة ،وأن ــه س ــلك النه ــج التارخي ــي ،واعتم ــد
الرتتي ــب الزم ــي يف تتب ــع الظواه ــر األدبي ــة وتفس ــرها ،وجع ــل
دراس ــته يف ثالث ــة أقس ــام ،هي:
	-اخللفية السياسية واالجتماعية والثقافية لشعر الصحابة.
	-أغراض شعر الصحابة وموضوعاته.
	-اخلصائص الفنية لشعر الصحابة.

البديعية الكربى وش ــرحها /عائش ــة بنت يوس ــف الباعونية
(ت  922هـ ــ)؛ حتقي ــق ودراس ــة الس ــيد مح ــدان س ــعد-.
طنط ــا :دار النابغ ــة 1436 ،هـ ــ 811 ،71 ،ص (أصله
رس ــالة ماجس ــتري من جامع ــة طنطا).

ه ــذا ش ــرح آخ ــر لبديعي ــة الباعوني ــة رمحه ــا هللا ،وه ــو غ ــر
البديعي ــة (الصغ ــرى) وش ــرحها ال ــذي س ــبق حتقيق ــه ،وكالمه ــا
يس ــميان «الفت ــح املب ــن يف مدح األم ــن» ،فهو مديح نبوي.
ق ــال حمق ــق الكت ــاب :بع ــد أن نظم ــت الباعوني ــة بديعيته ــا
الصغرى اليت س ــارت فيها على هنج صفي الدين احللي وابن
جاب ــر األندلس ــي ،يف عدم االلتزام بتس ــمية الن ــوع البديعي يف
البي ــت ،رأت أن تنظ ــم بديعي ــة أخ ــرى تنته ــج فيه ــا هن ــج ع ــز
الدي ــن املوصل ــي واب ــن حج ــة احلم ــوي ،يف االلتـ ـزام بتس ــمية
الن ــوع البديع ــي والتوري ــة ب ــه يف البي ــت ،وه ــذا االجت ــاه ابلطب ــع
أكث ــر مش ــقة م ــن االجت ــاه األول...
وأتبع ــت كل ل ــون بديع ــي بش ــرح مط ــول ومفص ــل ،جي ــد في ــه
الطال ــب مـ ـراده..
ن ــزول الغي ــث الذي انس ــجم يف ش ــرح المي ــة العجم /بدر
الدين حممد بن أيب بكر الدماميين (ت  828هـ)؛ دراسة
اهلم ــايل س ــعود -.تون ــس :ب ــروت:
وحتقي ــق عبدالس ــام ّ
ال ــدار املالكي ــة 1437 ،هـ ــ 319 ،ص (أصل ــه رس ــالة
علمية).
المي ــة العج ــم ملؤي ــد الدين الطغرائ ــي (ت  515هـ) من فرائد
القصائ ــد يف اتري ــخ الش ــعر الع ــريب ،وقد ش ــرحها النقاد ،منها
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ش ــرح الص ــاح الصفدي (ت  764هـ ــ) .وهذا الكتاب نقد
لش ــرحه ،واعـ ـراض علي ــه ،وتبي ــان ألخطائه في ــه ،وتقصريه يف
فهم مراد الش ــاعر.

واملؤل ــف م ــن أئم ــة العل ــم والقض ــاء ،وق ــد اش ــتهر يف جم ــال
الدراس ــات النحوي ــة.
وق ــد ص ــدر كت ــاب يف نق ــد ه ــذا النق ــد للمحقق نفس ــه ،وعن
الدار نفس ــها ،وه ــو بعنوان:
حتكي ــم العق ــول أبف ــول البدر ابلن ــزول /لع ــاء الدين علي
ب ــن حمم ــد ب ــن أقـْـ َـرس الش ــافعي (ت  862هـ ــ)؛ دراس ــة
اهلم ــايل س ــعود -.تون ــس :ب ــروت:
وحتقي ــق عبدالس ــام ّ
ال ــدار املالكي ــة 1437 ،هـ ــ 279 ،ص.

فه ــو اعـ ـراض عل ــى كت ــاب «ن ــزول الغي ــث ال ــذي انس ــجم يف
ش ــرح المي ــة العجم» للدماميين ،وانتص ــار للصالح الصفدي
يف ش ــرحه لالمي ــة الطغرائي.
ِ
رده
وذك ــر احملق ــق أن ــه مل يك ــن موف ًق ــا يف األع ــم األغل ــب م ــن ّ
وتعقب ــه ،فه ــو لي ــس يف مرتب ــة الدمامي ــي العلمي ــة.
واحملقق أستاذ يف كلية اللغات جبامعة طرابلس الغرب.

مع ــرك املن ــااي :م ــا ب ــن الس ــتني إىل الس ــبعني س ــنة ،وذكر
األعم ــار م ــن العشـ ـرين إىل التس ــعني /عبدالرمحن يوس ــف
الفرح ــان -.املنام ــة :مكتبة نظام يعقويب اخلاصة1436 ،
هـ 949 ،ص.

من عناوين هذه البحوث:
	-عبدالعزيز بن عبدهللا بن عامر وراق من جند.
	-نسخة مغربية من صحيح اإلمام البخاري.
	-األرقام العربية :قائمة ببليوجرافية خمتارة.
	-مراجعة لكتاب «الكتب العربية النادرة» لعلي الصوينع.
	-نقوش شاهدية :دراسة حتليلية.
	-دراسة فنية لدواة عثمانية.
الس ــود يف احلض ــارة اإلس ــامية /رش ــيد اخليُّ ــون-.
أث ــر ُّ
ال ــرايض :مكتب ــة املل ــك عبدالعزي ــز العام ــة 1436 ،هـ ــ،
 586ص.

من كتب العمر والش ــيب ،معظمه ش ــعر ،مما قاله الش ــعراء يف
أعماره ــم وش ــيبهم ،إضاف ــة إىل آايت وأحاديث وآاثر وعظية
مؤث ــرة وردت يف ذلك.
التاريخ والرتاجم
ال ــدوارس :حب ــوث يف اآلاثر والتاري ــخ واملخطوط ــات
عم ــان :أروق ــة
والواثئ ــق /عب ــدهللا ب ــن حمم ــد املني ــفّ -.
للدراس ــات والنش ــر 1437 ،هـ ــ 472 ،ص.

وزع حبوث ــه عل ــى أربع ــة موضوع ــات :اتري ــخ ووقائ ــع ،س ــر
وتراج ــم ،واثئق وخمطوطات ،كتب ومكتبات ،نقوش وفنون.
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توثي ــق جام ــع ألدوار إنس ــانية قدمه ــا الس ــود ش ــأن غريه ــم
بوصفه ــم أعض ــاء فاعل ــن يف احلضارة اإلس ــامية ،من خالل
تتب ــع ملس ــار العالق ــة ال ــي انطبع ــت حبساس ــية ترب ــط ب ــن ل ــون
خصوص ــا بع ــد عص ــر اخللف ــاء الراش ــدين.
البش ــرة والعبودي ــة،
ً
وتضمن ترمجات املس ــلمني الس ــود يف خمتلف عهود اإلس ــام
ح ــى هناي ــة العه ــد العباس ــي ببغ ــداد ( 656هـ ــ) ،م ــع دراس ــة
ع ــن العبودي ــة يف خمتلف احلضارات ،وتفاصي ــل هناية العبودية
وجت ــارة العبي ــد البيض والس ــود أبورواب والدول اإلس ــامية.
وجعل املؤلف كتابه يف اببني:
	-يف الرق وأحوال الرقيق.
	-أعالم السود وترامجهم.
أيض ــا – عنوان ــه:
وأش ــر إىل كت ــاب – أش ــار إلي ــه املؤل ــف ً
الس ــود واحلض ــارة العربي ــة /عب ــده ب ــدوي -.القاه ــرة :اهليئ ــة
املصري ــة العام ــة للكت ــاب 1396 ،هـ ــ 271 ،ص.

معجم أعالم عصر احلروب الصليبية يف الش ــرق والغرب:
الق ــرانن  13 ،12م /حمم ــد مؤن ــس ع ــوض -.القاه ــرة:
مكتب ــة اآلداب 1436 ،هـ 796 ،ص.

تن ــاول ابلدراس ــة أع ــام عص ــر احل ــروب الصليبي ــة يف الش ــرق
والغ ــرب ،ورت ــب أع ــام كل موض ــوع عل ــى ح ــروف املعج ــم،
وجعله ــم يف س ــتة أقس ــام ،ه ــي :املس ــلمون ،الصليبي ــون،
البيزنطي ــون ،املس ــيحيون الش ــرقيون ،اليه ــود ،أع ــام النس ــاء.
وبينهم املؤرخون واألطباء والعلماء والفقهاء والصوفية ورجال
الدين والسياسة واحلرب وغريهم.
واملؤل ــف أس ــتاذ اتري ــخ العص ــور الوس ــطى جبامع ــي عني مشس
والشارقة.
أه ــل اليم ــن يف الضوء الالم ــع للس ــخاوي /حتقيق عبدهللا
حمم ــد احلبش ــي -.أب ــو ظ ــي :مع ــامل للطباع ــة والنش ــر،
 1436هـ ــ 363 ،ص.
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اس ــتخلص األس ــتاذ احلبش ــي تراج ــم اليمني ــن م ــن كت ــاب
«الض ــوء الالم ــع أله ــل الق ــرن التاس ــع» للعالمة مش ــس الدين
حمم ــد ب ــن عبدالرمح ــن الس ــخاوي (ت  902هـ ــ) وحققه ــا.
وذكر أن مصادر الس ــخاوي يف إيراد س ــرهم وترامجهم كانت
معاص ــرة وحيَّ ــة ،مل تتك ــرر يف كتاب غ ــره ،وهي إما أن تكون
مكتوب ــة ،أو م ــن مراس ــاته م ــع العلم ــاء ،أو مم ــن أخ ــروه
مش ــافهة م ــن تالمذت ــه الذين التقى هبم يف مك ــة واملدينة أثناء
مهما
مرجعا ًّ
جماورت ــه هلم ــا .وبذل ــك يصب ــح «الضوء الالم ــع» ً
يف اتري ــخ اليمن.
إفادة الس ــالك بتمييز األعالم املتشاهبة يف مذهب مالك/
حمم ــد العلم ــي -.القنيط ــرة ،املغ ــرب :الرابط ــة احملمدي ــة
للعلم ــاء ،مرك ــز البح ــوث والدراس ــات يف الفق ــه املالكي،
 1436هـ ــ 490 ،ص.

كت ــاب رائ ــع ،وجه ــد كبري ،يف بيان األمس ــاء والكىن واأللقاب
املتش ــاهبة يف مذه ــب مال ــك رمحه هللا ،حبي ــث حيتار الناظر يف
حتدي ــد العلَ ــم املقص ــود منه ــم .وال يُس ــتغىن ع ــن رف ــع إش ــكال
األع ــام الذي ــن تتفق أمساؤهم وتفرتق أعياهنم ،لكثرة ما يدور
من األوهام حوهلا يف ثنااي الدراس ــات والبحوث الفقهية ،مما
يس ــتدعي التعريف ابألعالم املش ــتبهة يف مذهب مالك.
ـاب للمالكي ــة أف ــرد األع ــام
ق ــال املؤل ــف :مل أص ــادف كت ـ ً
املتش ــاهبة يف املذه ــب ابلتصني ــف ،عل ــى كثرهت ــم ال ــي راكمه ــا
تط ــاول الق ــرون وامت ــداد املذه ــب يف األمص ــار ،وكث ــرة األس ــر

العلمي ــة واألع ــام املالكي ــة املنتس ــبني إىل بلداهن ــم وقبائله ــم.
وق ــال :األع ــام املتش ــاهبة يف ه ــذا الكت ــاب تتن ــوع ،فبعضه ــا
حص ــل في ــه االش ــتباه عن ــد املتقدم ــن ،وبعضه ــا حيص ــل في ــه
االش ــتباه عن ــد الباحث ــن ،والبع ــض اآلخر مهيأ لالش ــتباه وإن
مل يق ــع فع ـ ًـا.

جترب ــي يف رب ــع ق ــرن /حمم ــد ب ــن عبدالرمح ــن العريف ــي-.
ال ــرايض :دار احلض ــارة 1437 ،هـ ــ 531 ،ص.

ترمج ــة اإلم ــام النواوي خبط مشس الدين حممد الس ــخاوي،
املؤلَّ ــف س ــنة  873هـ ــ[ /ق ـ َّـدم ل ــه حمم ــد ب ــن انص ــر
العجم ــي] -.ب ــروت :دار البش ــائر اإلس ــامية1436 ،
هـ ــ 123 ،ص.

خمطوط ــة مص ــورة عل ــى هيئته ــا وبلوهنا ،يف طباع ــة دقيقة ،من
خمطوط ــات خزان ــة الش ــيخ زهري الش ــاويش رمح ــه هللا ،وهي يف
ترمج ــة اإلم ــام حي ــى ب ــن ش ــرف الن ــووي رمح ــه هللا ،م ــن أتلي ــف
وخ ــط العالم ــة حمم ــد ب ــن عبدالرمح ــن الس ــخاوي (ت 902
هـ ــ) ،انته ــى م ــن أتليفه ــا ع ــام  873هـ ــ ،وعنـ ـوان املخطوط ــة
كم ــا ه ــو بقل ــم الس ــخاوي« :ترمج ــة ش ــيخ اإلس ــام قط ــب
األولي ــاء الكـ ـرام» فق ــط .واخل ــط الظاه ــر عل ــى الغ ــاف ه ــو
للش ــيخ زه ــر .وق ــد ذكر يل الش ــيخ حممد بن انص ــر العجمي
أن ــه طب ــع منه ــا ( )100نس ــخة.
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املؤل ــف خطي ــب داعي ــة ،مقيم يف الرايض .يذكر أن ما يقدمه
يف كتاب ــه ه ــذا مواق ــف وجت ــارب ومش ــكالت عاصره ــا ()25
س ــنة ،يف اخلطاب ــة واحلـ ـوار وتعل ــم اللغ ــة اإلجنليزي ــة وخمالط ــة
ـوي ،ومه ــارات التق ــدمي اإلعالم ــي ،والتعام ــل م ــع
الن ــاس دع ـ ًّ
الدع ــاة واألح ــداث السياس ــية.
وق ــال :هن ــا مه ــارات وفن ــون يف اإللق ــاء والدع ــوة واحلدي ــث
اجل ــذاب وتطوي ــر الذات ،هي زبدة خربة ربع قرن ،وعشـ ـرات
ال ــدورات التدريبي ــة حضرهت ــا وقدمته ــا ،عصرهت ــا م ــن ذاكريت،
ومزجته ــا مبعلوم ــات ميك ــن أن يصن ــع منه ــا الداعي ــة الناش ــئ
جذاب.
نفس ــه ،ويس ــتفيد منها كل من يس ــعى ليكون حديثه ً
م ــن مش ــاهري وعلم ــاء مح ــاة /عبداجملي ــد حمم ــد من ــر
الش ــققي -.ال ــرايض :دار ال ــوراق 1433 ،هـ ــ 2 ،م ــج
( 1333ص).

تراجم وس ــر ألعالم املدينة اجملاهدة (محاة) من بالد الش ــام،
املعروف ــة مبدين ــة أيب الف ــداء ،م ــن أق ــدم م ــدن الع ــامل .وقد بقي
اعتبارا من
املؤل ــف م ــع كتاب ــه هذا س ــنوات ،وترجم ألعالمه ــا ً
الق ــرن الرابع اهلجري.

املؤلف ــة أس ــتاذ العالق ــات الدولي ــة بكلي ــة االقتص ــاد والعل ــوم
السياس ــية ،وهل ــا كت ــب عديدة يف جمال ختصصه ــا ،مركزة فيها
عل ــى اإلس ــام واتري ــخ املس ــلمني.

علم ــاء اإلم ــارة :ترمجة خنب ــة من أعالم إمارة إل ــورن /حترير
مش ــهود حمم ــود مجب ــا -.القاه ــرة :دار الفك ــر الع ــريب،
 1436هـ ــ ،جـ ــ 104 ،328 :1ص.

منطق ــة إل ــورن تق ــع يف نيج ــراي ،وهل ــا اتري ــخ إس ــامي عظي ــم،
وق ــد أجنب ــت علم ــاء وساس ــة وق ــادة ،وكان هل ــم أتث ــر كب ــر يف
إفريقي ــا الغربية.
ـدي إىل منطقت ــن :الش ــرقية ،ويقطنه ــا أحف ــاد
وتنقس ــم تقلي ـ ًّ
املهاجرين من الش ــمال ،والغربية ،ومعظم س ــكاهنا من أصول
يوربوية.
والتعلي ــم العريب اإلس ــامي جزء ال يتجـ ـزأ من حياة اإللوريني،
فه ــو تراثه ــم النفي ــس الذي يدافعون عن ــه أبي مثن .ولعلمائها
امتي ــازات كث ــرة .والكت ــاب ترمج ــة جملموع ــة منه ــم ،بلغـ ـوا يف
اجل ــزء األول من ــه ( )27عاملا.
ً
العالق ــات الدولي ــة يف التاري ــخ اإلس ــامي :منظور حضاري
مق ــارن /اندي ــة حمم ــود مصطف ــى؛ تق ــدمي طارق البش ــري-.
القاهرة :دار البش ــر للثقافة والعل ــوم 1436 ،هـ 2 ،مج.
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وجاء كتاهبا هذا يف أربعة أقسام:
	-التاري ــخ اإلس ــامي وبن ــاء منظ ــور حض ــاري للعالق ــات
الدولي ــة.
	-يف أمناط عالقات أركان األمة اإلسالمية الدولية.
	-املس ــلمون املنس ــيون :اجل ــذور التارخيية لصراع ــات ما بعد
احل ــرب الباردة.
	-مناذج اترخيية من قضااي جمتمعية.
أث ــر احل ــروب الصليبي ــة عل ــى العالقات الس ــنية الش ــيعية/
حممد بن املختار الش ــنقيطي -.بريوت؛ القاهرة :الش ــبكة
العربي ــة لألحباث والنش ــر 1437 ،هـ ــ 288 ،ص (أصله
رس ــالة دكت ــوراه من جامعة تكس ــاس تك).

يتن ــاول صفح ــة م ــن صفح ــات اتري ــخ العالق ــات ب ــن الس ــنة
والش ــيعة يف حلظ ــة حرج ــة من عمر أمة اإلس ــام ،وهي حقبة
احل ــروب الصليبي ــة ،ال ــي دام ــت قرنني م ــن الزمان.
ويس ــعى إىل بي ــان أث ــر احلروب الصليبي ــة على تطور العالقات
الس ــنية الش ــيعية يف متوجاهتا وظالهلا املختلفة.
وجعله يف مخسة فصول:
	-دم ــاء عل ــى ضفاف املتوس ــط :القافلة الرتكي ــة يف مواجهة
اهلجم ــة الفرجنية.
	-ع ــامل منح ــل الع ــرى :اخلريط ــة الطائفي ــة عش ــية احل ــروب
الصليبي ــة.
	-اكتش ــاف وح ــدة املصائ ــر :الس ــنة والش ــيعة اإلمامي ــة يف
مواجه ــة الفرجن ــة.
	-قب ــول م ــا لي ــس من ــه بـ ـ ّد :الس ــنة والش ــيعة اإلمساعيلي ــة يف
مواجه ــة الفرجن ــة.
	-محَّــى التاري ــخ :ص ــاح الدي ــن األي ــويب يف احلِجاج الس ــي
الشيعي.
	-وخامت ــة :االنـ ـزايح ش ــرقًا :رحل ــة التش ــيع م ــن ب ــاد العرب
إىل ب ــاد ف ــارس.
فن االستطالعات احلربية يف األندلس /حممد بشري حسن
عمان :دار غيداء 1436 ،هـ 360 ،ص.
العامريّ -.

من أبواب الكتاب:
	-اتريخ فتح إسبانيا :شبه اجلزيرة اإليربية.
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	-دور االستخبارات العسكرية يف اجليش العريب اإلسالمي
وأمهيتها يف حتقيق النصر يف األندلس.
	-التنظيم ــات العس ــكرية ملؤسس ــة املخابـ ـرات والطالئ ــع يف
األندلس.
إداري ،اجتماعيًّا،
الفس ــاد يف الدول ــة الفاطمي ــة :سياسـ ـيًّاًّ ،
ـادي /تيس ــر حمم ــد حمم ــد ش ــادي -.اإلس ــكندرية:
اقتص ـ ًّ
مؤسس ــة ش ــباب اجلامع ــة 1436 ،هـ ــ 487 ،ص (أصله
رس ــالة علمية).

أثب ــت املؤل ــف يف دراس ــته أن تالع ــب الفاطمي ــن بعقيدهت ــم
لتحقي ــق أغراضه ــم وأهدافه ــم أدى إىل الفس ــاد الدي ــي ..وأن
الش ــعب املص ــري ع ــاىن أش ـ َّـد وي ــات العذاب خالل تس ــلط
أه ــل الذم ــة عل ــى أمور الدولة وإس ــاءهتم للمس ــلمني ،وكذلك
القـ ـرارات ال ــي اخت ــذت إلجب ــار الس ــنة عل ــى اعتن ــاق املذهب
اإلمساعيل ــي ،وحماول ــة الفاطمي ــن إي ــذاء مش ــاعر املس ــلمني
ـب الصحاب ــة ولعنه ــم عل ــى املنابر.
الس ــنة ع ــن طري ــق س ـ ّ
وذك ــر أن الفاطمي ــن عاشـ ـوا م ــا يق ــرب م ــن قرن ــن يف مص ــر
مل تتح ــدث املص ــادر ع ــن زواج أح ــد اخللف ــاء الفاطمي ــن م ــن
مصري ــة ،ب ــل كان أغلب زوجاهتم من النصارى ،فجاء العديد
منه ــم م ــن أب مس ــلم و ّأم نصراني ــة ،مث ــل احلاك ــم أبم ــر هللا،
واملس ــتعلي ،واآلم ــر أبح ــكام هللا..
ويف اجلان ــب االقتص ــادي ذك ــر أن مص ــر حظي ــت يف عه ــد
أيض ــا ،فق ــد
الدول ــة الفاطمي ــة ابزده ــار وأزم ــات اقتصادي ــة ً
صحبته ــا العدي ــد م ــن اجملاع ــات ال ــي أدت إىل م ــوت وهالك

الكث ــر م ــن أه ــل مص ــر ،وال س ــيما العام ــة ،وأن الدولة مل تعبأ
هبم.
وب ـ َّـن أن الدول ــة الفاطمي ــة ش ــهدت الفس ــاد أبنواع ــه وأمناطه،
وأن املع ــز الفاطم ــي ق ــام ابلقتل والتعذيب والس ــلخ ملن خالفه
أو اع ــرض علي ــه ..وكث ــرت الوس ــاطة واحملس ــوبية والب ــذل
والربطل ــة ..م ــع التناقض ــات واألح ــكام الغريب ــة ال ــي ق ــام هب ــا
احلاك ــم الفاطم ــي ،وأن معظم اخللفاء الفاطميني انغمسـ ـوا يف
الب ــذخ وال ــرف والله ــو وأمهلـ ـوا ش ــؤون الدولة.
املواعظ واالعتبار يف ذكر اخلطط واآلاثر /تقي الدين أمحد
ب ــن عل ــي املقري ــزي (ت  845هـ ــ)؛ قابل ــه أبصول ــه وأعده
للنش ــر أمي ــن فؤاد س ــيد -.ط ،2مزيدة ومنقح ــة -.لندن:
مؤسس ــة الفرق ــان للرتاث اإلس ــامي 1434 ،هـ 4 ،مج.

كتاب مش ــهور ،يف اتريخ مصر وجغرافيتها وآاثرها وأحواهلا
االجتماعي ــة ،وخاصة يف عصر املؤلف.
وه ــذه ه ــي الطبع ــة الثاني ــة بتحقي ــق األس ــتاذ أمي ــن ،وكان ــت
الطبع ــة األوىل ق ــد حققه ــا م ــن مس ــودة الكت ــاب احملفوظ ــة يف
متح ــف طوبق ــايب سـ ـراي إبس ــتانبول ،ونش ــرت ع ــام 1416
هـ ــ ،مث حقق ــه وأخ ــرج نص ــه كام ـ ًـا يف ه ــذه الطبع ــة بع ــد أن
تع ـ َّـرف عل ــى نس ــخه األصلية ،سـ ـواء مس ــودات املقري ــزي ،أو
النس ــخ الكامل ــة املنس ــوخة ع ــن أصول ــه املكتوب ــة خبط ــه.
ونص الكتاب يف أربعة أجزاء ،الرابع منها يف قسمني.
ويس ــبقها دراس ــة ع ــن الكت ــاب وخمطوطات ــه ومؤلف ــه بعنـ ـوان
«املقريزي وكتابه املواعظ واالعتبار يف ذكر اخلطط واآلاثر»،
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وه ــو يف  613 ،67ص.
ويليها جملد خاص ابلكشافات التحليلية ،وقد بلغت ()30
كشافًا.
وجزء خاص خبرائط الكتاب وضعت يف ظرف.
احلي ــاة العلمية يف مدينة تعز خالل عصر الدولة الرس ــولية
( 858 – 626هـ ــ) /عل ــي ب ــن علي حس ــن الش ــريف-.
القاه ــرة :إيرتاك للطباعة والنش ــر 1437 ،هـ 767 ،ص
( أصله رس ــالة ماجس ــتري من جامع ــة أم القرى).

ازدهرت احلياة العلمية يف تعز اليمنية خالل العهد الرس ــويل،
وأصبح ــت منطق ــة جذب لكثري م ــن العلماء واألدابء ،داخل
اليم ــن وخارجه ــا ،إذ اس ــتقر هب ــا ع ــدد م ــن العلم ــاء البارزي ــن
وتص ــدروا للتدري ــس والفت ــوى ،وخت ــرج منه ــا مجه ــرة كب ــرة م ــن
طلب ــة العل ــم يف ش ــى ميادين العل ــم واملعرفة.
وقد تناول املؤلف موضوعه من خالل أربعة فصول:
	-تناول األول أبرز مظاهر احلركة العلمية يف تعز.
	-واهت ــم الث ــاين مبراك ــز التعلي ــم املختلف ــة ،ال ــي متثل ــت يف
املس ــاجد والكتاتي ــب وامل ــدارس واألربط ــة ودور األيت ــام
وغريه ــا.
	-والثال ــث دراس ــة مس ــحية لإلنتاج العلم ــي واألديب لعلماء
تع ــز وأعماهلا.
	-وتن ــاول الراب ــع مـ ـوارد اإلنف ــاق عل ــى التعلي ــم ومتويل ــه،
القائ ــم عل ــى ثالثة مصادر أساس ــية :األوق ــاف ،واهلبات،
والصدق ــات ،مث اإلنف ــاق احلكوم ــي.

مسرد موضوعي
المعارف العامة

حتقيق الرتاث العريب عند عبدالسالم حممد هارون /ندا احلسيين ندا -.القاهرة :دار العامل العريب،
 1436هـ 402 ،ص.

الثقافة اإلسالمية

اإلم ــام عبداحلمي ــد ب ــن ابدي ــس :حياته وآاثره /إع ــداد وتصنيف عمار طال ــي -.اجلزائر
ع ــامل املعرف ــة؛ ب ــروت :دار ابن ح ــزم 1435 ،هـ 6 ،مج.
م ــج :2-1تفس ــر وش ــرح أحاديث .م ــج :4-3معامالت اجتماعية :تربوي ــة أخالقية دينية.
م ــج :5متفرق ــات .م ــج :6متفرقات ،ومعه ملح ــق للواثئق والصور.

منه ــج أمه ــات املؤمن ــن يف الدع ــوة إىل هللا /حاف ــظ ب ــن حمم ــد احلاف ــظ العِْلم ــي -.ط-.3
املدين ــة املن ــورة :مكتب ــة دار الزم ــان 1437 ،هـ ــ 735 ،ص (أصل ــه رس ــالة دكت ــوراه).

عم ــان :دار ايف ــا العلمية،
ال ــرزق يف الق ــرآن الك ــرمي والس ــنة النبوي ــة /فه ــد خلي ــل زاي ــدّ -.
 1437هـ ــ 211 ،ص.
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العم ــل اإلغاث ــي عن ــد الدكت ــور عبدالرمح ــن الس ــميط وأث ــره يف قبول دعوت ــه /علي حممد
عل ــي آل حاس ــن الش ــهري -.الـ ـرايض :م ــدار الوط ــن للنش ــر 1437 ،هـ ــ 272 ،ص (أصله
رس ــالة علمية).

نوازل اجتماعية معاصرة /غازي عبدالعزيز الشمري -.الرايض :دار احلضارة1437 ،
هـ 173 ،ص.
(التط ــرف ،احلري ــة ،اس ــتخدام وس ــائل التواص ــل االجتماع ــي لألس ــرة وأث ــره عل ــى اس ــتقرارها،
ه ــروب الفتي ــات ب ــن التأث ــر األس ــري والبح ــث ع ــن ال ــذات ،التح ــرش ،التوح ــد).

االسـ ـراتيجية األمريكية جتاه حركات اإلس ــام السياس ــي يف مصر /أمني ش ــعبان أمني-.
القاهرة :مركز احملروس ــة للنش ــر 1436 ،هـ 454 ،ص.

اجتاه ــات التجدي ــد واإلص ــاح يف الفك ــر اإلس ــامي احلديث /حتري ــر حممد كم ــال الدين
إم ــام ،ص ــاح الدي ــن اجلوه ــري ،عم ــاد حس ــن -.القاه ــرة :دار الكت ــاب املص ــري1436 ،
هـ ــ 2 ،م ــج ( 1774ص) .أعم ــال املؤمت ــر ال ــدويل ال ــذي نظمته مكتبة اإلس ــكندرية يف الفرتة
 25 – 23احمل ــرم  1430هـ ــ.
السنة والسيرة

اجلام ــع ألخ ــاق الرس ــول صل ــى هللا علي ــه وس ــلم /حمم ــد ب ــن وايل آل غني ــم -.املنطق ــة
الش ــرقية ،مص ــر :مكتب ــة العل ــوم واحلك ــم 1436 ،هـ ــ 2 ،م ــج.
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العقيدة والفرق

اإلمام أبو احلس ــن األش ــعري إمام أهل الس ــنة واجلماعة (حنو وسطية إسالمية جامعة)-.
القاهرة :دار القدس العريب :مركز األزهر للتأليف والرتمجة والنشر 1434 ،هـ 4 ،مج.
أعم ــال امللتق ــى العامل ــي اخلام ــس لرابط ــة خرجي ــي األزهر الشـ ـريف  27 – 24مج ــادى األوىل
 1431هـ.

املخاطر العقدية يف قنوات األطفال العربية :دراس ــة حتليلية للمخاطر الوثنية والتنصريية
والش ــيعية /اهليث ــم حمم ــد زعف ــان -.الـ ـرايض :مركز البي ــان للبحوث والدراس ــات 1436 ،هـ،
 122ص.

إرواء الظمآن أبخبار الش ــيطان /حلمي بن حممد الرش ــيدي -.اإلس ــكندرية :الدار العاملية
للنش ــر 1435 ،هـ 3 ،مج.

الع ــذاب النفس ــي عل ــى الكافري ــن واملنافق ــن يف اآلخ ــرة /عب ــدهللا ب ــن عل ــي احلازم ــي
الشـ ـريف -.الرايض :دار ابن القيم؛ القاهرة :دار ابن عفان 1436 ،هـ 448 ،ص (أصله
رس ــالة دكت ــوراه م ــن جامع ــة صنع ــاء).

عاش ــوراء عن ــد اإلمامية االثين عشـ ـرية وآاثره ــا :عرض ونقض /عبدهللا ب ــن عبدالرمحن بن
ص ــاحل الرش ــيد -.لن ــدن :مرك ــز العص ــر للدراس ــات االسـ ـراتيجية واملس ــتقبلية؛ مك ــة املكرم ــة:
دار الدراس ــات العلمي ــة للنش ــر 1436 ،هـ ــ 2 ،م ــج ( 1731ص) (أصل ــه رس ــالة دكتوراه).
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الفقه وأصوله

احلاجة وأثرها يف األحكام :دراسة نظرية تطبيقية /أمحد بن عبدالرمحن الرشيد -.الرايض:
دار التدمرية 1437 ،هـ 763 ،ص (أصله دكتوراه).

رف ــع احل ــرج يف الشـ ـريعة اإلس ــامية :ضوابط ــه وتطبيقات ــه /ص ــاحل ب ــن عبدهللا ب ــن محيد-.
الـ ـرايض :مرك ــز البي ــان للبح ــوث والدراس ــات 1437 ،هـ ــ 475 ،ص (أصله رس ــالة دكتوراه،
وطب ــع طبع ــات عديدة).

إش ــكالية التأصي ــل يف مقاص ــد الشـ ـريعة /عـ ـراك جرب ش ــال -.بريوت؛ الـ ـرايض :مركز مناء
للبح ــوث والدراس ــات 1437 ،هـ ــ 518 ،ص (أصله رس ــالة دكتوراه).

املقاص ــد اجلزئي ــة :ضوابطه ــا ،حجيته ــا ،وظائفه ــا ،أثرها يف االس ــتدالل الفقهي /وصفي
عاش ــور أب ــو زي ــد -.القاه ــرة :دار املقاص ــد 1436 ،هـ ــ 712 ،ص (أصله رس ــالة علمية).

املفاضل ــة يف العب ــادات :قواع ــد وتطبيق ــات /س ــليمان ب ــن حمم ــد النجران -.الـ ـرايض :دار
التدمري ــة 1436 ،هـ ــ 2 ،م ــج ( 935ص) (أصل ــه ماجس ــتري).
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مقاص ــد العب ــادات وأثره ــا الفقهي /س ــليمان ب ــن حممد النجـ ـران -.الـ ـرايض :دار التدمرية،
 1436هـ ــ 3 ،م ــج ( 1868ص) (أصل ــه دكت ــوراه).

إج ــارة األعي ــان وتطبيقاهت ــا املعاص ــرة :اإلج ــارة املنتهي ــة ابلتملي ــك وصك ــوك اإلج ــارة:
دراس ــة فقهي ــة مقارن ــة /عل ــي حمي ــي الدين الق ــره داغي -.ب ــروت :دار البش ــائر اإلس ــامية،
 1437هـ ــ 477 ،ص.

حق ــوق الدائن ــن يف الرتك ــة يف ض ــوء الشـ ـريعة اإلس ــامية /عبدالعزي ــز بن حمم ــد الصغري-.
القاه ــرة :املرك ــز القوم ــي لإلص ــدارات القانوني ــة 1437 ،هـ ــ 400 ،ص.

رؤي ــة إس ــامية يف عل ــم االجتم ــاع اجلنائ ــي /حمم ــد األم ــن أب ــو هج ــار -.القاه ــرة :اهليئ ــة
املصري ــة العام ــة للكت ــاب 1435 ،هـ ــ 166 ،ص.

العلمتني ابن تيمية والس ــبكي يف القرن الثامن اهلجري ببالد الش ــام وأثرمها يف
مدرس ــتا ّ
عمان:
النش ــاط العلم ــيً :
فقه ــا ً
وفكرا /جه ــاد محد محد -.بريوت :جامعة أري ــس الدولية؛ ّ
دار الفتح 1436 ،هـ 532 ،ص (أصله رسالة علمية).
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مصطلح ــات الفق ــه احلنبل ــي وطرق اس ــتفادة األحكام منه /س ــامل علي الثقف ــي -.ط-.3
الطائ ــف :املؤل ــف1437 ،هـ 368 ،ص.

القواع ــد األصولي ــة املؤث ــرة يف فق ــه األم ــر ابملعروف والنهي ع ــن املنكر :دراس ــة أصولية
تطبيقي ــة /انص ــر ب ــن عل ــي العل ــي الغام ــدي -.الظهران :الس ــعودية :مؤسس ــة الدرر الس ــنية،
 1436هـ ــ 1359 ،ص (أصل ــه رس ــالة دكت ــوراه).

العلوم االجتماعية

التموي ــل إبج ــارة اخلدم ــات يف البن ــوك اإلس ــامية (اإلج ــارة املوصوف ــة يف الذم ــة) /حممد
حمم ــود امل ــكاوي -.املنص ــورة :دار الفك ــر والقان ــون 1437 ،هـ ــ 246 ،ص.

احل ــب يف الرتبي ــة النبوية /عائش ــة حمم ــد النجار[ -.ج ــدة] :جامعة مكة املكرم ــة املفتوحة،
 1437هـ ــ 336 ،ص (أصل ــه رس ــالة علمية).
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األدب

توظي ــف الـ ـراث األديب والش ــعيب عن ــد جني ــب الكي ــاين /س ــعد حمم ــد عطي ــة حس ــن-.
اإلس ــكندرية :مؤسس ــة ح ــورس الدولي ــة 1437 ،هـ ــ 380 ،ص (أصل ــه رس ــالة علمي ــة).

التاريخ والتراجم

اإلع ــام بس ــرة الش ــيخ اإلم ــام حممد بن عبدهللا الس ــبيل إم ــام وخطيب املس ــجد احلرام
وعض ــو هيئ ــة كب ــار العلم ــاء وعضو اجملمع الفقهي اإلس ــامي رمح ــه هللا تعاىل ( 1345
–  1434هـ ــ) /إع ــداد عبداجملي ــد ب ــن حمم ــد الس ــبيل -.الـ ـرايض :م ــدار الوط ــن للنش ــر،
 1437هـ ــ 374 ،ص.

موسوعة القبائل وطرق القوافل يف اجلزيرة العربية /فضل بن عمار العماري -.السعودية:
املؤلف 1436 ،هـ 14 ،مج.

ال ــوزارة يف أفريقي ــا يف عه ــد الدول ــة احلفصي ــة ( 982 – 626هـ ــ) /حمم ــد حمم ــد أمح ــد
إمساعي ــل -.القاه ــرة :مكتب ــة الثقاف ــة الديني ــة 1436 ،هـ ــ 554 ،ص (أصله رس ــالة علمية).

أمنوذجا  1843م [ 1259هـ]/خوان كول ،موجان
العثمانيون وش ــيعة العراق :كربالء
ً
عمان :دار الوراق 1437 ،هـ 160 ،ص.
مومن؛ دراس ــة وترمجة هنار حممد نوريّ -.
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مسرد معجمي متنوع

أب ــو بك ــر الصديق رض ــي هللا عنه :أفضل األم ــة بعد نبيِّها
عمان :دار
صل ــى هللا علي ــه ويلم /فيصل عفي ــف اخلفشّ -.
عمار 1436 ،هـ 572 ،ص.

اس ــتغالل النف ــوذ الوظيف ــي وس ــبل مواجهت ــه م ــن منظ ــور
إس ــامي وقانوين /محدي أبو النور الس ــيد -.اإلس ــكندرية:
دار الفك ــر اجلامع ــي 1436 ،هـ ــ 163 ،ص.

أثر الش ــروع يف املأمور به يف لزوم إمتامه :دراس ــة أصولية/
عبدالرمح ــن ب ــن عب ــدهللا الش ــعالن -.الـ ـرايض :دار التدمري ــة،
 1436هـ 217 ،ص.

اإلعج ــاز النح ــوي يف الق ــرآن الك ــرمي /إبراهي ــم س ــيد أمح ــد
البلي ــزي -.الـ ـرايض :املؤل ــف 1436 ،هـ ــ 113 ،ص.

أح ــكام زين ــة احلاجبني /طارق بن حممد اخلويطر -.الرايض:
دار كنوز إشبيليا 1436 ،هـ 82 ،ص.
األدب الراش ــدي واألم ــوي :رؤي ــة ومنهج /حممود حس ــن
عم ــان :دار الفك ــر 1436 ،هـ ــ 283 ،ص.
الزه ــريّ -.
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اإلع ــام اإلس ــامي التلفزيوين /هاش ــم نغيم ــش الزوبعي-.
عم ــان :دار أس ــامة 1436 ،هـ ــ 208 ،ص.
ّ
السياس ــة الش ــرعية يف أزمن ــة الوه ــن واالس ــتضعاف /أن ــور
قاس ــم اخلض ــري -.الـ ـرايض :مرك ــز الفك ــر املعاص ــر1436 ،
هـ ــ 163 ،ص.

عقوب ــة اإلع ــدام يف الفق ــه والقان ــون ال ــدويل /عقب ــة
خضـ ـراوي -.اإلس ــكندرية :مكتب ــة الوف ــاء القانونية1436 ،
هـ ــ 266 ،ص.

الواثئ ــق اإلس ــامية والعربي ــة اخلاص ــة حبق ــوق اإلنس ــان
وحق ــوق الالجئني /عقب ــة خضراوي -.اإلس ــكندرية :مكتبة
الوف ــاء القانوني ــة 1436 ،هـ ــ 258 ،ص.

العلمن ــة م ــن الداخل :رصد تس ــرب التأصيالت العلمانية
إىل فك ــر التي ــارات اإلس ــامية املعاص ــرة /البش ــر عص ــام
املراكش ــي -.القاه ــرة :مرك ــز تفك ــر للبح ــوث 1436 ،هـ ــ،
 309ص.

الوس ــاطة القضائية يف الشريعة اإلس ــامية والقانون /بسام
عم ــان :دار الثقافة 1436 ،هـ 280 ،ص.
هن ــار اجلب ــورّ -.

قصص وأخبار من راودته امرأة عن نفسه فأىب واستعصم/
مج ــع وهتذي ــب س ــعيد ب ــن حمم ــد الس ــناري -.دمش ــق :دار
الكت ــاب الع ــريب 1436 ،هـ 239 ،ص.
م ــدى س ــلطة ويل األم ــر يف تقييد املباح م ــن حيث اإللزام
ب ــه أو حظ ــره /جاب ــر عبداهل ــادي الش ــافعي -.اإلس ــكندرية:
دار اجلامع ــة اجلدي ــدة 1436 ،هـ ــ 236 ،ص.
حممد صلى هللا عليه وس ــلم أعظم علماء التنمية البشـ ـرية
يف الع ــامل /حمم ــد ع ــام املش ــنب -.القاه ــرة :دار الكت ــاب
املص ــري 1436 ،هـ ــ 175 ،ص.
موق ــف املنافق ــن م ــن احملكم ــات وكيفية التعام ــل معهم يف
العه ــد النبوي /عابد بن حممد الس ــفياين -.الدمام :دار ابن
اجل ــوزي 1436 ،هـ 123 ،ص.
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كتب في علوم مختلفة
املعارف العامة
•الـ ـراث اإلس ــامي يف البلق ــان ،م ــع عشـ ـرين مقال ــة
ودراس ــة للمستش ــرق األلب ــاين حمم ــد موفاك ــو /مج ــع
ودراس ــة حامد الظاملي -.بريوت :دار البصائر1436 ،
هـ ــ 391 ،ص.
•مراك ــز األحب ــاث يف أم ــركا /توم ــاس ميدفيت ــز؛ ترمج ــة
نش ــوى ماه ــر ك ــرم هللا -.الدوح ــة :منت ــدى العالق ــات
العربي ــة والدولي ــة 1436 ،هـ ــ 351 ،ص.

الفلسفة وعلم النفس
•اتري ــخ الك ــذب /ج ــاك دري ــدا؛ ترمج ــة رش ــيد ابزي-.
ال ــدار البيض ــاء؛ ب ــروت :املرك ــز الثق ــايف الع ــريب1437 ،
هـ ــ 117 ،ص.
•اآلاثر االجتماعي ــة املرتتب ــة عل ــى اخل ــوف م ــن احلس ــد
والع ــن :دراس ــة مطبق ــة على عينة م ــن طالبات جامعة
اإلم ــام حمم ــد ب ــن س ــعود اإلس ــامية /ه ــدى بن ــت
عبدالرمح ــن الزهـ ـراين -.الـ ـرايض :املرك ــز الوط ــي للط ــب
البديل والتكميلي 1434 ،هـ 246 ،ص (أصله رس ــالة
ماجس ــتري).
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العلوم االجتماعية
•معج ــم مصطلح ــات العل ــوم االجتماعي ــة /حممد ايس ــر
اخلواج ــه -.طنط ــا :دار ومكتب ــة اإلسـ ـراء 1437 ،هـ ــ،
 530ص.
•هندس ــة اجلمهور :كيف تغري وس ــائل اإلعالم األفكار
والتصرف ــات؟ /أمح ــد فهم ــي -.الـ ـرايض :مرك ــز البي ــان
للبح ــوث والدراس ــات 1436 ،هـ ــ 200 ،ص.
•إعالم حتت التهديد :آليات التغطية اإلخبارية يف قلب
اخلطر والس ــامة املهنية لإلعالميني /حس ــنني شفيق-.
القاهرة :دار فكر وفن 1436 ،هـ 345 ،ص.

•التدوي ــن اإللك ــروين واإلع ــام اجلديد /فوزي شـ ـريطي
عم ــان :دار أس ــامة 1436 ،هـ ــ 320 ،ص.
مـ ـرادّ -.
•اس ــتخدامات املراهقني ألخب ــار احلوادث يف الصحف

املتخصص ــة واإلش ــباعات ال ــي ختصصه ــا هل ــم /إمي ــان
عبدالرمح ــن النقيب -.القاهرة :املكتب العريب للمعارف،
 1436هـ ــ 339 ،ص.
•أطلس العلوم السياس ــية :النظرية السياس ــية ،األنظمة
السياس ــية ،العالقات الدولية ،م ــع  113لوحة بيانية
ملون ــة /أن ــدرايس فريإيك ــه ،برين ــد مايرهوف ــر ،فرانت ــس
كوه ــوت؛ ترمج ــة س ــامي أب ــو حي ــى -.ب ــروت :املكتب ــة
الش ــرقية 1433 ،هـ ــ 256 ،ص.

•النظ ــام السياس ــي املختل ــط :دور الس ــلطة التنفيذي ــة
وعالقته ــا ابلس ــلطة التشـ ـريعية /س ــامح س ــعد حممد-.
املنص ــورة :دار الفك ــر والقان ــون 1437 ،هـ ــ 748 ،ص.
•دور الدي ــن يف السياس ــة اخلارجي ــة م ــع التطبي ــق عل ــى
السعودية وتركيا /هويدا شوقي أبو العال أمحد -.القاهرة:
املكت ــب الع ــريب للمعارف 1436 ،هـ ــ 265 ،ص.
•إسـ ـرائيل والس ــودان :أطماع قدمي ــة ومواجهة جديدة/
عبدالعزيز خالد -.دمش ــق :مؤسس ــة الصاحلي للطباعة،
[ 1431هـ ــ] ،اتري ــخ اإليداع  2010م 179 ،ص.
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•إع ــان حال ــة الط ــوارئ وآاثره على حقوق اإلنس ــان/
عب ــاس عب ــد األم ــر العامري -.بريوت :منش ــورات احلليب
احلقوقي ــة 1437 ،هـ ــ 320 ،ص.
•ملاذا تفش ــل األمم؟ أصول السلطة واالزدهار والفقر/
دارن أس ــيموجلو ،جيم ــس أ .روبنس ــون؛ ترمج ــة ب ــدران
حام ــد -.القاه ــرة :ال ــدار الدولية لالس ــتثمارات الثقافية،
 1436هـ ــ 608 ،ص.
•الدولة الفاش ــلة :دراس ــة حلال ال ــدول العربية احلديثة/
أس ــعد ط ــارش عبدالرض ــا -.بغ ــداد :مكتب ــة اهلامش ــي
للكت ــاب اجلامع ــي 1437 ،هـ ــ 354 ،ص.

•الصراع الديين يف إسرائيل بني العلمانيني واألصوليني/
عم ــان :دار آمن ــة للنش ــر،
أمح ــد عم ــار عبداخلال ــقّ -.
 1437هـ ــ 328 ،ص.
•الع ــرب واألمم املتحدة :جملس األمن فقط :الكس ــب
واخلس ــارة /أس ــامة عبدالرمح ــن -.اجلي ــزة :هب ــة الني ــل
للطباع ــة 1436 ،هـ ــ 213 ،ص.
•االلتزام بدراس ــة طلبات اللجوء على الصعيد الدويل/
عم ــان :دار وائ ــل1436 ،
ضح ــى نش ــأت الطالب ــاينّ -.
هـ 169 ،ص.

•القواع ــد واألعـ ـراف الدولي ــة املوح ــدة /أمح ــد غني ــم-.
القاه ــرة :دار محيثـ ـرا 1437 ،هـ ــ 192 ،ص.
•املتح ــدث الرمس ــي ب ــن املس ــؤول والس ــائل :كتاب يف
صناع ــة املتح ــدث الرمس ــي /عبداللطي ــف ب ــن دبي ــان
الع ــويف -.الـ ـرايض :املؤل ــف 1436 ،هـ ــ 295 ،ص.
•املصطلح ــات األمني ــة املس ــتخدمة يف ال ــدول العربية/
حمم ــود ش ــاكر س ــعيد -.الـ ـرايض :دار جامع ــة اني ــف
للنش ــر 1437 ،هـ ــ 110 ،ص.

•االجتاه ــات الفكري ــة وأثره ــا يف صياغ ــة الدس ــاتري:
عمان:
دراس ــة حتليلي ــة مقارنة /حممد مصطف ــى أمحدّ -.
دار احلام ــد 1437 ،هـ ــ 282 ،ص.
•القي ــود ال ــواردة عل ــى احل ــق امل ــايل للمؤل ــف /حمم ــد
عبدالفت ــاح عم ــار -.اإلس ــكندرية :دار اجلامعة اجلديدة،
 1436هـ ــ 523 ،ص.
•س ــلطة القض ــاء امل ــدين يف حب ــس املدين /إبراهيم س ــيد
أمح ــد -.اإلس ــكندرية :دار الكت ــب والدراس ــات العربي ــة،
 1437هـ ــ 324 ،ص.
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•النظ ــام القان ــوين للمصادقة على التوقي ــع اإللكرتوين:
دراس ــة مقارنة /آزاد دزه يي -.اإلس ــكندرية :دار الفكر
اجلامع ــي 1437 ،هـ 248 ،ص.
•الب ــطء يف التقاض ــي :األس ــباب واحلل ــول :دراس ــة
حتليلي ــة مقارنة /حممد حلمي أبو العال -.اإلس ــكندرية:
دار اجلامع ــة اجلدي ــدة 1436 ،هـ ــ 642 ،ص.
•دع ــاوى اخل ــدم واملخدومني :دراس ــة مقارنة من خالل
الفق ــه واالجته ــاد والنص ــوص القانوني ــة /نزي ــه نعي ــم
ش ــال -.ب ــروت :منش ــورات احلل ــي احلقوقي ــة1437 ،
هـ ــ 103 ،ص.

•م ــدى التـ ـزام املستش ــفى بضم ــان س ــامة املري ــض:
دراس ــة مقارن ــة /أك ــو فاتح مح ــه ره ش -.اإلس ــكندرية:
املكت ــب اجلامع ــي احلدي ــث 1437 ،هـ ــ 276 ،ص.
•تعذي ــب املته ــم حلمل ــه عل ــى االعـ ـراف ب ــن اجلرمي ــة
واملس ــؤولية /عبدالقادر حممد القيس ــي -.القاهرة :املركز
القوم ــي لإلص ــدارات القانوني ــة 1437 ،هـ ــ 379 ،ص.
•حق املتهم يف الصمت :دراس ــة قانونية يف التشـ ـريعات
العربي ــة واألجنبي ــة /أم ــر ف ــرج يوس ــف -.اإلس ــكندرية:
مكتب ــة الوف ــاء القانوني ــة 1437 ،هـ 591 ،ص.

فقه ــا وقض ــاء :دراس ــة
•الطع ــن ابإلن ــكار واجلهال ــة ً
مقارنة /إبراهيم س ــيد أمحد -.اإلس ــكندرية :دار اجلامعة
اجلدي ــدة 1437 ،هـ ــ 198 ،ص.
•اجلرائ ــم املس ــتحدثة يف ظ ــل العومل ــة /حمم ــد الرصيف ــان
عم ــان :دار جلي ــس الزم ــان 1437 ،هـ ــ،
العب ــاديّ -.
 470ص.
•االجتاه ــات احلديث ــة يف العق ــوابت البديلة /حممد صاحل
عم ــان :دار غي ــداء 1437 ،هـ 135 ،ص.
العن ــزيّ -.

•جرائ ــم التعذي ــب واالعتق ــال :دراس ــة مقارن ــة /أمح ــد
عبدال ــاه املراغ ــي -.القاه ــرة :املركز القوم ــي لإلصدارات
القانوني ــة 1436 ،هـ ــ 224 ،ص.
•حم ــو العقوابت التأديبية املفروضة على املوظف العام:
دراس ــة مقارن ــة /رمض ــان انصر طه -.مص ــر؛ اإلمارات:
دار الكتب القانونية 1436 ،هـ 236 ،ص.
•اجلرائ ــم املخلَّة ابلش ــرف وأثرها عل ــى الوظيفة العامة:
عم ــان :مرك ــز
دراس ــة مقارن ــة /هاش ــم منص ــور نص ــارّ -.
الكت ــاب األكادمي ــي 1437 ،هـ ــ 224 ،ص.

•محاية النس ــاء يف النزاعات املسلحة /حممد سعد وانن-.
اإلسكندرية :دار اجلامعة اجلديدة 1437 ،هـ 362 ،ص.
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•تسليم اجملرمني بني املعاهدات الدولية وموانع اجلنسية
والتجن ــس /عب ــدهللا نوار ش ــعت -.اإلس ــكندرية :مكتبة
الوفاء القانونية 1437 ،هـ 487 ،ص.
•املس ــؤولية املدني ــة ع ــن األضـ ـرار البيئي ــة /عب ــاد ق ــادة-.
اإلس ــكندرية :دار اجلامع ــة اجلدي ــدة 1434 ،هـ ــ 248 ،ص.

•املس ــؤولية اجلنائي ــة يف اإلع ــاانت التجاري ــة :دراس ــة
أتصيلي ــة مقارنة /عبدالعزيز بن حمم ــد العبيد -.الرايض:
مكتب ــة القان ــون واالقتص ــاد 1437 ،هـ ــ 510 ،ص.
•احلماي ــة اجلنائي ــة للمصنف ــات اإللكرتونية /أس ــامة فرج
هللا الصب ــاغ -.اإلس ــكندرية :دار اجلامع ــة اجلدي ــدة،
 1437هـ ــ 418 ،ص.
•احلماي ــة الدولي ــة واجلنائي ــة م ــن املنافس ــة التجارية غري
املش ــروعة واالحت ــكار /حمم ــد نص ــر حمم ــد -.اجلي ــزة:
مرك ــز الدراس ــات العربي ــة للنش ــر 1437 ،هـ ــ 735 ،ص.

•اإلص ــاح التشـ ـريعي يف مواجه ــة جرائ ــم االس ــتثمار/
أمح ــد عبدال ــاه املراغ ــي -.القاه ــرة :املرك ــز القوم ــي
لإلص ــدارات القانوني ــة 1437 ،هـ ــ 124 ،ص.
•املناقص ــة العام ــة يف ظ ــل احلكوم ــة اإللكرتوني ــة /أمحد
ش ــعبان اجلل ــودة -.اإلس ــكندرية :دار الفك ــر اجلامع ــي،
 1437هـ ــ 233 ،ص.

•الفس ــاد وأثره على فاعلية السياس ــة اجلمركية /عاطف
ولي ــم أن ــدراوس ،حمم ــد ج ــال خط ــاب -.اإلس ــكندرية:
دار الفك ــر اجلامع ــي 1437 ،هـ ــ 122 ،ص.

•احملاكم االقتصاديةكوسيلة جلذب االستثمارات األجنبية
املباش ــرة /أمحد عبدال ــاه املراغي -.القاه ــرة :املركز القومي
لإلصدارات القانونية 1437 ،هـ 169 ،ص.
•حتلي ــل السياس ــات العام ــة /ويلي ــام .ن .دن؛ ترمجة رش ــا
بن ــت عمر الس ــدحان -.الـ ـرايض :معه ــد اإلدارة العامة،
 1437هـ ــ 735 ،ص.
•احلدائ ــق املدرس ــية وأتثريه ــا الرتب ــوي والصح ــي عل ــى
عم ــان :دار أجم ــد،
ط ــاب امل ــدارس /هيف ــاء عمـ ـرانّ -.
 1436هـ ــ 160 ،ص.
•املق ــررات اإللكرتوني ــة املرن ــة معرفيًّ ــا /حلم ــي الفيل-.
القاه ــرة :مكتب ــة األجنل ــو املصري ــة 1436 ،هـ ــ 266 ،ص.
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اللغة
•اإلضاف ــة النحوي ــة :رؤي ــة جدي ــدة يف تفس ــر اإلعراب
عمان :دار
والبن ــاء والتنوي ــن /عبدهللا أمحد الشـ ـراعيّ -.
الي ــازوري 1436 ،هـ ــ 175 ،ص.

العلوم البحتة والتطبيقية
•فلس ــفة العلوم البحتة والتطبيقية :قضااي وإشكاالت/
حمم ــود حمم ــد عل ــي حمم ــد -.اإلس ــكندرية :دار الوف ــاء،
 1437هـ ــ 435 ،ص.
•التس ــممات الدوائي ــة وط ــرق معاجلته ــا /فه ــد أمح ــد
فقيه ــي ،حمم ــد حيىي الصلهيب ،إبراهيم موس ــى اخلثالن-.
الـ ـرايض :وزارة الصح ــة 1436 ،هـ ــ 36 ،ص.
•أل ــف ابء الط ــب التكميل ــي /كاثري ــن زومل ــان ،أن ــدرو
فيك ــرز ،جاني ــت رتشاردس ــون -.الـ ـرايض :املرك ــز الوطين
للط ــب البدي ــل والتكميل ــي 1434 ،هـ ــ 206 ،ص.

•العالج ابلصوم لألمراض اجلس ــدية والنفس ــية والعقلية
واالحنراف ــات الس ــلوكية /حممد حس ــن غ ــامن -.القاهرة:
مكتب ــة األجنل ــو املصرية 1436 ،هـ 192 ،ص.
•اتري ــخ اجلن ــون م ــن العص ــور القدمية وح ــى يومنا هذا/
كلود كيتيل؛ ترمجة س ــارة رجائي يوس ــف ،كريس ــتينا مسري
فك ــري -.القاه ــرة :مؤسس ــة هن ــداوي للتعلي ــم والثقاف ــة،
 1436هـ ــ 658 ،ص.
•تطبيق ــات العل ــوم الفيزايئية يف الزراعة /فيليب بيورايك،
إدوارد أوس ــبورن؛ ترمج ــة عبدالفضي ــل جاب ــر القب ــاين-.
القاه ــرة :دار الكت ــب العلمي ــة 1437 ،هـ ــ 496 ،ص.
•األغذي ــة َّ
املعدل ــة وراثيًّ ــا وأثره ــا على صحة اإلنس ــان/
ماج ــد ب ــن زي ــد آل مع ــدي -.الـ ـرايض :املؤلف1436 ،
هـ 91 ،ص.

•املعج ــم الكيميائ ــي :إنكلي ــزي – عريب :يش ــتمل على
منهجي ــة التس ــميات الكيميائي ــة الدولي ــة والعربي ــة/
جمي ــد القيس ــي -.الع ــن؛ بريوت :دار الكت ــاب اجلامعي،
 1436هـ ــ 685 ،ص.
•دلي ــل بن ــاء طائـ ـرات بدون طي ــار /جون ابخيت ــال؛ ترمجة
أولي ــغ عوك ــي -.ب ــروت :ال ــدار العربي ــة للعل ــوم1436 ،
هـ ــ 238 ،ص.
•أس ــباب التصدع ــات والش ــروخ ابملنش ــآت اخلرس ــانية
وط ــرق معاجلتها /إبراهيم حممد أمني الش ــيخ -.القاهرة:
دار النش ــر للجامع ــات 1435 ،هـ ــ 368 ،ص.
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الفنون
•األنظم ــة التصميمي ــة لزخ ــارف املس ــاجد اإلس ــامية/
عم ــان :دار الرضوان1436 ،
أنـ ـوار عل ــي الق ــره غويلّ -.
هـ ــ 304 ،ص.
•الفق ــر احلض ــري وأث ــره عل ــى التطور العمـ ـراين /معتصم
عم ــان :دار األايم 1437 ،هـ ــ 222 ،ص.
من ــر اش ــتيهّ -.
•الرتبي ــة احلركية والرايضية لذوي االحتياجات اخلاصة/
عبدالفت ــاح مط ــر ،إبراهي ــم عبدالـ ـرازق -.الـ ـرايض :دار
النش ــر ال ــدويل 1437 ،هـ ــ 368 ،ص.
•القام ــوس املتخصص يف الفنادق ،املطاعم ،املنش ــآت
الس ــياحية :ع ــريب – إنكلي ــزي /زي ــد من ــر عب ــوي-.
عم ــان :دار املعت ــز 1436 ،هـ ــ 200 ،ص.
ّ

األدب
•االش ــتغال اجلم ــايل للمع ــى األخالق ــي :دراس ــة يف
عم ــان:
ش ــعرية املدائ ــح النبوي ــة /عبدالفت ــاح ش ــهيدّ -.
دار احلام ــد 1436 ،هـ ــ 169 ،ص.
•املبالغات الشعرية يف العصر العباسي /عبدهللا بن عبداحملسن
اجلماز -.الرايض :املؤلف 1436 ،هـ 134 ،ص.

•معج ــم مصطلح ــات الفلس ــفة :يف النق ــد والبالغ ــة
العربي ــة /س ــام أمح ــد إدريس ــو -.إرب ــد ،األردن :ع ــامل
الكت ــب احلدي ــث 1436 ،هـ ــ 314 ،ص.
•وردة العص ــر :قص ــص قص ــرة /وجي ــه حمم ــد س ــعيد
املف ــي -.الطائ ــف دار الطرف ــن 1437 ،هـ ــ 54 ،ص.
املؤلف طبيب أديب.
ف ــن الن ــادرة عن ــد اجلاح ــظ /عل ــي حمم ــد الس ــيد خليف ــة-.
اإلس ــكندرية :دار الوف ــاء1437 ،هـ ــ 119 ،ص.

التاريخ والرتاجم
•وفي ــات  /2015ه ــاين احلج ــي -.الـ ـرايض :اجملل ــة
العربي ــة 1437 ،هـ ــ 183 ،ص.
•إشـ ـراقات طيبة :ش ــخصيات متميزة من جمتمع املدينة
املن ــورة عمل ــت خارجه ــا يف الف ــرة م ــن – 1330
 1400هـ ــ /حمم ــد بن صاحل محزة عس ــيالن -.الرايض:
دار املف ــردات 805 ،ص.
•معج ــم ح ــكام اخلليج /عبدالـ ـرازق عبدالرازق عيس ــى-.
اإلس ــكندرية :دار الكت ــب والدراس ــات العربي ــة1437 ،
هـ ــ 298 ،ص.
•اتري ــخ مل ــوك اجلزائ ــر /فـ ـراي ديغ ــو هاي ــدو؛ ترمج ــة
عبدالعزي ــز األعل ــى -.ع ــن مليل ــة ،اجلزائ ــر :دار اهل ــدى،
 1434هـ ــ 252 ،ص.
•معج ــم قبائ ــل ودواوي ــر اجلزائ ــر /ف .أكاردو؛ إشـ ـراف
لوم ــر دي فيل ــر؛ ترمج ــة مح ــزة األم ــن حيي ــاوي ،مال ــك ب ــن
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خ ــرة -.اجلزائ ــر :ع ــامل املعرف ــة 1434 ،هـ ــ 2 ،ج ـ ـ يف  1م ــج.

•اإلس ــام املبكر يف التواريخ الس ــراينية :دراس ــة مقارنة
ب ــن اتري ــخ الط ــري واتري ــخ ميخائي ــل الكب ــر /حمم ــد
جمي ــد ب ــال -.بريوت :دار الرافدي ــن 1436 ،هـ368 ،
ص.
•جترب ــة املصاحل ــة واإلص ــاح يف احلك ــم اإلس ــامي:
منوذج ــا/
خالف ــة عم ــر ب ــن عبدالعزي ــز رض ــي هللا عن ــه ً
عم ــان :دار جم ــدالوي،
عل ــي ب ــن عبدالعزي ــز ع ــاويّ -.
 1436هـ ــ 133 ،ص.
•نقل األخبار وتداوهلا يف اجملتمع اإلس ــامي أايم الدولة
عمان:
األموي ــة :دراس ــة اترخيية /رميا حمم ــود الزيوديّ -.
دار ايفا 1436 ،هـ 311 ،ص.

•التس ــامح الدي ــي والتعاي ــش الس ــلمي يف األندل ــس
وآاثرمه ــا احلضاري ــة /حمم ــود كام ــل عبدال ــكايف-.
اإلس ــكندرية :مؤسس ــة ش ــباب اجلامع ــة 1436 ،هـ ــ،
 441ص.
•مذاب ــح األرم ــن ض ــد األتـ ـراك يف الواثئ ــق العثماني ــة
والروس ــية واألمريكي ــة /أمح ــد عبدالوه ــاب الشـ ـرقاوي-.

مص ــر :دار البش ــر للثقاف ــة والعل ــوم 1437 ،هـ ــ 339 ،ص.
•تقس ــيم اإلمرباطوري ــة العُماني ــة  1862 – 1856م/
سلطان بن حممد القامسي -.ط -.6الشارقة :منشورات
القامسي 1436 ،هـ 407 ،ص.

•والي ــة املوص ــل واحلق ــوق الكردية بعد احل ــرب العاملية
عم ــان :دار
األوىل /عبدالعزي ــز ب ــن عبدالرمح ــن املف ــيّ -.
املعت ــز 1436 ،هـ ــ 447 ،ص.
•األكـ ـراد يف مجه ــورايت االحتاد الس ــوفييت الس ــابق مع
حي ــاة امل ــا مصطف ــى ال ــرزاين يف املنف ــى – 1947
 1958م /حمم ــد عل ــي الصويرك ــي -.ب ــروت :ال ــدار
العربي ــة للموس ــوعات 1436 ،هـ ــ 560 ،ص.
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