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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 
بلغات أخرى، مثل القواميس، وتعلم اللغات، ولذلك خصصت أرقاًما هلا، وإن كانت قليلة. 

ومتثل عملي هنا فيما يلي:
1- جاء يف أوله: طريقة تنظيم املكتبة )فهرستها( الذي نقلته من كتايب »خطة تصنيف علوم الدين اإلسالمي«.

2- أرقام موجزة ختص علم اللغة وما يتعلق به، قبل البدء خبطة اللغة العربية.
3- اختصرت »اخلطة املوسعة لعلوم اللغة العربية« لصاحب هذا الكتاب، لتناسب املكتبات الشخصية، ذلك أن املوسَّعة 

وضعت للمكتبات العامة والوطنية واجلامعية وما شاهبها.
4- أضفت 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 )18( اليت 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 سابًقا تتلخص يف: اخلطة، والبطاقة، وملصق التكعيب. وبعد انتشار احلاسبات اآللية استغين عن 

البطاقة، اليت كانت تدوَّن عليها بياانت الكتاب، ورقمه، مع رقم الطلب، ورؤوس املوضوعات، واملتابعات.
وصارت هذه البياانت تدون يف احلاسب بعد برجمته بدل البطاقة، حبيث يكون لكل قسم منها حقل خاص، لُتسرتجع معلوماته 

عن طريق حمّرِك 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.
1/ عنوان الكتاب كاماًل.

2/ اسم املؤلف كما هو موجود على الكتاب، ويتبعه احملقق واحملرر واملرتجم...اخل
3/ رقم الطبعة.

4/ وصفها.
5/ مكان النشر )وإذا تعدَّد املكان يذكر(، وإذا مل يُذكر يوضع: د. م.

6/ الناشر )وإذا تعدد يذكر كذلك، وإذا مل يذكر يوضع: د.ن(، وإذا كان الناشر هو املؤلف فإنه يكتب امسه يف حقل الناشر.
7/ سنة النشر، وإذا مل توجد تقدَّر، فيقال: حنو 1410هـ، أو يوضع: د. ت، يعين بدون اتريخ.

8/ عدد الصفحات.
9/ حجم الكتاب.

10/ السلسلة.
وإذا كان الكتاب حيتوي على حواش وتعليقات، أو أن معه كتًبا 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:

1/ رقم التصنيف.
2/ رمز 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 )الـــ( التعريف، و )ابن( و)أبو(.
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فمثاًل 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، 
وملصقات التكعيب تصَّل من املكتبات، فيدوَّن عليها رقم الطلب )رقم التصنيف ورمز املؤلف( وتلصق يف كعب الكتاب، 

ويوضع عليها الصق شفاف حىت ال يتأثر ابللمس.

منوذج للفهرسة والتصنيف
رقم الطلب: 025
رمز املؤلف: ي م آ

املدخل )اسم املؤلف مقنًنا(: 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 911 هـ.  بذل اجملهود يف خزانة حممود
عناوين أخرى: جزء فيه عاريَّة الكتب

عناوين أخرى: بذل اجملهود يف خزانة حممود
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اللغات

اللغة )األعمال الشاملة(400
علم اللغة املقارن401
االشتقاق )يف اللغة، بدون تديدها( يشمل الداللة402
املعاجم املتعددة اللغات 402
البالغة، األصوات404
النحو والصرف )بدون تديد لغة(405
العروض406
علم اللهجات، وعلم اللغة التارخيي407
علم اللغة التطبيقي )النصوص( يشمل الرتمجة، واملطالعة، وأتليف املعاجم ودراستها يف 408

403.028
اللغة البنائية غري املنطوقة واملكتوبة )لغات اإلشارة للصم والبكم..(409

اللغة العربية
ملخص اخلطة

اللغة العربية )األعمال الشاملة(410
الكتابة واألصوات411
االشتقاق412
املعاجم، دوائر املعارف، فهارس األلفاظ413
علم البالغة414
النحو والصرف415
العروض والقافية416
اللهجات العربية417
علم اللغة التطبيقي418
النقوش والربدايت419
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اخلطة ابختصار 
مما يناسب املكتبات الشخصية 

اللغة العربية )األعمال الشاملة(410

الحظ: التقسيمات الشكلية اآلتية بعد الفاصلة من 410 ميكن 

استخدامها مع علوم اللغة العربية عامة
الفلسفة والنظرايت410.1

اللغة واإلعالم410.14
اللغوية، واجلهود 410.16 )ببليوجرافيات(، وقد يذكر مبصطلحات أخرى، مثل: احلركة  مسارد 

اللغوية، املصادر واملراجع. 
علم اللغة النفسي، وعلم االجتماع اللغوي410.19

أطلس اللغة العربية، الرسوم البيانية410.223
اللغة لفئة معينة من األشخاص )مثل األطباء، العيب الكرة، الرحالة(410.24

معاجلة البياانت اللغوية إلكرتونيًّا )تطبيقاهتا على احلاسوب، اسرتجاعها آليًّا(410.285
املوسوعات اللغوية410.3

الحظ: املصطلحات والقواميس ومعاجم األلفاظ والكلمات يف 413
موضوعات خاصة410.4

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

اللغة العربية والدين اإلسالمي410.421
اللغة يف القرآن الكرمي410.422
اللغة والسياسة410.432
اللغة واالقتصاد410.433
اللغة والعادات والتقاليد الشعبية410.439
اللغة والفنون410.47
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اللغة واملسرح410.4792
املطبوعات الدورية410.5

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

اجلمعيات واهليئات واجملامع والنوادي اللغوية410.6
املؤمترات والندوات واللقاءات واجللسات والفعاليات واألايم اخلاصة ابللغة العربية410.63
تعلم اللغة العربية وتعليمها، األنشطة اللغوية، وتصنف هنا مصادر تعلم اللغة410.7

املقررات واملناهج الدراسية )ومثلها اإلرشادية(410.71
طرق البحث، والبحوث410.72

تصنف هنا البحوث والدراسات اللغوية العربية على النهج التارخيي والوصفي واإلحصائي 
والتجرييب وامليداين

معارض عن اللغة410.74
االمتحاانت واالختبارات اللغوية، األسئلة واألجوبة، التمارين410.76
املسابقات واملنافسات، املهرجاانت، املكافآت، الدعم املايل.410.79

يشمل املنح الدراسية، اجلوائز
اجملموعات اللغوية، املقاالت واحملاضرات410.8
املعاجلة التارخيية واجلغرافية410.9

اللغة العربية يف كل بلد )أحواهلا وتطورها(

مثال: اللغة العربية يف الصومال: 410.9673
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الكتابة واألصوات411

يشمل: واإلمالء واخلط

النقوش والكتابة القدمية تصنف يف 419
األجبدية411.1
اإلمالء411.2
اخلط العريب جبميع أنواعه411.3

)اخلط كزخرفة يصنف يف الفنون(
اتريخ اخلط العريب411.309

األصوات411.5

يشمل النظام الصويت وتغيريه، أصوات اللغة العربية وتكوينها

يشمل الصوائت والصوامت وأشباههما
اهلجاء والنطق411.52

يشمل اختالف اهلجاء والنطق وتطوره
التنغيم والتجويد411.6

يشمل الطبقات واملقامات الصوتية، النربات، الوصل، الوقفات، الفواصل، السكتات...
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االشتقاق )اشتقاق األلفاظ(412

يشمل دراسة أصل الكلمات وشكلها ومعناها وتطورها عرب العصور واألماكن املختلفة
األلفاظ واملعاين )يذكرها البعض مبسمى »علم الداللة«، الذي هو علم املعاين، أو علم املعىن، 412.1

يعين معاين األلفاظ، وهو غري »علم املعاين« يف البالغة العربية، وإن كان الثاين جزًءا منه. فهو علم 
يدرس املعىن، ليس بالغيًّا، ولكن لبيان معىن اللفظ(.

املرتادفات واألضداد412.2
املتقابالت واملتجانسات412.3
األلفاظ الدخيلة412.4

يشمل األخطاء اللغوية

يضاف رقم اللغة 1–9 من اجلدول السادس إىل الرقم األساس 412.4،

مثال: األلفاظ الفارسية يف اللغة العربية 412.49155
معاجم األخطاء اللغوية412.403

املعاجم413

تصنف هنا املعاجم العربية األحادية اللغة )عريب - عريب(

الحظ: هذه املعاجم ختص الكلمات، لبيان معناها، أما املوسوعات

اللغوية ودوائر معارفها فتصنف يف 410.3
نشأة املعاجم وتطورها، ودراسة أنواعها، وطرق ترتيبها، ومدارسها413.028

وميكن متييز املعاجم القدمية حبرف )ق(، واحلديثة حبرف )ح( مثل:

لسان العرب 413 ق

املعجم الوسيط 413 ح
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املعاجم املتخصصة )بشكل عام(413.1
املدرسية واجلامعية وما 413.11 املعاجم  لفئات معينة، كالطلبة، مثل  العامة املخصصة  املعاجم 

إليها.
معاجم املرتادفات واألضداد413.14
معاجم املعاين )داللة األلفاظ(413.15

يشمل معاين األمساء والكىن واأللقاب
غريها، مثل: ألفاظ القيم واألخالق، ألفاظ األدوات، أمساء بقية األشياء، ما بنته العرب 413.18

على أوزان معينة، معاجم أمساء احليوان

املعاجم الثنائية اللغة، واملتعددة اللغات9-2
يضاف لرقم األساس 413 رقم اللغة 1 – 9 من اجلدول السادس مثال: معجم عريب – 
إجنليزي 413.2 )يصنف هكذا يف املكتبات اإلجنليزية، حيث يصنف املعجم يف اللغة 
األقل معرفة(، أما معجم إجنليزي – عريب )أو عريب – إجنليزي( يف املكتبات العربية فرقمه 
423.1، وفرنسي – عريب 443.1 )حيث اللغتان اإلجنليزية والفرنسية مها األقل معرفة(

وهذه أمثلة ألرقام القواميس األجنبية – العربية، أو العربية – األجنبية:
قاموس عريب – إجنليزي )أو إجنليزي – عريب، وهكذا(423.1
قاموس عريب – أملاين433.1
قاموس عريب – فرنسي443.1
قاموس عريب – إيطايل453.1
قاموس عريب – إسباين463.1
قاموس عريب – التيين473.1

قاموس عريب – يوانين489.331
قاموس عريب – فارسي491.5013

قاموس عريب – كردي491.59031
قاموس عريب – روسي491.70031

قاموس عريب – عربي492.4031 
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قاموس عريب – قبطي493.203
قاموس عريب – أمازيغي493.3031
قاموس عريب – هوسا493.720.1
قاموس عريب – تركي494.3031
قاموس عريب – صيين495.1031
قاموس عريب – ايابين495.6031

علم البالغة )األعمال الشاملة(414

الحظ: النصوص البليغة )النثر( تصنف يف األدب )819(
علم املعاين414.1
علم البيان، ويشمل:414.3

التشبيه414.31
احلقيقة واجملاز414.33
االستعارة414.35
الكناية414.37
علم البديع414.5

السرقات الشعرية414.55
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قواعد اللغة العربية )النحو والصرف(415

تصنف هنا األعمال الشاملة يف النحو والصرف مًعا
النحو415.1

اتريخ النحو )نشأة وتطور علم النحو. يشمل النقد(415.09
العوامل415.2
املدارس واملذاهب النحوية، اختالف النحاة415.3

الحظ: اجلهود النحوية للنحاة إذا مل ينتموا إىل مدرسة معينة تصنف يف

415.1072
مدرسة البصرة415.31
مدرسة الكوفة415.33
مدرسة بغداد415.35
مدرسة مصر والشام415.37
مدرسة األندلس واملغرب اإلسالمي415.38
املدرسة احلديثة415.39

الصرف415.5

تصنف هنا األعمال الشاملة يف الصرف
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علم الَعروض416

يشمل أوزان وحبور الشعر، القوايف

اللهجات العربية  417

الفصيح  يشمل  واحلديثة  القدمية  العربية،  اللهجات  يف  الشاملة  األعمال  هنا  تصنف 
العامي

الحظ: اللهجات اخلاصة بقبيلة أو قبائل تصنف هنا ولو كانت فصيحة.

وكلها عامية )حمكية( يف عصران

الحظ: إذا ُحدِّد مكان اللهجة يصنف يف 417.9
املعاجلة التارخيية واجلغرافية )عام(417.09

املعاجلة اجلغرافية099-094

يضاف إىل رقم األساس 417.09 رقم املكان من اجلدول الثاين، مثال:

اللهجة الكويتية 417.09538، اللهجة اللبنانية 417.09566

وتقسم حبسب هلجات املدن، مثل: هلجة الصعيد مبصر 417.09623
اللهجات العربية القدمية417.1
العربية اجلنوبية417.2

يشمل اليمنية القدمية وأقسامها
املعينية417.22
السبئية417.24
احلضرمية417.26
القتبانية417.28
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العربية الشمالية البائدة417.4

نقوش ابدت قبل ظهور اإلسالم )مثل النبطية(
العربية الشمالية الباقية417.6

اللهجة الثمودية417.62
اللهجات اللحيانية417.64
اللهجة القرشية )هلجة قريش(417.68

االستخدام اللغوي )علم اللغة التطبيقي(418

يشمل دراسة النصوص لغواًي )تليل اخلطاب، وما يسمى بعلم النص، أو لسانيات النص(

وتصنف هنا اللغة العربية الفصحى
الرتمجة والتعريب من وإىل اللغة العربية418.02

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

الفرتات التارخيية للتعريب والنقل418.024
املعاجلة اجلغرافية للتعريب والرتمجة يف الدول العربية0299-0294
املعاجلة اجلغرافية للتعريب والرتمجة يف الدول العربية0299-0294

أضف إىل رقم األساس 418.029 رقم املكان 4-9 من اجلدول الثاين، مثال: الرتمجة 
والتعريب يف املغرب 418.02964

الكتب األولية لتعليم اللغة العربية للناطقني هبا418.2

واحللقات،  الكتاتيب  ابلعربية يف  الناطقني  األطفال  لتعليم  اللغوية  الكتب  هنا تصنف 
مثل: القاعدة البغدادية

الكتب األولية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا418.24
القراءة418.4

القراءة العالجية418.42

تشمل: صعوابت القراءة، تصحيح أخطاء القراءة
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تنمية مهارات القراءة418.43
كتب املطالعة418.6

تشمل املختارات األدبية واملفردات والتمارين والتطبيقات للناطقني ابللغة العربية
كتب املطالعة العربية لغري الناطقني ابلعربية418.64

النقوش والربدايت )الكتابة القدمية(419

الحظ: دراسة النقوش والربدايت من انحية آاثرية تصنف يف اآلاثر
النقوش العربية املبكرة419.2

يشمل كل ما كان قبل اإلسالم
النقوش العربية يف العهود اإلسالمية419.3
النقوش الصخرية، واخلشبية، وعلى التحف419.6
النقوش على الكهوف، وشواهد القبور، والعمائر املدنية والدينية419.7
الربدايت العربية419.8
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اللغات األخرى

اللغة اإلجنليزية )القدمية واحلديثة(420
نظم الكتابة اإلجنليزية421
االشتقاق422
املعاجم ودوائر املعارف423
قواعد اللغة اإلجنليزية وصرفها425
الفروق التارخيية واجلغرافية427

الحظ: التقسيمات تستخدم للغات األخرى أيًضا
اللغات األملانية430
اللغات الرومانسية، اللغة الفرنسية440
اللغات اإليطالية450
اللغة اإلسبانية460
اللغة الربتغالية469
اللغة الالتينية470
اللغات اهليلينية، اللغة اليواننية الكالسيكية480
لغات أخرى490
لغات هند أوروبية شرقية وكلتية491
اللغات األفرو آسيوية )احلام – سامية(، اللغات السامية492
اللغات األفرو آسيوية غري السامية493

اللغة املصرية القدمية493.1
اللغة الرتكية494.3

لغات شرق وجنوب شرق آسيا، اللغات الصني – تبتية495
اللغات األفريقية496
اللغات الوطنية )األصلية( أبمريكا الشمالية497
اللغات الوطنية )األصلية( أبمريكا اجلنوبية498
لغات متفرقة499
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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 الرســـول صلـــى هللا عليـــه وســـلم يف جنـــاح األمـــاانت 
املقّدســـة يف متحـــف قصـــر طوب قايب إبســـطنبول/ حلمي 
إســـطنبول؛  ط2.-  صـــواش.-  حممـــد  ترمجـــة  آيديـــن؛ 
القاهـــرة: دار النيـــل، 1435 هــــ، 2014م، 342 ص 

)مـــن القطـــع الكبـــر الفاخر(.

هـــذا الكتـــاب موضوعـــه شـــائق، وحمتـــواه مدهـــش، وإخراجـــه 
ـــب  ُمذهَّ انصـــع  مصقـــول  وورقـــه  فاخـــر،  وطبعـــه  متميّـــز، 
األطراف... أما صوره البديعة فنادرة فريدة؛ تشـــّكُل لوحات 
فنيـــة رائعـــة، يهفـــو إليها قلب كل مســـلم، ملـــا تمله من معان 
وآاثر تغـــوص بـــه يف عـــوامل النبـــّوة وما بقي هلـــا من آاثر مادية.
افتتـــح الكتـــاب مبقدمـــة كتبهـــا األســـتاذ حممد فتـــح هللا كولن، 
قـــال فيهـــا: »إن هـــذه اآلاثر التارخييـــة مرآة صافيـــة تّدثنا عن 

معتقـــدات أجـــدادان النقية وإمياهنم العميق وثقافتهم املتســـاحمة 
وقيمهم العالية، فنقرأ يف وجوه هذه الذكرايت العزيزة أخالق 
أســـالفنا وأحالمهـــم وآماهلـــم؛ هـــؤالء الرجـــال الذيـــن نســـكب 
اليـــوم دموًعـــا غزيـــرة لغياهبـــم، وال جند ما ُنســـّري به عن مهومنا 

ســـوى ذكرايهتم.
النبويـــة  )الـــربدة  الذكـــرايت  هـــذه  بـــني  إذا كان  ابلـــك  فمـــا 
الشـــريفة( اليت تذّكران بفخر اإلنســـانية عليه الصالة والســـالم، 
وبكعـــب بـــن زهـــري بـــن أيب ُســـلمى رضـــي هللا عنـــه صاحـــب 
قصيدة )ابنت ســـعاد(، أو تذكران بســـالطني املســـلمني الذين 
احتفظـــوا هبـــا يف أمجل مكان مـــن قصورهم طوال قرون وقرون 
إبجـــالل كبـــري وتقديـــر عظيم حىت حطت رحاهلا يف دايران... 
إن أبنـــاء أمتنـــا األوفيـــاء قـــد عرفـــوا األمـــاانت املقّدســـة هبـــذه 
األبعـــاد واملعـــاين الكرميـــة، وفهموها هبذا الفهـــم، فوّفوها حقها 

مـــن التقديـــر واإلجالل«.
َرِدفهـــا تقـــدمي للمؤلّـــف، أشـــار فيـــه إىل أن حّب الرســـول عليه 
الصـــالة والســـالم مـــأ قلـــوب أصحابـــه؛ لـــذا تعّلقـــوا بـــه تعّلًقا 
بـــل  وتبليـــع دعوتـــه؛  اتبـــاع ســـنته،  علـــى  شـــديًدا، فحرصـــوا 
حرصوا على التربّك ابلتقّرب منه والتســـابق إىل امتالك شـــيء 
ممّـــا خيّصـــه مـــن أدوات وغريهـــا، كلوائـــه الشـــريف وســـالحه 
وعصاه وكســـوته وقَدحه وشـــعر رأســـه املبارك وحليته الشريفة، 
واحتفظـــوا هبـــا تذّكـــرًا له وتربًّكا هبا، مث توارثها املســـلمون جياًل 
إثـــر جيـــل... وذكـــر أن مـــا جـــاء يف كتـــب احلديـــث يثبت أن 
النـــيب صلـــى هللا عليه وســـلم أِذن هلـــم هبذا الصنيع، ومل يعرتض 
علـــى تزاحـــم الصحابة على التربّك بقطرات ماء وضوئه وعرقه 

العِطـــر وُقصاصـــات شـــعره املبـــارك يف حجـــة الوداع.
إن كثـــريًا مـــن هـــذه اآلاثر الشـــريفة لرســـول هللا، وآاثر غـــريه 
مـــن األنبيـــاء العظـــام، ومقتنيـــات الصحابة الكـــرام، وذكرايت 
أخـــرى لغريهـــم مـــن عظمـــاء املســـلمني، احتفظ هبـــا خلفاؤهم 
وأمراؤهـــم وُحِفظوهـــا بعنايـــة علـــى مـــّر العصـــور؛ ألهنـــم عّدوها 

رمـــزًا للخالفـــة واحلكم.
وزعـــم املؤلـــف أّن هـــذا الكتـــاب يتميـــز عن كتـــاب )األماانت 
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املقّدســـة( الـــذي أعـــّده تســـني أوز وأصـــدره ابللونني األبيض 
واألســـود ســـنة 1953م، ومـــن ميزاتـــه أنـــه »أمشـــل وأضخـــم 
كتـــاب يصـــدر يف هـــذا املوضوع منذ ذلك الوقت حىت اليوم، 
وقـــد مّت أثنـــاء إعـــداد الكتـــاب تتبّـــع أكثـــر مـــن 600 أثـــر مـــن 
األمـــاانت املباركـــة، وقـــراءة بطاقاهتـــا الواحـــدة بعـــد األخـــرى 
للوصـــول إىل املعلومـــات الســـليمة عنهـــا... ويتميـــز بعرضـــه 
بعـــض اآلاثر النبويـــة ألول مـــرة، مثـــل النعلني الســـعيدين للنيب 
األعظـــم صلـــى هللا عليـــه وســـلم، والقـــدح الشـــريف، وهـــو مـــا 
يـــدل علـــى الكميـــة اهلائلة اليت يتضمنهـــا متحف قصر طوب 

قـــايب مـــن األمـــاانت املباركـــة والذكـــرايت اجلميلة«.
تـــال هـــذه املقدمـــة مبحث بعنوان )مجع األماانت املقّدســـة يف 
قصـــر طـــوب قـــايب( الذي يـــكاد يكون مدخـــاًل إىل الكتاب، 
تنـــاول فيـــه الكاتـــب رواايت مجـــع األماانت املقّدســـة يف قصر 
طـــوب قـــايب إبســـطنبول، خالصتهـــا أّن تـــوارَد اآلاثر النبويـــة 
الشـــريفة واملقتنيـــات املباركـــة اســـتمر بطـــرق خمتلفة مـــن أماكن 
متفرقـــة ابتـــداًء مـــن عهـــد الســـلطان ســـليم األول )1512-
1520م( حـــىت هنايـــة الدولـــة العثمانيـــة؛ أي حـــىت بـــداايت 

القرن العشـــرين.
ولعـــل آخـــر املقتنيات الشـــريفة املباركة وصواًل إىل قصر طوب 
قـــايب كان مـــن املدينـــة املنـــورة عقـــب احلـــرب العامليـــة األوىل، 
»وذلـــك أن حمافِـــظ املدينـــة املنـــّورة فخر الدين ابشـــا ملا خاف 
الضيـــاع علـــى األمـــاانت املباركـــة واملقتنيات النفيســـة املوجودة 
يف الروضـــة الشـــريفة املطهـــرة... بعـــث هبـــا إىل إســـطنبول يف 

موكب كبـــري...«.

حيتـــوي متحـــف قصـــر طـــوب قايب علـــى 605 ِقَطع يف جناح 
األماانت املقّدســـة حبســـب ما هو مسجل يف قائمة املقتنيات 
الرمسيـــة للمتحـــف، وهناك مقتنيات يف أقســـام أخرى تـَُعّد من 
األماانت املباركة أيًضا، مثل قســـم اخلزانة الســـلطانية، وقســـم 

السالح واملكتبة.
ُعقـــد مبحـــث آخـــر بعنـــوان )جنـــاح األمـــاانت املقّدســـة  مثّ 
وأقســـامه(، وفيـــه أن هـــذا اجلنـــاح وأقســـامه تتكون مـــن: دائرة 
الـــربدة النبويـــة الشـــريفة أو جنـــاح األمـــاانت املقّدســـة، وقاعـــة 
النافـــورة )شـــاِدْروان(، واحلجـــرة اخلاصة؛ حجـــرة مناديل الربدة 
)َدْســـِتمال(، وقاعـــة العرض )عـــرض خانه(، وخزانة األماانت 

الســـالحدار(. )خزانة 
تَبِـــع هـــذا املبحـــث أطـــوُل أبـــواب الكتـــاب وأوســـُعها، وهـــو 
)األماانت املقّدسة( الذي انضوى تته 68 عنوااًن، واستوعب 
أكثـــر مـــن مئـــيت صحيفة مـــن الكتـــاب )ص53-ص269(، 
مث ُعـــِرض عنـــواانن آخـــران ضمـــن هـــذا العنـــوان الكبـــري، مهـــا: 
السيوف املباركة )ص170-ص    321(،  وسيوف الصحابة 

رضي هللا عنهم يف قســـم الســـالح )ص322-ص337(.
ومـــن األماانت الشـــريفة املباركة املعروضـــة يف جناح األماانت 

املقّدســـة يف متحف قصر طوب قايب إبســـطنبول: 
»الـــربدة النبويـــة الشـــريفة، اللـــواء الشـــريف، نعـــل الســـعادة، 
القـــدح الشـــريف، اللحيـــة الشـــريفة، ســـيوفه صلـــى هللا عليـــه 
وســـلم، قوســـه، َرابعيتـــه الـــيت ُكِســـرت يف معركـــة أحـــد، تـــراب 
تيّممـــه، اخلـــامت الشـــريف، وغريهـــا مـــن الودائـــع العائـــدة إىل 
رســـول هللا صلـــى هللا عليـــه وســـلم، إضافـــة إىل قِـــدر يُنَســـب 
إىل ســـيدان إبراهيم عليه الســـالم، وعمامة تُنَســـب إىل ســـيدان 
يوســـف عليه الســـالم، وعصا منســـوبة إىل سيدان موسى عليه 
السالم، وسيف يُنَسب إىل سيدان داود عليه السالم, وشعرة 
مـــن حليـــة أيب بكـــر رضـــي هللا عنـــه، واملصحـــف الـــذي كان 
يقـــرأ فيـــه ســـيدان عثمـــان رضـــي هللا عنـــه يف أثنـــاء استشـــهاده، 
وســـيوف بعـــض الصحابـــة، وقميـــص الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء 
ونقاهبـــا، وبردة ســـيدان احلســـني، وقطعة من بردتـــه، وعمامته، 
وبـــردة اإلمـــام األعظـــم أيب حنيفـــة، وقلنســـوة أويـــس القـــرين  
رضـــي هللا عنـــه، واتج الشـــيخ عبـــد القـــادر اجليـــالين واإلمـــام 
الشـــعراين، وأواين موالان جالل الدين الرومي، وأشـــياء أخرى 
عائـــدة لأنبيـــاء وأقـــارب ســـيدان رســـول هللا صلـــى هللا عليـــه 
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ودالئـــل اخلـــريات... وغريهـــا مـــن املخطوطـــات الـــيت نقلـــت 
إىل مكتبـــة الـــربدة الشـــريفة يف متحـــف طوب قـــايب، وتباركت 

األيـــدي الـــيت نقلتهـــا، والقلـــوب الـــيت حفظتهـــا.
لســـيدان  العائـــدة  الطيبـــة  الذكـــرايت  مـــن  أعـــاله  ذكـــر  ومـــا 
رســـول هللا صلـــى هللا عليـــه وســـلم مسُِّيت بـ«األمـــاانت«، وأما 
العائـــدة لأماكـــن املباركة ولكبار رجاالت اإلســـالم فُســـمِّيت 
بــ«التربّكات«، وأُطِلق على جمموعها اسم األماانت املقّدسة، 

أو »األمـــاانت املباركـــة«.
ومن مجيل ما قيل يف عرض هذا الكتاب:

• ســـجلٌّ يضـــم بـــني دفتيـــه كنـــوز أعظـــم إنســـان وطئْت 	
قدمـــاه الشـــريفتان األرض.

• صـــورة غايـــة يف اجلمـــال للـــربدة الشـــريفة تلـــي صـــدر 	
الســـجل. هذا 

• صـــور مـــع شـــروح وافية ملاَ تركه اخللفاء الراشـــدون من 	
آاثر عرب التاريخ.

• متحـــف متنقـــل ابآلاثر اإلســـالمية ال يســـتغين عنـــه 	
ســـائح وال مقيـــم.

• قطعـــة مجاليـــة وفنيـــة رائعـــة تفخـــر املكتبـــات بوجـــوده 	
بـــني أهـــم كتـــب الـــرتاث لديهـــا.

فر النادر: وهذه صور خمتارة من السِّ

وســـلم وكبـــار رجـــاالت اإلســـالم، وامليازيـــب الذهبيـــة للكعبـــة 
املعّظمـــة، وكذلـــك احملافظ الفضية والذهبية للحجر األســـود، 
ومصـــارع ابب التوبـــة، وأقفال الكعبة ومفاتيحها، وســـتائرها، 
يف  اســـتعملت  الـــيت  واملعطـــرات  واملباخـــر  القناديـــل  وبعـــض 
الكعبـــة املعّظمـــة واملســـجد النبـــوي، ومـــا اســـتخدم يف ترميـــم 
وقطـــع  وخـــزف،  وزجـــاج،  وحجـــر،  خشـــب،  مـــن  الكعبـــة 
أخـــرى؛ إضافـــة إىل أكســـية قـــرب النـــيب صلـــى هللا عليه وســـّلم، 
وتـــراب مـــن القرب الشـــريف، وغبـــار من الضريـــح املبارك الذي 
ُيســـمَّى جبوهر الســـعادة، وصناديق، وأدراج، وستائر، وصرر، 
وأشـــياء أخـــرى اســـتخدمت يف نقل الودائع املباركـــة املذكورة، 
ســـواء مـــن الكعبـــة املعظمـــة، أو املســـجد النبـــوي، أو مصـــر.

الكـــرمي،  للقـــرآن  ورحـــالت  الســـيوف  أغمـــاد  إىل  إضافـــة 
األمـــاانت  جنـــاح  خدمـــة  يف  تســـتعمل  ومكانـــس كانـــت 
املقّدســـة، وجواريـــف، ومشـــوع، وخشـــب مـــن شـــجر العـــود، 
وصـــور خطيـــة خلطاطـــني مشـــهورين، أو للســـالطني، واحلليـــة 
الشـــريفة، وســـجادات، ومســـابيح، وطاســـات مـــن النحـــاس 
والفضـــة، والقناديـــل، وقالنس لبعص شـــيوخ الطرق الصوفية، 
وزجاجـــات ملـــاء زمـــزم، وكذلـــك مصاحـــف خمطوطـــة، ونســـخ 
وتفســـري،  فقـــه  وكتـــب  األنبيـــاء،  وقصـــص  األنعـــام،  لســـورة 
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مجمع لغوي إلكتروني

هـــو »جممـــع اللغـــة العربيـــة علـــى الشـــبكة العامليـــة«، أول 
جممـــع يُنشـــأ علـــى الشـــبكة.

فهـــو جممـــع فضائـــي عاملـــي، انطلـــق إدارة وإشـــرافًا مـــن مكـــة 
املكرمـــة، بتاريـــخ 26 ربيـــع األول مـــن عـــام 1433 هــــ.

أسســـه ويشـــرف عليـــه األســـتاذ عبدالعزيـــز بـــن علـــي احلـــريب، 
عضـــو هيئـــة التدريـــس جبامعـــة أم القرى، ويـــرأس جملس أمنائه 

الشـــيخ صـــاحل بـــن عبـــدهللا بـــن محيد.
ويهدف اجملمع إىل:

حراســـة العربيـــة، والتصـــدي ملا تتعـــرض له من تريف - 
وتشويه.
تصحيح األغالط الشائعة.- 
العنايـــة ابللهجـــات العاميـــة يف العامل العريب، ال ســـيما - 

يف اجلزيـــرة العربيـــة، وخاصـــة بالد احلرمني.
إبـــراز مكانـــة اللغة العربية وأســـرارها من خالل القرآن - 
الكرمي.

تيسري العربية وتقريبها.- 
إحياء الرتاث العريب.- 
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.- 
تقـــدمي الـــرأي واملشـــورة يف الصياغـــة اللغويـــة للجهات - 

املعنيـــة )اجلهـــات الرمسيـــة، القضـــاء، احملامـــاة، العقود(.

وإصداراته هي:
األول(، -  )الســـفر  العربيـــة  اللغـــة  مؤمتـــرات  توصيـــات 

هــــ.  1436
توظيـــف اللســـانيات يف تعليـــم اللغـــات/ رضـــا الطيب - 
الكشو.
التطريز الصويت لسطح النص: دراسة لبىن التوازن يف - 

ضـــوء خطبـــة الشـــيخ صـــاحل بن محيـــد إمام وخطيب املســـجد 
احلـــرام/ نوال بنـــت إبراهيم احللوة.

عنايـــة الصحابـــة ابللغـــة العربية وأثـــره يف النهوض هبا/ - 
حممـــد بن مبخـــوت، 1436 هـ.

املســـاعد علـــى املهـــارات اللغويـــة/ رايض بـــن حســـن - 
اخلوام.

أمحـــد -  ســـيد  علـــي  غامضـــة/  صوتيـــة  مصطلحـــات 
. جعفـــر
تقعيـــد وتطبيـــق/ -  العـــريب:  النحـــو  العامـــل يف  نظريـــة 

اخلـــوام. بـــن حســـن  رايض 
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كتب نادرة

قليلة،  اجلزائر  يف  العربية  ابللغة  طبعت  اليت  النادرة  الكتب 
وهذا واحد منها:

ني يف التعبر ابلسني والشني/ جمد الدين حممد  حتبر املوشِّ
بن يعقوب الفروزاابدي )ت 817 هـ(.- اجلزائر: املطبعة 

الثعالبية، 1327 هـ، ]1909 م[، حنو 30 ص.

وقد صدر الكتاب بتحقيق األستاذ حممد خري البقاعي عن 
دار قتيبة بدمشق عام 1403 هـ، يف 96 ص.

وكتاب آخر اندر بعنوان:

املتوىف حنو سنة  الضيب،  للمفضَّل بن حممد  العرب/  أمثال 
هـ،   1300 اجلوائب،  مطبعة  القسطنطينية:  هـ.-   168

]1882 م[، 86 ص.

األستاذ  بتحقيق  الكتاب. وقد صدر  أقدم طبعة هلذا  وهو 
إحسان عباس من بعد.

والتصوف/  النصيحة  قبيل  من  احلكماء،  أسرار  ويليه: 

لياقوت املستعصمي )ت 698 هـ(.

وعدد صفحات الكتابني مًعا 165 ص.

وهذا أقدم طبعة هلذا الكتاب أيًضا. مث حققه مسيح صاحل، 
وصدر يف دمشق.
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فهارس مخطوطات

هذه عناوين جمموعة فهارس خمطوطات مفيدة:

نـــوادر املخطوطـــات العربيـــة يف مكتبـــات تركيـــا/ مجعهـــا 
رمضـــان ششـــن.- بـــريوت: دار الكتاب اجلديـــد، 1402 هـ 

)عـــدة أجـــزاء(.

فهـــرس املخطوطـــات املصـــورة: احلديـــث وعلومـــه/ عبـــاس 
عبـــدهللا كنَّـــة.- القاهرة: معهد املخطوطـــات العربية، 1417 

هـ، مـــج1: 425 ص.

فهـــرس املخطوطـــات املصـــورة: التاريـــخ.- القاهـــرة: معهد 
املخطوطـــات العربيـــة، 1390 هــــ، مـــج2 ق4: 325 ص.

فهـــرس خمطوطـــات مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي/ يوســـف 
زيـــدان.- القاهرة: معهـــد املخطوطات العربية، 1416 هـ.
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فهرس املخطوطات العلمية احملفوظة بدار الكتب املصرية/ 
أشـــرف علـــى إعـــداده ديفيد أ . كنـــج.- القاهرة: اهليئة املصرية 

العامة للكتاب، 1401 هـ، مج1: 781 ص.

فهـــرس املخطوطـــات الفارســـية الـــي تقتنيهـــا دار الكتـــب 
والواثئـــق  الكتـــب  دار  القاهـــرة:  م.-  عـــام 1963  حـــى 

القوميـــة، 1383 هــــ.

مـــن نـــوادر خمطوطـــات دار الكتـــب املصريـــة/ دار الواثئـــق 
والكتـــب القوميـــة.- القاهـــرة: اهليئـــة العامـــة لـــدار الكتـــب، 

1419 هــــ، 167 ص.

فهـــرس املخطوطـــات املصـــورة )ملحـــق( يف مكتبـــة معهـــد 
الـــراث العلمـــي العريب/ إعداد حممد عـــزت عمر.- حلب: 

جامعـــة حلـــب، املعهـــد، 1406 هــــ، 215 ص.
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فهـــرس املخطوطـــات العربيـــة املصـــورة/ مجع وإعـــداد حممد 
عـــدانن البخيـــت، نوفـــان رجـــا احلمـــود.- عّمـــان: اجلامعـــة 

األردنيـــة، مركـــز الواثئـــق واملخطوطـــات، 1405 هــــ.

فهـــرس خمطوطـــات مكتبـــة األوقـــاف العامـــة يف املوصـــل/ 
ســـامل عبدالرزاق أمحد.- بغداد: وزارة األوقاف، 1397 هـ.
البيـــاانت الســـابقة ختـــص اجلـــزء اخلامـــس: خزائـــن مدرســـة 

األمحديـــة.  – اخليـــاط 

خمطوطـــات كربالء/ ســـلمان هـــادي الطعمة.- بغـــداد: وزارة 
الرتبيـــة، 1393 هـ )جـ1(.

املخطوطـــات  مركـــز  يف  األصليـــة  املخطوطـــات  فهـــرس 
بـــن  والـــراث والواثئـــق التابعـــة للمشـــروع/ وضعـــه حممـــد 
املبـــارك  عبـــدهللا  مشـــروع  الكويـــت:  الشـــيباين.-  إبراهيـــم 
الصبـــاح إلحيـــاء وإنقـــاذ الرتاث اإلســـالمي ابلتعـــاون مع مركز 
187 ص. هــــ،   1414 والواثئـــق،  والـــرتاث  املخطوطـــات 
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دليـــل خمطوطات اخلزاانت احلبســـية/ إعـــداد وزارة األوقاف 
والشـــؤون اإلســـالمية.- الرابط: الوزارة، 1422 هـ، 2 مج.

الكونغـــرس  مكتبـــة  يف  العربيـــة  املخطوطـــات  فهـــرس 
بواشـــنطن/ صـــالح الديـــن املنجـــد.- ط2.- بـــريوت: دار 

ص.  70 1399هــــ،  اجلديـــد،  الكتـــاب 

فهـــرس املخطوطـــات العربيـــة مبكتبـــة األمـــربوزايان مبيالنو/ 
اجلديـــد،  الكتـــاب  دار  بـــريوت:  املنجـــد.-  الديـــن  صـــالح 

1380هــــ... )عـــدة أجـــزاء(.
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مجلة قديمة

)احلكمة: جملة إســـالمية علمية أدبية اجتماعية( لصاحبها 
ندمي املالح.

عـــام  مـــن  األول  ربيـــع  شـــهر  منهـــا يف  األول  العـــدد  صـــدر 
1351 هــــ )متـــوز 1932 م(. وقـــد أعيـــد طبعهـــا علـــى هيئـــة 
كتـــاب، وضـــمَّ األجـــزاء مـــن األول إىل العاشـــر مـــن الســـنة 
األوىل 1351 هــــ، واجلـــزء األول مـــن الســـنة الثانيـــة 1352 
هــــ، صـــدر عـــن دار ومكتبـــة الكندي بعّمـــان يف عام 1436 

هــــ، وجمموعهـــا يف )601( ص.
قـــال يف أوهلـــا: »هذه جملة أمسيتها )احلكمة(، ونوعت أحباثها 
تعميًمـــا للفائـــدة، وأوجزت عبارهتا تفاداًي من اإلمالل وضياع 
الوقـــت، وجلـــوت فيهـــا ظـــالم اجلمـــود والتقليـــد بنـــور التفكري 
احلـــر والدليـــل الواضـــح، وجعلـــت للديـــن املنزلـــة العليـــا منهـــا، 
ذلـــك أبنـــه نور القلب، وغـــذاء الروح، وذوب احلكمة، ونثارة 

العلـــم واألدب، ودســـتور التمدن الصحيح«.
مث ذكـــر أنـــه خصـــص جـــزًءا للتفســـري، وآخـــر للفقـــه، واثلثًـــا 

للعقيـــدة.
قـــال: »أمـــا أحبـــاث غـــري الديـــن، فقـــد عنيـــت ابملفيـــد منهـــا، 

وعقـــدت فصـــاًل خاصًّـــا للنقـــد األديب النزيـــه«.
وصاحبهـــا مـــن مواليد 1310 هـ، مـــدرِّس حمام، من طرابلس 
احلقـــوق  مدرســـة  يف  وختـــرَّج  وابألزهـــر،  هبـــا  تعلـــم  الشـــام، 

ـــان، وكان يعيـــش مـــن احملامـــاة. ابلقـــدس، مث توطَـّــن عمَّ
وذكـــر الزركلـــي يف ترمجتـــه أنـــه كان مقـــرَّاًب مـــن امللـــك عبـــدهللا 

ملـــك األردن.
وألَـّــف كتبًـــا، منهـــا ســـتة مطبوعـــة، وســـتة ذكـــر أهنـــا مهيَّـــأة 

للطبـــع.
وتويف سنة 1393 هـ، 1973 م.
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سبب تأليف كتاب

الشـــيخ حممـــد مصطفى شـــليب عامل أزهري أصـــويل جليل، من 
أقـــدم أعضـــاء جممـــع البحوث اإلســـالمية، تتلمـــذ عليه آالف 
ال حيصـــون مـــن الطـــالب يف اجلامعـــات، منهم األســـتاذ حممد 
ســـليم العـــّوا، الذي اســـتمرت صحبته معـــه )38( عاًما، حىت 

وفاتـــه عام 1418 هـ.
يتحدث األســـتاذ العّوا عن كتابه املشـــهور »تعليل األحكام: 
عـــرض وتليـــل لطريقـــة التعليل وتطوراهتـــا يف عصور االجتهاد 
والتقليـــد« وأن لـــه قصـــة حكاهـــا املؤلـــف يف مقدمـــة الطبعـــة 
الثانيـــة لـــه ســـنة 1401 هــــ، وحاصلهـــا أن الشـــيخ اســـتعرض 
لرســـالة  مناســـًبا  موضوًعـــا  منهـــا  ليختـــار  موضوعـــات كثـــرية 
يتقـــدم هبـــا لنيـــل درجـــة الدكتـــوراه )العاملية من درجة أســـتاذ(، 
فاســـتعصى عليـــه االختيـــار، حـــىت كاد اليـــأس أن يتســـرب إىل 

. نفسه
فـــرتك التفكـــري يف املســـألة، وفوَّض أمـــره إىل هللا، داعًيا إايه أن 

يهديـــه إىل مـــا يُذهب حريته.
كان ذلك يف أول شـــهر رمضان من ســـنة 1361 هـ، وقبل 
أن ينقضـــي الشـــهر رأى ]يف املنـــام[ أنـــه دخـــل مكتبـــة كليـــة 
الشـــريعة، فوجـــد فيهـــا حشـــًدا مـــن الشـــيوخ والطـــالب، وإذا 
أبمـــني املكتبـــة – وكان رمحـــه هللا شـــيًخا وقـــورًا – يســـرع إليـــه 
ويناولـــه كتابـــني، أحدمهـــا مطبـــوع، واآلخـــر خمطـــوط، ويقـــول 
لـــه: خـــذ هذيـــن الكتابـــني مـــن مراجـــع رســـالتك. فقـــال لـــه 
الشـــيخ: إنـــين مل أخـــرت موضـــوع رســـاليت بعد. فقال: رســـالتك 

يف تعليـــل األحـــكام!
يقـــول الشـــيخ: اســـتيقظت بعـــد هـــذه الـــرؤاي وأان يف حـــرية ممـــا 
رأيـــت! هـــل هـــي رؤاي أم جمـــرد خاطـــر نفســـي؟ وســـرعان مـــا 
اســـتبعدُت الثـــاين؛ ألنـــين مل أكـــن أفكـــر يف موضـــوع الرســـالة، 
ومل يكـــن هـــذا املوضـــوع قـــد خطر ببايل من قبـــل... مث حيكي 

رمحـــه هللا ابقـــي قصة الرســـالة..
ويذكـــر األســـتاذ العـــوا أن رســـالته تلـــك )تعليـــل األحـــكام( 
أول كتـــاب يف اتريـــخ العلـــم اإلســـالمي حيمـــل هـــذا االســـم، 
وأنـــه أصبـــح مرجًعـــا لكل ابحـــث يف األصـــول، ويف املقاصد، 
ويف مساحـــة الشـــريعة، وأصبـــح يشـــار إليه دون ذكـــر صاحبه، 
فيقـــال: صاحـــب »تعليـــل األحـــكام«، ويقول الشـــيخ: وكأن 

ذلـــك أضحـــى لقبًـــا جديـــًدا يل!
قـــال التلميـــذ العـــّوا: ومـــن طريـــف قصـــة هـــذه الرســـالة الـــذي 
ثـــين بـــه مـــن أنـــه عندمـــا قدَّمهـــا إىل  مل ينشـــره شـــيخنا، مـــا حدَّ
كليـــة الشـــريعة ليحـــدد موعـــًدا ملناقشـــتها، بقيـــت بـــني أيـــدي 
أعضـــاء اللجنـــة املكلفـــة مبناقشـــتها ســـنة أو تزيـــد، ومل يكـــن 
ذلـــك معهـــوًدا آنـــذاك، وأهنم اجتمعوا مـــرات عدة، وكان رأي 
غالبيتهـــم أن تـــردَّ الرســـالة إىل صاحبهـــا، ورأي أقليٍة منهم، أو 
ابألحـــرى واحـــٍد فـــرٍد منهـــم، أهنـــا رســـالة جيـــب أن ُتـــاز، وأن 

عليهـــم أن يكتبـــوا أســـبااًب مقنعـــة لردِّهـــا.
فلمـــا مل جيـــدوا شـــيًئا يســـوِّغ مـــا يريـــدون، نوقشـــت الرســـالة، 
وانلـــت أول تقديـــر )امتيـــاز( يف اتريـــخ كليـــة الشـــريعة. وخـــرج 
مـــن الكليـــة حممـــواًل علـــى أعنـــاق الطلبـــة، بعـــد أن اســـتمرت 

مناقشـــته ســـاعات طويلـــة!
الرســـالة وغرَّبـــت،  هـــذه  وقـــد شـــرَّقت  العـــّوا:  األســـتاذ  قـــال 
منســـوبة إليـــه أحيـــااًن، ومنتحلة أحيـــااًن أخرى، يف جرأة بلغت 
أن تُنتَحـــل كاملـــة بعنواهنـــا! يف إحـــدى كـــربايت اجلامعـــات 

داخـــل مصـــر!

)ذكـــره األســـتاذ العـــوا يف كتابـــه: التعليـــل ابحلكمـــة، الـــذي أصدرتـــه مؤسســـة 
الفرقـــان للـــرتاث اإلســـالمي بلنـــدن عـــام 1436 هــــ، ص 75 فمـــا بعـــد(
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مؤلِّف ومؤلَّفات

الفاتح علي حسنين

طبيب وانشط خريي إسالمي.
عـــام  الســـودان  يف  ســـنار  بواليـــة  مدينـــة كركـــوج  يف  والدتـــه 
1366 هــــ. ختـــرج يف كليـــة الطـــب جبامعـــة بلغـــراد، وحصـــل 
علـــى دبلـــوم األمـــراض الباطنيـــة مـــن جامعـــة فينـــا ابلنمســـا. 
رئيـــس جملـــس األمنـــاء جبمعيـــة املغاربـــة. أســـس اتـــاد طـــالب 
املســـلمني يف شـــرق أورواب، واجمللس اإلســـالمي لشرق أورواب، 
واملدرســـة العليـــا إبقليـــم بيهـــاج يف البوســـنة، ومدرســـة الغـــازي 
علـــي عـــزت بـــك إبســـتانبول، كمـــا أســـس وكالـــة إغاثـــة العـــامل 
الثالـــث ومركزهـــا مدينـــة فينا، وذكر املرتجـــم له أن هذه الوكالة 
كان هلـــا الفضـــل بعـــد هللا يف إنشـــاء دولة البوســـنة واهلرســـك، 
ودعم الوجود اإلســـالمي يف شـــرق أورواب خاصة، يف كل من 

وكوســـوفو. ألبانيا 
وقـــام بطبـــع معـــاين القرآن الكرمي بلغات: البوســـنة واهلرســـك، 
وألبانيا، وبلغاراي، والتشـــيك، ورومانيا. كما عمل على ترمجة 

الكثري من الكتب اإلســـالمية إىل لغات أورواب الشـــرقية. 
األقليـــات  أبخبـــار  عنيـــت  الـــيت  )الشـــاهدة(  جملـــة  وأصـــدر 

وأصـــدر كتبًـــا. أورواب،  شـــرق  يف  اإلســـالمية 
ولـــه عـــدة مؤلفـــات يف األقليـــات اإلســـالمية يف شـــرق أورواب، 

وأخـــرى ســـودانية، 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 )2 جـ(.- 
موسوعة األسر املغاربية وأنساهبا يف السودان )6 جـ(.- 
اي أخت أندلس.- 
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فقه من كتاب

حبـــث علمـــي مفيـــد، صـــدر بعنـــوان »احلكـــم الشـــرعي بـــني 
النظريـــة والتطبيـــق«، ســـعى فيـــه مؤلفـــه لإلجابة عـــن مجلة من 

التســـاؤالت املهمـــة، منهـــا:
ما هي آلية استخراج األحكام من األدلة؟- 
وما هي الضوابط املنهجية لفهم األحكام الشرعية؟- 
وبعد معرفة احلكم الشـــرعي وفهمه فهًما ســـليًما: ما - 

الســـبيل إىل تطبيقه على الواقع؟
ومـــا املنهـــج الـــذي حيـــدد طبيعـــة االجتهـــاد التطبيقـــي - 

لأحـــكام الشـــرعية وتنزيلهـــا علـــى الوقائـــع؟
وكيف استخدمه الفقهاء واألصوليون يف اجتهاداهتم؟- 
األحـــكام -  صياغـــة  يف  املنهـــج  ذلـــك  نفعـــل  وكيـــف 

الشـــرعية وتقريبها إىل أفهام أو أذهان الناس، وجعلها احلاكم 
علـــى تصرفاهتـــم، واملهيمنـــة علـــى جمـــرايت حياهتـــم، لتحقيـــق 

حاكميـــة هللا علـــى خلقـــه يف أرضـــه؟ 
ومما قاله املؤلف يف نتيجة حبثه:

وقواعـــد  منهجـــي،  أدب  لـــه  الشـــرعية  األحـــكام  تطبيـــق  إن 
ضابطـــة، وأدوات حمـــددة ســـار عليهـــا الصحابـــة والتابعـــون 
والفقهـــاء مـــن بعدهـــم، ولـــه حضـــور يف املصنفـــات الفقهيـــة 

واألصوليـــة...
وقال: األســـس واملرتكزات اليت يقوم عليها املنهج التطبيقي: 
فهـــم احلكـــم الشـــرعي فهًمـــا ســـليًما مـــن حيـــث املبـــدأ، بعـــد 
تقريـــره عـــن طريـــق األســـاس االســـتنباطي، مث تصـــور الواقعـــة 
كمـــا هـــي عـــن طريق األدوات اليت تشـــخصها بصـــورة دقيقة، 
مـــع ضـــرورة فقـــه الواقـــع احمليـــط هبـــا، ومعرفة مالبســـاته ومدى 
أتثـــريه. مث تقيـــق منـــاط املســـألة عـــن طريـــق تصنيفهـــا تـــت 
البـــاب الـــذي تنـــدرج تتـــه، أو احلكـــم الكلي الذي يشـــملها، 
والتحقـــق مـــن صالحيـــة احملـــل للتنزيـــل، مث التأكـــد مـــن تقـــق 
، مع  مقاصـــد الشـــارع مـــن احلكم عند تنزيله علـــى احمللِّ املعنيَّ
مالحظة ومتابعة عدم بروز آاثر جانبية حالية، أو مســـتقبلية 
قريبـــة أو بعيـــدة، تبطـــل مقاصد الشـــارع مـــن تفويت مصلحة 

أعظـــم، أو جلـــب مفســـدة أكرب.

)كتـــاب: احلكـــم الشـــرعي بـــني النظريـــة والتطبيـــق: دراســـة أصوليـــة علـــى ضـــوء 
مقاصـــد الشـــريعة اإلســـالمية/ عبدالرقيـــب صاحل الشـــامي.- بـــريوت: الرايض: 
مركز مناء للبحوث والدراســـات، 1437 هـ، 896 ص. أصله رســـالة دكتوراه 

مـــن جامعـــة أم درمان اإلســـالمية(.
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فتوى من كتاب

فتـــاوى البغوي: أيب حممد احلســـني بن مســـعود الفراء )ت 
516 هــــ(/ حتقيـــق مصطفى حممود األزهـــري.- الرايض: 
دار ابـــن القيـــم؛ القاهـــرة: دار ابـــن عفـــان، 1435 هــــ، 

496 ص.

وهي جمموعة من األســـئلة ســـئل عنها اإلمام البغوي فأجاب 
عنهـــا علـــى مذهـــب اإلمـــام الشـــافعي، رمحهمـــا هللا، مث جـــاء 
أحـــد طلبتـــه فالتمســـها ومجعهـــا ورتبهـــا علـــى تبويـــب خمتصـــر 
املـــزين. وقـــد فعـــل هـــذا اجلامـــع ذلـــك أســـوة بشـــيخه البغـــوي، 
املـــرورُّوذي  القاضـــي حســـني  فتـــاوى شـــيخه  التمـــس  الـــذي 

ومجعهـــا ورتبهـــا، فأجـــا وأفـــاد. 
وأورد احملقـــق األدلـــة علـــى صحـــة نســـبة هـــذه الفتـــاوى إليـــه. 

وذكـــر أهنـــا أحلقـــت بفتـــاوى ابـــن الصـــالح خطـــأ.
مثال من فتاويه: 

لو َحل طائًرا أو حيوااًن مذبوًحا يف الصالة مأكواًل؟
قـــال: إذا كان بعـــد تنقيـــة ابطنـــه جيـــوز، وأمـــا قبلـــه فـــال جيـــوز، 
خبـــالف مـــا لـــو محله حيًّـــا؛ ألن احليَّ ال تراعى جناســـة ابطنه، 

وإذا مـــات فهـــو كقـــارورة فيها جناســـة.

ومن هذه الفتاوى أيًضا:
إذا اشتبه عليه شهر رمضان، وصام شهًرا ابالجتهاد؟

إن وافـــق بعـــد رمضـــان صـــحَّ صومـــه، وإن وافق قبلـــه فقوالن، 

األصـــح: أن ال يصـــح.

لـــو ُأودع مـــن إنســـان خامتًـــا فجعلـــه يف أصبعـــه، فتورمـــت 
أصبعه ومل ميكن نزعه إال بكســـر اخلامت، فكســـر أو قطع، 

يف ضمـــان مـــن يكون؟
قـــال: يف ضمـــان املودع؛ ألنه إن قصد به االســـتعمال يضمن 
بـــال إشـــكال، وإن مل يقصـــد االســـتعمال ومل يكن متعـــدِّاًي فيه 
فهـــو أيًضـــا مـــن ضمانـــه؛ ألن الكســـر كان لتخليـــص ملكـــه، 
كما لو أدخل بقرَة إنســـاٍن رأَســـها يف ِقدر فكســـره، ومل يكن 
مـــن أحدمهـــا تعـــّد، جيـــب الضمان على صاحـــب الدابة؛ ألن 

الكســـر لتخليص ملكه.

إذا صـــاح بدابـــة إنســـان أو هيَّجها بثوبه فســـقطت يف ماء 
أو وهـــدة فهلكت؟

جيـــب الضمـــان، كمـــا لو صـــاح بصيب فمـــات، وإن كان على 
ظهرهـــا إنســـان فســـقط مـــن فوقهـــا فالديـــة على عاقلتـــه؛ ألنه 
مســـبب، ولـــو خـــرج من داره فنفرت مـــن دابة مل يضمن؛ ألنه 

يتصـــرف يف ملكه.

ألقـــى خنامتـــه يف احلمام، فزلق هبا رِجل إنســـان حّر أو عبد 
فانكسرت؟

قـــال: يضمـــن إن كان ألقـــاه علـــى املمر، ويف العبد جيب أرش 
النقصان.

روي أن النـــي صلـــى هللا عليه وســـلم هنى عن القزع، فهل 
يعصي الرجل بفعله؟

قـــال: هـــو هنـــي أدب ال يعصـــي بـــه، كمـــا جـــاء النهـــي عـــن 
االســـتنجاء ابليمني، واملشـــي يف النعل الواحدة، واالضطجاع 
على البطن، وحنوها، إال أن يسمع احلديث فيقصد خمالفته.

)فتاوى البغوي، ص 123، 256، 364، 367، 368، 370(.
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تذكير من كتاب

توصـــل ابحـــث من خالل كتابه »أحاديـــث وآاثر رفع اليدين 
يف الدعـــاء« إىل ثبـــوت رفـــع اليديـــن ابلدعـــاء عـــن النيب صلى 
هللا عليه وســـلم يف عدة مواطن، بعدة هيئات، زمااًن ومكااًن.

وذكر أن إنكار رفع اليدين يف الدعاء من البعض تســـبَّب يف 
تـــرك ســـنن يف بعـــض مواضع رفـــع اليدين يف الدعاء واندثرت، 
وقـــلَّ مـــن يفعلهـــا اليـــوم، ورمبـــا أُنكـــر علـــى مـــن يفعلهـــا جلهل 

املنكر بســـنِّيتها، وهذه الســـنن هي:
الدعاء ابلنظر إىل السماء دون رفع اليدين.- 
االستعاذة بظاهر اليدين.- 
اإلشارة ابإلصبع يف الدعاء.- 
صبُّ الداعي يديه بعد الدعاء على املدعو له.- 
رفع اليدين ابلدعاء للُمهدي أو من صنع معروفًا.- 
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.- 

)أحاديـــث وآاثر رفـــع اليديـــن يف الدعـــاء/ مجـــع ودراســـة وختريـــج عبدالغفـــار بن 
حممـــد محيـــدة، ص 332 فمـــا بعد(.
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فائدة من كتاب

»القواعـــد الفقهيـــة املرشـــدة للعمـــل اخلري« كتـــاب مفيد 
يف اببـــه، ألفـــه األســـتاذ هاين بن عبـــدهللا اجلبري، وأصدره مركز 
البيـــان للبحـــوث والدراســـات يف الـــرايض عـــام 1437 هــــ، 

ويقـــع يف 137 ص.
وقـــد جعلـــه يف أربعـــة فصـــول، أورد تـــت كل فصـــل قواعـــد 
موضوعـــه املرشـــدة لتطبيقاتـــه، واســـتعرض مجلـــة مـــن الصـــور 
واألمثلـــة واملســـائل الـــيت ميكـــن تفريعهـــا عليهـــا أو التمثيـــل هبـــا 

علـــى القاعـــدة، أو اســـتنباط حكمهـــا مـــن القاعـــدة.
وقد أورد يف الفصل األول القواعد الفقهية اخلمس الكربى، 

وهي:
األمور مبقاصدها.- 
ال ضرر وال ضرار.- 
العادة حمكمة.- 
املشقة تلب التيسري.- 
اليقني ال يزول ابلشك.- 

وعنـــوان الفصـــل الثاين: القواعد املتعلقـــة بتنمية املوارد املالية، 
وتتـــه )11( قاعدة، هي:

األصل يف الصدقات أن يعترب عني املنصوص عليه.- 
األصـــل أن مـــن وجبـــت عليـــه الصدقـــة إذا تصـــدق علـــى - 

وجـــه يســـتوىف بـــه مـــراد النـــص منـــه، أجـــزأه عمـــا وجـــب 
. عليه

التقديرات ابهبا التوقيف.- 
فـــرض العـــني ال يـــرتك ابلنافلـــة أو مبـــا هـــو مـــن فـــروض - 

الكفايـــة.
شـــرط الواقـــف كنـــص الشـــارع يف وجـــوب العمـــل بـــه ويف - 

والداللة. املفهـــوم 
ال عربة ابلداللة يف مقابل التصريح.- 
للوسائل أحكام املقاصد.- 

يغتفر يف الوسائل ما ال يغتفر يف املقاصد.- 
املـُلك اخلبيث سبيله التصدق به.- 
يصـــح اســـتثناء منفعـــة العـــني املنتقـــل ملكهـــا مـــن انقلهـــا - 

مـــدة معلومـــة.
تبدل سبب امللك قائم مقام تبدل الذات.- 

والفصـــل الثالـــث عنوانـــه: القواعـــد املتعلقـــة بتثمـــري األمـــوال 
وصرفهـــا، وتتـــه )18( قاعـــدة فقهيـــة، هـــي:

املسلمون تتكافأ دماؤهم.- 
إذا تعـــارض اإلعطـــاء واحلرمـــان قـــّدم اإلعطـــاء، إذا كان - 

التعـــارض ال ترجيـــح فيـــه.
إذا تقابـــل عمـــالن أحدمهـــا ذو شـــرف يف نفســـه وهـــو - 

واحـــد، واآلخـــر ذو تعـــدد يف نفســـه وكثـــرة، فأيهمـــا أرجـــح؟
إذا أمكن مراعاة احلقني ال يشتغل ابلرتجيح.- 
الضرورات تبيح احملظورات.- 
الضرورة تقدر بقدرها.- 
األصل عند اجتماع احلقوق أن يبدأ ابألهم.- 
اإلنفاق ال حيتمل التأخري.- 
إمنا يؤمر ابالنتظار إذا كان مفيًدا.- 
أتخري العبادة املؤقتة عن وقتها يكون تفويًتا ألدائها.- 
تكثري الفائدة مما يرجح املصري إليه.- 
الفضيلـــة املتعلقـــة هبيئـــة العبـــادة – أو بنفـــس العبـــادة – - 

أوىل مـــن املتعلقـــة مبكاهنـــا.
التصـــرف علـــى الرعيـــة منوط ابملصلحـــة، أو كل متصرف - 

عـــن الغـــري فعليه أن يتصـــرف ابملصلحة.
اإلحسان إىل األبرار أوىل من اإلحسان للفجار.- 
امليسور ال يسقط ابملعسور.- 
املعروف عرفًا كاملشروط شرطًا.- 
استعمال الناس حجة جيب العمل هبا.- 
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كل شرط خالف أصول الشريعة فهو ابطل.- 
والفصـــل األخـــر عنوانـــه: قواعـــد تنظيـــم منظمـــات العمـــل 
اخلـــريي وأخالقياتـــه، وتتـــه أيًضـــا )18( قاعـــدة فقهية، هي:

التنزه عن مواطن الريبة أوىل.- 
اخلروج من اخلالف مستحب.- 
اخلطأ ال يستدام ولكن يرجع عنه.- 
خري األمور أوساطها.- 
 -. طالب الوالية ال يوىلَّ
الفتوى يف حق غري اجملتهد مبنزلة االجتهاد.- 
كل طاعـــة ال تصـــل إليهـــا إال مبعصيـــة ال جيـــوز اإلقـــدام - 

. عليها
ألجـــل -  يُفعـــل  فإنـــه  للذريعـــة  عنـــه  منهيًّـــا  مـــا كان  كل 

الراجحـــة. املصلحـــة 
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.- 
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لقطة من كتاب

)ت  الفاسي  الطيب  بن  حممد  عبدهللا  أبو  العالمة  يقول 
1170 هـ( يف رحلته إىل احلج، وهو يؤدي مناسكه بشوق 

وحمبة زائدة:
... وكلما جددت النظر يف حماسن البيت الشريف، كدت 

أن أغيب عن الوجود..
البيت  نفحات  مييًنا ومشاال، وهبَّت عليَّ من  نظرت  وكلما 

صبًّا ومشاال، أنشدُت وقد ِملُت من الوجِد مماال:
هذي أابطُح  مكَة حويل وما
مجَعْت مشاعُرها من احلُرماِت
أدعو  هبا  لبيَك  تلبيَة  امرٍئ

يرجو اخلالَص هبا من األزماِت
مث تاوزُت ابَب بين شيبة، ويف قليب ما ال أكيفُه من اهليبة، 
ُت  وتيمَّمُت احلجَر األسود، وجنَّبُت كلَّ أمحَر وأسود، وكربَّ
الطواف  يف  وشرعُت  يساري  عن  البيَت  وجعلُت  وقبَّلت، 
وأقبلت، حىت فرغُت من طواف القدوم، واستشعرت الوجوَد 
وقد كنُت من الذهول يف حيِّز املعدوم، ورمبا كنُت أمتثَّل يف 
القطاف،  الدانيِة  األلطاِف  أُلِبسُت جالبيَب  املطاف، وقد 

بقول ابن رشيد البغدادي:
وكم  لذٍة  أو  فرحٍة  لطوافِه
فللِه ما أحلى الطواَف وأهناُه

ورمبا أتوجه إىل هللا يف نيل األوطار، اليت ُجبُت هلا األقطار، 
وأمحده على أن سكَن القلُب يف حرمِه وطاملا إليه طار، وأجلأُ 

إليه فيما ارتكبته من األخطار.
ورمبا أتملُت ُحسن مجال الكعبة الباهر، فأنشدهتا قول من 

أقبل عليها ابلنداء الظاهر:
قُتـــال عاشـــٍق  مـــن  هللا  كـــم  اي  كعبـــَة 
وصـــال مـــا  الوصـــَل  وراَم  إليـــِك  شـــوقًا 
ومكتئبًـــا حمـــزواًن   ويصبـــح   مُيســـي  
والطَّلَـــال واألوطـــاَن  األهـــَل  ويَهجـــُر 
طـــرٍب مـــن  الركبـــاُن  ســـرِت  مـــا  لـــوالِك 
جبـــال وال  ســـهاًل  قطعـــْت  وال   كال 

متَّســـًعا فيـــِك  ضيـــٍق  رأت  كلَّ   وال 
ثقـــال مـــا  عنهـــا  كلُّ  خـــفَّ  كال وال 
النفـــوَس رخيًصـــا يف هـــواِك ومـــا ابعـــوا 
تغلـــو النفـــوُس بوصـــٍل منـــِك إن حصـــال

فيا ما أطيَب هذه األوقات املباركة، اليت ال تعدُل مبقاومٍة وال 
مشاركة،

واي ما ألذَّ ما لقيناُه عند تقبيل احلجر من االزدحام، واملنهِل 
العذب كثري الزحام، 

واي ما أقصر الوقوف وإن طال ابمللتزم، واي ما ألذَّ الورود من 
ماء زمزم،

واي ما أحسن التمتع يف احِلْجِر بال حجر،
واي ما أكمل األماين، ابلوقوف حول الركن اليماين،

واي ما أقرب الدعاَء يف تلك األماكن لإلجابة، واي ما أسعد 
من أكرمه مواله فجاء به إىل بيته احلرام ولبَّ دعاءُه وأجابه.

الشرقي  الطيب  بن  حممد  عبدهللا  أليب  احلجازية/  الرحلة  من:  )ابختصار 
الفاسي؛ تقيق نور الدين سويد.- أبو ظيب: دار السويدي، 1435 هـ، ص 

.)380 – 377
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باختصار من كتاب

يف فضـــل اللســـان العـــريب وأدلتـــه كتـــب األســـتاذ انصـــر بـــن 
عبدالرمحـــن اخلنـــني، األســـتاذ يف قســـم البالغـــة والنقـــد ومنهج 
اإلمـــام  العربيـــة يف جامعـــة  اللغـــة  بكليـــة  اإلســـالمي  األدب 
ابلـــرايض، كتـــب يف نتائـــج حبثـــه »حفـــظ العربيـــة مـــن حفظ 

الديـــن« مـــا ملخصـــه:

وأمتنهـــا، -  وأشـــرفها،  اللغـــات،  أكمـــل  العربيـــة  اللغـــة 
وأمكنهـــا يف نقـــل املعـــاين، والتعبـــري عـــن املقاصـــد، والتصويـــر 

للمشـــاعر، يشـــهد لذلـــك اصطفـــاء هللا تعـــاىل هلـــا.
شـــرف العربيـــة وعلـــّو شـــأهنا وقـــع له من إنـــزال الوحي - 

الكـــرمي بلســـاهنا، وارتبـــاط معانيه جباللـــة ألفاظها، حىت أصبح 
ديـــن اإلســـالم مقـــرتاًن هبـــا، وصـــارت هـــي عَلًما عليـــه، ودلياًل 

إليه.
مل تعـــد اللغـــة العربيـــة بعـــد نـــزول القـــرآن هبـــا خاصـــة - 

ابلعـــرب، منحصـــرة يف ألســـنتهم، أو مقتصـــرة علـــى أقاليمهم، 
بـــل أصبحـــت لغـــة حضارية عاملية، تســـري مع ســـري اإلســـالم، 

وتنتقـــل مـــع األقـــوام، تدينًـــا وتعليًمـــا، وتـــداًث وأتليًفا.
العربية مجعت بني الســـمّو الروحي، والكمال البياين، - 

بـــه واقعهـــا،  املعـــريف، ممـــا شـــهد  واجلمـــال الصـــويت، واليســـر 
والدارســـون هلـــا مـــن غـــري أهلها.

ـــد -  أعظـــم كرامـــة أكـــرم هللا تعـــاىل العربيـــة هبـــا أن تعهَّ
حبفظهـــا، يف آيـــة مجعـــت عناصـــر التوكيـــد يف نظمهـــا، قائـــاًل: 
}ِإانَّ حَنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإانَّ َلُه حَلَاِفظُوَن{ ]ســـورة احِلجر :9[، 
وِمن الزِم حفظ الذكر الذي أنزله هللا بلســـاهنا حفُظ اللســـان 
نفســـه الناطق به، فتضمن النص احلكيم حفَظ القرآن الكرمي 
بداللـــة املنطـــوق، وحفـــَظ الســـنة املطهـــرة بداللـــة التضمـــن، 
لكونـــه يف معـــىن الذكـــر، وألهنـــا مبيِّنـــٌة للقـــرآن، وحفـــَظ العربية 

لكوهنـــا وعاءمهـــا ولســـاهنما للعاملني.
اإلعجـــاز القـــرآين املتمثـــل يف تـــدي الثقلـــني مـــدى - 

األزمـــان علـــى أن أيتـــوا مبثـــل هـــذا القـــرآن ولـــو اجتمعـــوا لـــه، 
يعـــدُّ دليـــاًل آخر على خلـــود العربية ومتام حفظهـــا، الرتباطها 

ابإلعجـــاز، واعتمـــاده عليهـــا، لفظًـــا ومعىن، ونظًما وأســـلواًب.
الشـــرف الـــذي توَّجـــُه هللا للعربيـــة ال يقتصـــر عليهـــا، - 

تعلًمـــا وتعليًمـــا، وحبثًـــا  هبـــا،  لينـــال كلَّ مشـــتغل  ميتـــدُّ  وإمنـــا 
وأتليًفـــا، ويرتفـــع قـــدره ويعظم أجره على قدر إخالصه وعظم 

جـــده واجتهـــاده، وامتـــداد عمـــوم نفعـــه.
تعـــدُّ العربيـــة أصـــاًل أصيـــاًل مـــن أصـــول فهـــم الديـــن، - 

ال يُعـــَرُف مـــراُد هللا تعـــاىل بكالمـــِه إال هبـــا، وال تُفهم دالالت 
القرآن والسنة إال من خالل فهم دالالت املعاين يف نظمها، 
ولـــو أحـــاط إنســـان بلغـــات أهـــل األرض إال العربيـــة مل يفهـــم 
الديـــن، ولـــو جهل العارف بـــدالالت العربية اللغات األخرى 

مل يســـلبه ذلك شـــيًئا يف اجلانب الشـــرعي.
ولذلك ذمَّ العلماء املعتربون اجلهل بلغة العرب... 
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مقتطفات من كتاب

ال أحـــد يضمـــن رزقـــه ومســـتقبله؛ ألن الـــذي يتكفل - 
ابلـــرزق هـــو هللا وحـــده، وال رازق ســـواه.

بســـط الـــرزق وتضييقـــه بيد هللا وحـــده، وال تالزم بني - 
حمبـــة هللا للعبـــد وبني بســـط الرزق.

ال يُطَلب الرزق ابملعاصي.- 
مـــن كان علـــى املعصيـــة قائًمـــا وهـــو يُبَســـُط يف رزقـــه، - 

فليحـــذر مـــن اســـتدراج هللا لـــه.
ومنعـــت -  الـــرزق،  ابتغـــاء  ســـبيل  الشـــريعة  نظمـــت 

مـــن أكل أمـــوال النـــاس ابلباطـــل، كمـــا حرَّمـــت الـــراب والرشـــا 
واالحتـــكار والتطفيـــف يف امليـــزان.. وهنت عـــن إضاعة املال، 

التبذيـــر واإلســـراف. وعـــن 
علـــى اإلنســـان أن حيـــذر فتنـــة املـــال، أبن ال يطغَـــى - 

وال يتكـــرب، كمـــا حيـــذر الشـــح؛ ألنه طريق للهـــالك. وعليه أن 
يشـــكر هللا علـــى نعمه.

مـــن يتَّـــِق هللا جيعـــل لـــه خمرًجـــا، ومـــن يتـــوكل علـــى هللا - 
فهو حســـبه، فإذا توكلَت على هللا حقَّ التوكل ســـيقت إليك 

األرزاق.
ممـــا جيلـــب الربكـــة يف الرزق وينميه: اإلنفاق يف ســـبيل - 

هللا، واالســـتغفار، وصلة الرحم.
)مقتطفـــات مـــن خامتـــة كتـــاب »أبـــواب الـــرزق«/ نـــوار الشـــلي، دار الســـالم 

ابلقاهـــرة(
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مؤتمر في كتاب

حبـــوث مؤمتـــر الفتوى واستشـــراف املســـتقبل: حبـــوث علمية 
حمكَّمة.- بريدة، السعودية: جامعة القصيم، د. ت، 5 مج.
مؤمتر نظمته جامعة القصيم بتاريخ 20 – 21/ 6/ 1434 
هـ، وصدرت أعماله يف مخســـة جملدات ضخمة، رمبا يف عام 

1437 هـ، وقد دارت موضوعاته يف ثالثة حماور، هي: 
الفتوى: املفهوم واملنهج:- 
مفهوم الفتوى.1- 
مناهج الفتوى.2- 
الفتوى وفهم النص الشرعي.3- 
الفتوى بني االنضباط واالضطراب.4- 
تعارض الفتوى5- 

صناعة املفي:
البناء العلمي للمفيت.1- 
املهارات.2- 
املؤثرات.3- 
الكليات الشرعية وإعداد املفيت.4- 
املفيت والعلوم املعاصرة.5- 

منهج الفتوى يف القضااي املعاصرة:

الفتوى يف القضااي العقدية.1- 
الفتاوى يف القضااي الفقهية.2- 
الفتوى يف قضااي السياسة الشرعية.3- 
الفتوى يف قضااي األقليات اإلسالمية. 4- 

من عناوين حبوث احملور األول:
الشـــذوذ يف الفتـــوى: مفهومـــه وأســـبابه وآاثره ومعايـــريه - 

ووســـائل عالجـــه/ صـــالح الديـــن طلـــب ســـالمة.
استشـــراف املســـتقبل يف فتاوى رســـول هللا صلى هللا عليه - 

وســـلم: دراســـة يف ضوء الســـنة النبوية/ حممد ســـيد أمحد 
شحاتة.

عبـــدهللا -  بـــن  عبدالرمحـــن  املتوقعـــة/  املســـائل  يف  الفتـــوى 
الرباهيـــم.

الفتوى عرب وســـائل التقنية احلديثة: حكمها وضوابطها/ - 
جالل حممد السميعي.

سلطة ويل األمر يف الفتوى/ إبراهيم حممد السهلي.- 
الرتخـــص يف الفتـــوى: دراســـة أتصيليـــة تطبيقيـــة/ صفـــوان - 

علـــي عضيبات.
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تعـــارض الفتـــوى: املنهجيـــة واحللـــول العمليـــة/ عمـــر بـــن - 
ســـعيد آل مبطـــي.

ومن حبوث احملور الثاين:
إعـــداد املفـــيت املعاصـــر: ماليـــزاي أمنوذًجـــا/ عثمـــان حممـــد - 

عثمـــان.
صناعـــة املفـــيت من خالل التنمية املهارية/ حممود إمساعيل - 

مشعل.
وسائل تنمية ملكة اإلفتاء/ عبدالعزيز بن عبدهللا النملة.- 
اإلفتـــاء بـــني فقـــه الواقـــع وفقـــه الواجـــب/ ســـعيد حممـــد - 

الصـــاوي.

ومن حبوث احملور الثالث:
بـــن -  صـــاحل  االجتهـــاد/  وضوابـــط  املتغـــريات  يف  الفتـــوى 

عبـــدهللا بـــن محيـــد.
فقـــه النـــوازل وفقـــه الواقـــع: مقاربـــة الضوابـــط والشـــروط/ - 

عبداجمليـــد قاســـم عبداجمليـــد.
الفتوى يف القضااي العقدية/ زايد بن محد العامر.- 
الفتـــوى الشـــرعية يف الدعـــوة اإلســـالمية املعاصـــرة/ -  أثـــر 

بســـيوين حنيلـــة.
عثمـــان -  أزهـــري  املعاصـــرة/  اإلســـالمي  التمويـــل  فتـــاوى 

إبراهيـــم.
الفقـــه -  يف  الفتـــوى  ممارســـات  لضبـــط  مقـــرتح  مشـــروع 

أمحـــد. علـــي  معتمـــد  اإلســـالمي/ 
ضوابـــط الفتـــوى يف أحـــكام املســـائل الطبيـــة املعاصـــرة/ - 

عبـــاس أمحـــد البـــاز.
منهج الفتوى يف قضااي احِلسبة/ حسن بن علي قرشي.- 

مؤمتر آخر

ُعقـــد »املؤمتـــر األول لتعليم اللغة العربية للناطقني بغرها« 
يف إســـتانبول عـــام 1436 هــــ )2015 م( بتنظيـــم وإشـــراف 
من معهد قاصد لتعليم اللغات ابألردن، ومؤسسة اصطنبول 
للتعليـــم واألحبـــاث )إيثـــار( برتكيـــا، وجامعـــة النجـــاح الوطنيـــة 

بنابلس.

وجاءت أوراق املؤمتر ودراســـاته يف ســـياق معاجلة املشـــكالت 
والعقبـــات الـــيت تواجـــه كثـــريًا مـــن اجلامعـــات ومراكـــز تعليـــم 
العربيـــة، ومـــن أهـــم تلـــك العقبـــات: ضعـــف أتهيل األســـاتذة 
احتياجـــات  خيـــدم  قـــوي  منهـــاج  وجـــود  وعـــدم  املبدعـــني، 
الطـــالب، ويلـــيب تشـــوقهم ورغبتهـــم يف تعلم اللغـــة العربية، مع 
غيـــاب أســـاليب التدريـــس احلديثـــة داخـــل الغرفـــة التدريســـية.

وجـــاءت أعمـــال املؤمتر اســـتكمااًل للجهود املبذولة لتحســـني 
تعليـــم العربيـــة للناطقـــني بغريهـــا وتطويرهـــا يف العـــامل، ال ســـيما 

مع االنتشـــار الواســـع لتعليـــم العربية.
وقـــد صـــدرت البحـــوث الـــيت قدمـــت للمؤمتـــر ووافقـــت عليها 

اللجنـــة العلميـــة يف كتـــاب محـــل عنـــوان:
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تعليـــم اللغـــة العربيـــة للناطقـــني بغرها: الـــرؤى والتجارب/ 
حتريـــر خالـــد حســـني أبو عمشـــة، رائـــد عبدالرحيـــم، أحد 
صنوبـــر.- عّمـــان: كنـــوز املعرفـــة للنشـــر، 1436 هــــ، 

ص.  800

وغطت أحباث املؤمتر املوضوعات واجملاالت اآلتية:
معلم العربية للناطقني بغريها: إعداده وأتهيله وتكوينه.- 
املناهج التعليمية: عرًضا ونقًدا وأتليًفا.- 
طرائق وأساليب تدريسية إبداعية يف تعليم العربية.- 
استخدام التقنية يف الغرفة الصفية.- 
مذاهـــب جديـــدة يف تعليـــم العربيـــة: التدريـــس املبـــين على - 

املضمـــون واملهـــام اللغوية.
تدريـــس املهـــارات اخلمســـة: القـــراءة والكتابـــة واالســـتماع - 

والثقافة. واحملادثـــة 
تدريس العربية للناطقني بغريها ألغراض خاصة.- 
تارب انجحة يف تعليم العربية للناطقني بغريها.- 

من عناوين هذه البحوث:
امتحـــان الكفـــاءة العاملـــي للغـــة العربيـــة للناطقـــني بغريها: - 

مهـــارة الكتابـــة أمنوذًجـــا/ رائـــد عبدالرحيم.
مـــن يصلـــح أن يكـــون معلًمـــا للعربيـــة للناطقـــني بغريهـــا؟ - 

دراســـة يف معايـــري )خصائـــص( معلـــم العربيـــة للناطقـــني 
بغريها يف ضوء املعايري الدولية: اإلطار األوريب منوذًجا../ 

خالـــد حســـني أبو عمشـــة.
مشـــاريع تطبيقيـــة تنمويـــة ملركـــز العربيـــة الـــدويل يف خدمـــة - 

العربيـــة/ إبراهيـــم احلاللشـــة.
منهـــج اللغـــة العربيـــة حســـب اإلطـــار املرجعـــي األورويب - 

املشـــرتك للغـــات: منهـــج »ليـــل« منوذًجـــا/ حممـــد حقـــي 
صوتشـــني.

اللغة العربية ألغراض طبية/ نور جويل جميد.- 
العربيـــة -  اللغـــة  تعليـــم  وتعســـري  تيســـري  وعناصـــر  عوامـــل 

نبـــوت. رويـــز  نيقـــوالس  ابإلســـبانية/  للناطقـــني 
تـــارب عمليـــة يف تعليـــم الشـــعر العـــريب احلديـــث وتعلمـــه - 

للناطقـــني بغـــري العربيـــة/ انجـــح أبـــو عرايب.
تعليـــم العربيـــة لغـــري الناطقـــني هبا بني ثالثة مناذج/ غســـان - 

الشاطر. حسن 
دور دمـــاغ املتعلـــم يف تديـــد طريقـــة تعليـــم اللغة/ أشـــواق - 

حممـــد صـــاحل كنايل.
تقنيـــات إبداعيـــة يف تدريـــس املهـــارات اللغويـــة والرفع من - 

إمساعيلـــي  حممـــد  العربيـــة/  لطـــالب  التواصليـــة  الكفـــاءة 
علوي.

العليـــا -  للمســـتوايت  أســـاليب يف تطويـــر مهـــارة احملادثـــة 
أبـــو ســـيف. )املتميـــز، املتفـــوق(/ ســـاجدة ســـامل 
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ندوة في كتاب

نظمـــت الرابطـــة احملمديـــة للعلماء ندوة علميـــة دولية يف يومي 
5 و 6 من شـــهر شـــعبان عام 1435 هـ حول موضوع 

» القـــرآن الكـــرمي ورؤية العامل« وصـــدرت أعماهلا يف كتاب 
عنوان: محل 

القـــرآن الكـــرمي ورؤيـــة العامل: مســـارات التفكـــر والتدبر/ 
حترير عبدالســـالم طويل؛ تنســـيق حممد املنتـــار.- الرابط: 
الرابطـــة احملمديـــة للعلمـــاء، 1436 هـ، 400، 87 ص.

ومن حبوث هذه الندوة:
الرؤيـــة الكونيـــة احلضارية القرآنيـــة: املفاهيم واملبادئ/ - 

عبـــدهللا هيتوت.
عـــن التمـــدن والعـــامل: جـــدل الفطـــرة واإلنســـانية/ هبة - 

رؤوف عـــزت.
الرؤيـــة الكليـــة بـــني الفلســـفة والديـــن: نظريـــة املعرفـــة - 

العـــامل/ عبدالســـالم طويـــل. ورؤى 
والقضـــااي/ -  التعريـــف  األمهيـــة،  للعـــامل:  القـــرآن  رؤيـــة 

برميـــة. حممـــد احلســـن 
املعمـــار املنظومـــي للرؤيـــة العمرانية يف القـــرآن الكرمي/ - 

رشـــيدة غزواين.
البقـــاء والصـــالح واملعرفـــة: أيـــة عالقـــة؟ أتمـــالت يف - 

الســـنن الكونيـــة يف القـــرآن الكـــرمي/ كلثومـــة دخـــوش.
القرآن والنساء: رؤية مشولية/ أمساء املرابط.- 
الكـــرمي/ -  القـــرآن  يف  التمايـــز  ومفهـــوم  االختـــالف 

احلســـين. إمساعيـــل 
موقعيـــة اجلمـــال يف الرؤيـــة املعرفيـــة للقـــرآن الكـــرمي/ - 

حممـــد إقبـــال عـــروي.
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بحوث في كتاب

حبوث فقهية

مـــن الكتـــب الـــيت صدرت حديثًا عن »مركـــز التميز البحثي 
يف فقـــه القضـــااي املعاصـــرة«، التابع جلامعـــة اإلمام حممد بن 

ســـعود اإلسالمية ابلرايض:

أدلـــة القبلـــة اإللكرونيـــة/ عبـــدهللا بـــن غديِّـــر التوجيـــري، 
أحـــد بـــن عبـــدهللا اليوســـف، 1432 هــــ، 156 ص.

يبحـــث يف حماولـــة االهتـــداء إىل جهـــة القبلـــة )الكعبـــة( عـــن 
طريق استخدام االتصاالت وتقنية املعلومات، مثل البوصلة، 
واجلارمـــن، واهلاتـــف النقـــال، واخلرائـــط اجلويـــة، واإلنرتنـــت.. 

وغريهـــا مـــن وســـائل االتصـــال اإللكرتوين.
واملـــراد مـــن البحـــث: معرفـــة مـــدى إمكانيـــة االســـتفادة مـــن 
تقنيـــة املعلومـــات، يف العالمـــات الـــيت ميكـــن االســـتدالل هبـــا 
علـــى جهـــة القبلـــة مـــن خالهلـــا، إضافـــة إىل مـــا ذكـــره العلماء 

األوائـــل، وتكـــون طريًقـــا صحيًحـــا تصـــل بـــه بـــراءة الذمـــة.
وقـــد انتهـــى املؤلفـــان إىل صحـــة االســـتدالل علـــى القبلـــة مبـــا 

وجـــد اآلن مـــن اآلالت الدقيقـــة الـــيت يســـتدل هبـــا علـــى جهة 
القبلـــة، بضوابـــط وشـــروط ذكـــرت يف صلـــب البحـــث، وهـــي 

ابختصـــار:
كوهنا جمربة اإلصابة.- 
التأكد من صحة قراءهتا وداللتها.- 
كـــون املســـتخدم هلـــا ممـــا جييـــد التعامـــل معهـــا بطريقة - 

. صحيحة
أال توجد عالمة أقوى منها.- 
أال ختالف عالمة أقوى منها.- 
أن يطمئن املستعمل لصحة اجلهة.- 
التأكد من صالح اآللة وسالمتها.- 
مراعـــاة الظـــروف واملؤثرات اخلارجيـــة، كعمل األقمار - 

الـــيت يتعامـــل معهـــا، الـــيت تؤثر على صحـــة قراءهتا.

نـــوازل املال املوقـــوف/ عبداحلكيم بلمهدي، 1436 هـ، 
130 ص.

هـــدف إىل إبـــراز مســـائل ميكـــن عدها أصـــواًل يف ابب الوقف 
ختـــرَّج عليها املســـائل املعاصرة.
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وبـــنيَّ حكـــم وقـــف األوراق املاليـــة، املبـــاح منهـــا واحملـــرم، وهي 
معامـــالت ابتلـــي النـــاس هبـــا يف عصران.

قـــال املؤلـــف: إن الناظـــر يف أوقـــاف مـــن ســـبق جيـــد أهنـــا ال 
تعـــدو الـــرابع والعقـــار غالبًـــا، حـــىت أضحت هذه الســـبل هي 
ســـنة الوقـــف دون غريهـــا، فـــكان مـــن أهـــداف هـــذا البحـــث 
النظـــر يف إمـــكان إضافة ســـبل أخرى رمبـــا كانت حاجة األمة 

إليهـــا اليـــوم أكثـــر مـــن حاجتهـــا إىل الـــرابع والعقار.
واملؤلف ابحث يف املركز املذكور.

أثـــر عمـــل املرأة يف النفقـــة الزوجية/ عبدالســـالم بن حممد 
الشـــويعر، 1432 هـ، 64 ص.

ذكـــر املؤلـــف أن هـــذه املســـألة ختـــرَّج على مســـألة نشـــوز املرأة 
خبروجهـــا مـــن بيتهـــا، وأن فيهـــا ثالثـــة آراء، منهـــا أن نفقـــة 
املـــرأة العاملـــة ال تســـقط ابلعمـــل خارج البيـــت ولو بدون إذن 

الـــزوج، وإمنـــا تشـــطَّر وتقـــلُّ فقط.
وأنـــه توجـــد حـــاالت تســـقط فيها نفقة املـــرأة العاملـــة مطلًقا، 
وهـــي: إذا كان عمـــل املـــرأة حمرًَّمـــا شـــرًعا، وإذا كان عملهـــا 

مســـتغرقًا اليـــوَم كلَّه.
وأنـــه توجـــد حـــاالت تـــب نفقـــة املـــرأة العاملة كاملـــة، وهي: 
إذا كان عملهـــا داخـــل البيـــت، وإذا كان عملهـــا واجبًـــا عينيًّا 
عليهـــا شـــرًعا، وإذا كان الـــزوج غرَي ابذٍل لنفقة زوجته الكافية 

هلـــا، وإذا أذن الـــزوج بعملها.
وأشـــار إىل أمهيـــة االعتنـــاء بقصـــد الزوج من املنـــع بعد اإلذن، 

ألنه قد يكون تعســـًفا يف اســـتعمال احلق.

حســـاُب عمـــر احلمـــل عند الفقهـــاء واألطبـــاء/ هيلة بنت 
عبدالرحـــن اليابـــس، 1436 هـ، 76 ص.

بيَّنـــت فيـــه الباحثة طريقة احلســـابني، والعالقـــة بني التقديرين، 
وأثـــر االختالف يف األحكام الشـــرعية.

وذكـــرت أنـــه يصـــار إىل األطبـــاء يف معرفـــة عمـــر احلمـــل، إذ 
هـــم أهـــل اخلـــربة يف هذا، وهلم يف ذلك وســـائل وطرق، منها: 
احلســـاب مبعرفـــة أول يـــوم مـــن آخـــر دورة طمثيـــة، واحلســـاب 
اجلنـــني،  طـــول  بقيـــاس  واحلســـاب  التلقيـــح،  وقـــت  مبعرفـــة 
ومالحظـــة مســـتوى الرحـــم يف البطـــن، وحســـاب هرمـــوانت 

احلمـــل، ومالحظـــة وقـــت إحســـاس احلامـــل حبركـــة اجلنـــني.
واملؤلفـــة مـــن أعضـــاء هيئة التدريس بكلية الشـــريعة يف جامعة 

اإلمام.

مبـــادئ االجتهـــاد يف التعزيـــر: دراســـة أتصيلية/ عياض بن 
انمي الســـلمي، 1435 هـ، 99 ص.
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ذكـــر فيـــه املبـــادئ العامـــة لالجتهـــاد يف األحـــكام، واملبـــادئ 
اخلاصـــة ابالجتهـــاد يف التعزيـــر، واجتهد يف ذكر قواعد يرتكز 
ليتصـــرف يف  التعزيريـــة،  العقوبـــة  تقديـــر  القاضـــي يف  عليهـــا 

إطارهـــا، ويلتـــزم حدودهـــا، وميكـــن حماســـبته إذا أخـــلَّ هبـــا.
وذكر أن العقوبة التعزيرية ال بدَّ أن تكون متناسبة مع اجلرم، 

ومناسبة لظروف اجلاين ودوافعه وطريقة تنفيذه للجرمية.
واملؤلف مدير مركز التميز املذكور.

حبوث اترخيية

أحبـــاث ملتقـــى العقيـــق اخلامـــس: دراســـات يف شـــخصية 
املدينـــة املنـــورة/ صححـــه وضبـــط فهارســـه حممـــد علـــي 
كاتي.- املدينة املنورة: النادي األديب، وحدة الدراســـات 

والبحـــوث، 1436 هــــ، 680 ص.

وهي هذه البحوث:
الفوائـــد اللطيفـــة املتعلقـــة بفضائـــل املدينـــة/ 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.- 
تنيضـــب -  املنـــورة/  املدينـــة  يف  املأثـــورة  النبويـــة  املعـــامل 

الفايـــدي.
موســـى -  حامـــد  الشـــريف/  النبـــوي  احلـــرم  مظـــالت 

خلطيـــب. ا
موقع منازل بين حارثة/ صاحل الرفاعي.- 
بركان سنة 654 هـ وأثره/ صاحل املطريي.- 
مواقـــع معـــامل املدينـــة املنـــورة علـــى اإلنرتنـــت/ عائشـــة - 

العمـــري، رمحـــة الســـناين.
توثيق معامل املدينة ابلشعر/ عبدالباسط بدر.- 
تقيـــق طريـــق األخرجة مـــن »فيد« إىل املدينة املنورة/ - 

عبدهللا الشايع.
العهـــد -  املنـــورة يف  املدينـــة  شـــعراء  عنـــد  ُأحـــد  جبـــل 

الرحيلـــي. ماهـــر  الســـعودي/ 
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بحوث في ملتقى

نظمت كلية الشـــريعة والدراســـات اإلســـالمية يف مدينة بريدة 
ابلســـعودية ملتقـــى »كليـــة الشـــريعة والدراســـات اإلســـالمية: 
مســـرية وإجنـــاز 1396 – 1436 هــــ«، وقامـــت جبمـــع عدد 
مـــن أحبـــاث أعضـــاء هيئـــة التدريـــس ابلكليـــة ضمـــن أعمـــال 
املنتقـــى، واختـــارت ثالثـــة أحبـــاث مـــن كل ختصـــص، وطبعتها 

يف ســـبعة أجـــزاء، وهي:

حبوث حمكمة يف القرآن وعلومه:1- 
االعتقـــاد/ -  مبســـائل  وعالقتهـــا  القرآنيـــة  القـــراءات 

املزيـــين. ســـليمان  بـــن  عبدالعزيـــز 
منهـــج الشـــيخ ابـــن عثيمني يف االســـتنباط من القرآن - 

الكـــرمي/ أمحـــد بن ســـليمان اخلضري.
الشـــرور املســـتعاذ منهـــا يف ســـورة الفلـــق/ أمـــل بنـــت - 

أمحـــد الربيـــش.

حبوث حمكمة يف السنة وعلومها:2- 

ومناهـــج -  نشـــأته،  تعريفـــه،  احلديـــث:  غريـــب  علـــم 
العبـــديل. انفـــع  بـــن  بنـــدر  فيـــه/  املصنفـــني 

االســـتثناء بقـــول »إن شـــاء هللا« يف اليمـــني والطـــالق - 
والعتـــاق/ تركـــي بن فهـــد الغميز.

التفاؤل يف ضوء السنة/ ليلى بنت علي النصار.- 

حبوث حمكمة يف العقيدة واملذاهب املعاصرة:3- 
الغلـــو والتطـــرف وأثرمهـــا علـــى الشـــباب/ صـــاحل بـــن - 

التوجيـــري. عبدالعزيـــز 
حريـــة الـــرأي: ضوابطهـــا وجماالهتـــا يف اإلســـالم/ علي - 

بـــن عمر الســـحيباين.
عليـــه -  املســـيح  ألوهيـــة  لعقيـــدة  الـــرازي  الفخـــر  نقـــد 

الدوســـري. حممـــد  بـــن  إبراهيـــم  الســـالم/ 
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حبوث حمكمة يف الفقه:4- 
زكاة األراضـــي وقضاايهـــا املعاصـــرة/ عبـــدهللا بن عمر - 

السحيباين.
أحكام التداوي ابحملرم/ حممد بن إبراهيم اجلاسر.- 
املعاصـــرة ومبادلتهـــا جبنســـها/ -  النقـــود  فـــك  أحـــكام 

حممـــد بـــن عبـــدهللا احمليميـــد.

حبوث حمكمة يف أصول الفقه:5- 
املشـــقة علـــى النفـــس الصـــادرة مـــن ذات املكلـــف: - 

دراســـة أتصيليـــة مقاصديـــة/ عبدالعزيـــز بـــن حممـــد العويـــد.
القيـــاس يف الرخـــص وأثـــره يف ابب احلـــج/ وليـــد بـــن - 

علـــي احلســـني.
مقاصد الشـــريعة اإلســـالمية يف األدوية/ ســـليمان بن - 

النجران. حممد 

حبوث حمكمة يف األنظمة:6- 
الســـعودي: -  العـــريب  النقـــد  ملؤسســـة  القانـــوين  املركـــز 

العجاجـــي. انصـــر  بـــن  ســـليمان  مقارنـــة/  تليليـــة  دراســـة 
جرميـــة التزويـــر يف األنظمـــة الســـعودية/ صـــاحل أمحـــد - 

التـــوم ضيـــف هللا.
النظـــام -  يف  التجـــاري  للمحـــل  القانـــوين  التنظيـــم 

العمـــر. صـــاحل  عـــدانن  مقارنـــة/  دراســـة  الســـعودي: 

حبوث حمكمة يف الدعوة والثقافة:7- 
التقـــوى وأثرهـــا يف حيـــاة الداعيـــة/ إبراهيـــم بن مرشـــد - 
املرشد.
يف -  اجلماعـــة  لصـــالة  واألخرويـــة  الدنيويـــة  الفوائـــد 

النويـــري. أمحـــد  نـــزار  املســـجد/ 
مضامـــني التفكري وضوابطه واســـرتاتيجيات تنميته يف - 

القـــرآن الكـــرمي/ حســـن حممد العمري، أمحـــد حممد جنادات.
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سلسلة علمية

سلســـلة )دراســـات يف الســـنن اإلهليـــة( مـــن أتليـــف أســـتاذ 
التفســـري وعلـــوم القـــرآن الكـــرمي يف جامعـــيت األزهـــر وقطـــر: 
رمضـــان مخيـــس زكـــي الغريـــب، صـــدرت عـــن دار املقاصـــد 

ابلقاهـــرة عـــام 1436 هــــ، منهـــا:

ســـنة هللا يف إهـــالك األمـــم وموقـــف املســـلمني منهـــا بـــني 
اإلعمـــال واإلمهـــال: قـــراءة يف تفســـر املنـــار، 189 ص 

)رقـــم 3(.

ســـنة هللا يف القلـــة والكثـــرة يف ضوء القرآن الكرمي وموقف 
املســـلمني منها بني الوعي والســـعي، 263 ص )رقم 4(.

حنو تفسر سنين للقرآن الكرمي، 77 ص )رقم 5(.

مفهـــوم الســـنن الرابنيـــة: من املفهوم إىل التفســـر: دراســـة 
يف ضـــوء القـــرآن الكرمي.

فقه الســـنن الرابنية ومدى إفادة املســـلمني منها: قراءة يف 
فكـــر اإلمام حممد عبده.

معـــامل الســـنن الرابنيـــة يف أحداث الثـــورة املصرية املعاصرة 
25 ينايـــر 2011 م: رؤيـــة قرآنيـــة أتصيليـــة، 176 ص 

)رقـــم 6(.
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مجموع علمي

ســـليمان  عمـــر  والســـنة/  الكتـــاب  ضـــوء  يف  العقيـــدة 
األشـــقر.- عّمـــان: دار النفائـــس، 1437 هــــ، 3 مـــج.

ذكـــر املؤلـــف يف مقدمتـــه اجلديـــدة – اليت صـــدرت بعد وفاته 
الـــيت  – أن »سلســـلة العقيـــدة يف ضـــوء الكتـــاب والســـنة« 
كتبهـــا علـــى مـــدى )15( عاًمـــا انتشـــرت يف بقـــاع األرض، 
وأنـــه كان يـــودُّ إعادة النظـــر يف أجزائها، وخاصة األوىل منها، 
حـــىت تســـىنَّ لـــه ذلـــك، فراجـــع الثالثـــة األوىل منهـــا، ومل يذكـــر 

األخرى.
وقد مجعت يف ثالثة جملدات، هي:

األول: العقيـــدة يف هللا، عـــامل املالئكـــة األبـــرار، عـــامل اجلـــن 
والشـــياطني.

الثاين: الرسل والرساالت، القيامة الصغرى.
الثالث: القيامة الكربى، اجلنة والنار، القضاء والقدر.

مجموع آخر
حممـــد ضاهـــر.-  بـــن  قاســـم  حتقيـــق  الِبقاعيـــة/  األجـــزاء 
بروت: دار البشـــائر اإلسالمية، 1436 هـ، 702 ص.
نســـبة األجـــزاء إىل »الِبقـــاع«، الـــذي يقـــع يف بـــالد الشـــام 
الغربيـــة، وهـــو حمافظـــة إدارية يف لبنان اليوم، يتألف من أقضية 
بعلبـــك والبقـــاع الغـــريب واهلرمل وراشـــّيا وزحلة. وقد اشـــتهرت 
هـــذه املنطقـــة بكثـــري مـــن العلمـــاء واحملدثـــني. وطلـــب الشـــيخ 
حممـــد بـــن انصـــر العجمي من احملقق أن حيقق أجزاء حديثية، 

ويشـــفعها برتاجـــم علمـــاء املنطقـــة، فاختار أجزاء شـــامية.. 
وهـــذه هـــي اجملموعـــة األوىل: جممـــوع حديثـــي حيتـــوي علـــى 

التاليـــة: األجـــزاء 
اجلزء األول من الفوائد املنتقاة والغرائب احلســـان - 

عن الشـــيوخ العوايل/ رواية أيب الفضل حممد بن احلســـن بن 
الفضـــل بـــن املأمـــون اهلامشـــي العباســـي البغـــدادي )ت 396 

هـ( عن شـــيوخه )ص 288-181(.
بلغـــة الطالب احلثيث يف صحيـــح عوايل احلديث/ - 

ختريج ضياء الدين حممد بن عبدالواحد املقدسي )ت 643 
هـ(؛ من مســـموعات موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة 
املقدســـي )ت 620 هــــ( اجلـــزء الثـــاين والســـابع منـــه، والباقي 

مفقود )ص 401-289(.

الفوائـــد: اجلـــزء الثـــاين منـــه/ موفـــق الديـــن عبـــدهللا - 
بـــن أمحـــد بـــن قدامـــة املقدســـي )ت 620 هــــ( )ص 403-

.)459
جـــزء فيـــه موافقـــات حديـــث أيب الوليد هشـــام بن - 

عمـــار بـــن نصـــر بن ميســـرة بـــن أابن الســـلمي الدمشـــقي 
)ت 245 هــــ( ممـــا وافـــق روايـــة البخاري وأيب داود والنســـائي 
وابن ماجه/ مجع ضياء الدين حممد بن عبدالواحد املقدســـي 
)ت 643 هــــ(؛ مســـاع لصاحبـــه وكاتبـــه حممـــد بـــن عبداملنعـــم 
بـــن عمـــار بـــن هامل عنه )ت 668 هـ( )ص604-461(.

جـــزء منتقـــى مـــن األحاديـــث الصحاح واحلســـان/ - 
مجـــع ضيـــاء الديـــن حممد بن عبدالواحد املقدســـي )ت 643 
هــــ(؛ مساًعـــا منـــه حملمد بن عبداملنعم بـــن عمار بن هامل )ت 

668 هــــ( )ص 699-605(.
يســـبقه: تراجـــم احملدِّثـــني البقاعيـــني )334 ترمجة( ص 10 – 
142، تراجـــم احملـــدِّاثت البقاعيـــات )34 ترمجـــة(: ص143 

.153 –
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حلقات )كتب مفيدة جديدة(

من الحلقة )142( إلى الحلقة )150(

عرضت في موقع محرر المجلة بشبكة األلوكة

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

الدعوة  من  وموقفها  )راند(  والتطوير  البحث  مؤسسة 
االستشراق  يف  نقدية  حتليلية  وصفية  دراسة  اإلسالمية: 
املدينة  املديفر.-  حممد  بن  عبدهللا  اجلديد/  األمريكي 
املنورة: مركز التأصيل للدراسات والبحوث، 1436 هـ، 

766 ص )أصله رسالة دكتوراه(.

التعزية وأحكامها/ أمل بنت إبراهيم الدابسي.- الرايض: 
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عمادة البحث 
العلمي، 1436 هـ،540 ص )أصله رسالة ماجستر(.

األحاديث املشكلة يف الطب النبوي/ نورة بنت عبدهللا 
البديل  للطب  الوطين  املركز  الرايض:  الغمالس.- 
والتكميلي، 1437 هـ، 402 ص )أصله رسالة دكتوراه(.
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اإلسالمية/  الشريعة  يف  الدولية  املنازعات  حسم  وسائل 
سيد حممد بيومي فودة.- اجليزة: مركز الدراسات العربية، 

1437 هـ، 208 ص.

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

1437 هـ، 112 ص.

عبدالقادر  القرآين/  النص  لتفسر  والرد  القبول  معاير 
حممد احلسني.- دمشق: دار الغواثين للدراسات القرآنية، 

1433 هـ، 807 ص )أصله رسالة دكتوراه(.

األكثر  للناس  السبع  »العادات  إسالمية يف كتاب  رؤية 
املؤلف،  املكرمة:  مكة  ُصمعي.-  صاحل  أحد  فعالية«/ 

1437 هـ، 516 ص.

استناد األحكام الشرعية على الكشوفات العلمية/ سعيد 
بن أحد صاحل فرج.- بروت: دار البشائر اإلسالمية، 

1437 هـ، 524 ص )أصله رسالة علمية(.
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رسائل علمية

الثقافة اإلسالمية

اجلمـــال اخلَلقـــي يف اإلنســـان وعالقته ابجلمـــال اخلُلقي يف 
الثقافـــة اإلســـالمية/ إميـــان بنـــت عـــادل املغـــذوي.- املدينـــة 
املنـــورة: جامعـــة طيبة، 1436 هــــ، 157 ورقة )حبث مكمل 

للماجستري(.

العقيدة اإلسالمية

التطبيـــق العملـــي لتعـــدد األئمـــة يف التاريـــخ اإلســـالمي: 
دراســـة عقديـــة/ عبـــدهللا بـــن ســـعد أاب حســـني.- الـــرايض: 
مكمـــل  )حبـــث  ورقـــة   596 هــــ،   1436 اإلمـــام،  جامعـــة 

للدكتـــوراه(.

املباهلـــة: دراســـة عقدية مقارنة بني أهل الســـنة والشـــيعة/ 
مبـــارك بـــن مســـاعد آل مشـــالن.- الـــرايض: جامعـــة امللـــك 
ســـعود، 1436 هـ، 298 ورقة )حبث مكمل للماجســـتري(.

اجتـــاه مـــا يســـمى ابليســـار اإلســـالمي: مشـــاريعه الفكريـــة 
وآاثره: عـــرض ونقـــد/ فهـــد عبدالقـــادر اهلتـــار.- الـــرايض: 
جامعـــة امللك ســـعود، 1436 هــــ، 768 ورقة )حبث مكمل 

للدكتوراه(.

الفقه اإلسالمي وأصوله

األصـــل يف األشـــياء عند الفقهاء: مجًعا ودراســـة/ مســـاعد 
بن راشد العبدان.- الرايض: املعهد العايل للقضاء، 1436 

هــــ، 632 ورقة )دكتوراه(.

العـــدول عـــن القـــول الراجـــح يف الفتيـــا والقضـــاء: دراســـة 

أتصيليـــة تطبيقيـــة/ عاصـــم بـــن عبـــدهللا املطـــوع.- الـــرايض: 
املعهـــد العـــايل للقضـــاء، 1436 هــــ، 2 مـــج )دكتـــوراه(.

املســـتجدات الفقهيـــة يف تـــويلِّ طـــريَف العقـــد/ ســـلمان بـــن 
للقضـــاء،  العـــايل  املعهـــد  الـــرايض:  القحطـــاين.-  عبـــدهللا 

للماجســـتري(. مكمـــل  )حبـــث  ورقـــة  هــــ، 192   1436

أحـــكام النســـاء املتعلقـــة ابملســـاجد/ متاضـــر بنـــت خالـــد 
اخلشـــالن.- الـــرايض: جامعـــة اإلمـــام، 1436 هــــ، 2 مـــج 

)ماجســـتري(.

أحـــكام احلجـــر علـــى العالمـــة التجاريـــة: دراســـة مقارنـــة/ 
ســـليمان بـــن أمحد الرتكي.- الـــرايض: املعهد العايل للقضاء، 

1436 هــــ، 82 ورقـــة )حبـــث مكمـــل للماجســـتري(.

أحـــكام اخلســـارة وتطبيقاهتـــا املعاصـــرة/ حممـــد بـــن عبـــدهللا 
بوطيبـــان.- الـــرايض: املعهـــد العـــايل للقضـــاء، 1436 هــــ، 

610 ورقـــة )دكتـــوراه(.

أحـــكام الوقـــف الصحي / يزيد بن محد البليهي.- الرايض: 
املعهد العايل للقضاء، 1436 هـ، 134 ورقة )حبث مكمل 

للماجستري(.
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االنتقـــال مـــن عقوبة إىل أخرى: أســـبابه وأحكامه: دراســـة 
أتصيليـــة تطبيقيـــة/ هـــادي بن حممـــد آل مســـيار.- الرايض: 
املعهد العايل للقضاء، 1436 هـ، 142 ورقة )حبث مكمل 

للماجستري(.

املســـتجدات الطبيـــة يف اجلنـــاايت واحلدود: دراســـة فقهية 
مقارنـــة/ أمـــاين بـــن ســـرور الشـــهراين- أهبـــا: جامعـــة امللـــك 
خالـــد، 1436 هـــــ، 417 ورقة )حبث مكمل للماجســـتري(.

احليـــل وأثرهـــا يف العقـــوابت التعزيريـــة: دراســـة أتصيليـــة 
الـــرايض: جامعـــة  بـــن علـــي العجـــالن.-  تطبيقيـــة/ أســـامة 
انيـــف العربيـــة للعلـــوم األمنية، 1436 هــــ، 162 ورقة )حبث 

للماجســـتري(. مكمـــل 

االحتيـــال يف دعـــوى اإلعســـار: دراســـة  أحـــكام جرميـــة 
مقارنـــة/ فرحـــان بن عنرب الدوســـري.- الرايض: املعهد العايل 
للقضاء، 1436 هـ، 107 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 

وظيفـــة الدعـــوة واحلســـبة جتـــاه العصبيـــة القبليـــة: دراســـة 
أتصيليـــة/ أروى بنـــت إبراهيـــم الناصـــر.- الـــرايض: املعهـــد 
ورقـــة   300 هــــ،   1436 واالحتســـاب،  للدعـــوة  العـــايل 

)ماجســـتري(.

أحكام رّد احملكمني: دراســـة مقارنة/ ســـلطان بن عبدالعزيز 
الرشيد.- الرايض: املعهد العايل للقضاء، 1436 هـ، 147 

ورقة )حبث مكمل للماجســـتري(.

دعـــوى الولـــد علـــى والـــده/ فيصـــل بـــن ســـعيد العمـــري.- 
الـــرايض: املعهـــد العـــايل للقضـــاء، 1436 هــــ، 118 ورقـــة 

)حبـــث مكمـــل للماجســـتري(.

األحـــكام املتعلقـــة ابحلياء يف أبـــواب املعامالت واألنكحة 
واألقضيـــة/ عبدالرمحـــن بـــن يوســـف اللحيـــدان.- الـــرايض: 
املعهد العايل للقضاء، 1436 هـ، 179 ورقة )حبث مكمل 

للماجستري(.

أحكام الفرح واحلزن يف الفقه اإلســـالمي: مجًعا ودراســـة/ 
طـــالل بن حممد الشـــمري.- الـــرايض: املعهد العايل للقضاء، 

1436 هـ، 198 ورقة )حبث مكمل للماجســـتري(.

نوازل اإلسكان: دراسة فقهية تطبيقية/ حسن بن سليمان 
الطيـــار.- الـــرايض: جامعـــة اإلمـــام، 1436 هــــ، 629 ورقة 

)دكتوراه(.

أحـــكام الفنـــادق يف الفقـــه اإلســـالمي/ تركـــي بـــن عبـــدهللا 
هــــ،  للقضـــاء، 1436  العـــايل  املعهـــد  الـــرايض:  امليمـــان.- 

)دكتـــوراه(. ورقـــة   1014

غـــر  يف  الســـكري  مبريـــض  املتعلقـــة  الفقهيـــة  املســـائل 
املعهـــد  الـــرايض:  الصعيـــب.-  بـــن خالـــد  نبيـــه  العبـــادات/ 
مكمـــل  )حبـــث  ورقـــة  هــــ، 130  للقضـــاء، 1436  العـــايل 

. للماجســـتري(
األحـــكام الفقهيـــة لإلنتـــاج الصناعـــي/ هاكيـــا بـــن حممـــد 
كانوريتـــش.- الـــرايض: املعهـــد العـــايل للقضـــاء، 1436 هـ، 

629 ورقـــة )دكتـــوراه(.
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العلوم االجتماعية

جرائـــم انتهـــاك أســـرار الدولـــة وعقوابهتـــا: دراســـة مقارنة/ 
ســـليمان بـــن عبـــدهللا العجـــالن.- الـــرايض: جامعـــة اإلمـــام، 

1436 هــــ، 2 مـــج )دكتـــوراه(.

حتديـــد املناطـــق اآلمنـــة أثنـــاء النزاعات املســـلحة: دراســـة 
أتصيليـــة مقارنـــة/ فهد بن فرج آل ســـعد.- الرايض: جامعة 
انيـــف العربيـــة للعلـــوم األمنية، 1436 هــــ، 147 ورقة )حبث 

مكمل للماجســـتري(.

بنـــوك الفقـــراء: دراســـة فقهيـــة تطبيقيـــة/ خالـــد بـــن عمـــر 
املرشد.- الرايض: املعهد العايل للقضاء، 1436 هـ، 589 

)دكتـــوراه(.  ورقة 

التاريخ

خطـــة الدولـــة اإلســـالمية يف مواجهة ثقافة القـــوى املناوئة 
يف اجلزيـــرة العربيـــة يف العصر النبوي: دراســـة اترخيية/ بندر 
بـــن حممـــد احلجـــي.- الـــرايض: جامعـــة اإلمـــام، 1436 هــــ، 

763 ورقـــة )دكتوراه(.
اختيـــار القيـــادات يف عهـــد عمـــر بـــن اخلطـــاب رضـــي هللا 
عنـــه وتطبيقاتـــه يف اإلدارة الربويـــة/ منـــال بنـــت عبدالعزيـــز 
الســـامل، 1436 هـ، 157 ورقة )حبث مكمل للماجســـتري(.

العمـــل اخلـــري يف مكـــة واملدينـــة خـــالل العصر العباســـي 
األول 132 – 232 هــــ: دراســـة اترخييـــة حضاريـــة/ رمي 
بنـــت عجـــب العـــوين.- الرايض: جامعة اإلمـــام، 1436 هـ، 

267 ورقـــة )ماجســـتري(.

الطعـــام واللبـــاس يف مكـــة املكرمة خـــالل العصر اململوكي 
648 – 923 هــــ/ نـــورة عبـــدهللا األمســـري.- أهبـــا: جامعة 
مكمـــل  )حبـــث  ورقـــة   231 هــــ،   1436 خالـــد،  امللـــك 

للماجســـتري(.

وســـائل التســـلية يف مصـــر زمـــن دولـــة املماليـــك البحرية/ 
أريـــج انصـــر الشـــعيالن.- الـــرايض: جامعـــة امللـــك ســـعود، 

1436 هـــــ، 158 ورقـــة )حبـــث مكمـــل للماجســـتري(.
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كتب في الصوم وشهره

البـــدر التمـــام يف حكـــم بعـــض مـــا ورد يف فضـــل رمضان/ 
عبـــدهللا بـــن عبدالرحن الســـعد.- الـــرايض: دار اإلداوة، 

حنـــو 1435 هــــ، 54 ص.
أحاديـــث وشـــرحها يف فضائـــل تتعلـــق بذات الصـــوم، وأخرى 
تتعلـــق بـــذات الشـــهر، وغريهـــا تتعلـــق مبضاعفـــة ثـــواب بعض 

األعمـــال عندمـــا تـــؤدى فيه دون ســـائر األشـــهر.

حـــق املعرفـــة وحســـن اإلدراك مبـــا يلـــزم يف وجـــوب الفطر 
واإلمساك/ شهاب الدين ]هارون[ بن هباء الدين املرجاين 
القـــّزاين )ت 1306 هــــ(؛ حتقيـــق لـــؤي بـــن عبدالـــرؤوف 
اخلليلـــي.- عّمـــان: دار الفتـــح، 1437 هـ، 365 ص.

يليه للمؤلف نفسه وابلتحقيق السابق:
الفوائـــد املهمة واملوائد املتمة املتعلقة بعلم القرآن - 

ورسم مصاحف عثمان.
احلق املبني يف حماسن أوضاع الدين.- 

صنفـــه مؤلفـــه يف أحكام دخول شـــهر رمضـــان، واخلروج منه، 
والصـــوم، واإلفطار، ورتبه على ســـبعة مقاصد:

أحكام القضاء والشهادة وشروطهما وأهلهما.- 

الرجوع عن الشهادة.- 
موارد الشهادة وأحكام الرؤية.- 
دخول شهر رمضان ووجوب الصوم والفطر.- 
اختـــالف املطالـــع حبســـب كل قطـــر وعـــدم اعتبـــاره - 

شـــرًعا يف أحـــكام الصـــوم والفطـــر.
نقل اخلرب والشهادة واعتماد اخلط والكتابة.- 
ما يتعلق ابحلســـاب وبيان مذاهب العلماء وشـــؤوهنم - 

يف هذا الباب. 

عبـــدهللا  بـــن  عبدالعزيـــز  الصيـــام/  أحـــكام  يف  خمتصـــر 
الراجحـــي.- الـــرايض: املؤلـــف، 1436 هــــ، 39 ص.

للمريـــض  الصيـــام  أحـــكام 
الفطـــور  يف  واملســـافر، 
مفطراتـــه،  والســـحور، 
رخصـــه، نـــوم الصائـــم، مـــا 
مـــا  اجتنابـــه،  عليـــه  جيـــب 

لـــه. يشـــرع 



60

بـــن  عبـــدهللا  الرمضانيـــة/  املســـائل  البهيـــة يف  اإلجـــاابت 
عبدالرحـــن اجلربيـــن )ت 1430 هــــ(؛ أعدهـــا واعتىن هبا 
ســـعد بـــن عبـــدهللا الســـعدان.- الـــرايض: دار التوحيـــد، 

1429 هــــ، 96 ص.
رمضـــان،  بشـــهر  تتعلـــق  مفيـــدة  وإجـــاابت  متنوعـــة  أســـئلة 
وليســـت يف أحـــكام الصيـــام، ولكنهـــا ترصـــد بعـــض الظواهـــر 
الـــيت تـــدث يف هـــذا الشـــهر، ويكثـــر الســـؤال فيهـــا، أعدهـــا 
جامعهـــا وعرضها على الشـــيخ ابـــن جربين رمحه هللا، فأجاب 

. عنها

روضـــة الصائمـــني/ نوجيع بن ســـامل العطوي.- الســـعودية: 
د. ن، اتريـــخ اإليـــداع 1436 هـ، 175 ص.

جمالـــس يف الوعـــظ تناســـب شـــهر رمضان، جعلهـــا املؤلف يف 
ثالثـــني درًســـا لتقرأ علـــى املصلني.

البيان املشـــرق لســـبب الصيام برؤية املشـــرق/ عبدهللا بن 
الصديـــق الغمـــاري؛ حتقيق عمر بن مســـعود احلدوشـــي.- 
املنطقـــة الشـــرقية، مصر: مكتبة العلـــوم واحلكم، 1435 

هـ، 63 ص.

املؤلـــف علـــى كتـــاب »توجيـــه األنظـــار إىل توحيـــد  فيـــه  ردَّ 
املســـلمني يف الصـــوم واإلفطـــار« ألخيـــه أيب الفيـــض أمحـــد. 
وحققـــه احملقـــق لـــريدَّ به على كتاب »الدليـــل الفاصل على أن 

الصيـــام مـــع املشـــرق فاســـد ابطـــل« حملمـــد الزمزمـــي.



61

كتب ورسائل علمية في المسجد النبوي الشريف

آداب زايرة املســـجد النبـــوي الشـــريف/ خنبـــة مـــن - 
الشـــاهني.-  شـــامل  أحاديثـــه  وخـــرَّج  عليـــه  علـــق  العلمـــاء؛ 
العلميـــة،  واألحبـــاث  للدراســـات  البلقـــان  مركـــز  إســـتانبول: 

1416 هــــ.

آداب زايرة املســـجد النبوي والسالم على رسول - 
هللا صلـــى هللا عليـــه وســـلم/ عطيـــة حممـــد ســـامل.- املدينـــة 

املنـــورة: مكتبـــة دار الـــرتاث، 1400 هــــ، 79 ص.

إحتـــاف املؤمنـــني بتاريـــخ مســـجد خـــامت املرســـلني/ - 
مصطفـــى بـــن حممد الرافعي.- املدينة املنورة: املكتبة العلمية، 

1404 هــــ، 96 ص.

أحكام وآداب زايرة مســـجد الني صلى هللا عليه - 
وســـلم/ عبدالعزيـــز بـــن ابز؛ إعـــداد بنـــدر املطـــريي.- جـــدة: 

دار احملمـــدي، 1424 هــــ، 31 ص.

أئمة املسجد النبوي يف العهد السعودي 1345 - 
– 1436 هــــ/ مجـــع وإعـــداد وترتيـــب عبـــدهللا بـــن أمحـــد آل 
عـــالف الغامـــدي.- الطائـــف: دار الطرفـــني، 1437 هــــ، 

571 ص.

أئمـــة وخطباء ومؤذنو املســـجد النبوي الشـــريف/ - 
عـــدانن بـــن درويش جلون.- املدينة املنورة: املؤلف، 1434 

هـ، 751 ص.

اتريـــخ احلرم املدين من بناية الرســـول إىل التوســـعة - 
الســـعودية الكـــربى/ عبـــاس كـــرارة.- مكـــة املكرمـــة: مكتبـــة 

البوصـــي؛ القاهـــرة: مكتبـــة القاهـــرة، 1391 هـ.

الفقـــي.- -  ســـعد كـــرمي  النبـــوي/  املســـجد  اتريـــخ 
اإلسكندرية: مؤسسة حورس الدولية، 1436 هـ، 119 ص.

اتريـــخ املســـجد النبـــوي الشـــريف/ حممـــد إليـــاس - 
عبدالغـــين.- املدينـــة املنـــورة: املؤلف، 1416 هـ، 207 ص.
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تطـــور بعـــض خدمـــات احلـــرم النبوي الشـــريف يف - 
عهـــد خـــادم احلرمـــني الشـــريفني امللك فهد بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود/ رضـــوان فضـــل الرمحـــن الشـــيخ.- مكـــة املكرمة: 

جامعـــة أم القـــرى، 1423 هــــ، 103 ص.

التعريف بتاريخ ومعامل املســـجد النبوي الشـــريف/ - 
ضيـــاء بـــن حممـــد بـــن مقبـــول عطـــار.- جـــدة: كنـــوز املعرفـــة، 

1432 هــــ، 464 ص.

التعليـــم يف املســـجد النبـــوي يف العهد الســـعودي/ - 
حممد بن جزاء العياضي.- املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 

1426 هـ، 316 ورقة )ماجستري(.

توســـعة احلـــرم النبـــوي الشـــريف ومشـــاريع جاللـــة - 
امللـــك ســـعود كافة/ هاشـــم دفـــرتدار، جعفر فقيـــه.- املدينة 

املنـــورة: مكتبـــة التوســـعة، 1373 هــــ، 134 ص.

توســـعة وعمـــارة املســـجد النبـــوي يف عهـــد خـــادم - 
احلرمـــني الشـــريفني امللـــك فهـــد بـــن عبدالعزيـــز 1403 
– 1414 هــــ: دراســـة اترخييـــة حضاريـــة/ أســـعد ســـعود 
احملمـــدي.- املدينـــة املنـــورة: جامعة طيبـــة، 1435 هـ، 139 

ورقـــة )حبـــث مكمـــل للماجســـتري(.

احلجرة النبوية/ حممد بن عبدهللا املقدي.- جازان: - 
دار صفا جيزان، 1435 هـ، 92 ص.

مـــن اتريـــخ -  النبـــوي الشـــريف وصفحـــات  احلـــرم 
املدينـــة املنـــورة/ زكـــراي مهيمـــي.- القاهـــرة: مكتبـــة مدبـــويل، 

هــــ، 198 ص.  1428

اخلطـــب يف املســـجد النبوي الشـــريف 1400 – - 
1429 هــــ: موضوعاهتـــا وخصائصهـــا الفنيـــة/ عبـــدهللا بن 
ســـفر املطـــريي.- املدينة املنورة: اجلامعة اإلســـالمية، 1433 

هــــ، 467 ورقة )ماجســـتري(.

الـــدرر الثمينـــة فيمـــا يشـــرع ومينـــع يف حـــق قاصد - 
احلمـــدان.-  عبدالرمحـــن  بـــن  ســـليمان  املدينـــة/  مســـجد 

هــــ، 71 ص. الرشـــد، 1424  مكتبـــة  الـــرايض: 

الدور الربوي للمســـجد النبوي الشـــريف/ ســـعود - 
بـــن بنيـــان اجلهـــين.- مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 1419 

هـ، 316 ورقة )حبث مكمل للماجســـتري(.
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زخـــارف أبـــواب املســـجد النبـــوي ابملدينـــة املنـــورة - 
علـــى مـــّر العصـــور: دراســـة اترخييـــة/ نعيمـــة بنـــت انصـــر 
احلميضـــي.- الـــرايض: جامعـــة امللـــك ســـعود، 1427 هــــ، 

63 ورقـــة )حبـــث مكمـــل للماجســـتري(.

تنبيهـــات -  مـــع  الشـــريف  النبـــوي  املســـجد  زايرة 
وإرشـــادات للزائـــر/ عبـــدهللا بـــن انجـــي املخـــاليف.- املدينـــة 

هــــ، 24 ص. املؤلـــف، 1424  املنـــورة: 

لتوســـعة خـــادم -  املعماريـــة  الصفـــات واخلصائـــص 
احلرمـــني الشـــريفني للمســـجد النبـــوي الشـــريف/ حممد بن 
عبدالرمحـــن احلصني.- الرايض: جامعة امللك ســـعود، النشـــر 

العلمـــي واملطابـــع، 1423 هــــ، 136 ص.

عمارة املســـجد النبوي الشـــريف: دراســـة جديدة يف - 
ضوء مشـــاهدات ابن عبد ربه األندلسي/ حممد محزة حداد.- 

الرايض: اجلمعية التارخيية الســـعودية، 1419 هـ، 115 ص.

صـــدرت الطبعـــة الثانيـــة منـــه بعنـــوان: عمـــارة املســـجد النبوي 
الشـــريف يف العصريـــن األمـــوي والعباســـي: دراســـة جديدة يف 

ضـــوء مشـــاهدات ابـــن عبد ربـــه القرطيب.

عمارة املسجد النبوي الشريف يف العصر العثماين - 
مـــن خـــالل الواثئـــق الركيـــة/ طـــالل بـــن حممـــد الشـــعبان.- 
]الـــرايض[: اجلمعيـــة الســـعودية للدراســـات األثريـــة، 1434 

هـ، 100 ص.

 عمـــارة املســـجد النبـــوي منـــذ نشـــأته حـــى هنايـــة - 
العصـــر اململوكـــي/ حممـــد هـــزاع الشـــهري.- القاهـــرة: دار 

هــــ، 1492 ص. للكتـــاب، 1421  القاهـــرة 

عمـــارة وتوســـعة املســـجد النبـــوي الشـــريف عـــرب - 
التاريـــخ/ انجـــي حممـــد حســـن األنصـــاري.- املدينـــة املنـــورة: 

النـــادي األديب، 1416 هــــ، 284 ص.

القبة اخلضرا يف أطوار بناء مسجد خر الورى حممد - 
صلى هللا عليه وســـلم/ أمحد حممد صاحل احلســـيين الربادعي.- 

الكويت: مطابع دار القبس، 1396 هـ، 63 ص.

قطـــوف مـــن اتريخ املســـجد النبوي الشـــريف منذ - 
إنشـــائه حـــى عام 1405 هـ/ ســـليمان بن صـــاحل العبيد.- 

الـــرايض: دار التوحيـــد، 1427 هـ، 39 ص.
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الشـــريف: -  النبـــوي  املســـجد  مكتبـــة  خمطوطـــات 
فهـــرس وصفـــي/ قســـم املخطوطـــات مبكتبـــة املســـجد النبوي 
الشـــريف.- املدينـــة املنـــورة: املكتبـــة، 1428 هـ، 834 ص.

املســـجد النبـــوي ابملدينـــة املنورة ورســـومه يف الفن - 
الـــدار  القاهـــرة:  علـــي.-  حممـــد  رجـــب  أمحـــد  اإلســـالمي/ 

املصريـــة اللبنانيـــة، 1420 هــــ، 184 ص.

املســـجد النبـــوي: أترخيه، فضائلـــه، أحكامه/ علي - 
لشـــؤون  العامـــة  الرائســـة  املكرمـــة:  مكـــة  أمحـــد.-  سنوســـي 

احلرمـــني، 1435 هــــ، 76 ص.

الســـيد -  حممـــد  التاريـــخ/  عـــرب  النبـــوي  املســـجد 
ص.  215 هــــ،   1409 اجملتمـــع،  دار  جـــدة:  الوكيـــل.- 

والعمـــارة/ -  الـــزايرة  الشـــريف:  النبـــوي  املســـجد 
عبدهللا مســـعود.- مكة املكرمة: املؤلف، 1435 هـ، 412 

ص.

العثمـــاين -  العصـــر  الشـــريف يف  النبـــوي  املســـجد 
923 – 1344 هــــ: دراســـة معماريـــة حضاريـــة/ حممـــد 
هـــزاع الشـــهري.- القاهـــرة: دار القاهـــرة، 1424 هــــ، 503 

ص.

النبـــوي -  املســـجد  زوار  مـــع  التعامـــل  مهـــارات 
الشـــريف يف ضـــوء الربيـــة اإلســـالمية: دراســـة ميدانيـــة/ 
عبـــدهللا بـــن عبدالوهـــاب العباســـي.- املدينـــة املنـــورة: اجلامعة 

)ماجســـتري(. ورقـــة   401 هــــ،   1433 اإلســـالمية، 

املوظفـــون يف املســـجد النبـــوي وأثرهـــم يف احليـــاة - 
العامـــة خـــالل العصـــر اململوكـــي 648 – 923 هــــ/ رمي 
بنـــت فهـــد الســـايح.- بريـــدة: جامعـــة القصيـــم، 1434 هــــ، 

255 ورقـــة )حبـــث مكمـــل للماجســـتري(.

نبـــذة مـــن اتريخ املســـجد النبـــوي العمـــراين/ أمحد - 
حممـــد صاحل احلســـيين الربادعي.- الكويـــت: مطابع الطليعة، 

1406 هــــ، 67 ص.

نزهة الناظرين يف مســـجد ســـيد األولني واآلخرين/ - 
جعفر بن إمساعيل الربزجني )ت حنو 1379 هـ(.- القاهرة: 

املطبعة اجلمالية، 1332 هـ، 120 ص.

الوســـائل الدعويـــة يف املســـجد النبـــوي يف العصـــر - 
احلاضـــر/ بركـــة بنـــت مضيـــف الطلحـــي.- الـــرايض: جامعـــة 

اإلمـــام، 1424 هــــ، 412 ورقـــة )ماجســـتري(.

وصـــف املســـجد النبـــوي الشـــريف/ خالـــد حممـــد - 
الفـــاروق، 1432 هــــ، 611 ص. حامـــد.- اجليـــزة: دار 
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لغات وترجمات

أصـــدرت الـــدار العامليـــة للكتاب اإلســـالمي ابلرايض جمموعة 
كتـــب جديـــدة بعدة لغـــات، منها:

أســـعد امـــرأة يف العامل/ عائـــض القـــرين، 1435 هـ، - 
317 ص.

ألينا حتتفل ابلعيد/ تسنيم نذير، 1436 هـ، 45 ص.- 
أمينة )أو آمنة(/ حممد عمر، 1435 هـ، 318 ص.- 

أحـــكام التجويـــد للمبتدئـــني/ حفص اجلـــازي )؟(؛ - 
ترمجـــة أمـــل غـــامن اجلـــربي، 1436 هــــ، 126 ص.

اســـتمتع حبياتـــك/ حممـــد بـــن عبدالرمحـــن العريفـــي، - 
هــــ، 440 ص.  1435

شـــعبان -  احلســـيين  القـــرآن/  يف  وطيـــور  حيـــواانت 
املهـــدي؛ ترمجـــة نـــور حممـــد جفالـــة، 1435 هــــ، 77 ص.

الـــزواج: نصائـــح عمليـــة لتحقيق الســـعادة وختطي - 

املشـــاكل/ صـــدف فاروقي، 1435 هــــ، 223 ص.
شـــخصيته -  عنـــه:  رضـــي هللا  اخلطـــاب  بـــن  عمـــر 

وعصـــره/ علـــي بـــن حممـــد الصـــاليب، 1436 هــــ، 2 مـــج.
غـــذاء الروح والبدن/ أمرية إايد، 1435 هـ، 558 - 

ص )ابألملانية(.

كيـــف أتقـــرب إىل هللا؟/ مجيلة حكـــم، انزك يونس، - 
1435 هـ، 48 ص )ابلفرنســـية(.

ال حتزن/ عائض القرين، 1435 هـ، 488 ص.- 
النجـــاة يف عـــامل اليـــوم: دليـــل للمســـلم املعاصـــر/ - 

ميشـــال توفـــيت، 1435 هــــ، 256 ص.
نســـاء حول الرســـول صلى هللا عليه وســـلم/ حممد - 

علـــي قطب، 1436 هـ، 349 ص.
 الوجيز يف فقه الســـنة والكتاب العزيز/ عبدالعزيز - 

بدوي، 758 ص )ابلفلبينية(.



66

كتب سابقة فيها فائدة

دراسات يف اتريخ املكتبات والواثئق واملخطوطات الليبية/ 
عبـــدهللا حممد الشـــريف، حممد إحممـــد الطويـــر.- مصراتة: 

الدار اجلماهرية للنشـــر، 1407 هـ، 263 ص.

فيـــه مـــا يتعلـــق ابلتطـــور التارخيـــي للمكتبـــات والواثئـــق بليبيـــا، 
ودليـــل للمصـــادر ومراجـــع دراســـية.

الالمباالة يف حياة الفرد واألسرة واجملتمع: املظاهر، األسباب، 
اآلاثر، العـــالج/ الســـيد مـــراد ســـالمة.- اإلســـكندرية: دار 

القمـــة: دار اإلميان، 1428 هـ، 315 ص.

يذكر املؤلف أن ظاهرة الالمباالة نبتت وترعرعت يف اجملتمع 
اإلســـالمي وســـط تبلـــد األحاســـيس والســـلبية وغيـــاب الوازع 
الديـــين لـــدى كثـــري من املســـلمني، فعظـــم خطرها، واســـتفحل 
ضررهـــا، حـــىت أصابـــت األفراد واألســـر واجملتمعات، بل األمة 
كلهـــا، فـــكان لزاًمـــا أن يتصدَّى هلا الدعـــاة واملفكرون، ليقفوا 

علـــى أســـباهبا، ويبينوا خطرهـــا.. 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.- 

احـــذروا األســـاليب احلديثـــة يف مواجهـــة اإلســـالم/ ســـعد 
الدين السيد صاحل.- ط7.- الشارقة: مكتبة الصحابة؛ 

القاهـــرة: مكتبـــة التابعـــني، 1420 هـ، 406 ص.
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مـــن األســـاليب الـــيت ذكرهـــا املؤلـــف: إاثرة النعـــرات القوميـــة 
احلكـــم  نظـــم  يف  التدخـــل  الطائفيـــة،  الفـــن  إاثرة  والعرقيـــة، 
ومناهـــج التعليـــم يف العـــامل اإلســـالمي، القضـــاء علـــى صـــورة 
األســـرة املســـلمة، وقـــف املـــّد البشـــري يف العـــامل اإلســـالمي، 
القضـــاء علـــى احلـــركات اإلســـالمية، تكويـــن الفـــرق اهلدامـــة، 

أســـلوب املنـــح والقـــروض.. 

مناهـــج املفســـرين يف بيـــان آايت الكـــون/ عبدالواحـــد بن 
بكـــر آل عابـــد.- الطائـــف: دار الطرفـــني، 1431 هــــ، 
678 ص )أصلـــه رســـالة دكتـــوراه مـــن جامعـــة الزيتونـــة(.

يكتســـب البحـــث أمهيـــة مـــن حيـــث تعلقـــه مبقاصـــد القـــرآن 
الكـــرمي يف تدبـــر آايت القـــرآن الكـــرمي، وخاصـــة اآلايت الـــيت 
تدعـــو إىل التأمـــل والتفكـــر يف خلـــق الســـماوات واألرض وما 

. بينهما
وجعله مؤلفه يف ثالثة أبواب:

التفسري العلمي آلايت الكون.- 
مناهج املفسرين يف آايت الكون.- 
الطبيعيـــة -  املدخـــرات  بيـــان  يف  املفســـرين  مناهـــج 

وظواهرهـــا.

ُدور القـــرآن الكـــرمي: النشـــأة والتطـــور: دراســـة توثيقيـــة 
مبناســـبة مـــرور 40 عاًما على إنشـــاء ُدور القـــرآن الكرمي/ 

إعـــداد جلنـــة الكتـــاب الواثئقـــي: ليلـــى حـــد املكيمـــي... 
والشـــؤون  األوقـــاف  وزارة  الكويـــت:  وآخـــرايت.- 
هــــ،  اإلســـالمية، 1431  الدراســـات  إدارة  اإلســـالمية، 

ص.  247

توثيـــق لتأريـــخ دور القـــرآن الكـــرمي يف الكويـــت منذ إنشـــائها، 
الـــيت  والظـــروف  والدواعـــي  واألســـباب  الكاملـــة  والقصـــة 
صاحبـــت أتســـيس أول دار للقـــرآن الكـــرمي يف املباركيـــة عـــام 
1391 هـ، مث التطوير والتوسع واالنتشار الذي شهدته ُدور 
القـــرآن يف خمتلـــف مناطـــق الكويـــت، وبلـــغ عددهـــا )803( 
مراكـــز للرجـــال والنســـاء، وجـــاوز عدد الدارســـني والدارســـات 

نســـمة.  )18000(

فتـــاوى القّفال: شـــيخ فقهاء خراســـان أيب بكر عبدهللا بن 
أحـــد بـــن عبدهللا، املشـــهور ابلقّفـــال املـــروزي ]الصغر[، 

هــــ/   417 ســـنة  املتـــوىف 
حممـــود  مصطفـــى  حتقيـــق 
الـــرايض: دار  األزهـــري.- 
دار  القاهـــرة:  القيـــم؛  ابـــن 
هــــ،  عفـــان، 1432  ابـــن 

ص.  304
شـــافعي،  فاضـــل  لـــه  مجعهـــا 
ونفاســـة  فوائدهـــا  لغـــزارة 
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الفقـــه. أبـــواب  علـــى  ورتبهـــا  مســـائلها، 
وهـــذا اجملمـــوع ليـــس كل مـــا للقفال من فتـــاوى، ولذلك عمد 

احملقـــق إىل مجـــع غريهـــا له، ووضعهـــا يف آخر الكتاب. 

مركـــزي  مصـــرف  إىل  الربـــوي  املركـــزي  املصـــرف  حتـــول 
إســـالمي/ يوســـف بـــن عثمان احلـــزمي.- د. م: شـــركة ابن 
األزرق للنشـــر، 1424 هــــ، 322 ص )أصلـــه رســـالة 

دكتـــوراه(.

تعـــرف فيـــه على السياســـة النقدية اإلســـالمية، وبيـــان موقفها 
مـــن املصـــارف املركزيـــة يف النظـــام الرأمســـايل واالشـــرتاكي، مـــع 
التأكيـــد علـــى منـــوذج املصـــرف املركـــزي اإلســـالمي، حيث ال 
ميكـــن أن يعمـــل األخـــري إال يف ظـــل سياســـة نقدية إســـالمية.

واقـــرتاح منـــوذج املصـــرف املركزي اإلســـالمي، املميـــز مبنطلقاته 
العقديـــة والفكريـــة، الواضحـــة يف أهدافـــه، مـــع اســـتمرار تلـــك 
األدوات والوســـائل والوظائـــف الـــيت ال تتعـــارض مـــع الشـــريعة 

اإلســـالمية، واقـــرتاح وســـائل ووظائـــف جديدة.

املباحـــث اللغويـــة يف خزانة األدب للبغـــدادي/ عبدالعزيز 
بـــروت: مؤسســـة  التوجيـــري.- ط2.-  عبدالكـــرمي  بـــن 
)أصلـــه رســـالة  مـــج  هــــ، 4  الثقافيـــة، 1429  الكتـــب 

دكتـــوراه(.
عمـــر  بـــن  عبدالقـــادر  اللغـــوي  العالمـــة  مصـــادر  بيـــان  بعـــد 
اللغـــوي يف كتابـــه  البحـــث  البغـــدادي )ت 1093 هــــ( يف 

»خزانـــة األدب ولـــب لبـــاب لســـان العـــرب«، وذكـــر منهجـــه 
فيـــه، وبيـــان أصـــول االحتجـــاج عنـــده، ذكر املباحـــث اللغوية 
الصوتيـــة،  املباحـــث  موضوعـــات:  خـــالل  مـــن  الكتـــاب  يف 

والتقـــومي. والداللـــة،  واللهجـــات،  واملفـــردات، 

الـــدرس النحـــوي يف تفســـر ابـــن عطيـــة )احملـــرر الوجيـــز 
يف تفســـر الكتـــاب العزيـــز(: دراســـة حنويـــة نصيـــة/ حممـــد 
احلســـني مليطـــان.- د. م: منشـــورات فكـــر، 1428 هـ، 

ص.  254

احتـــوى الكتـــاب على أغلب األبـــواب النحوية ومباحثها، يف 
دراســـة حنويـــة لتفســـري العـــامل اجلليـــل عبداحلـــق بـــن غالـــب بـــن 
عطيـــة األندلســـي )ت 542 هــــ(، مـــع بيـــان اختياراتـــه وآرائه 

النحوية. 
واملؤلف أستاذ يف جامعة مصراتة بليبيا.
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أســـس الربيـــة الصحيـــة للفتـــاة املســـلمة/ عـــدانن حســـن 
ابحـــارث.- جـــدة: دار اجملتمـــع، 1426 هـ، 416 ص.

علـــم الفالحـــة عنـــد املؤلفـــني العـــرب ابألندلـــس/ خوســـي 
ماريـــة ميـــاس بييكروســـا؛ تعريب عبداللطيـــف اخلطيب.- 

تطـــوان: معهـــد مـــوالي احلســـن، 1377 هــــ، 48 ص.

أخبـــاره  األزور:  بـــن  ضـــرار 
األزور  بنـــت  خولـــة  وشـــعره؛ 
بـــني احلقيقـــة واخليـــال/ حممـــد 
دار  دمشـــق:  دقـــة.-  علـــي 
معد، 1413 هـ، 109 ص.

إحتـــاف األانم مبـــن امسه ســـلمان مـــن األعالم/ صـــاحل حممد 
اجلاســـر.- الـــرايض: املؤلـــف، 1429 هـ، 232 ص.

علمـــاء أكـــراد/ قـــدم لـــه مصطفـــى مســـلم.- ]الـــرايض[: 
ص.-   110 هــــ،   1412 علمـــاء كردســـتان،  مجعيـــة 

علمـــاء كردســـتان؛ 1(. )طبقـــات 

التاريـــخ  يف  األكـــراد  علمـــاء  مـــن  جملموعـــة  وســـري  تراجـــم 
اإلســـالمي، هـــم: أمحـــد بـــن إمساعيـــل الكـــوراين، أمحـــد بـــن 
حممـــد بـــن خلِّـــكان، إليـــاس بـــن إبراهيـــم الكـــوراين، طـــه بـــن 
حيـــى املـــروزي، عبـــدهللا بن حممد احلســـو، حممـــد أبو اخلري زين 
العابديـــن، حممـــد بـــن أمحـــد يوســـف، حممـــد طاهـــر مصطفـــى 

الربيفـــكاين، حممـــود بـــن عبـــاس العبـــدالين.
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إعـــداد  واملعـــاانة/  املخاطـــر  املســـلم:  الكـــردي  الشـــعب 
صالح الدين الكردي.- 
اإلمـــام  مكتبـــة  الـــرايض: 
هــــ،   1411 الشـــافعي، 
71 ص.- )سلســـلة من 

واقـــع األكـــراد؛ 1(.
بعـــد  الكتـــاب  هـــذا  أعـــدَّ 
مأســـاة حلبجـــة الداميـــة يف 
كردســـتان العـــراق، عندمـــا 
ابلكيمـــاوي.  اســـتهدفت 

الـــدورايت،  مـــن  مأخـــوذ  بعضهـــا  مقـــاالت،  جمموعـــة  وهـــو 
وبعضهـــا نشـــرات تعريفيـــة، وأخـــرى مل تنشـــر مـــن قبـــل، منها:

حنو فهم إسالمي للمشكلة الكردية.- 
حلبجة احلزينة مدينة العلم والعلماء.- 
مأســـاة حلبجـــة الداميـــة الـــيت تاهلها اإلعـــالم العريب - 

واإلسالمي.
مشاهدات من خميمات الالجئني األكراد يف تركيا.- 
مقابلة صحفية مع الدكتور مصطفى مسلم.- 

صفحـــات مشـــرقة مـــن اتريـــخ األكـــراد/ قدم لـــه مصطفى 
مســـلم.- ]الـــرايض[: مجعيـــة علمـــاء كردســـتان، 1412 

هــــ، 119 ص.- )سلســـلة اتريـــخ األكـــراد؛ 1(.
فيه أربع دراسات:

اإلســـالمي -  الفتـــح 
كردســـتان. لبـــالد 

اإلمـــارات الكردية يف - 
العهد اإلســـالمي.

اجلزيـــرة الفراتية: أرض - 
واجلهاد. احلضارة 

يف -  إســـالمية  مواقـــف 
البـــارزاين. حيـــاة 
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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

اللـــواء املعلَـــم مبواطـــن الصالة علـــى الني صلـــى هللا عليه 
وســـلم/ قطب الدين حممد بن حممد اخليضري )ت 894 
هــــ(؛ حتقيـــق وتعليـــق علـــي حممـــد زينـــو.- املنامـــة: مكتبـــة 
نظـــام يعقـــويب اخلاصة؛ عّمان: أروقة للدراســـات والنشـــر، 

1437 هــــ، 312 ص.

القرطـــاس: شـــرح راتـــب العـــارف ابهلل تعـــاىل اإلمـــام عمـــر 
بـــن عبدالرحـــن بن عقيل العطـــاس ابعلوي احلضرمي )ت 
1072 هـ(/ أتليف علي بن حسن العطاس ابعلوي )ت 
1172 هـ(؛ حتقيق بســـام حممد ابرود.- ط2، مصححة 
ومنقحـــة.- أبـــو ظـــي: مكتبة الفقيـــه، 1436 هـ، 2 مج 

)1184 ص(.
صـــدرت الطبعـــة األوىل منـــه يف مصـــر عـــام 1370 هــــ، مـــع 
كتاب: املواهب السنية يف الوصول إىل املقامات اإلحسانية/ 

حممود ســـامي.

رايض الصاحلـــني وحتفـــة املتقـــني/ عبدالرحـــن بـــن حممـــد 
حبيـــب  هللا  بريـــك  حتقيـــق  هــــ(؛   875 )ت  الثعالـــي 
التيندويف.- اجلزائر: دار الوعي، 1436 هـ، 538 ص.

كتاب يف الوعظ والتصوف وأحوال الربزخ واآلخرة.
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خـــطُّ املصاحـــف/ اتج القـــراء حممـــود بـــن حـــزة الكرمـــاين 
)ت 505 هــــ(؛ حتقيـــق غـــامن قـــدوري احلمـــد.- دمشـــق: 
دار الغواثين للدراسات القرآنية، 1436 هـ، 184 ص.
وهـــذه طبعـــة اثنية للكتاب، كمـــا يف مقدمته اجلديدة، وتتميز 
عـــن األوىل مبراجعتهـــا على نســـخة خطيـــة جديدة. وصدرت 

األوىل عام 1433 هـ.
وأشـــري إىل أن الكتـــاب قـــدم أيًضـــا يف رســـالة ماجســـتري دراســـة 
وتقيًقا إىل اجلامعة اإلســـالمية ابملدينة املنورة عام 1434 هـ.

جامع أســـانيد ابن اجلزري/ دراســـة وحتقيق أحد بن حود 
الرويثـــي.- بـــروت: مؤسســـة الضحـــى للطباعة والنشـــر؛ 

املدينـــة املنـــورة: دار املأثـــور، 1436 هـ، 295 ص.

شـــرح اجلزرية، املســـمى القواعد املفِهمة يف شـــرح اجلزرية 
مـــة/ أليب عبـــدهللا حممـــد بـــن علـــي بـــن يوســـف بـــن  املقدِّ
ايلوشـــة املالكـــي التونســـي )ت 1314 هــــ(؛ حتقيق حممد 
حممـــود عبيـــد حاد.- القاهـــرة: دار ابن كثـــر: دار املاهر 

ابلقـــرآن، 1434 هــــ، 182 ص.
أشـــار احملقـــق إىل طبعتـــه الرابعـــة بنشـــر وتصحيـــح عبدالواحـــد 
بن إبراهيم املارغين.- تونس: مطبعة ســـوق البالط، 1357 

هـ، 70 ص.
وقـــد جـــاء عنـــوان الطبعـــة اجلديـــدة علـــى الغـــالف هكـــذا: 
القواعد املفِهمة يف شـــرح اجلزرية املقدِّمة )املســـمَّى شـــرح ابن 

ايلوشة(.

مقدمـــة علـــم احلديـــث/ عبدالوهـــاب بـــن أحـــد الشـــعراين 
)ت 973 هـ(؛ دراســـة وحتقيق يوسف رضوان اللكود.- 

عّمـــان: دار الفتـــح، 1437 هــــ، 352 ص.
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إلصـــاق ُعـــوار اهلَوس مبـــن مل يفهم االضطـــراب يف حديث 
البســـملة عـــن أنـــس/ شـــهاب الديـــن أحـــد بـــن حممـــد بن 
حجـــر اهليتمـــي )ت 974 هــــ(؛ حتقيـــق عبدالرحـــن بـــن 
أحد آل عبدالقادر.- عّمان: أروقة للدراســـات والنشر، 

1436 هــــ، 376 ص.

الدرايـــة يف ختريـــج أحاديـــث اهلدايـــة/ أحـــد بـــن علـــي بـــن 
حجـــر العســـقالين )ت 852 هــــ(؛ حققه وخـــرَّج أحاديثه 
وصنـــع فهارســـه توفيـــق حممـــود تكلـــة.- إســـتانبول: دار 

اللبـــاب، 1437 هــــ، 3 مـــج.
ســـبق تقيـــق الكتـــاب، لكـــن جاء تـــت عنوان هـــذه الطبعة: 
يطبـــع حمقًقـــا عن نســـخة احلافظ ابن حجر الـــيت كتبها خبطه، 

وعـــن نســـخة اثنية خبط تلميـــذه البقاعي.

أمســـاء املكنِّـــني مـــن رجـــال الصحيحـــني/ حممد بـــن هارون 
املغـــريب )ق 9 هــــ(؛ حتقيـــق مهنـــا حـــد املهنـــا.- عّمـــان: 

أروقـــة للدراســـات والنشـــر، 1436 هــــ، 260 ص.
مل يقف احملقق على ترمجة ملؤلفه.

أحاديـــث كتـــاب  تفســـر  يف  األحبـــار  العلمـــاء  مناهـــج 
األنوار/ حممد بن أحد بن عبدامللك القيســـي )ت 834 
هــــ(؛ دراســـة وحتقيق علي الغـــزاوي، لطيفة القشـــماري.- 
اجلزائـــر: مركـــز اإلمام الثعالي للدراســـات ونشـــر الراث؛ 
بروت: دار ابن حزم، 1436 هـ، 4 مج )أصله رســـالتا 

دكتوراه(.
ـــنية« حملمد بن  ـــنية يف األلفاظ السُّ شـــرح لكتاب » األنوار السَّ

أمحد بن جزي الكليب )ت 741 هـ(.
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لوامـــع األنـــوار يف األدعيـــة واألذكار/ شـــهاب الديـــن أحد 
بـــن حممـــد القســـطاّلين )ت 923 هـ(؛ حتقيق حممد شـــايب 
شـــريف.- بروت: دار ابن حزم، 1437 هـ، 454 ص. 

ُجـــزيء من فهرســـة أيب حممد عبـــدهللا ]بن حممد[ احَلْجري 
السبي، املتوىف سنة 591 هـ/ قرأه وعلق عليه عبدالعزيز 
الكتانيـــة،  احلديـــث  دار  بـــروت:  طنجـــة؛  الســـاوري.- 

1436 هــــ، 244 ص.

نغبـــة الظمـــآن مـــن فوائد أيب حيـــان/ أثر الديـــن أبو حيان 
حممـــد بـــن يوســـف بـــن حيـــان األندلســـي )ت 745 هـ(؛ 
عناية خالد بن حممد املختار الســـباعي.- طنجة؛ بروت: 

دار احلديـــث الكتانيـــة، 1436 هـ، 139 ص.
والنغبة: اجلرعة.

بـــذل القـــوة يف حـــوادث ِســـين النبـــوة/ حممـــد هاشـــم بـــن 
عبدالغفـــور الســـندي )ت 1174 هــــ(؛ دراســـة وحتقيـــق 
أيب الـــربكات حـــق النـــي الســـندي.- عّمـــان: دار الفتـــح، 

1437 هــــ، 833 ص.
ـــا يف موضوعه  كتـــاب يف الســـرية النبويـــة، ال يـــزال مرجًعا مهمًّ
لدى مشـــايخ بالد الســـند، وقد طبع أواًل ابهتمام أمري أمحد 
العباسي السندي، تت إشراف جلنة إحياء األدب السندي 

يف حيدر آابد بباكســـتان عام 1386 هـ.
ويتميـــز التحقيـــق اجلديـــد مبيـــزات مجيلـــة، منهـــا ذكـــر مؤلَّفات 
الســـرية النبويـــة يف شـــبه القـــارة اهلنديـــة، وقـــد بلغـــت )60( 

. اًب كتا

املدخـــل إىل كتـــاب الشـــفا: وهـــو اتريـــخ مفصـــل لكتـــاب 
الشـــفا ]للقاضـــي عياض[ وما كتب حوله ونســـخه وعناية 
األمـــة احملمديـــة به/ حممـــد عبداحلي بـــن عبدالكبر الكتاين 
)ت 1382 هــــ(؛ اعتـــىن بـــه خالـــد بـــن حممـــد املختـــار 
الكتانيـــة،  احلديـــث  دار  بـــروت:  طنجـــة؛  الســـباعي.- 

1436 هــــ، 311 ص.
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عمـــدة املريد شـــرح جوهـــرة التوحيد: وهو الشـــرح الكبر 
للناظـــم اإلمـــام برهـــان الديـــن أيب األمـــداد إبراهيـــم ]بـــن 
حســـن[ اللقـــاين، املتوىف ســـنة 1041 هـ/ حتقيـــق واعتناء 
اإلدريســـي،  أحـــد  عبداملنـــان  الباحثـــني:  مـــن  جمموعـــة 
جـــادهللا بســـام صـــاحل، حممـــد يوســـف إدريس، هبـــاء أحد 
اخلاليلـــة.- عّمـــان: دار النور املبـــني، 1437 هـ، 4 مج 

ص(.  2300(
كتـــب أعـــاله: يطبـــع ألول مـــرة كامـــاًل ومقابـــاًل علـــى أربـــع 

خمطوطـــات.

املعـــارف يف شـــرح الصحائـــف/ مشـــس الديـــن حممـــد بـــن 
أشـــرف الســـمرقندي )ت 690 هـ(؛ حتقيق عبدهللا حممد 
إمساعيـــل، نظـــر حممـــد عيـــاد.- القاهرة: املكتبـــة األزهرية 

للـــراث، 1437 هــــ، 2 مـــج )1528 ص(.
الـــكالم  وســـبق أن ُحقـــق األصـــل: الصحائـــف اإلهليـــة )يف 

للســـمرقندي.  والفلســـفة( كالمهـــا 

أســـئلة جنـــم الدين الكاتي عـــن املعامل لفخـــر الدين الرازي 
مـــع تعاليـــق عـــز الدولـــة بـــن كمونـــة/ حتقيـــق وتقـــدمي زابينة 
امشيتكـــة، رضا بورجـــوادي.- بروت: منشـــورات اجلمل، 

1437 هــــ، 448 ص.
ســـبق تقيـــق »معـــامل أصـــول الديـــن«، و«املعـــامل يف أصـــول 
الفقـــه« حمققـــني، كالمهـــا لفخـــر الديـــن حممد بن عمـــر الرازي 
)ت 606 هــــ(، ومهـــا مًعـــا يف هـــذا الكتـــاب، مـــع حواشـــي 
جنـــم الديـــن علـــي بـــن عمـــر الكاتـــيب القزويـــين )ت 675 هـ(، 
وتعليقـــات عـــز الدولـــة ســـعد بـــن منصـــور بـــن كمونـــة  )ت 

683 هــــ(.

وحتقيـــق  دراســـة  ضـــوء  آبراء صوفيـــة يف  قضـــااي كالميـــة 
»القواعـــد الكشـــفية املوضحـــة ملعـــاين الصفـــات اإلهليـــة« 
لإلمـــام الشـــعراين/ دراســـة وتقـــدمي وحتقيـــق أســـامة فخري 
اجلنـــدي.- عّمان: مؤسســـة الوراق للنشـــر: عمـــاد الدين 

للنشـــر، 1437 هــــ، 515 ص.
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تقيـــق للكتـــاب املذكـــور، للعالمـــة املتصـــوف عبدالوهاب بن 
أمحد الشـــعراين )ت 973 هـ(، تســـبقه دراسة يف )88( ص. 

وليـــت احملقـــق ترك العنـــوان كما هو. 

احلكـــم ابلعـــدل واإلنصاف الرافع للخـــالف فيما وقع بني 
بعـــض فقهـــاء سجلماســـة مـــن االختـــالف يف تكفـــر مـــن 
أقـــرَّ بوحدانيـــة هللا وجهـــل بعض ما له مـــن األوصاف/ أبو 
ســـامل عبـــدهللا بن حممـــد العياشـــي )ت 1090 هـ(؛ حتقيق 
عبدالعظيـــم صغـــري.- الرابط: وزارة األوقاف والشـــؤون 

اإلســـالمية، 1436 هــــ، 2 مج )620 ص(.

للمانويـــة  امللتبـــس  الـــراث  اخلراســـاين:  املقنَّـــع  أقنعـــة 
واملزدكيـــة والزندقـــة يف اإلســـالم، مـــع حتقيق كتـــاب »الرد 
على الزنديق اللعني« للقاســـم الرســـي.- بـــروت؛ بغداد: 

منشـــورات اجلمـــل، 1437 هــــ، 254 ص.

كتـــاب »الـــرد علـــى الزنديـــق اللعـــني« عنوانـــه الكامـــل علـــى 

املخطـــوط هـــو »الرد علـــى الزنديق اللعني ابن املقفع«، ولكن 
احملقـــق يـــرى أنـــه مصحَّف من »املقنَّع« )ت 163 هـ(، فالرد 
موجـــه إليـــه وليـــس إىل ابـــن املقفـــع )ت 142 هــــ(، وأن يـــًدا 

متأخـــرة بعـــد عصـــر املؤلـــف هـــي الـــيت أحدثت هـــذا التغيري.
وأشـــار إىل طبعة روما للكتاب ســـنة 1346 هـ )1927 م( 

الـــيت حققها ميكائيـــل أجنلو جويدي.
وأشـــري أيًضـــا إىل الكتـــاب الصـــادر بعنـــوان »الدليل الكبري يف 
الـــرد علـــى الزاندقـــة وامللحديـــن« للرســـي نفســـه، الـــذي صدر 
بتحقيـــق إمـــام حنفـــي عبـــدهللا، يف القاهـــرة عـــام 1420 هــــ، 

فلعـــل لـــه عالقـــة ابلكتاب.
واملؤلـــف )القاســـم بـــن إبراهيـــم الرســـي، ت 246 هــــ( مـــن 

الزيديـــة.

الســـواك ومـــا أشـــبه ذاك/ عبدالرحـــن بن إمساعيـــل بن أيب 
شـــامة املقدســـي )ت 665 هــــ(؛ حتقيـــق ســـيد بـــن حممـــد 
حافـــظ، فتحـــي يوســـف املصـــري.- الفيـــوم، مصـــر: دار 

الفـــالح، 1437 هـ.
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حـــق املعرفـــة وحســـن اإلدراك مبـــا يلـــزم يف وجـــوب الفطر 
الديـــن  بـــن هبـــاء  الديـــن ]هـــارون[  واإلمســـاك/ شـــهاب 
بـــن  لـــؤي  حتقيـــق  هــــ(؛   1306 )ت  القـــّزاين  املرجـــاين 
عبدالـــرؤوف اخلليلـــي.- عّمان: دار الفتـــح، 1437 هـ، 

ص.  365
يليه للمؤلف نفسه وابلتحقيق السابق:

الفوائـــد املهمة واملوائد املتمة املتعلقة بعلم القرآن - 
ورسم مصاحف عثمان.

احلق املبني يف حماسن أوضاع الدين.- 

رّد حممـــد بـــن ربيعـــة على أحد بن منقور يف مســـألة احلكم 
علـــى املدَّعـــى عليـــه غيابيًّـــا ســـنة 116 هــــ/ راجعـــه وعلق 
الـــرايض: دارة  بـــن عبدالرحـــن احلنيحـــن.-  عليـــه أميـــن 

امللـــك عبدالعزيـــز، 1436 هــــ، 197 ص.

بداية املبتدي/ علي بن أيب بكر املرغيناين )ت 593 هـ(؛ 
حتقيـــق ســـائد بكداش.- لندن: مؤسســـة الفرقـــان للراث 
اإلســـالمية،  املخطوطـــات  دراســـات  مركـــز  اإلســـالمي، 

1437 هــــ، 734 ص.

أشـــهر متـــون الفقـــه احلنفـــي. ذكـــر احملقـــق أنـــه بقـــي إىل اآلن 
بعيـــًدا عـــن األنظار، ومتنـــاول الفقهاء الكبـــار، وبدون خدمة 

علميـــة، وتقيـــق لنصـــه الصحيـــح الكامل.
قـــال: وممـــا يؤســـف لـــه أنـــه مل يتـــم االعتمـــاد يف طبعتـــه القدمية 
علـــى أصـــول خطيـــة لـــه، بـــل طبـــع نصـــه فيهـــا مبتـــورًا انقًصـــا 

ا... جدًّ
ـــر هللا يل وهلل احلمـــد إحيـــاء هـــذا الكتـــاب والعنايـــة  وقـــال: يسَّ
بـــه وإخـــراج نصـــه الصحيـــح الكامـــل بدون زايدة ]من شـــرحه 
اهلدايـــة[ علـــى مثـــاين نســـخ خطيـــة للكتـــاب، أقدمهـــا بتاريـــخ 

هـ.  633

األجنـــاس يف فـــروع الفقه احلنفـــي/ أحد بن حممد بن عمر 
اجلرجاين الناطفي )ت 446 هـ(؛ ترتيب أيب احلسن علي 
بـــن حممـــد اجلرجـــاين؛ حتقيـــق عبدهللا بـــن ســـعد الطخيس، 
كـــرمي بـــن فـــؤاد اللمعـــي.- املدينـــة املنـــورة: دار املأثـــور، 

1437 هــــ، 2 مج.

ليـــس هـــو كتاب »األجناس« الذي وضعه مؤلفه الناطفي يف 
صورتـــه األصليـــة، بل علـــى ترتيب اجلرجاين، الـــذي رتبه على 
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نســـق كتـــاب الـــكايف للحاكـــم الشـــهيد )ت 334 هــــ(. وهـــو 
مـــن الكتـــب املهمـــة يف الفقه احلنفي، وفيـــه )196( جنس.

وبـــنيَّ فيـــه أقـــوال األئمة الثالثة أيب حنيفة وأيب يوســـف وحممد 
بن احلسن.

واهتم بذكر الفروق والضوابط الفقهية.
ومل يبـــني احملققـــان معـــىن )األجنـــاس( يف الفقـــه، وذكرا أهنما مل 

يقفـــا علـــى ترمجـــة مرتب الكتاب اجلرجـــاين )ص31(.
قلـــت: وعنـــوان كتـــاب الناطفـــي هـــو »األجنـــاس والفـــروق« 
كمـــا نـــص علـــي ابـــن أيب الوفـــاء القرشـــي يف كتابـــه اجلواهـــر 

.298/1 املضيـــة 

تذكـــرة الغافـــل وتعليم اجلاهل/ حممد بن أحد بن عيســـى بن 
فنـــدار عظـــوم )ت بعـــد 889 هــــ(؛ حتقيـــق أيب الفضل أحد 
بـــن علـــي الدمياطي.- الـــدار البيضاء: مركز الـــراث الثقايف 

املغـــريب؛ بـــروت: دار ابن حزم، 1437 هــــ، 728 ص.
كتاب يف الفقه املالكي.

خطـــط الســـداد والرشـــد شـــرح نظـــم مقدمـــة ابـــن رشـــد يف 
الفقـــه املالكـــي/ حممـــد بن إبراهيـــم التتائـــي )ت 942 هـ(؛ 
حتقيـــق أحـــد مصطفـــى قاســـم الطهطـــاوي.- بـــروت: دار 

ابـــن حـــزم، 1437 هــــ، 629 ص.
نســـخ  ســـبع  علـــى  مـــرة  »حيقـــق ألول  العنـــوان  أدىن  كتـــب 
خطيـــة«، وقـــد صـــدر عـــن دار الكلمة ابلقاهـــرة عام 1434 

هــــ بتحقيـــق خالـــد حســـن جـــاد، 364 ص.

حاشـــية ابـــن نصر هللا علـــى كتاب احملرر للمجـــد بن تيمية 
)كتـــاب الفرائـــض والعتـــق والصـــداق(/ أحـــد بـــن نصـــر 
هللا البغـــدادي )ت 844 هــــ(؛ حتقيـــق عبـــدهللا بـــن ســـعد 
بـــن فـــؤاد اللمعـــي.- املدينـــة املنـــورة؛  الطخيـــس، كـــرمي 

الـــرايض: دار املأثـــور، 1437 هــــ، 2 مـــج.
املبـــني يف العنـــوان أنـــه تقيـــق لثالثـــة موضوعـــات فقـــط مـــن 
الكتاب، ومل يتحدث احملققان عن ذلك يف مقدمة التحقيق، 
ســـوى مـــا ورد يف أول املقدمـــة »حـــىت لـــو كمـــل هـــذا الكتاب 

لـــكان مغنيًـــا عـــن مجيع شـــروح وحواشـــي كتـــاب احملرر«.
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فيفهـــم منـــه أن املؤلـــف مل يكمـــل كتابـــه، وأن التحقيـــق هـــو 
جلميـــع مـــا هـــو موجـــود مـــن الكتـــاب.

وأشـــري يف املقدمـــة إىل ابحثـــني مـــن جامعـــة أم القـــرى حققـــا 
قســـم الفرائـــض يف هـــذا الكتـــاب، أو بعضـــه؟

لواقـــح األســـرار ولوائـــح األنوار )من معارف الشـــيخ حميي 
الديـــن ابن عـــريب(/ مجعه إمساعيل بن عبدهللا بن ســـودكني 
)ت 646 هــــ(؛ حتقيـــق عبدالباقي مفتاح.- دمشـــق: دار 

نينـــوى، 1436 هـ، 247 ص.

شـــرح املعـــارف الغيبية يف شـــرح العينية للجيلـــي/ عبدالغين 
بـــن إمساعيل النابلســـي )ت 1143 هــــ(؛ حتقيق عاصم بن 
إبراهيم الكيايل.- بروت: كتاب، 1434 هـ، 158 ص.

ذكـــر احملقـــق أنـــه ينشـــر حمقًقـــا ألول مـــرة... وقد ســـبق تقيقه 
منـــذ عام 1408 هــــ، بعنوان: 

قصيـــدة النـــادرات العينية للجيلي مع شـــرح النابلســـي/ تقيق 

وتقـــدمي يوســـف زيـــدان.- بـــريوت: دار اجليـــل، 1408 هــــ، 
208 ص.

كمـــا أن العنـــوان يوهـــم أن هـــذا شـــرح لــــ »املعـــارف الغيبية«! 
وليـــس هـــو كذلـــك، فـــال لـــزوم لكلمة )شـــرح(.

الـــرد علـــى مـــن اختـــذ الشـــطح والرقـــص عبـــادة/ إبراهيـــم 
بـــن هـــالل السجلماســـي )ت 903 هــــ(؛ حتقيـــق عبـــدهللا 
اهلـــاليل.- حمافظـــة الشـــرقية، مصـــر: دار العلـــوم واحلكم، 

1435 هــــ، 160 ص.

الفلسفة

الفيـــوض اإلهليـــة بشـــرح األلفيـــة الورديـــة يف علـــم التعبر/ 
زيـــن الديـــن عبدالـــرؤوف بـــن علـــي املنـــاوي )ت 1031 
هــــ(؛ حتقيق عبدهللا عبدالعزيـــز أمني.- عّمان: دار الفتح، 

1437 هــــ، 416 ص.
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لوامـــع األســـرار شـــرح مطالع األنـــوار يف املنطـــق/ القطب 
التحتـــاين حممـــد بـــن حممـــد الـــرازي )ت 766 هــــ(؛ حتقيق 
حمفوظ أيب بكر معتومة.- القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 

1436 هـ، 610 ص.

اللغة

األعمال الكاملة للعالمة حممد بن أيب القاســـم البوجليلي 
موســـاوي.-  نبيـــل  وحتقيـــق  دراســـة  هــــ(/   1314 )ت 

اجلزائـــر: دار زمـــورة، 1436 هــــ، 4 مـــج.
األجـــزاء الثالثـــة األوىل منها: نور الســـراجي يف إعراب مقدمة 

الصنهاجي. يعين اآلجّرومية.
واجلزء الرابع عنوانه: رسائل يف النحو، وهي أربع:

املبنيات.- 
الكالم على املبنيات.- 
سؤال وجواب حول إعراب اسم اإلشارة.- 
حقائق اآلجّرومية.- 

شـــرح اجلاربـــردي علـــى الشـــافية/ حتقيـــق عثمـــان غزال.- 
القاهـــرة: املكتبـــة األزهريـــة للـــراث، 1436 هــــ، 2 مـــج 

ص(.  1375(
شـــرح فخر الدين أمحد بن احلســـن اجلاربردي )ت 746 هـ( 

عل الشـــافية يف الصرف البن احلاجب )ت 646 هـ(. 

ثـــالث رســـائل يف علـــم الصـــرف/ حتقيـــق حممـــد صغـــري 
احملمديـــة  الرابطـــة  تطـــوان:  السجلماســـي.-  ]الفيـــاليل[ 
للعلمـــاء، مركـــز أيب الربيـــع الســـبي للدراســـات اللغويـــة 

هــــ، 126 ص. األدبيـــة، 1436 
وهي:

رســـالتان يف اجلـــواب عـــن أســـئلة أيب عبـــدهللا حممـــد - 
بـــن عمـــر بـــن مخيـــس  )ت 708 هــــ(/ أبـــو العبـــاس أمحد بن 
عبدالعزيز اهلاليل )ت 1175 هـ(، حممد بن التهامي الوزاين 

)ت 1311 هــــ(.
شـــرح نظـــم أيب العبـــاس اهلـــاليل يف حكـــم آخر الفعل - 

املعتـــل الـــالم/ أمحـــد بـــن املعطي التـــاديل )ت 1204 هـ(.
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األدب

بـــن حممـــد مشـــس  الفضـــل جعفـــر  كتـــاب اآلداب/ أليب 
اخلالفـــة )ت 622 هــــ(؛ اعتـــىن بـــه عبدالرحـــن بن انصر 
الســـعيد.- عّمـــان: أروقـــة للدراســـات والنشـــر، 1436 

هــــ، 2 مج.
ســـبق أن نشـــرته مكتبـــة اخلاجنـــي ابلقاهـــرة عـــام 1349 هــــ، 
وأشـــري يف صفحـــة العنـــوان إىل أنـــه عـــين بتصحيحـــه وضبـــط 

ألفاظـــه وتفســـريها حممـــد أمـــني اخلاجنـــي.
وذكـــر احملقـــق اجلديـــد املآخـــذ علـــى تلـــك الطبعـــة، منهـــا أن 
عـــدد الفقرات النثرية الســـاقطة منهـــا )118( فقرة. وأن عدد 
األبيـــات الشـــعرية املفـــردة فيهـــا )319( بيتًـــا، بينما هي عنده 

)787( بيتًـــا، وهكذا..

نفائـــس األعـــالق يف مآثـــر العشـــاق/ ســـراج الديـــن أبـــو 
احلســـن علي بن ســـعيد بن حامة املغريب )ت 604 هـ(؛ 
دراســـة وحتقيـــق هـــدى وائـــل عامـــر.- بـــروت: املؤسســـة 
العربية للدراســـات والنشر، 1436هـ، 479 ص )أصله 

رســـالة دكتوراه(.

التاريخ والراجم

غرائـــب االغـــراب ونزهـــة األلبـــاب/ أليب الثنـــاء شـــهاب 
الدين حممود بن عبدهللا اآللوسي )ت 1270 هـ(؛ تقدمي 
عباس العزاوي؛ شـــرحه ووضع حواشـــيه وفهارســـه إبراهيم 
مشـــس الديـــن.- بـــروت: الـــدار العربيـــة للموســـوعات، 

1436 هــــ، 584 ص.
ذكـــر الناشـــر يف املقدمـــة أنـــه يطبـــع ألول مـــرة، وقـــد طبعتـــه 

مطبعـــة الشـــابندر يف بغـــداد عـــام 1327 هــــ.
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مطالـــع األفـــراح والتهـــاين وبلوغ اآلمال واألمـــاين يف ترمجة 
الشـــيخ عبداحلـــي الكتـــاين ]ت 1382 هــــ[، أو طلـــب 
اإلمـــداد مـــن رب العبـــاد يف ترمجـــة الشـــيخ أيب اإلســـعاد/ 
عمر بن احلســـن الكتاين احلســـين )ت 1370 هـ(؛ حتقيق 
خالـــد بـــن حممـــد املختـــار البـــّداوي الســـباعي.- طنجـــة؛ 
بـــروت: دار احلديـــث الكتانيـــة، 1436 هـ، 682 ص.

وأصحابـــه  مالـــك  نظـــراء  عـــن  واحلـــكاايت  التســـمية 
وأصحـــاب أصحابـــه/ أليب العبـــاس الوليد بن بكر الَغمري 
السرقســـطي )ت 392 هــــ(؛ حتقيـــق رضـــوان بـــن صـــاحل 
احلصـــري.- الـــرابط: الرابطـــة احملمدية للعلمـــاء، 1436 

هــــ، 200 ص.
يليـــه للمؤلـــف نفســـه: ذكر فهرســـة الكتـــب املصنفة على 

مذهب أهـــل املدينة.
وهو يف تراجم الفقهاء املالكية وبيان كتبهم.

الصـــادح بشـــهي النغـــم علـــى أفنان ترمجة شـــيخ اإلســـالم 
وويل النعـــم/ أليب الثنـــاء حممـــود بـــن عبدهللا اآللوســـي )ت 
1270 هــــ(؛ اعتـــىن به ذاكر عودة حادي.- عّمان: دار 

النـــور املبـــني، 1436 هـ، 335 ص.
هو نفســـه الذي ســـبق تقيقه بعنوان: عارف حكمة: حياته 
النغـــم يف ترمجـــة شـــيخ اإلســـالم عـــارف  ومآثـــره، أو شـــهي 
احلكـــم. ويعـــين عـــارف حكمـــت رمحـــه هللا )ت 1275 هــــ(، 

حققـــه حممـــد العيد اخلطـــراوي.

خبـــااي الـــزوااي فيمـــا يف الرجال مـــن البقااي/ شـــهاب الدين 
أحد بن حممد اخلفاجي )ت 1069 هـ(؛ حتقيق ودراســـة 
حممـــد مســـعود أركـــني؛ اعتـــىن بـــه حممـــد أديب اجلـــادر.- 

دمشـــق: جممـــع اللغـــة العربية، 1436 هــــ، 902 ص.
وهـــو تراجـــم األدابء والشـــعراء والعلمـــاء يف زمـــن املؤلف، يزيد 
عددهـــم علـــى )150( مـــن األقطـــار العربيـــة وبـــالد الـــروم يف 

العصـــر العثمـــاين، وأكثره شـــعرهم.
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اإلحتاف يف نسبة آل األشراف/ عمر آغا بن يوسف آغا 
النمر النابلســـي )ت بعد 1082 هـ(؛ حتقيق ســـليمان بن 
خالـــد صليعـــي احلراكي.- الـــرايض: دار الوراق، 1437 

هـ.
طبـــع آبخـــر: غايـــة املهتـــم يف مســـألة الشـــرف من جهـــة األم/ 

للمحقـــق الســـابق، ص 317 – 590.

خمتصـــر اتريـــخ مكـــة املشـــرَّفة شـــرَّفها هللا تعـــاىل لإلمام أيب 
الوليـــد األزرقـــي/ اختصـــار تقـــي الديـــن حيىي بـــن حممد بن 
الكرمـــاين )ت 833 هــــ(؛ حتقيـــق عبدالقـــادر بـــن حممـــد 
لشـــؤون  العامـــة  الرائســـة  املكرمـــة:  مكـــة  الغامـــدي.- 
املســـجد احلرام واملســـجد النبـــوي، مركز البحـــث العلمي 

وإحيـــاء الـــراث اإلســـالمي، 1437 هــــ، 526 ص.
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كتب مفيدة

مناهـــج التفكـــر املوصلـــة للحقائـــق الشـــرعية والكونيـــة/ 
جعفـــر شـــيخ إدريـــس.- الـــرايض: مركـــز البيـــان للبحوث 

والدراســـات، 1437 هــــ، 267 ص.

لكل علم منهج يســـلكه دارســـوه للوصول إىل حقائقه، ســـواء 
أكان العلـــم طبيعيًّـــا أو إنســـانيًّا. وملـــا كان ديننـــا قائًمـــا علـــى 
العلـــم، فـــإن أول مـــا ينبغي علـــى من يريد أن يهتدي هبداه أن 

يعـــرف الطريـــق املؤديـــة إىل ذلك اهلدى.
وألن املنظـــور الغـــريب للعلـــم لـــه أتثـــري فكـــري كبري علـــى العامل، 
مبـــا يف ذلـــك العامل اإلســـالمي، فقد جـــاء هذا الكتاب لتجلية 

التصـــور اإلســـالمي ملصادر العلم ووســـائله ومناهجه.
وأصـــل الكتـــاب مقـــاالت وحبـــوث وحماضـــرات كتبهـــا وألقاها 
املؤلـــف علـــى مـــدى ســـنوات عديـــدة، أذكر أوهلـــا عندما كان 
أســـتاًذا يف املعهـــد العـــايل للدعـــوة اإلســـالمية التابـــع جلامعـــة 
اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية، الـــذي تـــول فيمـــا بعـــد 
إىل )كليـــة الدعـــوة واإلعـــالم(، فقـــد قـــررت إدارة املعهد مادة 
جديـــدة بعنـــوان )منهـــج التفكـــري اإلســـالمي(، وأســـندته إىل 
األســـتاذ جعفـــر، فدخـــل علـــى الطلبـــة – وكنـــت منهم – حنو 
عـــام 1403 هــــ، وذكـــر أنـــه قـُـــّرِرت هذه املـــادة وال يعرف هلا 
مصـــدرًا أو منهًجـــا، وأنـــه ســـيجتهد يف مجـــع تدريســـها مـــن 

فهمـــه 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.- 

موســـوعة حماســـن اإلســـالم ورّد شـــبهات اللئـــام/ أحد بن 
سليمان أيوب وخنبة من الباحثني؛ فكرة وإشراف سليمان 
الدريـــع.- الكويـــت: دار إيالف الدوليـــة؛ القاهرة: توزيع 
دار العلـــم للبحـــث العلمـــي وحتقيق الـــراث، 1436 هـ، 

12 مج.

موســـوعة رائعـــة، امتـــدَّ العمـــل فيها حنو مخس ســـنوات، وفيها 
رّد علـــى أهـــم ما يثار حول اإلســـالم من شـــبهات، أبســـلوب 
علمـــي، بعـــد تتبعهـــا مـــن مصادرهـــا، يف الكتـــب واجملـــالت 
واملراجـــع املعنيـــة ابألمـــر، ومواقع يف الشـــبكة العاملية، وجاءت 

يف )18( جملـــًدا، مث اختصـــرت يف )12( جملـــًدا.
وقسمت املوسوعة إىل عشرة أقسام، هي: 

قسم شبهات العقيدة.- 
القرآن وعلومه.- 
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السنة وعلومها.- 
األنبياء والنيب حممد صلى هللا عليه وسلم.- 
زوجات النيب صلى هللا عليه وسلم.- 
الصحابة.- 
الفقه.- 
املرأة.- 
اللغة.- 
شبهات اإلعجاز العلمي.- 

القـــرآن/ حممـــد خـــر رمضـــان  البيـــان فيمـــا يركِّـــز عليـــه 
إلكـــروين(. )كتـــاب  ص   28 هــــ،   1437 يوســـف، 

يقـــول مؤلفـــه: عنـــَد تفســـرِي كتـــاِب هللِا تعـــاىَل، كنـــُت أالحـــُظ 
أنَّ هناَك آايٍت تتكرَُّر يف الســـورِة نفِســـها أو يف ســـوٍر أخرى، 
ابأللفـــاِظ نفســـها، أو أبلفـــاٍظ وصيـــٍغ قريبـــٍة منهـــا، وهـــو معىن 
مـــا يَـــرُِد مـــن قولِه تعـــاىل: }َوَلَقْد َصرَّفـَْنا لِلنَّاِس يف َهــــَذا اْلُقْرآِن 
ِمـــن ُكلِّ َمثَـــٍل فَـــَأَب َأْكثـَـــُر النَّاِس ِإالَّ ُكُفورًا{ ]ســـورة اإلســـراء: 
98[، وكنـــُت أكتـــُب تعليقـــاٍت حـــوَل ذلـــك، وأحتفُظ هبا. 

ومـــن املؤكـــد أن التكـــرار فيـــه فائـــدة، بـــل ال بـــد منـــه، ألن 
اإلنســـان كثـــري النســـيان، وكثـــري االنشـــغال ابلدنيـــا ومهومهـــا 
علـــى  والرتكيـــز  للتذكـــري،  التكـــراُر  فيـــأيت  فيهـــا،  ومصاحلـــِه 
املوضوعـــات املهمـــة املؤثـــرة يف حيـــاة اإلنســـان ومســـتقبله يف 
اآلخـــرة، وقـــد أمـــر هللا اإلنســـان أن يكـــرر الصالة لئال ينســـى 
ربـــه، فهـــي مخـــس يف اليـــوم والليلـــة... وغري ذلك ممـــا ُيالحُظ 

يف أمـــور الرتبيـــة والتعليـــم.
وتكـــراُر الشـــيِء يعـــين الرتكيـــَز عليـــه، ولفـــَت النظـــِر إليـــه أكثَر 

ـــَخ يف الذهـــن، وال يُنَســـى. مـــن غـــريه، ليرتسَّ
وقـــد رأيـــُت أنَّ أكثـــَر مـــا يكررُه القـــرآُن وينبُِّه إليـــِه ويركُِّز عليه، 
هـــو أربعـــُة أمـــور: توحيُد هللا، وطاعته، والتحذيُر من الشـــرك، 

ومن عـــذاِب اآلخرة. 
وهـــذا تذكـــرٌي وتوضيـــٌح لبعـــِض مـــا ركـــَز عليـــِه القـــرآُن الكـــرمِي، 
ممـــا كنـــُت أحتفـــُظ بـــه عنَد تفســـريِه، وليَس هَو دراســـًة شـــاملًة 
ومتكاملـــة، ولكنـــه تذكـــري، وتوجيه، وتعليق، لبعضه، قد يُفيُد 

القـــارَئ إن شـــاَء هللا.

نظريـــة االســـتقرار يف الفقـــه اإلســـالمي/ وســـيلة خلفـــي.- 
بـــروت: دار ابـــن حزم، 1436 هـ، 2 مج )أصله رســـالة 

دكتوراه(.

االســـتقرار هـــو منـــع االضطـــراب واالختالل. وقد شـــكل هذا 
التصـــور الكلـــي العـــام لـــدى األصوليني والفقهـــاء نظرية أثرت 

يف كثـــري مـــن آرائهم.
والتفســـري الـــذي يقدمـــه االســـتقرار أن اإلمجاع مـــا كان ليثبت 
حجـــة يف الشـــرع لـــو مل تســـتقر داللة النصـــوص على حجيته، 

وشـــرط انقراض العصر أساســـه ضمان اســـتقرار اإلمجاع.
ومـــا خـــرج عـــن ضبـــط النصـــوص ال بد له مـــن ضابط حىت ال 
تضطـــرب األحـــكام، ومنـــاط ذلـــك جممـــوع القواعـــد الضابطة 

لنظر املســـتدل.
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وأهـــم مـــا يؤســـس لفكـــرة االســـتقرار يف الفقـــه اإلســـالمي هـــو 
جممـــوع الضوابـــط املرعيـــة عنـــد تنزيـــل األحكام الشـــرعية على 
تصرفـــات املكلفـــني، فهـــي متنـــع اختالهلـــا ابتـــداء، أو تعـــاجل 

حـــاالت االختـــالل إذا وقعـــت.
وجيمـــع هـــذا البحـــث الكثـــري من املســـائل األصوليـــة والقواعد 

والفـــروع الفقهيـــة، وجعلتـــه املؤلفـــة يف ثالثـــة أبواب:
أدلـــة اعتبـــار معـــىن االســـتقرار يف املباحـــث األصوليـــة - 

املتعلقـــة ابلنـــص واإلمجـــاع.
القيـــاس -  اعتبـــار معـــىن االســـتقرار يف مباحـــث  أدلـــة 

واالســـتدالل.
أدلة اعتبار معىن االستقرار يف الفقه اإلسالمي.- 

وأشري إىل رسالة علمية أخرى سابقة يف هذا املوضوع، وهي 
بعنوان:

االســـتقرار يف الفقـــه اإلســـالمي/ عبـــدهللا بـــن أمحـــد الرميح.- 
الرايض: جامعة اإلمام حممد بن ســـعود اإلســـالمية، 1427 

هــــ، 2 مـــج )1155 ورقة( )ماجســـتري(.

أثـــر األجهـــزة الطبيـــة يف العبـــادات: دراســـة فقهيـــة/ إميان 
الصميعـــي،  دار  الـــرايض:  الطويـــرش.-  ســـالمة  بنـــت 

هــــ، 533 ص )أصلـــه رســـالة ماجســـتر(.  1437

اكتفـــت الباحثـــة ببيـــان أحـــكام أبـــرز األجهـــزة التدخليـــة الـــيت 
هلـــا تعلـــق ظاهـــر أبركان العبـــادات، دون غريهـــا مـــن األجهـــزة 
الـــيت ال تصـــل إىل داخـــل جســـم اإلنســـان، كأجهـــزة قيـــاس 

الضغـــط..
ووزعت مباحث الكتاب على أربعة فصول، هي: 

والصـــوم،  الصـــالة،  الطهـــارة، ويف  الطبيـــة يف  األجهـــزة  أثـــر 
واحلـــج.

التنفـــس  جهـــاز  أحـــكام  بيَّنـــت  مثـــاًل  الصـــالة  فصـــل  ويف 
التخديـــر. وجهـــاز  التعويضيـــة،  واألجهـــزة  الصناعـــي، 

ويف الصـــوم ذكـــرت أحـــكام أجهـــزة املناظـــري الطبيـــة، وجهـــاز 
الشـــفط اجلراحـــي، وأجهـــزة مضخـــات احملاليـــل، وجهاز ضخ 
األنســـولني، وأجهزة تطوير األشعة، وجهاز الغسيل الكلوي، 
وجهـــاز التخديـــر، وجهـــاز التنفس الصناعـــي، وأجهزة عالج 

األســـنان، وجهـــاز الغســـل الطيب لأذن.

مســـقطات احلـــدود يف الشـــريعة اإلســـالمية/ إبراهيـــم بـــن 
لنشـــر  اخلـــري  الصنـــدوق  الـــرايض:  احلمـــود.-  انصـــر 
البحـــوث والرســـائل العلميـــة: دار كنوز إشـــبيليا، 1434 

هــــ، 454 ص )أصلـــه رســـالة ماجســـتر(.

يعـــربِّ الفقهـــاء عـــن إســـقاط احلـــدِّ برفـــع العقوبـــة احلدِّيـــة عـــن 
اجلـــاين.

وبـــنيَّ املؤلـــف يف البـــاب األول مـــن كتابـــه املســـقطات العامـــة 
للحـــدود، وهـــي: املســـقطات يف العفـــو، ويف التوبـــة، وتداخل 
احلـــدود، وتقـــادم العقوبـــة، والرجـــوع عـــن اإلقـــرار، وتكذيـــب 
الشـــهادة، واحلـــدود يف دار  إقـــراره، والرجـــوع عـــن  املقـــّر يف 
احلـــرب، واالشـــرتاك يف جرائـــم احلـــدود وأثـــره على اإلســـقاط، 
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والشـــبهات املســـقطة للحـــدود.
ويف الباب الثاين ذكر املسقطات اخلاصة: يف حدِّ الزان )مثل 
امتنـــاع الشـــهود عـــن الرجـــم(، والســـرقة )مثـــل ملكيـــة العـــني 

املســـروقة بعـــد الرفـــع(، والقـــذف )كاللعـــان بـــني الزوجني(.

ســـلطة القاضـــي يف تقديـــر العقوبـــة التعزيريـــة/ عبـــدهللا بن 
حممـــد آل خنـــني.- الـــرايض: دار ابـــن فرحـــون، 1434 

هــــ، 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 احلدَّ يف جنسها.- 
تقيق العقوبة التعزيرية أهدافها.- 
األمن من احليف.- 
كون العقوبة من جنس اجلرمية ما أمكن.- 
كـــون عقوبـــة التعزيـــر مـــن جنـــس العقوبة يف جنســـها - 

مـــن اجلرائـــم مـــا 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.- 

دراســـة  القضائـــي:  احلكـــم  علـــى  الفقهـــي  اخلـــالف  أثـــر 
أتصيليـــة ملناهـــج البـــّت يف املســـائل اخلالفيـــة/ عبداحلميد 
بـــن عبدالســـالم بنعلـــي.- جـــدة: دار األوراق الثقافيـــة، 
رســـالة  )أصلـــه  ص(   1045( مـــج   2 هــــ،   1436

ماجســـتر(.

يـــدور البحـــث يف جمملـــه علـــى موقـــف القاضـــي مـــن البّت يف 
املســـائل اخلالفيـــة، ويهـــدف إىل أتصيل مبـــدأ مراعاة اخلالف 
يف اجملـــال القضائـــي، مـــع ربـــط األحـــكام القضائيـــة مبقاصـــد 
احِلكـــم  اعتبـــار  عـــن  اجملـــردة  واألقـــوال  ابآلراء  ال  الشـــريعة، 

واملقاصـــد.
ووزعت فصول الكتاب ومباحثه على اببني طويلني، مها:

أثـــر اخلـــالف الفقهـــي يف الوقائـــع القضائيـــة وطـــرق - 
اإلثبـــات وموقـــف القاضـــي منـــه.

أثـــر اختـــالف الفقهـــاء يف قواعد احلكـــم القضائي يف - 
الفـــروع الفقهية.

فتاوى ابن ســـحنون: أيب عبدهللا حممد بن عبدالســـالم بن 
ســـعيد القـــرواين املالكـــي، املتـــوىف ســـنة 256 هــــ/ حتقيق 
مصطفـــى حممـــود األزهـــري.- الـــرايض: دار ابـــن القيـــم؛ 

القاهـــرة: دار ابـــن عفـــان، 1434 هــــ، 568 ص.
فتـــاوى علَـــم مـــن أعـــالم عصـــره، فقيـــه املغرب ومفـــيت القريوان 
ابـــن ســـحنون رمحـــه هللا، تشـــتمل علـــى أهـــم وأشـــهر وأنـــدر 
املســـائل اخلالفيـــة والنـــوازل الفقهية اليت ذاعـــت وذاع اخلالف 



88

فيهـــا بـــني رجـــال املذهـــب املالكـــي، وقـــد فاقـــت الــــ )500( 
مسألة. 

وذكـــر احملقـــق أن الكتـــاب يعـــّد مـــن أصول املذهـــب املالكي؛ 
الشتماله على كثري من املسائل املنقولة عن مالك وأصحابه، 

الـــيت ال تـــكاد توجـــد يف غري هذا الكتاب.
وقـــد وضـــع لـــه هـــذا العنـــوان بـــدل » الرســـالة الســـحنونية« أو 
»أجوبة حممد بن ســـحنون« لُيعَلم أهنا رســـالة فقهية متضمنة 

لفتـــاوى فرعيـــة على مذهب اإلمـــام مالك..

قـــرارات اجملامـــع الفقهيـــة يف القضـــااي الطبيـــة والصحيـــة 
املعاصـــرة/ ]إعداد[ عادل عبدالفضيل عيد، الســـيد طلبة 
علـــي.- اإلســـكندرية دار التعليـــم اجلامعـــي، 1437 هـ، 

619 ص.
مُجعـــت فيـــه قـــرارات وفتـــاوى اجملامـــع الفقهيـــة فيما حيتـــاج إليه 
املســـلمون مـــن األحكام الشـــرعية للمســـائل الصحيـــة املعقدة 
واملتعـــددة، والقضـــااي الطبيـــة املتنوعـــة، واعتمـــدت القـــرارات 

واالجتهـــادات اجلماعيـــة لتكـــون أقـــرب إىل الصـــواب.
ترتيبًـــا  ومرتبـــة  مبوبـــة  والفتـــاوى  القـــرارات  هـــذه  وجـــاءت 
موضوعيًّا، ومقســـمة إىل فصل متهيدي وســـبعة أقســـام، هي: 

التعريف ابجملامع الفقهية.- 
القواعد الشرعية يف اجملال الصحي.- 
األحكام املتعلقة ابملرضى.- 
النسل واإلجناب.- 

اهلندسة الوراثية.- 
العمليات اجلراحية.- 
نقل الدم وزراعة األعضاء.- 
التأمني الصحي واملوت.- 

وعلـــق املعـــّدان عليهـــا يف اهلامـــش، مـــع ختريـــج األحاديـــث، 
وتوضيـــح مـــا حيتـــاج إىل إيضـــاح، وتوثيـــق القـــرارات والفتـــاوى 
القـــرارات  لبعـــض  مقـــارانت  وعمـــل  الفقهيـــة،  والقواعـــد 
والفتـــاوى املتضاربـــة واملختلفة يف املوضوع الواحد، والرتجيح، 
اســـتيعاهبا  لتســـهيل  ذهنيـــة،  خرائـــط  يف  صورهـــا  وتلخيـــص 

أحكامهـــا. ومعرفـــة 

العقـــود املســـتقبلية وأحكامها يف الفقه اإلســـالمي/ عاصم 
أحـــد حـــد.- املنصـــورة: دار اليقـــني، 1436 هـ، 272 

ص )أصلـــه رســـالة علمية من جامعة الشـــارقة(.
املاليـــة، وأنواعهـــا، وأمهيتهـــا،  املشـــتقات  فيـــه مفهـــوم  تنـــاول 
مث العقـــود املســـتقبلية: مفهومهـــا، وأســـباب نشـــأهتا، وكيفيـــة 
تنظيمهـــا، واألطـــراف املتعاملـــة فيهـــا، مع إتبـــاع ذلك ابحلكم 

الشـــرعي.
وقـــد عـــّرف املؤلـــف العقـــود املســـتقبلية أبهنـــا العقـــود املؤجلـــة 
البدلـــني، الـــيت تتـــم تســـويتها يف اتريـــخ حمـــدد يف املســـتقبل، 

وجيـــري تداوهلـــا يف أســـواق خمصصـــة لذلـــك.
وذكر أن املســـلمني حازوا الســـبق يف ابب املعامالت اآلجلة، 
عندمـــا تعاملـــوا ابألوراق التجاريـــة، مبـــا متثلـــه مـــن طعـــام حمدد 
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النـــوع والكميـــة ووقـــت التســـليم، كصـــورة مـــن صـــور العقـــود 
اآلجلة.

وذكـــر أن الفوائـــد والوظائـــف الـــيت تؤديهـــا العقـــود املســـتقبلية 
متعـــددة ومتنوعـــة، وتـــؤدي خدمـــات اقتصاديـــة تعجـــز عنهـــا 

عقـــود التجـــارة التقليديـــة.

معايـــر احملاســـبة واملراجعة واحلوكمـــة واألخالقيات: النص 
الكامل ملعاير احملاســـبة واملراجعـــة واحلوكمة واألخالقيات 
ديســـمرب  هــــ،   1437 صفـــر  حـــى  اعتمادهـــا  مت  الـــي 
2015 م/ هيئـــة احملاســـبة واملراجعـــة للمؤسســـات املاليـــة 
دار  توزيـــع  الـــرايض:  املؤسســـة؛  املنامـــة:  اإلســـالمية.- 

امليمـــان، 1437 هــــ، 1247 ص.

معايـــري  و)5(  احملاســـبة،  معايـــري  مـــن  معيـــارًا   )26( يضـــم 
للمراجعـــة، و)7( معايـــري للحوكمـــة، واثنـــني مـــن أخالقيـــات 

الدوليـــة. اإلســـالمية  املاليـــة  للصناعـــة  العمـــل، 

وتقـــدم هـــذه املعايـــري دليـــاًل إرشـــادايًّ لعـــرض القوائـــم املاليـــة 
للمؤسســـات املاليـــة اإلســـالمية واملعاجلـــات احلســـابية جملموعة 
مـــن املنتجـــات والعقود املالية اإلســـالمية، وعمليـــات املراجعة 
اخلارجيـــة للمؤسســـات املاليـــة اإلســـالمية وااللتـــزام واحلوكمـــة 
هـــذه  لـــدى  وإطارهـــا  الشـــرعية  الرقابـــة  وعمليـــة  الشـــرعية 

املؤسســـات.
املعايـــري  مـــن خـــالل برانمـــج تطويـــر  أنـــه  املقدمـــة  وذكـــر يف 
ومراجعتهـــا فقـــد أصدرت اهليئة معيارًا حماســـبيًّا جديًدا بشـــأن 
حســـاابت االســـتثمار والنســـخة املعدلـــة مـــن معيـــار احملاســـبة 

بشـــأن توحيـــد القوائـــم املاليـــة.
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أخبار الكتاب اإلسالمي

املعارف العامة

علم املكتبات املقارن/ مرسي حممود رزق.- اإلسكندرية: 
دار الوفاء، 1437 هـ، 723 ص.

مـــن املوضوعـــات الـــيت عاجلها املؤلف يف كتابـــه: البنية التحتية 
واالعتـــزاز  املكتبـــات  التعليـــم،  ومســـتقبل  املعلومـــات  لتقنيـــة 
ابللغـــة العربيـــة، التحـــول إىل النشـــر اإللكـــرتوين، تكنولوجيـــا 

ومكتبـــة املســـتقبل، ميثـــاق املكتبـــة الرقميـــة العامليـــة..

املعطيـــات العصريـــة وتقييـــم دور املكتبـــات/ وائـــل رفعت 
علـــي حممـــد.- اإلســـكندرية: دار الوفـــاء، 1437 هــــ، 

ص.  687

هـــذه  مـــن  موضـــوع،  يف  فصـــل  فصـــاًل، كل   )23( فيـــه 
املعلومـــات  خدمـــات  املكتبيـــة،  املهنـــة  تطـــور  املوضوعـــات: 
املباشـــرة، اخلطة العامة لنشـــاط املكتبة، نظام املســـتقبل إلدارة 
املكتبات، تقييم دور املكتبة العامة يف ظل املعطيات العصرية 
احلاليـــة، دراســـات املســـتفيدين يف املكتبـــات مـــن مؤسســـات 

املعلومـــات، اإلضـــاءة يف املكتبـــات.

دعـــم األنشـــطة واملهـــارات املكتبيـــة/ وائـــل رفعـــت علـــي 
حممد.- اإلسكندرية: دار الوفاء، 1437 هـ، 703 ص.

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.- 

واحللـــول/  املخاطـــر  اإللكرونيـــة:  الواثئـــق  وحايـــة  أمـــن 
أشـــرف حممـــد عبـــده.- القاهـــرة: دار اجلوهـــرة، 1436 

هــــ، 369 ص.
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ختتلف نظم محاية الواثئق احلكومية يف شكلها التقليدي عن 
تلـــك الـــيت جيـــب توافرهـــا يف ظل نظـــام احلكومـــة اإللكرتونية، 
العتمادها على احلاســـب وشـــبكات االتصال احلديثة. وهذه 
الواثئـــق تتـــاج إىل محايـــة، ومضموهنا اختاذ تدابـــري وإجراءات 
عـــن طريـــق وســـائل إلكرتونية تعطل عمليـــة التعدي على هذه 
املعلومـــات والواثئـــق، ومتنـــع حماولة ســـرقتها عـــن طريق اخرتاق 
نظـــم املعلومـــات، مثل تشـــفري البياانت واملعلومـــات، والتوقيع 

اإللكـــرتوين على الواثئق والســـجالت اإللكرتونية. 
وذكـــر طـــرق احلماية على مســـتوى البناء الفيزيقي، ومســـتوى 
األجهـــزة وشـــبكة املعلومـــات، مث مســـتوى األنظمـــة والربامج، 
أبســـاليب  وختمهـــا  البشـــري،  والعنصـــر  التقنيـــة،  ومســـتوى 

الرقابـــة علـــى أمـــن ومحايـــة الواثئـــق اإللكرتونيـــة.

حليـــة األهـــداب ونزهـــة األلبـــاب يف آاثر مكتبـــة اآلداب/ 
علـــي بـــن إبراهيـــم اهلديـــب.- الـــرايض: دار الصميعـــي، 

1437 هــــ، 451 ص.

أتريـــخ لــــ »مكتبة اآلداب اإلســـالمية« التجارية، اليت أنشـــأها 
الرتبـــوي إبراهيـــم بـــن فهـــد اهلديـــب يف مدينـــة بريـــدة عاصمـــة 
القصيـــم بنجـــد عـــام 1405 هــــ، الـــيت احتـــوت علـــى كتـــب 

اندرة وغريهـــا، وقـــد تـــويف ســـنة 1432 هــــ.
والكتـــاب أقلـــه يف احلديـــث عـــن املكتبـــة، ومعظمـــه خمتـــارات 

أدبية.

ـــرة/ فيصل احلفيـــان وآخرون؛  املخطوطـــات العربيـــة املهجَّ
حتريـــر خالـــد بن قاســـم اجلـــراين.- الـــرايض: مركـــز امللك 
العربيـــة،  اللغـــة  خلدمـــة  الـــدويل  عبدالعزيـــز  بـــن  عبـــدهللا 

1437 هــــ، 495 ص.

دراســـة يف شـــؤون املخطوطـــات العربية املوجـــودة خارج نطاق 
العـــامل العريب.

قـــال حمـــرر الكتـــاب: ... إال أن هنـــاك عشـــرات مـــن الـــدول 
ومئـــات مـــن املراكـــز واخلزائـــن ودور البحـــث مل نعـــرض هلـــا، 

بســـبب نـــدرة الباحثـــني فيهـــا، وبســـبب ضيـــق الوقـــت.
واملوضوعات املبحوثة هي:

واألســـباب -  التاريـــخ  ـــرة:  املهجَّ العربيـــة  املخطوطـــات 
احلفيـــان. فيصـــل  واألدوات/ 

املخطوطـــات العربيـــة خارج الوطن العريب/ عابد ســـليمان - 
املشوخي.

املخطوطـــات العربيـــة خـــارج الوطـــن العـــريب/ نذيـــر حممـــد - 
أوهاب.

نفائـــس املخطوطـــات العربيـــة خـــارج الوطـــن العريب/ أمحد - 
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رجب أبو ســـامل.
املخطوطات العربية يف تركيا/حممود مصري.- 
اإليرانيـــة: كتاخبانـــه -  املكتبـــات  يف  العربيـــة  املخطوطـــات 

اســـتان قـــدس رضـــوي منوذًجـــا/ ايســـر حممـــد ايســـني البدري.

اللغـــوي  الـــراث  خدمـــة  اللغـــوي:  والـــراث  املخطـــوط 
املخطـــوط يف جمـــال اللغـــة العربيـــة بـــني الواقـــع واملأمـــول/ 
ســـليمان بن يوســـف أســـو وآخرون؛ حترير سامي بن حممد 
الفقيـــه الزهـــراين.- الـــرايض: مركـــز امللك عبـــدهللا الدويل 

خلدمـــة اللغـــة العربيـــة، 1436 هــــ، 257 ص.

جاءت مباحث الكتاب يف أربعة فصول، هي:
محايـــة الـــرتاث اللغـــوي املخطـــوط مـــن عبـــث بعـــض دور - 

والضوابـــط/  اآلليـــات  التحقيـــق:  إىل  واملنتســـبني  النشـــر 
ســـليمان بـــن يوســـف أســـو.

مواقـــع املخطوطـــات العربية على الشـــبكة العاملية: وصف - 
وتليـــل/ خالـــد بن أمحد األكوع.

نظـــرة عالجيـــة للـــرتاث اللغوي اجملهول النســـبة يف فهارس - 
املكتبـــات العربيـــة واألجنبيـــة/ أمحد بن نزال الشـــمري.

تربة عربية يف خدمة املخطوطات: لقاء العشـــر األواخر - 
أمنوذًجـــا/ أمحد بـــن حممد الفقيه الزهراين.

فهـــرس خمطوطـــات مكتبـــة اجلامـــع العمـــري الكبـــر مبدينة 
غـــزة، فلســـطني/ إعـــداد وحتريـــر عبداللطيـــف زكـــي أبـــو 
هاشـــم.- لنـــدن: مؤسســـة الفرقـــان للـــراث اإلســـالمي، 

1437 هــــ، 440 ص.

تعتـــرب مكتبـــة اجلامـــع العمـــري الكبـــري مـــن أهـــم دور الكتـــب 
واملخطوطـــات يف فلســـطني، وهـــي تضاهـــي مكتبـــة املســـجد 
األقصـــى املبـــارك، ومكتبة أمحد ابشـــا اجلزار، إذ احتوت على 

ذخائـــر ونفائـــس الـــرتاث اإلســـالمي يف فلســـطني.
بيـــربس  الظاهـــر  الســـلطان  إىل  املكتبـــة  هـــذه  نشـــأة  وترجـــع 
العالئـــي )ت 676 هــــ(، الـــذي أحـــبَّ غـــزة وأهلهـــا، وأنشـــأ 
فيها مســـاجد وزوااي ومستشـــفيات ومكتبات، وكانت تسمى 

ســـابًقا مكتبـــة الظاهـــر بيـــربس.

 )187( بلغـــت  الـــيت  اجلامـــع،  مبخطوطـــات  فهـــرس  وهـــذا 
خمطوطة، بني مصنف كبري ورسائل صغرية يف جماميع، وتعود 
أقـــدم نســـخة منهـــا إىل عـــام 920 هــــ. وبينهـــا نـــوادر، مثـــل 
ديوان ابن زقاعة الغزي الصويف، وكتب اخلطيب التمراتشـــي، 
والشـــيخ عثمـــان الطباع، والشـــيخ ســـكيك، وعلمـــاء آخرين.
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فهـــرس جماميـــع املكتبـــات اخلاصـــة بـــدار الكتـــب املصرية/ 
حتريـــر ومراجعـــة أحد عبدالباســـط.- القاهـــرة: دار الكتب 
املصرية؛ لندن: مؤسســـة الفرقان للراث اإلســـالمي، مركز 

دراســـات املخطوطات اإلســـالمية، 1436 هــــ، 8 مج.

فهـــارس جملاميـــع املخطوطـــات املوجـــودة يف املكتبـــات امللحقة 
بـــدار الكتـــب املصريـــة، وهـــي اليت كانت ملـــًكا لبعض األمراء 
أو األثرايء أو العلماء، مث أضيفت إىل خمطوطات دار الكتب 
يف املدة ما بني 1293 – 1353 هـ، مع االحتفاظ أبمساء 
مالكيهـــا وجامعيهـــا، إضافـــة إىل مكتبـــات خاصـــة أخـــرى مت 

دجمهـــا خـــالل هـــذه املدة وبعدها مل تفرد بشـــكل مســـتقل.
الـــيت  اجملاميـــع  فـــن  علـــى  تشـــتمل  الـــيت  اخلاصـــة  واملكتبـــات 

هـــي: الثمانيـــة  األجـــزاء  هـــذه  يف  فهرســـت 
مكتبـــة مصطفـــى فاضـــل )مكتبـــة األمـــري مصطفـــى بـــن - 

اخلديـــو  شـــقيق  ابشـــا،  علـــي  حممـــد  ابـــن  ابشـــا  إبراهيـــم 
إمساعيـــل(.

مكتبـــة الشـــنقيطي )حممـــود بـــن أمحـــد بـــن حممـــد الرتكـــزي - 
الشـــنقيطي، املعـــروف اببـــن التالميـــد، ت 1322 هــــ(.

مكتبـــة قولـــة )أوقفهـــا حممـــد علـــي ابشـــا بقريتـــه الـــيت ولـــد - 
فيهـــا »قولـــة«(.

مكتبـــة حليـــم )األمـــري إبراهيـــم حليـــم بن حممـــد عبداحلليم - 
ابشـــا ابـــن إبراهيم ابشـــا(.

مكتبة خليل آغا )خليل أفندي آغا(.- 
مكتبـــة طلعـــت )أمحـــد طلعـــت بـــك بـــن أمحـــد طلعـــت - 

هــــ(. ابشـــا، ت 1346 
مكتبـــة تيمـــور ابشـــا )أمحـــد بن إمساعيل بـــن حممد تيمور، - 

ت 1348 هـ(.

العربيـــة  الـــدول  خبزائـــن  اجلزائريـــة  املخطوطـــات  فهـــرس 
واإلســـالمية/ بريـــك هللا حبيـــب هللا اجلكـــين التينـــدويف.- 

هــــ، 264 ص. الوعـــي، 1436  اجلزائـــر: دار 

مجـــع املعـــدُّ يف هـــذا الفهـــرس مـــا اســـتطاع الوصـــول إليـــه مـــن 
خمطوطـــات جزائريـــة يف شـــىت مياديـــن املعرفـــة، املوجـــودة يف 
خزائن املغرب وتونس ومصر وفلســـطني والســـعودية والبوســـنة 
، أو دفيًنا  واهلرســـك. ســـواء كان صاحبها أو شـــارحها جزائرايًّ

ابجلزائر. 

الفهـــرس الوصفـــي ملخطوطـــات الفقـــه احلنبلـــي وأصولـــه 
وفقـــه الظاهرية ابملكتبـــات املصرية/ صنعة صاحل بن حممد 
بن عبدالفتاح األزهري.- الكويت: مؤسســـة دار لطائف 

للنشـــر، 1437 هــــ، 2 مج.

عين فيه برصد ما تناثر من خمطوطات الفقه احلنبلي وأصوله، 
ابملكتبـــات  الظاهريـــة،  وفقـــه  واألصوليـــة،  الفقهيـــة  وقواعـــده 

املصريـــة، وفهرســـتها علميًّا.
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خواتيـــم الوراقـــني/ حممـــد خر رمضان يوســـف.- القاهرة: 
دار الصـــاحل، 1437 هـ، 79 ص.

يذكـــر املؤلـــف أنـــه صـــرب علـــى مجـــع مـــادة هـــذا الكتـــاب مـــدة 
تقـــرب مـــن )15( عاًمـــا!

وأنـــه كلمـــا رأى كتابـــة جديـــدة يف آخـــر خمطـــوط أضافـــه إليه، 
حـــىت ظـــن أنـــه معظـــم مـــا ُكتـــب يف الـــرتاث اإلســـالمي؛ فـــإن 
كثـــريًا منـــه متشـــابه، وتـــرى املئات من املخطوطات ســـجل يف 

آخرها:
إْن تْد عيًبا فُسدَّ اخللال       جلَّ َمن ال عيَب فيه وعال

لكـــنَّ اجلميـــل هـــو يف لقطـــات وفرائـــد أخرى كتبها انســـخون 
آخـــرون يف ظـــروف خاصـــة، وزركشـــوا هبـــا آاثران املخطوطة..

ولذلـــك قســـم الكتـــاب إىل عـــدة موضوعـــات، جاء تت كل 
موضـــوع أمثلـــه عديـــدة منه، وكلها تقريًبا أشـــعار، وال يشـــرتط 

كوهنـــا موزونة.

ـــل أحدهـــم أن يقـــوم بدعايـــة لكتابـــه ويصفه أبمجل  وقـــد يفضِّ
األوصـــاف خطـــاً وإخراجـــاً، وآخـــُر يـــردِّد مـــا قيـــل عـــن بقـــاء 
اخلـــط وفنـــاء كاتبـــه، وغريه يعرتف ابخلطأ الواقع يف منســـوخه، 

ويـــربِّر عملـــه هـــذا أبن أحـــداً ال خيلـــو مـــن خطـــأ يف عملـــه. 
ـــه بعضهـــم مباشـــرة إىل القـــارئ ليطلـــب منـــه تصحيـــح  ويتوجَّ
مـــا جيـــده مـــن أغـــالط، وغـــريه خيـــاف ممـــا يكتـــب ويعـــرف أنه 
حماَســـب عليـــه، فيطلـــب أن ال يكتـــب أحـــد إال مـــا تســـرُّه 
إىل هللا  البعـــُض  ـــه  يتوجَّ أن  ويكثـــُر  احلســـاب.  يـــوم  نتيجتـــُه 
بطلـــب املغفـــرة والرضـــوان، لكن األكثـــَر هو طلُب الدعاء من 

قـــارئ الكتـــاب.

وهـــذا مـــا دوَِّن ابلتفصيـــل والتوثيـــق يف هـــذا الكتاب، يف عادة 
مجيلـــة وتذكـــرة نفيســـة، افتقدانها ابنتهاء عصر النســـخ.

وآبخره مناذج عديدة من خواتيم الوراقني.

الثقافة اإلسالمية

والشـــريعة  العقيـــدة  يف  املعاصـــر:  اإلســـالمي  الفكـــر 
دار  دمشـــق:  الزحيلـــي.-  مصطفـــى  حممـــد  والســـلوك/ 

مـــج.  3 هــــ،   1437 العصمـــاء، 
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أصلـــه مقـــاالت كتبـــت خالل أربعني عاًمـــا أو تزيد، أوهلا عام 
1392 هــــ، وآخرهـــا عـــام 1435 هــــ، وقـــد بلغـــت أكثر من 

)500( مقـــال، ووزعـــت علـــى )22( فصاًل، هي: 
مقـــاالت يف اإلميـــان والعقيدة، يف األخالق والســـلوك، الرتبية 
والتعليـــم، الدعـــوة والتذكـــري، الفكـــر، املـــرأة، الشـــريعة والفقـــه، 
العبادات، املعامالت واالقتصاد والوقف، األسرة وأحكامها، 
اجلهـــاد والعقـــوابت والقضـــاء واحلكـــم، األنظمـــة والقوانـــني، 
أصول الفقه، الســـرية النبوية، شـــخصيات إســـالمية، الفتاوى 
الشرعية، اخلطب، احملاضرات، احلوار واملقابالت، املناسبات 

واألعيـــاد، املســـاجد واألماكـــن، قضااي طبيـــة معاصرة.
واملؤلـــف عـــامل قديـــر، أســـتاذ الفقـــه اإلســـالمي والدراســـات 
العليـــا، عميـــد كلية الشـــريعة جبامعة الشـــارقة، عضو وخبري يف 

الفقهية. اجملامـــع 

كتـــب هادفة إســـالمية انفعة/ حممد خر رمضان يوســـف، 
1437 هــــ، 142 ص )كتاب إلكروين(

ذكـــر معـــدُّه أن هـــذه الكتـــب ُتشـــكِّل جوانـــب حمكمـــة مـــن 
املكتبة اإلســـالمية، وأنه عمد إىل مجعها، وتعريفها، وعرضها 

إبجيـــاز؛ ألمهيتها. 
وأن هذه األمهية تكمن يف عدة عناصر، منها: 

أوهلا: »الفائدة« احملقَّقة.
اثنيهمـــا: عنصـــر »النُّـــدرة«؛ أي أن موضوعهـــا مل يُطـــرق مـــن 
قبـــل، أو أنـــه قـــد طُـــرِق ولكـــن بنســـبة قليلـــة، أو أنـــه مل ُيســـَبق 
إفراده يف كتاب، وملا أيخذ بعد حظه من التحليل املطلوب، 

أو االنتشـــار املتكامل. 
اثلثهـــا: »الواقعيَّـــة«؛ أي اتصاهلـــا بواقـــع املســـلمني املعـــاش، 

وارتباطهـــا حبياهتـــم.
ورابعهـــا: أن تكـــون هـــذه الكتـــب إســـالمية، يعـــين دراســـَتها 
وتليلهـــا، وقـــد ُيصيب الباحث يف اجتهادات له وقد خيطئ، 
وقـــد ينهـــج هنًجـــا يف حبث لـــه يكون خاصًّا بـــه، فليس عرض 
الكتـــاب تزكيـــة لـــه وال ملؤّلِفـــه، ومـــا مل يكـــن منهـــا إســـالميًّا 
كانـــت فائدهتـــا واضحـــة، ميكـــن االســـتفادة منهـــا إســـالميًّا؛ 

وهلـــذا الســـبب متَّ عـــْرض بعـــض الكتـــب األجنبيـــة فيـــه. 
وذكـــر أنـــه تنَّـــب عـــرض كتـــب حقَّقـــت أهدافًـــا كبـــرية جـــدًّا؛ 
خشـــية أن يكـــون عرضهـــا مانًعا من وصـــول هذا الكتاب إىل 

القـــارئ ]إذا كان ورقيًّـــا[، واملشـــتكى إىل هللا. 
وقـــد حـــاول التنويـــع فيها ليســـتفيد منها أصحـــاب اهتمامات 
خمتلفة، فجاءت يف جوامع من العلوم والفنون، بينها رســـائل 
جامعيَّـــة عامليـــة وعاليـــة، مـــع تصنيفهـــا. وقـــد بلغـــت أكثر من 

)150( كتااًب.

كتب قيِّمة.. إسالمية بيِّنة/ حممد خر رمضان يوسف، 
1437 هـ، 148 ص )كتاب إلكروين(.

يقول مؤلفه: رأيت كثرياً من املوضوعات املتكررة قُِتلت حبثاً 
وأُلِّف فيها كتٌب عديدة حىت ُملَّت أو كادت، وموضوعات 

أخرى مل تُبَحث بعناية، أو حُبثت ومل ُيكتب فيها إال 
القليل، أو حُبثت جوانُب منها دون اإلحاطة هبا.

كما أن هناك موضوعات ُكتبت مبنهج وأسلوب متميَزين، 
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 تتاج إىل إشادة وإبراز.
وبني هذا وذاك كان يل جوالت بني الكتب واملكتبات، 
وُقدِّر يل أن أقف عليها وأتناوهلا وأنظر يف موضوعاهتا، 
فأرى أهنا جديدة يف حبثها، أو جامعة ألمور مستأثَرة، 

قلَّ من تطرق إليها أو مجَعها هبذه الصورة، فأكتب عنواَن 
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 حُبث؛ ليقتنيه أو يقرأه من شاء.
وهذا عرٌض موجز جملموعة من الكتب ذات األوصاف 

ع الناشرين  السابقة فيه، بينها رسائُل جامعيٌة عديدة، تشجِّ
على متابعة أصحاهبا وطلب نشرها...

رمضـــان  خـــر  حممـــد  ظاهـــرة/  إســـالمية  ابهـــرة..  كتـــب 
إلكـــروين(. )كتـــاب  هــــ، 423 ص  يوســـف، 1437 

جمموعـــة أخـــرى مـــن كتب إســـالمية، أراد معدُّهـــا التعريف هبا 
وتقدميها للقارئ، وقد رأى يف موضوعاهتا نفًعا واضًحا، ويف 
مضموهنـــا شـــيًئا جديـــًدا، قـــد يكـــون تناوهلا قليـــاًل، وكثري منها 
رســـائل علميـــة حمكَّمـــة، تتنـــاول موضوعات إســـالمية ضرورية 
وقيِّمة، ذات أمهية يف عصران، فتكون االســـتفادة منها أكثر.
معـــدِّه،  موقـــع  نشـــرت يف )60( حلقـــة يف  أن  ســـبق  وقـــد 
تـــت عنـــوان )كتـــب جديـــدة انفعـــة(، مـــع مفـــردات أخـــرى 
مـــن الكتـــب، وعـــدِّل العنـــوان إىل: »كتب ابهرة.. إســـالمية 
ظاهـــرة«، ويعـــين أهنـــا ابهـــرة يف موضوعاهتا، ظاهـــرة يف نفعها 

أو معاصرهتـــا. 
وقد رتبها من جديد تت موضوعاهتا، وضمَّ بعضها إىل 
بعض، وجعل معها صوَر أغلفتها يف الغالب، لتصدر يف 

كتاب جديد، يف حلقة أخرى من االهتمام املتجدد 
ابلكتاب اإلسالمي.

عناقيـــد يف ِجيـــد التواصـــل/ حممـــد خـــر رمضان يوســـف، 
1437 هــــ، 275 ص )كتـــاب إلكـــروين(. 

وصف املؤلف كتابه هذا بقوله:
هذه عناقيُد متدلِّيٌة علَّقتها يف شجرٍة انبتٍة يف مساِء »التواصل 
االجتماعـــي«، تلمَّســـها كثـــرٌي من املرتدِّديـــن عليها، لالطالِع 

على نتـــاِج قلِم صاحبها.
ٍ ســـبًبا  وكان تنوعهـــا وعـــدُم ختصُّصهـــا يف علـــٍم أو فـــنٍّ معـــنيَّ
لتوافـــِد فئـــاٍت خمتلفـــٍة إليها، وختطَّت بذلك احلـــدوَد املصطنعَة 

بينهـــا علـــى الرّب.
موضوعـــاٍت  ذاُت  ملوَّنـــة،  متنوعـــة،  قصـــرية،  فقـــراٌت  وهـــي 
حمـــدَّدة، عليهـــا إشـــاراٌت وفيهـــا إضـــاءات، ُكتبـــت أبســـلوٍب 
ُع على  إنشـــائي، ويف نثٍر ممزوٍج ببالغٍة مشـــوِّقٍة ســـائغة، تشـــجِّ

القراءة.
وفيها ملساُت أدب، وقطوُف جنان، ورايحنُي علم، وجوانُب 
ـــر،  إبـــداع، وغـــوٌر يف النفـــس، ومنهـــاُج تربيـــة، مـــع تدبُـّــٍر وتفكُّ

واجتماع.  وسياسٍة 
فكريـــٍة  مســـائَل  يف  واجتهـــاٌد  وفـــروق،  ملوازيـــَن  ذكـــٌر  وفيهـــا 
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ألدواٍء  ووصـــٌف  ووصـــااي،  لنصائـــَح  وتقـــدمٌي  واجتماعيـــة، 
اإلســـالم. بلبـــوِس  لـــت  تمَّ وكلُّهـــا  وأدويـــة.. 

وقـــد نُثـــرت هذه العناقيُد منجَّمـــًة ومن غرِي ترتيٍب موضوعّي، 
فقطفتهـــا مـــن جديد، ومجعـــُت بني متآلفهـــا، وجعلُت رؤوَس 
موضوعاهتـــا علـــى ترتيـــِب املعجـــم، لتصـــدَر يف صفحـــاٍت من 
ورق، إذا قُـــدَِّر هلـــا، بعـــَد أن كانت مرتدِّدًة يف تواصٍل إعالميٍّ 
اجتماعـــيٍّ متجـــدِّد؛ لتتحقَّـــَق الفائـــدُة املرجـــوَُّة منهـــا بوســـيلٍة 

أخـــرى. والفضـــُل هلل أواًل وآخرًا.

غرِّد اي مســـلم: 1000 قول/ حممد خر رمضان يوســـف، 
1437 هـ، 82 ص )كتاب إلكروين(.

يذكر املؤلف أواًل أنه من أنصار الكالم )القليل(!
ولكنـــه فصَّـــل وقـــال: »اإلعـــالم كثـــر فيـــه الباطـــل، وينبغي أن 
يكـــون مقابلَـــُه حـــقٌّ ميأ الفراغ، ويصدُّ الكذب والباطل، ويردُّ 
علـــى االفـــرتاءات والشـــبهات واملطاعـــن، ويبـــني وجـــه احلـــق. 
وهبـــذا ال بـــدَّ أن يكثـــر الـــكالم. ولكن ينبغـــي أن يكون هادفًا 
منتًقـــى صحيًحـــا، ال غثـــاًء كثيًفا غري منظَـّــم. فالكالُم املوزون 
علًما ولغة، وأســـلواًب وأداء، فيه فائدة حمققة، والطويل املكرر 
ممـــلٌّ ال يُقـــرأ، وال أييت بنتيجـــة طيبـــة. واملهـــمُّ يف ذلـــك كلِّـــه أن 
يكـــون حقًّـــا. وهكـــذا أييت التوافق بني الكالم القليل والكثري، 

مـــىت يكـــون أحدمهـــا أفضل ومـــىت ال يكون«.
الشـــوارَع والســـاحاِت  املـــؤوا  مـــرة فقلـــت:  قـــال: »وغـــرَّدت 
والنـــوادي ابحلـــّق، فقـــد كثـــَر الباطُل وانتشـــر، واحنـــرَف الناس، 

وعندكـــم احلـــقُّ وحدَكـــم أيهـــا املســـلمون.

ومن هذه التغريدة جاء عنوان الكتاب«.
وقـــال أيًضـــا: ودخلـــُت جانـــب التواصـــل االجتماعـــي هلـــذا 
اهلـــدف، فشـــاركت إخـــواين اإلعالميـــني، وأســـهمت معهم يف 
توصيـــل الكلمـــة الطيبـــة إىل الناس، ودوَّنـــُت ما رأيته مفيًدا يف 
كلمـــات قليلة معربة، عســـى أن يســـدَّ بذلـــك اباًب يف اإلعالم 
حنـــن أحـــوج مـــا نكـــون إليـــه يف هـــذا العصـــر، لكثـــرة ترويـــج 

الباطـــل فيه.. 
وهـــذه تغريـــدات عـــام كامل، بـــني رمضـــايَن 1436-1435 
وتصنيفهـــا  ترتيبهـــا  بعـــد  قليلـــة،  أخـــرى  إضافـــات  مـــع  هــــ، 

موضوعيًّـــا. 

غـــرِّد واربـــح: ألـــُف القـــوِل الثـــاين/ حممـــد خـــر رمضـــان 
إلكـــروين(. )كتـــاب  ... ص  هــــ،   1437 يوســـف، 

هـــذا هـــو األلـــُف الثاين من األقوال، بعـــد كتاِب املؤلف »غّرِْد 
اي مسلم: 1000 قول«. 

وذكـــَر أن كليهمـــا يصّفـــان تـــت جنـــاٍح واحـــد، وأنـــه ما قطَع 
بعَضهمـــا عـــن بعـــٍض إال ختفيًفـــا علـــى القـــارئ؛ لُيهَضـــَم وال 
مُيَـــّل، وخاصـــًة أن كثـــريًا منها كلماٌت مركـــزة، تتاُج إىل وقفة، 

ـــر، وإعمـــاِل فكر. وتذكُّ
قال: وقد رتبُت األقواَل من جديٍد كما رتبُت يف األول.

وكتبـــُت معظمهـــا يف أحـــِد بيـــوِت هللا، قريبًـــا ممـــا أُقيـــم، وفيـــه 
اهلـــدوء، والصفـــاء، والقـــرب.
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وجاءْت يف موضوعاٍت شىت، تفيُد كثريًا من شرائِح اجملتمع.
لـــْت فيهـــا بســـماحِة  وانطلقـــْت مـــن مبـــادئ اإلســـالم، وتمَّ

شـــريعته. 
وقلت: غّرِْد واربح، يعين قْل واكسْب أجرًا.

هذا إذا كان القوُل موافًقا لشرِع هللا، متَّسًما ابإلخالص.

كلمـــات يف الطريـــق/ حممد خر رمضان يوســـف،1437 
هــــ، 233 ص )كتاب إلكروين(.

يذكُر املؤلُف أن كلماتِه هذه وإن كانت تســـمَّى خواطر، إال 
أن والدهتا مل أتِت ســـهلًة كما يَُظّن، بل إنه اســـتدَعى أكثرها 
جبهـــد، ومارســـها بتعب، وكأنـــُه يكتُب حبثًـــا، فكانت ُعصارَة 
فكـــر، واجتمـــاَع قلـــب، وتعـــارَك نفـــس، وتريـــَك قلـــم - بعـــَد 
توفيـــِق هللا -، مـــع تبييتها، ومراجعـــٍة متأنيٍة ومتكررٍة هلا، حىت 
ـــة، قابلًة للعطب، أو ســـريعَة النفاد. ال تشـــّذ، وال تكـــوَن فجَّ

وذكـــَر أنـــه حيلـــو لكثـــرٍي مـــن النـــاِس أن يتابـــَع اخلواطـــر؛ ألهنـــم 
جيـــدون فيها شـــيًئا مـــن اإلبداع، واألفـــكاِر اجلريئة، والســـوانِح 
العميقـــة، وصفـــاٍت مـــن الطبائـــِع اخلفيَّـــة، إضافـــًة إىل تعـــرُِّف 
شـــخصيِة كاتبهـــا الثقافيـــة، ونظرتـــِه إىل احليـــاة، وقد ال جيدون 

مثـــَل هـــذا يف الكتب.
وهـــذا جـــزٌء ممـــا تواصـــَل بـــه الكاتـــُب يف إعـــالٍم اجتماعـــيٍّ مع 
إخوانـــِه وأحبابـــِه وأصناٍف من القرّاء، ورآُه صاحلًا ألْن حُيَفظ، 
بعـــد مجعـــِه مـــن جديد، وتصنيفـــِه موضوعيًّا، وترتيـــِب عناوينِه 
شـــىتَّ  جـــاءت موضوعاتـــُه يف  وقـــد  اهلجـــاء.  حـــروف  علـــى 

مناحـــي احلياة.
الســـطحية وغيـــاب اهلـــدف/ ســـارة بنـــت عبداحملســـن بـــن 

جلـــوي آل ســـعود.- ط2.- الشـــارقة؛ الدمـــام: مركـــز 
والدراســـات  للبحـــوث  جلـــوي  بـــن  عبداحملســـن  األمـــر 

هــــ، 233 ص. اإلســـالمية، 1436 

حماضرات يف أحوال املســـلمني يف هذا العصر، ذكرت املؤلفة 
أهنـــا اقرتحـــت حلواًل مناســـبة هلا، هبـــدف إصالح اخللل الذي 
متكَّن يف حياة املســـلمني: العقدية والفكرية والثقافية وغريها، 
وإلخراجهـــم مـــن حالـــة التيـــه والتبعيـــة والتذبـــذب الـــيت يغرقون 

فيها وهم ال يشـــعرون.
وعنوان الكتاب من عناوين إحدى حماضرات الكتاب.

واملؤلفة رئيسة عامة للمركز املذكور.
وسبق أن نشر الكتاب يف طبعته األوىل عام 1419 هـ.

تكوين الذهنية العلمية: دراســـة نقدية ملســـالك التلقي يف 
العلـــوم الشـــرعية/ حممد بن حســـني األنصـــاري.- ط2.- 

الـــرايض: دار امليمـــان، 1434 هـ، 358 ص.
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يقـــدم إجاابت حول الســـؤاالت املتكـــررة يف قضااي التحصيل 
والطلـــب مـــن »املتـــون«، وبيـــان أثرها علـــى العقلية الشـــرعية، 
ومراجعـــة نقديـــة للضعف الظاهر يف جودة البحث الشـــرعي، 
مـــع الســـعي يف بنـــاء عقليـــة علميـــة مؤصلـــة شـــرعيًّا، متطـــورة 
ومتوائمة مع وســـائل العلم العصرية ومناهج البحث العلمي، 

الـــيت تســـاعد على الفهـــم والتطبيق والتجديـــد واإلضافة. 

علوم القرآن والتفسر

الســـياق اللغـــوي يف القصـــص القـــرآين: دراســـة يف علـــم 
اللغـــة: حنـــو نظرية للســـياق والســـياق اللغوي بـــني الداللة 
األدبيـــة واللغويـــة والقرآنيـــة/ أحـــد مرغـــين عيســـوي.- 

القاهـــرة: دار العـــامل العـــريب، 1436 هــــ، 303 ص.

مـــت الدراســـة املعايـــري اخلاصـــة ابللفـــظ الـــيت تســـاعد علـــى  قدَّ
تعضيـــد الســـياق اللغـــوي يف الرتكيب، وتعلـــه يؤدي دالالت 
زائـــدة علـــى الـــدالالت اللغويـــة املعجميـــة، وعلـــى الـــدالالت 
الوظيفيـــة النحويـــة، كمـــا تعله فعـــااًل يف إدارة حوادث القصة 

القرآنيـــة وتتابعهـــا إبحكام.
وأثبتت الدراســـة أن الدراســـات العربية القدمية اشـــتملت على 
كثـــري مـــن املقـــوالت الـــيت نـــرى صداهـــا يف البحـــث اللغـــوي 
احلديـــث، مثـــل التوليـــد، والتحويـــل، ومعـــىن املعـــىن، واحلـــذف 

أبلـــغ مـــن الذكـــر.. وغريها.
وكشـــف البحـــث عـــن اتســـاع دائـــرة اللغـــة العربيـــة يف جانـــب 

الداللـــة التحويليـــة، وذلـــك راجـــع إىل ما ختتـــص به عن بعض 
ابب  يف  والتوســـع  اإلعرابيـــة،  األخـــرى، كالعالمـــة  اللغـــات 
التقدمي والتأخري، ويف ابب احلذف، واإلســـناد، واإلبدال من 

األلفـــاظ احلقيقيـــة داخـــل الرتاكيب.
كمـــا ثبـــت أن القـــرآن الكـــرمي معجـــز أبلفاظـــه، وبرتاكيبـــه، 

ودالالتـــه. ومعانيـــه،  وســـياقاته، 

اللغـــة  يف  دراســـة  الطـــربي:  تفســـر  يف  اإلســـرائيليات 
ربيـــع.- ط3.-  عبدالرحـــن  آمـــال  العربيـــة/  واملصـــادر 
القاهـــرة: املصرية للتســـويق والتوزيـــع، 1436 هـ، 510 

ص )أصلـــه رســـالة دكتـــوراه مـــن جامعـــة القاهـــرة(.

أتيت ميزة هذا الكتاب من الربط بني الرواايت اإلســـرائيلية يف 
تفســـري اإلمـــام الطـــربي وأصوهلـــا العربيـــة، علـــى أاّل يتـــم احلكم 
عليهـــا أبهنـــا )إســـرائيلية( مـــا مل يكن هلا أصـــل يف كتب الرتاث 
العـــربي اإلســـرائيلي. وقـــد عانـــت الباحثة كثـــريًا حىت حصلت 

علـــى املصـــادر العربية يف موضوعها املتشـــعب.
التفســـري  اإلســـرائيليات يف  األول ظهـــور  البـــاب  وبينـــت يف 
وموقـــف اإلســـالم منهـــا، واملصـــادر العربيـــة لتحقيـــق الرواايت 
اإلســـرائيلية عنـــد الطـــربي، وجماالت ورود اإلســـرائيليات عنه، 

منها. وموقفـــه 
ويف الباب الثاين كانت الدراسة النصية، من حيث النصوص 
املتطابقـــة بـــني مـــا ورد يف التفســـري ويف املصـــادر العربيـــة، مث 
النصـــوص املتفقـــة يف املضمـــون، فالنصـــوص اجململـــة يف اآلاثر 
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املفصلـــة يف األصـــول العربيـــة، مث النصـــوص املفصلـــة يف اآلاثر 
اإلضافـــات  ذات  والـــرواايت  العربيـــة،  األصـــول  يف  اجململـــة 

واملبالغات.
وآبخره ملحقان:

ومصادرهـــا -  الطـــربي  تفســـري  يف  اإلســـرائيليات  مواضـــع 
)جـــدول(. اليهوديـــة 

أبرز رواة اإلسرائيليات يف تفسري الطربي )جدول(.- 
والكتـــاب دراســـة مميـــزة. وقـــد رفضـــت املؤلفـــة أن يطبـــع كتاهبا 

يف الكيـــان الصهيـــوين. وتوفيـــت عـــام 1436 هـ. 

بـــن  خالـــد  التدبـــر/  وتطبيقـــات  واألصـــول  القواعـــد 
عثمـــان الســـبت.- الـــرايض: مركـــز تدبـــر للدراســـات و 
االستشـــارات: مؤسســـة العلـــم والتأصيـــل، 1437 هــــ، 

ص.  246

مجلـــة مـــن األصول والقواعد والضوابط وطرق الداللة املنوعة، 
وما له نوع اتصال بذلك، مما يتوصل به إىل استخراج املعاين 
واهلـــداايت من القـــرآن الكرمي، مقرونة بتطبيقاهتا وأمثلتها اليت 

توضحها وتليها.
وحاصل ذلك جاء يف ستة أبواب:

النظر الكلي اإلمجايل آلايت السورة.- 
القواعـــد -  وفـــق  املســـتخرجة  واهلـــداايت  املعـــاين  يف 

املعتـــربة. واألصـــول 
النظر والتدبر يف املناسبات.- 

مـــا يتوصـــل إليه ابلنظـــر إىل النواحي اللغوية واجلوانب - 
البالغية.
ما ال يدخل يف شيء مما سبق.- 
التدبر العملي.- 

العصـــر احلديـــث:  الكـــرمي يف  للقـــرآن  الفقهـــي  التفســـر 
دراســـة مقارنة/ يوســـف بلمهـــدي.- اجلزائر: عـــامل املعرفة 
للنشـــر؛ بـــروت: دار ابـــن حـــزم، 1436 هــــ، 500 ص 

)أصلـــه رســـالة دكتـــوراه مـــن جامعـــة اجلزائر(.

ذكـــر املؤلـــف أن التصـــدي إىل دعـــاة العصرنـــة، وحاملـــي لواء 
التفســـري العصري للقرآن الكرمي واجب شـــرعي؛ ألهنم حيرفون 
الكلـــم عـــن مواضعـــه، وخطـــورة مـــا يفعلونـــه ال يقـــّل أمهية عن 
تريـــف أصـــل النـــص، الـــذي مل يقـــدروا عليـــه، فعمـــدوا إىل 

الفهـــم يزّورونـــه وحيّورونـــه ابســـم املعاصرة.
وحـــّذر مـــن الذيـــن يزعمـــون أن قواعـــد التفســـري الـــيت وضعهـــا 
علمـــاؤان ســـابًقا هـــي جمـــرد تكبيل للعقـــل، وتقييـــد لالجتهاد.

وجعل موضوعه يف ثالثة أبواب:
التفسري الفقهي للقرآن يف عصوره األوىل وامتداداته.- 
التفســـري الفقهـــي يف العصـــر احلديـــث: تطـــور، مناهـــج، - 

مناذج.
التفسري الفقهي بني التقليد والتجديد.- 
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حنـــو تفســـر ســـنين للقـــرآن الكـــرمي/ رمضـــان مخيـــس زكي 
الغريـــب.- القاهـــرة: دار املقاصد، 1436 هـ، 77 ص.

املقصـــود ابلتفســـري الســـنين للقرآن: التفســـري الـــذي يقوم على 
إبـــراز جانـــب الســـنن الرابنيـــة يف القرآن، من خـــالل تتبعها يف 
الســـور واآلايت، ورصـــد دالالهتـــا، ومـــا يفيـــد املســـلمون منها 

يف صحوهتـــم احلضارية.
ويســـتهدف هـــذا التفســـري جـــرًدا ســـننيًّا كاماًل للقـــرآن، يكون 
مـــادة ثريـــة تصلـــح لإلفادة والتحليـــل والتعيـــني، ويلفت أنظار 

التخصصـــات القريبـــة لإلفـــادة منها.

القـــراءة التأويليـــة للقـــرآن الكرمي بـــني التبديـــد والتجديد/ 
الغـــواثين  دار  دمشـــق:  اخلادمـــي.-  خمتـــار  الديـــن  نـــور 

هــــ، 368 ص. القرآنيـــة، 1435  للدراســـات 

يتصـــل موضوعـــه ابالتاهـــات الفلســـفية احلديثـــة والقـــراءات 

التأويليـــة املعاصـــرة، الـــيت كان ألعماهلا ومقوالهتـــا األثر الكبري 
يف إاثرة الفكـــر اإلســـالمي، واســـتفزاز أعالمـــه ومؤسســـاته.

وأبـــرز فيـــه مؤلفـــه مكانـــة القـــرآن الكـــرمي ومرجعيتـــه وقداســـته، 
ونفـــض عنـــه مـــا حلقـــه من غبـــار القـــراءات التأويليـــة املعاصرة، 
ودحـــض مـــا ألصـــق بـــه من ُشـــبه ومزاعـــم وأابطيـــل، وما أقحم 

فيـــه مـــن مغالطات.

حممـــد  بـــن  أحـــد  القـــرآن/  وعلـــوم  التفســـر  يف  حبـــوث 
الربيـــدي.- الـــرايض: مـــدار الوطـــن للنشـــر، 1437 هـ، 

ص.  463

وهي ستة حبوث:
أســـرار اخلطـــاب وأنـــوار الكتـــاب، للعـــز احلنفـــي، دراســـة - 

وتقيًقـــا.
أتثري القرآن: دراسة موضوعية.- 
مصطلح التأويل واستعماالته يف القرآن.- 
الوجوه والنظائر يف القرآن: دراسة أتصيلية.- 
قولـــه -  وهـــي  وفوائـــد.  تفســـري  العلمـــاء:  علـــى  آيـــة  أشـــد 

تعاىل:}َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ الَِّذَي آتـَيـَْناُه آاَيتَِنا فَانَســـَلَخ ِمنـَْها 
ـــْيطَاُن فَـــَكاَن ِمـــَن اْلَغاِويـــَن )175( َوَلْو ِشـــئـَْنا  فَأَتـْبـََعـــُه الشَّ
َلَرفـَْعنَـــاُه هِبَـــا َولَــــِكنَُّه َأْخلَـــَد ِإىَل اأَلْرِض َواتَـّبَـــَع َهـــَواُه َفَمثـَلُـــُه 
َكَمثَـــِل اْلَكْلـــِب ِإن َتِْمـــْل َعَلْيـــِه يـَْلَهـــْث أَْو تـَتـْرُْكـــُه يـَْلَهـــث 
بُـــواْ آِباَيتَِنا فَاْقُصـــِص اْلَقَصَص  ذَّلِـــَك َمثَـــُل اْلَقـــْوِم الَِّذيَن َكذَّ
بُواْ  ـــُروَن )176( َســـاء َمثَـــاًل اْلَقـــْوُم الَِّذيـــَن َكذَّ َلَعلَُّهـــْم يـَتـََفكَّ
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آِباَيتَِنا َوأَنُفَسُهْم َكانُواْ َيْظِلُموَن )177( َمن يـَْهِد الّلُ فـَُهَو 
اْلُمْهَتِدي َوَمن ُيْضِلْل فَُأْولَــــِئَك ُهُم اخْلَاِسُروَن{ )178(. 

ســـورة األعراف.
أركان القراءة املقبولة.- 
دراســـة -  الفرنســـي:  للمستشـــرق  القـــرآن  آايت  تفصيـــل 

ونقديـــة. وصفيـــة 

البحـــر احمليط يف تفســـر القرآن العظيـــم/ أليب حيان حممد 
بـــن يوســـف األندلســـي )ت 745 هـ(؛ حتقيـــق عبدهللا بن 
عبداحملســـن الركـــي، ابلتعـــاون مـــع مركـــز هجـــر للبحـــوث 
والدراســـات العربيـــة واإلســـالمية.- ]القاهـــرة: املركـــز[، 

1436 هــــ، 27 مج.

أييت هـــذا التفســـري اجلليـــل يف مقدمة التفاســـري النحوية، حيث 
غلـــب عليـــه طابـــع النحـــو، وبيـــان الوجـــوه اإلعرابيـــة والصرفية، 
وذكـــر مســـائل النحـــو ومـــا فيهـــا مـــن اختـــالف، وقد ذكـــر ابن 
عطية يف تفســـريه أن »إعراب القرآن الكرمي أصل يف الشـــريعة؛ 

ألن بذلـــك تقـــوم معانيـــه اليت هي الشـــرع«.
وأصبـــح هـــذا التفســـري حمـــط أنظـــار أهـــل العلـــم عامـــة، وأهـــل 
العربيـــة خاصـــة، فاملؤلـــف مقـــرئ حنـــوي كبـــري، هـــو العالمة أبو 
حيـــان حممـــد بـــن يوســـف األندلســـي اجليّـــاين، شـــيخ النحـــاة، 
ســـيبويه الزمـــان، ُقصـــد مـــن كل فـــّج، وقـــد أخـــذ عـــن علمـــاء 
األندلـــس، واســـتقرَّ ابلقاهـــرة، وتلقَّى العلم عـــن كبار علمائها. 
وكان ظاهريَّ املذهب، حىت يف النحو! ووفاته ســـنة 745 هـ.

والتحقيـــق رائـــع، حقـــق التفســـري مـــن عـــدة نســـخ خمطوطـــة، 
بـــني كاملـــة وأخـــرى انقصـــة، بلغت يف جمموعها ســـبع نســـخ. 
وُضبـــط فيـــه النـــص، وعلِّـــق علـــى مواضـــع، وتُرجـــم لأعـــالم، 

األحاديـــث  وختريـــج  القـــراءات،  عـــزو  مـــع  الغريـــب،  وُشـــرح 
واآلاثر والشـــعر، وتوثيـــق كالم النحـــاة واللغويـــن وغريهـــم.

اجلامـــع لـــأداء روضُة احلّفـــاظ، املعروف بروضـــة املعدَّل/ 
موســـى بن احلســـني املعـــدَّل املصري )ت حنـــو 500 هـ(؛ 
حتقيـــق خالد حســـن أبو اجلـــود.- بـــروت: دار ابن حزم، 

1436 هــــ، 3 مج.

كتـــاب جامـــع يف القـــراءات وبيـــان حججهـــا وعللهـــا، بينهـــا 
مخـــس مـــن القـــراءات الشـــاذة الـــيت اندرًا مـــا ميكـــن احلصـــول 
علـــى قـــراءات كاملـــة هلـــا. ويعتـــرب هـــذا الكتـــاب مـــن أصـــول 
كتـــاب »النشـــر يف القـــراءات العشـــر« الســـتة والثالثـــني البن 
اجلـــزري رمحـــه هللا. وقـــد اهتم بـــه علماء القـــراءات والتحريرات 
منـــذ القـــدمي. ومؤلفـــه إمـــام كبـــري مـــن أئمـــة القـــراءة، قـــرأ عليـــه 

العلماء.  كبـــار 
واشـــتمل علـــى ثالثـــة أبـــواب كبـــرية، كل ابب مشـــتمل علـــى 

فصـــول ومســـائل وحـــروف وحجـــج، واألبـــواب هـــي:
مقدمات.- 
ذكر األصول املطردة يف القرآن.- 
ذكر فرش احلروف.- 

وذكر احملقق أنه يطبع ألول مرة، وأنه قد عمل فيه أكثر من 
ابحث رسائل علمية، لكنها مجيًعا مل تطبع.
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الدعـــاء والذكـــر عنـــد قـــراءة القـــرآن/ حممـــد خـــر رمضان 
يوســـف، 1437 هــــ، 144 ص )كتـــاب إلكـــروين(.

يذكـــر املؤلـــف أن هنـــاك ميـــزًة وفضيلـــًة للدعـــاِء أثنـــاَء القـــراءة، 
ولذلـــك فعلَـــُه رســـوُل هللا صلـــى هللا عليـــه وســـلم، واملرجـــوُّ أن 
يكوَن ذلك من أوقاِت االســـتجابة، فإن الكتاَب كتاُب هللا، 

والـــكالَم كالُمـــه، والدعـــاَء مســـتوًحى منه، وهـــو الكرمي.
وقـــد صـــحَّ يف احلديـــِث الـــذي رواه مســـلٌم عـــن ُحذيفـــة رضَي 
هللا عنـــه قولـــه: »صليـــُت مـــع النـــيِّ صلـــى هللا عليه وســـلم 
ـــاًل، إذا  ذاَت ليلـــة، فافتتـــَح البقـــرة...« وفيه: » يقرأ مرسِّ
مرَّ آبيٍة فيها تســـبيٌح ســـبَّح، وإذا مرَّ بســـؤاٍل ســـأل، وإذا 

مرَّ بتعـــوٍُّذ تعوَّذ«.  
قـــال املؤلـــف: وقـــد أحببـــُت إفـــراَد كتـــاٍب يف هـــذا املوضوِع - 
الـــذي ال أعـــرُف أتليًفـــا فيه - وهو ذكُر هللا ودعاؤُه عند قراءِة 
آايٍت مـــن كتابـــِه مبـــا هـــو مناســـب، ومبـــا ميكـــُن أن يُدَعـــى بـــه 
أثناءهـــا، ويكـــوُن الرتكيـــُز علـــى مـــا ورَد يف احلديـــِث الســـابق، 
وهـــو: التســـبيح، والســـؤاُل )وهـــو الدعـــاء(، والتعـــوُّذ. وكذلك 
التكبـــري، واالســـتغفار، ومـــا هـــو قريـــٌب مـــن ذلـــك مـــن أنـــواِع 
الذكر. وما كان من هذه األدعيِة واألذكاِر أحاديُث جعلُتها 

بـــني قوســـني صغرييـــن، وكلُّها صحيحٌة وحســـنٌة.
 وجعلتُه مرتَـًّبا على ترتيِب سوِر القرآن.

وســـبحان هللا! ال تقـــرأ ســـورًة إالّ وتـــُد فيهـــا جمـــااًل للدعـــاِء 
والذِّكـــر، وهـــذا مـــن وجـــوِه كـــوِن القـــرآِن »أحســـَن احلديث«.  
ويزيـــُد القـــارئ مـــا شـــاَء مـــن األدعيـــِة واألذكار، مبـــا يـــرُد مـــن 
أمثاهلـــا مـــن اآلايت، وقـــد يدعـــو أبدعيـــٍة أفضـــَل ممـــا أوردهتـــا، 

عنـــد تـــالوِة آايٍت زايدًة علـــى هـــذه، وليـــس يف احلديِث الوارِد 
أواًل نـــصٌّ علـــى تديـــِد آايٍت بعينهـــا، أو أذكاٍر مقيَّـــدٍة هبـــا.

   
حايـــة الفكـــر يف القرآن الكـــرمي: دراســـة موضوعية/ أحد 
حممـــد الفريـــح.- الـــرايض: اجلمعيـــة العلميـــة الســـعودية 
للقـــرآن الكـــرمي وعلومـــه )تبيـــان(: توزيـــع دار احلضـــارة، 

1437 هــــ، 236 ص )أصلـــه رســـالة ماجســـتر(.

هتـــدف هـــذه الدراســـة إىل بيـــان وجـــوه عنايـــة القـــرآن الكـــرمي 
ابلفكـــر وضبطـــه، وإبـــراز دوره يف محايـــة الفكر وتقوميه، وذكر 
األمـــور الـــيت ينبغـــي اجتناهبـــا حلمايـــة الفكـــر، والوقـــوف علـــى 

األمـــور الـــيت جيـــب التزامهـــا حلمايـــة الفكـــر والتمســـك هبا.
هبـــم  والتشـــبه  الكفـــار  تقليـــد  أن  املؤلـــف  إليـــه  أشـــار  وممـــا 
ومشـــاركتهم يف العـــادات والتقاليـــد خطره عظيـــم على الفكر، 
فهـــو يـــؤدي إىل االحنـــراف العقـــدي والفكـــري، وأن التحلـــي 
ابألخـــالق العظيمـــة والقيـــم النبيلـــة عامـــل كبـــري يف إصـــالح 

الفكـــر وحصـــول األمـــن يف اجملتمـــع.

الفتنـــة يف القرآن الكرمي/ حســـن حممـــد املعلمي.- عّمان: 
مؤسســـة الوراق للنشـــر: عماد الدين للنشر، 1436 هـ، 

559 ص.
تطـــرق فيـــه ابلبحـــث والبيـــان إىل موضـــوع الفتنـــة مـــن خـــالل 
آايت القـــرآن الكـــرمي، وحبـــث مدلـــوالت اآلايت الـــيت تدثت 
عـــن الفتنـــة بطريقـــة موضوعية تنـــدرج يف التفســـري املوضوعي، 



104

مـــع بيـــان األحاديـــث النبويـــة اليت عززت وبينـــت ما حيتاج إىل 
بيـــان وتفصيـــل ملـــا أمجـــل يف القرآن.

وحـــددت الدراســـة املفاهيـــم واملبـــادئ املعرفية الـــيت متيز الفن، 
وتشـــخص أســـباهبا، وبينـــت كيفيـــة التعامـــل مـــع األحـــداث 
والصراعـــات، وخاصة عند فســـاد النـــاس وظهور الفن تباًعا.

كمـــا درســـت آاثر الفـــن علـــى اإلنســـانية، وأحوال املســـلمني 
يف الفـــن علـــى مـــدار الزمـــان واملكان.

علـــي  توفيـــق  القـــرآن/  ضـــوء  يف  واإلفســـاد  اإلصـــالح 
زابدي.- القاهـــرة: دار املقاصـــد، 1437 هـ، 766 ص 

)أصلـــه رســـالة علميـــة(.

عـــرض فيـــه املؤلـــف منهـــج القـــرآن الكـــرمي يف مدافعـــة الفســـاد 
واملفســـدين، وإقامـــة اإلصـــالح جبهـــد املصلحـــني.

وذكـــر مـــن أســـباب الفســـاد: عبـــادة غـــري هللا، واتبـــاع اهلـــوى 
والشـــيطان، والنفـــاق، ومكايـــد أعـــداء اإلســـالم.

ومن مسات املنهج القرآين يف اإلصالح: الرابنية، واإلنسانية، 

والوســـطية، والشـــمول، والتيســـري، والواقعية، والثبات واملرونة، 
والتدرج.

ومـــن مقومـــات اإلصالح: العلـــم، واإلميـــان، والعمل الصاحل، 
وأولـــو األلبـــاب، وتعـــاون قوى األمة، والصـــرب، واليقني.

واإلصـــالح  العقيـــدة،  إصـــالح  اإلصـــالح:  جوانـــب  ومـــن 
واالقتصـــادي. والسياســـي،  واالجتماعـــي،  اخللقـــي، 

القـــرآن الكـــرمي مـــن املنظور االستشـــراقي: دراســـة حتليلية 
نقديـــة/ حممـــد حممـــد أبو ليلـــة.- ط2، مزيـــدة ومنقحة.- 

القاهـــرة: مكتبـــة اآلداب، 1436 هــــ، 530 ص.

أاثروهـــا ضـــد  الـــيت  املستشـــرقني وشـــبهاهتم  فيـــه مطاعـــن  ردَّ 
القـــرآن الكـــرمي، علـــى اختالف مدارســـهم وأوطاهنـــم ولغاهتم، 
وفنَّدهـــا ابحلجـــج واألدلـــة شـــبهة شـــبهة، وذلـــك مـــن خـــالل 

تســـعة أبـــواب، هـــي:
القرآن: األصل واملرتادفات.- 
حممد صلى هللا عليه وسلم والقرآن.- 
القرآن بعد سنة 632 هـ.- 
بنية القرآن.- 
احلوادث واملناسبات التارخيية يف النص القرآين.- 
لغة القرآن وأسلوبه.- 
األشكال األدبية الرئيسة للقرآن.- 
القرآن يف حياة املسلمني وفكرهم.- 
ترمجة القرآن.- 

واملؤلـــف أســـتاذ الدراســـات اإلســـالمية ابللغـــة اإلجنليزيـــة يف 
كليـــة اللغـــات والرتمجـــة جبامعـــة األزهـــر.
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السنة والسرة

رؤيـــة معاصـــرة يف علـــم احلديـــث النبـــوي الشـــريف/ أحـــد 
ايسوف.- دمشق: دار املكتي، 1437 هـ، 655 ص.

قـــال يف املقدمـــة: يف هـــذا الكتـــاب حبـــوث مجعت بـــني القدمي 
واجلديـــد، وقدمـــت مـــا يلـــزم مـــن مـــواد علـــوم احلديـــث النبوي 
وفـــق قالـــب عصـــري، وقـــد حرصـــت فيـــه علـــى املوضوعيـــة 

العلميـــة الـــيت تعلمناهـــا مـــن احملدِّثـــني األفاضـــل.

الكليـــات احلديثيـــة عنـــد ابن قيم اجلوزيـــة 691 – 751 
هـ/ حممد بن أحد كبر.- القاهرة: دار الكلمة، 1436 

هـ، 380 ص )أصله رســـالة علمية؟(.

يعّرف املؤلف الكليات احلديثية أبهنا »إطالق حكم حديثي 
عام جامع جلزئيات متعددة يف موضوع واحد«.

ويعـــين ابحلكـــم احلديثـــي احلكـــم علـــى احلديـــث ابلصحـــة أو 
الضعـــف أو الوضـــع، كمـــا يندرج تتـــه احلكم على الرجال أو 

النســـخ احلديثية.
مثال الكلية احلديثية: كل أحاديث ابب العقل ال تثبت.

ومثال الكليات يف الرواة: كل حديث النّقاش منكر.
ومثـــال الكليات اخلاصـــة ابألجزاء قول ابن القيم: األحاديث 

الواردة يف جزء احلّناء ال يصح منها شـــيء.

الدرايـــة يف معرفـــة الرواية )مشـــيخة ابـــن العاقويل(/ غياث 
الديـــن حممـــد بـــن حممد بن عبـــدهللا بن العاقـــويل البغدادي 
)ت 797 هـ(؛ حتقيق قاســـم الســـامرائي؛ مراجعة إبراهيم 
ابجس عبداجمليد.- الرايض: مركز امللك فيصل للبحوث 

والدراســـات اإلسالمية، 1437 هـ، 751 ص.

يذكـــر احملقـــق أن علم املشـــيخات من أفضل الوســـائل العلمية 
يف توثيق النصوص، وإثبات صحة نسبتها إىل مؤلفيها، كما 
يعدُّ هذا العلم من أفضل الواثئق العلمية للتعريف ابلشـــيوخ، 
إذ يُعـــىن بصياغـــة ترمجـــة عامـــة هلـــم، ويهتـــم مبروايهتـــم، وحيرص 

علـــى إيـــراد مناذج مـــن هذه املروايت ابألســـانيد املتصلة هبم.
ومشـــيخة ابـــن العاقـــويل مفيـــدة، ففيهـــا تراجـــم مل تـــرد يف كتب 
الرتاجـــم والســـري، إضافـــة إىل الســـماعات والطبـــاق والقـــراءة، 
الـــيت حـــوت عـــدًدا كبريًا من األعالم الذين مل يرتجم هلم أحد، 

ومل يـــرد هلـــم ذكـــر إال فيها.
وابـــن العاقـــويل كان شـــيخ احلديـــث يف بغـــداد، وقـــد حـــدَّث 

مبكـــة واملدينـــة والشـــام والقاهـــرة وبيـــت املقـــدس.
وأشـــري إىل أن الباحثـــة رائـــدة بنـــت حممـــد الشـــريف قامـــت 
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بدراســـة وتقيـــق هـــذا الكتـــاب، وحصلـــت بـــه علـــى درجـــة 
الدكتـــوراه مـــن جامعـــة اإلمـــام ابلـــرايض عـــام 1435 هــــ.

أنشـــاب الُكثُـــب يف أنســـاب الُكتُـــب )فهرســـت مـــروايت 
بكـــر  أيب  بـــن  عبدالرحـــن  الديـــن  جـــالل  الســـيوطي(/ 
ابجـــس  إبراهيـــم  حتقيـــق  هــــ(؛   911 )ت  الســـيوطي 
للبحـــوث  فيصـــل  امللـــك  مركـــز  الـــرايض:  عبداجمليـــد.- 

ص.  641 هــــ،   1437 اإلســـالمية،  والدراســـات 

مجـــع فيـــه اإلمـــام الســـيوطي أســـانيد مروايته ابلقراءة والســـماع 
التأليـــف  يف  عمدتـــه  وجعـــل  واملكاتبـــة،  واإلجـــازة  واملناولـــة 
كتـــاب »املعجـــم املفهـــرس« للحافـــظ ابن حجر العســـقالين، 
وراعى فيه ترتيبه، فبدأ ابجلوامع، مث ابملســـندات، مث ابألبواب 
املفردات، مث بفنون احلديث، مث األمايل، مث بفوائد الشـــيوخ، 
مث األجـــزاء مرتبًـــا علـــى حـــروف املعجـــم، علـــى مـــا يشـــتهر به 
ذلـــك اجلـــزء، والتواريـــخ، وحنوهـــا، مث املعاجم واملشـــيخات، مث 
األربعينـــات، مث التصانيـــف يف ســـائر الفنـــون، مـــن فقـــه وحنـــو 

ولغـــة وتصـــوف، مث بدواوين الشـــعر.
وقـــال: إال أين حيـــث ذكـــرت كتـــااًب أتبعته بســـائر ما لصاحبه 

مـــن الكتب..
والنشب: علوق شيء بشيء حىت ال ُيستطاع الفكاك منه.

والُكثب مجع كثيب، وهو التلُّ املستطيل من الرمل.
وجيمـــع بـــني الكلمتـــني – كمـــا قـــال احملقـــق – أهنمـــا تـــدالن 
على متاســـك هذه الكُثب حىت تبدو وكأهنا سلســـلة واحدة.

وقـــال يف توضيـــح العنـــوان: إن أنســـاب هـــذه )الكتُـــب( الـــيت 
رواهـــا اإلمـــام الســـيوطي رمحـــه هللا، بسلســـلة ال تنقطـــع مـــن 
األســـانيد عـــن شـــيوخه، إىل مصنفـــي هذه الكتـــب، هي متاًما 
كسلســـلة )الكثُـــب( مـــن الرمـــل الـــيت ال ينفـــك بعضهـــا عـــن 

بعض. 
وآبخره فهرس الكتب املروية، وآخر لشيوخ املصنف.

مشـــيخة العالمـــة احملـــدِّث العمـــدة فخـــر الديـــن حممـــد بن 
إبراهيم الدمشـــقي احلنفي، الشـــهر ابلدكدكجي )1070 
– 1131 هــــ(؛ حتقيـــق رايض عبداحلميد مراد.- عّمان: 

أروقة للدراســـات والنشـــر، 1437 هـ، 319 ص.

قـــال مؤلفـــه رمحـــه هللا: »فـــإين ذاكـــر يف هـــذه األوراق تراجـــم 
مشـــاخيي، َمـــن عليهم قـــرأت، وهبم خترجـــت، ومنهم أخذت، 
وفيهـــم انتفعـــت، مـــن علمـــاء الشـــام ومصـــر وبيـــت املقـــدس 

واحلرمـــني واملغاربـــة وغريهـــم«.

األربعـــون يف اجلهـــاد واالستشـــهاد/ حممـــد خـــر رمضـــان 
يوســـف، 1437 هــــ، 46 ص )كتـــاب إلكـــروين(.

جمموعـــٌة طيبـــٌة مباركـــٌة مـــن األحاديـــِث الشـــريفِة ممـــا ورَد يف 
فيهـــا  نـــوََّع  هللا،  ســـبيِل  يف  واالستشـــهاِد  اجلهـــاِد  موضـــوِع 
جامعهـــا بـــني مســـائِل اجلهـــاِد والغـــزو والشـــهادة، مـــع الرتكيـــِز 
علـــى الفضائـــل، للحـــثِّ علـــى اجلهـــاِد والتعلُّـــِق بـــه، وللدفـــاِع 
عـــن ديـــِن هللا القـــومي، وطلـــِب الشـــهادِة يف ســـبيِل هللا تعـــاىل، 



107

والتذكـــرِي بتصحيـــِح النيـــِة يف كلِّ ذلـــك، ليصحَّ اجلهاد، وتُقبَل 
الشـــهادة.

مـــع  ومســـلم،  البخـــاريِّ  الصحيحـــني،  مـــن  مُجعـــت  وقـــد 
والنـــووي  حجـــر  البـــن  خاصَّـــة،  شـــرحيهما  مـــن  االســـتفادِة 
رمحهمـــا هللا، عنـــد التعليـــق علـــى األحاديـــث، وبيـــاِن الغريـــِب 
فيهـــا، ومـــا تُرشـــُد إليـــه، ويف غرِي الصحيحـــني أحاديُث أخرى 
ا. عظيمٌة يف فضائِل اجلهاد، ميكُن االســـتفادُة منها يف مظاهنِّ

أحـــد  احلديـــث/  يف  األلـــوان  لدراســـة  احلثيـــث  الباعـــث 
رأفـــت.- القاهـــرة: دار طيبـــة، 1436 هــــ، 492 ص.

ولذلـــك  البيئـــة،  علـــوم  الدكتـــوراه يف  علـــى  املؤلـــف حاصـــل 
جـــاءت دراســـته هـــذه موافقـــة لتخصصه، بعـــد أن ذكر أنه ال 
توجـــد دراســـة واحـــدة لألـــوان يف أحاديـــث رســـول هللا صلـــى 

هللا عليـــه وســـلم. 
وبـــنيَّ اهلـــدف مـــن هـــذه الدراســـة، وهـــو التعـــرف علـــى كيفيـــة 
توظيـــف األلـــوان يف الصـــورة مبـــا حيقـــق اهلـــدف منهـــا، وتديد 

ينابيـــع الصـــور ابعتبارهـــا مـــن ينابيـــع اإلبداع.
وجعـــل فصـــول 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.

قبســـات مـــن حيـــاة الصحابـــة/ حممـــد الزحيلـــي.- حلب: 
دار القلـــم العـــريب: دار الرفاعي، 1435 هـ، 568 ص.

ذكـــر املؤلـــف أنـــه دراســـة عـــن الصحابـــة الذيـــن مل يُعرفـــوا أو مل 
يُنصفـــوا؛ للتنويـــه مبآثرهم ومواقفهم، وتبيـــني مناقبهم، ليأخذوا 

حظهـــم، وتنشـــر فضائلهم.



108

العقيدة اإلسالمية والفرق

بـــن موســـى الشـــريف.- جـــدة: دار  عظمـــة هللا/ حممـــد 
األندلـــس اخلضـــراء؛ بـــروت: دار ابن حـــزم، 1433 هـ، 

ص.  183

حشـــد فيـــه آايت دالـــة علـــى عظمـــة هللا وجاللـــه، وأحاديث، 
وأقـــوال ألهـــل العلـــم، ممـــن هلـــم كالم نفيـــس يف هـــذا البـــاب، 

وبعـــض علمـــاء الطبيعـــة وأهـــل األدب، نثـــرًا ونظًمـــا.

حجـــر  بـــن  حممـــد  عقديـــة/  دراســـة  الوضعـــي:  التشـــريع 
القـــرين.- جـــدة: مركـــز التأصيـــل للدراســـات والبحـــوث، 

)أصلـــه رســـالة ماجســـتر(. هــــ، 408 ص   1436

عـــاجل املؤلـــف موضوعـــه مـــن خـــالل ثالثـــة أبـــواب: التشـــريع 
وصلته ابلعقيدة، اتريخ التشـــريع الوضعي وفلســـفته املعاصرة، 

حكـــم التشـــريع الوضعي.

وذكـــر أن التشـــريع الوضعـــي مناقض لإلســـالم وعقيدته، ألنه 
ـــر موقفه  ال ينفك عن أن يكون مبنيًّا على عقيدة ابطلة تفسِّ
تـــاه اخلالـــق والكون واحليـــاة، وأنه متضمن اســـتحالل احلكم 

بغـــري مـــا أنزل هللا، واإلعـــراض عّما أنزل.
كمـــا ذكـــر أن منـــاط الكفر يف احملكوم ابلتشـــريع الوضعي هو 

الرضـــا بـــه، املبين على العلم مبخالفة حكم الشـــريعة. 

اليارســـان، أو أهـــل احلـــق: طائفـــة ابطنيـــة كرديـــة/ تومـــاس 
بـــوا، زيبـــا مـــر حســـيين، حممـــد موكـــري، إصـــالح دحـــام 
عبدالفتاح.- دمشق: دار الزمان، 1436 هـ، 217 ص.

فرقـــة دينيـــة كرديـــة مغالية، تطلق على نفســـها »أتبـــاع احلقيقة 
املطلقـــة« الـــيت هـــي حقيقة الذات اإلهليـــة، بينما يطلق عليهم 
اآلخـــرون »العلـــّي إهلـــي« كنايـــة عـــن مغاالهتـــم القصـــوى يف 
حـــب اإلمـــام علـــي بـــن أيب طالـــب رضـــي هللا عنـــه، واختـــاذه 
إهلًـــا يُعبَـــد. وأحيـــااًن تســـمى »مذهـــيب ايري«، أي مذهـــب 
العشـــاق، عشـــاق احلقيقـــة املطلقـــة، الـــذي هـــو معـــىن الكلمة 
املركبـــة )اير ســـان(. ويـــرى آخـــرون أهنمـــا طائفتـــان، ختتلفـــان 

عـــن بعضهمـــا البعض!
لـــكل  وأصـــل العقيـــدة عندهـــا اإلميـــان ابهلل وحـــده، اخلالـــق 
موجـــود، املوجـــود يف ابطـــن كل خملـــوق )علـــى مبـــدأ وحـــدة 
الوجـــود(، خلـــق مـــن جوهر ذاته الدرة البيضـــاء، وأودعها قاع 
احمليـــط البدئـــي، ومـــن الـــدرة خلـــق الســـماوات واألرضـــني وما 
بينهمـــا. واجلنـــة وجهنـــم عندهـــا مفهومـــان معنـــواين، ال وجود 
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هلمـــا يف الواقـــع املـــادي، واملفهومـــان يعنيـــان القـــرب مـــن هللا 
والبعـــد عنه.

واتريـــخ نشـــأهتا غامـــض، مثـــل غريها مـــن الطوائـــف الباطنية، 
وتتبـــع مبـــدأ التقيـــة يف التســـرت على مبادئهـــا وعقائدها. ووجد 
تشـــابه، بـــل مماثلـــة بـــني عقيدهتـــا وعقيـــد اليزيديـــة، الـــيت تعبـــد 

الشيطان!
وهـــم يســـكنون يف إيـــران وتركيـــا وأذربيجـــان والعـــراق وســـوراي، 
إضافـــة إىل اهلنـــد وابكســـتان وأفغانســـتان، ويبلـــغ عددهم حنو 
أربعة ماليني نســـمة. وهم ليســـوا شـــيعة وال ســـنة، وال علويني 

أيًضـــا، فـــال ميتون إىل مذاهب إســـالمية. 

الفقه وأصوله

رؤيـــة املستشـــرقني واملســـتغربني لنشـــأة علـــم أصـــول الفقـــه 
عبدالرحـــن  حممـــود  انقـــدة/  حتليليـــة  دراســـة  وتفنيدهـــا: 
عبداملنعم.- القاهرة: دار املقاصد، 1436 هـ، 302 ص.

الـــذي جيمـــع بـــني املستشـــرقني واملســـتغربني علـــى مـــا بينهـــم 
مـــن اختـــالف، هـــو حماولـــة إظهـــار عقـــم أصـــول الفقـــه مـــن 
أول نشـــأته، وطمـــس معـــامل هـــذا العلـــم وأثره الدائـــم، وعطائه 
املمتـــد، إمـــا كليًّـــا أو جزئيًّـــا، حيـــث شـــككوا يف قواعـــده، ويف 
األئمـــة الذيـــن دونوهـــا، ومل ينـــج دليـــل كلـــي أصلـــي وال تبعـــي 

مـــن الطعـــن والتشـــكيك فيـــه.
ويذكـــر املؤلـــف أن اهلـــدف مـــن رؤية املستشـــرقني واملســـتغربني 

لنشـــأة علـــم أصـــول الفقـــه هـــو حماولـــة الوصـــول إىل أن هـــذا 
 ، العلـــم نشـــأ لظـــروف خاصة مبـــن دوَّنوه، وليس علًمـــا معيارايًّ
وأنـــه بشـــري املصـــدر ألبس ثوب الشـــرعية والقطعيـــة للوصول 
إىل أغـــراض خاصـــة ابلعلمـــاء.. ومـــن هنـــا فهـــو ليـــس صاحلًـــا 

هلـــذا العصر..

األحـــكام األصوليـــة املتعلقـــة ابلتابعي/ بيـــداء بنت عبدهللا 
القويعـــي.- الرايض: جامعـــة القصيم، 1436 هـ، 384 

ص )أصله رســـالة ماجستر(.

يعـــىن جبمـــع املســـائل األصوليـــة املتعلقـــة ابلتابعـــي، مـــن جهـــة 
قولـــه، واالحتجـــاج بـــه، وحكـــم اتفاقهـــم، وأثـــر أقـــوال التابعي 
يف الدليـــل، مـــن جهـــة النســـخ والبيـــان والتخصيـــص والتقييد، 
لـــه،  بعـــده  مـــن  وتقليـــد  للصحابـــة،  التابعـــي  تقليـــد  وحكـــم 
وأحـــكام ترجيـــح روايتـــه وأقوالـــه، وحنوهـــا من املســـائل املتعلقة 

أبقـــوال ورواايت وترجيحـــات التابعـــي.

جتـــزؤ االجتهـــاد يف العصـــر احلديـــث/ حليـــم مرزاقـــي.- 
دمشـــق؛ بـــروت: مؤسســـة الرســـالة، 1435 هــــ، 392 

ص )أصلـــه رســـالة ماجســـتر(.
يعـــين املؤلـــف بتجـــزؤ االجتهـــاد: االجتهـــاد اجلزئـــي، وعرَّفـــه 
بقولـــه: قـــدرة الفقيـــه علـــى اســـتنباط بعض األحكام الشـــرعية 
العمليـــة الظنيـــة مـــن أدلتهـــا التفصيليـــة يف ابب مـــن األبـــواب، 

أو مســـألة دون غريهـــا.
وجعله يف ثالثة فصول:
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مبادئ االجتهاد.- 
تزؤ االجتهاد وأحكامه.- 
جماالت وتطبيقات تزؤ االجتهاد يف العصر احلديث.- 

وخصـــص مبحثًـــا خلطـــورة االجتهاد اجلزئـــي، وآخر لضوابطه، 
واثلثًـــا لطريقته، وغـــريه لبيان صعوبته.

توفيـــق  الفقهـــاء/  اختـــالف  يف  وأثرهـــا  األعيـــان  وقائـــع 
شـــروق.- دمشـــق؛ بـــروت: مؤسســـة الرســـالة، 1436 

هــــ، 520 ص )أصلـــه رســـالة دكتـــوراه(.

اختـــار املؤلـــف تعريـــف واقعـــة األعيـــان أبهنـــا انزلـــة أو حادثـــة 
ذلـــك  اســـتوجبت  معينـــة  حالـــة  أو  بعينـــه،  شـــخًصا  ختـــص 
التخصيـــص، وأهنـــا تقع يف مســـألة جزئية مظنونة، فهي تقابل 
أو ختالـــف أصـــاًل أو قاعـــدة قطعيـــة كليـــة، ألن واقعـــة العـــني 

فيهـــا اســـتثناء مـــن اللفـــظ العـــام.
وجاء الكتاب يف ثالثة فصول نظرية، يليها الباب التطبيقي، 

وهي:
التعريف بوقائع األعيان.- 
وقائع األعيان بني التعميم والتخصيص.- 
وقائع األعيان وترك االستفصال.- 

القواعـــد الفقهيـــة واألصولية املفـــردة يف موضوعات معينة 
)مســـرد معجمـــي(/ حممد خـــر رمضان يوســـف، 1437 

هــــ، 43 ص )كتـــاب إلكروين(.

الفقهـــاء وطلبـــة العلـــم يهتمـــون ابلقواعـــد الفقهيـــة واألصوليـــة 
كثـــريًا، وحيفظـــون قســـًما كبـــريًا منهـــا، ويعرفـــون هبـــا أجوبـــة 
املســـائل وأحكام النوازل، فإن مســـائل وفروًعا عديدة تدخل 

مظلتها. تـــت 
وقـــد لفـــت نظـــر معـــّد هذا املســـرد االهتمام ابلقواعـــد الفقهية 
ودالهتا على موضوعات معينة، وإفرادها يف كتب أو رســـائل 
علمية وحبوث، وخاصة يف معاهد القضاء وكليات الشـــريعة، 
الـــيت ختـــرِّج قضـــاة وفقهـــاء، ولذلك قام جبمع مـــا أفرد منها يف 
موضوعات معينة، أو يف قاعدة حمددة، ونوقشـــت يف رســـائل 
علميـــة، أو ظهـــرت يف هيئـــة كتـــب، أو نشـــرت يف جمـــالت 
حمكَّمـــة، ليســـتفيد منهـــا الباحثـــون، ويكونـــوا علـــى علـــم مبـــا 

طـــرق إليه مـــن موضوعاهتا.
قـــال: وقـــد مجعـــُت بـــني القواعِد األصوليـــة والفقهية وإن وجد 
اختالف بينها، لكنها قد تتداخل، بل هناك قواعد مشـــرتكة 

بينهما.
وقد بلغ عددها )296( عنوااًن.
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تيســـر الفقه/ مصطفى ابحو.- دمشـــق؛ بروت: مؤسسة 
الرسالة، 1435 هـ، 636 ص.

يصـــدر املؤلـــف سلســـلة تيســـري العلـــوم الشـــرعية، وأييت هـــذا 
ـــرة، وتيســـري علـــوم احلديـــث. الكتـــاب بعـــد العقيـــدة امليسَّ

وبـــنيَّ أنـــه التـــزم يف كتابـــه ذكـــر الراجـــح من األقـــوال، مع ذكر 
خـــالف الفقهـــاء يف ذلـــك ابختصـــار، مقتصـــرًا غالبًـــا علـــى 
ســـقيمه،  مـــن  احلديـــث  صحيـــح  وبيـــان  عندهـــم،  املشـــهور 
وذكـــر أحـــكام بعـــض املســـتجدات ونـــوازل العصـــر، وخاصـــة 

املعامـــالت املاليـــة، واملقاييـــس واألوزان املعاصـــرة.
وذكـــر أن كتابـــه ينـــدرج ضمـــن )فقـــه الســـنة( املســـتند ألصول 
والقيـــاس  واإلمجـــاع،  والســـنة،  الكتـــاب،  املعتـــربة:  التشـــريع 

الصحيـــح الـــذي ال معـــارض لـــه. 

رفـــُع األوهـــام يف عـــدِم جـــواِز صـــالِة الرجاِل خلـــَف صفِّ 
النســـاِء التاّم يف املســـجِد احلرام/ أتليف إبراهيم بن حسني 
بـــن بـــري زاده )ت 1099 هـ(؛ حتقيق حممد خر رمضان 

يوســـف، 1437 هـ، 19 ص )كتاب إلكروين(.

مسألٌة فقهيٌة يف الصالِة ذاُت فروع، كاَد أن خيتصَّ هبا الفقُه 
احلنفـــي. وهـــي صـــالُة املرأِة جبانِب الرجِل أو أماَمُه يف مجاعة، 
واحـــدة، أو ثنتـــني، أو ثـــالاًث، أو صفًّـــا كامـــاًل، وآاثُر صالهتـــا 
يف هـــذه األوضـــاِع علـــى صـــالِة الرجـــاِل مـــن حوهلـــا، وشـــروُط 

بطالهنا – وهو الغالُب - قياًســـا، واستحســـااًن.
ـــِة املذهب، وأن عمدَتُه  وقـــد ذكـــَر اإلمـــاُم النوويُّ ضعَف حجَّ
حديـــٌث مل يصـــّح، موقوفًـــا علـــى عمـــَر رضـــي هللا عنـــه، أو 

مرفوًعـــا منـــه إىل رســـوِل هللا صلـــى هللا عليـــه وســـلم.
واملؤلُف عاملٌ حنفيٌّ كبري، توىلَّ اإلفتاَء مبكَة املكرَّمِة زمَن 

اخلالفِة العثمانية.

بـــن  العســـكري يف اإلســـالم: حقوقـــه وواجباتـــه/ صـــاحل 
غـــامن الســـدالن.- املدينـــة املنـــورة؛ الـــرايض: دار املأثور، 

1437 هــــ، 473 ص.

يف فصلـــني طويلـــني بـــنيَّ املؤلـــف الرتبيـــة الروحيـــة للجنـــدي يف 
اإلســـالم، وواجبـــات اجلنـــدي املســـلم تـــاه دولته.

والفصـــل األول فيـــه بيـــان اإلميـــان ابلقضـــاء والقـــدر، وأجـــر 
الـــوالء  الطاعـــة، مث  واحلراســـة، وفضـــل  املرابطـــة  اجلنـــدي يف 

وقياداتـــه. اجلنـــدي  بـــني  والعالقـــة  وااللتـــزام،  واالنضبـــاط 
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نظام احلكم اإلســـالمي مقاراًن ابلنظم السياســـية املعاصرة/ 
إمساعيـــل إبراهيـــم البدوي.- اإلســـكندرية: مكتبـــة الوفاء 

القانونيـــة، 1437 هـ، 519 ص.

دعـــاوى  ودحـــض  لإلســـالم،  السياســـية  الصفـــة  فيـــه  أبـــرز 
املناوئني، الذين يدَّعون أن اإلســـالم عقيدة روحية فحســـب، 
ال صلـــة لـــه ابلدنيـــا والسياســـة واالجتمـــاع، وأنـــه مل يتعـــرض 
للحكم، وأن رســـالة النيب حممد صلى هللا عليه وســـلم انتهت 
مبوتـــه، وانتقضـــت زعامتـــه، فليـــس ألحـــد أن خيلفه يف رســـالته 

وزعامته!
الشـــريعة  أن  احملسوســـة  ابحلقائـــق  وســـنثبت  املؤلـــف:  قـــال 
اإلســـالمية فصَّلـــت أدقَّ املســـائل السياســـية، ونصـــت علـــى 

الدســـتورية. املبـــادئ  أحـــكام 
وجعـــل دراســـته مقارنـــة ابلنظـــم السياســـية املعاصـــرة، إلثبـــات 
أن احلـــكام املســـلمني األوائـــل طبقوا أرقى القواعد السياســـية.

وجاء الكتاب يف ثالثة أبواب:
األول: بنيَّ فيه طبيعة نظام احلكم اإلسالمي وخصائصه.- 
الثاين: عرض فيه أنواع احلكومات املعاصرة.- 
واحلكومـــة -  املاركســـية  احلكومـــة  فيـــه  عـــرض  الثالـــث: 

. شســـتية لفا ا
واملؤلـــف أســـتاذ القانـــون العام جبامعة األزهـــر، وحمام مبحكمة 

النقـــض، واحملكمـــة اإلدارية العليا.

نصـــر  حممـــد  الدوليـــة/  للعالقـــات  اإلســـالمي  التنظيـــم 

حممد.- اجليزة: مركز الدراســـات العربية للنشر، 1437 
هــــ، 500 ص.

البـــاب التمهيـــدي: ماهيـــة العالقـــات علـــى املســـتوى الـــدويل 
التعايـــش الســـلمي يف  )أمهيـــة العالقـــات الدوليـــة وأسســـها، 

اإلســـالم(.
الباب األول: البعثات الدبلوماســـية يف اإلســـالم )البعثات يف 

النبوة(. عهد 
البـــاب الثـــاين: تطـــور العالقات بني الدول )تفســـري العالقات 
الدوليـــة، منـــاذج تطبيقيـــة للممارســـات الدوليـــة اإلســـالمية يف 
حالـــة احلـــرب، منـــاذج تطبيقيـــة للممارســـات الدوليـــة يف وقت 

احلرب(.
احلصانـــة  )ماهيـــة  الدبلوماســـية  احلصانـــة  الثالـــث:  البـــاب 
واحلصـــاانت  لالمتيـــازات  القانونيـــة  األســـس  الدبلوماســـية، 

الدبلوماســـية(.
البـــاب الرابـــع: مساحـــة الشـــريعة اإلســـالمية )كفالـــة حقـــوق 
غـــري املســـلمني، اآلخـــر وحقوقـــه، حقـــوق وواجبـــات الدولـــة 

اإلســـالمية(.
واملؤلـــف أســـتاذ القانـــون الـــدويل العام. ويبـــدو أن كتابه أصله 

رســـالة علمية.
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السلســـلة يف معرفـــة القولـــني والوجهني/ أليب حممد عبدهللا 
بن يوسف اجلويين )ت 438 هـ(؛ دراسة وحتقيق خالد بن 
نـــّوار النمـــر.- الكويت: لطائف لنشـــر الكتب والرســـائل 
العلميـــة؛ عّمـــان: أروقة للدراســـات والنشـــر، 1437 هـ، 

2 مج )1063 ص( )أصله رســـالة دكتوراه(.

املؤلـــف مـــن احملققـــني يف الفقـــه الشـــافعي، وصاحـــب وجـــه 
فيـــه، وكتابـــه هـــذا أحســـن نوع يف املذهب، وهو بناء املســـائل 
بعضهـــا علـــى بعـــض الجتماعهـــا يف مأخذ واحـــد. واهتم فيه 

إبيـــراد الدالئـــل عنـــد إيرادها.
وفيـــه مســـائل ثـــرَّة، بلغـــت )357( مســـألة، مـــن غـــري عـــدد 

املســـائل املبـــين عليهـــا. 
ويســـتفيد منها الطالب ملعرفة كيفية بناء بعضها على بعض، 

وترتيبها، ومعرفة نظائرها.

املظاهـــرات يف ضـــوء الفقـــه اإلســـالمي: دراســـة مقارنـــة/ 
حممـــد إبراهيم ســـعد النـــادي.- اإلســـكندرية: دار الكتب 

والدراســـات العربيـــة، 1437 هــــ، 108 ص.

قـــال مؤلفـــه: وملـــا ملوضـــوع املظاهـــرات من أمهية، ونظـــرًا لكثرة 
تســـاؤل النـــاس عن األحـــكام اخلاصة هبا، واختـــالف العلماء 
فيهـــا بـــني مؤيـــد ومعـــارض، عقـــدت العـــزم علـــى بيـــان آراء 
العلماء يف املســـائل املتعلقة هبا، ذاكرًا أدلتهم، وما ورد عليها 
مـــن اعرتاضـــات وردود، هبـــدف الوصـــول إىل الـــرأي الراجـــح، 

مـــن غـــري تعصب لـــرأي بعينه.
ابملظاهـــرات،  التعريـــف  مباحـــث:  مخســـة  يف  وجعـــل كتابـــه 
حكـــم التظاهـــر وضوابطـــه، اخلـــروج علـــى احلاكـــم، املـــوت يف 

املظاهـــرات الســـلمية، قانـــون التظاهـــر. 

بكـــر  أيب  بـــن  علـــي  الديـــن  برهـــان  النـــوازل/  خمتـــارات 
املرغينـــاين احلنفـــي )ت 593 هــــ(؛ دراســـة وحتقيـــق أحـــد 
غونش.- إســـتانبول: مكتبة اإلرشاد، 1435 هـ، 733 

ص )أصلـــه رســـالة علميـــة(.

فتـــاوى خمتـــارة يف الفقـــه احلنفي، غالبًـــا ما يكثر نزوهلا ابلناس، 
ومتـــس احلاجة إليها.

ومصنفهـــا عـــامل حنفـــي كبـــري. عليـــه رمحـــة هللا. وقـــد عـــرَّف به 
احملقـــق يف مقدمتـــه.
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مفاتيـــح الفقـــه احلنبلـــي/ ســـامل علـــي الثقفـــي.- ط2.- 
الطائـــف: املؤلـــف، 1437 هــــ، 2 مـــج.

مدخل إىل الفقه احلنبلي، صدرت طبعته األوىل عام 1398 
هـ، ومؤلفه أســـتاذ يف جامعة أم القرى، الذي جعل كتابه يف 

سبعة أبواب، هي:
أبـــرز مـــا عـــرف عن اإلمام أمحد وأمـــوره وأحواله وما ابتلي - 

به.
قضـــااي -  أهـــم  ومذهبـــه يف  أمحـــد  اإلمـــام  علـــم  مكـــوانت 

االعتقـــاد.
منهـــج اإلمـــام أمحـــد يف فقهه وأصول اســـتنباطاته: أصول - 

فتـــاوى اإلمام أمحد.
طبيعة الفقه احلنبلي وأظهر مزاايه.- 
مصطلحـــات الفقـــه احلنبلي وطرق اســـتفادة األحكام من - 

ألفاظه.
طريقة تلقي فقه اإلمام أمحد ونقله إىل الناس.- 
تدوين الفقه احلنبلي ومشاهري مدونيه.- 

االســـتثمار اآلمن ملوارد املؤسســـات اخلرية: دراسة فقهية 
اهليئـــة  املكرمـــة:  مكـــة  مقارنـــة/ صـــادق حـــاد حممـــد.- 
الـــرايض: دار  اإلســـالمية العامليـــة لالقتصـــاد والتمويـــل؛ 

كنـــوز إشـــبيليا، 1434 هــــ، 668 ص.
جعله مؤلفه يف سبعة أقسام:

التعريـــف ابلرصـــد وبيـــان الفرق بينه وبني ما يشـــتبه به من - 
أوجه الرب والصدقة.

 -.)trust( التطبيقات االقتصادية الغربية ألقسام الرتست

بـــني اإلرصـــاد والرتســـت ودوره يف تثمـــري -  وجـــه العالقـــة 
اخلرييـــة. اجلمعيـــات  مـــوارد 

االبتكارات يف األنشطة اخلريية.- 
الرتســـت -  تربـــة  مـــن  االســـتفادة  تليليـــة ألوجـــه  دراســـة 

الغربيـــة. اخلرييـــة 
دراســـة تليليـــة ملنظومة القوانني املعلقـــة 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 الشـــرعي والتخوض الواقعي/ نوار بن 
الشلي.- القاهرة: دار السالم، 1436 هـ، 206 ص.
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يؤكـــد أن حرمـــة املال العام أشـــد مـــن حرمة املال اخلاص، وأن 
هتـــك هـــذه احلرمـــة جرميـــة شـــنيعة تســـتوجب العقـــاب. ويقرر 
أن احلفـــاظ علـــى أمـــوال األمـــة ومقدراهتـــا مســـؤولية كل فـــرد 
مســـلم، جامًعـــا بـــني صورتني متباينتني: صـــورة انصعة البياض 
مـــن ورع الســـلف عـــن املـــال العـــام، وصـــورة ســـوداء قامتـــة من 
عصـــران هـــذا، ابتـــدع الناس فيها فنواًن، واحتالـــوا يف العبِّ من 
املال العام؛ ليتأكد أن صالح املال ال يكون إال بثالث: أن 

يؤخـــذ حبـــق، وأن يُعطَـــى يف حـــق، وأن مُينَـــع من ابطل.
عبدالقـــادر  واألمـــري  قطـــر،  جبامعـــيت  الفقـــه  أســـتاذ  واملؤلـــف 

ابجلزائـــر.

الفنـــون الدفاعيـــة: خطـــوة لفهـــم خصـــال اإلميـــان/ مجـــال 
شـــعي.- تونـــس؛ بـــروت: الـــدار املالكيـــة، 1436 هــــ، 

ص.  232

الفنـــون  يف  املؤلفـــة  الكتـــب  مـــن  الكثـــري  أن  املؤلـــف  يذكـــر 
الدفاعية ال تكاد تد فيها الكالم عن هللا ورســـوله صلى هللا 
عليـــه وســـلم، يعـــين يف تصور إســـالمي، بينما تـــد كل اخلرباء 
اآلسيويني يف شىت االختصاصات الدفاعية يوصون ويؤكدون 
علـــى ضـــرورة أن تكـــون هنـــاك زعامـــة روحية ملدارســـهم، فمن 
ابب األوىل أن تكون للمســـلمني زعامة روحية ذات مرجعية 

إســـالمية فيها.
األخـــالق  تفصيـــل  وإىل  ذلـــك،  بيـــان  إىل  ويهـــدف كتابـــه 
الفنـــون  املمارســـني واألســـاتذة يف  لـــدى  احلميـــدة والذميمـــة 

الدفاعيـــة، وإىل إبـــالغ صـــوت اإلســـالم والصحبـــة فيـــه عنـــد 
اخلـــرباء الكوريـــني واآلســـيويني وغريهـــم، وإعـــالء كلمـــة هللا يف 

الدفاعيـــة خاصـــة. الرايضيـــة والفنـــون  األوســـاط 
واملؤلـــف حائـــز علـــى احلـــزام األســـود مـــن الدرجة اخلامســـة يف 

التايكوانـــدو، أســـتاذ يف جمـــال ختصصـــه، ومدرب بفرنســـا.

التخديـــر يف الطب واإلســـالم/ عبدالدائم فهد اخلرجيي.- 
]الـــرايض: املؤلف[، 1437 هـ، 47 ص.

ذكـــر املؤلـــف أن وظيفـــة التخديـــر هـــي إزالـــة الشـــعور ابألمل، 
مث بـــنيَّ أنواعـــه، مـــن التخديـــر العام، واملوضعـــي، والناحي، مث 
كيفيـــة إجـــراء التخديـــر، ومـــزااي كل نوع، وعمليـــة اختيار نوع 
التخديـــر املناســـب للمريـــض، وحســـب نـــوع اجلراحـــة ومدهتـــا 

ومكاهنـــا واألمل املرافـــق، وآاثر التخديـــر اجلانبيـــة.
مث أوضـــح احلكـــم الشـــرعي يف التخديـــر، يف احلـــاالت الثالثـــة 
الضـــرورة، مث إىل مقـــام  التاليـــة: أن تصـــل احلالـــة إىل مقـــام 
احلاجة، مث اليت ال تصل إىل احلاتني الســـابقتني. وبنيَّ ضابط 

النوعيـــة والقـــدر والطريقـــة يف ذلـــك.
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العلوم االجتماعية

البعـــد الديين يف االستشـــراق الغـــريب/ إايد علي اهلامشي.- 
عّمـــان: دار الفكر، 1437 هـ، 464 ص.

فصوله الثمانية:
االستشراق والبنية الثقافية النصرانية.- 
املعاديـــة -  الشـــبهات  إاثرة  يف  واتاهاهتـــم  املستشـــرقون 

لإلســـالم.
منهج االستشراق إابن عصر النهضة األوروبية )ادعاءات - 

مضللة حبق اإلسالم(.
التنصـــري: األداة الفاعلـــة للمؤسســـات االستشـــراقية ضـــد - 

اإلسالم.
مؤسســـات االستشـــراق وارتباطاهتا ابلدوائر اإلمربايلية يف - 

حماربة األمة اإلســـالمية.
االستشراق ودوره يف متزيق وحدة األمة اإلسالمية.- 
املستشـــرقون )احملافظـــون( اجلـــدد يف السياســـة األمريكيـــة - 

اإلســـالم. تاه 
صورة اإلسالم يف املناهج الدراسية الغربية.- 

الربيـــة النفســـية لأطفـــال: دراســـة فقهيـــة مقارنـــة/ إميـــان 
الســـيد حجازي.- اإلســـكندرية: دار الوفاء، 1437 هـ، 

623 ص )أصلـــه رســـالة علميـــة(.

جولة علمية بني مصادر يف الفقه اإلسالمي والطب والطب 
النفسي، للوقوف على ما جيب معرفته لتنشئة الطفل السوي 

معاىف صحيًّا ونفسيًّا وخلقيًّا ودينيًّا.

وقـــد درســـت الباحثـــة يف البـــاب األول نشـــأة الطفـــل الطبيعي 
وأســـاليب الرتبيـــة النفســـية، وفيـــه أربعة فصول:

طور ما بعد الوالدة بني احلق الشرعي واجلانب النفسي.- 
طـــور الطفولـــة املبكـــرة مـــا بـــني الفقـــه اإلســـالمي والطـــب - 

لنفسي. ا
طور الطفولة املتأخرة )مرحلة التمييز(.- 

ذوي  األطفـــال  تربيـــة  يف  أساســـيات  الثـــاين:  البـــاب  ويف 
فصـــول: ثالثـــة  وفيـــه  اخلاصـــة،  االحتياجـــات 

تعريف ذوي االحتياجات اخلاصة.- 
حقـــوق ذوي االحتياجـــات اخلاصـــة واألحـــكام املتعلقـــة - 

. هبم
املتطلبـــات الرتبويـــة لرعايـــة الطفـــل املعـــاق ]املعـــوَّق[ يف - 

اإلســـالمي. اجملتمـــع 
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اللغة العربية

عنايـــة الصحابة ابللغـــة العربية وأثره يف النهوض هبا/ حممد 
بـــن مبخـــوت.- ]مكة املكرمة[: جممع اللغـــة العربية على 
الشـــبكة العامليـــة؛ بـــروت: دار ابـــن حـــزم، 1436 هــــ، 

116 ص.

ُعـــين الصحابـــة رضـــي هللا عنهم عناية كبرية ابللغة العربية، لغة 
القـــرآن والســـنة، واهتمـــوا هبا، وتدارســـوها، وتعلموهـــا، واثبروا 
علـــى حفظهـــا، والتفقـــه فيهـــا، وعلموهـــا أبناءهـــم، وجعلـــوا 

تعلمهـــا وتعليمهـــا والتكلـــم هبا مـــن الدين.
وأســـهموا جبمعهـــم القـــرآن الكـــرمي يف توثيـــق النـــص القـــرآين، 
ألســـنة  العـــرب  أفصـــح  قريـــش  لســـان  علـــى  قراءتـــه  وتوحيـــد 

لغـــة. وأصفاهـــم 
وقد أســـهمت هذه السياســـة الرشـــيدة يف حســـم مادة الفرقة، 

وأدت إىل احلفـــاظ علـــى اللغـــة العربية، وتوحيدها.
ويف الكتـــاب دعـــوة صادقـــة إىل تعلـــم العربيـــة علـــى منهـــاج 
الصحابـــة رضـــي هللا عنهـــم، ابلطريقـــة الســـهلة امليســـرة اليت ال 
تشـــقيق فيهـــا وال تطويـــل، وال تعقيد وال تكلـــف 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.- 

وضع النحو قانون العربية.- 
محاية اللغة من اللحن والرطانة.- 

منزلـــة اللغـــة العربية بني اللغات املعاصرة: دراســـة تقابلية/ 
عبداجمليـــد الطيـــب عمر.- ط2.- مكة املكرمة: الرائســـة 
العامـــة لشـــؤون املســـجد احلـــرام واملســـجد النبـــوي، مركز 
البحـــث العلمـــي وإحيـــاء الراث اإلســـالمي، 1437 هـ، 

282 ص.

هتدف هذه الدراســـة إىل تديد موقع اللغة العربية بني لغات 
العصـــر، بنـــاء على نظرايت علم اللغة التقابلي.

وبـــدأت ابســـتعراض اتريـــخ اللغـــة العربية، ونشـــأهتا، ومقارنتها 
بتاريخ ونشـــأة اللغـــات األخرى.

مث تناولت الكتابة واهلجاء يف اللغة العربية، والنحو والصرف، 
والبالغة وثراء معجمها مقارنة ابللغات األخرى.

قـــال املؤلـــف: واللغـــة العربيـــة دون ســـائر اللغـــات اإلنســـانية 
تذخـــر برصيـــد وافـــر مـــن املفـــردات، وتتســـع إمكاانهتـــا للتعبري 
مثـــل  ذكيـــة،  آليـــات  خـــالل  مـــن  املتجـــددة  املفاهيـــم  عـــن 
االشـــتقاق، والنحـــت، لصياغة مفـــردات جديدة. أما اللغات 
األخـــرى فهـــي ذات رصيـــد حمدود من املفردات... مما جيعلها 

تعتمـــد كليًّـــا علـــى االقـــرتاض مـــن اللغـــات األخـــرى.
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خصائـــص احلـــروف ومعانيهـــا/ فهد خليل زايـــد.- عّمان: 
دار ايفـــا، 1437 هـ، 368 ص.

يذكـــر املؤلـــف أنـــه اختـــرب ما تصَّـــل له من خصائـــص ومعاين 
)23( حرفًـــا مـــن مئـــات اجلـــداول، علـــى واقـــع اســـتعماالت 
القـــرآن الكـــرمي هلـــا، يف ســـوره وآايتـــه ومفرداتـــه وفواصله، بدقة 
وإحكام ال نظري له يف أدب أو شعر أو معجم. وأنه استوىف 
كل اســـتعمال منهـــا شـــروط اإلعجـــاز اللغـــوي، ممـــا مل ينتبه له 
أي مـــن مفســـري القـــرآن أو الباحثـــني عـــن إعجـــازه اللغـــوي. 
قـــال: وال عتـــب عليهـــم يف ذلـــك؛ ألن أايًّ منهـــم مل يهتـــد إىل 

خصائـــص احلـــروف العربيـــة ومعانيها!
وقـــد تقصَّـــى خصائـــص هذه األحـــرف يف القطاع )الصريف – 

النحوي(.
وقـــال: فـــكان لـــكل مفـــردة مـــن حـــروف املعـــاين العديـــد مـــن 
املعاين واألقسام واالستعماالت، قد تاوز بعضها اخلمسني!

عامليـــة األجبديـــة العربيـــة وتعريـــف ابللغات الـــي ُكتبت هبا/ 
عبدالـــرزاق القوســـي.- الـــرايض: مركـــز امللـــك عبـــدهللا بن 
عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، 1436 هـ، 2 مج.

كتـــاب توثيقـــي رائـــع، عـــرَّف فيـــه مؤلفه ابللغـــات اليت تكتب 
أو ُكتبـــت ابحلـــروف العربية.

وذكـــر يف ثنـــااي كتابـــه أن للحـــروف العربيـــة أثرًا كبـــريًا يف تطور 
الكثـــري مـــن اللغـــات واآلداب يف قـــارات العـــامل القـــدمي، وهلـــا 
كذلـــك أثـــر يف دخـــول الكلمـــات واملصطلحـــات العربيـــة إىل 

العربيـــة، وتاوزهتـــا إىل  ملـــا كتبـــت ابحلـــروف  لغـــات عديـــدة 
لغـــات ال تكتـــب ابحلـــروف العربيـــة.

كمـــا أســـهم انتشـــار احلـــروف العربيـــة يف تســـهيل تعلـــم اللغـــة 
العربيـــة لـــدى الشـــعوب اإلســـالمية.

وذكـــر أن األجبديـــة العربية حوربت على أكثر من صعيد، وال 
ســـيما يف أورواب واهلنـــد وإفريقيـــا، وقـــد ُحظـــر تعلمهـــا والنشـــر 

هبـــا أحيااًن!

املصاحبـــة اللغويـــة يف احلديـــث النبـــوي الشـــريف: كتـــاب 
»اللؤلـــؤ واملرجـــان فيمـــا اتفـــق عليـــه الشـــيخان« منوذًجا/ 
عـــالء طلعت أحـــد.- القاهرة: مكتبـــة اآلداب، 1437 

هــــ، 302 ص.

املقصـــود ابملصاحبـــة اللغوية ارتباط كلمتني، حبيث إذا ذكرت 
إحدامها اســـتدعى الذهن الكلمة األخرى.

وقـــد أصَّـــل الباحـــث هـــذا املصطلـــح يف الرتاث اللغـــوي العريب 
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منـــذ ســـيبويه، وبـــنيَّ عالقة املصاحبة ببعـــض الظواهر اللغوية، 
ومنهـــا اإلتبـــاع والـــرتادف، كمـــا بـــنيَّ أنـــواع املصاحبـــة اللفظية 
والنحويـــة، وعـــاجل قضيـــة املصاحبة وارتباطهـــا ابلرتمجة والتغيري 

اللغوي.
مث طبـــق مـــا ذكـــره يف اإلطـــار النظـــري من البحـــث على املادة 
اتفـــق  فيمـــا  واملرجـــان  »اللؤلـــؤ  يف كتـــاب  الـــواردة  احلديثيـــة 
عليـــه الشـــيخان« حملمـــد فـــؤاد عبدالباقـــي، مـــن خالل تقســـيم 

املصاحبـــة إىل املركـــب االمســـي، مث الفعلـــي.
واستخلص وسائل املصاحبة وخصائصها ومساهتا. 

اللغـــة واملئذنـــة: دراســـات حتليلية يف إســـهام اللغة يف فكر 
اإلســـالميني املعاصريـــن/ خالـــد فهمـــي.- القاهـــرة: دار 

النشـــر للجامعـــات، 1437 هــــ، 200 ص.

عـــدد مـــن الدراســـات هتـــدف إىل بيان إســـهام اللغـــة يف البناء 
الفكـــري لعـــدد مـــن أشـــهر املفكريـــن اإلســـالميني املعاصريـــن، 

الذيـــن توزعـــت اهتماماهتـــم يف خدمـــة اإلســـالم، وهي:
جهـــود الطاهـــر بـــن عاشـــور )ت 1393 هــــ( يف العنايـــة - 

بلغـــة احلديـــث النبـــوي الشـــريف.
مـــن -  الواقعـــة  املخاطـــر  يف  قـــراءة  واالســـتعمار:  العربيـــة 

ممارســـات االســـتعمار ضـــد اللغـــة يف فكـــر مالـــك بـــن نيب 
هــــ(. )ت 1393 

إســـهام الدكتـــور حممـــد عمـــارة يف املعجميـــة اإلســـالمية - 
املعاصـــرة. املختصـــة 

أبعاد إســـهام اللغة يف املنجز العلمي للدكتور عبدالســـتار - 
فتح هللا ســـعيد )املادة والتوظيف(.

أنوار اللســـان: مالمح اإلســـهام اللغوي يف البناء الفكري - 
للدكتور يوسف القرضاوي.

الفجر يشـــرق من جديد: تليات اللغة يف رســـائل اإلمام - 
الشهيد ]حسن البنا[.

للدكتـــور -  األســـلوبية  املالمـــح  قـــراءة  املنتمـــي:  اللســـان 
عويـــس. عبداحلليـــم 

واملؤلف أستاذ يف كلية اآلداب جبامعة املنوفية.

واجلـــذور  املفهـــوم  يف  دراســـة  اجلرجانيـــة:  النحـــو  معـــاين 
والعمـــل/ ضيـــاء الديـــن فاضل احلســـيين.- عّمـــان: أروقة 

للدراســـات والنشـــر، 1436 هــــ، 346 ص.

هتـــدف الدراســـة إىل تليـــة فكرة معاين النحـــو يف نظرية النظم 
اجلرجانيـــة، والوصـــول إىل القطـــع بوجـــود جـــذور هلـــا يف كالم 
مـــن ســـبق صاحـــب النظريـــة أو بعدمـــه، والكشـــف عن معاين 
النحـــو يف أتليـــف الكالم وصنـــع البالغة، وحماولة الوصول يف 
هـــذا اجلانـــب إىل أجوبـــة ملواضـــع الغمـــوض منـــه، مث الوقـــوف 

علـــى مواضـــع الضعف والثغـــرات يف النظريـــة وإبرازها.
النظـــم  نظريـــة  الغمـــوض مســـة ظاهـــرة يف  أن  املؤلـــف  وذكـــر 
اجلرجانيـــة، وأن أغمـــض موضـــع منهـــا هـــو فاعليـــة )معـــاين 

الـــكالم.   بالغـــة  النحـــو( يف صنـــع 
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العلوم البحتة والتطبيقية

نُـــور حدقـــة األبصـــار ونـَـــْور حديقـــة األنظـــار/ تقـــي الدين 
حممـــد بـــن معـــروف الدمشـــقي الراصـــد )ت 993 هــــ(؛ 
حتقيق ودراســـة حســـن عبداحلفيظ.- القاهرة: دار الكتب 
والواثئـــق القوميـــة، 1436 هــــ، 505 ص )أصله رســـالة 

علمية(.

كتاب يف علم املناظر، وهو علم يُعرف به أحوال املبَصرات، 
الناظـــر،  يف كميتهـــا وكيفيتهـــا، ابعتبـــار قرهبـــا وبُعدهـــا عـــن 
الناظـــر  بـــني  يتوســـط  واختـــالف أشـــكاهلا وأوضاعهـــا، ومـــا 

واملبصـــرات، وعلـــل تلـــك األمـــور.
وموضوعاتـــه: البصـــر، وبســـائط املعـــاين املبصـــرة، مـــن الضـــوء 
والكـــون وغريمهـــا، واألجســـام الكثيفـــة، واملشـــفَّة، والصقيلـــة، 

وغـــري ذلك.
املرئـــي  الضـــوء  أو  البَصـــرايت،  بعلـــم  عصـــران  يف  ويعـــرف 

لبصـــري(. )ا

النفـــع العـــام يف العمـــل ابلربـــع التـــام/ علي بـــن إبراهيم بن 
الشـــاطر الدمشـــقي، وقـــد يُعـــرف ابملطعِّـــم الفلكـــي )ت 
777 هـ(؛ حتقيق ودراســـة أســـامة فتحي إمام.- القاهرة: 
دار الكتـــب والواثئـــق القوميـــة، 1437 هــــ، 378 ص.

دراســـة جلانـــب مـــن جوانـــب علم الفلك، هـــو اجلانب التقين، 
الـــيت  املختـــص ابآلالت الفلكيـــة وأدوات الرصـــد والقيـــاس، 
أبـــدع املســـلمون يف صناعتهـــا والعمـــل هبـــا، وأصبحـــت جـــزًءا 

أصيـــاًل مـــن علـــم امليقات.
ويتحـــدث هـــذا الكتـــاب عـــن العمـــل ابآللـــة املســـماة ابلربـــع 
التـــام، وهـــي مـــن ابتـــكار ابـــن الشـــاطر الدمشـــقي، مـــن أهـــم 
علماء الفلك يف احلضارة اإلســـالمية، الذي اشـــتهر إبجنازاته 

يف علـــم اهليئـــة.
واآلالت  العلـــوم  اتريـــخ  يف  احلاصـــل  التطـــور  لنـــا  ويوضـــح 
الفلكيـــة، وقـــد بـــنيَّ فيـــه اســـتخدام اآللة اجلديدة الـــيت ابتكرها 

ليســـتغىن هبـــا عـــن كافـــة اآلالت الفلكيـــة، بزعمـــه.
علـــى  الوقـــوف  يف  الفلكيـــة  اآلالت  دراســـة  أمهيـــة  وتكمـــن 
التطور الذي وصل إليه املسلمون يف فهم النظرايت الرايضية 
والفلكيـــة، وتويلهـــا إىل آلة ســـهلة االســـتخدام، تيســـر للناس 
احلســـاابت دون اللجـــوء إىل القوانـــني واجلـــداول الـــيت يصعب 

علـــى اجلميـــع فهمها..
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الفنون

بـــن شـــريف  رحلـــة يف الـــراث املغـــريب/ شـــاوش صـــاحل، 
مرايمـــة؛ ترمجـــة حممـــد هشـــام بن شـــريف.- اجلزائـــر: دار 

هبـــاء الديـــن للنشـــر، 1435 هــــ، 293 ص.

كتـــاب رائـــع، صـــدر يف ورق مصقـــول وإخـــراج مجيل، وصور 
معـــربة، وهـــو يف اهلندســـة املعماريـــة علـــى ختصـــص املؤلفـــني، 
ومعظمـــه يف العمـــارة اإلســـالمية. وفيـــه كل أشـــكال اهلندســـة 
املعماريـــة والعمـــران، موثقة ابلصـــور والرســـومات التخطيطية.

وقـــد أشـــار الناشـــر إىل أن األوروبيـــني حـــني يتناولـــون اتريـــخ 
وتـــراث املغـــرب العـــريب )اإلســـالمي( ابلدراســـة، فإهنـــم يركزون 
على احلضارة الرومانية، كأن ال شيء قبلها وال شيء بعدها.

داود  بـــن  رشـــيد  حممـــد  اجليـــاد/  اخليـــل  يف  املـــراد  غايـــة 
الســـعدي )ت 1358 هــــ(؛ حتقيـــق حممـــد خـــر رمضـــان 
يوســـف.- ط2، 100 ص )كتـــاب إلكروين، نشـــر عام 

1437 هــــ(.
كتـــاٌب ممتـــٌع ملـــيٌء ابملعلومـــات عـــن اخليـــل، مجَع فيـــه املؤلُف 
يف  وآخـــر  أللواهنـــا،  مبحثـــاً  وخصَّـــص  وأوصافهـــا،  أنســـاهبا 
شـــياهتا، ومطلبـــاً فيمـــا ُيكـــرُه ومـــا ُيســـتحبُّ من اخليـــل، وآخَر 

يف ذكـــِر أعضائهـــا ومـــا ُيســـتحبُّ فيهـــا. 
مث تـــدَّث عـــن أرســـاِن اخليـــل القدميـــة، مث املوجـــودِة منهـــا يف 
عصـــِر املؤلـــف ابلعـــراق. وأهنـــى كتابـــُه اللطيـــف هـــذا مببحـــٍث 

عـــن أصـــول اإلبـــِل العربيـــة.

وهـــو يف كلِّ هـــذا يوجـــُز القـــول، ويوصـــُل األدَب ابلتاريـــخ، 
ويعتمُد على أكثر من مصدر، إضافة إىل ثقافتِه ومشاهداتِه 

اخلاصَّة.

األدب

اجملالـــس األدبيـــة يف العصر األيويب: دراســـة حتليلية نقدية/ 
خالـــد كمـــال الطاهـــر.- عّمـــان: دار دجلـــة، 1437 هـ، 

927 ص )أصلـــه رســـالة دكتـــوراه من جامعـــة األزهر(.

ميتـــد العصـــر األيويب بـــني األعوام )567 – 648 هـ(، الذي 
ازدهرت فيه اجملالس األدبية، وساعد على ذلك طبيعة احلياة 
السياســـية ومـــا أدت إليـــه مـــن اشـــتعال روح اجلهـــاد يف قلوب 
املســـلمني ضد احملتلني الصليبيني، وانتعاش احلياة االقتصادية 
الســـيما يف مصـــر، وتغيـــري مظاهـــر احليـــاة االجتماعيـــة، مـــع 
متتـــع امللـــوك األيوبيـــني بقـــدر كبري مـــن املوهبة األدبيـــة والذوق 
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النقـــدي، وســـعة ثقافتهـــم وأصالتهـــا، مما مكنهم من املشـــاركة 
الفاعلة يف جمالســـهم األدبية، وتشـــجيع األدابء والشـــعراء..

وتوزعت موضوعات الكتاب على ثالثة أبواب:
وبيئاهتـــا -  ازدهارهـــا  عوامـــل  األيوبيـــة:  األدبيـــة  اجملالـــس 

وهيئاهتـــا.
فنون األدب يف اجملالس األدبية األيوبية.- 
أدب اجملالـــس األيوبيـــة يف ميـــزان النقد )التجربة الشـــعرية، - 

اللغة واألســـاليب، اخليال، املوســـيقى(.

لغـــة النـــور: خمتـــارات ممـــا قيل عـــن اللغة العربية يف الشـــعر 
العريب احلديث/ ســـعود بن ســـليمان اليوســـف، عبدهللا بن 
حممـــد املقبـــل، منال بنـــت فهيد الفهيد.- الـــرايض: مركز 
امللـــك عبدهللا بـــن عبدالعزيز الدويل خلدمـــة اللغة العربية، 

1437 هـ، جـ1: 376 ص.

طائفة من القصائد اليت نظمها شـــعراء حبًّا يف لغتهم العربية، 
ماضينـــا  يف  ملكانتهـــا  وأتكيـــًدا  هبـــا،  واعتـــزازًا  عنهـــا،  وذوًدا 

وحاضران.
وقـــد تضمنـــت اجملموعـــة األوىل أكثـــر مـــن )160( قصيـــدة، 
وأكثـــر مـــن )20( مقطوعـــة لشـــعراء عـــرب معاصريـــن مـــن 

خمتلـــف األمصـــار.
مـــن  عـــدًدا  القصائـــد  انتخـــاب  يف  البحـــث  فريـــق  وراعـــى 
الضوابـــط، منهـــا توخـــي الشـــعر املؤهـــل فنيًّـــا، واســـتبعاد مـــا 
كثـــرت إشـــكاالته اللغويـــة، أو عيوبه اإليقاعيـــة، أو ما طغت 

النظـــم والتكلـــف. عليـــه روح 
وفيـــه ضبـــط كلمـــات، وشـــرح مـــا حيتـــاج إىل شـــرح، وترمجـــة 

الشـــعراء. جلميـــع 
وروعي فيه ترتيب النصوص على أمساء الشعراء هجائيًّا.

عقود اجلواهر/ حممد صاحل بن حممد اخلُفَّش )ت 1382 
هــــ(؛ حققـــه وضبـــط نصـــه وقـــدم لـــه عبـــدهللا الطنطـــاوي، 
عصـــام فـــارس احلرســـتاين.- عّمـــان: دار عمـــار، 1437 

هـ، 688 ص.

أمضـــى فيـــه مؤلفـــه )40( عاًمـــا، وهـــو يقع يف أربعـــة جملدات 
كبـــرية، وهـــذا هـــو الرابـــع فقـــط، وطلـــب احملققـــان مـــن أســـرته 

املبـــادرة إىل طباعـــة ثالثـــة األجـــزاء األوىل.
ووصـــف األســـتاذ طنطـــاوي عقـــوده أبنـــه »مجـــع فيهـــا أعذب 
األشـــعار، وألطـــف النـــوادر، وأحلـــى القصـــص، وأصـــدق مـــا 
اقتنـــع بـــه من حوادث الزمان، ومـــدوانت التاريخ واملؤرخني«.
وقـــد بـــدأ الكتابـــة يف هذا الرابع عـــام 1358 هـ، وكان متابُعا 

للحـــوادث اليوميـــة، مؤرًخا فيها لقضية فلســـطني خاصة.

نزهـــة اخلاطـــر: جولـــة يف رايض األدب/ ســـامل العجمـــي.- 
ط2.- املدينـــة املنـــورة: دار النصيحـــة؛ الكويـــت: مكتبة 

أهـــل األثر، 1437 هــــ، 555 ص.
بـــه مؤلفـــه األدب واألخـــالق  هـــادف، قصـــد  أديب  جممـــوع 
والتهذيـــب اإلســـالمي، قـــال يف مقدمتـــه: وحســـيب أن يكـــون 
هذا الكتاب مما يعني على تصحيح الســـلوك، وتقومي اللســـان 
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العـــريب، وتنميـــة املعلومـــات، ويكـــون كتـــااًب أدبيًّـــا يقدمـــه املـــرء 
هديـــة ألهـــل بيتـــه وأحبابـــه، ويضعـــه بـــني أيديهـــم دون ترج، 
وأن حييـــل عليـــه املـــرء دون اخلـــوف مـــن أن يكـــون فيه حديث 
مكذوب أو ضعيف، أو قصة خترج عن اآلداب اإلســـالمية، 

أو الســـلوكيات الـــيت يتفـــق عليهـــا العقالء.

قلـــت: مـــن املؤســـف أن يكـــون الكتـــاب خاليًـــا مـــن املصـــادر 
واملراجـــع، يف اهلوامـــش والفهـــارس، إال مـــا كان مـــن حديـــث 

نبوي.

الرحلـــة إىل بـــالد احلجـــاز يف األدب املصـــري احلديـــث: 
حنطـــور.-  علـــي  حممـــد  أحـــد  وموازنـــة/  ونقـــد  دراســـة 

ص.  928 هــــ،   1437 اآلداب،  مكتبـــة  القاهـــرة: 

كتاب يف أدب الرحالت.
واملؤلَّفات يف رحالت احلج ومكة واملدينة يف العصر احلديث 
تنـــزع بطبيعتهـــا إىل فـــن األدب، إبحياءاهتـــا الفنيـــة األخـــاذة، 

وصورهـــا األدبيـــة املعـــربة، واهتمامها حبديـــث اخلواطر وتصوير 
األحاســـيس، ومـــن مث أييت هـــذا الكتـــاب لينهـــض ابلتحليـــل 
األديب، والدراســـة النقدية، واملوازنة الفنية لأعمال اليت كتبها 

أرابب البيـــان، نثـــرًا وشـــعرًا، يف األدب املصـــري احلديث.
ووزع كتـــب الرحلـــة علـــى املوضوعـــات التاليـــة: رحالت رمسية 
تقومييـــة، رحـــالت دينيـــة إرشـــادية، علميـــة ثقافيـــة، صحفيـــة، 

عامة. 
واملقاالت: وصفية، تعبريية، صحفية، أتملية، دينية.

ويف الشـــعر: األشـــواق، املناســـبات، شـــعر الوصـــف، املواقـــف 
الشـــعورية والتأملية.

شـــعر الصحابة: دراســـة موضوعيـــة فنية/ ســـعد بوفالقة.- 
القاهرة: املكتب العريب للمعارف، 1437 هـ، 263 ص.

ذكـــر املؤلـــف أن عـــدد الصحابـــة رضـــي هللا عنهـــم الذين قالوا 
الشـــعر تـــاوز عددهـــم 300 صحـــايب! وأنه وقف يف دراســـته 
هـــذه علـــى أبـــرز جوانب شـــعرهم، وخباصة ما يتعلـــق ابلناحية 
التارخيـــي، واعتمـــد  النهـــج  املوضوعيـــة والفنيـــة، وأنـــه ســـلك 
الرتتيـــب الزمـــين يف تتبـــع الظواهـــر األدبيـــة وتفســـريها، وجعـــل 

دراســـته يف ثالثـــة أقســـام، هي:
اخللفية السياسية واالجتماعية والثقافية لشعر الصحابة.- 
أغراض شعر الصحابة وموضوعاته.- 
اخلصائص الفنية لشعر الصحابة. - 
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البديعية الكربى وشـــرحها/ عائشـــة بنت يوســـف الباعونية 
)ت 922 هــــ(؛ حتقيـــق ودراســـة الســـيد حـــدان ســـعد.- 
طنطـــا: دار النابغـــة، 1436 هــــ، 71، 811 ص )أصله 

رســـالة ماجســـتر من جامعـــة طنطا(.

غـــري  الباعونيـــة رمحهـــا هللا، وهـــو  لبديعيـــة  هـــذا شـــرح آخـــر 
البديعيـــة )الصغـــرى( وشـــرحها الـــذي ســـبق تقيقـــه، وكالمهـــا 
يســـميان »الفتـــح املبـــني يف مدح األمـــني«، فهو مديح نبوي.

الباعونيـــة بديعيتهـــا  قـــال حمقـــق الكتـــاب: بعـــد أن نظمـــت 
الصغرى اليت ســـارت فيها على هنج صفي الدين احللي وابن 
جابـــر األندلســـي، يف عدم االلتزام بتســـمية النـــوع البديعي يف 
البيـــت، رأت أن تنظـــم بديعيـــة أخـــرى تنتهـــج فيهـــا هنـــج عـــز 
الديـــن املوصلـــي وابـــن حجـــة احلمـــوي، يف االلتـــزام بتســـمية 
النـــوع البديعـــي والتوريـــة بـــه يف البيـــت، وهـــذا االتـــاه ابلطبـــع 

أكثـــر مشـــقة مـــن االتـــاه األول...
وأتبعـــت كل لـــون بديعـــي بشـــرح مطـــول ومفصـــل، جيـــد فيـــه 

الطالـــب مـــراده.. 

نـــزول الغيـــث الذي انســـجم يف شـــرح الميـــة العجم/ بدر 
الدين حممد بن أيب بكر الدماميين )ت 828 هـ(؛ دراسة 
وحتقيـــق عبدالســـالم اهلّمـــايل ســـعود.- تونـــس: بـــروت: 
الـــدار املالكيـــة، 1437 هــــ، 319 ص )أصلـــه رســـالة 

علمية(.
الميـــة العجـــم ملؤيـــد الدين الطغرائـــي )ت 515 هـ( من فرائد 
القصائـــد يف اتريـــخ الشـــعر العـــريب، وقد شـــرحها النقاد، منها 

شـــرح الصـــالح الصفدي )ت 764 هــــ(. وهذا الكتاب نقد 
لشـــرحه، واعـــرتاض عليـــه، وتبيـــان ألخطائه فيـــه، وتقصريه يف 

فهم مراد الشـــاعر.

واملؤلـــف مـــن أئمـــة العلـــم والقضـــاء، وقـــد اشـــتهر يف جمـــال 
النحويـــة. الدراســـات 

وقـــد صـــدر كتـــاب يف نقـــد هـــذا النقـــد للمحقق نفســـه، وعن 
الدار نفســـها، وهـــو بعنوان:

حتكيـــم العقـــول أبفـــول البدر ابلنـــزول/ لعـــالء الدين علي 
بـــن حممـــد بـــن أقـْـــرَبس الشـــافعي )ت 862 هــــ(؛ دراســـة 
وحتقيـــق عبدالســـالم اهلّمـــايل ســـعود.- تونـــس: بـــروت: 

الـــدار املالكيـــة، 1437 هــــ، 279 ص.

فهـــو اعـــرتاض علـــى كتـــاب »نـــزول الغيـــث الـــذي انســـجم يف 
شـــرح الميـــة العجم« للدماميين، وانتصـــار للصالح الصفدي 

يف شـــرحه لالميـــة الطغرائي.
وذكـــر احملقـــق أنـــه مل يكـــن موفًقـــا يف األعـــم األغلـــب مـــن ردِّه 

وتعقبـــه، فهـــو ليـــس يف مرتبـــة الدماميـــين العلميـــة.
واحملقق أستاذ يف كلية اللغات جبامعة طرابلس الغرب.
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معـــرك املنـــااي: مـــا بـــني الســـتني إىل الســـبعني ســـنة، وذكر 
األعمـــار مـــن العشـــرين إىل التســـعني/ عبدالرحن يوســـف 
الفرحـــان.- املنامـــة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة، 1436 

هـ، 949 ص.

من كتب العمر والشـــيب، معظمه شـــعر، مما قاله الشـــعراء يف 
أعمارهـــم وشـــيبهم، إضافـــة إىل آايت وأحاديث وآاثر وعظية 

مؤثـــرة وردت يف ذلك.

التاريخ والراجم

واملخطوطـــات  والتاريـــخ  اآلاثر  يف  حبـــوث  الـــدوارس: 
والواثئـــق/ عبـــدهللا بـــن حممـــد املنيـــف.- عّمـــان: أروقـــة 

ص.  472 هــــ،   1437 والنشـــر،  للدراســـات 

أربعـــة موضوعـــات: اتريـــخ ووقائـــع، ســـري  علـــى  وزع حبوثـــه 
وتراجـــم، واثئق وخمطوطات، كتب ومكتبات، نقوش وفنون.

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 تليلية.- 
دراسة فنية لدواة عثمانية.- 

اخليُّـــون.-  اإلســـالمية/ رشـــيد  احلضـــارة  ـــود يف  السُّ أثـــر 
الـــرايض: مكتبـــة امللـــك عبدالعزيـــز العامـــة، 1436 هــــ، 

ص.  586

الســـود شـــأن غريهـــم  إنســـانية قدمهـــا  توثيـــق جامـــع ألدوار 
بوصفهـــم أعضـــاء فاعلـــني يف احلضارة اإلســـالمية، من خالل 
تتبـــع ملســـار العالقـــة الـــيت انطبعـــت حبساســـية تربـــط بـــني لـــون 
البشـــرة والعبوديـــة، خصوًصـــا بعـــد عصـــر اخللفـــاء الراشـــدين.

وتضمن ترمجات املســـلمني الســـود يف خمتلف عهود اإلســـالم 
حـــىت هنايـــة العهـــد العباســـي ببغـــداد )656 هــــ(، مـــع دراســـة 
عـــن العبوديـــة يف خمتلف احلضارات، وتفاصيـــل هناية العبودية 

وتـــارة العبيـــد البيض والســـود أبورواب والدول اإلســـالمية.
وجعل املؤلف كتابه يف اببني:

يف الرق وأحوال الرقيق.- 
أعالم السود وترامجهم.- 

وأشـــري إىل كتـــاب – أشـــار إليـــه املؤلـــف أيًضـــا – عنوانـــه: 
بـــدوي.- القاهـــرة: اهليئـــة  الســـود واحلضـــارة العربيـــة/ عبـــده 

هــــ، 271 ص. للكتـــاب، 1396  العامـــة  املصريـــة 
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معجم أعالم عصر احلروب الصليبية يف الشـــرق والغرب: 
القـــرانن 12، 13 م/ حممـــد مؤنـــس عـــوض.- القاهـــرة: 

مكتبـــة اآلداب، 1436 هـ، 796 ص.

تنـــاول ابلدراســـة أعـــالم عصـــر احلـــروب الصليبيـــة يف الشـــرق 
والغـــرب، ورتـــب أعـــالم كل موضـــوع علـــى حـــروف املعجـــم، 
الصليبيـــون،  املســـلمون،  هـــي:  أقســـام،  ســـتة  يف  وجعلهـــم 
البيزنطيـــون، املســـيحيون الشـــرقيون، اليهـــود، أعـــالم النســـاء.

وبينهم املؤرخون واألطباء والعلماء والفقهاء والصوفية ورجال 
الدين والسياسة واحلرب وغريهم.

واملؤلـــف أســـتاذ اتريـــخ العصـــور الوســـطى جبامعـــيت عني مشس 
والشارقة.

أهـــل اليمـــن يف الضوء الالمـــع للســـخاوي/ حتقيق عبدهللا 
والنشـــر،  للطباعـــة  معـــامل  ظـــي:  أبـــو  احلبشـــي.-  حممـــد 

1436 هــــ، 363 ص.

مـــن كتـــاب  اليمنيـــني  تراجـــم  احلبشـــي  األســـتاذ  اســـتخلص 
»الضـــوء الالمـــع ألهـــل القـــرن التاســـع« للعالمة مشـــس الدين 
حممـــد بـــن عبدالرمحـــن الســـخاوي )ت 902 هــــ( وحققهـــا. 
وذكر أن مصادر الســـخاوي يف إيراد ســـريهم وترامجهم كانت 
معاصـــرة وحيَّـــة، مل تتكـــرر يف كتاب غـــريه، وهي إما أن تكون 
أخـــربوه  ممـــن  أو  العلمـــاء،  مـــع  مراســـالته  مـــن  أو  مكتوبـــة، 
مشـــافهة مـــن تالمذتـــه الذين التقى هبم يف مكـــة واملدينة أثناء 
جماورتـــه هلمـــا. وبذلـــك يصبـــح »الضوء الالمـــع« مرجًعا مهمًّا 

يف اتريـــخ اليمن.

إفادة الســـالك بتمييز األعالم املتشاهبة يف مذهب مالك/ 
حممـــد العلمـــي.- القنيطـــرة، املغـــرب: الرابطـــة احملمديـــة 
للعلمـــاء، مركـــز البحـــوث والدراســـات يف الفقـــه املالكي، 

1436 هــــ، 490 ص.

كتـــاب رائـــع، وجهـــد كبري، يف بيان األمســـاء والكىن واأللقاب 
املتشـــاهبة يف مذهـــب مالـــك رمحه هللا، حبيـــث حيتار الناظر يف 
تديـــد العلَـــم املقصـــود منهـــم. وال ُيســـتغىن عـــن رفـــع إشـــكال 
األعـــالم الذيـــن تتفق أمساؤهم وتفرتق أعياهنم، لكثرة ما يدور 
من األوهام حوهلا يف ثنااي الدراســـات والبحوث الفقهية، مما 

يســـتدعي التعريف ابألعالم املشـــتبهة يف مذهب مالك.
األعـــالم  أفـــرد  للمالكيـــة  أصـــادف كتـــااًب  مل  املؤلـــف:  قـــال 
املتشـــاهبة يف املذهـــب ابلتصنيـــف، علـــى كثرهتـــم الـــيت راكمهـــا 
تطـــاول القـــرون وامتـــداد املذهـــب يف األمصـــار، وكثـــرة األســـر 
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العلميـــة واألعـــالم املالكيـــة املنتســـبني إىل بلداهنـــم وقبائلهـــم.
وقـــال: األعـــالم املتشـــاهبة يف هـــذا الكتـــاب تتنـــوع، فبعضهـــا 
حصـــل فيـــه االشـــتباه عنـــد املتقدمـــني، وبعضهـــا حيصـــل فيـــه 
االشـــتباه عنـــد الباحثـــني، والبعـــض اآلخر مهيأ لالشـــتباه وإن 

مل يقـــع فعـــاًل.

ترمجـــة اإلمـــام النواوي خبط مشس الدين حممد الســـخاوي، 
انصـــر  بـــن  حممـــد  لـــه  ]قـــدَّم  هــــ/   873 ســـنة  املؤلَـّــف 
العجمـــي[.- بـــروت: دار البشـــائر اإلســـالمية، 1436 

هــــ، 123 ص.

خمطوطـــة مصـــورة علـــى هيئتهـــا وبلوهنا، يف طباعـــة دقيقة، من 
خمطوطـــات خزانـــة الشـــيخ زهري الشـــاويش رمحـــه هللا، وهي يف 
ترمجـــة اإلمـــام حيـــى بـــن شـــرف النـــووي رمحـــه هللا، مـــن أتليـــف 
وخـــط العالمـــة حممـــد بـــن عبدالرمحـــن الســـخاوي )ت 902 
هــــ(، انتهـــى مـــن أتليفهـــا عـــام 873 هــــ، وعنـــوان املخطوطـــة 
كمـــا هـــو بقلـــم الســـخاوي: »ترمجـــة شـــيخ اإلســـالم قطـــب 
األوليـــاء الكـــرام« فقـــط. واخلـــط الظاهـــر علـــى الغـــالف هـــو 
للشـــيخ زهـــري. وقـــد ذكر يل الشـــيخ حممد بن انصـــر العجمي 

أنـــه طبـــع منهـــا )100( نســـخة.

جتربـــي يف ربـــع قـــرن/ حممـــد بـــن عبدالرحـــن العريفـــي.- 
الـــرايض: دار احلضـــارة، 1437 هــــ، 531 ص.

املؤلـــف خطيـــب داعيـــة، مقيم يف الرايض. يذكر أن ما يقدمه 
يف كتابـــه هـــذا مواقـــف وتـــارب ومشـــكالت عاصرهـــا )25( 
ســـنة، يف اخلطابـــة واحلـــوار وتعلـــم اللغـــة اإلجنليزيـــة وخمالطـــة 
، ومهـــارات التقـــدمي اإلعالمـــي، والتعامـــل مـــع  النـــاس دعـــوايًّ

الدعـــاة واألحـــداث السياســـية.
وقـــال: هنـــا مهـــارات وفنـــون يف اإللقـــاء والدعـــوة واحلديـــث 
اجلـــذاب وتطويـــر الذات، هي زبدة خربة ربع قرن، وعشـــرات 
الـــدورات التدريبيـــة حضرهتـــا وقدمتهـــا، عصرهتـــا مـــن ذاكريت، 
ومزجتهـــا مبعلومـــات ميكـــن أن يصنـــع منهـــا الداعيـــة الناشـــئ 
نفســـه، ويســـتفيد منها كل من يســـعى ليكون حديثه جذااًب.

منـــر  حممـــد  عبداجمليـــد  حـــاة/  وعلمـــاء  مشـــاهر  مـــن 
الشـــققي.- الـــرايض: دار الـــوراق، 1433 هــــ، 2 مـــج 

ص(.  1333(
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تراجم وســـري ألعالم املدينة اجملاهدة )محاة( من بالد الشـــام، 
املعروفـــة مبدينـــة أيب الفـــداء، مـــن أقـــدم مـــدن العـــامل. وقد بقي 
املؤلـــف مـــع كتابـــه هذا ســـنوات، وترجم ألعالمهـــا اعتبارًا من 

القـــرن الرابع اهلجري. 

علمـــاء اإلمـــارة: ترمجة خنبـــة من أعالم إمارة إلـــورن/ حترير 
العـــريب،  الفكـــر  دار  القاهـــرة:  مشـــهود حممـــود مجبـــا.- 

1436 هــــ، جــــ1: 328، 104 ص.

منطقـــة إلـــورن تقـــع يف نيجـــرياي، وهلـــا اتريـــخ إســـالمي عظيـــم، 
وقـــد أجنبـــت علمـــاء وساســـة وقـــادة، وكان هلـــم أتثـــري كبـــري يف 

الغربية. إفريقيـــا 
وتنقســـم تقليـــدايًّ إىل منطقتـــني: الشـــرقية، ويقطنهـــا أحفـــاد 
املهاجرين من الشـــمال، والغربية، ومعظم ســـكاهنا من أصول 

يوربوية.
والتعليـــم العريب اإلســـالمي جزء ال يتجـــزأ من حياة اإللوريني، 
فهـــو تراثهـــم النفيـــس الذي يدافعون عنـــه أبي مثن. ولعلمائها 
امتيـــازات كثـــرية. والكتـــاب ترمجـــة جملموعـــة منهـــم، بلغـــوا يف 

ا.
ً
اجلـــزء األول منـــه )27( عامل

العالقـــات الدوليـــة يف التاريـــخ اإلســـالمي: منظور حضاري 
مقـــارن/ انديـــة حممـــود مصطفـــى؛ تقـــدمي طارق البشـــري.- 
القاهرة: دار البشـــر للثقافة والعلـــوم، 1436 هـ، 2 مج.

املؤلفـــة أســـتاذ العالقـــات الدوليـــة بكليـــة االقتصـــاد والعلـــوم 
السياســـية، وهلـــا كتـــب عديدة يف جمال ختصصهـــا، مركزة فيها 

علـــى اإلســـالم واتريـــخ املســـلمني.

وجاء كتاهبا هذا يف أربعة أقسام:
للعالقـــات -  منظـــور حضـــاري  وبنـــاء  اإلســـالمي  التاريـــخ 

الدوليـــة.
يف أمناط عالقات أركان األمة اإلسالمية الدولية.- 
املســـلمون املنســـيون: اجلـــذور التارخيية لصراعـــات ما بعد - 

احلـــرب الباردة.
مناذج اترخيية من قضااي جمتمعية.- 

أثـــر احلـــروب الصليبيـــة علـــى العالقات الســـنية الشـــيعية/ 
حممد بن املختار الشـــنقيطي.- بروت؛ القاهرة: الشـــبكة 
العربيـــة لأحباث والنشـــر، 1437 هــــ، 288 ص )أصله 

رســـالة دكتـــوراه من جامعة تكســـاس تك(.
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يتنـــاول صفحـــة مـــن صفحـــات اتريـــخ العالقـــات بـــني الســـنة 
والشـــيعة يف حلظـــة حرجـــة من عمر أمة اإلســـالم، وهي حقبة 

احلـــروب الصليبيـــة، الـــيت دامـــت قرنني مـــن الزمان.
ويســـعى إىل بيـــان أثـــر احلروب الصليبيـــة على تطور العالقات 

الســـنية الشـــيعية يف متوجاهتا وظالهلا املختلفة.
وجعله يف مخسة فصول:

دمـــاء علـــى ضفاف املتوســـط: القافلة الرتكيـــة يف مواجهة - 
اهلجمـــة الفرجنية.

عـــامل منحـــل العـــرى: اخلريطـــة الطائفيـــة عشـــية احلـــروب - 
الصليبيـــة.

اكتشـــاف وحـــدة املصائـــر: الســـنة والشـــيعة اإلماميـــة يف - 
مواجهـــة الفرجنـــة.

قبـــول مـــا ليـــس منـــه بـــّد: الســـنة والشـــيعة اإلمساعيليـــة يف - 
مواجهـــة الفرجنـــة.

محَـّــى التاريـــخ: صـــالح الديـــن األيـــويب يف احِلجاج الســـين - 
الشيعي.

وخامتـــة: االنـــزايح شـــرقًا: رحلـــة التشـــيع مـــن بـــالد العرب - 
إىل بـــالد فـــارس.

فن االستطالعات احلربية يف األندلس/ حممد بشر حسن 
العامري.- عّمان: دار غيداء، 1436 هـ، 360 ص.

من أبواب الكتاب:
اتريخ فتح إسبانيا: شبه اجلزيرة اإليربية.- 

دور االستخبارات العسكرية يف اجليش العريب اإلسالمي - 
وأمهيتها يف تقيق النصر يف األندلس.

التنظيمـــات العســـكرية ملؤسســـة املخابـــرات والطالئـــع يف - 
األندلس.

، اجتماعيًّا،  الفســـاد يف الدولـــة الفاطميـــة: سياســـيًّا، إدارايًّ
/ تيســـر حممـــد حممـــد شـــادي.- اإلســـكندرية:  اقتصـــادايًّ
مؤسســـة شـــباب اجلامعـــة، 1436 هــــ، 487 ص )أصله 

رســـالة علمية(.

أثبـــت املؤلـــف يف دراســـته أن تالعـــب الفاطميـــني بعقيدهتـــم 
لتحقيـــق أغراضهـــم وأهدافهـــم أدى إىل الفســـاد الديـــين.. وأن 
الشـــعب املصـــري عـــاىن أشـــدَّ ويـــالت العذاب خالل تســـلط 
أهـــل الذمـــة علـــى أمور الدولة وإســـاءهتم للمســـلمني، وكذلك 
القـــرارات الـــيت اختـــذت إلجبـــار الســـنة علـــى اعتنـــاق املذهب 
املســـلمني  مشـــاعر  إيـــذاء  الفاطميـــني  وحماولـــة  اإلمساعيلـــي، 

الســـنة عـــن طريـــق ســـّب الصحابـــة ولعنهـــم علـــى املنابر.
وذكـــر أن الفاطميـــني عاشـــوا مـــا يقـــرب مـــن قرنـــني يف مصـــر 
مل تتحـــدث املصـــادر عـــن زواج أحـــد اخللفـــاء الفاطميـــني مـــن 
مصريـــة، بـــل كان أغلب زوجاهتم من النصارى، فجاء العديد 
منهـــم مـــن أب مســـلم وأّم نصرانيـــة، مثـــل احلاكـــم أبمـــر هللا، 

واملســـتعلي، واآلمـــر أبحـــكام هللا..
ويف اجلانـــب االقتصـــادي ذكـــر أن مصـــر حظيـــت يف عهـــد 
فقـــد  أيًضـــا،  اقتصاديـــة  الفاطميـــة ابزدهـــار وأزمـــات  الدولـــة 
صحبتهـــا العديـــد مـــن اجملاعـــات الـــيت أدت إىل مـــوت وهالك 
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الكثـــري مـــن أهـــل مصـــر، وال ســـيما العامـــة، وأن الدولة مل تعبأ 
. هبم

وبـــنيَّ أن الدولـــة الفاطميـــة شـــهدت الفســـاد أبنواعـــه وأمناطه، 
وأن املعـــز الفاطمـــي قـــام ابلقتل والتعذيب والســـلخ ملن خالفه 
والبـــذل  واحملســـوبية  الوســـاطة  وكثـــرت  عليـــه..  اعـــرتض  أو 
والربطلـــة.. مـــع التناقضـــات واألحـــكام الغريبـــة الـــيت قـــام هبـــا 
احلاكـــم الفاطمـــي، وأن معظم اخللفاء الفاطميني انغمســـوا يف 

البـــذخ والـــرتف واللهـــو وأمهلـــوا شـــؤون الدولة.

املواعظ واالعتبار يف ذكر اخلطط واآلاثر/ تقي الدين أحد 
بـــن علـــي املقريـــزي )ت 845 هــــ(؛ قابلـــه أبصولـــه وأعده 
للنشـــر أميـــن فؤاد ســـيد.- ط2، مزيدة ومنقحـــة.- لندن: 
مؤسســـة الفرقـــان للراث اإلســـالمي، 1434 هـ، 4 مج.

 كتاب مشـــهور، يف اتريخ مصر وجغرافيتها وآاثرها وأحواهلا 
االجتماعيـــة، وخاصة يف عصر املؤلف.

وهـــذه هـــي الطبعـــة الثانيـــة بتحقيـــق األســـتاذ أميـــن، وكانـــت 
الطبعـــة األوىل قـــد حققهـــا مـــن مســـودة الكتـــاب احملفوظـــة يف 
متحـــف طوبقـــايب ســـراي إبســـتانبول، ونشـــرت عـــام 1416 
هــــ، مث حققـــه وأخـــرج نصـــه كامـــاًل يف هـــذه الطبعـــة بعـــد أن 
تعـــرَّف علـــى نســـخه األصلية، ســـواء مســـودات املقريـــزي، أو 

النســـخ الكاملـــة املنســـوخة عـــن أصولـــه املكتوبـــة خبطـــه.
ونص الكتاب يف أربعة أجزاء، الرابع منها يف قسمني. 

ويســـبقها دراســـة عـــن الكتـــاب وخمطوطاتـــه ومؤلفـــه بعنـــوان 
»املقريزي وكتابه املواعظ واالعتبار يف ذكر اخلطط واآلاثر«، 

وهـــو يف 67، 613 ص.
ويليها جملد خاص ابلكشافات التحليلية، وقد بلغت )30( 

كشافًا.
وجزء خاص خبرائط الكتاب وضعت يف ظرف.

احليـــاة العلمية يف مدينة تعز خالل عصر الدولة الرســـولية 
)626 – 858 هــــ(/ علـــي بـــن علي حســـني الشـــريف.- 
القاهـــرة: إيراك للطباعة والنشـــر، 1437 هـ، 767 ص 

) أصله رســـالة ماجســـتر من جامعـــة أم القرى(.

ازدهرت احلياة العلمية يف تعز اليمنية خالل العهد الرســـويل، 
وأصبحـــت منطقـــة جذب لكثري مـــن العلماء واألدابء، داخل 
اليمـــن وخارجهـــا، إذ اســـتقر هبـــا عـــدد مـــن العلمـــاء البارزيـــن 
وتصـــدروا للتدريـــس والفتـــوى، وختـــرج منهـــا مجهـــرة كبـــرية مـــن 

طلبـــة العلـــم يف شـــىت ميادين العلـــم واملعرفة.
وقد تناول املؤلف موضوعه من خالل أربعة فصول:

تناول األول أبرز مظاهر احلركة العلمية يف تعز.- 
الـــيت متثلـــت يف -  التعليـــم املختلفـــة،  الثـــاين مبراكـــز  واهتـــم 

األيتـــام  املســـاجد والكتاتيـــب واملـــدارس واألربطـــة ودور 
وغريهـــا.

والثالـــث دراســـة مســـحية لإلنتاج العلمـــي واألديب لعلماء - 
تعـــز وأعماهلا.

ومتويلـــه، -  التعليـــم  علـــى  اإلنفـــاق  مـــوارد  الرابـــع  وتنـــاول 
القائـــم علـــى ثالثة مصادر أساســـية: األوقـــاف، واهلبات، 

احلكومـــي. اإلنفـــاق  والصدقـــات، مث 
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حتقيق الراث العريب عند عبدالسالم حممد هارون/ ندا احلسيين ندا.- القاهرة: دار العامل العريب، 
1436 هـ، 402 ص.

اإلمـــام عبداحلميـــد بـــن ابديـــس: حياته وآاثره/ إعـــداد وتصنيف عمار طالـــي.- اجلزائر 
عـــامل املعرفـــة؛ بـــروت: دار ابن حـــزم، 1435 هـ، 6 مج.

مـــج1-2: تفســـري وشـــرح أحاديث. مـــج3-4: معامالت اجتماعية: تربويـــة أخالقية دينية. 
مـــج5: متفرقـــات. مـــج6: متفرقات، ومعه ملحـــق للواثئق والصور.

منهـــج أمهـــات املؤمنـــني يف الدعـــوة إىل هللا/ حافـــظ بـــن حممـــد احلافـــظ الِعْلمـــي.- ط3.- 
املدينـــة املنـــورة: مكتبـــة دار الزمـــان، 1437 هــــ، 735 ص )أصلـــه رســـالة دكتـــوراه(.

المعارف العامة

مسرد موضوعي

الثقافة اإلسالمية

الـــرزق يف القـــرآن الكـــرمي والســـنة النبويـــة/ فهـــد خليـــل زايـــد.- عّمـــان: دار ايفـــا العلمية، 
1437 هــــ، 211 ص.
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العمـــل اإلغاثـــي عنـــد الدكتـــور عبدالرحـــن الســـميط وأثـــره يف قبول دعوتـــه/ علي حممد 
علـــي آل حاســـن الشـــهري.- الـــرايض: مـــدار الوطـــن للنشـــر، 1437 هــــ، 272 ص )أصله 

رســـالة علمية(.

نوازل اجتماعية معاصرة/ غازي عبدالعزيز الشمري.- الرايض: دار احلضارة، 1437 
هـ، 173 ص. 

)التطـــرف، احلريـــة، اســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتماعـــي لأســـرة وأثـــره علـــى اســـتقرارها، 
هـــروب الفتيـــات بـــني التأثـــري األســـري والبحـــث عـــن الـــذات، التحـــرش، التوحـــد(.

االســـراتيجية األمريكية جتاه حركات اإلســـالم السياســـي يف مصر/ أمني شـــعبان أمني.- 
القاهرة: مركز احملروســـة للنشـــر، 1436 هـ، 454 ص.

اجتاهـــات التجديـــد واإلصـــالح يف الفكـــر اإلســـالمي احلديث/ تريـــر حممد كمـــال الدين 
إمـــام، صـــالح الديـــن اجلوهـــري، عمـــاد حســـني.- القاهـــرة: دار الكتـــاب املصـــري، 1436 
هــــ، 2 مـــج )1774 ص(. أعمـــال املؤمتـــر الـــدويل الـــذي نظمته مكتبة اإلســـكندرية يف الفرتة 

23 – 25 احملـــرم 1430 هــــ.

اجلامـــع ألخـــالق الرســـول صلـــى هللا عليـــه وســـلم/ حممـــد بـــن وايل آل غنيـــم.- املنطقـــة 
الشـــرقية، مصـــر: مكتبـــة العلـــوم واحلكـــم، 1436 هــــ، 2 مـــج.

السنة والسيرة
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اإلمام أبو احلســـن األشـــعري إمام أهل الســـنة واجلماعة )حنو وسطية إسالمية جامعة(.- 
القاهرة: دار القدس العريب: مركز األزهر للتأليف والرتمجة والنشر، 1434 هـ، 4 مج.

أعمـــال امللتقـــى العاملـــي اخلامـــس لرابطـــة خرجيـــي األزهر الشـــريف 24 – 27 مجـــادى األوىل 
1431 هـ. 

املخاطر العقدية يف قنوات األطفال العربية: دراســـة حتليلية للمخاطر الوثنية والتنصرية 
والشـــيعية/ اهليثـــم حممـــد زعفـــان.- الـــرايض: مركز البيـــان للبحوث والدراســـات، 1436 هـ، 

122 ص.

إرواء الظمآن أبخبار الشـــيطان/ حلمي بن حممد الرشـــيدي.- اإلســـكندرية: الدار العاملية 
للنشـــر، 1435 هـ، 3 مج.

بـــن علـــي احلازمـــي  النفســـي علـــى الكافريـــن واملنافقـــني يف اآلخـــرة/ عبـــدهللا  العـــذاب 
الشـــريف.- الرايض: دار ابن القيم؛ القاهرة: دار ابن عفان، 1436 هـ، 448 ص )أصله 

رســـالة دكتـــوراه مـــن جامعـــة صنعـــاء(.

عاشـــوراء عنـــد اإلمامية االثين عشـــرية وآاثرهـــا: عرض ونقض/ عبدهللا بـــن عبدالرمحن بن 
صـــاحل الرشـــيد.- لنـــدن: مركـــز العصـــر للدراســـات االســـرتاتيجية واملســـتقبلية؛ مكـــة املكرمـــة: 
دار الدراســـات العلميـــة للنشـــر، 1436 هــــ، 2 مـــج )1731 ص( )أصلـــه رســـالة دكتوراه(.

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

رفـــع احلـــرج يف الشـــريعة اإلســـالمية: ضوابطـــه وتطبيقاتـــه/ صـــاحل بـــن عبدهللا بـــن محيد.- 
الـــرايض: مركـــز البيـــان للبحـــوث والدراســـات، 1437 هــــ، 475 ص )أصله رســـالة دكتوراه، 

وطبـــع طبعـــات عديدة(.

إشـــكالية التأصيـــل يف مقاصـــد الشـــريعة/ عـــراك جرب شـــالل.- بريوت؛ الـــرايض: مركز مناء 
للبحـــوث والدراســـات، 1437 هــــ، 518 ص )أصله رســـالة دكتوراه(.

املقاصـــد اجلزئيـــة: ضوابطهـــا، حجيتهـــا، وظائفهـــا، أثرها يف االســـتدالل الفقهي/ وصفي 
عاشـــور أبـــو زيـــد.- القاهـــرة: دار املقاصـــد، 1436 هــــ، 712 ص )أصله رســـالة علمية(.

املفاضلـــة يف العبـــادات: قواعـــد وتطبيقـــات/ ســـليمان بـــن حممـــد النجران.- الـــرايض: دار 
التدمريـــة، 1436 هــــ، 2 مـــج )935 ص( )أصلـــه ماجســـتري(.

الفقه وأصوله



135

مقاصـــد العبـــادات وأثرهـــا الفقهي/ ســـليمان بـــن حممد النجـــران.- الـــرايض: دار التدمرية، 
1436 هــــ، 3 مـــج )1868 ص( )أصلـــه دكتـــوراه(.

إجـــارة األعيـــان وتطبيقاهتـــا املعاصـــرة: اإلجـــارة املنتهيـــة ابلتمليـــك وصكـــوك اإلجـــارة: 
دراســـة فقهيـــة مقارنـــة/ علـــي حميـــي الدين القـــره داغي.- بـــريوت: دار البشـــائر اإلســـالمية، 

1437 هــــ، 477 ص.

حقـــوق الدائنـــني يف الركـــة يف ضـــوء الشـــريعة اإلســـالمية/ عبدالعزيـــز بن حممـــد الصغري.- 
القاهـــرة: املركـــز القومـــي لإلصـــدارات القانونيـــة، 1437 هــــ، 400 ص.

رؤيـــة إســـالمية يف علـــم االجتمـــاع اجلنائـــي/ حممـــد األمـــني أبـــو هجـــار.- القاهـــرة: اهليئـــة 
املصريـــة العامـــة للكتـــاب، 1435 هــــ، 166 ص.

مدرســـتا العاّلمتني ابن تيمية والســـبكي يف القرن الثامن اهلجري ببالد الشـــام وأثرمها يف 
النشـــاط العلمـــي: فقًهـــا وفكًرا/ جهـــاد محد محد.- بريوت: جامعة أريـــس الدولية؛ عّمان: 

دار الفتح، 1436 هـ، 532 ص )أصله رسالة علمية(.
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مصطلحـــات الفقـــه احلنبلـــي وطرق اســـتفادة األحكام منه/ ســـامل علي الثقفـــي.- ط3.- 
الطائـــف: املؤلـــف، 1437هـ، 368 ص.

القواعـــد األصوليـــة املؤثـــرة يف فقـــه األمـــر ابملعروف والنهي عـــن املنكر: دراســـة أصولية 
تطبيقيـــة/ انصـــر بـــن علـــي العلـــي الغامـــدي.- الظهران: الســـعودية: مؤسســـة الدرر الســـنية، 

1436 هــــ، 1359 ص )أصلـــه رســـالة دكتـــوراه(.

التمويـــل إبجـــارة اخلدمـــات يف البنـــوك اإلســـالمية )اإلجـــارة املوصوفـــة يف الذمـــة(/ حممد 
حممـــود املـــكاوي.- املنصـــورة: دار الفكـــر والقانـــون، 1437 هــــ، 246 ص.

احلـــب يف الربيـــة النبوية/ عائشـــة حممـــد النجار.- ]جـــدة[: جامعة مكة املكرمـــة املفتوحة، 
1437 هــــ، 336 ص )أصلـــه رســـالة علمية(.

العلوم االجتماعية



137

توظيـــف الـــراث األديب والشـــعي عنـــد جنيـــب الكيـــالين/ ســـعد حممـــد عطيـــة حســـن.- 
اإلســـكندرية: مؤسســـة حـــورس الدوليـــة، 1437 هــــ، 380 ص )أصلـــه رســـالة علميـــة(.

اإلعـــالم بســـرة الشـــيخ اإلمـــام حممد بن عبدهللا الســـبيل إمـــام وخطيب املســـجد احلرام 
وعضـــو هيئـــة كبـــار العلمـــاء وعضو اجملمع الفقهي اإلســـالمي رحـــه هللا تعاىل ) 1345 
– 1434 هــــ(/ إعـــداد عبداجمليـــد بـــن حممـــد الســـبيل.- الـــرايض: مـــدار الوطـــن للنشـــر، 

1437 هــــ، 374 ص.

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

الـــوزارة يف أفريقيـــا يف عهـــد الدولـــة احلفصيـــة )626 – 982 هــــ(/ حممـــد حممـــد أمحـــد 
إمساعيـــل.- القاهـــرة: مكتبـــة الثقافـــة الدينيـــة، 1436 هــــ، 554 ص )أصله رســـالة علمية(.

األدب

التاريخ والتراجم

العثمانيون وشـــيعة العراق: كربالء أمنوذًجا 1843 م ]1259 هـ[/خوان كول، موجان 
مومن؛ دراســـة وترمجة هنار حممد نوري.- عّمان: دار الوراق، 1437 هـ، 160 ص.
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مسرد معجمي متنوع

أبـــو بكـــر الصديق رضـــي هللا عنه: أفضل األمـــة بعد نبيِّها 
صلـــى هللا عليـــه ويلم/ فيصل عفيـــف اخلفش.- عّمان: دار 

عمار، 1436 هـ، 572 ص.

أثر الشـــروع  يف املأمور به يف لزوم إمتامه: دراســـة أصولية/ 
عبدالرمحـــن بـــن عبـــدهللا الشـــعالن.- الـــرايض: دار التدمريـــة، 

1436 هـ، 217 ص.

أحـــكام زينـــة احلاجبني/ طارق بن حممد اخلويطر.- الرايض: 
دار كنوز إشبيليا، 1436 هـ، 82 ص.

األدب الراشـــدي واألمـــوي: رؤيـــة ومنهج/ حممود حســـني 
الزهـــريي.- عّمـــان: دار الفكـــر، 1436 هــــ، 283 ص.

اســـتغالل النفـــوذ الوظيفـــي وســـبل مواجهتـــه مـــن منظـــور 
إســـالمي وقانوين/ محدي أبو النور الســـيد.- اإلســـكندرية: 

دار الفكـــر اجلامعـــي، 1436 هــــ، 163 ص.

اإلعجـــاز النحـــوي يف القـــرآن الكـــرمي/ إبراهيـــم ســـيد أمحـــد 
البليـــزي.- الـــرايض: املؤلـــف، 1436 هــــ، 113 ص.

اإلعـــالم اإلســـالمي التلفزيوين/ هاشـــم نغيمـــش الزوبعي.- 
عّمـــان: دار أســـامة، 1436 هــــ، 208 ص.

السياســـة الشـــرعية يف أزمنـــة الوهـــن واالســـتضعاف/ أنـــور 
قاســـم اخلضـــري.- الـــرايض: مركـــز الفكـــر املعاصـــر، 1436 

هــــ، 163 ص.
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عقبـــة  الـــدويل/  والقانـــون  الفقـــه  يف  اإلعـــدام  عقوبـــة 
خضـــراوي.- اإلســـكندرية: مكتبـــة الوفـــاء القانونية، 1436 

266 ص. هــــ، 

العلمنـــة مـــن الداخل: رصد تســـرب التأصيالت العلمانية 
إىل فكـــر التيـــارات اإلســـالمية املعاصـــرة/ البشـــري عصـــام 
املراكشـــي.- القاهـــرة: مركـــز تفكـــري للبحـــوث، 1436 هــــ، 

309 ص.

قصص وأخبار من راودته امرأة عن نفسه فأىب واستعصم/ 
مجـــع وهتذيـــب ســـعيد بـــن حممـــد الســـناري.- دمشـــق: دار 

الكتـــاب العـــريب، 1436 هـ، 239 ص.

مـــدى ســـلطة ويل األمـــر يف تقييد املباح مـــن حيث اإللزام 
بـــه أو حظـــره/ جابـــر عبداهلـــادي الشـــافعي.- اإلســـكندرية: 

دار اجلامعـــة اجلديـــدة، 1436 هــــ، 236 ص.

حممد صلى هللا عليه وســـلم أعظم علماء التنمية البشـــرية 
يف العـــامل/ حممـــد عـــالم املشـــنب.- القاهـــرة: دار الكتـــاب 

املصـــري، 1436 هــــ، 175 ص.

موقـــف املنافقـــني مـــن احملكمـــات وكيفية التعامـــل معهم يف 
العهـــد النبوي/ عابد بن حممد الســـفياين.- الدمام: دار ابن 

اجلـــوزي، 1436 هـ، 123 ص.

اإلنســـان  حبقـــوق  اخلاصـــة  والعربيـــة  اإلســـالمية  الواثئـــق 
وحقـــوق الالجئني/ عقبـــة خضراوي.- اإلســـكندرية: مكتبة 

الوفـــاء القانونيـــة، 1436 هــــ، 258 ص.

الوســـاطة القضائية يف الشريعة اإلســـالمية والقانون/ بسام 
هنـــار اجلبـــور.- عّمـــان: دار الثقافة، 1436 هـ، 280 ص.
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كتب في علوم مختلفة

املعارف العامة
الـــراث اإلســـالمي يف البلقـــان، مـــع عشـــرين مقالـــة 	 

ودراســـة للمستشـــرق األلبـــاين حممـــد موفاكـــو/ مجـــع 
ودراســـة حامد الظاملي.- بريوت: دار البصائر، 1436 

هــــ، 391 ص.
ترمجـــة 	  ميدفيتـــز؛  تومـــاس  أمـــركا/  األحبـــاث يف  مراكـــز 

العالقـــات  منتـــدى  الدوحـــة:  ماهـــر كـــرم هللا.-  نشـــوى 
351 ص. هــــ،   1436 والدوليـــة،  العربيـــة 

الفلسفة وعلم النفس

الكـــذب/ جـــاك دريـــدا؛ ترمجـــة رشـــيد ابزي.- 	  اتريـــخ 
الـــدار البيضـــاء؛ بـــريوت: املركـــز الثقـــايف العـــريب، 1437 

هــــ، 117 ص.
اآلاثر االجتماعيـــة املرتبـــة علـــى اخلـــوف مـــن احلســـد 	 

والعـــني: دراســـة مطبقـــة على عينة مـــن طالبات جامعة 
بنـــت  هـــدى  اإلســـالمية/  ســـعود  بـــن  حممـــد  اإلمـــام 
الـــرايض: املركـــز الوطـــين للطـــب  عبدالرمحـــن الزهـــراين.- 
البديل والتكميلي، 1434 هـ، 246 ص )أصله رســـالة 

ماجســـتري(.

العلوم االجتماعية

معجـــم مصطلحـــات العلـــوم االجتماعيـــة/ حممد ايســـر 	 
اخلواجـــه.- طنطـــا: دار ومكتبـــة اإلســـراء، 1437 هــــ، 

ص.  530
هندســـة اجلمهور: كيف تغر وســـائل اإلعالم األفكار 	 

والتصرفـــات؟/ أمحـــد فهمـــي.- الـــرايض: مركـــز البيـــان 
للبحـــوث والدراســـات، 1436 هــــ، 200 ص.

إعالم حتت التهديد: آليات التغطية اإلخبارية يف قلب 	 
اخلطر والســـالمة املهنية لإلعالميني/ حســـنني شفيق.- 

القاهرة: دار فكر وفن، 1436 هـ، 345 ص.

التدويـــن اإللكـــروين واإلعـــالم اجلديد/ فوزي شـــريطي 	 
مـــراد.- عّمـــان: دار أســـامة، 1436 هــــ، 320 ص.

اســـتخدامات املراهقني ألخبـــار احلوادث يف الصحف 	 
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املتخصصـــة واإلشـــباعات الـــي ختصصهـــا هلـــم/ إميـــان 
عبدالرمحـــن النقيب.- القاهرة: املكتب العريب للمعارف، 

1436 هــــ، 339 ص.
أطلس العلوم السياســـية: النظرية السياســـية، األنظمة 	 

السياســـية، العالقات الدولية، مـــع 113 لوحة بيانية 
فرانتـــس  مايرهوفـــر،  برينـــد  فريإيكـــه،  أنـــدرايس  ملونـــة/ 
كوهـــوت؛ ترمجـــة ســـامي أبـــو حيـــى.- بـــريوت: املكتبـــة 

الشـــرقية، 1433 هــــ، 256 ص.

النظـــام السياســـي املختلـــط: دور الســـلطة التنفيذيـــة 	 
وعالقتهـــا ابلســـلطة التشـــريعية/ ســـامح ســـعد حممد.- 
املنصـــورة: دار الفكـــر والقانـــون، 1437 هــــ، 748 ص.

دور الديـــن يف السياســـة اخلارجيـــة مـــع التطبيـــق علـــى 	 
السعودية وتركيا/ هويدا شوقي أبو العال أمحد.- القاهرة: 

املكتـــب العـــريب للمعارف، 1436 هــــ، 265 ص.
إســـرائيل والســـودان: أطماع قدميـــة ومواجهة جديدة/ 	 

عبدالعزيز خالد.- دمشـــق: مؤسســـة الصاحلي للطباعة، 
]1431 هــــ[، اتريـــخ اإليداع 2010 م، 179 ص.

إعـــالن حالـــة الطـــوارئ وآاثره على حقوق اإلنســـان/ 	 
عبـــاس عبـــد األمـــري العامري.- بريوت: منشـــورات احلليب 

احلقوقيـــة، 1437 هــــ، 320 ص.
ملاذا تفشـــل األمم؟ أصول السلطة واالزدهار والفقر/ 	 

دارن أســـيموجلو، جيمـــس أ. روبنســـون؛ ترمجـــة بـــدران 
حامـــد.- القاهـــرة: الـــدار الدولية لالســـتثمارات الثقافية، 

1436 هــــ، 608 ص.
الدولة الفاشـــلة: دراســـة حلال الـــدول العربية احلديثة/ 	 

اهلامشـــي  مكتبـــة  بغـــداد:  عبدالرضـــا.-  طـــارش  أســـعد 
للكتـــاب اجلامعـــي، 1437 هــــ، 354 ص.

الصراع الديين يف إسرائيل بني العلمانيني واألصوليني/ 	 
للنشـــر،  آمنـــة  دار  عّمـــان:  عبداخلالـــق.-  عمـــار  أمحـــد 

1437 هــــ، 328 ص.
العـــرب واألمم املتحدة: جملس األمن فقط: الكســـب 	 

النيـــل  هبـــة  اجليـــزة:  عبدالرمحـــن.-  أســـامة  واخلســـارة/ 
للطباعـــة، 1436 هــــ، 213 ص.

االلتزام بدراســـة طلبات اللجوء على الصعيد الدويل/ 	 
ضحـــى نشـــأت الطالبـــاين.- عّمـــان: دار وائـــل، 1436 

هـ، 169 ص.
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القواعـــد واألعـــراف الدوليـــة املوحـــدة/ أمحـــد غنيـــم.- 	 
القاهـــرة: دار محيثـــرا، 1437 هــــ، 192 ص.

املتحـــدث الرمســـي بـــني املســـؤول والســـائل: كتاب يف 	 
دبيـــان  بـــني  الرمســـي/ عبداللطيـــف  املتحـــدث  صناعـــة 
العـــويف.- الـــرايض: املؤلـــف، 1436 هــــ، 295 ص.

املصطلحـــات األمنيـــة املســـتخدمة يف الـــدول العربية/ 	 
انيـــف  جامعـــة  دار  الـــرايض:  ســـعيد.-  شـــاكر  حممـــود 

للنشـــر، 1437 هــــ، 110 ص.

الدســـاتر: 	  صياغـــة  يف  وأثرهـــا  الفكريـــة  االجتاهـــات 
دراســـة حتليليـــة مقارنة/ حممد مصطفـــى أمحد.- عّمان: 

دار احلامـــد، 1437 هــــ، 282 ص.
للمؤلـــف/ حممـــد 	  املـــايل  احلـــق  الـــواردة علـــى  القيـــود 

عبدالفتـــاح عمـــار.- اإلســـكندرية: دار اجلامعة اجلديدة، 
1436 هــــ، 523 ص.

ســـلطة القضـــاء املـــدين يف حبـــس املدين/ إبراهيم ســـيد 	 
أمحـــد.- اإلســـكندرية: دار الكتـــب والدراســـات العربيـــة، 

1437 هــــ، 324 ص.

النظـــام القانـــوين للمصادقة على التوقيـــع اإللكروين: 	 
دراســـة مقارنة/ آزاد دزه يي.- اإلســـكندرية: دار الفكر 

اجلامعـــي، 1437 هـ، 248 ص.
دراســـة 	  واحللـــول:  األســـباب  التقاضـــي:  يف  البـــطء 

حتليليـــة مقارنة/ حممد حلمي أبو العال.- اإلســـكندرية: 
دار اجلامعـــة اجلديـــدة، 1436 هــــ، 642 ص.

دعـــاوى اخلـــدم واملخدومني: دراســـة مقارنة من خالل 	 
نعيـــم  نزيـــه  القانونيـــة/  والنصـــوص  واالجتهـــاد  الفقـــه 
شـــالل.- بـــريوت: منشـــورات احللـــيب احلقوقيـــة، 1437 

هــــ، 103 ص.

املريـــض: 	  ســـالمة  بضمـــان  املستشـــفى  التـــزام  مـــدى 
دراســـة مقارنـــة/ أكـــو فاتح محـــه ره ش.- اإلســـكندرية: 

املكتـــب اجلامعـــي احلديـــث، 1437 هــــ، 276 ص.
تعذيـــب املتهـــم حلملـــه علـــى االعـــراف بـــني اجلرميـــة 	 

واملســـؤولية/ عبدالقادر حممد القيســـي.- القاهرة: املركز 
القومـــي لإلصـــدارات القانونيـــة، 1437 هــــ، 379 ص.

حق املتهم يف الصمت: دراســـة قانونية يف التشـــريعات 	 
العربيـــة واألجنبيـــة/ أمـــري فـــرج يوســـف.- اإلســـكندرية: 

مكتبـــة الوفـــاء القانونيـــة، 1437 هـ، 591 ص.
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دراســـة 	  وقضـــاء:  فقًهـــا  واجلهالـــة  ابإلنـــكار  الطعـــن 
مقارنة/ إبراهيم ســـيد أمحد.- اإلســـكندرية: دار اجلامعة 

اجلديـــدة، 1437 هــــ، 198 ص.
اجلرائـــم املســـتحدثة يف ظـــل العوملـــة/ حممـــد الرصيفـــان 	 

هــــ،  الزمـــان، 1437  العبـــادي.- عّمـــان: دار جليـــس 
ص.  470

االجتاهـــات احلديثـــة يف العقـــوابت البديلة/ حممد صاحل 	 
العنـــزي.- عّمـــان: دار غيـــداء، 1437 هـ، 135 ص.

جرائـــم التعذيـــب واالعتقـــال: دراســـة مقارنـــة/ أمحـــد 	 
عبدالـــاله املراغـــي.- القاهـــرة: املركز القومـــي لإلصدارات 

القانونيـــة، 1436 هــــ، 224 ص.
حمـــو العقوابت التأديبية املفروضة على املوظف العام: 	 

دراســـة مقارنـــة/ رمضـــان انصر طه.- مصـــر؛ اإلمارات: 
دار الكتب القانونية، 1436 هـ، 236 ص.

اجلرائـــم املخلَّة ابلشـــرف وأثرها علـــى الوظيفة العامة: 	 
دراســـة مقارنـــة/ هاشـــم منصـــور نصـــار.- عّمـــان: مركـــز 

الكتـــاب األكادميـــي، 1437 هــــ، 224 ص.

حاية النســـاء يف النزاعات املسلحة/ حممد سعد وانن.- 	 
اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة، 1437 هـ، 362 ص.

تسليم اجملرمني بني املعاهدات الدولية وموانع اجلنسية 	 
والتجنـــس/ عبـــدهللا نوار شـــعت.- اإلســـكندرية: مكتبة 

الوفاء القانونية، 1437 هـ، 487 ص.
املســـؤولية املدنيـــة عـــن األضـــرار البيئيـــة/ عبـــاد قـــادة.- 	 

اإلســـكندرية: دار اجلامعـــة اجلديـــدة، 1434 هــــ، 248 ص.

املســـؤولية اجلنائيـــة يف اإلعـــالانت التجاريـــة: دراســـة 	 
أتصيليـــة مقارنة/ عبدالعزيز بن حممـــد العبيد.- الرايض: 

مكتبـــة القانـــون واالقتصـــاد، 1437 هــــ، 510 ص.
احلمايـــة اجلنائيـــة للمصنفـــات اإللكرونية/ أســـامة فرج 	 

اجلديـــدة،  اجلامعـــة  دار  اإلســـكندرية:  الصبـــاغ.-  هللا 
هــــ، 418 ص.  1437

احلمايـــة الدوليـــة واجلنائيـــة مـــن املنافســـة التجارية غر 	 
املشـــروعة واالحتـــكار/ حممـــد نصـــر حممـــد.- اجليـــزة: 
مركـــز الدراســـات العربيـــة للنشـــر، 1437 هــــ، 735 ص.

اإلصـــالح التشـــريعي يف مواجهـــة جرائـــم االســـتثمار/ 	 
القومـــي  املركـــز  القاهـــرة:  املراغـــي.-  عبدالـــاله  أمحـــد 

ص.  124 هــــ،   1437 القانونيـــة،  لإلصـــدارات 
املناقصـــة العامـــة يف ظـــل احلكومـــة اإللكرونيـــة/ أمحد 	 

شـــعبان اجللـــودة.- اإلســـكندرية: دار الفكـــر اجلامعـــي، 
1437 هــــ، 233 ص.
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الفســـاد وأثره على فاعلية السياســـة اجلمركية/ عاطف 	 
وليـــم أنـــدراوس، حممـــد جـــالل خطـــاب.- اإلســـكندرية: 

دار الفكـــر اجلامعـــي، 1437 هــــ، 122 ص.

احملاكم االقتصادية كوسيلة جلذب االستثمارات األجنبية 	 
املباشـــرة/ أمحد عبدالـــاله املراغي.- القاهـــرة: املركز القومي 

لإلصدارات القانونية، 1437 هـ، 169 ص.
حتليـــل السياســـات العامـــة/ ويليـــام. ن. دن؛ ترمجة رشـــا 	 

بنـــت عمر الســـدحان.- الـــرايض: معهـــد اإلدارة العامة، 
1437 هــــ، 735 ص.

احلدائـــق املدرســـية وأتثرهـــا الربـــوي والصحـــي علـــى 	 
طـــالب املـــدارس/ هيفـــاء عمـــران.- عّمـــان: دار أجمـــد، 

1436 هــــ، 160 ص.
املقـــررات اإللكرونيـــة املرنـــة معرفيًّـــا/ حلمـــي الفيل.- 	 

القاهـــرة: مكتبـــة األجنلـــو املصريـــة، 1436 هــــ، 266 ص.

اللغة

اإلضافـــة النحويـــة: رؤيـــة جديـــدة يف تفســـر اإلعراب 	 
والبنـــاء والتنويـــن/ عبدهللا أمحد الشـــراعي.- عّمان: دار 

اليـــازوري، 1436 هــــ، 175 ص.

العلوم البحتة والتطبيقية

فلســـفة العلوم البحتة والتطبيقية: قضااي وإشكاالت/ 	 
حممـــود حممـــد علـــي حممـــد.- اإلســـكندرية: دار الوفـــاء، 

1437 هــــ، 435 ص.
أمحـــد 	  فهـــد  معاجلتهـــا/  وطـــرق  الدوائيـــة  التســـممات 

فقيهـــي، حممـــد حيى الصلهيب، إبراهيم موســـى اخلثالن.- 
الـــرايض: وزارة الصحـــة، 1436 هــــ، 36 ص.

أنـــدرو 	  زوملـــان،  التكميلـــي/ كاثريـــن  الطـــب  ألـــف ابء 
فيكـــرز، جانيـــت رتشاردســـون.- الـــرايض: املركـــز الوطين 

للطـــب البديـــل والتكميلـــي، 1434 هــــ، 206 ص.
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العالج ابلصوم لأمراض اجلســـدية والنفســـية والعقلية 	 
واالحنرافـــات الســـلوكية/ حممد حســـن غـــامن.- القاهرة: 

مكتبـــة األجنلـــو املصرية، 1436 هـ، 192 ص.
اتريـــخ اجلنـــون مـــن العصـــور القدمية وحـــى يومنا هذا/ 	 

كلود كيتيل؛ ترمجة ســـارة رجائي يوســـف، كريســـتينا مسري 
فكـــري.- القاهـــرة: مؤسســـة هنـــداوي للتعليـــم والثقافـــة، 

1436 هــــ، 658 ص.
تطبيقـــات العلـــوم الفيزايئية يف الزراعة/ فيليب بيورايك، 	 

القبـــاين.-  جابـــر  عبدالفضيـــل  ترمجـــة  أوســـبورن؛  إدوارد 
القاهـــرة: دار الكتـــب العلميـــة، 1437 هــــ، 496 ص.

لـــة وراثيًّـــا وأثرهـــا على صحة اإلنســـان/ 	  األغذيـــة املعدَّ
ماجـــد بـــن زيـــد آل معـــدي.- الـــرايض: املؤلف، 1436 

هـ، 91 ص.

املعجـــم الكيميائـــي: إنكليـــزي – عريب: يشـــتمل على 	 
والعربيـــة/  الدوليـــة  الكيميائيـــة  التســـميات  منهجيـــة 
جميـــد القيســـي.- العـــني؛ بريوت: دار الكتـــاب اجلامعي، 

1436 هــــ، 685 ص.
دليـــل بنـــاء طائـــرات بدون طيـــار/ جون ابخيتـــال؛ ترمجة 	 

أوليـــغ عوكـــي.- بـــريوت: الـــدار العربيـــة للعلـــوم، 1436 
هــــ، 238 ص.

أســـباب التصدعـــات والشـــروخ ابملنشـــآت اخلرســـانية 	 
وطـــرق معاجلتها/ إبراهيم حممد أمني الشـــيخ.- القاهرة: 

دار النشـــر للجامعـــات، 1435 هــــ، 368 ص.

الفنون
األنظمـــة التصميميـــة لزخـــارف املســـاجد اإلســـالمية/ 	 

أنـــوار علـــي القـــره غويل.- عّمـــان: دار الرضوان، 1436 
هــــ، 304 ص.

الفقـــر احلضـــري وأثـــره علـــى التطور العمـــراين/ معتصم 	 
منـــر اشـــتيه.- عّمـــان: دار األايم، 1437 هــــ، 222 ص.

الربيـــة احلركية والرايضية لذوي االحتياجات اخلاصة/ 	 
دار  الـــرايض:  عبدالـــرازق.-  إبراهيـــم  مطـــر،  عبدالفتـــاح 

النشـــر الـــدويل، 1437 هــــ، 368 ص.
القامـــوس املتخصص يف الفنادق، املطاعم، املنشـــآت 	 

عبـــوي.-  منـــري  زيـــد  إنكليـــزي/  عـــريب –  الســـياحية: 
عّمـــان: دار املعتـــز، 1436 هــــ، 200 ص. 

األدب
يف 	  دراســـة  األخالقـــي:  للمعـــىن  اجلمـــايل  االشـــتغال 

شـــعرية املدائـــح النبويـــة/ عبدالفتـــاح شـــهيد.- عّمـــان: 
هــــ، 169 ص. احلامـــد، 1436  دار 

املبالغات الشعرية يف العصر العباسي/ عبدهللا بن عبداحملسن 	 
اجلماز.- الرايض: املؤلف، 1436 هـ، 134 ص.
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والبالغـــة 	  النقـــد  يف  الفلســـفة:  مصطلحـــات  معجـــم 
إربـــد، األردن: عـــامل  العربيـــة/ ســـالم أمحـــد إدريســـو.- 

314 ص. هــــ،   1436 احلديـــث،  الكتـــب 
ســـعيد 	  حممـــد  وجيـــه  قصـــرة/  قصـــص  العصـــر:  وردة 

ص.  54 هــــ،   1437 الطرفـــني،  دار  الطائـــف  املفـــيت.- 
        املؤلف طبيب أديب.

فـــن النـــادرة عنـــد اجلاحـــظ/ علـــي حممـــد الســـيد خليفـــة.- 
الوفـــاء، 1437هــــ، 119 ص. دار  اإلســـكندرية: 

التاريخ والراجم

اجمللـــة 	  الـــرايض:  احلجـــي.-  هـــاين   /2015 وفيـــات 
ص.  183 هــــ،   1437 العربيـــة، 

إشـــراقات طيبة: شـــخصيات متميزة من جمتمع املدينة 	 
الفـــرة مـــن 1330 –  املنـــورة عملـــت خارجهـــا يف 
1400 هــــ/ حممـــد بن صاحل محزة عســـيالن.- الرايض: 

دار املفـــردات، 805 ص.
معجـــم حـــكام اخلليج/ عبدالـــرازق عبدالرازق عيســـى.- 	 

اإلســـكندرية: دار الكتـــب والدراســـات العربيـــة، 1437 
هــــ، 298 ص.

ترمجـــة 	  هايـــدو؛  ديغـــو  فـــراي  اجلزائـــر/  ملـــوك  اتريـــخ 
عبدالعزيـــز األعلـــى.- عـــني مليلـــة، اجلزائـــر: دار اهلـــدى، 

ص.  252 هــــ،   1434
معجـــم قبائـــل ودواويـــر اجلزائـــر/ ف. أكاردو؛ إشـــراف 	 

لومـــري دي فيلـــر؛ ترمجـــة محـــزة األمـــني حييـــاوي، مالـــك بـــن 

خـــرية.- اجلزائـــر: عـــامل املعرفـــة، 1434 هــــ، 2 جــــ يف 1 مـــج.

اإلســـالم املبكر يف التواريخ الســـراينية: دراســـة مقارنة 	 
بـــني اتريـــخ الطـــربي واتريـــخ ميخائيـــل الكبـــر/ حممـــد 
جميـــد بـــالل.- بريوت: دار الرافديـــن، 1436 هـ، 368 

ص.
اإلســـالمي: 	  احلكـــم  يف  واإلصـــالح  املصاحلـــة  جتربـــة 

خالفـــة عمـــر بـــن عبدالعزيـــز رضـــي هللا عنـــه منوذًجـــا/ 
علـــي بـــن عبدالعزيـــز عـــالوي.- عّمـــان: دار جمـــدالوي، 

هــــ، 133 ص.  1436
نقل األخبار وتداوهلا يف اجملتمع اإلســـالمي أايم الدولة 	 

األمويـــة: دراســـة اترخيية/ رميا حممـــود الزيودي.- عّمان: 
دار ايفا، 1436 هـ، 311 ص.

األندلـــس 	  يف  الســـلمي  والتعايـــش  الديـــين  التســـامح 
عبدالـــكايف.-  كامـــل  حممـــود  احلضاريـــة/  وآاثرمهـــا 
هــــ،   1436 اجلامعـــة،  شـــباب  مؤسســـة  اإلســـكندرية: 

ص.  441
العثمانيـــة 	  الواثئـــق  يف  األتـــراك  ضـــد  األرمـــن  مذابـــح 

والروســـية واألمريكيـــة/ أمحـــد عبدالوهـــاب الشـــرقاوي.- 
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مصـــر: دار البشـــري للثقافـــة والعلـــوم، 1437 هــــ، 339 ص.
تقســـيم اإلمرباطوريـــة الُعمانيـــة 1856 – 1862 م/ 	 

سلطان بن حممد القامسي.- ط6.- الشارقة: منشورات 
القامسي، 1436 هـ، 407 ص.

واليـــة املوصـــل واحلقـــوق الكردية بعد احلـــرب العاملية 	 
األوىل/ عبدالعزيـــز بـــن عبدالرمحـــن املفـــيت.- عّمـــان: دار 

املعتـــز، 1436 هــــ، 447 ص.
األكـــراد يف مجهـــورايت االحتاد الســـوفيي الســـابق مع 	 

حيـــاة املـــال مصطفـــى الـــربزاين يف املنفـــى 1947 – 
الـــدار  بـــريوت:  1958 م/ حممـــد علـــي الصويركـــي.- 

العربيـــة للموســـوعات، 1436 هــــ، 560 ص.
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بطاقة فنية


