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منها ،يف بالد احلرمني خاصة ..مع أسلوب سهل ،وأبواب
أسهل ،تفيد معظم طبقات اجملتمع اإلسالمي املثقف ،دون
التعايل على درجة منه ،أو اخلوض يف حبوث ختتص هبا
جمالت حمكمة ،ال يقبل عليها إال اخلاصة.

آخر عدد

وآخرا ،والصالة والسالم على خامت الرسل نبينا
احلمد هلل ً
أول ً
حممد ،وعلى آله الطيبني وأصحابه املباركني ،الذين محلوا هذا
وحسن يقني ،وبعد:
الدين ،وبلَّغوه أبمانة ُ
فهذا آخر عدد من (جملة الكتاب اإلسالمي) الفصلية ،وقد
عددا ،حيث انطلقت قبل ست سنوات (15
بلغت (ً )25
رمضان  1432هـ) ،وأرادت أن ترسو يف مثل يوم إحبارها،

وللتوقف أسباب ،أعظمها يتعلق ابلوقت ،فقد شغلتين اجمللة
أعمال علمية أخرى ،وكنت أشعر أنين مع ِ
عن ٍ
اجمللة يف حالة
أتليف وحبث مستمر!
وأشكر ولدي أمحد ،الذي تعب يف تصميم هذه اجمللة منذ
موقعا ،وأخرجها يف أحسن حلَّة،
عددها األول ،وجعل هلا ً
متيزا ،وقد ساعده يف بعض
وجها أمجل وأكثر ً
مما أعطاها ً
أعدادها شقيقه إبراهيم.
تعم فائدهتا ولو بعد انقضاء
وأدعو هللا أن ينفع هبا ،وأن َّ
وقتها ،وتبقى كوثيقة اترخيية حية يرمز إليها يف وقتها .مث إهنا
ثقافية منتقاة ،ميكن قراءة أبواب كثرية منها ككتاب متنوع
يف الثقافة اإلسالمية.
واحلمد هلل الذي أعانين على هذا ،والشكر له وحده.

وقد جابت عامل الكتاب اإلسالمي يف آفاقه الرحبة ،وخاضت
وتوضيحا
وعرضا وفائدة،
سردا وتعري ًفاً ،
يف مجيع موضوعاتهً ،
ً
وتنبيها ،واملهم منه واملميز ،وما مجع فيه
و
اختصارا ،وتوعية ً
ً
من حبوث ندوات أو حماضرات ،ومؤمترات أو دورات ،مع
كزا على
مسارد خاصة يف موضوعات إسالمية معينة ،مر ً
ومشريا إىل قدميه ،ومعرفًا ببعض املؤلفني ومؤلفاهتم.
جديده،
ً
مع ذكر املوضوعات املميزة من الرسائل العلمية ،والرتاثية
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شعبان  1438هـ

كتاب متميز
األطلس املصور ملكة املكرمة واملشاعر َّ
املقدسة الرقمي:
من القرن السادس حىت النصف األول من القرن اخلامس
عشر اهلجري /معراج بن نواب مرزا ،عبدهللا بن صاحل
شاووش ،حممد بن معراج مرزا -.مكة املكرمة :جامعة أم
القرى 1437 ،هـ 325 ،ص.

اتريخ مصور ملكة املكرمة واملشاعر املقدسة ،بواسطة رسوم
تعبريية حلجاج ومعتمرين وغريهم ،مث صور فوتوغرافية منذ
عام  1297هـ ،من القرن السادس اهلجري ،حىت اتريخ
صدور الكتاب.
وجاء يف ستة أبواب:
األول :مكة املكرمة يف أعني الرسامني املسلمني.
وفيه أقدم رسم إسالمي معروف للمسجد احلرام ،والرسوم
اإلسالمية األخرى ،يف املخطوطات والرسوم على البالط،
وعلى اخلشب والسجاد واجلص.
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والباب الثاين :مكة املكرمة يف أعني الرسامني الغربيني.
وفيه بيان رحالت األوروبيني إىل الداير املقدسة ،منهم
دومنغو ابداي ليبلخ (علي ابي العباسي) عام  1221هـ،
الذي وصف مكة واملسجد احلرام ،ورسم خارطة املسجد،
والصفا واملروة ،وعرفات ،وجبل النور.

وبوركهات (إبراهيم بن عبدهللا) عام  1229هـ ،رسم خارطة
ملكة املكرمة ،وأخرى لعرفات ،واثلثة ملىن وأايم التشريق.
وريتشارد بريتون (احلاج عبدهللا) ،وقد وصف أايم التشريق
مبىن عام  1269هـ ،ووسائط نقل احلجاج.
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والباب الثالث :أوائل الصور الفوتوغرافية ملكة املكرمة.
منها أوائل الصور اليت قبل القرن الرابع عشر هجري ،وصور
البعثة العسكرية العثمانية ،وصور حممد صادق.

والباب اخلامس :املسجد احلرام ومكة املكرمة يف عهد امللك
عبدالعزيز آل سعود ( 1373 – 1343هـ).

الباب الرابع :صور ملكة املكرمة من أوائل القرن الرابع عشر
اهلجري.
مثل :زايرة سنوك هورخورونيه إىل مكة عام  1302هـ ،وأول
مصور مكي (عبدالغفار بن عبدالرمحن) الذي مارس نشاطه
عام  1302هـ إىل حوايل  1318هـ.
وصور فوتوغرافية أخرى من األرشيف العثماين ...وغريها.
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والباب السادس :املسجد احلرام ومكة الكرمة يف عهد
أبناء امللك عبدالعزيز( :سعود ،فيصل ،خالد ،فهد ،عبدهللا،
سلمان).
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وآبخره ملحق اترخيي عن تطور التصوير الفوتوغرايف.
وقد متَّ شرح الصور والرسومات وربطها بوقائع التاريخ
املكتوب.

واإلضافة اجلوهرية إىل هذه الطبعة هي رمز االستجابة
السريع ،أو الرمز الرقمي املربع ( ،)qrالذي يربط الكثري من
الرسوم والصور مبواقعها على الصور الفضائية ،حيث يشري
الرمز إىل املواقع اليت كانت فيها املباين ساب ًقا.
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كتب في الصوم وشهره
شهر ال مثيل له /عالء الدين حسن -.الرايض :اجمللة
العربية 1437 ،هـ 110 ،ص.

ركز فيه املؤلف على وضع أفكار وخطط وبرامج علمية
وعملية يف هذا الشهر الكرمي ،تساعد املسلم على رفع
مستوى أدائه يف عمل الطاعات ،ومشاركة األسرة واألبناء
يف ذلك .وحيفز على وضع أهداف وحتقيقها ،ومتابعتها
بطريقة سلسة.
وبي يف الفصل األول االستعداد النفسي واملادي لشهر
َّ
رمضان ،ويف الفصل الثاين :أعداء رمضان ،والفصل األخري:
خطة العمل أثناء الشهر.
ليايل رمضان /عبدالعزيز بن عبدهللا الضبيعي -.الرايض:
معامل اهلدى للنشر 1437 ،هـ 108 ،ص.

بيان لتأثري شهر رمضان يف النفس واألخالق والتعامل،
وتعزيز للقيم اإلميانية النبيلة ،من خالل استقراء املواقف
واملآثر يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وعهود
اخللفاء الراشدين بعده ،ومواقف الصحابة الكرام ،اليت تربز
املعاين السامية هلذا الشهر املبارك.
أايما معدودات :أفكار عملية الستثمار شهر رمضان
ً
املبارك /خالد بن عبدالرمحن العمودي -.الرايض:
املؤلف 1438 ،هـ 101 ،ص.
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دروسا
جملسا يف الوعظ واإلرشاد ،أعدَّت لتكون ً
ثالثون ً
يف شهر رمضان املبارك ،من عناوينها :البذل واإلحسان يف
شهر الصيام ،تطييب اخلواطر ،التغافل عن الزالت وإقالة
العثرات من شيم أهل الفضل واإلحسان ،الثبات يف زمن
املتغريات ،أعمال يسرية وأجور عظيمة ،قيام الليل وفضله..
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مدى االعتماد على احلساابت الفلكية لثبوت األهلة
الشرعية /نزار حممود قاسم الشيخ -.القاهرة :دار
السالم 1435 ،هـ 190 ،ص.

جعل الباحث موضوعه يف ثالثة فصول:
	-األحاديث الواردة يف مشروعية السحور ومتيز األمة به.
	-األحاديث الواردة يف فضل السحور وفوائده وما
يتسحر عليه.
	-األحاديث الواردة يف وقت السحور.
وذكر أن التأخري يف السحور مسة من مسات األنبياء عليهم
الصالة والسالم ،وأن السحور كله بركة.
معجم رمضان /فؤاد مرسي -.ط -.2القاهرة :اهليئة
املصرية العامة للكتاب 1434 ،هـ.

يبي مسألة ثبوت األهلة الشرعية ،ومعىن اختالف املطالع،
ّ
وحكم االعتماد على احلساب يف إثبات اهلالل ،وشروط
االعتماد على احلساب الفكي عند الفقهاء القائلني به،
واملعايري الفلكية احلسابية لرؤية اهلالل ،ومدى موثوقية
االعتماد على علم الفلك يف إثبات دخول الشهر.
ومعه ملحق فيه استدراكات على بعض البحوث املقدمة
للمؤمتر العاملي إلثبات الشهور القمرية عند علماء الشريعة
واحلساب الفكي.
السحور :دراسة حديثية موضوعية /إبراهيم بن حممد
العبدالسالم -.الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ،
 440ورقة (حبث مكمل للماجستري).

يعين شهر رمضان ،وما يكون فيه مبصر.
اجلامع يف أحكام الصيام /خالد بن علي املشيقح-.
الرايض :مكتبة الرشد 1437 ،هـ 4 ،مج.

فيه مثانية أبواب:
أركان الصيام وشروط وجوبه وصحته.وقت دخول الشهر وثبوته.صيام أهل األعذار.9
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وقت أداء الصيام.سنن الصوم ومكروهاته ومباحاته.صيام التطوع وما ُني عنه من الصيام.مفطرات الصيام.أحكام قضاء الصيام والكفارة والفدية.الصومِ :ح َكم وأحكام /عبدالرمحن بن عبدهللا السند-.
الرايض :الرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي عن
املنكر 1437 ،هـ 129 ،ص.

حمتوى لقاءات كان يعقدها املؤلف رمحه هللا يف جامعه
بعنيزة ،يف شهر رمضان بعد صالة الرتاويح ،وكان يفتتح كل
لقاء بكلمة حول خصائص وفضائل شهر رمضان املبارك،
وأحكام الصيام والقيام والزكاة ،وما يكثر السؤال عنه من
مسائل أخرى يف الشهر ،مث تُعرض عليه األسئلة وجييب
عنها.
وقد امتدت وقائع تلك اللقاءات من عام 1416 – 1410
هـ ،وبلغ ما سجل منها ( )33لقاء.

من موضوعات الكتاب :توقيت اإلمساك وإفطار راكب
الطائرة ،حكم عالج األسنان يف هنار رمضان ،احلقن اجللدية
أو الوريدية أو العضلية وأثرها على الصيام ،الالصقات الطبية
وأثرها على الصيام ،بيان اجلوف املعترب يف اإلفطار ،حكم
صوم مريض السكر..
اللقاءات الرمضانية /حممد بن صاحل العثيمني -.عنيزة،
السعودية :مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني
اخلريية 1438 ،هـ 975 ،ص.
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مسط جواهر فرائد النحور /سعد الدين -.مبيب :مطبع
احليدري 1291 ،هـ 72 ،ص.

كتاب نادر
أسىن املطالب يف مناقب سيدان علي بن أيب طالب /مشس
الدين حممد بن حممد اجلزري (ت  833هـ) -.مكة املكرمة:
املطبعة املريية 1324 ،هـ 1906[ ،م] 62 ،ص.

رسالة طبعت قدميًا ،على نفقة احلاج عمر امليمين ،والشيخ
أمحد املكي ،يف عهد "اخلليفة األعظم ،واخلاقان األفخم،
احملفوظ ابآلايت والسبع املثاين ،موالان السلطان الغازي
عبداحلميد خان الثاين ،أيّد هللا دولته ،وأبّد شوكته" ،كما
جاء يف آخر الكتاب.
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مديح نبوي ،مؤلفه سعد الدين بن هبة هللا بن عبدالرحيم
اهلندي اليمين األنصاري ،عُ ِظّم يف خامتة رسالته ،ووصف
وعلمة اليمن" .ومل أجد له ترمجة سوى يف
بـ "فخر الزمن ّ
معجم املؤلفني ،الذي يبدو أن مؤلفه رأى نسخة من هذا
الكتاب وأورد امسه منه ،فذكر أنه كان حيًّا عام 1291
هـ ،وهو سنة طبعه ،وهو طبعة حجرية ،ويوازي نشره عام
 1874ابمليالدية.
وذكر مؤلفه يف املقدمة أنه مسى كتابه "مسط جواهر فرائد
البحور املوازن ملنظوم قالئد النحور" وليس كما جاء يف
عنوانه.
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مؤ ِّلف ومؤ َّلفات
عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان

علمة.
عامل أصويل ،ابحث ومؤرخ مكي ّ
والدته يف مكة املكرمة عام  1356هـ ،وهبا نشأ ،وتلقى
تعليمه يف رحاهبا.
تتلمذ على علماء احلرم املكي الشريف ،وخباصة الشيخ
حسن بن حممد املشاط (ت  1399هـ).
حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة لندن عام 1390
هـ ،وعلى دبلوم يف القانون من كلية مدينة لندن للدراسات
القانونية.
عميدا لكلية الشريعة جبامعة أم القرى ،وأشرف على
عمل ً
الكثري من الرسائل العلمية.

الدليل إىل كتابة البحوث اجلامعية ورسائل املاجستريوالدكتوراه /ل .ج .بيكفورد ،ل .و .مسيث (ترمجة)
(وطبعة بتلخيص مازن مطبقاين).
عقد اإلجارة مصدر من مصادر التمويل :دراسةفقهية مقارنة.
الفكر األصولية :دراسة حتليلية نقدية.-كتابة البحث العلمي :صياغة جديدة ( 255ص).

عضوا يف جمالس علمية عديدة ،وشارك يف مؤمترات.
ِّ
عي ً

عضو يف جملس هيئة كبار العلماء ،وجممع الفقه اإلسالمي
التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي ،وغريمها.
ائرا ،أبمريكا وماليزاي واإلمارات وإيران.
استضافته جامعات ز ً

وله مؤلفات وحبوث ومقاالت يف الفقه وأصوله ،ومناهج
البحث ،واتريخ مكة احلديث.

كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات اإلسالمية( 679ص).

ومن عناوين مؤلفاته:

كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات االعربيةوالتارخيية ( 643ص).

ترتيب املوضوعات الفقهية ومناسباته يف املذاهباألربعة.
اجلواهر الثمينة يف بيان أدلة عامل املدينة /حسناملشاط (حتقيق).

كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية( 2مج 802 :ص).

احلرم الشريف :اجلامع واجلامعة.دراسات يف الفقه اإلسالمي (مع حممد إبراهيم أمحدعلي).
12
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كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات القرآنيةوالسنة النبوية والعقيدة اإلسالمية ( 588ص).
جملة األحكام الشرعية على مذهب اإلمام أمحد بنحنبل الشيباين (حتقيق مع حممد إبراهيم أمحد علي).

مكتبة مكة املكرمة :دراسة موجزة ملوقعها وأدواهتاوجمموعاهتا.
منظمو أالجيا حممد األمريكية :دراسة وحتليل.منهج البحث يف الفقه اإلسالمي :خصائصهونقائصه.

فقه الضرورة وتطبيقاته املعاصرة :آفاق وأبعاد.فقه املعامالت احلديثة مع مقدمات ممهداتوقرارات.

دراسات يف البطاقات البنكية اإلقراضية (االئتمانية)والسحب من الرصيد.
احلرمان الشريفان وجامع الزيتونة.األماكن املأثورة املتواترة يف مكة املكرة :عرضوحتليل.

البطاقات البنكية والسحب املباشر من الرصيد:دراسة فقهية قانونية اقتصادية حتليلية.
ابب السالم يف املسجد احلرام ودور مكتباته يفالنهضة العلمية واألدبية احلديثة.
توسعة املسعى عزمية ال رخصة :دراسة فقهية اترخييةبيئية جيولوجية.
منهجية اإلمام حممد بن إدريس الشافعي رمحه هللا يفالفقه وأصوله :أتصيل وحتليل.

املسعى املشعر والسوق :دراسة فقهية اجتماعيةحضارية.

عقد اإلجارة مصدر من مصادر التمويل اإلسالمي:دراسة فقهية مقارنة.
العلماء واألدابء الوراقون يف احلجاز يف القرن الرابععشر اهلجري.
13
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فقه من كتاب
خصوصا ،فيه أربعون قاعدة فقهية كلية ،وهو العدد الذي انتهى إليه
عموما ،ولطلبة الكليات الشرعية
ً
كتاب مفيد لطلبة العلم ً
السيوطي يف كتابه "األشباه والنظائر" ،حيث ذكر أربعني قاعدة كلية يتخرج عليها ما ال ينحصر من اجلزئيات .وغالبها معمول
هبا عند أرابب املذاهب ،وعنوانه:
املنارات املضيَّة بتحرير قواعد الفقه الكلية /أنور صاحل أبو زيد -.مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء 1437 ،هـ 152 ،ص.
ومن هذه القواعد القريبة من فهم القارئ:
إذا اجتمع احلرام واحلالل غلب احلرام.تصرف اإلمام على الرعية منوط ابملصلحة.اخلروج من اخلالف مستحب.الواجب ال يرتك إال لواجب.املشغول ال يُشغل.من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب حبرمانه.ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.الرضا ابلشيء رضا مبا يتولد منه.ما ثبت ابلشرع مقدم على ما ثبت ابلشرط.املضيق مقدم على املوسع.-من أتلف شيئًا لدفع أذاه له مل يضمن.

14
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واإلطالة ممكن لإلنسان أن أييت بدعاء آخر خيتاره لنفسه،
وميكن أن يكرر الدعاء؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان
أحيان يكرر الدعاء ثالث مرات.
إذا دعا ً

فتوى من كتاب
سئل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا :كيف جنمع
بني قوله صلى هللا عليه وسلم فيما معناه" :إذا جاء رمضا ُن
ص ِّفدت الشياطني فال َيلصون إىل ما كانوا َيلصون إليه
ُ
يف غريه" ،وبني ما يفعله كثري من الناس من املعاصي يف
هذا الشهر الكرمي ،من إغواء الشياطني هلم ،برتك بعض
الصلوات ،أو غريها من املعاصي؟
فكان من جوابه (ابختصار) :العلماء رمحهم هللا قالوا :إن يف
بعض رواايت هذا احلديثَّ :
مردةُ الشياطني" ،وليس
"تصفد َ
الشياطني كلُّها تصفد ،وبناء على ذلك تُسلَّط غري املردة
على هؤالء الفسقة ،وال مانع.
والفسقة الذين يزداد فسقهم يف رمضان تكون الشياطني
مصفدة فيهم! وهللا أعلم.
وابلنسبة ألهل احلق واإلميان تصفد الشياطني عنهم ،فال
َيلصون إىل ما خيلصون إليه يف غري رمضان.

حتل زكاته يف رمضان ،فهل
وسئل :إذا كان الرجل عنده مال ُّ
جيب عليه إخراج الزكاة كلها يف رمضان ،أم جيوز أن يعطيها
الفقراء شيئًا فشيئًا على مدار السنة؟
فورا ،وال جيوز أن يعطيها
فأجاب :جيب عليه أن خيرجها ً
الفقراء على مدار السنة ،إال إذا كان يؤخرها يتحرى أهلها،
مبعىن أنه مل يتهيأ له أن جيد املستحقني يف رمضان ،لكن
احدا ،أو اثنني اثنني ،وهكذا ،فإذا كان
احدا و ً
جيدهم و ً
يؤخرها من أجل أن يتحرى أن تكون يف أهلها فهذا ال أبس
به ،والغالب أن اإلنسان ال يؤخرها إال هلذا السبب ،أو ملا
يشبهه ،فإذا كان أتخريها هلذا السبب فال أبس.
(اللقاءات الرمضانية /حممد بن صاحل العثيمني ،طبعة مؤسسته اخلريية،
 1438هـ ،ص .)256 ،165 ،118 ،68

وسئل :الفوازير الرمضانية هل هي من قبيل امليسر أم ال؟
فأجاب :هذا ال أبس به ،ألن اجلائزة من غري املتعاملني ،فإذا
كانت اجلائزة من غري املتعاملني فال أبس هبا.
فلو قال قائل :من أجاب على عشرة أسئلة من مخسة عشر
مثل فله
فله كذا ،فال أبس .أو قال :من سبق على األقدام ً
كذا وكذا ،فهذا ال أبس به؛ ألنه ال يوجد فيه غُنم وغُرم ،بل
هذا رجل متربع حمسن ،جعل هذه اجلائزة ملن سبق.
وسئل :أرجو بيان الدعاء بني السجدتني ،حيث أراك تطيل
فيهما0
رب اغفر يل،
فأجاب :الدعاء بني السجدتني معروفِّ :
وارمحين ،وعافين ،وارزقين ،واجربين.
15
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باختصار من كتاب
صدر كتاب مفيد بعنوان:

-قول (صدق هللا العظيم) بعد االنتهاء من القراءة.

القراء /حممد بديع موسى -.بريوت :املكتب
بدع ّ
اإلسالمي 1437 ،هـ 120 ،ص.

اجلمع بني أوجه القراءات يف آية واحدة.التفاخر بوصل اآلايت واالستكثار منها بن َفسواحدة.
االستعجال واالستكثار من قراءة القرآن وختمه أبقلمن ثالثة أايم.
قراءة بعض من سوريت السجدة والدهر يف فجراجلمعة ،وكذلك قراءة ما يناسب موضوع اخلطبة
يف صالة اجلمعة ،أو التزام قراءة أواخر تلك السور.
-التكبري عند اخلتم (التكبري بني السور).

والبدع اليت ذكرها هلم إبجياز مع دراستها هي:
التنطع ابلقراءة ،والوسوسة يف خمارج احلروف.تكلف التغين بقراءة القرآن والتطريب به وتلحينه،والقراءة على املقامات املوسيقية.
-التكلف يف تقليد أصوات بعض القراء.

دعاء ختم القرآن[ .هكذا أورد الدعاء بعد ختمالقرآن يف البدع ،وهو مشروع عند احلنفية والشافعية
واحلنابلة ،واملالكية يف قول ،وأفتت به اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية واإلفتاء ابلسعودية (فتاوى اللجنة
الدائمة  .)75 ،74/6ويف بعض ما قال خالف
أيضا].
ً
حل من ختمة ارحتل يف
احلال واملرحتل (كلما ّأخرى).

قراءة القرآن على األموات.أخذ األجرة على قراءة القرآن (التكسب به).قراءة القرآن يف اجتماع التعزية وحكمه.القراءة عند من ال يستمع للقرآن وال ينصت إليه.التباكي املتكلف رايء ومسعة.قراءة املرأة أمام الرجال.القراءة اجلماعية للقرآن.التمايل عند تالوة القرآن ووضع اليدين على األذنني.16
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فائدة من رسالة
الرتبية اإلبداعية يف اإلسالم /مها بنت سلمان احلريب -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1435 ،هـ (حبث مكمل
للماجستري).

تسهم الرتبية اإلبداعية يف اإلسالم يف بناء أفراد قادرين على حتقيق حاجات جمتمعاهتم ،بدل االعتماد على الغريواستهالك ما ينتجه اآلخرون.
الوقوف على اجلهود العلمية لآلخرين ،واالستفادة من علومهم وخرباهتم ،مع اإلضافة والتجديد ،مطلب مهم لتحقيقاإلبداع.
سياجا واقيًا لإلبداع من أن ينحرف عن مساره ويُلحق الضرر ابإلنسان نفسه ،أو اجملتمع من
متثل األخالق اإلسالمية ًحوله ،أو العامل أبسره.
تعتز بلغتها العربية ،وجتعلها لغة العلم واإلبداع.
هتدف الرتبية اإلبداعية يف اإلسالم إىل بناء أجيال ّاإلبداع العلمي يف اإلسالم يشمل كافة العلوم والفنون املختلفة اليت حتتاجها األمة اليوم ،واليت من شأهنا إعمار األرضوفق الغاية اليت ُخلق من أجلها.
لوسائل اإلعالم املختلفة دور مهم يف الرتبية اإلعالمية ،من خالل ما تقدمه من برامج تسهم يف تنمية اإلبداع واالبتكارلدى األجيال.
(ص  120من الرسالة).
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إضاءة من رسالة
العالقة بني احلسبة والشرطة يف النظام اإلسالمي وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية /مهرمس بن صاحل العلياين-.
الرايض :املعهد العايل للدعوة واالحتساب 1437 ،هـ 506 ،ص (دكتوراه).
احلسبة والشرطة واليتان إسالميتان ،بوجودمها يتحقق األمن ،وحتمى األرواح واألعراض ،واآلداب العامة والفضيلة يف اجملتمع
املسلم.

وبني هاتني الواليتني عالقة تعاون وتكامل ،فهما اللتان تتصدان لالضطراابت واملفسدين ،وحتفظان األمن أثناء األزمات
االقتصادية ،وحتافظان على تثبيت األسعار ،وتالحظان املكاييل واملوازين...
فاالختصاصات بينهما متقاربة ،وتكاد تكون واحدة .وكان احملتسب يقوم أبغلب واجبات الشرطي.
أما يف الدولة احلديثة فقد تقلصت سلطة احملتسب ،واتسعت واجبات الشرطي .وصالحيات الواليتني اختلفت ،فكانت تتسع
تبعا ألوضاع الدولة اإلسالمية قوة وضع ًفا ،وما كان يتمتع به صاحب الشرطة من نفوذ لدى احلاكم.
حينًا وتضيق ً
أحيان أخرىً ،

وكان للواليتني أثر كبري يف االزدهار احلضاري ،وذلك من خالل تطبيق التعاليم اإلسالمية ،والقواعد الفقهية املنظمة للعمارة
اإلسالمية ،والتكفل ابألطفال اللقطاء ،ومحاية الدواب الضالة حىت إعادهتا إىل أهلها ،إضافة إىل أعمال فردية ،مثل وجود
أوقاف للعاجزين عن احلج ،وأوقاف خاصة بتجهيز البنات وتزوجيهن ،وأوقاف أخرى لفكاك األسري وأبناء السبيل..
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أال يكون فيهما ضرر أو أذية لآلخرين ،من سخريةواستهزاء ،أو احتقار أو غيبة أو ترويع.

توضيح من رسالة

أن يكوان ًّحقا وصدقًا.

التبسم والدعابة وأثرمها يف املدعوين /عابد بن عبدهللا
البالدي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1433 ،هـ.

جتنب ما يؤدي إىل الفتنة والوقوع يف الفاحشة.أن يكوان لغاية وهدف ومقصد.ممارسة ذلك جبميل القول ومستحسن الفعل. ّأل يكوان مع السفهاء.اعتبار منازل الناس وقدرهم.-اختبار الوقت املالئم واملكان املناسب.

يف هذه الرسالة العلمية املميزة ذكر الباحث أن ا ُخللق احلسن
من أعظم الصفات وأمهها ملن تصدَّر للدعوة إىل هللا ،وأن من
اخللق احلسن :التبسم والدعابة.
ونبه إىل أن من املواقف واألخطاء ما يكفي فيه ابتسامة أو
دعابة ،أو إشارة أو تلميح يؤدي إىل املقصود ،ويغين عن
العناء والتطويل ،ويصل إىل اهلدف املراد.
وأن الداعية الناجح من يفرح الناس بقدومه ،ويتطلع العصاة
ويسر إخوانه بلقياه ،ويسعد أهله خبلطته.
لتوجيههُّ ،
وبي اآلاثر الدعوية الرائعة للتبسم والدعابة ،ال سيما يف
َّ
الدعوة الفردية.
أحكاما وضوابط ينبغي االعتناء
وذكر أن للتبسم والدعابة
ً
هبا .مث بيَّنها ووثقها ،وهي:
 االقتداء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف تبسمهودعابته.
البعد عن السخرية واالستهزاء ابلدين.19
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كتاب يف العروض.
ترمجته يف األعالم ( )291/4أن له ً
فيكون املقصود أوزان الشعر (البحور) وليس أوزان األفعال
(الصرف).

منوعات
العلمة اللغوي أبو علي الفارسي (ت 377
•ذكر ّ
هـ) أنه وقع حريق مبدينة السالم (بغداد) ،فذهب به مجيع
علم البصريني! قال :وكنت قد كتبت ذلك كله خبطي ،وقرأته
على أصحابنا ،فلم أجد من الصندوق الذي احرتق شيئاً
ألبتة ،إال نصف "كتاب الطالق" عن حممد بن احلسن.
احندرت إىل
مث قال :بقيت شهرين ال أكلم أحداً ً
حزن ومهًّا ،و ُ
البصرة لغلبة الفكر علي ،وأقمت مدة ذاهالً متحرياً! (معجم
ّ
األدابء لياقوت .)318/1

•ذكر صاحب كشف الظنون ( )1078/2عند
احلديث عن (علم الصرف) يف العربية ،أن من كتبه "البيان
يف معرفة األوزان" .وقد ذكر يف ( )264/1منه أنه للشيخ
علي بن سعيد بن محامة الصنهاجي.
ويكون غلب على ظنه أن املقصود معرفة أوزان األفعال
(الصرف) ،واملذكور أديب شاعر ،وقد ذكر الزركلي يف

•األستاذ الفقيه عبدالرمحن الشتوكي (ت  1433هـ)
أوقف مكتبته اليت تضم ( )9000مصنف ،على اجمللس
العلمي مبدينة اجلديدة.
•من أسباب التأليف يف عصران ،ما قرأته يف مقدمة
كتاب "سورة القصص :دراسة حتليلية" لألستاذ حممد مطين
الدليمي ،الذي أصدره ديوان الوقف السين ببغداد عام
 1433هـ ،قال:

قصيت مع هذه األطروحة غريبة كل الغرابة ،فقد كان من
املقدَّر  -وهللاُ املق ِّدر – أن يكون كاتب هذه األطروحة
شخصا سواي ،واملنهج غري هذا املنهج ،وبطريقة غري هذه
ً
الطريقة ،فشاءت مشيئة هللا أن يتوىف هذا الشخص رمحه هللا
ابحلرق قبل الشروع هبا ،فعزمت على حتقيق رغبته بدراسة
هذا املوضوع...
واسم املتوىف :جاسم حممد سلطان.
•أشري إىل كتاب "رحلة الرصايف من املغالطة إىل
اإلحلاد :دراسة حتليلية نقدية لكتابه :الشخصية احملمدية"/
طه كوزي وآخرون -.دمشق :دار صفحات 1428 ،ه،
 2007م.
(وهو شاعر مشهور من العراق ،ولد ألب كردي و ّأم تركية).
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•قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف آخر حديث

طويل:
عباد
بدعوى هللا الذي مسّاكم املسلمني املؤمنني َ
"فادعوا َ
هللا".
رواه الرتمذي وغريه ( )2863وقال :حديث حسن صحيح
غريب.
•قال الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان (عضو هيئة كبار
العلماء ببالد احلرمني):
"حيرم استعمال التاريخ امليالدي النصراين ،وكذلك جيب
اعتبار الشهور العربية القمرية ،وحيرم اعتبار الشهور اإلفرجنية
وغريها؛ ألن هللا جعل األهلّة جلميع الناس مواقيت للمعامالت
ك َع ِن األ َِهلَّ ِة قُ ْل
والعبادات ،كما قال تعاىل{ :يَ ْسأَلُونَ َ
ِ
ِ
يت لِلن ِ
الَ ِّج} [سورة البقرة  ،]189وأخرب
َّاس و ْ
ه َي َم َواق ُ
نورا وقدَّره منازل ألجل معرفة السنني
سبحانه أنه جعل القمر ً
واحلساب ،قال تعاىل{ :هو الَّ ِذي جعل الشَّم ِ
س ضيَاءً
َُ
َ َ َِ ِ ْ َِ
ِ ِ
اب}
ني َو ْ
السن َ
ال َس َ
َوالْ َق َمَر نُ ًورا َوقَد َ
َّرهُ َمنَازَل لتـَْعلَ ُموا َع َد َد ّ
[سورة يونس .]5 :فيجب على املسلمني التقيد ابلشهور
العربية القمرية يف توقيتهم ،وهي الشهور االثنا عشر ،اليت
أوهلا احملرم وآخرها ذو احلجة."...

مث قال" :فاتقوا هللا عباد هللا ،و ِّأرخوا خطاابتكم ومعامالتكم
وواثئقكم ابلتاريخ اهلجري والشهور العربية ،وال تتساهلوا يف
هذا األمر وتظنوا أنه شيء عادي؛ ألن التاريخ شعار األمة،
ويف التعامل ابلتاريخ النصراين إحياء لشعارهم ،وختليد لدينهم
الباطل ،فتنبهوا لذلك ونبهوا عليه"( .اخلطب املنربية يف املناسبات
العصرية للفوزان  ،353 - 352/3طبعة دار املعارف ابلرايض).
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كتب سابقة فيها
فائدة
المعارف العامة

مجهرة تصانيف العرب :دليل الباحث إىل املطبوع من
تراث العرب حىت القرن الرابع اهلجري /أمحد خليل
الشال -.بورسعيد :دار السقيفة :مكتبة السنة1430 ،
هـ 576 ،ص.

رتب فيه التصانيف على التاريخ ،حسب وفيات أصحاهبا
داخل كل علم من علوم .وكرر أكثر من مرة أن عمله كان
شخصيًّا ،يعين صنعه لنفسه لبحث خيصه.
وجعله يف مخسة أبواب :القرآن والسنة ،التاريخ واألخبار،
الشعر واللغة ،العقائد واألداين ،الفلك والطب وغريمها.
الدراسات العربية يف أورراب حىت مطلع القرن العشرين/
يوهان فوك؛ نقله إىل العربية وقدم له وعلق عليه سعيد
حسن حبريي ،حمسن الدمرداش -.القاهرة :مكتبة زهراء
الشرق 1427 ،هـ 524 ،ص.
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مستشرق أملاين ،ذكر أنه تتبع كل مرحلة من مراحل تطور
الدراسات العربية يف الغرب ،وتوضيحها يف إطار احلوار
العقلي بني أورواب واإلسالم.
وقارن األستاذ حبريي بني ترمجته مع زميله وترمجة عمر لطفي
العامل للكتاب من األملانية إىل العربية ،يف مقارنة طويلة (اتريخ
حركة االستشراق :الدراسات العربية واإلسالمية يف أورواب
حىت بداية القرن العشرين) الذي نشرته دار املدار اإلسالمي
عام  1422هـ.
فتاوى عن الكتب جملموعة من العلماء /إعداد عبداإلله
بن عثمان الشايع -.الرايض :دار الصميعي1423 ،
هـ 448 ،ص.

كتب مدحها العلماء ،وأخرى حذروا منها ،وكتب تكلم
العلماء على نسبتها إىل بعض املصنفني ،وأخرى تكلموا
على حمتواها ومناهجها ..مجعها املع ّد من كتب الفتاوى،
ورتبها حبسب الفنون ،وصنع هلا فهارس.
األرشيف والواثئق واملخطوطات يف مكتبات ومراكز لبنان
والعامل العريب والعامل :دليل الباحث إىل واثئق البحث
العلمي /حسان حالق -.بريوت :دار النهضة العربية،
 1424هـ 432 ،ص.
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الدليل الدويل للمؤسسات الثقافية اإلسالمية /إعداد آجار
طانالق ،أمحد العجيمي -.إستانبول :مركز األحباث للتاريخ
والفنون والثقافة اإلسالمية 1405 ،هـ 337 ،ص.

رصد للمؤسسات اليت هتتم مبيادين الثقافة اإلسالمية،
ابستثناء املؤسسات ذات الصبغة العلمية (البحتة والتجريبية)
والتقنية واالقتصادية واملشاهبة هلا ،ومت ترتيبها على النحو
اآليت :اجملامع ،اجلمعيات الثقافية ومراكز البحوث ،املكتبات
ودور الواثئق ،املتاحف ،اجلامعات واملؤسسات التعليمية.
وكلها ابللغة اإلجنليزية.
جتارة املخطوطات وطرق فحصها وتقييمها /عابد سليمان
املشوخي -.القاهرة :معهد املخطوطات العربية1432 ،
هـ 215 ،ص.

الثقافة اإلسالمية

اجملالسة وجواهر العلم /تصنيف أيب بكر أمحد بن مروان
الدينوري (ت  333هـ)؛ حتقيق مشهور بن حسن آل
سلمان -.أم احلصم ،البحرين :مجعية الرتبية اإلسالمية؛
بريوت :دار ابن حزم 1419 ،هـ 10 ،مج.

نصوصا عديدة من
قال حمققه" :هذه موسوعة علمية حوت
ً
األحاديث النبوية ،واآلاثر السلفية ،وأقوال العلماء والزهاد
والعباد واحلكماء والشعراء ،وأحواهلم ،وشذرات من ترامجهم،
ونقوالت من فقههم وتفسريهم وعقائدهم ِ
وحكمهم ،وزهدهم
وشعرهم وابتالءاهتم".
حبر الدموع /أبو الفرج عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي (ت
 597هـ)؛ حتقيق إبراهيم ابجس عبداجمليد -.بريوت :دار
ابن حزم 1418 ،هـ 190 ،ص.

حتدث يف مخسة فصول عن جتارة املخطوطات واقتنائها يف
احلضارة اإلسالمية ويف العصر احلاضر ،مث فحصها وطرق
تقوميها ،وحديث عن ِّ
مقوم املخطوطات.
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فصول من الوعظ املؤثر ،كعادة العالمة ابن اجلوزي رمحه هللا،
فصل ،احتوت على أحاديث وآاثر وحكاايت
بلغت (ً )32
منتخبة ،وأشعار زهد وحكمة خمتارة.
الثبات عند املمات /أبو الفرج عبدالرمحن بن علي بن
اجلوزي (ت  597هـ)؛ حتقيق عبداللطيف عاشور-.
القاهرة :مكتبة القرآن 1406 ،هـ 64 ،ص.

ذكر فيه املصيبات املختصة بذات اإلنسان ،ومن ثبت عند
املوت ومل جيزع.
ويبصر
واملؤلف هنا يفسد على الشيطان أالعيبه وخططهّ ،
املؤمنني واملؤمنات مبا ينبغي أن يفعلوه ،وما حيسن أن يقولوه
ويرددوه ،وكيف يتصرفون عند املوت ،حىت أيمنوا وساوس
الشيطان ،ويفوزوا برضا الرمحن.
احلكمة واملوعظة احلسنة وأثرمها يف الدعوة إىل هللا يف
ضوء الكتاب والسنة /أمحد بن انفع املورعي -.جدة:
دار األندلس اخلضراء 1418 ،هـ 555 ،ص (أصله
رسالة علمية).
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أبوابه الثالثة:
تعريف احلكمة وبيان املراد منها.تعريف املوعظة احلسنة وبيان املراد منها.اجلدل :مفهومه ،مشروعيته ،خصائصه ،آدابه،مناهجه.
بدعة إعادة فهم النص /حممد صاحل املنجد -.السعودية:
جمموعة زاد 1431 ،هـ  144ص.

ّبي خطر الدعوات املنادية إبعادة فهم النص الشرعي ،وبيان
مشريا يف عنوان
األسس اليت بنيت عليها هذه الدعوات؛ ً
مستقل إىل النتائج اخلطرية للقراءة املعاصرة لنصوص الشرع.
مث ذكر أسلوب أصحاب القراءة اجلديدة للنصوص
ومصطلحاهتم الغريبة املتشدقة (من احلداثيني والليرباليني
وأمثاهلم) ،وشيئاً من طرقهم الشائعة يف كتبهم ومصنفاهتم ،مث
متسك هبا
أصول وقواعد أهل السنة يف فهم النصوص ،من ّ
مل َّ
رجع إليه عند اختالف
تزل قدمه أو يضل فهمه ،مث من يُ َ
ومن املؤهل لفهم النصوص الشرعية.
األفهامَ ،

مجلة فصلية – السنة السادسة – العدد ()25
 15رمضان  1438هـ 10 ،حزيران (يونيو)  2017م

السنة والسيرة

املستجاد من فعالت األجواد /علي بن عمر الدارقطين
(ت  358هـ) ،حتقيق أم عبدهللا بنت حمروس العسلي؛
إشراف حممود بن حممد احلداد -.الرايض :دار سعد
للنشر 1413 ،هـ 132 ،ص.

أحاديث وآاثر وأخبار وحكاايت أجواد من أمة الرسول
عليه الصالة والسالم ،وبيان احتفائهم ابلضيوف والسائلني
وكرمهم معهم.
األربعون حديثًا يف األخالق مع شرحها /أمحد معاذ
حقي -.الرايض :دار طويق 1417 ،هـ 203 ،ص.

مجع فيه أربعني حديثًا يف األخالق ،معظمها مما رواه
مستندا إىل الكتاب
شرحا لطي ًفا،
ً
الشيخان ،مع شرحها ً
ومستشهدا أبقوال العلماء من السلف.
والسنة،
ً
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السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية :دراسة حتليلية/
مهدي رزق هللا أمحد -.الرايض :مركز امللك فيصل
للبحوث والدراسات اإلسالمية 1412 ،هـ 928 ،ص.

معتمدا على
هدف منه مؤلفه إىل كتابة السرية النبوية
ً
قوي،
خمتارا ما كان من الرواايت ًّ
مصادرها األصلية املتنوعةً ،
مشهورا بني الناس ..مع
حمل نقاش وإن كان
ومناقشا ما كان َّ
ً
ً
إشارات تربوية مفيدة ،وملسات إميانية معربة..
العقيدة

األمساء احلسىن 99 :لوحة /صممها عبدالرحيم غالب-.
[لبنان] :مكتبة السائح ،د .ت.

يف تقدمي هلذا الكتاب الفريد الرائع املتميز ،قال مفيت لبنان
السابق (حممد رشيد قباين) ،الذي كتب مقدمته عام 1425
هـ" :اخلط الكويف الشطرجني  -الذي ُرمست به لوحات هذا
الكتاب – هو خط جامد ومرتفع ،كثري الزوااي والرتبيع،
ليس فيه احنناء وتدوير ،لكن الفنان عبدالرحيم غالب تغلب
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وطوعه بقلمه الفين والتقين واآليل،
على طبع هذا اخلطَّ ،
َّ
أخاذة ،يف احلروف والشكل واملعىن ،حىت
فخط منه لوحات ّ
صاغ أمساء هللا احلسىن يف لوحات من اخلط الكويف اجلميل،
ففاز فيها حبسن اخلط ،وأانقة الشكل ،وجالل املعىن ،وقيمة
متميزا."...
الكلمة واجلملة ،وثواب اآلية ،فجاء عمله الفين ً
(املزوى) ،وحكى منهجه ورحلته مع
ومسَّى املؤلف خطه بـ َّ
عاما،
هذا الكتاب ،الذي بدأ به منذ ما يقارب اخلمسني ً
وأنه "جاء مثرة عمل شاق جدًّا ،وحبث متواصل".
والكتاب أوراق مفردة،كل لوحة عليها اسم من أمساء هللا تعاىل،
وتعريف ابلعمل يفكراسة ابلعربية واإلجنليزية يف ( )33ص.
الفقه

التعامل املشروع للمرأة مع الرجل األجنيب يف ضوء السنة/
نبيلة بنت زيد احلليبة -.الرايض :مكتبة الرشد1429 ،
هـ (أصله رسالة ماجستري).

ابب لبيان الضوابط الشرعية لتعامل املرأة مع
أفردت الكاتبة ً
وابب آخر جملاالت تعامل املرأة مع الرجل
الرجل األجنيبً ،
األجنيب يف السنة ،وهي جماالت :التعليم والعبادة والسياسة
واجلهاد والعالقات االجتماعية والرضاع والبيع واملهن
والتقاضي والشهادة والشفاعة وإقامة احلدود والسفر .وركزت
على العالقات االجتماعية ،من زايرة أو عيادة أو حتية أو
حديث وكالم وغري ذلك.
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حكم التخدير التقاء أمل العقوبة /حممد بن عبدهللا
احمليميد -.بريدة :جامعة القصيم 1429 ،هـ 22 ،ص.

َّبي يف ثالثة مباحث :حكم التخدير يف احلدود (احل ّد
وقتل) ،وحكم التخدير التقاء أمل العقوبة يف
وقطعا ً
ً
جلدا ً
القصاص ،وحكمه يف التعزير.
العلوم االجتماعية واالقتصادية

عقد املضاربة (القراض) يف املصارف اإلسالمية بني الفقه
اإلسالمي والتقنيات املصرفية :حماولة التأسيس القتصاد
مصريف إسالمي /عجه اجليالين -.اجلزائر :دار اخللدونية،
 1427هـ 510 ،ص.

يذكر املؤلف أن املضارابت الشرعية حتقق التنمية للشعوب
اإلسالمية ،ابعتبارها عقود استثمار تقوم على مبدأ التشغيل
الكامل لعناصر اإلنتاج ،وأهنا حتقق العدالة يف توزيع العائد
االستثماري بني أفراد اجملتمع املسلمُّ ،
وحيد من تراكم الثروات
بيد طائفة معينة ،كما حيقق مصلحة الفرد إىل جانب مصلحة
اجلماعة ،ومي ِّكن من إجناز وظيفة إعمار األرض.
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أتريخ لعلوم اللغة العربية ،ذكر املؤلف أنه جمهود علمي
لسنوات متتالية ،وحماضرات جامعية هذبت ونقحت سنة
بعد أخرى ،وأهنا أتعبته..

ودرس موضوعاته من خالل اببني طويلني:
األول :مفهوم عقد املضاربة واالستعمال املصريف له.
الثاين :النظام القانوين لعقد املضاربة.
اللغة

املفصل /فخر الدين اخلوارزمي (ق  8هـ)؛
شرح أبيات َّ
دراسة وحتقيق حممد نور رمضان يوسف -.طرابلس
الغرب :كلية الدعوة اإلسالمية 1420 ،هـ 2 ،مج
( 1542ص) (أصله رسالة ماجستري).

الوشاح وتثقيف الرماح يف رِّد ِ
الصحاح /عبدالرمحن
اجملد
َ
بن عبدالعزيز التاديل (ت  1200هـ)؛ حتقيق عاطف حممد
املغاوري -.القاهرة :جممع اللغة العربية 1430 ،هـ.

التاريخ والتراجم

املفصل يف (علم العربية) يعين يف علمي النحو والصرف،
َّ
وهو للزخمشري (ت  538هـ) .وأبياته هي شواهده الشعرية.
والكتاب شرح هلذه الشواهد النحوية ،اليت بلغت ()450
بيتًا .وامتاز عن غريه من شروح الشواهد الشعرية بشرح أكثر
املفصل.
من ( )100شاهد نثري من شواهد َّ

وسائل السفر عند املسلمني :اترخيها وآاثرها :دراسة
عن اهلودج وشاكالته يف ضوء املصادر املكتوبة واألثرية/
عبدالناصر ايسني -.القاهرة :مكتبة زهراء الشرق،
 1426هـ 2 ،جـ ( 738ص).

الفسيح يف ميالد اللسانيات العربية /عبداجلليل مراتض-.
اجلزائر :دار هومة 1430 ،هـ 206 ،ص.

حبث اترخيي أثري يف اهلودج وما يشاكله :احلِ ْدج ،الظعينة،
ِ
العمارية ،القبة ،احململ ،املِ َّ
حفة ،وغريها.
احلُمول ،اخل ْدرّ ،
والبعد الفين هلا ،مثل :مكوانهتا ،أجزائها ،موادها ،ألواهنا،
زخارفها.
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أبطال فوق اخليال :قصص شهداء االنتفاضة /إعداد
آمال صاحل؛ تقدمي عبدالعزيز الرنتيسي -.بريوت :دار
ابن حزم 1424 ،هـ 326 ،ص.

سري وقصص مؤثرة ألبطال فلسطني ،الذين دافعوا عن
دينهم ووطنهم ،يف انتفاضة عارمة ضد االحتالل الصهيوين،
وبشجاعة فائقة...
من أعالم الدعوة واحلركة اإلسالمية املعاصرة /عبدهللا
عقيل العقيل -.ط -.2القاهرة :دار التوزيع والنشر
اإلسالمية 1423 ،هـ 728 ،ص.

مناذج من قافلة الدعاة يف عصران ،تناول املؤلف سريهم الذاتية
وجانبًا من أعماهلم وصفاهتم وأقواهلم ،يف بالد العرب وغريها،
أعمال
ممن تركوا بصمات واضحة يف حياتنا اإلسالمية ،و ً
جليلة ،ومواقف بطولية يف ميادين الدعوة إىل هللا ،واجلهاد
يف سبيله ،والتضحية ابلنفس والنفيس حلراسة الدين ومحاية
الوطن ،وبذل الوقت واجلهد واملال لتحصيل العلم النافع..
وقد بلغ عددهم أكثر من ( )70علَ ًما من أعالم األمة ،يف
( )20دولة عربية وإسالمية وأجنبية..
28

أطلس احلضارة اإلسالمية /إمساعيل راجي الفاروقي،
لويس ملياء الفاروقي؛ ترمجة عبدالواحد لؤلؤة -.الرايض:
مكتبة العبيكان 1419 ،هـ 740 ،ص.

بست لغات أخرى ..وفيه عرض لإلسالم
صدر الكتاب ّ
ونظرته إىل العامل ..عرض لإلسالم من الداخل ابجتاه
اخلارج ..فيه أكثر من ( )300صورة وختطيط ورسوم أخرى،
يدا
إىل جانب ما يقرب من ( )75خريطة أصلية ،جتعله فر ً
حنو معىن اإلسالم وقوته يف تشكيل احلضارات ..فيه عرض
جلوهر احلضارة اإلسالمية ،وتراثه يف الفنون والعلوم والسياسة
والفلسفة..
العثمانيون والعامل املتوسطي :مقارابت جديدة /تنسيق
عبدالرمحن املؤذن ،عبدالرحيم بن حادَّة -.الرابط :جامعة
حممد اخلامس ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1424 ،
هـ 35 ،323 ،ص.

أصله ندوة أقيمت يف رحاب الكلية املذكورة عام 1423
هـ ،حضرها مجع من املتخصصني من عدة دول .وتوزعت
املداخالت على أربعة حماور:
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املتوسط بني العثمانيني وجوارهم.صورة العثمانيني يف اإلستوغرافية اإلسالمية.العثمانيون بني األزمات والصراعات الدولية.بني املركز والوالايت.دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء يف مآثر ومؤلفات
العرب واملسلمني /عبدالقادر زابدية -.اجلزائر :ديوان
املطبوعات اجلامعية 1431 ،هـ 287 ،ص.

خصص القسم األول لنبذة عما توصل إليه علماء اآلاثر عن
اإلنسان اإلفريقي وتطوره عرب األزمنة القدمية.
واحتوى الثاين على الوجود العريب يف القارة اإلفريقية جنوب
الصحراء وطبيعته.
ويف الثالث ما سجله املؤلفون العرب واملسلمون من رحالة
ومثقفني وجغرافيني ومؤرخني.
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أخبار الكتاب اإلسالمي
صنعة الكاتب :ما يبقى من الكلمات /فهد بن صاحل
احلمود -.الرايض :العبيكان للنشر 1437 ،هـ 222 ،ص.

المعارف العامة

عبقرية التأليف العريب :عالقات النصوص واالتصال
العلمي /كمال عرفات نبهان -.الكويت :جملة الوعي
اإلسالمي 1436 ،هـ 639 ،ص.

كتاب حتليلي أتصيلي مفيد .سبق صدوره عام  1428هـ.
فصل ،منها:
جعله مؤلفه يف (ً )12
التأليف التمهيدي للنص :مقدمات العلوم ومقدماتالكتب.
تشغيل النص :التلخيص ،التهذيب ،إعادة الرتتيب،االختيار واجملانسة.
حتويل النص.مصاحبة النص :الشروح واحلواشي وغريها.خدمة النص وحماورته.منذجة النص واحتواؤه.هيكل تصنيف عالقات التأليف.مالحظات عامة حول التأليف النصي وسوسيولوجيةاالتصال العلمي يف احلضارة العربية اإلسالمية.

ملاذا نكتب ،ماذا نكتب ،كيف نكتب ،ملن نكتب؟
هذا ما درسه املؤلف ،وقدم من خالله توجيهات عامة
للكتابة ،يف هنج إسالمي.
املواكب العلية يف توضيح الكواكب الدرية يف نظم
الضوابط العلمية /عبداهلادي بن رضوان بن حممد جنا
األبياري (ت  1305هـ)؛ حتقيق اللجنة العلمية مبركز
دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي -.جدة :دار
املنهاج 1439 ،هـ 816 ،ص.

كتاب جامع لفنون عديدة ،وحاو ملسائل متنوعة مفيدة،
وضوابط علمية سديدة ،مجع فيه مؤلفه الضوابط الفقهية
والنحوية والصرفية واللغوية والرسم والضوابط القرآنية واحلديثية
30
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والفلكية ،مجعها يف سف ٍر و ٍ
احد منظومة ومشروحة ،واعتمد
على قواعد العالمة الزركشي ،وقواعد العالئي ،واألشباه
والنظائر للسيوطي ،واالستغناء يف الفرق واالستثناء للبكري،
فاستخلص زبدهتا وترك الضعيف منها ،وسلكها يف عقد
بديع..
وقد طبع الكتاب قدميًا يف املطبعة اخلريية ابلقاهرة عام
 1304هـ.

من فهارس خمطوطات إستانبول .وحتتوي املكتبة على أكثر
من ( )2538عنوان ،من بينها خمطوطات أبقالم مؤلفيها.
ثقافة إسالمية

خواطر يف سبيل هللا /حممد خري رمضان يوسف -.تونس:
دار املازري 1438 ،هـ 344 ،ص.

أتمالت كاتب /ربيع السماليل -.تونس :دار املازري،
 1438هـ 425 ،ص.

بعض مقااليت وخواطري
كتاب
ُ
قال مؤلفه :هذا ٌ
مجعت فيه َ
وأتماليت وتعليقايت وهوامشي على ِ
بعض الكتب ،مجعتُه من
ّ
ٍ
الشهور ّإبن
قصاصات وجذاذات تراكمت بفعل السنني و ّ
يتسرب
امللل ّ
طليب للعلم واألدب ،بعضها طويل قد جيعل َ
إىل من ال صرب له على املطالعة والعيش يف أحضان الكتب،
والبعض اآلخر قصري لكن يف غري إخالل فيما أعتقد...
أتمالت خمتلفة األلوان واألشكال والفنون.
وهي ّ
فهرس املخطوطات العربية والرتكية والفارسية يف مكتبة
راغب ابشا /حممود سيد أوغلي -.جدة :دار املنهاج،
 1437هـ 10 ،مج.

"كلمات جديدة ،عركتها
لف خواطرهُ أبهنا:
ٌ
وصف املؤ ُ
َ
َّ
ووزهنا الدين،
النفس ،وقلبها القلب ،وصقلَها العقلَ ،
ومجل صاحلة،
وجادت هبا القرحية،
أنفاسا رامحةً ،
ْ
ْ
فجاءت ً
وآداب قائمة ،وأخالقًا فاضلة ،ومواع َظ
ومعاينَ هادفة،
ً
ٍ
وتوجيهات راشدةِ ،
جادة،
حاضرة،
وع ًربا ملهمة ،وثقافةً َّ
وذكرا وعبادة،
وتربيةً ودعوة ،ودنيا وآخرة ،ورقائق وعزميةً ،
كتاب وقراءة."...
ً
وعمل ومسؤولية ،ونصيحة ووصية ،و ً
ِ
استدعيت
اطر فلشكلها! فقد
ُ
قال" :وهي إن مسّيت خو َ
حتل ضي ًفا على اخلاطر!
قبل أن َّ
غالبَها ً
فكرا َ
استوت
وتنقيحا ،حىت
وتصحيحا ،وهتذيبًا
مث عاجلتُها ضبطًا
ْ
ً
ً
ونضرت وأمثرت!
عل ُسوقِها،
ْ
ِ
ومسح األدب ِ
فنطقت
بالغته على ظهوِر كلماهتا،
جبمال
ْ
ُ
َ
وسهل تناوهلا."..
وبرز شعاعُها،
حروفُهاَ ،
َ
أعلم مبا يقولهُ القارئ!
هذا ما قالهُ مؤ ُ
لف اخلواطر ..وهللا ُ
لطائف الفوائد /سعد بن تركي اخلثالن -.الرايض :دار
الصميعي 1438 ،هـ 500 ،ص.
جمموع ثقايف إسالمي ،ذكر صاحبه أنه بدأ جبمعه يف مرحلة
مير به من فوائد ونوادر،
مبكرة من العمر ،عندما كان يقيّد ما ّ
من الكتب واجملالت والصحف وغريها.
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وقد جاءت متنوعة ،بني فوائد يف العلوم الشرعية ،من العقيدة
والتفسري واحلديث والفقه ،وكتب اللغة العربية والفلك والطب
والتاريخ والشعر واألدب واحلكم ،والتجارب واخلربات يف

أحسب أن العاشقني غلَوا
كنت
قد ُ
ُ
ِ
ِ
يف وصفه فإذا ابلقوم تقصريُ
واملؤلف من أطباء القلوب الذين يصدرون عن كتاب هللا
احلكيم ،الذي فيه هدى وموعظة وشفاء ملا يف الصدور،
وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
اتريخ اعتناق اإلسالم يف بيت املقدس /بشري عبدالغين
بركات -.بريوت :دار املقتبس 1437 ،هـ.

احلياة ،مع توثيق الفوائد املنقولة من الكتب إىل مراجعها.
واملؤلف عضو هيئة كبار العلماء ببالد احلرمني ،أستاذ يف
جامعة اإلمام ابلرايض.
الداء والدواء /حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية (ت
خرج أحاديثه
 751هـ)؛ حققه حممد أمجل اإلصالحي؛ َّ
زائد بن أمحد النشريي -.الدوحة :وزارة األوقاف،
 1437هـ 678 ،ص.

وبي
فصول الهتداء النصارى واليهود وغريهمَّ ،
خصص ً
إجراءات إشهار اإلسالم وتبعاته ،ودوافعه ،وطبقات املهتدين
االجتماعية والثقافية ،وإسالم األطفال واملراهقني ،وعالقاهتم
أببناء دينهم السابق ،والزواج بني املهتدين وغريهم.
نبضات قلم /ربيع السماليل -.القاهرة :دار البشري
للثقافة والعلوم 1437 ،هـ 328 ،ص.

من أنفع الكتب يف هتذيب النفوس ،وك ِّفها عن املعاصي،
والتوبة الصادقة.
وقد أُفرد ملعاجلة مرض من أخطر أمراض القلوب" ،خمالف
لسائر األمراض يف ذاته وأسبابه وعالجه ،وإذا متكن
العليل داؤه" ،وهو
واستحكم َّ
عز على األطباء دواؤه ،وأعيا َ
مرض العشق ،الذي قال فيه الشاعر:
عضال ال دواءَ له
ٌ
ُّ
احلب داءٌ
حيار فيه األطباءُ النحار ُير
ُ
32

شذرات وتغريدات حتكي مهوم الكاتب ونبضات قلبه ،وزعها
عرب فصول أربعة ،فجعل النبض األول مع األدب ،والثاين
مع النفس ،والثالث مع الناس ،واألخري لقلبه ،وقد عنون كل
نبضة بعنوان ليسهل على القارئ تناوهلا .وقد قرظه األديب
الشاعر املغريب حممد إدريس بلبصري.
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قضاء حوائج الناس :صوره وأثره على الفرد واجملتمع/
أمحد عبد اجمليد مكي -.القاهرة :دار اليسر1437 ،
هـ 250 ،ص.

جاء يف ثالثة فصول ،يتحدث األول عن مكانة قضاء
حوائج الناس يف الشريعة اإلسالمية ،وملاذا كاد يغيب هذا
عددا من صور
السلوك عن جمتمعاتنا ،وتناول الفصل الثاين ً
قضاء حوائج الناس ،ويف الفصل الثالث اآلاثر اليت تعود على
الفرد واجملتمع ،وكيف نغرس املسارعة إىل قضاء حوائج الناس
يف اجملتمع عامة ،ويف نفوس الناشئة خاصة.
علوم القرآن

التوظيف العلماين ألسباب النزول :دراسة نقدية /أمحد
قوشيت عبدالرحيم -.الرايض :مركز البيان للبحوث
والدراسات 1438 ،هـ.

تتبع فيه املؤلف مواقف العلمانيني ،وكيفية توظيفهم ألسباب
نزول آايت القرآن الكرمي ،ليتخذوه غطاء ميررون من خالله
أفكارهم ،من ذلك قوهلم بتارخيية القرآن الكرمي ،وبشريته،
وأتثره ابلواقع الذي نزل فيه ،وأولوية الواقع على النص ،وعدم
صالحية األحكام الشرعية للتطبيق يف كل زمان ومكان ،وما
أشبه ذلك من األفكار املنحرفة.
33

املصباح الزاهر يف القراءات العشر البواهر /أليب الكرم
املبارك بن احلسن الشهرزوري (ت  550هـ)؛ دراسة
وحتقيق إبراهيم بن سعيد الدوسري -.الرايض :دار
احلضارة 1438 ،هـ 4 ،مج (جزء منه أصله رسالة
دكتوراه).

ُّ
يعد هذا الكتاب من أفضل الكتب اليت كتبت يف القراءات
العشر ،وهلذا حظي بثناء كبار علماء القراءات وإشادهتم،
كما يقول احملقق.
ابب ،حتتها فصولَّ .بي فيها فضائل
وجعله املؤلف يف (ً )15
القرآن ومحلته ،وأمساء القراء العشرة وترتيبهم ،وأسانيدهم ،مث
أصول القراءات ،وهي القواعد الكلية املطردة غالبًا .وأتبع
ذلك ابلباب األخري ،يف اختالف القراء يف فرش احلروف.
فصول يف إمجايل عدد سور القرآن
ويف ختام الكتاب ذكر ً
وآيه وكلمه وحروفه.
تسهيل األداء إبفراد القراء /ألب ولد املصطفى -.بريوت:
دار ابن حزم 1437 ،هـ 2 ،مج.

اجلزء األول من الكتاب يف القراءات العشر ،حيث تناول
املؤلف كل قارئ على حدة ،كل من ابب أصول قراءته برواية
حفص .وابتدأه برواية حفص عن عاصم ،ففصل مذهبه
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يف مجيع أبواب القراءة ،مث يف فرش احلروف جزءًا جزءًا،
فبي
حزب ،وجاء بكل كلمة اختلف القراء يف قراءهتاّ ،
وحزب ً
ً
مذهب حفص يف قراءهتا..
واجلزء الثاين مالحق وفهارس.
وامللحق األول يتعلق بردف القراءات ،والثاين مبا انفرد به كل
قارئ من العشرة عن سائرهم ،والثالث للقراءات الشاذة،
يعين القراءات األربع :للحسن البصري ،واألعمش ،وابن
حميصن ،وحيىي اليزيدي.
الكتاب يف كتاب هللا تعاىل :تفسري موضوعي مقارن/
حممد خري رمضان يوسف 1438 ،هـ 92 ،ص (كتاب
إلكرتوين).

يتعلق املوضوع بباب من أبواب علم احلديث ،وهو حديث
رد
الثقة ،واألسباب املوجبة لتضعيف حديثه مع ثقته ،وملاذا َّ
األئمة حديثه يف بعض األحوال مع ثقته ،وما الضوابط هلذه
األسباب ،وهل هي مبرتبة واحدة أم ال؟
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ( 241 – 164هـ) /حققه
وخرج أحاديثه وعلق عليه جمموعة من علماء احلديث
َّ
يف مكتبة دار السالم -.الرايض :املكتبة 1434 ،هـ،
 2037ص.

ِ
الكتاب يف القرآن الكرمي ( )261مرة ،ومع هذا
ذكر
ورد ُ
ِ ِ
ِ
ف مستقل!
فرد فيه مؤلَّ ٌ
العدد الكبري من تكرار لفظه مل يُ َ
تبي للمؤلف أن (الكتاب)
وبعد تتبع هذه األلفاظ الكرمية َّ
ورد مبعان خمتلفة ،وصلت إىل ( )15معىن ،وثقها كلَّها،
وأورد شواهدها من آايت القرآن الكرمي ،وخلصها يف اخلامتة.
الثقافة والعل ِم يستشهدون ِ
ِ
بورود
أهل
ولفت النظر إىل أن َ
ِ
ِ
لفظ (القلم) و (اقرأ) يف ِ
ِ
للداللة على ِ
اإلسالم
اهتمام
القرآن
ابلعل ِم واحلضارة ،وال يذكرون (الكتاب) ِ
ألجل ذلك ،أو هو
الكتاب
اندر ،مع أن
القلم َ
ورد ذكرهُ مرتني فقط يف القرآن ،و ُ
َ
ال يقل داللةً على العل ِم و ِ
العلماء واحلضارِة و ِ
املدنية من القلم!
ُّ
السنة والسيرة

األسباب املوجبة لتضعيف حديث الثقة وبيان األسانيد
الصحيحة املنقطعة /زكراي بن غالم قادر -.الرايض:
مكتبة الرشد 1437 ،هـ 376 ،ص.
34

حتقيق آخر هلذا املسند العظيم ،خرج يف جملد واحد ،أبوراق
صفراء رقيقة ،وحجم كبري ( 32سم).
ومن بني ما ذُكر يف خطة التحقيق أن هذه الطبعة متتاز
إبدراج زايدات ووجادات عبدهللا ابن اإلمام أمحد بن حنبل،
وحتديد تلك الرواايت برموز خاصة لبياهنا قبل رقم احلديث.
وكذلك حتديد الرواايت اليت شارك فيها أحد شيوخ اإلمام
أمحد له ،أو أحد الرواة من غري شيوخه.
واعتمد يف حتقيقه على نسخ مطبوعة.
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املدخل إىل علم السنن /أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي
وخرج نقوله حممد عوامة-.
(ت  458هـ)؛ اعتىن به َّ
املدينة املنورة :دار اليسر؛ جدة :دار املنهاج1437 ،
هـ 2 ،مج ( 969ص).

دراسة ومعارف ملن أراد الدخول إىل علم السنة النبوية
واحلديث الشريف.
وذكر احملقق أنه هبذا يتفق مع كتاب "الكفاية يف علم الرواية"
للخطيب البغدادي ،لكن كتاب البيهقي ذو صلة بكتابه
اآلخر "سنن املصطفى صلى هللا عليه وسلم" ،وفيه أحاديث
األحكام.
وانتهى إىل أنه احتوى على ثالث زمر :اصطالحية حديثية،
وأصولية فقهية ،وآداب العلم واملتعلم.

الفوائد املنتخبة واحلكاايت املستغربة /أليب القاسم خلف
بن عبدامللك بن بَشكوال (ت  578هـ)؛ دراسة وحتقيق
عبدالعزيز بن عبدالرمحن شاكر -.بريوت :دار ابن حزم،
 1437هـ 2 ،مج ( 909ص) (أصله رسالة دكتوراه).

من كتب الفوائد احلديثية ،أودع فيه مؤلفه خالصة علمه
وبث فيه غرر الفوائد وحلل القالئد
وبراعته يف علم احلديثّ ،
يف هذا الفن – كما يقول احملقق  ،-وأنه كثري الفوائد ،غزير
النكات والتحقيقات والفرائد ،وأنه احتوى على أسانيد عالية
أشعارا مروية عن
آاثرا و ً
من الصحاح والغرائب ،كما حوى ً
عدد من الصحابة والتابعني ،ومن بعدهم من أئمة السلف.
نبوي /أروى حممد خري
الشمس والقمر يف أربعني حديثًا ًّ
يوسف -.اإلسكندرية :الدار العاملية للنشر 1438 ،هـ.

التعليق على صحيح مسلم تغمده هللا بواسع رمحته
ورضوانه وأسكنه فسيح جناته /حممد بن صاحل العثيمني-.
عنيزة ،السعودية :مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني
اخلريية؛ الرايض :مكتبة الرشد 1435 ،هـ 10 ،مج.

أصله دروس علمية عقدها املؤلف رمحه هللا يف جامعه بعنيزة
بني األعوام  1421 – 1414هـ ،ووصل فيه إىل هناية ابب
النهي عن اجللوس يف الطرقات من كتاب اللباس والزينة.

35

ظ آيتني عظيمتني
كل منها لف ُ
أربعون حديثًا صحيحةًَ ،
ورد يف ٍّ
ِ
معا،
من آايت هللا ،مها" :الشمس" ،أو "القمر" ،أو كليهما ً
ومعظمها من الصحيحني.
التنويع يف املوضوعات ،وليس ما
منهج االختيا ِر هو
ُ
وكان ُ
ِ
ِ
تتبع
احلديث عن
ورد يف
َ
الشمس والقم ِر ووصفهما ،بل ُ
موضوع كان ،وخاصةً جانب العقيدةِ
ِ
أي
ٍ
لفظهما يف ِّ
َ
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والعبادة ،فجاءت يف القيامة وعالماهتا ،والصالة ،والسرية،
وغريها .ومتَّ ختريج مجي ِع األحاديث ،مع ِ
بيان ُحكمها إن مل
ُ
ٍ
ٍ
توضيح معىن كلمات ومجل من
تكن يف الصحيحني .كما متَّ
ْ
ُ
شروح األحاديث ،وخاصةً من "فتح الباري" ال بن حجر
ِ
لكل حديث.
وو َ
رمحَهُ هللاُ .
ضع عنوا ٌن ِّ
السي
الفتوحات السبحانية :شرح نظم "الدرر السنية يف َ
الزكية" :وهو الشرح الكبري على ألفية احلافظ زين الدين
العراقي يف السرية النبوية /أتليف حممد عبدالرؤوف املناوي
(ت  1031هـ)؛ حتقيق حممد بولِعياض وآخرين -.الدار
البيضاء :مركز الرتاث الثقايف املغريب؛ بريوت :دار ابن
حزم 1435 ،هـ 3 ،مج ( 1528ص) (أصله رسائل
علمية من جامعة ابن زهر ابملغرب).

مدخل للحديث عن الصحابة رضي هللا عنهم.عدالة الصحابة.سب الصحابة.
حكم ّاملوقف مما جرى بني الصحابة.عقيدة أهل السنة واجلماعة يف آل البيت رمحهم هللاتعاىل.
اإلجنازات يف زمن اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم.ظاهرة التحول العقدي عند زيدية اليمن :األسباب،
املظاهر ،اآلاثر /وليد أمحد راجح -.الرايض :مكتبة
الرشد 1437 ،هـ 2 ،جـ ( 762ص) ( أصله رسالة
ماجستري).

وقد سبق تصحيحه والتعليق عليه من قبل الشيخ إمساعيل
األنصاري رمحه هللا ،وصدر عن دار اإلفتاء ابلرايض ،قدميًا،
بدون اتريخ ،وعليه اسم (عبدالرزاق) بدل (عبدالرؤوف)؟!
مث بتحقيق عمر بن أمحد آل عباس ،وصدر عن دار التوحيد
أيضا ،عام  1434هـ.
ابلرايض ً
العقيدة والفرق والديانات

عقيدة أهل السنة يف الصحابة وآل البيت رضي هللا
عنهم أمجعني /عبدهللا بن سليمان الشايع -.الرايض :دار
العقيدة 1438 ،هـ 172 ،ص.
عين فيه مبسائل مهمة ،وركز على ما قيل يف بعض الصحابة
رضي هللا عنهم من كالم ،وجعله يف ستة فصول:
36

االنتقال من عقيدة إىل أخرى ،ومن مذهب إىل غريه ،ليس
ملح .والذي لفت
ابألمر السهل ،وال يكون إال لسبب ّ
نظر ملؤلف هو حتول كثري من الزيدية من مذهبهم ،إما إىل
السنة ،أو إىل الرفض (التشيع) .فما الذي جعلهم يتنقلون
تحول
عن مذهبهم ،وما الذي يتصف به هذا املذهب حىت يُ َّ
عنه ،وما موقف الزيدية من الذين يرتكون مذهبهم ،وما أتثريه
على املذهب؟
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هذا وغريه مما أجاب عنه املؤلف ،من خالل ثالثة أبواب:
التعريف ابلزيدية وأهل السنة والرافضة.التحول العقدي عند زيدية اليمن.مظاهر التحول العقدي عند زيدية اليمن وآاثره.األصولية يف الفكر الديين اليهودي والنصراين املعاصر
وأثرها على العامل اإلسالمي وطرق مواجهتها /حنان بنت
زكي اهلامشي -.الرايض :دار املفردات 1438 ،هـ،
 655ص (أصله رسالة دكتوراه).

يتناول الكتاب موضوع األصولية اليهودية والنصرانية املعاصرة
بعامة ،وارتباطها ابلصهيونية العاملية خباصة .واحتوى على
تفاصيل دقيقة عن مفهوم األصولية وإطالقاهتا يف اإلسالم.
وهو يف أربعة أبواب:
التنظيمات األصولية اليهودية املعاصرة.األصولية النصرانية املعاصرة.خطر الفكر األصويل اليهودي والنصراين على العاملاإلسالمي.
طرق مواجهة اخلطر األصويل (اليهودي والنصراين).الفقه

اإلغضاء عن دعاء األعضاء /جالل الدين عبدالرمحن
بن أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)؛ حتقيق عبدهللا
احلسيين -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية 1437 ،هـ،
 95ص( .لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ .)268
(ما يدعى به عند غسل كل عضو أثناء الوضوء) .رسالة يف
الفقه واحلديث.
37

املسعى :املشعر والسوق :دراسة فقهية اجتماعية حضارية/
عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان -.مكة املكرمة :املؤلف،
 1438هـ 498 ،ص.

دراسة رائعة ومميزة ،مثل سائر كتاابت األستاذ عبدالوهاب،
اهتم فيه مبشعر املسعى ،وهو من األماكن واملشاعر الدينية
اليت تؤدى فيها شعائر احلج والعمرة .وقد ربط فيه احلاضر
ابملاضي .وجعله يف أربعة أقسام :املسعى املشعر والشعرية،
مشعر املسعى السوق ،مشعر املسعى يف العهد السعودي،
اللواحق (واثئق ،صور ،الوضع األخري للمسعى).
قواعد األوقاف /حممود احلمزاوي؛ حتقيق حممد وائل
احلنبلي -.الكويت :جملة الوعي اإلسالمي 1438 ،هـ.
أهم مسائل األوقاف يف ( )50قاعدة ،ال تتجاوز
خلص فيه َّ
سطرا ،مع مثال وشرح خمتصر.
الواحدة منها ً
واملؤلف كان انظر أوقاف دمشق ،ومفيت الشام .رمحه هللا.
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وجل /مرعي
أحكام اجملاهد ابلنفس يف سبيل هللا َّ
عز َّ
عبدهللا الشهري -.الرايض :دار أنوار التوحيد1438 ،
هـ 800 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).

هللا عليه وسلم /علي بن أمحد بن حزم الظاهري (ت
الربط-.
 456هـ)؛ أشرف عليه وشارك يف حتقيقه خالد ّ
بريوت :دار ابن حزم 1437 ،هـ 19 ،مج.

َّبي فيه فضل اجلهاد واجملاهدين ،مث تتبع أحكام اجملاهد يف
سبيل هللا بنفسه (وليس مباله) يف الفقه اإلسالمي ،من حيث
العبادات ،واملعامالت ،وفقه األسرة ،واجلناايت.

أشهر كتب الفقه الظاهري ،شرح فيه املؤلف ابختصار كتابه
مقتصرا فيه على "قواعد الرباهني بغري إكثار" .وقد
"اجمللَّى"
ً
عرض فيه املسائل الفقهية مستقلة بذاهتا ،و َّ
استدل هلا ،والتزم
ورد على (اخلصوم).
بظاهر النصَّ ،

أحكام املعاهدات يف الفقه اإلسالمي /إمساعيل كاظم
العيساوي -.الرايض :مكتبة الرشد 1437 ،هـ280 ،
ص (أصله رسالة علمية).

تع ّد املعاهدة إحدى وسائل تنظيم العالقات الدولية يف
اإلسالم ،سلمية كانت أم حربية ،وقد أحاط الفقه اإلسالمي
املعاهدة بشروط لضمان سالمتها ،ومن مث إرساء العالقات
الدولية على حنو واضح.
وقد حبث املؤلف طبيعة املعاهدة وأساسها اإللزامي ،ومراحل
إبرام املعاهدة ،والشروط املوضوعية لصحتها ،وانقضاءها.
احمللَّى ابآلاثر يف شرح اجمللَّى ابالختصار يف مسائل الشريعة
على ما أوجبه القرآن والسنن الثابتة عن رسول هللا صلى
38

رسائل يف الفتوى وآاثرها /عبدهللا بن حممد الطيار-.
الرايض :دار التدمرية 1438 ،هـ 320 ،ص.

حمتوايته :الفتوى وأمهيتها ،أثر الفتوى يف املتغريات
اإلعالمية ،الفتوى وأثرها يف احملافظة على اهلوية اإلسالمية،
احلجر يف الفتوى الستصالح األداين أوىل من احلجر
الستصالح األبدان ،من أحكام الفتوى ،الفتوى
واالجتهاد.
حترير املقال يف حكم اإلسبال /حيىي بن إبراهيم خليل-.
الرايض :معامل اهلدى للنشر 1438 ،هـ 76 ،ص.
يعين إسبال الثوب حتت الكعبني.
ذكر املؤلف أن العلماء اتفقوا على أن اإلسبال إذا كان
حمرم ،بل من كبار الذنوب.
القصد اخليالء َّ
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يف ارتباط وثيق بواقع األمة .وهذه النصائح وإن كانت موجهة
للصغار فإن الكبار كذلك ال غىن هلم عنها .وقد ّقرظت
الكتاب األستاذة بيان علي الطنطاوي.
اللغة العربية

وأهنم اتفقوا على أن اإلسبال مكروه ولو لغري قصد اخليالء،
مث اختلفوا :هل هو مكروه كراهة حترمي ،أم كراهة تنزيه؟ وهذا
ما حبث فيه.
وأمجعوا على جواز اإلسبال للنساء.

واقع اللغة العربية على شبكة اإلنرتنت /وهيبة بوزيفي-.
القاهرة :املكتب العريب للمعارف 1438 ،هـ 246 ،ص.

العلوم االقتصادية والتربوية

هيكلة الصكوك بني الفقه واملمارسة /خولة فريز النوابين-.
عمان :دار النفائس 1438 ،هـ 207 ،ص (أصله رسالة
ّ
دكتوراه).

أثري يف الفصل األول من الكتاب قضية اللغة العربية يف
عالقتها بشبكة املعلومات ،والتحدايت اليت تواجهها يف
عصر العوملة.
ويف الفصل اآلخر تركيز على االجتاهات الراهنة لدعم اللغة
العربية على الشبكة.
اهلمزة :دراسة صرفية /سناء يوسف فتح الباب -.القاهرة:
دار غريب 1437 ،هـ 363 ،ص.

حبثت فيه الكاتبة النواحي القانونية والفقهية املتعلقة
ابلصكوك ،وخرجت أبهم العوامل اليت تساعد على جناح
إصدارات الصكوك ،اليت تسهم يف هنضة التمويل اإلسالمي.
اي بين /ربيع السماليل -.تونس :دار
املازري 1438 ،هـ 106 ،ص.
سلسلة تربوية ضمت بني ثناايها
جمموعة من النصائح والتوجيهات
مستنبطة من كتاب هللا تعاىل والسنة
النبوية الشريفة وأقوال السلف الصاحل،
39

قسمت الكاتبة حبثها على اببني ومخسة فصول.
اختص الباب األول ابلدراسة الصرفية للهمزة ،فتناولت اهلمزة
كحرف من حروف الزايدة ،وتعرضت للصور اليت أتيت عليها
اهلمزة الزائدة ،كهمزة التعدية ،واملضارعة والوصل ،والقطع،
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وغريها من الصور .مث حبثت يف اهلمزة ومظاهر اإلعالل،
واهلمزة وبعض مظاهر السياق.
واختص الباب الثاين ابلدراسة النحوية :مهزة االستفهام،
ومهزة النداء.
ويف التقدمي للكتاب أنه ال ميكن معاجلة اهلمزة من الناحية
الصوتية دون نظر إىل معاملتها صرفيًّا ،والعكس صحيح .وال
معاجلتها معجميًّا دون نظر إىل معاجلتها صوتيًّا ،والعكس
صحيح..

من خالل الظواهر اللغوية ،والتعدد اللغوي يف اجملتمع الواحد،
واحتكاك اللغات ،بدت ظواهر لغوية مل يكن الباحثون
يلتفتون إليها ،أو مل يكونوا دقيقني يف وصفها بشكل كاف،
ومن ذلك االقرتاض اللغوي وحدوده.
ويهدف الكتاب إىل تعريف هذه الظاهرة وحدودها حسب
النظرايت اللغوية احلديثة ...كما عرض لعدد من الدراسات
اخلاصة ابلعربية وهلجاهتا ،مؤثّرة من جانب ومتأثرة من جانب
آخر.

عربية األندلس :دراسة يف النحو الوصفي واملقارن/
حترير ماريبل فريو وآخرين؛ ترمجة علي عبدهللا إبراهيم-.
الرايض :دار جامعة امللك سعود للنشر 1437 ،هـ،
 469ص.

تدليس ابن مالك يف امليزان /إبراهيم بن سامل اجلهين-.
املدينة املنورة :املؤلف 1437 ،هـ 218 ،ص.

حبوث يف اللهجات العربية ابألندلس ودراسة يف حنوها وص ًفا
ومقارنة ،من حيث :علم األصوات ،والصرف ،وبناء اجلملة،
ومفردات اللغة ،مع عينات من نصوص الشعر والنثر،
ومقاربة زمنية شاملة.
حدود االقرتاض اللغوي /عبداملنعم السيد أمحد جدامي-.
عمان :كنوز املعرفة 1437 ،هـ 167 ،ص.
ّ
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رد على كتاب "تدليس ابن مالك يف شواهد النحو :عرض
ّ
واحتجاج" ملؤلفه فيصل بن علي املنصور .وذكر أنه اشتطَّ
يف احلكم ،وأن طعنه يف عدالة ابن مالك (صاحب األلفية
يف النحو) واهتامه بصناعة الشواهد والكذب َجور ال يُقبل.
واملؤلف عضو هيئة التدريس جبامعة طيبة يف املدينة املنورة.
األدب

زاد األديب /ربيع السماليل -.تونس :دار املازري،
 1438هـ 287 ،ص.
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مقاالت يف القراءة والكتابة واألدب ،مجعها الكاتب من
جمالت عربية أدبية وفكرية ،قدمية وحديثة ،وقد حرص على
تنوع موضوعاهتا وكذا تنوع جنسيات كتَّاهبا؛ إذ انفتحت
ُّ
ذائقته على أدابءَ من أقطار عربية خمتلفة؛ كاملغرب وتونس
ضم الكتاب مقاالت
واجلزائر والعراق ومصر واليمن ،كما ّ
للكاتب نُشرت ببعض اجملالت واجلرائد العربية واملغربية .ومت
تقسيم الكتاب على فصول ثالثة :أوهلا عن القراءة ،واثنيها
عن الكتابة ،وآخرها عن األدب.
رسائل العالمة السلفي حممد تقي الدين اهلاليل املغريب
للعلماء والوجهاء /مجعها وعرف هبا ونسق بينها وقدم هلا
وعلق عليها مشهور بن حسن آل سلمان -.الكويت:
مؤسسة لطائف للنشر والتوزيع 1438 ،هـ.

ويف آخره :بعض مراسالت العلماء والطلبة له ،ويتضمن
أحدا ًث وواثئق ومقاالت مهمة ومفيدة يف ترمجة اهلاليل
ومجاعة من معاصريه.
التاريخ والتراجم

جغرافية احلج واألماكن املقدسة /حامد موسى اخلطيب-.
املدينة املنورة :مكتبة دار الزمان 1438 ،هـ 568 ،ص.
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مثرة تدريس مادة "جغرافية احلج" جبامعة طيبة يف املدينة
املنورة ملدة تزيد عن أربع سنواتَّ .بي فيه مؤلفه حرم مكة
املكرمة ودروب احلج إليها ،واملسجد احلرام والكعبة املشرفة،
واملشاعر املقدسة ،واقتصادايت احلج ،وجغرافية املدينة املنورة،
واملسجد النبوي الشريف واملزارات ابملدينة ،واخلدمات اليت
تقدم لضيوف الرمحن.
من سري وآداب قوم كرام /عبدهللا بن سعيد الشهري-.
الطائف :دار الطرفني 1437 ،هـ 869 ،ص.

سري ألعالم من اتريخ اإلسالم ،وبعض املعاصرين ،وذكر
فضائلهم ومناقبهم.
ونقل جامعه من مقدمة كتاب "هتذيب األمساء واللغات"
ما خمتصره :واعلم أن ملعرفة أمساء الرجال وأحواهلم وأقواهلم
ومراتبهم فوائد كثرية ،منها معرفة مناقبهم وأحواهلم ،فيتأدب
آبداهبم ،ويقتبس احملاسن من آاثرهم .ومنها أهنم أئمتنا
وأسالفنا ،كالوالدين لنا ،وأجدى علينا يف مصاحل آخرتنا،
اليت هي دار قراران ،وأنصح لنا فيما هو أعود علينا ،فيقبح
بنا أن جنهلهم وأن هنمل معرفتهم .ومنها بيان مصنفاهتم ،وما
هلا من اجلاللة وعدمها ،والتنبيه على مراتبها ،ويف ذلك إرشاد
للطالب إىل حتصيلها...
وزراء يف ظل احلضارة اإلسالمية ابألندلس /شعبان محزة-.
القاهرة :الدار الثقافية للنشر 1437 ،هـ 135 ،ص.
يتناول بالد األندلس يف القرن الرابع اهلجري ،وفيه بيان
جهود ثالثة وزراء ،من خالل ثالثة فصول ،هي:
الوزير جعفر بن عثمان املصحفي ودوره يف البالط األموي
ابألندلس  372 – 325هـ.
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اجلهود الدبلوماسية للوزير اليهودي حسداي بن شربوط:
عصر اخلالفة األموية ابألندلس  365 – 327هـ.
الدور العسكري للقائد غالب الناصري أعظم فرسان األندلس
 371 – 332هـ.

للمدن الشامية ،واألساليب املتنوعة اليت استخدموها ملقاومة
االحتالل ،املتمثلة يف نصب الكمائن ،واملشاركة يف املعارك
والفتوحات ،وتقدمي املعلومات للقوات اإلسالمية.

الزاهد أنور اجلندي :حياته ،أدبه ،فكره /حلمي حممد
القاعود -.القاهرة :دار البشري للثقافة والعلوم 1437 ،هـ؟

سرية للكاتب اإلسالمي الكبري أنور اجلندي ،الذي قدم
للمكتبة اإلسالمية مئات الكتب الثقافية املفيدة ،وقد ظل
عاما واإلسالم قضيته األوىل ،يف ظل مناخ يكره
قرابة ستني ً
من يكتب عن اإلسالم ويدافع عنه ،بل حياصره وحياربه.
املقاومة الشعبية لالحتالل الصلييب يف بالد الشام (491
–  690هـ) /عبداحلميد مجال الفرايت -.بريوت :دار
املقتبس 1438 ،هـ.
ركز فيه على أوضاع الشام قبيل الغزو الصلييب هلا ،مث أوضاعها
السياسية وأثرها ،وأوضاع السكان العرقية واملذهبية والدينية،
وموقف أهايل الشام من خالل تصديهم للقوات احملاصرة
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كتب مفيدة
مفسدات القلوب /حممد صاحل املنجد -.اخلَُب ،السعودية:
جمموعة زاد؛ الرايض :توزيع العبيكان 1438 ،هـ 381 ،ص.

ملا كان يف صالح القلب صالح البدن كله ،ويف فساده
فساده ،الزم الشيطان قلب ابن آدم ،فشغله ابلدنيا ومفاتنها
وغره
عن ذكر هللا وعبادته وخشيته ومراقبته ،فأهلاه ابلتكاثرَّ ،
ابألماين الكواذب ،وأغفله ابلفنت ،إال من عصمه هللا برمحته..
ويف هذا الكتاب بعض من هذه املكائد اليت يكيد هبا
ابن آدم ،ليصدَّه عن ذكر هللا وطاعته وخشيته،
الشيطان َ
ويفسد عليه قلبه ،ويشغله عن عبادة ربه ،كاتباع اهلوى،
َ
والشهوة ،والغفلة ،والكرب ،واجلدال ابلباطل ،وحب الدنيا،
وغري ذلك من اآلفات.
زاد الدعاة /خطة وإعداد وإشراف علي بن عمر ابدحدح،
حممد بن حممود حوا -.السعودية :دار قناديل العلم،
 1437هـ 3 ،مج ( 1523ص).
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تناولت املوسوعة مفهوم الدعوة واترخيها وحكمها وأصوهلا
وأركاهنا وأساليبها ووسائلها ،ومشكالهتا الداخلية واخلارجية،
ومدارسها ،وفنوهنا ،ومهارات إعداد الداعية.
وذكر أهنا استوعبت معظم الكتب الدعوية املتخصصة ،وأهنا
اشتملت على خالصات انفعة خمتارة من الكتب الرتاثية
ذات الصلة ،إضافة إىل املصادر األساسية العامة من كتب
التفسري واحلديث.
وتسهم يف الوصول إىل رؤية شرعية وسطية ميكن أن متثل
عاما حول قضااي الدعوة.
تواف ًقا ًّ
كما ذكر أهنا أوسع تصنيف موضوعي شامل لقضااي
وموضوعات الدعوة املختلفة.
علوم القرآن الكرمي :مسرد وتعريف مبا نشر أو نوقش
من كتب ورسائل علمية يف علوم القرآن والتفسري ما بني
 1438 – 1432هـ /حممد خري رمضان يوسف ،ساعده
ولده إبراهيم 1438 ،هـ 4 ،جـ (كتاب إلكرتوين).

مسرد موضوعي شارح ،بكتب ختص علوم القرآن والتفسري،
ِّ
وعناوين لرسائل علمية ِّ
عرف القليل منها،
عرفت إبجياز،
ُ
وكلها تقريبًا من جامعات بالد احلرمني ،حيث يقيم املؤلف.
وهو جمهود خاص ،مما وقف عليه ،ال ميثل سوى جزء مما نشر
حقيقة بني األعوام  1432هـ ،إىل هناية شهر مجادى األوىل
من عام  1438هـ .وقد تبلغ ثالثة آالف عنوان أو أكثر.
جدا ،وبعضها مراجع ومصادر ال
وبينها منشورات مفيدة ً
غىن عنها ،مع أفكار وفوائد وإبداع يف التأليف واستنتاجات
تصب يف أحسن موضوع،
اندرة وموفقة ...ويكفي أهنا
ُّ
وهو ما يتعلق بكتاب هللا الكرمي .وقد قام املؤلف برتتيبها
وتصنيفها موضوعيًّا ،مع صور أغلفة الكتب ،فإهنا جتلب
النظر ،وهي أفضل طريقة للتوثيق .وساعده ولده (إبراهيم)
يف جزء ال أبس به من هذا العمل.
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تفسري ابن عطية :احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز/
أليب حممد عبداحلق بن عطية األندلسي (ت 542
هـ)؛ حتقيق جمموعة من الباحثني؛ إبشراف إدارة الشؤون
اإلسالمية -.الدوحة :وزارة األوقاف ،دار الشؤون
اإلسالمية 1436 ،هـ 10 ،مج.

تفسري جليل مشهور ،أودع فيه مؤلفه تفسري اآلايت واأللفاظ
القرآنية مبدلوالهتا الشرعية واللغوية ،مع بيان القراءات،
والناسخ واملنسوخ ،والنحو واإلعراب...
حمررا،
جامعا ً
يقول رمحه هللا" :وقصدي فيه أن يكون ً
وجيزا ً
ال أذكر من القصص إال ما ال تنفك اآلية إال به ،وأثبت
أقوال العلماء يف املعاين منسوبة إليهم على ما تلقى السلف
الصاحل رضوان هللا عليهم كتاب هللا من مقاصده العربية،
السليمة من إحلاد أهل القول ابلرموز ،وأهل القول بعلم
الباطن ،وغريهم".
وكانت الوزارة الناشرة قد أصدرت أول طبعة منه عام 1411
هـ ،مث قامت إبعادة إخراجه يف طبعة اثنية سنة  1428هـ،
وهذه طبعة اثلثة بعد تصحيح النص ،ومقابلته على خمطوطات
اندرة ،وتوثيق األقوال واألشعار ،وختريج األحاديث واآلاثر،
وغري ذلك من متطلبات التحقيق والتوثيق.
اهلدية يف االستدراك على تفسري ابن عطية /حممد خري
رمضان يوسف 1438 ،هـ 544 ،ص (كتاب إلكرتوين).
"احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز" ،املعروف بتفس ِري ابن
الغرب اإلسالمي ،ويف ِ
عطية ،من أشه ِر التفاس ِري يف ِ
الشرق
ّ
كذلك.
يدل على ِ
عجب يف اببه! ُّ
ثقافة
ذكر مع ّد املستدرك أنه
ٌ
ِ
صاحبه ِ
ِ
املتنوعة املوسوعية! فهو عدةُ أنو ٍاع من التفاس ِري
العالية
احدا!
تفسريا و ً
وليس ً
44

وآخر يف
فيمكن أن َّ
جيرَد منه ٌ
ُ
كتاب كبريٌ يف (معاين القرآن)ُ ،
واثلث يف (األحكام)!
اءات)،
(القر
ٌ

هذا عدا اآلاث ِر والشو ِ
ِ
اهد الكثرية ،إىل ِ
أسباب النزول،
جانب
ِ
و ِ
للعقائد خاصة ،وإير ِاد آر ِاء فرق ،وخاصةً املعتزلة،
التعرض
تفاسري
اضع منه ما مل جيدهُ يف
مع نقدها ..وأنه وجد يف مو َ
َ
التفصيل ِ
ٍ
ِ
إفادات
وقوة احلجة ،وحتري ِر
أخرى ،من التحري و
وحل إشكاالت.
ِّ
ألفاظ ٍ
كل القرآن ،بل فاته تفسري ٍ
وآايت
يفسر َّ
ُ
مث َّبي أنه مل ّ
منهج استدراكه عليه ،ومصادرهُ
ذكر َ
عديدة؛ ألسباب .مث َ
يف ذلك.
ِ
املستدرك كما هو
ومجعت بني املأثوِر والرأي يف هذا
قال:
ُ
ِ
املستدرك عليه.
شأ ُن التفس ِري
ِ
ِ
أنقل منها،
جاهدا
اعيت ً
ور ُ
َ
التوفيق بني التفاسري القدمية اليت ُ
وبني ما أق ِّدمهُ ٍ
ويستفيد
ُ
جليل معاص ٍر مبا يناسبهُ وما يفهمهُ
منه.
ِ
ِ
علوما مساندةً
أمورا َ
حمدثة ،وال ً
ومل أُدخ ْل يف هذا التفسري ً
فاألساس يف هذا هو األصل.
للتفسري،
ُ
االجتهاد بشهادة األصول :معامله وأحكامه وأثره يف
بناء األحكام الشرعية /حممود عبدالرمحن عبداملنعم-.
القاهرة :دار املقاصد 1436 ،هـ 416 ،ص.
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"االجتهاد بشهادة األصول" ضرب من ضروب االجتهاد،
الدال على خصوص حكم يف مسألة،
ال يعتمد النص اجلزئي ّ
وإمنا يعتمد كليات الشريعة املتحصلة من نصوص كثرية،
واالستدالل هبا حاكم وموجه لالستدالل ابلنص اجلزئي،
ومعيار معترب يُعرف به صحة االجتهاد من خطئه.
والكتاب جيلي هذا اجلانب املهم من جوانب االجتهاد،
ويبني أنواعه وضوابطه وجماالته وفوائده ،ويكشف عما يتعلق
به من أحكام أصولية ،ويبني مثاره الفكرية بعامة ،والفقهية
خباصة.
فليس املقصود ابألصول هنا قواعد علم األصول وقضاايه
أساسا
املعروفة ،بل هي معان كلية وقواعد عامة جمردة تعترب ً
ملا يستخرج منها ،وينبين عليها من اجلزئيات.
أجوبة العبدوسي /أتليف عبدهللا بن حممد بن موسى
العبدوسي (ت  849هـ)؛ دراسة وتوثيق هشام احملمدي-.
الرابط :وزارة األوقاف 1436 ،هـ 590 ،ص.

االجتهادات الفقهية لشيخ األزهر العالمة جاد احلق/
حسن اإلمام البيومي -.جدة :جامعة مكة املكرمة
املفتوحة :توزيع األمة 1437 ،هـ 574 ،ص (أصله
رسالة علمية).

كتاب يف فقه النوازل ،حيث اجتهادات الشيخ جاد احلق
علي جاد احلق (ت  1416هـ) شيخ األزهر رمحه هللا ،رتبها
املؤلف على أبواب الفقه.
وذكر أنه كان حنفي املذهب ،ولكنه مل يتعصب له ،بل اتبع
الدليل ومتسك به .وأنه خدم اإلسالم ،ووقف إىل جانب
األقليات املسلمة ،كما وقف يف وجه املخططات اليت تريد
النيل من الدين .وأنه محل الناس على األحوط يف فتاويه،
وجانب األقوال الشاذة .واهتم
ملا فيه من صيانة لدينهم.
َ
ابلنوازل واملسائل املستجدة.

كتاب يف النوازل الفقهية ،لواحد من علماء العهد املريين،
الذين أسهموا يف اإلجابة عن جمموعة من األسئلة الدينية.
وهو من النوازل اليت كثر ذكر أجوبتها يف مصادر الفقه
املالكي ،وتقدم صورة عن الواقع الديين واالقتصادي
واالجتماعي للمغرب يف القرن التاسع اهلجري.
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مؤتمر في كتاب
سجل حبوث مؤمتر "النص الشرعي :القضااي واملنهج" /تنظيم كلية الشريعة جبامعة القصيم -.بريدة :اجلامعة1438 ،
ّ
هـ 3 ،جـ.
معه يف جزء مستقل :ملخصات البحوث والسرية الذاتية للباحثني املشاركني يف املؤمتر 128 ،ص.

شارك يف هذا املؤمتر ابحثون من خمتلف الدول اإلسالمية ،وجاء يف ستة حماور:
احملور األول :النص الشرعي :املفهوم واحلجة (مفهوم النص الشرعي وحمدداته ،حجية النص الشرعي).
احملور الثاين :تعظيم النص يف الكتاب والسنة وعند السلف (دالالت وإشارات تعظيم النص يف الكتاب والسنة ،تعظيم النص
عند السلف :أقوال ومواقف).
احملور الثالث :جدلية العالقة بني النص وفهمه (قواعد وضوابط قراءة النص ،اختالف الفهوم للنص ،فهم السلف للنص).
احملور الرابع :املؤثرات يف املوقف من النص الشرعي (املؤثرات اإلجيابية ،والسلبية).
احملور اخلامس :العلم ابلنص والشرعية :قواعد وضوابط.
احملور السادس :املناهج املخالفة يف التعامل مع النص الشرعي :دراسات اترخيية وصفية.
وجاء هذا األخري يف ثالثة فروع:
مظاهر عدم توقري النص الشرعي والتهوين منه.املناهج املتقدمة يف التعامل مع النص الشرعي :دراسات اترخيية وصفية.املناهج املعاصرة يف التعامل مع النص الشرعي (املنهج التارخيي ،املادي ،التأويلي ،احلداثي ،العقالين).46
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ندوة في كتاب
نظم مركز عقبة بن انفع للدراسات واألحباث حول الصحابة
والتابعني ،التابع للرابطة احملمدية للعلماء مبدينة طنجة ،نظم
ندوة دولية حفلت ببحوث جادة ،أانرت جوانب من سرية
اخلليفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه ،وألقت األضواء على
حمطات يف مسريته العلمية والعملية.
ومتت فعاليات الندوة يف شهر ذي احلجة من عام 1434
هـ هبدف إبراز اإلسهامات العلمية والعملية للخليفة عثمان
رضي هللا عنه ،وبيان أثرها يف ترسيخ أسس الدولة اإلسالمية،
والوقوف على عطاءات علماء اإلسالم يف حقه ،وبناء رؤية
شاملة ألحداث الفتنة يف عهده ،وتفنيد ما علق بشخصيته
رضي هللا عنه من شبهات ومطاعن ،واستلهام العرب والدروس
من سريته ومواقفه.
وقد صدرت البحوث املشاركة يف كتاب محل عنوان:
ذو النورين عثمان بن عفان رضي هللا عنه :صحبة صادقة
وخالفة راشدة -.طنجة :الرابطة احملمدية للعلماء،
مركز عقبة بن انفع للدراسات واألحباث حول الصحابة
والتابعني 1436 ،هـ 2 ،جـ ( 673ص).

اإلسالم /يوسف بلمهدي.
إمارة احلج يف عهد اخلليفة عثمان بن عفان رضيهللا عنه /وجدان فريق عناد.
معامل الرشد يف خالفة عثمان بن عفان رضي هللاعنه /عبدالباسط املستعني.
موقف الفرق اإلسالمية من اخلليفة عثمان بن عفانرضي هللا عنه /انيف حممد شبيب.
السلطة القضائية يف عهد ذي النورين عثمان بنعفان رضي هللا عنه /فاطمة الزهراء عالوي.
اعرتاضات اخلارجني على عثمان بن عفان رضي هللاعنه /سارة بنت فراج العقالء.
فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي هللا عنه وموقفمنوذجا /عطا علي ريَّه.
املؤرخني منه :الطربي ً
من فقه عثمان بن عفان رضي هللا عنه /ماجد حممدأبو رخية.
القرآن الكرمي يف عهد عثمان بن عفان رضي هللاعنه /عبدهللا اجلباري.
فقه اإلمام عثمان بن عفان رضي هللا عنه من خاللفتاويه /عدانن أجانة.
اآلراء الفقهية لثالث اخللفاء الراشدين عثمان بنعفان رضي هللا عنه /عمر أنور الزبداين.
عثمان بن عفان رضي هللا عنه يف كتب األدب:عرض ونقد /بدر العمراين.
فصاحة عثمان بن عفان رضي هللا عنه ورفعإشكاالت متعلقة هبا /حممد احلافظ الروسي.
عثمان بن عفان رضي هللا عنه من خالل األحاديثالواردة يف كتب الفضائل :دراسة اترخيية مصدرية /هنلة أنيس
مصطفى.

وعناوين هذه البحوث هي:
عثمان بن عفان رضي هللا عنه يف األحاديث النبوية/عبدالرحيم بودرع.
إسهام عثمان بن عفان رضي هللا عنه يف نشر47
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بحوث في كتاب
حبوث ورسائل شرعية /حممد بن عبدهللا السبيل (ت  1434هـ) -.الرايض :مكتبة الرشد 1434 ،هـ 864 ،ص.
وهي ( )19حبثًا ورسالة (واملؤلف كان إمام وخطيب املسجد احلرام ،وعضو هيئة كبار العلماء يف بالد احلرمني ،وعضو اجملمع
الفقهي اإلسالمي):
دعوة املصطفى صلى هللا عليه وسلم ودالئل نبوته ووجوب حمبته ونصرته.رسالة يف فضائل الصحابة.رسالة يف شرح بعض مسائل اجلاهلية.فضل الدعوة إىل هللا تعاىل وصفتها.األدلة الشرعية يف بيان حق الراعي والرعية.اإليضاحات اجللية يف الكشف عن حال القاداينية.املختار من األدعية واألذكار.خطبة اجلمعة وأمهيتها يف اإلسالم.جمالس رمضان.جمالس احلج.رفيق الطريق يف احلج والعمرة.حكم السعي راكبًا.فضل مكة ووجوب األدب فيها.حكم االستعانة بغري املسلمني يف اجلهاد.حكم الصلح على أكثر من الدية يف قتل العمد.ح ّد السرقة يف الشريعة اإلسالمية.حكم التجنس جبنسية دولة غري إسالمية.حكم مشاركة املسلم يف االنتخاابت مع غري املسلمني.-اخلط املشري إىل احلجر األسود يف صحن املطاف ومدى مشروعيته.
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إعراب القرآن (مسرد)
إعراب القرآن الكريم
كام ً
ال ،أو قسم منه ،أو سور
(مسرد)

إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي وآية الكرسي/
حممد بن خليل البصروي (ت  889هـ)؛ دراسة وحتقيق
إبراهيم حامد اإلسناوي -.مصر 1423 ،هـ 192 ،ص.
عم /انتصار ايسني حممود (ت  1436هـ)-.
إعراب جزء َّ
ط -.2القاهرة :دار العال 1436 ،هـ 457 ،ص.

اإلعراب التفصيلي لسور القرآن الكرمي /مسري حممدكربيت-.
بريوت :دار النهضة العربية 1431 ،هـ 30 ،جـ؟.

عم :إعراب وتفسري وبالغة وأسباب النزول/
إعراب جزء َّ
حممد حسني سالمة -.القاهرة :دار اآلفاق العربية.

اإلعراب التفصيلي لسوريت اإلسراء والكهف /صباح علي
عمان :دار غيداء 1437 ،هـ 241 ،ص.
السليمانّ -.

إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي /احلسن بن أمحد بن
خالويه (ت  370هـ)؛ حتقيق سامل الكرنكوي ،عبدالرمحن بن
حيىي اليماين ،أكمله عبدالرحيم حممود -.حيدر آابد الدكن:
مجعية دائرة املعارف العثمانية 1360 ،هـ 228 ،ص.
وبتحقيق فتح هللا أمحد سليمان -.القاهرة :دار اآلفاق
العربية 1429 ،هـ 404 ،ص.
وبتحقيق حممد إبراهيم سليم ،دار الطالئع.
وبتحقيق أمحد السيد أمحد ،املكتبة التوفيقية.
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إعراب جزء تبارك /انتصار ايسني حممود (ت  1436هـ)-.
د .م :دار العال؛ الرايض :توزيع دار ابن القيم؛ القاهرة :توزيع
دار ابن عفان 1437 ،هـ 567 ،ص.
اإلعراب السليم للغامض من القرآن الكرمي /حسن حممد نور
الدين -.بريوت :دار العلوم العربية 1431 ،هـ 326 ،ص.
إعراب سوريت الرعد والروم /عبدالقادر أمحد عبدالقادر-.
عمان :دار النفائس 1413 ،هـ 261 ،ص.
ّ
إعراب سورة آل عمران /علي حيدر -.دمشق :دار
احلكمة 1392 ،هـ 335 ،ص.
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إعراب سورة لقمان والذارايت /عبدالقادر أمحد
عمان :دار النفائس 1413 ،هـ 232 ،ص.
عبدالقادرّ -.
إعراب سورة الكهف /حممد حسني سالمة -.القاهرة :دار
اآلفاق العربية 1427 ،هـ 163 ،ص.
إعراب سورة املنافقون /عبداحلميد بن عبدالرمحن
السحيباين -.الرايض :مطابع أجبد 1411 ،هـ 45 ،ص.

املؤسسة املصرية العامة للتأليف 1384 ،هـ 3 ،جـ.
كما صدر هبذا التحقيق عن دار الكتاب املصري واللبناين،
وغريمها.
وبعنوان "معاين القرآن وإعرابه" صدر بتحقيق أمحد فتحي
عبدالرمحن -.بريوت :دار الكتب العلمية.
وهبذا العنوان حقق يف جامعة أم القرى 1434 ،هـ...

إعراب سورة النساء /حممد حسني سالمة -.القاهرة :دار
اآلفاق العربية 1427 ،هـ 349 ،ص.

إعراب سورة يوسف /عبدالقادر أمحد عبدالقادر -.مكتبة
السندس 1410 ،هـ 232 ،ص.
إعراب سورة يوسف /حممد حسني سالمة -.القاهرة :دار
اآلفاق العربية 1427 ،هـ 139 ،ص.

إعراب القرآن /أليب جعفر أمحد بن حممد بن النحاس (ت
 338هـ)؛ حتقيق زهري غازي زاهد -.بريوت :عامل الكتب،
1434هـ1232 ،ص.
وابعتناء خالد العلي -.ط -.3بريوت :دار املعرفة1432 ،
هـ 1389 ،ص.
وبتحقيق حممد رضوان وزميليه -.القاهرة :دار احلديث.
وبتحقيق عبداملنعم خليل إبراهيم -.بريوت :دار الكتب
العلمية.
وبتحقيق نعمان علي -.بريوت :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات.

اإلعراب يف القرآن الكرمي /مسيح عاطف الزين -.بريوت:
دار الكتاب اللبناين 1405 ،هـ 835 ،ص.

الزجاج (ت
إعراب القرآن /املنسوب إلبراهيم بن السري ّ
 311هـ)؛ حتقيق ودراسة إبراهيم األبياري -.القاهرة:
50
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إعراب القرآن /أليب طاهر إمساعيل بن خلف املقري
السرقسطي (ت  455هـ).
حقق يف كلية الرتبية للبنات جبدة 1412 ،هـ.
ويف جامعة األزهر ،كلية اللغة العربية ابملنوفية.
ويف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بديب.

إعراب القرآن /إمساعيل بن حممد قوام السنة (ت 535
هـ)؛ حتقيق فائزة بنت عمر املؤيد -.د .م :د .ن1415 ،
هـ 616 ،ص.
إعراب القرآن /زكراي بن حممد األنصاري (ت  926هـ)؛
حتقيق حممد عثمان -.القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية1430 ،
هـ 512 ،ص.
وبعنوان "إعراب القرآن العظيم" حققه علي موسى مسعود-.
القاهرة :دار النشر للجامعات 1431 ،هـ 576 ،ص (أصله
رسالة ماجستري من جامعة القاهرة).

إعراب القرآن /عبدهللا علوان وآخرون -.طنطا :دار
الصحابة للرتاث 1425 ،هـ 4 ،مج.
إعراب القرآن يف املوجود من كتاب "اجلامع لعلم القرآن"
للرماين :دراسة وتقوميًا /بدر بن انصر اجلرب -.الرايض:
جامعة امللك سعود 1432 ،هـ 619 ،ورقة (دكتوراه).
51

إعراب القرآن الكرمي /أمحد عبيد الدعاس ،أمحد حممد
محيدان ،إمساعيل حممود القاسم -.دمشق :دار النمري،
 1425هـ 3 ،مج.
إعراب القرآن الكرمي /علي أمحد عبدهللا -.دمشق :اهليئة
العامة السورية للكتاب 1432 ،هـ 559 ،ص.

إعراب القرآن الكرمي /عبده الراجحي؛ راجعه واعتىن به
حممود عبدالصمد اجليار -.طنطا :دار الصحابة للرتاث،
 1432هـ 2 ،مج.
إعراب القرآن الكرمي /حممد حممود القاضي -.القاهرة :دار
الصحوة 1431 ،هـ 1201 ،ص.
إعراب القرآن الكرمي /حممود سليمان ايقوت -.مصر :دار
املعرفة اجلامعية 1415 ،هـ( ،عدة أجزاء).

إعراب القرآن الكرمي لكل قارئ وابحث :اللفتات
النحوية واإلعرابية والصرفية واللغوية واألسلوبية يف إطار
أتويل القرآن الكرمي /حممد متويل الشعراوي؛ قام إبعداده
عادل أبو املعاطي ،هاشم بكري أمني؛ راجعه خنبة من علماء
النحو والصرف -.القاهرة :دار الروضة 1435 ،هـ 3 ،مج
( 1703ص).

مجلة فصلية – السنة السادسة – العدد ()25
 15رمضان  1438هـ 10 ،حزيران (يونيو)  2017م

امليسر /حممد الطيب اإلبراهيم-.
إعراب القرآن الكرمي َّ
بريوت :دار النفائس 1430 ،هـ 630 ،ص.

إعراب مفردات القرآن /أمين الشاذيل -.القاهرة :دار
الكلمة1434 ،هـ 609 ،ص.

إعراب القرآن الكرمي وبيان معانيه /حممد حسن عثمان؛
مجع املادة التفسريية عبدهللا عبدالعزيز أمني -.القاهرة:
منشورات عالء سرحان :دار الرسالة 1424 ،هـ( ،عدة
أجزاء).

إعراب القرآن الكرمي وبيانه /حميي الدين الدرويش-.
محص :دار اإلرشاد 1408 ،هـ 10 ،مج.
اإلعراب الكامل آلايت القرآن الكرمي /عبداجلواد الطيب-.
القاهرة :مكتبة اآلداب 1410 ،هـ( ،أكثر من جزء).
(هكذا نقلت املعلومة ،ويف صورة الغالف من "إعراب جزء
قد مسع" :لألستاذ فتحي خليل عبدالعظيم .فلعله مشرتك).

من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف
إمالء ما َّ
مجيع القرآن /أليب البقاء عبدهللا بن احلسني العكربي (ت
 616هـ)؛ تصحيح إبراهيم عطوة عوض -.ط -.2القاهرة:
مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب 1389 ،هـ 2 ،جـ يف
 1مج.
غفل عن التحقيق.
وطبعته مكتبات أخرى ً
كما طبع بعنوان :التبيان يف إعراب القرآن.
الربهان يف إعراب القرآن = حتقيق الربهان...
البيان يف غريب إعراب القرآن /عبدالرمحن بن حممد األنباري
(ت  577هـ)؛ حتقيق طه عبداحلميد طه -.القاهرة :اهليئة
املصرية العامة للكتاب 1400 ،هـ 2 ،مج.
وبتحقيق جودة مربوك حممد -.ط -.2القاهرة :مكتبة
اآلداب 1431 ،هـ 2 ،جـ يف  1مج ( 886ص).
وبتحقيق بركات يوسف هود -.بريوت :شركة دار األرقم بن
أيب األرقم ،اتريخ املقدمة  1421هـ 511 ،ص.

اإلعراب الكامل للجزء الثالثني من القرآن الكرمي /أمين
عبد الرزاق الشوا -.دمشق :دار العصماء1433 ،هـ،
 288ص.
اإلعراب املرئي للقرآن الكرمي /أبو فارس الدحداح-.
بريوت :الدار العربية للعلوم 1427 ،هـ( ،أكثر من جزء).
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التبيان يف إعراب القرآن /أليب البقاء عبدهللا بن احلسني
العكربي [ت  616هـ] -.بريوت :دار ابن حزم1437 ،
هـ 630 ،ص.
وبتحقيق علي حممد البجاوي -.القاهرة :عيسى البايب
احلليب 1396 ،هـ 2 ،مج.
بعمان 1419 ،هـ 396 ،ص.
وطبعة بيت األفكار الدولية ّ
وبتحقيق سعد كرمي الفقي -.املنصورة :دار اليقني1422 ،
هـ 796 ،ص.
وبتحقيق حممد حسني مشس الدين -.بريوت :دار الكتب
العلمية.
من به الرمحن...
أيضا بعنوان :إمالء ما َّ
وطبع ً

حتقيق الربهان يف إعراب القرآن /أمحد ميقري بن أمحد حسن
مشيلة األهديل (ت  1390هـ)؛ حتقيق حسن حممد مقبويل
األهديل -.بريوت :املكتبة العصرية 1422 ،هـ 6 ،مج.
اجلدول يف إعراب القرآن الكرمي وصرفه /حممود صايف-.
بريوت :مؤسسة اإلميان؛ دمشق :دار الرشيد 1411 ،هـ،
 30مج.
عم :تفسري وإعراب /حممد يوسف أيوب -.محص،
جزء َّ
سورية :دار اإلرشاد 1436 ،هـ 335 ،ص.

الفريد يف إعراب القرآن اجمليد /املنتجب احلسني بن أيب
العز اهلمداين (ت  643هـ)؛ حتقيق فؤاد علي خميمر-.
[مصر] :دار الثقافة (عدة أجزاء).
وبتحقيق حممد نظام الدين الفتيح -.املدينة املنورة :دار
مكتبة الزمان.
يف إعراب القرآن /حممود أمحد حنلة -.بريوت :دار العلوم
العربية 456 ،ص.
عم لرواية حفص عن عاصم/
فيض الرمحن :إعراب جزء َّ
مجال بن إبراهيم القرش -.اإلسكندرية :الدار العاملية للنشر
والتوزيع.

اجملتىب من مشكل إعراب القرآن الكرمي /أمحد بن حممد
اخلراط -.املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف 1426 ،هـ 4 ،مج ( 1603ص).
اجمليد يف إعراب القرآن اجمليد /إبراهيم بن حممد الصفاقسي
(ت  742هـ).
حقق يف جامعة األزهر 1398 ،هـ
ويف جامعة  7أكتوبر مبصراته (أو أن اجلامعة أصدرت جزءًا
منه ،بتحقيق عبدالوهاب حممد عبدالعايل 1429 ،هـ).
وبتحقيق حامت صاحل الضامن صدر عن دار ابن اجلوزي.
خمتارات إعرابية من آايت القرآن الكرمي /علي محّود مرشد-.
دمشق؛ بريوت :دار ابن كثري 1435 ،هـ 604 ،ص.

53

مجلة فصلية – السنة السادسة – العدد ()25
 15رمضان  1438هـ 10 ،حزيران (يونيو)  2017م

ملحة اإلعراب يف خنبة من سور الكتاب /حممد جعفر
الشيخ إبراهيم الكرابسي -.النجف :مطبعة اآلداب1410 ،
هـ 3 ،جـ يف  1مج.
جاء على غالف الكتاب :إعراب القرآن املوسوم مبلحة
اإلعراب...
املستنهى يف البيان و املنار للحريان يف إعراب القرآن و
معانيه املغربة وأسراره املعجبة /سابق الدين حممد بن علي
بن يعيش الصنعاين (ت  680هـ).
حقق يف جامعة اإلمام ابلرايض1433 ،هـ...
مشكل إعراب القرآن /مكي بن أيب طالب القيسي (ت
 437هـ)؛ حتقيق ايسني حممد السواس -.دمشق :جممع
اللغة العربية 1394 ،هـ 2 ،مج.
وبتحقيق حامت صاحل الضامن -.بغداد :وزارة اإلعالم،
 1395هـ 2 ،مج.
وبتحقيق حممد عثمان -.القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية،
 1430هـ 576 ،ص.
وبتحقيق أسامة عبدالعظيم -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1431هـ 528 ،ص.
وبتحقيق ايسني حممد السواس -.دمشق :دار املأمون
للرتاث.

امللخص يف إعراب القرآن /أليب زكراي حيىي بن علي
اخلطيب التربيزي ( 421هـ  502 -هـ)؛ دراسة وحتقيق
عمان :دار جرير1433 ،هـ،
فاطمة راشد الراجحيّ -.
 350ص.
من سورة (يوسف) إىل سورة (طه).
وصدر بتحقيق حيىي مراد -.القاهرة :دار احلديث.
النهج القومي يف إعراب القرآن الكرمي /روعة حممد
انجي -.بريوت :دار الكتب العلمية1434 ،هـ 10 ،مج.

معجم إعراب األلفاظ واجلمل يف القرآن الكرمي /إعداد
وتنسيق أيب فارس الدحداح -.بريوت :مكتبة لبنان1420 ،
هـ 831 ،ص.
معجم اإلعراب امللون من القرآن الكرمي /أبو فارس
الدحداح -.الرايض :مكتبة العبيكان 1424 ،هـ 699 ،ص.
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المالئكة عليهم السالم (مسرد)
المالئكة عليهم السالم

اإلميان ابملالئكة /أسعد حممد صاغرجي -.جدة :دار
القبلة 1413 ،هـ.

(مسرد بالكتب

والرسائل العلمية)

اإلميان ابملالئكة /علي حممد الصاليب -.دمشق :دار ابن
كثري 1435 ،هـ.

اآلاثر الرتبوية لإلميان ابملالئكة عليهم السالم /حممد
عبدهللا أبو العزيب -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
 1430هـ (ماجستري).
آايت اإلميان ابملالئكة /عبداملنعم تعيلب -.الكويت:
مطابع الرسالة 1394 ،هـ.
أحاديث العقيدة يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل رمحه
هللا :األحاديث الواردة يف املالئكة ترتيبًا وخترجيًا ودراسة/
سليمان بن حممد السدالن -.الرايض :جامعة اإلمام ،بعد
 1430هـ 660 ،ص (ماجستري).

عمان:
اإلميان ابملالئكة األطهار /عمر سليمان األشقرّ -.
دار النفائس 1427 ،هـ.
اإلميان ابملالئكة عليهم السالم /عبدهللا سراج الدين-.
[حلب] 1405 ،هـ.
اإلميان ابملالئكة عليهم الصالة والسالم /أمحد عز الدين
البيانوين -.القاهرة :دار السالم 1410 ،هـ.

األحاديث الواردة يف جربيل عليه السالم :خترجيًا ودراسة/
رقية بنت عبداحملسن السبيعي -.الرايض :جامعة اإلمام،
 1434هـ 2 ،مج (ماجستري).
أمني الوحي اإلهلي جربيل عليه السالم /منصور
عبداحلكيم -.دمشق :دار الكتاب العريب 1427 ،هـ.
اإلنسان وعامل املالئكة /أمحد شوقي إبراهيم -.القاهرة:
هنضة مصر 1428 ،هـ.
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اإلميان ابملالئكة وأثره يف حياة األمة /صاحل بن فوزان
الفوزان -.الرايض :دار العاصمة 1413 ،هـ.
برهان الثبوت يف تربئة هاروت وماروت /عبدالغين بن
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إمساعيل النابلسي (ت  1143هـ)؛ حتقيق عمر أمحد زكراي-.
بريوت :دار البشائر اإلسالمية 1429 ،هـ.

كما حقق من قبل طلبة جبامعة أم القرى 1429 ،هـ.

تبيني األرائك يف إرسال النيب إىل املالئك /عبدالرمحن بن
أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)؛ حتقيق عبدهللا بن عمر
ابرشيد -.الرايض :املؤلف 1435 ،هـ.
التفضيل بني املالئكة والناس /أمحد بن عبداحلليم بن تيمية
(ت  728هـ)؛ حتقيق حممد فتحي السيد طنطاوي -.طنطا:
دار الصحابة للرتاث 1410 ،هـ.
تنبيه النبالء من العلماء إىل قول حامد فقي إن املالئكة
غري عقالء /حممد سلطان املعصومي اخلجندي -.القاهرة:
املطبعة السلفية 1374 ،هـ.
تنوير احللك يف جواز رؤية النيب وامللَك /عبدالرمحن بن أيب
بكر السيوطي (ت  911هـ) -.القاهرة :دار جوامع الكلم،
 1406هـ.

اجلامع الصحيح من أخبار املالئكة /عبدالرمحن بن هيثم
اليافعي -.صنعاء :مكتبة صنعاء األثرية 1427 ،هـ.
احلبائك يف أخبار املالئك /عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي
(ت  911هـ)؛ صححه وعلق حواشيه أبو الفضل عبدهللا
الصديق -.القاهرة :دار التأليف ،بعد  1390هـ.
وحققه حممد السعيد زغلول -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1405هـ.
وبتحقيق إسالم منصور عبداحلميد -.مصر :دار املودة.
وطبعته املكتبة األزهرية للرتاث ابلقاهرة.
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حقيقة املالئكة /أمحد بن حممد النجار -.املدينة املنورة :دار
النصيحة 1434 ،هـ.
خلق املالئكة عليهم السالم /حممد بن عبدالرمحن اجلهين-.
املدينة املنورة :املؤلف 1431 ،هـ.
الروح والرحيان ومالئكة الرمحن /زيدان حممود العقرابوي-.
عمان :دار الفرقان 1421 ،هـ.
ّ
شبهات حول عصمة املالئكة والرد عليها :دراسة حتليلية
نقدية /فتحي حممد الزغيب -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية،
 1432هـ.

عامل املالئكة /إيهاب عطا -.اجليزة :الدار العاملية للكتب،
 1433هـ.
عامل املالئكة األبرار /عمر سليمان األشقر -.الكويت:
مكتبة الفالح 1409 ،هـ.
عامل املالئكة :أسراره وخفاايه /مصطفى عاشور -.القاهرة:
مكتبة القرآن 1409 ،هـ.
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املالئكة /أمين حممود خليفة -.اجليزة :دار الفاروق 1428 ،هـ.
املالئكة /سليم بن عيد اهلاليل -.الدمام :دار ابن اجلوزي،
 1411هـ.
عامل املالئكة الكرام :عامل النور /منصور عبداحلكيم-.
دمشق :دار الكتاب العريب 1432 ،هـ.
عقيدة اإلميان ابملالئكة وأدلتها /حممد بن سليمان
الدريويش -.الرايض :جامعة اإلمام 1403 ،هـ (ماجستري).
قصص عن املالئكة /عبداملنعم اهلامشي -.بريوت :مؤسسة
الرسالة 1412 ،هـ.
قصص املالئكة من القرآن الكرمي وصحيح السنة النبوية
املطهرة /إبراهيم احملمدي الشناوي (له نسخة إلكرتونية،
 1435هـ).

املالئكة :خلق وأسرار وحياة /حممد حامد سليم -.القاهرة:
دار احلكمة 1436 ،هـ.
مالئكة الرمحن وخدماهتم لإلنسان يف احلياة وبعد املمات/
حممد يونس عبدالستار -.املدينة املنورة :مطابع التوحيد،
 1429هـ.
املالئكة الكرام بني أهل السنة وخمالفيهم /فهد بن حممد
الساعدي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1429 ،هـ،
 482ورقة (ماجستري).

قصة هاروت وماروت يف ميزان املنقول واملعقول /عيادة
الكبيسي -.بريوت :دار ابن حزم1424 ،هـ
ملك املوت عزرائيل عليه السالم :هادم اللذات
ومفرق اجلماعات يف التوراة واإلجنيل والقرآن /منصور
عبداحلكيم -.دمشق :دار الكتاب العريب 1429 ،هـ.

حماضرات يف اإلميان ابملالئكة /حممد بن عبدالرمحن
اجلهين -.املدينة املنورة :املؤلف 1431 ،هـ.
معتقد فرق املسلمني واليهود والنصارى والفالسفة
والوثنيني يف املالئكة املقربني /حممد بن عبدالوهاب
العقيل -.الرايض :مكتبة أضواء السلف 1422 ،هـ.
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من تصلي عليه املالئكة ومن تلعنهم؟ /فضل إهلي-.
ججرانواله ،ابكستان :إدارة ترمجانه إسالمي 1420 ،هـ.
هاروت وماروت /أبو حممد اجلبايل ،سعد الدين عالمة-.
بريوت :دار اليوسف 1419 ،هـ.
هاروت وماروت بني احلقيقة واخليال /منصور عبداحلكيم-.
دمشق :دار الكتاب العريب 1433 ،هـ.
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الرياضة في اإلسالم (مسرد)
الرياضة في اإلسالم

األلعاب الرايضية :أحكامها وضوابطها يف الفقه اإلسالمي/
عمان :دار النفائس 1423 ،هـ.
علي حسني يونسّ -.

(مسرد بالكتب

والرسائل العلمية والبحوث)

إىل عشاق الرايضة /خالد بن أمحد الدرهم -.الرايض :دار
الصميعي 1413 ،هـ.

األحاديث الواردة يف اللعب والرايضة :دراسة حديثية
فقهية /صاحل بن فريح البهالل -.الدمام :دار ابن اجلوزي،
 1435هـ (أصله رسالة دكتوراه).

اإلميان بني الروح واجلسد :حبث يف الفنون القتالية على
وخرج
ضوء الكتاب والسنة /حممد مسري احلمزاوي؛ راجعه ّ
أحاديثه عبدالقادر األرانؤوط -.دمشق :دار املكتيب،
 1419هـ.

أحكام كرة القدم يف الفقه اإلسالمي /موسى محزة
عسريي -.أهبا :النادي األديب 1433 ،هـ.
األربعون الرايضية /حممد خري رمضان يوسف -.الرايض:
دار طيبة 1425 ،هـ.
اإلسالم والرايضة /تركي انصر السديري -.لندن :طوى
للثقافة والنشر 1433 ،هـ.

الرتبية البدنية والرايضة يف الرتاث العريب اإلسالمي خالل
العصر العباسي  656 – 132هـ /عبدالرزاق الطائي-.
عمان :دار الفكر 1420 ،هـ.
ّ
الرتبية اجلسمية يف اإلسالم /صاحل بن علي أبو عراد-.
أهبا :حولية كلية املعلمني ع 1421( 1هـ) ص .34 – 21
الرتبية اجلسمية املستنبطة من األحاديث الواردة يف كتاب
الطب من صحيح البخاري /عبدهللا الكايف بن لطف
الرمحن -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ
(حبث مكمل للماجستري).

األلعاب الرايضية :أحكامها ،ضوابطها :دراسة فقهية
أتصيلية معاصرة /خالد سعاد كنو -.دمشق :دار النوادر،
 1433هـ (أصله رسالة ماجستري).
58

الرتبية اجلسمية من خالل كتاب "زاد املعاد" وتطبيقاهتا
الرتبوية /نثار أمحد أمحدي -.املدينة املنورة :اجلامعة
اإلسالمية 1436 ،هـ (حبث مكمل للماجستري).

مجلة فصلية – السنة السادسة – العدد ()25
 15رمضان  1438هـ 10 ،حزيران (يونيو)  2017م

الرتبية احلركية يف اإلسالم وتطبيقاهتا يف مرحلة رايض
األطفال /سلوى أبو بكر ابوزير -.مكة املكرمة :جامعة أم
القرى 1429 ،هـ (حبث مكمل للماجستري).

الرايضة من منظور إسالمي /سعود بن عبدهللا الروقي-.
الرايض :جملة البحوث الفقهية املعاصرة ع ( 79ربيع اآلخر
 1429هـ) ص .316 – 226

حقيقة كرة القدم :دراسة شرعية من خالل فقه الواقع/
ذايب بن سعد الغامدي -.الطائف :دار الطرفني 1431 ،هـ.

الصالة عبادة والوقاية أحدى نعمها /مصطفى عمر أبو
بكر -.جدة :مكتبة السوادي 1413 ،هـ.

الرايضة البدنية :دراسة فقهية /تركي بن عبدهللا الرشودي-.
الرايض :جامعة اإلمام 1435 ،هـ (دكتوراه).

العبادات اإلسالمية ومنافعها لرتبية اجلسم /صاحل بن علي
أبو عراد -.املدينة املنورة :مكتبة دار الزمان 1427 ،هـ.

الرايضة يف اإلسالم /حممد بن أمحد الكانوين (ت 1357
هـ)؛ تقدمي وتعليق نور الدين شوبة -.الرابط :الرابطة احملمدية
للعلماء 1433 ،هـ.

الفنون الدفاعية :خطوة لفهم خصال اإلميان /مجال
شعيب -.تونس :الدار املالكية 1436 ،هـ.

الرايضة يف اإلسالم /حممود احلاج قاسم حممد؛ صححه
وأشرف على طباعته حممد هشام النعسان ،يطلب من مكتبة
الصفا واملروة.
الرايضة يف اإلسالم /عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ.
الرايضة يف مدارس البنات :البداية والنهاية /خالد بن
عبدالرمحن الشايع -.الرايض :املؤلف 1425 ،هـ.
الرايضة من منظور إسالمي -.الرابط :املنظمة اإلسالمية
للرتبية والعلوم والثقافة 1419 ،هـ.
أحباث خمتارة من الندوة العلمية حول املفهوم اإلسالمي
لرايضة الشباب ،اليت أقامتها املنظمة ابلتعاون مع منظمة
الدعوة اإلسالمية ابخلرطوم عام  1418هـ.
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جمموع فتاوى ورسائل ودراسات يف حكم الرايضة للبنات
يف املدارس واألندية وحكم الكشافة -.الرايض :د .ن،
بعد  1420هـ.
خمالفة ممارسي األلعاب الرايضية املاسة ابلعرض والبدن:
دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي/
موسى بن حممد عسريي -.أهبا :جامعة امللك خالد،
 1437هـ (حبث مكمل للماجستري).
املرأة والرايضة من منظور إسالمي /حممد خالد منصور،
دار املناهج 1421 ،هـ 120 ،ص.
املسارعة إىل املصارعة /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب
بكر السيوطي (ت  911هـ) حتقيق مشهور بن حسن آل
سلمان -.جدة :مكتبة السوادي 1413 ،هـ.
معها مقدمة فيها األحكام الفقهية املتعلقة ابملصارعة/
للمحقق.
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مقومات الرتبية اجلسمية يف اإلسالم :دراسة حتليلية
ميدانية /صاحل بن علي الشهري -.مكة املكرمة :جامعة أم
القرى 1420 ،هـ (حبث مكمل للدكتوراه).
ممارسة املرأة للرايضة يف الفقه اإلسالمي /لولوة بنت
نصيف العنزي -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1435 ،ه
(حبث مكمل للماجستري).

ممارسة املرأة للرايضة من املنظور اإلسالمي /اندية حممد
السعيد -.السعودية :جملة بيادر ع ( 43مجادى األوىل
 1425هـ) ص .72 – 55
اليوغا يف ميزان النقد العلمي /فارس علوان -.جدة :مكتبة
الضياء 1409 ،هـ.
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األسلحة في التاريخ اإلسالمي (مسرد)
األسلحة في التاريخ اإلسالمي
(مسرد بالكتب والبحوث
والرسائل العلمية)

أسلحة احلصار عند العرب حىت هناية العصرالعباسي /حممود عباد اجلبوري -.بريوت :الدار العربية
للموسوعات 1435 ،هـ.
األسلحة عرب العصور اإلسالمية /عبدالناصرايسني -.القاهرة :دار القاهرة 1428 ،هـ.
(الكتاب األول منه :األسلحة الدفاعية أو اجلنن الواقية
"الدروع والرتوس" يف ضوء املصادر املكتوبة والفنون
اإلسالمية).

اآلداب احملققة يف معتربات البندقة /حسني بنحممد اإلبريقي (ق  13هـ)؛ دراسة وحتقيق عبدهللا أمحد
حمريز -.صنعاء :وزارة الثقافة واإلعالم ،بعد  1410هـ.
أحباس عسكرية دفاعية واستخدام أهل غرانطةالنفط يف صنع قنابل انرية /جاسم العبودي (جملة الفيصل
ع  ،219رمضان  1415هـ) ص .75 – 73
أحكام السالح يف املعامالت :دراسة فقهية/عبدالعظيم توفيق عالم -.املنوفية :جامعة املنوفية ،كلية دار
العلوم 1431 ،هـ (دكتوراه).

أنواع السيوف اإلسالمية ومميزاهتا عند املؤلفنيالعرب /عبدالرمحن زكي -.مدريد جملة املعهد املصري
للدراسات اإلسالمية (مج 1375 ،2هـ) ص .58 – 47
البارود عند املسلمني /كوالن وآخرون؛ ترمجةإبراهيم خورشيد ،عبداحلميد يونس ،حسن عثمان-.
بريوت :دار الكتاب اللبناين 1404 ،هـ 94 ،ص (مكتبة
دائرة املعارف اإلسالمية؛ .)14

األسلحة اإلسالمية /أنتوين نورث؛ ترمجة مسريعبدالرحيم اجلليب -.بريوت :الدار العربية للموسوعات،
 1420هـ.
التحصينات احلربية وأدوات القتال يف العصر األيويبمبصر والشام زمن احلروب الصليبية /مرفت عثمان حسن
علي -.القاهرة :دار العامل العريب 1431 ،هـ 402 ،ص.
توجيهات نبوية يف محل السالح واستخدامه/محود بن إبراهيم السليم -.الرايض :اجلندي املسلم (ع 84
مجادى اآلخرة  1417هـ) ص .19 – 17
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خزانة السالح ،مع دراسة عن خزائن السالحوحمتوايهتا على عصر األيوبيني واملماليك /ملؤلف جمهول؛
حققه وكتب الدراسة واملقدمة واحلواشي والفهارس نبيل
حممد عبدالعزيز -.القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية1398 ،
هـ 236 ،ص.
رسالة الكندي يف عمل السيوف /عين بتحقيقهاوتعليق حواشيها ونشرها فيصل دبدوب -.بغداد :وزارة
اإلرشاد 1382 ،هـ 46 ،ص.
الرماية ابلسهام يف غزوة اخلندق /عدانن درويشجلون -.املدينة املنورة :جملة مركز حبوث ودراسات املدينة
املنورة (ع  25ربيع اآلخر  1429هـ) ص .36 – 9

السيف املنسوب إىل الرسول صلى هللا عليه وسلمواملوجود مع خملفات الرسول مبشهد احلسني رضوان هللا
عليه ابلقاهرة /سعاد ماهر حممد -.مصر :د .ن ،بعد
 1380هـ.
السيوف اإلسالمية وصناعتها /أونصال يوجل؛ترمجة حتسني عمر طه أوغلي؛ تقدمي أكمل الدين إحسان
أوغلي -.إستانبول :مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة
اإلسالمية؛ الكويت 1408 ،هـ.
السيوف العربية /عبدالرمحن زكي -.الرايض :جملةالدارة ع( 2مجادى اآلخرة  1395هـ) ص .57 – 42

السالح يف اإلسالم /عبدالرمحن زكي -.القاهرة:اجلمعية امللكية للدراسات التارخيية :دار املعارف 1371 ،هـ.
السالح املعدين للمحارب املصري يف عصراملماليك :دراسة أثرية /حسني عبدالرحيم عليوة -.القاهرة:
جامعة القاهرة 1394 ،هـ (دكتوراه).
السالح الناري وأثره يف الشرق يف القرنني السادسعشر والرابع عشر /مسري اخلادم -.بريوت :دار النهار،
 1400هـ (أصله رسالة علمية).
السيف :اترخيه ،أشكاله ،أماكن صناعته /سعودبن عبدهللا الرومي -.الرايض :املهرجان الوطين للرتاث
والثقافة 1434 ،هـ.
السيف يف صدر اإلسالم /عبدالرمحن زكي-.مدريد جملة املعهد املصري للدراسات اإلسالمية (مج،2
 1373هـ) ص .158 - 150
السيف يف العامل اإلسالمي /عبدالرمحن زكي-.القاهرة :دار الكتاب العريب ،اتريخ املقدمة  1376هـ.
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سيوف عربية /هيئة أبو ظيب للثقافة والرتاث -.أبوظيب :اهليئة 1431 ،هـ.
صناعة األسلحة الثقيلة والنارية يف الدولةاململوكية  923 – 648هـ /عبدهللا بن حممد النايل-.
الرايض :اجلمعية التارخيية السعودية 1427 ،هـ (أصله رسالة
دكتوراه).
كتاب يف علم الفروسية :السيوف وجواهرها/ملؤلف جمهول؛ حتقيق عبدالعزيز بن عبدهللا السلومي-.
جدة :املؤلف 1418 ،هـ.
الكندي يصنع السيوف للعرب /صاحل مهديهاشم -.القاهرة :دار اخللود 1428 ،هـ.
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النار والبارود واملدافع يف العسكرية اإلسالمية/حممد بن علي احلريزي -.الرايض :جملة اجلندي املسلم ع
( 71ربيع األول  1414هـ) ص .29 – 26

معجم أمساء سيوف العرب وأصحاهبا :معانيها،ما قيل فيها أو يف أمسائها من الشعر والنثر القدمي /مجع
وشرح وحتقيق زيد عبدهللا الزيد -.دمشق؛ بريوت :مؤسسة
الرسالة 1430 ،هـ.
معجم سيوف العرب /أمحد فهد العريفي-.الرايض :املؤلف 1421 ،هـ.

النفط :استخراجه وتطوره عند املسلمني – 64 923هـ /طارق منصور ،حماسن الوقاد -.القاهرة :عني
للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية 1427 ،هـ.
(الرتكيز على استخدامه يف احلروب).
النقوش الزخرفية والكتاابت على السيوفاإلسالمية /عبدالرمحن زكي -.مدريد :جملة املعهد املصري
للدراسات اإلسالمية (مج 1377 ،5هـ) ص – 227
.239

مالمح من الرتاث العسكري :تسعة قرون مناألسلحة اإلسالمية /اهليئة العليا لتطوير مدينة الرايض-.
الرايض :اهليئة 1412 ،هـ.
موسوعة األسلحة القدمية ،املوسوم :تبصرةأرابب األلباب يف كيفية النجاة يف احلروب من األنواء
ونشر أعالم األعالم يف العُدد واآلالت املعينة على لقاء
األعداء /مرضي بن علي الطرسوسي (ت  589هـ)؛ حتقيق
كارين صادر -.بريوت :دار صادر 1419 ،هـ.
وسبق نشره بتحقيق كلود كاهني 1368 ،هـ ،مث 1404
هـ .وفيه "األسواء" بدل "األنواء.
مرشدا يف
(وقد ألِّف للسلطان صالح الدين األيويب ليكون ً
حروبه ضد الصليبيني).
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مجموع علمي
لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام :اجملموعة الثامنة
عشرة (رمضان  1436هـ) -.بريوت :دار البشائر
اإلسالمية 1437 ،هـ 2 ،مج.

احتوت هذه اجملموعة املباركة على الكتب والرسائل التالية:
املشيخة الصغرى :مشيخة اإلمام حممد بن عبدالباقي
األنصاري احلنبلي ( 535 - 422هـ) /ختريج عبدالكرمي
بن حممد السمعاين (ت  562هـ)؛ حتقيق وتعليق حممد بن
انصر العجمي 47 ،ص( .لقاء العشر األواخر ابملسجد
احلرام؛ .)260
شيطان أو جنيًّا"
جزء فيه طرق حديث "من أمسك
ً
وذكر ما ُيرتس به منهم أعاذان هللا من شرهم /مجع ضياء
الدين حممد بن عبدالواحد املقدسي (ت  643هـ)؛ خبط
احلافظ ابن اللبودي (ت  896هـ)؛ حتقيق وتعليق مجال بن
عبدالسالم اهلجرسي 48 ،ص.)261( .
جزء يف فضل العلم وغريه من املواعظ البليغة /أليب الفتح
نصر بن إبراهيم املقدسي (ت  490هـ)؛ حتقيق قاسم بن
حممد ضاهر 88 ،ص.)263 ،262( .
ومعه جملس من أماليه (جزء فيه جملس من أمايل الفقيه أيب
الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر املقدسي).
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خمرج من صحيح اإلمام
األربعني من رواية احملمدينَّ :
البخاري /ختريج أيب بكر حممد بن علي بن ايسر األنصاري
اجليّاين (ت  563هـ)؛ حتقيق حممد بن مصطفى الكتاين،
 78ص.)264( .
الصالت والوفا يف الصالة على املصطفى صلى هللا عليه
ِّ
وسلم /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت
 911هـ)؛ اعتىن به حممد بن أمحد آل رحاب 127 ،ص.
(.)265
آبخره ملحق :أرجوزة العُدَّة والزاد عند الشدة يف فضائل
الصالة والسالم على سيد األانم /للمحقق.
منت الكتاب األصل مع حتقيقه (ص ص )103 – 63
فقط.
مقدمة صحيح البخاري :مقدمة وجيزة تشتمل على
عمدة ما حيتاج إليه القاري لصحيح اإلمام البخاري عليه
رمحة هللا الباري /حممد إدريس الكاندهلوي (ت 1394
هـ)؛ اعتىن به وعلق عليه حممد سعيد احلسيين 88 ،ص.
(.)266
فتح اجلواد بشرح منظومة ابن العماد يف املعفو عنه من
النجاسات /أليب العباس شهاب الدين أمحد بن أمحد بن
محزة الرملي (ت  971هـ)؛ حتقيق عبدالرؤوف بن حممد
الكمايل 127 ،ص.)267( .
اإلغضاء عن دعاء األعضاء /جالل الدين عبدالرمحن بن
أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)؛ حتقيق عبدهللا احلسيين،
 95ص.)268( .
(ما يدعى به عند غسل كل عضو أثناء الوضوء) .رسالة يف
الفقه واحلديث.
هداية املبتدي ملسألة املقتدي /حممد بن صاحل الدجاين
املقدسي (ت  1071هـ)؛ حتقيق حسام الدين بن موسى
عفانة 86 ،ص.)269( .
(مسألة يف اقتداء املأموم ابإلمام يف صالة اجلماعة).
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السوريت
نيل املىن يف تقصري الصالة مبىن /حممد بن هاشم ُّ
(ت  1315هـ)؛ حتقيق راشد بن عامر الغفيلي 48 ،ص.
(.)270
من رسائل وفتاوى الشيخ القدوة القاضي عبداللطيف بن
علي آل جودر املالكي البحريين ( 1366 – 1296هـ)
رمحه هللا تعاىل ،وفيها :حقيقة األخبار عن كعب األحبار؛
ويليها :فتوى عما تتضمنه بعض جمالس الذكر من رفع
الصوت وتكرير لفظ اجلاللة والتولُّه والغيبوبة والصرع
والزعيق وحنو ذلك؛ ويليها :حول االستفتاء عن الغوص
يف رمضان /حتقيق وتعليق عبدهللا احلسيين 135 ،ص.
(.)273 ،272 ،271
فتوى حول اشرتاط القبض يف اهلبة /أجاب عنها راشد
بن عيسى بن مخيس املالكي البحريين (ت هناية ق 13
هـ) ،عبداللطيف بن عبداحملسن الصحاف (ت  1273هـ)؛
حتقيق حسن احلسيين 51 ،ص.)274( .
رسالة يف تعليق الطالق /مجال اإلسالم علي بن املسلَّم
السلَمي ،املعروف اببن الشهرزوري (ت  523هـ)؛ حتقيق
ُّ
حممد رواحبية 31 ،ص.)275( .
كشف الضبابة يف مسألة االستنابة /جالل الدين عبدالرمحن
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بن أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)؛ حتقيق حممد بن علي
احمليميد 64 ،ص.)276( .
(االستنابة يف الوظائف ،وهي أن يقوم شخص مقام غريه
أيضا على الوكيل).
وينوب عنه يف أمر أو علم ،وتطلق ً
الآللئ املتسقات :نظم منت الورقات يف علم أصول الفقه/
نظم حممد بن إبراهيم بن املفضَّل الشبامي اليمين (ت 1080
هـ)؛ حتقيق حممد رفيق احلسيين 47 ،ص.)277( .
استئناس الناس بفضائل ابن عباس /املال علي بن سلطان
حممد القاري اهلروي (ت  1014هـ)؛ اعتىن به وقابله أبصله
نظام حممد صاحل يعقويب 71 ،ص.)278( .
جمموع فيه قواعد البن شيخ احلزاميني:
١-١قاعدة خمتصرة يف طريق الفقر على منهاج الرسول صلى
هللا عليه وسلم.
٢-٢قاعدة يف صفة العبودبة.
٣-٣قاعدة يف احلب يف هللا حقيقة.
٤-٤قاعدة يف ذكر أسباب احملبة هلل تعاىل.
٥-٥قاعدة يف مقاصد السالكني.
٦-٦قاعدة يف أسباب حمبة هللا تعاىل.
٧-٧قاعدة يف بيان عمل يوم وليلة لألبرار وليلة للسائرين إىل
طريق املقربني.
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٨-٨قاعدة يف شرح حال العبادة والصوفية األفراد.
اهلم.
٩-٩قاعدة يف حبس النفس والعكوف على ّ
١٠١٠قاعدة يف تصفية األخالق
استعدادا ليوم احلشر
ً
والتالق.
١١١١قاعدة يف الفرق بني كرب النفس وعزة القلب وبني
البغي والشجاعة وغريمها.
أتليف أمحد بن إبراهيم ابن شيخ احلزاميني (ت  711هـ)؛
حتقيق وليد بن حممد العلي 184 ،ص.)289 – 279( .
حل كيف :إعراب (كيف) يف ابب بدء
ُّ
سل السيف يف ِّ
الوحي يف صحيح اإلمام البخاري /عبدالقادر بن حممد
الطربي املكي (ت  1033هـ)؛ حتقيق هاين بن حممد
احلارثي 40 ،ص.)290( .
اإلرشاد إىل مهمات اإلسناد /ويل هللا أمحد بن عبدالرحيم
الدهلوي (ت  1176هـ)؛ حتقيق حممد رفيق احلسيين111 ،
ص.)291( .
خبط عبدهللا بن حممد الصديقي الشافعي البحريين الشهري
ابل َك ُجوي (ت  1390هـ) ،مع ملحق ببعض إجازاته.

هـ) ،والشيخ ابن اخلياط الزكاري الفاسي (ت 1343
العلمة الرحالة خليل اخلالدي املقدسي (ت
هـ) للشيخ ّ
 1360هـ) /حتقيق وتعليق حممد خالد ُك ّلب 80 ،ص.
(.)295 ،294
يليها :إجازات الشيخ خليل اخلالدي لبعض تالميذه
ومستجيزيه.
رسالة يف بيان بعض تصانيف أئمة احلديث والسنة اهلداة
الناكبني عن طرائق أهل البدعة الغواة /كتبها العالمة أمحد
بن إبراهيم بن عيسى (ت  1329هـ) وأرسلها إىل العالمة
ص ّديق بن حسن خان (ت  1307هـ)؛ عين هبا هاين بن
سامل احلارثي 96 ،ص.)297 ،296( .
تليها ابلعناية السابقة :رسالة الشيخ عبدهللا بن عبداللطيف
آل الشيخ (ت  1339هـ) إىل الشيخ خري الدين نعمان بن
حممود اآللوسي (ت  1317هـ).

جزء يف أسانيد العالمة عبدهللا القدومي إىل صحيح
البخاري /عبدهللا بن عودة القدومي النابلسي (ت 1331
هـ)؛ دراسة وحتقيق حممود بن حممد محدان 158 ،ص.
(.)293 ،292
يليها :إجازاته جلماعة من أهل العلم:
الشيخ حممد بن جعفر الكتاين (ت  1345هـ).الكماخي (ت  1351هـ).
الشيخ أمحد بن أسعد َالشيخ عبدالستار بن عبدالوهاب الدهلوي (ت 1355هـ).
الشيخ أمحد بن عمر احملمصاين (ت  1370هـ).الشيخ حممد عبداحلي بن عبدالكبري الكتاين (ت 1382هـ).
الشيخ حممد مكي بن حممد الكتاين (ت  1393هـ).العلمتني الشيخ جعفر الكتاين الفاسي (ت 1323
إجازة ّ
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سلسلة علمية
صدر عن إدارة اإلفتاء بوزارة األوقاف الكويتية سلسلة علمية ،هي مشجرات للمذاهب الفقهية األربعة ،وحتتوي كل مشجرة
على أصول املذهب ،ورجاله ،وكتبه ،واترخيه ،وغري ذلك .وهي تعليم للمبتدئ ،وتذكري للمنتهي.
اعتمادا على كتاب "املذاهب الفقهية األربعة" الصادر عن اإلدارة نفسها.
وقد أعدته وحدة البحث العلمي إبدارة اإلفتاء،
ً
وصدرت عام 1438هـ.
إدارة اإلفتاء مشجرات املذاهب األربعة وحتوي كل مشجرة على رجال وكتب واتريخ..اخل لكل مذهب على حدة هي تعليم
للمبتدئ وتذكرة للمنتهيعن إدارة اإلفتاء مشجرات املذاهب األربعة وحتوي كل مشجرة على رجال وكتب واتريخ..اخل لكل
مذهب على حدة هي تعليم للمبتدئ وتذكرة للمنتهي
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مجلة إسالمية
مجلة الجمعية الفقهية السعودية

جملة علمية حمكمة ،متخصصة يف الفقه اإلسالمي وأصوله،
تصدرها اجلمعية بشكل فصلي ،مبعدل ثالثة أعداد يف السنة.
صدر العدد األول منها يف شهر مجادى األوىل عام
1427هـ.
تتنوع موضوعاهتا وجماالهتا ،يف النوازل العصرية ،واملوضوعات
الفقهية احليوية األخرى ،من العبادات واملعامالت وأحكام
األسرة واجلناايت والسياسة الشرعية وغريها.
حيوي كل عدد منها يف املتوسط ( )5أحباث حمكمة ،إضافة
إىل مالحق تتضمن لقاء مع شخصية أثرت الدراسات
ورصدا آلخر
وتلخيصا لرسالة علمية،
الفقهية املعاصرة،
ً
ً
املطبوعات املتخصصة يف علم الفقه وأصوله ،إضافة إىل
موجز أبخبار اجلمعية.
وهتدف اجمللة إىل:
 تنمية الفكر العلمي يف جمال التخصص ،والعمل علىتطويره وتنشيطه.
جتلية متيز الفقه اإلسالمي وأصوله وقواعده ومشولهوصالحيته لكل زمان ومكان.
تيسري تبادل النتاج العلمي واألفكار يف جمال الفقه وأصوله.توفري وعاء ميكن الباحثني والدارسني من نشر حبوثهمودراساهتم.
وختضع البحوث اليت تنشر يف اجمللة لتحكيم علمي حسب
املعايري العلمية املتعارف عليها يف اجملالت العلمية احملكمة.
وهذا بيان بعناوين موضوعات آخر عددين رأيتهما منها:
موضوعات العدد (( )34شعبان – رمضان  1437هـ):
رفع اخلالف :حقيقته وطرقه /وليد بن إبراهيمالعجاجي.
68

األمساء الشرعية عنداألصوليني /عمر بن علي أبو
طالب.
حكم استعمال مياهالصرف الصحي بعد تنقيتها:
دراسة فقهية /فهد بن انفل الصغري.
دفع زكاة الفطر عرب اجلهازاخللوي :دراسة فقهية نقدية /مصطفى بن حممد جربي مشس
الدين.
االستصناع وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي/صاحل بن أمحد الوشيل.
التحقيق من وجود احلمل ابلوسائل احلديثة وآاثرهعلى احلامل /عبداإلله بن أمحد الدويش.
فاعلية استخدام اخلرائط الذهنية والتخطيط العقلي يفتنمية االستيعاب املفاهيمي لدى طالب الكليات الشرعية:
أمنوذجا /عبدالرمحن محود املطريي.
ابب املعامالت املالية
ً
موضوعات العدد (( )35شوال – ذو القعدة  1437هـ):
القياس على احملصور بعدد عند األصوليني /عيسىبن حممد العويس.
الدالالت األصولية حلديث "إذا حكم احلاكمفاجتهد مث أصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ
فله أجر" /عبدهللا بن سعد آل مغرية.
وقت صالة املغرب /عبداجمليد بن عبدالرمحنالدرويش.
أثر غسل الكلى علىالصيام /سعد بن عبدالعزيز
الشويرخ.
نفيس املتجر بشراء الدرر/حسن بن عمار الشرنباليل (ت
 1069هـ)؛ حتقيق أمحد بن محود
املخلفي.
أثر احليض والنفاس يف وقوع الطالق والرجعة منه:دراسة فقهية مقاصدية مقارنة /خالد محدي عبدالكرمي.
التصوير الطيب وآاثره الفقهية /عبدهللا ابلقاسمالشمراين.
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مجعا ودراسة/
أقوال اإلمام مالك رمحه هللا يف التفسريً :
ليلى بنت عبدالرمحن العمودي -.مكة املكرمة :جامعة أم
القرى 1438 ،هـ (ماجستري).

رسائل علمية
الثقافة اإلسالمية

وذم اخليانة يف ضوء السنة النبوية/
الرتغيب يف الوفاء ّ
سعيد عاقب الراجي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى،
 1435هـ 493 ،ورقة (ماجستري).
علوم القرآن

التفسري اجململ لآلايت :دراسة أتصيلية تطبيقية /عبدالعزيز
بن رابح السلمي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى1436 ،
هـ 422 ،ص (ماجستري).
احلمل على الظاهر وأثره يف التفسري :دراسة نظرية تطبيقية/
هيفاء بنت مقعد العتييب -.بريدة ،السعودية :جامعة القصيم،
 1436هـ 409 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
املراد ابلظاهر هنا ما يتبادر إىل العقل السليم من املعاين،
ظاهرا .وهبذا
سواء كان ًّ
نصا يف اصطالح األصوليني أو ً
املعىن يستعمله املفسرون.
التأويل عند املفسرين اإلندونيسيني :عرض ونقد /أمحد
نزار الدين -.الرايض :جامعة امللك سعود 1436 ،هـ،
 215ورقة (حبث مكمل للماجستري).

أقوال اتج الدين السبكي يف التفسري /حاكم بن قاسم
احلاكم -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1436 ،هـ821 ،
ورقة (حبث مكمل للماجستري).
اتج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي (ت  771هـ).
استدراكات العلماء على الشاطبية :مجع ودراسة /رغداء
بنت عدانن الصائغ -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ
(ماجستري).
مناسبة اقرتان اسم الرسول صلى هللا عليه وسلم ابسم هللا
وجل يف القرآن الكرمي :دراسة موضوعية /دمية بنت
َّ
عز َّ
فرج الدوسري -.الرايض :جامعة اإلمام 1438 ،هـ677 ،
ورقة (حبث مكمل للماجستري).
منهج القرآن الكرمي يف عالج الفقر :دراسة موضوعية
أتصيلية /هاجر بنت عبدالعزيز السحيباين -.الرايض :جامعة
اإلمام 1437 ،هـ 480 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
السنة والسيرة

دفع ما يوهم التعارض بني األحاديث الفعلية والقولية
مجعا ودراسة /سعيد بن عبدهللا
يف العقيدة واآلدابً :
الغامدي -.الرايض :جامعة امللك سعود 1437 ،هـ452 ،
ورقة (حبث مكمل لرسالة املاجستري).
أتصيل السنة النبوية للقيم العلمية /أمحد بن حيىي
الناشري -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1433 ،هـ،
 478ورقة (ماجستري).
(القيم واملبادئ واملثل املتعلقة ابلعلم الشرعي ،والبحث
والتصنيف ،والتعامل مع اخلالف واملخالف).

69

مجلة فصلية – السنة السادسة – العدد ()25
 15رمضان  1438هـ 10 ،حزيران (يونيو)  2017م

عالج الفقر وآاثره يف السنة النبوية :دراسة حديثية
موضوعية /مسية بنت علي النفيسة -.الرايض :جامعة
اإلمام 1437 ،هـ 510 ،ورقة (ماجستري).
العقيدة

املسائل العقدية املتعلقة ابلكعبة :مجع ودراسة /إعداد نورة
بنت عبدهللا العتييب -.الرايض :جامعة امللك سعود1438 ،
هـ 263 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
توحيد األلوهية يف السنة النبوية :دراسة عقدية /عبدهللا بن
سليمان الشايع -.الرايض :جامعة امللك سعود 1438 ،هـ،
 630ورقة (دكتوراه).
اعتقاد أهل السنة واجلماعة يف احلسن واحلسني رضي هللا
عنهما وموقف املخالفني منهما /حممد معاذ توري -.املدينة
املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ (ماجستري).
آراء مجال البنا االعتقادية :عرض ونقد /حممد بن أمحد
آل مقطوف -.الرايض :جامعة اإلمام 1438 ،هـ 2 ،مج
(ماجستري).
الفقه اإلسالمي

الغدين-.
احلُكمية يف العبادات /عمر بن عبدالعزيز
ّ
الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ 571 ،ورقة (ماجستري).
عرفه الباحث :املعدوم املعطَى حكم
املراد ابحلكمي كما ّ
املوجود ،أو املوجود املعطَى حكم املعدوم؛ لوجه شرعي
معترب.
اختيارات عالء الدين السمرقندي الفقهية يف الصالة من
كتابه "حتفة الفقهاء" :دراسة مقارنة يف املذهب احلنفي/
إعداد حممد أمحد معاذ حقي -.الشارقة :جامعة الشارقة،
 1438هـ (حبث مكمل للماجستري).
طرق انتهاء اإلفالس :دراسة أتصيلية مقارنة يف الفقه
والنظام /إعداد عادل بن عبدالرمحن الشمري -.الرايض:
املعهد العايل للقضاء 1437 ،هـ 2 ،مج ( 892ورقة)
(دكتوراه).

تغري املصطلحات الشرعية :األسباب ،اآلاثر ،النماذج،
العالج /أبرار بنت عبداملنعم السنوسي -.املدينة املنورة:
جامعة طيبة 1437 ،هـ 165 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).

النوازل يف فقه الزوجة /سايل بنت أمحد ابدويالن-.
الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ 319 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).

اعرتاضات األصوليني على ابن قدامة يف "روضة الناظر".
تناوله ابلدراسة جمموعة من طلبة جامعة امللك خالد أبهبا،
 1437هـ

املسائل الفقهية اليت بناها اإلمام أمحد رمحه هللا على
مجعا ودراسة /عبدالرمحن فؤاد العامر-.
حديث ضعيفً :
الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ (دكتوراه).

أدلة وقوع األحكام الشرعية :دراسة أتصيلية تطبيقية/
حسن بن علي السفياين -.الرايض :جامعة اإلمام1437 ،
هـ 2 ،مج ( 909ورقة) (دكتوراه).

مجعا ودراسة/
املسائل الفقهية املبنية على األمن من الفتنةً :
طالل قاسم الفقيه -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
 1438هـ (ماجستري).
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مجعا
القواعد والضوابط الفقهية املتعلقة ابلبيئة الطبيعيةً :
ودراسة /صاحل بن صالح البلوي -.الرايض :جامعة اإلمام،
 1437هـ 2 ،مج (ماجستري).

اآلاثر االقتصادية الستخراج املياه واملعادن من خالل
كتاب "األحكام السلطانية" للماوردي /مصطفى عبدهللا
خان -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1438 ،هـ (حبث
مكمل للماجستري).
متطلبات مواجهة املواقع املسيئة إىل اإلسالم ضمن شبكة
املعلومات الدولية (اإلنرتنت) من منظور الرتبية اإلسالمية/
شيخة بنت عبدهللا ابلعبيد -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى،
 1436هـ 249 ،ورقة (حبث مكمل للدكتوراه).
اللغة العربية

التحسني يف كتاب سيبويه /مرمي بنت غازي العتييب-.
الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ (ماجستري).
الديانات

املنصرات يف دول اخلليج :دراسة عقدية /سلوى بنت
َّ
عبدهللا احلمدان -.الرايض :جامعة امللك سعود 1438 ،هـ
(حبث مكمل للماجستري).
الداينة الشنتوية :دراسة عقدية /عبدهللا بن أمحد آل
بومحامة -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ (ماجستري).
الفلسفة

موقف حناة اليمن من الكوفيني :من أول القرن السادس
إىل هناية القرن العاشر اهلجري /إعداد أمحد بن إبراهيم
الطواين -.الرايض :جامعة اإلمام1437 ،هـ 2 ،مج (853
ورقة) (دكتوراه).
التاريخ

املراسالت الداخلية يف عصر اخللفاء الراشدين :دراسة
اترخيية حتليلية /إبراهيم بن علي الربعي -.بريدة ،السعودية:
جامعة القصيم 1437 ،هـ 411 ،ورقة (دكتوراه).

السعادة عند أهل األداين والفالسفة :دراسة حتليلية/
سعود بن مقبل العصيمي -.الرايض :جامعة اإلمام1437 ،
هـ 657 ،ورقة (دكتوراه).
العلوم االجتماعية واالقتصادية

تفعيل التدقيق الشرعي اخلارجي على اخلدمات املصرفية
مجعا ودراسة /عبيدهللا كمال -.املدينة املنورة:
اإلسالميةً :
اجلامعة اإلسالمية 1438 ،هـ (حبث مكمل للماجستري).
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حقق قسم منه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة1436 ،
هـ... ،

رسائل علمية
تراثية
الثقافة اإلسالمية

اللؤلؤايت /أليب مطيع مكحول بن الفضل النسفي (ت
 318هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1436 ،هـ... ،
وهو أحاديث وآاثر وحكم ومواعظ ووصااي شىت.
علوم القرآن

خط املصاحف /أليب القاسم حممود بن محزة الكرماين (ت
 505هـ)؛ دراسة وحتقيق سعد بن حممد الزهراين -.املدينة
املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 187 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).
أيضا من جانب غامن قدوري احلمد،
وأشري إىل أنه حقق ً
وصدر عن دار الغواثين بدمشق عام  1436هـ.
اجلامع َّ
املقدم يف شرح اجلوهر املنظَّم يف رسم الكتاب
املعظَّم /أمحد بن حممد احلاجي الشنقيطي (ت  1251هـ).
حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية
يف املدينة املنورة.
واألصل للمؤلف نفسه.
وهو يف علم الضبط :فن يعرف به ما يدل على عوارض
احلرف ،اليت هي الفتح والضم والكسر والسكون والشد واملد
وحنو ذلك.
فبالضبط يراعى إتقان الكلمة ،فريتفع اللبس عنها.

املوجز من موجز التفسري /أمحد بن حممود النعماين (ت
 675هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1436 ،هـ...،
وهو خمتصر "املوجز يف التفسري" لشيخ الشافعية أبصبهان
منتخب الدين أيب الفتوح أسعد بن حممود العجلي (ت
 600هـ).
التسهيل لعلوم التنـزيل /حممد بن أمحد بن جزي الكليب
(ت  741هـ).
حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،هـ...
الدر املنثور يف التفسري ابملنثور /جالل الدين عبدالرمحن بن
أيب بكر السيوطي (ت  911هـ).
حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،هـ...
السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض كالم ربنا احلكيم
اخلبري /حممد بن أمحد الشربيين اخلطيب (ت  977هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،هـ...
إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي /أليب السعود
حممد بن حممد العمادي (ت  982هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،هـ...

ينبوع احلياة /حممد بن عبدهللا بن ظفر الصقلي (ت 565
هـ).
حققته جمموعة من طالبات جامعة األمرية نورة يف الرايض.
وهو تفسري لكتاب هللا تعاىل.
زاد املسري يف علم التفسري /عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي
(ت  597هـ).
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حواش على "الدرة املضية يف القراءات الثالث املرضية"/
رضوان بن حممد املخلاليت (ت  1311هـ)؛ دراسة وحتقيق
فيصل بن شايف الدوسري -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
 1438هـ (حبث مكمل للماجستري).

ضياء السبيل إىل معاين التنزيل /حممد علي بن حممد عالن
البكري (ت  1057هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،هـ...
الشايف يف علل القراءات /إمساعيل بن إبراهيم السرخسي
اهلروي (ت  414هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1435 ،هـ...،
احلواشي املفيدة يف شرح القصيدة /أليب حممد عبدالرمحن
بن أمحد بن الدقوقي املقرئ (ت  735هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،آخر قسم منه
بدراسة وحتقيق الوليد بن خالد الشمسان 1438 ،هـ
(دكتوراه).
الكشف عن أحكام اهلمزة يف الوقف هلشام ومحزة /احلسن
بن علي احلصين (ت  971هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،هـ..
املعني على "حرز األماين ووجه التهاين" /حممد بن حسام
دده األايثلوغي (ت بعد  1003هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،هـ...
األصول على القراءات السبع /سيف الدين أبو الفتوح
بن عطاء الوفائي الفضايل (ت  1020هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،هـ...
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حتصيل الكفاية من االختالف الواقع بني التيسري والتبصرة
والكايف واهلداية /أليب عبدهللا حممد بن أمحد بن عبدالكرمي
بن مجاعة املهدوي (ت  800هـ)؛ دراسة وحتقيق أمحد
فتحي حممد عبداجلليل -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
 1433هـ 332 ،ورقة (حبث مكمل لرسالة املاجستري).
التيسري يف القراءات السبع أليب عمرو الداين.
والتبصرة يف القراءات السبع ملكي بن محوش.
والكايف يف القراءات السبع حملمد بن شريح الرعيين.
واهلداية ألمحد بن عمار املهدوي.
حروف عبدهللا بن عامر اليحصيب الشامي (ت  118هـ)
واالختالف بني أصحابه /أبو الفضل عبدالرمحن بن أمحد
الرازي [العجلي] (ت  454هـ)؛ دراسة وحتقيق عفاف بنت
حامد املطريف -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1436 ،هـ،
 225ورقة (ماجستري).
اقتصر فيه على قراءة ابن عامر من رواية ابن ذكوان من طريق
ابن األخرم.
مفرد حفص /أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران
النيسابوري (ت  381هـ)؛ دراسة وحتقيق عبدهللا بن حممد
املشجري -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ،
 281ورقة (حبث مكمل لرسالة املاجستري).
أرجوزة يف إماالت القرآن العظيم /رضي الدين أبو بكر
بن عبدالوهاب الناشري (كان حيًّا سنة  973هـ)؛ دراسة
وحتقيق وشرح أمين بن إقبال بن حممد إمساعيل -.املدينة
املنورة :اجلامعة اإلسالمية ،كلية اللغة الربية 1437 ،هـ،
 160ورقة (حبث مكمل للماجستري).
اإلمالة أن تنحو ابلفتحة حنو الكسرة ،وابأللف حنو الياء،
وقليل.
كثريا ً
ويكون هذا االحنناء ً
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أيضا:
ويقال لألول :احملضة ،وهي الكربى ،ويقال هلا ً
اإلضجاع ،والبطح ،والرتقيق ،واإلمشام ،واللي ،واإلجناح،
ورمبا قيل له الكسر.
ويقال لآلخر :الصغرى ،وبني بني ،أي :بني الفتح الذي هو
استقامة اللفظ ابحلرف ،وبني اإلمالة الكربى اليت هي االحنناء
أيضا :التقليل ،والتلطيف.
ابحلرف متناهيًا .ويقال هلا ً
حتفة األمني يف وقوف القرآن املبني /أليب العاكف حممد
أمني بن عبدهللا األيويب (ت بعد  1275هـ).
حقق يف جامعة أم القرى 1438 ،هـ ... -

شرح مسند الشافعي /أليب القاسم عبدالكرمي بن حممد
الرافعي (ت  623هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،هـ...
شرح معاين اآلاثر /أليب جعفر أمحد بن حممد الطحاوي
(ت  321هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة1436 ،1433 ،
هـ...

اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع /أمحد بن علي
اخلطيب البغدادي (ت  463هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،هـ...

لوامع األنوار يف شرح صحاح اآلاثر /لشمس الدين حممد
بن حممد املوصلي (ت  774هـ) /دراسة وحتقيق وشرح
بورشاق بشري -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية1436 ،
هـ 3 ،مج ( 2219ورقة) (ماجستري).
من أول الكتاب ،إىل هناية حرف الالم.
وكتاب املوصلي "لوامع األنوار" منظومة ،قام الباحث
بشرحها وحتقيقها.
وقد اعتمد فيه الناظم على ثالثة كتب :مشارق األنوار
للقاضي عياض ،ومطالع األنوار البن قُرقول ،والنهاية البن
األثري .وهو يف بيان الغريب وشرح املشكل وضبط األمساء
والكىن وما إليه.

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري /أمحد بن حممد
القسطالين (ت  923هـ).
حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،... ،هـ.

جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار/
حممد بن طاهر الصديقي الفتين (ت  986هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1435 ،هـ...

السنة والسيرة

معرفة علوم احلديث /حممد بن عبدهللا احلاكم النيسابوري
(ت  405هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،هـ...،
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الفوائد املنتخبة الصحاح والغرائب /رواية أيب الفرج َحْد
بن احلسن الكسائي الدينوري (ت  460هـ)؛ ختريج أيب
بكر اخلطيب البغدادي (ت  463هـ)؛ دراسة وحتقيق ايسر
بن عبدهللا السلمان -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
 1435هـ 3 ،مج ( 1539ورقة) (دكتوراه).
الزواجر عن اقرتاف الكبائر /أمحد بن حممد بن حجر
اهليتمي املكي (ت  749هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،هـ...
شرح األربعني النووية /حممد عبدالرؤوف املناوي (ت
 1031هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،هـ...
شرح نظم السري /عبدالرب بن حممد بن الشحنة (ت 921
هـ).
والنظم لوالد الشارح :أيب الوليد حممد بن حممد بن الشحنة
(ت  815هـ) .نظم السرية النبوية يف ( )63بيتًا.
حققه أكثر من طالب يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.
االكتفاء يف فضل األربعة اخللفاء /إبراهيم بن عبدهللا
الوصايب (ت بعد  967هـ).
ّ
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1436 ،هـ...
العقيدة والفرق والديانات

الزهرة يف رِّد ِّ
البدة /عبدالرمحن بن حممد النتيفي (ت
َّ
غلو ُ
 1385هـ)؛ دراسة وحتقيق تركي بن سعود العوميري -.املدينة
املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ (ماجستري).

(ت  769هـ)؛ حتقيق عبدالوهاب بن صاحل الراسيب-.
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ (دكتوراه).
كتاب يف اإلمامة /أليب عبدهللا حممد بن علي القلعي (ت
 630هـ)؛ حتقيق ودراسة كمال حممد دين حمجوب عبده-.
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1437 ،هـ (دكتوراه).
الصواقع احملرقة إلخوان الشياطني والزندقة /نصري الدين
حممد ،املشهور خبواجه نصر هللا (ق  12هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1433 ،هـ،
 1435هـ...
(يف نقد الشيعة.)...
كتاب فيه جواب رسالة أهل جزيرة قربس (يف الر ّد على
النصارى) /مشس الدين حممد بن أيب بكر ،املعروف بشيخ
الربوة (ت  727هـ)؛ دراسة وحتقيق عبداإلله بن عبدالعزيز
التوجيري -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ
(دكتوراه).
الفقه اإلسالمي وأصوله

شرح املنتخب /مشس الدين حممد بن الشريف احلسيين
السمرقندي (ت  690هـ)؛ دراسة وحتقيق طارق بن احلميدي
العتييب -.الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ (دكتوراه).
شرح للمنتخب احلسامي ،وهو "املنتخب يف أصول املذهب"/
حسام الدين حممد بن حممد األخسيكثي (ت  644هـ).
وهو يف أصول فقه احلنفية.

غلو املـُطْر ِّيي لرسول هللا صلى
أصفى املوارد يف الر ّد على ّ
هللا عليه وسلم وأهل املوالد /أليب زيد عبدالرمحن بن حممد
النتيفي (ت  1385هـ)؛ حتقيق حممد بن سعيد اجلنديب -.
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ.
آكام املرجان يف أحكام اجلان /حممد بن عبدهللا الشبلي
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شرح "املغين يف أصول الفقه" /عالء الدين علي بن عمر
قره حصاري احلنفي (ت  800هـ)0
حقق يف جامعة اإلمام ابلرايض 1437 ،هـ... ،
و"املغين يف أصول الفقه" لعمر بن حممد اخلبازي (ت 691
هـ).
مفتاح احلصول ملرآة األصول يف شرح مرقاة الوصول/
مصطفى بن يوسف املوستاري (ت  1119هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1436 ،هـ...
شرح "ذريعة الوصول إىل اقتباس زبد األصول" /حممد
بن حممد بن حسن األهدل ،امللقب ابلشافعي الصغري (ت
 1316هـ).
حققه ابحثان من طلبة املاجستري ابجلامعة اإلسالمية يف
املدينة املنورة :عبدهللا بن عبدالكرمي احلجوري ،وانيف بن
يوسف السمريي 1432 ،هـ 1436 ،هـ.
وسبق أن حققه فرحان اإلدريسي ،وصدر عن مؤسسة
الرسالة بدمشق عام  1432هـ.
واألصل حملمد بن أيب بكر األشخر (ت  991هـ).
حاشية حممد شاه الفناري على فصول البدائع يف أصول
الشرائع /مشس الدين حممد بن محزة الفناري (ت  840هـ).
حقق من قبل طلبة جبامعة امللك سعود يف الرايض1437 ،
هـ... ،
مناهج العقول شرح مناهج األصول /حمند بوحسن
البدخشي (ت  922هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،هـ... ،

البلوغ النافع على أصول "الكوكب الساطع" للسيوطي/
جربيل بن عمر الفاليت (ت  1202هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة من قبل أكثر من
ابحث 1405 ،هـ... ،
و"الكوكب الساطع يف نظم مجع اجلوامع للسبكي" يف أصول
الفقه ،لإلمام السيوطي رمحه هللا (ت  911هـ).
شرح مرتقى الوصول يف علم األصول /حممد فال بن اببه
العلوي الشنقيطي (ت  1349هـ)؛ حتقيق علي بن سعود
الشاماين -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ
(ماجستري).
خمتصر املكاتبات البديعة فيما يكتب من أمور الشريعة/
حممد بن عبدالرمحن بن الصرييف (ت  673هـ).
حقق من قبل جمموعة من طلبة املعهد العايل للقضاء
ابلرايض 1435 ،هـ... ،
وهو خمتصر من كتاب املؤلف :جامعة العقود يف علم املواثيق
والعهود.
وهو خيص أمور القضاء ،من كتابة العقود والتوثيق.
جممع ترجيح البيّنات /حسن بن نصوح البسنوي (ت بعد
 1087هـ)؛ دراسة وحتقيق حممد علي عمر العباسي-.
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 265 ،ورقة
(حبث مكمل للماجستري).
يف القضاء.
املنسك املربع يف املذاهب األربع /حممد بن عبدهللا
املنصوري الشافعي مث املالكي (ت  1328هـ).
حقق يف جامعة القصيم ابلسعودية1437 – 1435 ،
هـ...
هناية الرتبة يف طلب احلِسبة /حممد بن أمحد بن بسام
احملتسب؛ دراسة وحتقيق موسى بن حيىي الفيفي -.املدينة
املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ.
(وللشيزري كتاب ابلعنوان نفسه).
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حقق يف املعهد العايل للقضاء ابلرايض 1436 ،هـ...
شرح ملنظومة املؤلف "قيد الشرائد ،"...يف فروع احلنفية.
ُّم ِّن
كمال الدراية يف شرح النقاية /أمحد بن حممد الش ُ
احلنفي (ت  872هـ).
حقق يف املعهد العايل للقضاء ،التابع جلامعة اإلمام ابلرايض،
 1438هـ...

النكت يف املختلف /أبو الفرج أمحد بن منصور السمعاين
(ت  534هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،هـ...
وهو يف االختالف بني احلنفية والشافعية.
التحرير يف شرح اجلامع الكبري /أليب احملامد حممود بن أمحد
احلصريي (ت  636هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1435 ،هـ...
اجلامع الكبري /حممد بن احلسن الشيباين (ت  189هـ).
الغاية شرح اهلداية /أمحد بن إبراهيم السروجي (ت 710
هـ).
حتقيقه من قبل طلبة يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،
 1436هـ... ،
وهو شرح لكتاب "اهلداية" للمرغيناين يف الفقه احلنفي.
حتفة احلريص يف شرح التلخيص /عالء الدين علي بن بلبان
الفارسي (ت  739هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1435 ،هـ...
و"تلخيص اجلامع الكبري" حملمد بن عباد اخلالطي (ت
 652هـ).
واجلامع الكبري حملمد بن احلسن الشيباين رمحه هللا.
حل قيد الشرائد ونظم الفرائد /أمني
عقد القالئد يف ِّ
املزي (ت  780هـ).
الدين عبدالوهاب بن أمحد بن وهبان ّ
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الشرح الكبري على خمتصر خليل /أليب البقاء هبرام بن
عبدهللا الدمريي (ت  805هـ).
حقق يف جامعة اإلمام ابلرايض 1435 ،هـ...،
حبل ألفاظ الشيخ خليل /علي بن حممد
مواهب اجلليل ّ
األجهوري (ت  1106هـ).
حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،هـ... ،
العجاب يف شرح اللباب /جنم الدين عبدالغفار بن عبدالكرمي
القزويين (ت  665هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة– 1434 ،
 1435هـ... ،
واللباب للمحاملي (ت  415هـ) يف الفقه الشافعي.
التوسط والفتح بني الروضة والشرح /أمحد بن محدان
األذرعي (ت  783هـ).
حقق يف جامعة امللك خالد أبهبا .وهو يف الفقه الشافعي.
إيضاح الفتاوي يف النكت املتعلقة ابحلاوي /حممد الطيب
بن أمحد الناشري (ت  874هـ).
حققه جمموعة من طلبة املعهد العايل للقضاء ابلرايض،
 1437 – 1434هـ.
اإلمداد بشرح اإلرشاد /أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي
الشافعي (ت  974هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،هـ...
وهو شرحه الكبري على "إرشاد الغاوي" البن املقري اليمين،
الذي اختصره من كتاب "احلاوي الصغري" للقزويين.
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الفصول (كفاية املفيت) /أليب الوفاء علي بن عقيل احلنبلي
(ت  513هـ).
حقق املوجود منه من قبل طلبة يف الدراسات العليا ابجلامعة
اإلسالمية يف املدينة املنورة.
وهو من مطوالت كتب الفقه احلنبلي.
جملة األحكام الشرعية على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل/
أمحد بن عبدهللا القاري (ت  1359هـ).
حقق من قبل طلبة يف املعهد العايل للقضاء ابلرايض،
 1437هـ.
اللغة العربية

العباب الزاخر واللباب الفاخر /احلسن بن حممد الصغّاين
(ت  650هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،هـ... ،
وهو معجم لغوي.

بغية الطالب وزلفة الراغب ملعرفة كافية ابن احلاجب/
حممد بن أمحد بن احلسن بن داود اليمين (ت  1062هـ).
حقق يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة ،بني األعوام 1429
–  1435هـ...

الغرة يف شرح اللمع /سعيد بن مبارك بن الدهان البغدادي
َّ
(ت  569هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.
جن (ت  392هـ).
واللمع يف العربية البن ّ

شرح أوضح املسالك ونظمه املسمى بكشف اخلفاء
والغطاء /حممد بن محدون السلمي (ت  1274هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1436 ،هـ... ،
وهو حممد الطالب بن محدون ابن احلاج السلمي.
وأوضح املسالك البن هشام.

إيضاح السبيل إىل شرح التسهيل /أمحد بن يوسف السمني
احلليب (ت  756هـ).
حقق يف جامعة اإلمام ابلرايض 1436 ،هـ...،
الكتاب الركين يف تقوية كالم النحوي :شرح كافية ابن
احلاجب /ركن الدين علي بن أيب بكر احلَ ِديثي (ق  8هـ).
حقق يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة 1435 ،هـ...
ونسبة املؤلف إىل احلديثة ابلعراق ،وكان يف أواخر القرن
السابع ،والثامن اهلجري.
حاشية الفشين (ت  1061هـ) على شرح شذور الذهب
البن هشام /دراسة وحتقيق صاحل بن حسني احلارثي-.
الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 664 ،ورقة (ماجستري).
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املطلوب شرح املقصود /أمحد مشس الدين بن عبدهللا
الرومي ،الشهري ب ِ
ـ(ديْ َك ُقوز) (ت  860هـ)؛ حتقيق إسحاق
حسني روبلي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية1436 ،
هـ (ماجستري).
شرح لكتاب "املقصود" املنسوب لإلمام أيب حنيفة رمحه هللا،
أجل ما ألِّف يف ِّ
فن الصرف.
من ِّ
جهود ابن احلاجب التصريفية ،مع حتقيق كتابه "شرح
الشافية" /غازي بن خلف العتييب -.الرايض :جامعة
اإلمام 1437 ،هـ( ،دكتوراه).
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األدب

النكت واإلشارات يف شرح املقامات /أليب اخلري سالمة بن
عبدالباقي األنباري (ت  590هــ)؛ دراسة وحتقيق عبداجمليد
بن عثمان اليتيمي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
 1438هـ.
روضة األنس ونزهة النفس /أليب البقاء صاحل بن شريف
الرندي (ت  684هـ)؛ دراسة وحتقيق حممد فوزار -.تطوان:
جامعة عبداملالك السعدي 1438 ،هـ (دكتوراه).
التاريخ والتراجم

التدوين يف ذكر أهل قزوين /عبدالكرمي بن حممد الرافعي
(ت  )623هـ.
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،هـ...
الكامل يف التاريخ /علي بن حممد بن األثري اجلزري (ت
 630هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة– 1434 ،
 1436هـ...
خمتصر يف اتريخ اإلسالم للذهيب /أليب اخلري حممد بن حممد
بن اجلزري (ت  833هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1436 ،هـ...
اتريخ اخللفاء الكبري /أليب حممد إمساعيل بن علي اخلُطَيب
مجعا وتوثي ًقا ودراسة للمحفوظ من
( 350 – 269هـ)ً :
نصوصه يف املصادر؛ إعداد كرمية بنت حممد القدهي-.
بريدة :جامعة القصيم 1437 ،هـ ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
والرسالة مجع ألقوال اخلطيب ،فكتابه مفقود .واهتمامه
بتأريخ عصور اخللفاء :مدة خالفتهم ،وأعمارهم ،وأنساهبم،
وصفاهتم ،دون سريهتم .كما اهتم بذكر أعوان كل خليفة،
من أمراء وقضاة وساسة ،وأبرز األحداث التارخيية يف عصره.
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الربكة يف فضل السعي واحلركة /حممد بن عبدالرمحن
احلبيشي (ت  782هـ)؛ عناية اللجنة العلمية مبركز دار
املنهاج للدراسات والبحث العلمي -.جدة :دار املنهاج،
 1437هـ 816 ،ص.

كتب تراثية
كتب تراثية
تطبع أو تحقق ألول مرة

ورد أنه طبع ونشر ألول مرة حمق ًقا على نسختني خطيتني.
ثقافة إسالمية

الصالت والوفا يف الصالة على املصطفى صلى هللا عليه
ِّ
وسلم /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت
 911هـ)؛ اعتىن به حممد بن أمحد آل رحاب -.بريوت:
دار البشائر اإلسالمية 1437 ،هـ 127 ،ص( .لقاء
العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ .)265

جواهر القالئد يف فضل املساجد /حممد بن صاحل الدجاين
املقدسي (ت  1071هـ)؛ حتقيق حسام الدين بن موسى
عفانة -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية 1438 ،هـ.

حسن الفهم والتعقل يف مجع الكسب والتوكل /عبدالواحد
بن دين حممد السيوستاين السندي (ت  1224هـ)؛ حققه
وعلق عليه أبو الربكات حق النيب السندي -.الكويت:
دار الضياء 1438 ،هـ.
آبخره ملحق :أرجوزة العُ َّدة والزاد عند الشدة يف فضائل
الصالة والسالم على سيد األانم /للمحقق.
منت الكتاب األصل مع حتقيقه (ص ص )103 – 63
فقط.
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وذم البطالة/
يليه ابلتحقيق السابق :رسالة يف مدح السعي ّ
مشس الدين أمحد بن سليمان الشهري اببن كمال ابشا (ت
 940هـ).
السنة والسيرة

التحفة الوضيَّة يف األسانيد العالية املرضية املتصلة بصفوة
األمة املرحومة احملمدية /عثمان بن منصور النجدي
احلنبلي (ت  1282هـ)؛ أعده وقدم له راشد بن حممد
بن عساكر -.بريوت :جداول 1438 ،هـ.

املغيث من خمتلف احلديث /حممود بن طاهر بن املظفر
السنجاري (ت بعد  600هـ)؛ دراسة وحتقيق حممد بن
ُدليم القحطاين -.الرايض :دار الصميعي 1438 ،هـ.

ثبت أبسانيد املؤلف عن شيوخه.
اإلرشاد إىل مهمات اإلسناد /ويل هللا أمحد بن عبدالرحيم
الدهلوي (ت  1176هـ)؛ حتقيق حممد رفيق احلسيين.
بريوت :دار البشائر اإلسالمية 1437 ،هـ 111 ،ص.
(لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ .)291

كتب أعاله :يطبع ألول مرة.
املشيخة الصغرى :مشيخة اإلمام حممد بن عبدالباقي
األنصاري احلنبلي ( 535 - 422هـ) /ختريج عبدالكرمي
بن حممد السمعاين (ت  562هـ)؛ حتقيق وتعليق حممد
بن انصر العجمي -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية،
 1437هـ 47 ،ص( .لقاء العشر األواخر ابملسجد
احلرام؛ .)260

خبط عبدهللا بن حممد الصديقي الشافعي البحريين الشهري
ابل َك ُجوي (ت  1390هـ) ،مع ملحق ببعض إجازاته.
جزء يف أسانيد العالمة عبدهللا القدومي إىل صحيح
البخاري /عبدهللا بن عودة القدومي النابلسي (ت
 1331هـ)؛ دراسة وحتقيق حممود بن حممد محدان-.
بريوت :دار البشائر اإلسالمية 1437 ،هـ 158 ،ص.
(لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ .)293 ،292
يليها :إجازاته جلماعة من أهل العلم:
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رسالة يف بيان بعض تصانيف أئمة احلديث والسنة اهلداة
الناكبني عن طرائق أهل البدعة الغواة /كتبها العالمة
أمحد بن إبراهيم بن عيسى (ت  1329هـ) وأرسلها إىل
العالمة ص ّديق بن حسن خان (ت  1307هـ)؛ عين هبا
هاين بن سامل احلارثي -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية،
 1437هـ 96 ،ص( .لقاء العشر األواخر ابملسجد
احلرام؛ .)297 ،296
الشيخ حممد بن جعفر الكتاين (ت  1345هـ).الكماخي (ت  1351هـ).
الشيخ أمحد بن أسعد َالشيخ عبدالستار بن عبدالوهاب الدهلوي (ت 1355هـ).
الشيخ أمحد بن عمر احملمصاين (ت  1370هـ).الشيخ حممد عبداحلي بن عبدالكبري الكتاين (ت 1382هـ).
الشيخ حممد مكي بن حممد الكتاين (ت 1393هـ).
العلمتني الشيخ جعفر الكتاين الفاسي (ت 1323
إجازة ّ
هـ) ،والشيخ ابن اخلياط الزكاري الفاسي (ت 1343
العلمة الرحالة خليل اخلالدي املقدسي (ت
هـ) للشيخ ّ
 1360هـ) /حتقيق وتعليق حممد خالد ُك ّلب -.بريوت:
دار البشائر اإلسالمية 1437 ،هـ 80 ،ص( .لقاء
العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ .)295 ،294

تليها ابلعناية السابقة :رسالة الشيخ عبدهللا بن عبداللطيف
آل الشيخ (ت  1339هـ) إىل الشيخ خري الدين نعمان
بن حممود اآللوسي (ت  1317هـ).
هداايت الباري على ثالثيات البخاري /أليب احلسن
علي بن حجازي البيومي (ت  1183هـ)؛ حققه وعلق
عليه عبدهللا بن حممد السحيم -.مصر :دار اإلصباح،
 1438هـ.

يليها :إجازات الشيخ خليل اخلالدي لبعض تالميذه
ومستجيزيه.
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جزء يف فضل العلم وغريه من املواعظ البليغة /أليب الفتح
نصر بن إبراهيم املقدسي (ت  490هـ)؛ حتقيق قاسم بن
حممد ضاهر -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية1437 ،
هـ 88 ،ص( .لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛
.)263 ،262

ومعه جملس من أماليه (جزء فيه :جملس من أمايل الفقيه
أيب الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر املقدسي).
شيطان أو جنيًّا»
جزء فيه طرق حديث «من أمسك
ً
وذكر ما ُيرتس به منهم أعاذان هللا من شرهم /مجع ضياء
الدين حممد بن عبدالواحد املقدسي (ت  643هـ)؛
خبط احلافظ ابن اللبودي (ت  896هـ)؛ حتقيق وتعليق
مجال بن عبدالسالم اهلجرسي -.بريوت :دار البشائر
اإلسالمية 1437 ،هـ 48 ،ص( .لقاء العشر األواخر
ابملسجد احلرام؛ .)261
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فتح الرب اللطيف يف ختريج بعض ما يف املختصر من
الضعيف /سنبري اآلروين (ت  1180هـ)؛ دراسة وحتقيق
رمضان حممد النيفرو -.تونس :دار سحنون؛ بريوت :دار
ابن حزم 1437 ،هـ.

واملؤلف هو طالب سنبري بن الوايف بن الطالب األرواين،
املشهور بـ (سنبري قاضي أروان).
كما صدر بتحقيق أمحد عبدالكرمي جنيب ،مركز جنيبويه،
لعله يف عام  1436هـ.
ويعين خمتصر خليل ،منت مشهور يف الفقه املالكي.
خمرج من صحيح اإلمام
األربعني من رواية احملمدينَّ :
البخاري /ختريج أيب بكر حممد بن علي بن ايسر األنصاري
اجليّاين (ت  563هـ)؛ حتقيق حممد بن مصطفى الكتاين-.
بريوت :دار البشائر اإلسالمية 1437 ،هـ 78 ،ص.
(لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ .)264
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الكواكب الزاهرة يف األربعني املتواترة /حممود بن حممد
نسيب احلمزاوي (ت  1305هـ)؛ حتقيق حممود بن حممد
محدان -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية 1438 ،هـ
(لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ .)305

املورد العذب اهلين يف الكالم على السرية للحافظ
عبدالغين /قطب الدين
عبدالكرمي بن عبدالنور
احلليب (ت  735هـ)؛
اعتىن به عمر بن أمحد
آل عباس -.الرايض:
دار التوحيد1438 ،
هـ( .أصل جزء منه رسالة
ماجستري من جامعة أم
القرى).
استئناس الناس بفضائل ابن عباس /املال علي بن سلطان
حممد القاري اهلروي (ت  1014هـ)؛ اعتىن به وقابله
أبصله نظام حممد صاحل يعقويب -.بريوت :دار البشائر
اإلسالمية 1438 ،هـ 71 ،ص( .لقاء العشر األواخر
ابملسجد احلرام؛ .)278
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أتهيل َمن َخطب يف ترتيب الصحابة يف اخلُطب /رضي
الدين حممد بن إبراهيم بن احلنبلي (ت  971هـ)؛ حتقيق
راشد بن عامر الغفيلي -.املنامة :مكتبة نظام يعقويب
اخلاصة 1438 ،هـ.

املؤلَّفة يف املؤلَّفة :رسالة يف تراجم الصحابة املؤلفة قلوهبم
على اإلسالم رضوان هللا عليهم /عبدالقادر بن حممد
الطربي (ت  1033هـ)؛ اعتىن به وقابله أبصله نظام
حممد صاحل يعقويب -.املنامة :مكتبة نظام يعقويب اخلاصة،
 1436هـ 159 ،ص.

العقيدة

حلل العقد يف بيان أحكام املعتقد ،وهو قدوة املهتدين
ّ
إىل مقاصد الدين /جنم الدين سليمان بن عبدالقوي
الطويف احلنبلي (ت 716
هـ)؛ حتقيق ليلى دمريي ،إسالم
ديَّة -.بريوت :املعهد األملاين
لألحباث الشرقية :دار الفارايب،
 1438هـ؟.
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شرح خمتصر العقائد للعالمة علي الغموقي الداغستاين
(ت  935هـ) /شرح عبدهللا بن حجازي الشرقاوي (ت
 1227هـ)؛ اعتىن به حممد سيد بن حيىي الداغستاين-.
عمان :دار الفتح 1438 ،هـ؟
ّ

مثري الغرام إىل فضل سيدان اخلليل عليه السالم /اتج
الدين إسحاق بن إبراهيم التدمري (ت  833هـ)؛ حتقيق
عبدهللا بن عبدالعزيز الشرباوي -.القاهرة :دار الرسالة ،
 1438هـ.

وجل /حممد بن حممد
الكالم على الفطرة واملعرفة هلل َّ
عز َّ
املنبجي الصاحلي (ت  785هـ)؛ حتقيق صاحل بن حممد
بن عبدالفتاح -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية1438 ،
هـ (لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ .)313

أرواح األشباح :يف الكالم على األرواح /مرعي بن
يوسف الكرمي احلنبلي (ت  1033هـ)؛ اعتىن به علي
عمان :أروقة للدراسات والنشر 1438 ،هـ.
احلبشانّ -.

شرح القصيدة التائية يف القدر لشيخ اإلسالم ابن تيمية/
جنم الدين سليمان بن عبدالقوي الطويف (ت  716هـ)؛
حتقيق حممد نور اإلحسان بن يعقوب -.الكويت :أسفار
لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية 1438 ،هـ.

منظومة يف العلم والكرامات /عالء الدين علي بن حممد
الباجي الشافعي (ت  714هـ)؛ حتقيق فهد بن عبدهللا
آل طالب -.الرايض :دار الصميعي 1438 ،هـ؟
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خمتصر اجلواب الصحيح البن تيمية /حممد بن عبدالوهاب
التميمي (ت  1206هـ)؛ حتقيق مشاري بن محود
احلِرفة -.الكويت :مكتبة النهج الواضح 1438 ،هـ.

سواد الناظر وشقائق الروض الناضر شرح خمتصر روضة
الناظر /عالء الدين علي بن حممد العسقالين (ت 777
هـ)؛ حتقيق محزة بن حسني الفعر الشريف[ -.مكة
املكرمة] :احملقق 1437 ،هـ 2 ،مج ( 1297ص)
(أصله رسالة دكتوراه).

الفقه وأصوله

نكت احملصول يف علم األصول /أليب بكر حممد بن عبدهللا
بن العريب (ت  543هـ)؛ حتقيق حامت ابي -.بريوت :دار
ابن حزم 1438 ،هـ.

معراج الوصول إىل شرح منهاج األصول للبيضاوي/
حممد بن أيب بكر اإليكي (ت  697هـ)؛ حتقيق هاين
بن عبدهللا اجلبري ،حممد غرم هللا الفقيه -.بريوت :دار
البشائر اإلسالمية 1437 ،هـ 832 ،ص.
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«روضة الناظر وجنة املناظر» لصاحب املغين عبدهللا بن
أمحد بن قدامة املقدسي (ت  620هـ) .يف أصول الفقه.
وخمتصره لسليمان بن عبدالقوي الصرصري الطويف (716
أيضا شرح على خمتصره.
هـ) ،وله ً
الآللئ املتسقات :نظم منت الورقات يف علم أصول الفقه/
نظم حممد بن إبراهيم بن املفضَّل الشبامي اليمين (ت
 1080هـ)؛ حتقيق حممد رفيق احلسيين -.بريوت :دار
البشائر اإلسالمية 1437 ،هـ 47 ،ص( .لقاء العشر
األواخر ابملسجد احلرام؛ .)277
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املصباح املضيء يف بطالن حكم
من جعل مستند حكمه ظنه
عدم الفرق بني الشرط املنسي
واللفظي /شهاب الدين أمحد
بن حيىي بن عطوة احلنبلي (ت
 948هـ)؛ حتقيق حممد بن فهد
الفريح -.الرايض :دار أطلس
اخلضراء 1438 ،هـ؟
كما قدم رسالة ماجستري جبامعة الكويت.

هداية املبتدي ملسألة املقتدي /حممد بن صاحل الدجاين
املقدسي (ت  1071هـ)؛ حتقيق حسام الدين بن موسى
عفانة -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية 1437 ،هـ،
 86ص( .لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ .)269
(مسألة يف اقتداء املأموم ابإلمام يف صالة اجلماعة).

فتح اجلواد بشرح منظومة ابن العماد يف املعفو عنه من
النجاسات /أليب العباس شهاب الدين أمحد بن أمحد بن
محزة الرملي (ت  971هـ)؛ حتقيق عبدالرؤوف بن حممد
الكمايل -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية1437 ،
هـ 127 ،ص( .لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛
.)267

رسالة إىل املسلمني عامة وإىل والة األمور خاصة يف
احملافظة على الصالة /أمحد بن عبداحلليم بن تيمية (ت
 728هـ)؛ حتقيق عمرو بن حممد آل حسني -.الرايض:
دار التوحيد 1438 ،هـ.
كتب أعاله :يطبع ألول مرة.
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فتيا يف التكبري خلف اإلمام وتعرف
ابلعراقية ،وقاعدة يف الصالة على
النيب صلى هللا عليه وسلم /أمحد بن
عبداحلليم بن تيمية (ت  728هـ)؛
اعتىن هبا فواز بن حممد العوضي-.
الكويت :مكتبة النهج الواضح،
 1438هـ.
جاء أدىن العنوان :تطبع ألول مرة.
السوريت
نيل املىن يف تقصري الصالة مبىن /حممد بن هاشم ُّ
(ت  1315هـ)؛ حتقيق راشد بن عامر الغفيلي-.
بريوت :دار البشائر اإلسالمية 1437 ،هـ 48 ،ص.
(لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ .)270
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مناسك احلج /حيىي بن حممد بن صاعد البغدادي (ت
 318هـ)؛ حتقيق يونس بقيان -.طنجة :دار احلديث
الكتانية 1438 ،هـ 3 ،مج؟

نشر يف العدد ( )35من (جملة اجلمعية الفقهية السعودية)
(شوال – ذو القعدة  1437هـ) ص .316 – 265
وموضوعه :بيان صحة البيع الذي مسي فيه جنس املبيع ومل
يذكر قدره ووصفه.
فتوى حول اشرتاط القبض يف اهلبة /أجاب عنها راشد بن
عيسى بن مخيس املالكي البحريين (ت هناية ق  13هـ)،
عبداللطيف بن عبداحملسن الصحاف (ت  1273هـ)؛
حتقيق حسن احلسيين -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية،
 1437هـ 51 ،ص( .لقاء العشر األواخر ابملسجد
احلرام؛ .)274

كاشف اللثام عن حكم التجرد قبل امليقات بال إحرام/
حممد بن سليمان الكردي (ت  1194هـ)؛ حتقيق فيصل
عمان :أروقة للدراسات والنشر،
بن عبدهللا اخلطيبّ -.
 1438هـ.

يليه للمؤلف نفسه :عقود الدرر يف بيان مصطلحات حتفة
ابن حجر.
نفيس املتجر بشراء الدرر /حسن بن عمار الشرنباليل
(ت  1069هـ)؛ حتقيق أمحد بن محود املخلفي.
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رسالة يف تعليق الطالق /مجال اإلسالم علي بن املسلَّم
السلَمي ،املعروف اببن الشهرزوري (ت  523هـ)؛
ُّ
حتقيق حممد رواحبية -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية،
 1437هـ 31 ،ص( .لقاء العشر األواخر ابملسجد
احلرام؛ .)275
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جزء يف تعليق الطالق ابلوالدة :كالم ابن رجب احلنبلي
على كالم صاحب «احملمدية» يف قوله« :فإن قال :أنت
ِ
ذكرا» /أتليف زين الدين عبدالرمحن
طالق طلقة إن ولَدت ً
بن أمحد بن رجب احلنبلي (ت  759هـ)؛ حتقيق مصطفى
بن حممد القباين -.جدة :دار األوراق الثقافية 1438 ،هـ.
ومعه مالحق تطبع ألول مرة جلمال الدين املرداوي ولعالء
احلموي.
الدين العسقالين والبن املُغلي َ

كشف الضبابة يف مسألة االستنابة /جالل الدين
عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)؛ حتقيق
حممد بن علي احمليميد -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية،
 1437هـ 64 ،ص( .لقاء العشر األواخر ابملسجد
احلرام؛ .)276
(االستنابة يف الوظائف ،وهي أن يقوم شخص مقام غريه
أيضا على الوكيل).
وينوب عنه يف أمر أو علم ،وتطلق ً

أوضح املسالك يف فقه مذهب اإلمام مالك /عثمان بن
سند البصري (ت  1242هـ)؛ اعتىن به خالد بن يوسف
املراد -.املدينة املنورة :مكتبة الدكتور عبدهللا بن علي آل
الشيخ مبارك الوقفية 1438 ،هـ.

الفواكه البدرية يف أطراف القضااي احلُكمية /أليب اليسر
بدر الدين حممد بن حممد بن الغرس القاهري احلنفي (ت
 833هـ)؛ حتقيق عبدهللا بن سعد الطخيس -.الرايض:
دار اإلداوة 1437 ،هـ.
منفردا.
كتب أدانه :يطبع ألول مرة ً
وهو يف القضاء.

ملجأ القضاة عند تعارض البينات /غامن بن حممد
البغدادي احلنفي (ت  1030هـ)؛ حتقيق عبدهللا بن سعد
الطخيس -.الرايض :دار اإلداوة 1437 ،هـ.
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نصرة القولني /أبو العباس أمحد بن أيب أمحد بن القاص
الطربي (ت  335هـ)؛ حتقيق مجيل بن عبداحملسن اخللف،
مسلم بن حممد الدوسري -.الكويت :أسفار لنشر نفيس
الكتب والرسائل العلمية 1438 ،هـ.

يليه ابلتحقيق السابق :حقيقة القولني /حممد بن حممد
الغزايل (ت  505هـ).
وقد سبق نشر األول عام  1430هـ بتحقيق مازن الزبييب،
وأصله رسالة علمية.
وفيه الرد على من أنكر على اإلمام الشافعي خترجيه املسألة
الواحدة على أقاويل خمتلفة.
كنز الراغبني شرح منهاج الطالبني /جالل الدين حممد
بن أمحد احمللي (ت  864هـ)؛ عين به حممود صاحل
احلديدي -.جدة :دار املنهاج 1437 ،هـ 4 ،مج.
ومنهاج الطالبني يف الفقه الشافعي ،لإلمام النووي.

والزعيق وحنو ذلك؛ ويليها :حول االستفتاء عن الغوص
يف رمضان /حتقيق وتعليق عبدهللا احلسيين -.بريوت :دار
البشائر اإلسالمية 1437 ،هـ 135 ،ص( .لقاء العشر
األواخر ابملسجد احلرام؛ .)273 ،272 ،271

كتاب الطب على مذهب اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل
الشيباين رضي هللا عنه /أليب يعلى حممد بن احلسني الفراء
(ت  458هـ)؛ حتقيق مصطفى بن حممد القباين -.جدة:
دار األوراق الثقافية 1438 ،هـ.

التصوف اإلسالمي

من رسائل وفتاوى الشيخ القدوة القاضي عبداللطيف بن
علي آل جودر املالكي البحريين ( 1366 – 1296هـ)
رمحه هللا تعاىل ،وفيها :حقيقة األخبار عن كعب األحبار؛
ويليها :فتوى عما تتضمنه بعض جمالس الذكر من رفع
الصوت وتكرير لفظ اجلاللة والتولُّه والغيبوبة والصرع
90

جمموع فيه قواعد البن شيخ احلزاميني:
١-١قاعدة خمتصرة يف طريق الفقر على منهاج الرسول صلى
هللا عليه وسلم.
٢-٢قاعدة يف صفة العبودبة.
٣-٣قاعدة يف احلب يف هللا حقيقة.
٤-٤قاعدة يف ذكر أسباب احملبة هلل تعاىل.
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٥-٥قاعدة يف مقاصد السالكني.
٦-٦قاعدة يف أسباب حمبة هللا تعاىل.
٧-٧قاعدة يف بيان عمل يوم وليلة لألبرار وليلة للسائرين إىل
طريق املقربني.
٨-٨قاعدة يف شرح حال العبادة والصوفية األفراد.
اهلم.
٩-٩قاعدة يف حبس النفس والعكوف على ّ
استعدادا ليوم احلشر
١٠١٠قاعدة يف تصفية األخالق
ً
والتالق.
١١١١قاعدة يف الفرق بني كرب النفس وعزة القلب وبني
البغي والشجاعة وغريمها.
أتليف أمحد بن إبراهيم ابن شيخ احلزاميني (ت 711
هـ)؛ حتقيق وليد بن حممد العلي ،بريوت :دار البشائر
اإلسالمية 1437 ،هـ 184 ،ص( .لقاء العشر األواخر
ابملسجد احلرام؛ .)289 – 279

اللغة العربية

شرح املقدمة املـُ ْح ِسبَة :البحر الزاخر يف شرح مقدمة
صيص الزبيدي
طاهر /شهاب الدين أمحد بن عثمان بن بُ َ
(ت  768هـ)؛ حتقيق سعود بن
عبدالعزيز اخلنني -.الرايض:
الصولتية للنشر 1436 ،هـ،
 690ص.
املقدمة احملسبة يف علمي اللسان
والقلم /طاهر بن أمحد بن اببشاذ
(ت  469هـ).
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ديوان األريب خمتصر «مغين اللبيب» /حممد بن عبداجمليد
السامويل (ت بعد  961هـ)؛ حتقيق عبدهللا زكراي حممد-.
القاهرة :دار اليسر 1438 ،هـ.

معجم األلفاظ والرتاكيب االصطالحية /إمساعيل حقي
(ت  1137هـ)؛ حتقيق هاين علي حواس -.الرايض:
مركز البحوث والتواصل املعريف 1438 ،هـ.

فتح منزل املثاين بشرح أقصى األماين يف البيان والبديع
وعلم املعاين /زكراي األنصاري (ت  926هـ)؛ حتقيق
مشتاق صاحل املشاعلي -.حويل ،الكويت :مكتبة أهل
األثر 1438 ،هـ؟
عليه حاشية ابن عمر القره داغي /كتبها عبدالكرمي
املدرس.
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إعانة اإلنسان على إحكام اللسان /عز الدين حممد بن
أيب بكر بن مجاعة الكناين (ت  819هـ)؛ حتقيق وتعليق
رايض منسي العيسى -.الكويت :جملة الوعي اإلسالمي،
 1438هـ 62 ،ص.
(يف النحو).

حل كيف :إعراب (كيف) يف ابب بدء
ُّ
سل السيف يف ِّ
الوحي يف صحيح اإلمام البخاري /عبدالقادر بن حممد
الطربي املكي (ت  1033هـ)؛ حتقيق هاين بن حممد
احلارثي-.بريوت :دار البشائر اإلسالمية 1437 ،هـ،
 40ص( .لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ .)290

وهو اختصار وزايدة فوائد وإعراب لكتاب «العوامل اجلديدة»
لزين الدين حممد بن بري علي الربكلي (ت  981هـ).
األدب

اختبار االختيار /عز الدين علي بن احلسني املوصلي
احلنبلي (ت  789هـ)؛ مجعه من منشآت شيخه صالح
الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت  764هـ)؛ دراسة
وحتقيق حممد بن سامل البدراين -.الكويت :لطائف لنشر
الكتب والرسائل العلمية 1438 ،هـ.

التاريخ والتراجم

وقفات يف حياة احلافظ أمحد بن حممد َّ
املقري (ت 1041
هـ) /حممد عبداحلي بن عبدالكبري الكتاين (ت 1382
هـ)؛ حتقيق عبدالقادر سعود -.الرابط :الرابطة احملمدية
للعلماء 1438 ،هـ.

تعليق الفواضل على إعراب العوامل /حسني بن أمحد
زيين زاده (ت 1168
هـ)؛ دراسة وحتقيق حممد
بن يونس هاين -.بريوت:
دار الكتب العلمية،
 1437هـ 432 ،ص
(أصله رسالة ماجستري).
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قصيدة ذات الفروع يف نسب بين إمساعيل( /األمري)
حممد بن عبدهللا بن محزة (ق  7هـ)؛ شرح عامل جمهول،
على نسخة جندية يف القرن العاشر اهلجري؛ حتقيق راشد
بن حممد بن عساكر -.بريوت :جداول 1438 ،هـ.

واثئق الصريف (املكان ال املعركة) (1371 – 1227
هـ) وواثئق إبراهيم بن مهنا أاب اخليل (ابرد العيش) /مجع
وإعداد إبراهيم بن عبدالعزيز اليحىي -.بريوت :دار
املقتبس 1438 ،هـ.

الذب عن أيب حنيفة النعمان عليه
جتريد السنان يف
ّ
الرمحة والرضوان /أليب املعايل حممود شكري اآللوسي
(ت  1342هـ)؛ حتقيق إايد بن عبداللطيف القيسي-.
املنامة :مكتبة نظام يعقويب اخلاصة 1438 ،هـ؟

مراسلة واثئقية بني حممد علي ابشا (سلطان مصر)
( 1266 – 1138هـ) واإلمام سعيد بن سلطان
(سلطان عُمان وزجنبار) ( 1273 – 1212هـ) /حررها
حممد بن إبراهيم الشيباين -.الكويت :مركز املخطوطات
والرتاث والواثئق 1438 ،هـ.

أايم العرب يف اجلاهلية /أبو عبيدة معمر بن املثىن (ت
 209هـ)؛ مجع واختيار إبراهيم بن صاحل بن عيسى (ت
 1343هـ؛ أعده للنشر راشد بن حممد بن عساكر-.
بريوت :جداول للنشر 1438 ،هـ.
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الجديد المفيد من الكتب اإلسالمية
حلقات
(الجديد المفيد من الكتب اإلسالمية)
من الحلقة ( )44إلى الحلقة ()53
عرضت في موقع محرر المجلة
بشبكة األلوكة

فصل اخلصومات عند القبائل :دراسة شرعية /علي بن سعد العصيمي -.جدة :دار األوراق
الثقافية 1438 ،هـ 406 ،ص (أصله رسالة ماجستري).

املستجدات الطبية يف الطهارة :دراسة فقهية مقارنة /عادل بن سعد احلارثي -.الرايض :دار
كنوز إشبيليا 1437 ،هـ 380 ،ص (أصله رسالة ماجستري).

عمان :دار النفائس 1438 ،هـ،
مناهج الفقهاء يف استنباط األحكام /حممد عثمان شبريّ -.
 598ص.

عقود التوزيع :دراسة فقهية تطبيقية /فهد بن صاحل الباحوث -.الرايض :دار كنوز
إشبيليا 1437 ،هـ 622 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).
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احليل الفقهية وعالقتها أبعمال املصرفية اإلسالمية :دراسة فقهية تطبيقية يف ضوء املقاصد
الشرعية /عيسى بن حممد اخللويف -.الرايض :دار كنوز إشبيليا 1438 ،هـ (أصله رسالة
دكتوراه).

لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام :اجملموعة الثامنة عشرة (رمضان  1436هـ)-.
بريوت :دار البشائر اإلسالمية 1437 ،هـ 2 ،مج.

منهج السنة النبوية يف إدارة األزمات :دراسة تطبيقية /صالح خليل قشطة -.الدوحة :وزارة
األوقاف 1436 ،هـ 467 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).

امليسر والقمار :حقيقته وصوره املعاصرة :دراسة فقهية مقارنة /أمحد إبراهيم قريوز -.الدوحة:
عمان :أروقة للدراسات والنشر 1437 ،هـ 371 ،ص (أصله رسالة علمية).
وزارة األوقاف؛ ّ

األحكام الفقهية لألمراض النفسية وطرق عالجها :دراسة مقارنة /أنس بن عوف عباس-.
الدوحة :وزارة األوقاف؛ دمشق :دار ابن كثري 1437 ،هـ 387 ،ص (أصله رسالة ماجستري).

أحكام االعتداء على األطفال /إميان بنت سعد الطويرقي -.الرايض :مكتبة
الرشد 1437 ،هـ 2 ،مج (أصله رسالة دكتوراه).
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السنة والسيرة

مسرد موضوعي

معجم الرموز عند احمل ّدثني /أمحد بن علي القرين -.الرايض:
مكتبة دار املنهاج 1438 ،هـ؟

ثقافة إسالمية

ركائز يف تربية الفتيات :دراسة موضوعية يف السنة النبوية/
عمان :دار الفاروق 1435 ،هـ،
عبري فريد أبو بكرّ -.
 271ص.

فيض املنان يف شرح اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه
الشيخان /أمحد سيد احلداد -.القاهرة :اهليئة املصرية العامة
للكتاب 1435 ،هـ 2 ،مج؟
ص ِّرح من خالل
مسند غزة :وهو ٌ
مجع للرواايت اليت ُ
إسنادها أهنا ُح ِّدثت بغزة :ختريج ودراسة /حميي الدين
سامي ُك ّلب -.بريوت :دار املقتبس 1438 ،هـ.
مجاليات الطباق يف احلديث النبوي الشريف /حممد
عمان :دار ومكتبة الكندي 1438 ،هـ280 ،
اجلبوريّ -.
ص.

علوم القرآن

االجتاه العلماين املعاصر يف علوم القرآن :دراسة ونقد/
عمان :دار الفتح 1438 ،هـ.
أمحد حممد الفاضلّ -.

اجلامع الصحيح ألحاديث العلم من الكتب الستة :حيتوي
صحيحا مما رواه األئمة الستة يف كتبهم/
على 160حديثًا
ً
ماهر مروان مهرات -.إستانبول :دار اللباب 1438 ،هـ.

التفسري والبيان ألحكام القرآن /عبدالعزيز بن مرزوق
الطريفي -.الرايض :مكتبة دار املنهاج 1438 ،هـ 5 ،مج.

هجر السنة النبوية بني القدماء واملعاصرين /حممود بن
أمحد الدوسري -.الرايض :دار ابن اجلوزي 1438 ،هـ؟

وسائل اإلقناع يف القرآن الكرمي /عبدالقادر حممد
عمان :دار الفتح للدراسات والنشر 1438 ،هـ.
َدمهانّ -.

حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم عن نفسه يف الكتب
الستة /دراسة وحتليل عز الدين حسني دايب -.الرايض:
دار ابن اجلوزي 1438 ،هـ؟ (أصله رسالة علمية).
اإلخبار يف وفاة املختار /ابن انصر الدين الدمشقي (ت
عمان:
 842هـ)؛ دراسة وحتقيق رفيق محيد السامرائيّ -.
دار الفتح 1437 ،ه؟
أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم /أليب بكر حممد بن
الوليد الطرطوشي (ت  520هـ)؛ حتقيق نور الدين بن حممد
اإلدريسي -.الرايض :مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات
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اإلسالمية 1438 ،هـ.
وهو خمتصر من كتاب أيب الشيخ ،ابلعنوان نفسه.

العقيدة

العباس بن عبداملطلب عم النيب صلى هللا عليه وسلم:
إحبار يف سريته ومسريته وشخصيته ور ّد ملا أثري حوله من
إشكاالت وشبهات /أمحد سيد أمحد علي -.الكويت:
مربة اآلل واألصحاب 1436 ،هـ.

أسئلة األطفال اإلميانية :مناذج عملية لإلجابة عن أسئلة
األطفال املتعلقة أبركان اإلميان /عبدهللا بن محد الرك-.
الرايض :مركز دالئل 1438 ،هـ.

الفقه وأصوله

مشتبه األعالم واملصنفات يف أصول الفقه :دراسة نظرية
استقرائية /هشام السعيد -.الرايض :اجلمعية الفقهية
السعودية 1438 ،هـ 145 ،ص.
معجم املصطلحات املقاصدية /إعداد عبدالنور ّبزا ،مجيلة
تِلوت ،حممد عبدو؛ إشراف وحترير أمحد الريسوين -.لندن:
مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي ،مركز دراسات مقاصد
الشريعة اإلسالمية 1438 ،هـ.
احليل يف التهرب من الزكاة :دراسة فقهية مقارنة/
عمان :دار الفتح1438 ،
عبدالسميع فوزي القوامسةّ -.
هـ.
زكاة األراضي :دراسة فقهية /صاحل بن حممد الفوزان-.
الرايض :دار ابن اجلوزي 1438 ،هـ.
عقد التخزين :دراسة فقهية أتصيلية مقارنة /أنس خالد
الشبيب -.بريوت :دار املقتبس 1438 ،هـ؟ (أصله رسالة
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دكتوراه من جامعة دمشق).
ضوابط احلكم ابلردة وتطبيقاته املعاصرة /تيسري مخيس
العمر -.بريوت :دار املقتبس 1438 ،هـ.
أتصيل وتنز ًيل /حممد
االحتساب على العلوم املعاصرة:
ً
يسري إبراهيم -.الرايض :دار احملتسب 1438 ،هـ؟
اللهو املباح :أتصيل وتقرير /عبدالعزيز بن مصطفى
الشامي -.الرايض :دار معامل اهلدى 1438 ،هـ.
القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املسائل والنوازل الطبية/
أمني بن علي الصبحي -.املدينة املنورة :دار املأثور،
 1438هـ.
التقرير الطيب الكاذب :دراسة أتصيلية /أمل بنت إبراهيم
الدابسي -.الرايض :جامعة اإلمام ،مركز التميز البحثي يف
فقه القضااي املعاصرة 1437 ،هـ.
أحكام زرع الشعر وإزالته /سعد بن تركي اخلثالن-.
الرايض :دار أطلس اخلضراء 1438 ،هـ.
أحكام مرضى السكري يف فقه العبادات واألحوال
الشخصية /رائد حممود الشوابكة -.دمشق :مؤسسة
الرسالة 1438 ،هـ (أصله رسالة دكتوراه).

العلوم االجتماعية واالقتصادية

املتاجرة ابهلامش يف األسواق املالية :دراسة فقهية
تطبيقية /ايسر بن إبراهيم اخلضريي -.الرايض :دار كنوز
إشبيليا 1438 ،هـ؟
دليل رسائل الرتبية اإلسالمية يف
اجلامعات املصرية من 1990
–  2011م /حترير مصطفى
رجب -.القاهرة :اهليئة املصرية
العامة للكتاب 1436 ،هـ،
 386ص.
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اللغة العربية

التاريخ والتراجم

رسائل املاجستري والدكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا يف
تركيا  2016 – 1956م /حممد وجيه أوزون أوغلو-.
الرايض :مركز امللك عبدهللا العاملي خلدمة اللغة العربية،
 1438هـ.

العالمة الشيخ شعيب األرنؤوط كيف أحببته؟ /حممد بن
انصر العجمي -.دمشق :دار النوادر 1438 ،هـ.

اللغة العربية يف ماليزاي /جمدي حاج إبراهيم وآخرون-.
الرايض :مركز امللك عبدهللا العاملي خلدمة اللغة العربية،
 1438هـ.
الفروق النحوية /حممد بن انصر الشهري -.الرايض :مكتبة
الرشد 1438 ،هـ 2 ،جـ.

ذم التاريخ /مشس الدين حممد بن
اإلعالن ابلتوبيخ ملن َّ
عبدالرمحن السخاوي (ت  902هـ)؛ حتقيق سامل بن غرت
الظفريي -.الرايض :دار الصميعي 1438 ،هـ.
ذاكرة مكة التارخيية /إبراهيم بن حيىي الشنقيطي -.مكة
املكرمة :دار طيبة اخلضراء 1438 ،هـ.

األدب

اإلشعار مبا أنشده احلافظ الذهيب عن شيوخه من
لطائف األشعار /مجال عزون -.بريوت :دار املقتبس،
 1437هـ؟
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مسرد معجمي
مسرد معجمي

اعرتاضات أيب علي الفارسي على النحاة وأثرها على
اخلالفني /مصطفى حممود شعبان -.بريوت :دار املقتبس،
 1438هـ.
أقسام القراءات ابململكة العربية السعودية ودورها يف
خدمة القراءات :دراسة وصفية مقارنة /عبدهللا بن محاد
القرشي -.الرايض :اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي
وعلومه (تبيان) 1438 ،هـ.
اتريخ احلنابلة يف بيت املقدس /بشري عبدالغين بركات-.
دمشق :دار النوادر 1438 ،هـ.

التأويل والتوجيه يف ضوء تعارض األدلة النحوية :دراسة
تقوميية /حممد راضي حممد علي -.بريوت :دار املقتبس،
 1438هـ؟ (أصله رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة).
تثبيت حجية السنة ونقض أصول املنكرين /أمحد بن
يوسف السيد -.الرايض :مركز تكوين للدراسات واألحباث،
 1438هـ 143 ،ص.
تعارض الرواايت يف املذهب احلنبلي :دراسة أتصيلية
فقهية /فاطمة بنت عبدهللا البطاح -.الرايض :اجلمعية
الفقهية السعودية :دار كنوز إشبيليا 1437 ،هـ.
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جعفر البييت شاعر املدينة املنورة يف القرن الثاين عشر
اهلجري /سامل وصيل السمريي -.املدينة املنورة :النادي
األديب 1438 ،هـ 808 ،ص.
الدراسات اللغوية احلديثة يف سورية يف النصف الثاين
من القرن العشرين /حمسن علم -.بريوت :دار املقتبس،
 1437هـ (أصله رسالة علمية).
الدرر البهية من معامل وآاثر خري الربية صلى هللا عليه
وسلم ابملدينة املنورة /عبدهللا بن عبدالوهاب العباسي-.
املدينة املنورة :املؤلف 1438 ،هـ 214 ،ص.

سند املذهب املالكي وسلسلة رجاله منذ نشأته حىت
القرن احلادي عشر /أليب زيد عبدالرمحن الفاسي الفهري
(ت  1096هـ)؛ اعتىن به انيف بن عبدالرمحن آل الشيخ
مبارك -.املدينة املنورة :مكتبة الدكتور عبدهللا بن علي آل
الشيخ مبارك الوقفية 1438 ،هـ.
شيخ اجملاهدين احلاج حممد أمني احلسيين :سرية أمة يف
مسرية رجل /إمساعيل غريب الكيالين -.بريوت :املكتب
اإلسالمي 1438 ،هـ.
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الصنع املتقن :دالئل الفيزايء على وجود اخلالق /مصطفى
نصر قديح -.مركز دالئل 1438 ،هـ؟
فقه التحالف احلقوقي بني املؤسسات اإلسالمية وغريها/
أمحد غامن العريضي -.السعودية :منتدى العلماء 1438 ،هـ.
عاما يف صحبة الكتب واملكتبات
قصة مكتبة :مخسون ً
يف الوطن العريب وخارجه /عبدهللا عبدالرحيم عسيالن-.
الرايض :دار الثلوثية 1438 ،هـ.

مصنفات حائرة يف أفق الرتاث العريب املخطوط واملطبوع:
عمان:
عرض وحترير نسبة ونقد /عبدالرزاق حويزيّ -.
أروقة للدراسات والنشر 1438 ،هـ.
وسبق نشره يف أبو ظيب عام  1434هـ.
مكارم األخالق :تعريفها ،مكانتها ،أمهيتها ،أصوهلا،
أسباب اكتساهبا ،أسباب تغريها :دراسة وصفية دعوية/
عمان :أروقة للدراسات والنشر،
حممد بن املبارك البلوشيّ -.
 1438هـ.
القصاص يف الدعوة إىل هللا :من عصر اخللفاء
منهج ّ
الراشدين إىل هناية العصر العباسي /عبدهللا بن إبراهيم
الطويل -.الرايض :مكتبة الرشد 1437 ،هـ 460 ،ص
(أصله رسالة دكتوراه).

قطوف دانية من مآثر املسلمني وظالم الغرب /اختارها
عمان 1436 :هـ 213 ،ص.
وقدم هلا إبراهيم النعمةّ -.
اللغة العربية يف تركيا /حترير حممود حممد قدوم -.الرايض:
مركز امللك عبدهللا العاملي خلدمة اللغة العربية 1438 ،هـ.
ليلة النصف من شعبان /عبداإلله بن حسني العرفج-.
عمان :دار الفتح 1438 ،هـ.
ّ
مصطفى السباعي وجهوده يف السنة والفقه /إبراهيم محود
إبراهيم -.بريوت :دار املقتبس 1438 ،هـ؟
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موقف االجتاه العقالين املعاصر من القوامة والوالية العامة
للمرأة :دراسة نقدية /أمحد بن عبدالرمحن اخلميس-.
الرايض :مكتبة الرشد 1438 ،هـ.
الوجيز املؤنس يف اتريخ العلم والعلماء بتونس /صاحل
العود -.تونس :دار املازري 1438 ،هـ.
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كتب في موضوعات مختلفة
المعارف العامة

القراءة املتأنية يف عصر السرعة /ديفيد ميكيس؛ ترمجة حميي الدين محدي -.الرايض :مكتبة العبيكان 1438 ،هـ.
الكتاب اإللكرتوين :التصميم واإلنتاج :احلاسب اآليل كنموذج /غازي حسني طعان -.القاهرة :املكتب العريب للمعارف،
 1438هـ 275 ،ص.

الفلسفة وعلم النفس

مفكرا متأل ًقاِّ :
حلول إبداعية /بول سلوان -.الرايض :مكتبة جرير 1435 ،هـ 202 ،ص.
مرن عقلك واكتشف ً
كيف تكون ً
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العلوم االجتماعية

اإلعالم القدمي واإلعالم اجلديد :هل الصحافة املطبوعة يف طريقها لالنقراض؟ /سعود صاحل كاتب -.جدة :خوارزم
العلمية 1437 ،هـ 386 ،ص.
مهددات االستقرار األسري يف ضوء بعض املتغريات الدميوغرافية :السن ،السكن ،احلالة االقتصادية ،عدد األوالد،
اهلجرة /حياة بن علي اهلندي -.الرايض :دار ابن اجلوزي 1438 ،هـ.
تعدد اجلنسية يف القوانني العربية وآاثره األمنية /مجال سالمة الوقيد -.اجليزة :مركز الدراسات العربية للنشر 1436 ،هـ،
 242ص.
الطائرات بدون طيار والقتل املستهدف :قضااي قانونية وأخالقية وجيوسياسية /حترير مارجوري كون ،مع كلمة متهيدية من
كبري األساقفة ديزموند توتو؛ ترمجة بسام شيحا -.أبو ظيب؛ بريوت :ثقافة 1437 ،هـ 391 ،ص.
التدريب على املهارات االجتماعية ورفع الكفاءة االجتماعية لدى األطفال املعاقني عقليًّا القابلني للتعلم /حممود
عبدالرمحن الشرقاوي -.دسوق ،مصر :دار العلم واإلميان 1437 ،هـ 212 ،ص.

اللغة

املواد واملداخل يف املعجم اللغوي التارخيي /مصطفى يوسف -.القاهرة :عامل الكتب 1435 ،هـ 311 ،ص.
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العلوم

النبااتت الربية يف جبل أُحد /عبدالرحيم فرغلي -.املدينة املنورة :مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة؛ الرايض :دارة امللك
عبدالعزيز 1438 ،هـ.
القهوة والشاي يف الرتاث العريب املخطوط :دراسة ببليوغرافية /حسناء بوتوادي -.الرابط :الرابطة احملمدية للعلماء 1437 ،هـ.

األدب

عمان :الدار املنهجية للنشر 1436 ،هـ 256 ،ص.
الذكاءات املتعددة والتذوق األديب /محزة هاشم السلطاينّ -.
عمان :دار كنوز املعرفة1435 ،هـ 250 ،ص.
فن املناظرة يف األدب العريب :دراسة أسلوبية تداولية /ابشا العياديّ -.
َحديَّة املباركية :اترخيها ،روادها ،أنشطتها ،دورها الثقايف :منتدى الشيخ األديب أمحد بن علي آل الشيخ مبارك :أول
األ َ
اجلرين -.املدينة املنورة :مكتبة الدكتور عبدهللا بن علي آل الشيخ مبارك 1438 ،هـ.
منتدى أديب يف األحساء /خالد بن قاسم ّ
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التاريخ والتراجم

قبائل الطائف وأشراف احلجاز /حممد بن منصور بن هاشم؛ اعتىن إبخراجه ونشره حشيم بن غازي الربكايت -.بريوت :توزيع
مؤسسة الراين 1438 ،هـ.
جند قبل الوهابية :الظروف االجتماعية والسياسية والدينية إابن القرون الثالثة اليت سبقت احلركة الوهابية /عويضة بن
مترييك اجلهين؛ ترمجة إحسان زكي -.بريوت :جسور للرتمجة والنشر 1438 ،هـ (أصله رسالة دكتوراه من جامعة واشنطن).
سفر برلك وجالء أهل املدينة املنورة إابن احلرب العاملية األوىل  1337 – 1334هـ /سعيد بن وليد طولة -.املدينة
املنورة :النادي األديب 1437 ،هـ.
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بطاقة فنية
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